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Více než dvě stě tisíc lidí si v  roce
2014 vybralo z nabídky expozic, pro−
gramů a akcí Techmania Science
Center v Plzni. Celkem tu přivítali 
200 335 návštěvníků. Od ledna do
konce března fungovalo jen 3D
Planetárium a expozice Vesmír, 28.
března se po rekonstrukci otevřela
i rozšířená expoziční hala science
centra, do níž během roku postupně
přibývaly nové expozice.

„Cíl splněn. Tak by se dala charak−
terizovat návštěvnost, kterou jsme si
stanovili pro uplynulý rok. V 3x větší
Techmanii nás navštívilo více než 100
tisíc návštěvníků z  řad rodičů a dětí
a cca 30 tisíc ze školních skupin,“
shrnuje uplynulý rok ředitel Tech −
mania Science Center Vlastimil Volák.

Nový rok v Techmanii zahájila slav−
nostní vernisáž expozice Filmo hraní.
V ní se návštěvníci mohou stát filmo−
vou hvězdou a  natočit si svůj vlastní
akční film. Další měsíce pak přinesou
tradiční Jaderné dny, RTI nebo Noc
vědců, jejímž je Techmania národním
koordinátorem. Techma nia chce rov−
něž nadále rozšiřovat na bídku astro−
nomických pozorování. K dispozici
jsou  špičkové dalekohledy, díky nimž

se zdejším  astronomům v září poda−
řilo vyfotografovat skvrnu na Slunci,
která byla větší než Jupiter. 

V  letošním školním roce přišla
Techmania s nabídkou uceleného té−
matu určeného nejen veřejnosti, ale

strukturovaně i jednotlivým stupňům
škol a v  této praxi bude pokračovat
i nadále. Letošní téma vesmír vy −
střídá od září výživa. V  létě se také
návštěvníci mohou těšit na nové
programy v  laboratořích. Mezi nimi
nebude chybět ani tolik oblíbená
Kriminálka TSC. Tentokrát se do 
vyšetřování zločinu pustí laboratoř
fyzikální.

Techmanii navštívilo přes 200 tisíc lidí

Při srážce s blbcem se může rozsvítit
i tzv. „inteligentovi“. Přesto si raději
dvakrát rozmyslete, než někoho prohlá−
síte za blbce. Může se vám stát, tak ja−
ko v této bláznivé komedii, že se na váš
účet bude bavit někdo jiný. To vše se
odráží v divadelní komedii Blbec k veče−
ři, která se v režii Jiřího Menzela usku−
teční 12. 2. 2015 v 19:00 hod v Měš −
ťanské besedě Plzeň.

Hrají herci Divadla BEZ ZÁBRADLÍ:
Václav Vydra, Rudolf Hrušínský, Josef
Carda, Zdeněk Žák nebo Jiří Menzel 
nebo Petr Pospíchal, Jana Boušková
nebo Veronika Freimanová a Jana
Švandová nebo Vlasta Žehrová.

Blbec k večeři 
v Plzni
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Světci umí číst i lidské myšlenky,
a když jsem vloni v únoru rozsvěco−
vala svíčku pro svatého Matěje, pře−
mýšlela jsem, jak žít s kazi světy, kteří
kazí svět. Při vší úctě k obrozenec −
kým básníkům není důkaz, že „čas
oponou trhá a mění svět“, ale kdosi,
kdo ví, že i hodný a přítulný pes, když
je infikován vzteklinou, zakousne
i svého páníčka a dále šíří vzteklinu
kousáním do všeho a všech a zane−
chává za sebou spoušť.

Když mi bylo asi osm let, od nesli
mne z bijáku v šoku z filmu, kde go−
rilí lidoop odkousl hlavu dívce sedící
na jeho obrovské tlapě, protože to
nebyla ta, do které se zamiloval.
Zbytečně mě chlácholili, že je to jen
filmový trik s účelem zaujmout.
Křičela jsem a měla jsem jasno
v tom, co vícekráte v životě už vidět
nechci, ale dnes mi to není nic plat−
né. Ze všech stran jsem obklopena
tragediemi, utrpením a násilím,
všechna média nás neúnavně du−
chovně „krmí“ zabíjením a ohav−
nostmi, proti nimž by i zarputilý
king−kong byl živočich přítulný,
a jsem si jista, že kdyby opice
v zoo parcích byly nadány vnímáním

a měly ve svém kotci televizi, ne−
předváděl by lidoop rozpustilé 
kousky a necenil by na lidské náv −
štěvníky přátelsky chrup, nýbrž by
naježil chlupy, udělal strachy loužič−
ku a hledal, kde v  jeho ohradě ne−
chal tesař díru.

My teď v  tomhle žijeme každý
den. Ceníme na sebe chrup, pře−
mýšlíme, jak si vzájemně ukousnout
hlavu a bohužel – nikde žádná díra
v ohradě. Při absenci nepřítele si ho
vytváříme, neboť bez nepřejícnosti,
nenávisti, pocitu nadřazenosti a pře−
vahy asi nedokáže lidský živočich
vůbec žít, a začalo to už kdysi dáv−
no. Všude jsou důkazy, že hlavám
pomazaným nestačil k životu příby−
tek, kde v  jednom koutě přespává
a v druhém občas něco zblajzne.
Bylo jim třeba zámků, sídel, fůry
komnat a hektarových parků s fontá−
nami, a dnešní hlavy pomazané se
vyznačují tímtéž. K přespávání po−
třebují vilu, dvě vily, pět vil, a aby
nám, hlavám obyčejným, zošklivili
život, nutí nás, abychom i na své
obyčejné příbytky vynakládali milio−
ny, a i nezbytným přežíváním se za−
dlužili na celý život. Dnes se snad

každý lidský tvor na tomhle světě ro−
dí jako dlužník a budoucí rekrut a už
od dětství si můžeme zpívat „kde
jsem zrozen, to vím, kde umřu, to
nevím“. Ve srovnání se stářím světa
je lidský život životem jepice, která
se ráno líhne, v poledne množí a ve−
čer umírá, každý opouští svět nahý,
a lidský popel neváží víc než dvě 
kila, i kdybys před smrtí seděl na
zlaté židli. Tím méně je pochopitelné
myšlení kazisvětů a člověčí pachtění
se za majetkem a mocí.

Středověký nevzdělaný lid se do−
zvídal v kostele od kazatelů, co si
má myslet, přesněji, co si smí mys−
let a naopak. Dnešnímu vzdělanému
lidu to nahrazují politologové, mo−
derátoři, komentátoři, novináři a re−
daktoři, do mozkového klystýru lze
namíchat cokoliv, a máme i živé ob−
rázky. Videa, kde king−kongové uku−
sují lidem hlavy a působivé aranž−
má s oranžovými oblečky několika
obětí před po pravou nás rozpálí do−
běla, zatímco padesát zohavených,
auten ticky zaživa upálených lidí nás
nechává v  klidu. Nebo devade sá −
tiletého chorého dědouška triumfál−
ně vlečeme před soud kvůli násilí

před sedmdesáti lety, zatímco borce
v nejlepších letech, kteří dnes zabí−
její lidi snadněji než komáry, uctívá−
me jako demokratické osvícence.

Svatý Matěji – ty, co se procházíš
na pražském orloji v pravém okénku
za svatým Petrem, před Janem,
Ondřejem, Filipem a Jaku bem – má−
me ještě naději? Co vy svatí říkáte
tomu, že se lidé začali více klanět 
ničiteli světa, než jeho Stvořiteli? Ty
sám jsi byl – přes své dobro – 24.
února roku 63 našeho letopočtu sťat
sekerou. Už tenkrát nedokázala lás−
ka zvítězit nad lží a nenávistí, jen my
pořád věříme, že to někdy dokáže.
Den tvé popravy byl potom považo−
ván za předzvěst jara, každý 24.
únor chodili lidé do zahrad a sadů
ráno jen v  košili tlouci ozdobenými
vařečkami do stromů, aby se probu−
dily ze zimního spánku a daly dob−
rou úrodu. Myslíš, že se ještě někdy
odvrátíme od nenávisti a budeme 
raději tlouci do stromů než do sebe
navzájem? Tak... ať se letos na sva−
tého Matěje alespoň to slunce za−
směje a všude ať je hodných a ro−
zumných lidí, jak když máku naseje! 

Dagmar Hermanová

Svatý Matěji – ještě máme naději?
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Rodinná bavorská firma Braun ve
Weidingu s 53letou historií se řadí
svou kvalitou, spolehlivostí, starostli−

vostí o zákazníky a vývojem nových
technických řešení ve svém oboru,
k předním středně velkým fir −
mám v Německu. Vy −
rábí a montuje plasto−
vá okna, markýzy, ro−
lety, zimní zahrady,
vchodové dveře, gará−
žová vrata a další pro−
dukty. Například v ro−
ce 1998 představila
na trhu výrobců oken
jako první na světě 
zakulacený profil. 
Po Sametové revoluci
v roce 1989 netrvalo
dlouho a firmu Braun
si našli i čeští zákazní−
ci. Dnes má v Plzeň −
ském kraji tři pobočky
a to ve Kdyni, Po stře −
kově a Rokycanech. Právě poslední
jmenovanou, kde je obchodním zá−
stupcem pan Josef Kubec, jsme nav−
štívili. Společně se spolumajitelem 
firmy Georgem Braunem a vedoucí
oddělení Birgit Wurzinger jsme zaví −
tali k zákazníkům, kteří si v devadesá−
tých letech minulého století nechali
vyrobit a namontovat plastová okna
od firmy Braun.

Za 20 let jsme na ně nesáhli
To byla první odpověď Ing. Věry
Brichtové z Rokycan na naši otázku –
jak je spokojená s plastovými okny.
„Když jsme se rozhodli, že vyměníme
dřevěná okna za plastová, nechali jsme
si udělat nabídky od různých firem.
Nakonec jsme dali přednost kvalitě

před cenou. Máme také rodinnou 
firmu a moc dobře víme, že když klien−
tům nabídneme kvalitu, zaručeně se

k nám zase vrátí. Okna
i balkónové dveře od
Brauna jsou naprosto
perfektní. Za těch dva−
cet let jsme neměli je−
dinou závadu, proto
jsme si v loňském ro−
ce nechali vyrobit
a namontovat ještě
dvě okna na chodbu.
I když se jednalo o vel −
mi malou zakázku, fir−
ma nám vyšla maxi−
málně vstříc. Také ne−
smím zapomenout na
nesmírnou ochotu pa−
na Kubece ve chvíli,
kdy jsme chtěli už po

podepsání smlouvy změnit vnitřní 
parapety. Naše zkušenost je taková,
že jsme vsadili na kvalitu a udělali

správně,“ sdělila nám svoji zkušenost
Ing. Věra Brichtová.
„My  zákazníky nepo−
suzujeme podle ve −
likosti zakázky. Ke
všem přistupujeme
stejně a nasloucháme
jejich požadavkům
a myšlenkám, které
zpracujeme do tech−
nické podoby. Prioritní
snahou je, aby klienti
byli dokonale spoko−
jeni,“ dodává Josef
Kubec, obchodní zá−
stupce firmy Braun
v Roky canech.

Vysavač v ruce 
pana Kubece nás
šokoval
Manželé Jiří a Helena
Kofroňovi z Ro kycan se s firmou Braun
setkali před 15 léty, když  jim zedník

usazoval nové dřevěné
špaletové oko. „Tehdy
přišel  Josef Kubec
a nabídl nám, že okno
můžeme ještě vylepšit
o předokenní roletu.
Ukázal nám její výhody
a vůbec mu nevadilo,
že montáž nebude
zrovna jednoduchá.
Jeho odpověď byla, že
si s tím poradí. Takže
roletou vlastně začala
naše spolupráce. Pak
jsme měnili okna
a pan Kubec nás pře−
svědčil, že s plasto −
vými budeme určitě

spokojeni. Dali jsme na jeho radu
a udělali dobře. Co nás však šokovalo
bylo, když si s sebou přinesl velký vy−
savač. Pokaždé, když od nás odcházel
po sobě uklidil a vyluxoval. My jsme
v té době dělali rekonstrukci rodinného
domu, ale žádný z řemeslníků tohle ni−
kdy neudělal. Také naprosto přesně do−
držoval termíny na kterých jsme se do−
mluvili. Nikdy se nestalo, aby přišel 
pozdě,“ vzpomínají manželé Kofroňovi.
Dopo ručují všem, kteří se zajímají ne−
jen o plastová okna navštívit výstavní
plochu firmy Braun ve Weidingu. Podle

jejich slov si člověk udělá představu
o tom, co všechno existuje a jaké jsou
možnosti. „Rozhodně to má smysl,“
shodují se v názoru.

Předem si vše teoreticky 
nastuduji
Tuto svoji vlastnost nám prozradila 
paní Eva Veverková z Rokycan. 
„Před 18 lety jsme se pustili do cel −
kové rekonstrukce rodinného domu.
I když jsem na tyto práce laik, musím
mít předem všechno teoreticky na −
studováno, abych byla v obraze. Tak
tomu bylo i při výměně oken. V té do−
bě byla firma Braun jediná, která na bí −
zela 4komorová plastová okna. Cenově
v nabídce se nijak neodlišovala 
od ostatních firem, ovšem jednoz −
načně je převyšovala svou historií    4

Minimální životnost našich
plastových oken je půl století

Spolumajitel firmy Braun ve Weidingu pan Georg Braun říká:

„Nyní uvažujeme o garážových vratech opět od firmy
Braun,“ svěřila se nám Věra Brichtová. Zleva. Georg
Braun, Ing. Věra Brichtová a Josef Kubec.

Manželé  Kofroňovi ani na okamžik nezapochybovali  o svém rozhod−
nutí mít plastová okna od firmy Braun.  Zleva: Georg Braun, Birgit
Wurzinger, RNDr. Jiří Kofroň, Helena Kofroňová a Josef Kubec.

„Čeká nás také výměně oken na rekreačním baráčku,
takže opět budeme chtít Brauna,“ prozradila nám  Eva
Veverková.  Zprava:  Georg Braun, Eva Veverková,
Josef Kubec a Birgit Wurzinger.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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4 a zkušenostmi s výrobou plasto−
vých oken. Pana Kubece, obchodního
zástupce firmy osobně znám a vím, že
je to člověk, který musí mít všechno
pintlich nebo jak se také říká tip ťop.
Vsadili jsme na kvalitu a našeho roz−
hodnutí vůbec nelitujeme. Do dneška
jsme neměli jedinou připomínku, okna
jsou stále bílá, jako když jsme je včera
namontovali, těsní, zavírají, jedním slo−
vem jsou perfektní.“
„Naším hlavním cílem je, aby zá −
kazník byl nadšený. Paní Eva Vever −

ková se byla také podívat ve Weidin −
gu, kde na vlastní oči viděla, jak se 
okna vyrábějí. Všem našim klientům
předem nabízíme návštěvu naší výsta−
vy i samotné výroby oken. Chceme,
aby měli co nejvíce informací než se
rozhodnou právě pro nás,“ zdůrazňuje
pan Josef Kubec.

Moje představa o zimní 
zahradě se splnila
„Jednou jsme seděli na zahradě 
s Jo sefem Kubecem, který je mimo−

chodem mým sousedem, a já jsem
tehdy vyslovil  přání mít zimní zahra−
du,“ říká MUDr. Pavel Novák z Roky −
can a pokračuje. „To stačilo k tomu,
aby Josef Kubec vzal metr a šli jsme
měřit. Bylo to v květnu a hned mi
oznámil, že v polovině září budu mít
zimní zahradu. Během té doby  jsem
si prohlédl výstavu ve Weidingu, vy−
bral si zasklení, prodiskutovali jsme
zpracovaný návrh a dohodli termín re−
alizace. Jsem naprosto spokojený.

Kvalita je vynikající a práce montérů si
zaslouží velkou pochvalu.“
Podle slov Josefa Kubece vzrůstá zájem
o zimní zahrady. „Je to trend posledních
měsíců nechat si zasklít terasu. Nabízí −
me několik variant. Udělat zimní zahradu
z  plastových nebo hliníkových profilů.
Další varianta, která se klientům nejvíce
zamlouvá je, že si nechají od tesařské
nebo truhlářské firmy vyrobit dřevěnou
konstrukci, do které naše firma vyrobí
zimní zahradu podle přání klienta.“

Rodinný dům manželů MUDr. Josefa a Evy Veverkových  má všechna plastová
okna a balkónové dveře od firmy Braun.

„Zimní zahrada nám také chrání před deštěm a sněhem zadní část domu a je
rovněž bezpečnostním prvkem, říká  MUDr. Pavel Novák. Zleva: Josef Kubec,
MUDr. Pavel Novák, Birgit Wurzinger a Georg Braun.

Firma Braun od svého vzniku před 
53 léty vsadila na kvalitu a z této své
strategie neustoupili ani o milimetr.
Spolumajitele firmy  Georga Brauna
jsme se zeptali.
Vaše konkurence se předhání ve
slevách, zatímco firma Braun neu−
stále na první místo řadí kvalitu.
Nějaké slevy ve výši 40–60% ne −
mají ve vaší firemní strategii místo.
Proč?
To je jednoduchá odpověď.  Za méně
peněz máte méně muziky. Měnili
jsme u celé řady českých klientů už
po 10 letech plastová okna, které si
nechali namontovat od jiných firem,
protože byla levná. Opět se potvrzu−
je, že levná věc se stává drahou.
Životnost našich oken je minimálně
50 let bez poruchy. Navíc jsou naše
okna vybavena některými prvky, kte−
ré konkurenční firmy v Čechách
k plastovým oknům nedávají.
Jak klienta přesvědčíte o své kvalitě?
Může si prohlédnout náš výrobní zá−
vod ve Weidingu.  Naši obchodní zá−
stupci mu zprostředkují návštěvu
u klienta, který má plastová okna od
nás už mnoho let. Další možností je
nechat si namontovat například pouze
jedno naše okno a vyzkoušet si ho.
Nejen okno, ale i jeho montáž rozho−
duje o konečné kvalitě.
To máte naprostou pravdu. Montéři
jsou tím posledním článkem u zákaz−
níka, kteří dělají vizitku firmě. K jejich

pravidelnému proškolení nám slouží
Braun akademie, což je naše firemní
školící středisko. Zde je školíme jak
jednat  s klientem, seznamují se s no−
vými montážními postupy, materiály
a tak dále. Montér je u zákazníka nej−
déle a stačí jen, aby přijel pozdě, ne−
komunikoval s klientem, nerespekto−
val jeho připomínky, neuklidil po sobě
a tím poškodí dobré jméno firmy.
Naší snahou je, aby zákazník byl na−
dšený a pak nás doporučí dál.
V Plzeňském kraji máte tři obchodní
místa – ve Kdyni, Postřekově a Ro −
ky canech. Budete se rozšiřovat?
Nebudeme. Zůstaneme jen v Plzeň −
ském kraji, abychom byli schopni za−
jistit servis do 24 hodin. Chceme být
u klienta co nejdříve. Platí takové fi−
remní pravidlo, že nechceme být nej−
větší, ale nejlepší.                         (re)

„Investovat peníze do kvality se kaž−
dému vyplatí,“ říká Georg Braun.

Kvalita pro život
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V zimních měsících naše tělo pře−
chází podle pravidel čínského pen−
tagramu pod vládu elementu vody
a s ním jsou spojeny orgány ledvi−
ny a močový měchýř. Období vr−
cholu jejich činnosti je zhruba od
konce prosince do konce února.
Pokud jsme něco v před−
chozím období zanedbali,
zejména podporu imunit−
ního systému, nyní se
nám to projeví ve zvýšené
míře, a to nejenom one−
mocněními močového
měchýře a ledvin, ale ze−
jména zvýšenou únavou,
bolestmi kloubů a páteře
nebo kolísajícím krevním
tlakem.
V ledvinách sídlí naše vrozená ener−
gie, naše vitální energie. Ledviny
nám podle pravidel čínské medicíny
určují délku života. Takže stárnutí je
vlastně ve velké míře závislé na kva−
litě energie v ledvinách.
Čínský pentagram a jeho zákonitosti
nádherně ukazují odraz přírody v na−
šem těle. Tak jako příroda upadá
v zimě do klidu, i my bychom se mě−
li takto chovat. V zimě bychom se
neměli přetěžovat nadměrnými vý−
kony, měli bychom jíst střídměji,
omezit solení a spíše dbát o celko−
vou podporu svého organismu, do−
statečně spát a odpočívat.
Ledviny jsou orgánem nezbytným
k životu. K udržení života však sta−
čí přibližně 1/8 funkční zdatnosti. 
V alternativní medicíně se říká, že
ledviny jsou „poťouchlý orgán“, jeli−
kož i když pracují velmi málo, tak ne−
bolí, čímž nám nedávají jasný signál.
Proto pokud ledviny selžou, bývá to
náhle a často je tento stav nevratný.
Podle pravidel čínského pentagra−
mu souvisí s ledvinami následující
orgány:
Uši – při oslabení ledvin může do−
cházet k poruchám sluchu, pískání
a šumění v uších, častým zánětům.

Kosti a vlasy – při oslabení ledvin
může docházet k osteoporóze, padá−
ní a řídnutí vlasů, špatné kvalitě vlasů.
Pohlavní orgány – často se ve své
praxi setkávám s muži, u kterých je
diagnostikován špatný spermio−
gram. Podporou funkce ledvin

v kombinaci s tinkturou z pupenů
kotvičníku lze dosáhnout velmi do−
brých výsledků
U žen často bývají záněty ledvin
a močového měchýře spojeny s gy−
nekologickými záněty. Při jejich čas−
tějších opakováních vznikají jizvy
a srůsty a riziko neplodnosti. Je dů−
ležité těmto zánětům předcházet a již
při prvních příznacích podávat proti−
zánětlivé byliny.
S ledvinami souvisí emoce strachu,
a jelikož je to párový orgán, tak velmi
trpí při dlouhodobých vztahových
problémech. Narušená energie led−
vin přináší do naší psychiky opatr−
nost, strach, potřebu opory, nejisto−
tu, poruchy sexuální.
Ledviny je potřeba v zimních měsí−
cích podporovat, dodávat jim ener−
gii. Jak na to?
Jednou z možností jsou solné obkla−
dy a koupele:
Vezmeme kuchyňskou sůl, 1/2 kg.
Vysypeme ji na plech a dáme do
trouby zahřát. Teplou solí naplníme
plátěné sáčky, buď jeden velký, ane−
bo dva menší a takto přikládáme do
bederní oblasti, tam, kde jsou ledvi−
ny. Dejte pozor, aby byla sůl příjem−
ně teplá, abyste se nespálili.

Vhodné jsou i koupele v přesličce
anebo listu kopřivy. Dáme vařit vodu
do hrnce a do ní tři hrsti byliny.
Převaříme 3−5 minut, necháme 15
minut stát a potom slijeme do lázně.
Když vylezeme z vany, zabalíme se
do suchého prostěradla a jdeme si

alespoň na 30 minut leh−
nout na lůžko pod deku.
Tato koupel je vhodná i při
nastydnutí. Pozor u osob 
s vysokým krevním tlakem
nebo po mozkové mrtvici.
Tyto koupele jsou velmi
účinné.
Další možností je strava
bohatá na kořenovou zele−
ninu, která přináší pozitivní
energii do ledvin a zároveň

je dostatečně zásadotvorná, takže
působí preventivně proti vzniku led−
vinových kamenů. 
Ledvinám „dělá dobře“ saunování,
masáže horkými lávovými kameny,
stimulace reflexních plošek ledvin
na plosce nohy, dostatek tekutin 

zejména teplých, omezení solení,
snížení příjmu bílého cukru, pepře
a alkoholu. 
Ledviny podporujeme také pitím 
bylinných čajů anebo užíváním po−
travinových doplňků určených k je−
jich posílení.
Bylinou první volby pro podporu
ledvin je zlatobýl, správným názvem
celík zlatobýl. 
Bohužel tato bylina vlivem špatného
životního prostředí hojně mizí z na−
šich lesů a strání, a proto naprostá
většina bylinných čajů, které si na tr−
hu zakoupíte, neobsahuje pravý celík
zlatobýl, ale většinou celík obrovský
nebo celík kanadský. Podle obecných
zkušeností nejsou jejich účinky tako−
vé jako u pravého celíku zlatobýlu.
Doporu čuji zakoupit si tinkturu z pu−
penů pravého celíku zlatobýlu a užívat
ji samostatně anebo ji kapat do bylin−
ných čajů určených na podporu 
ledvin a močového měchýře.

Usmívejte se a všechno 
půjde líp!

V zimě posilujeme ledviny a močový měchýř
Známá zdravotní poradkyně a specialistka na irisdiagnostiku Aneta Benediktová radí:

Nově vysazené stromořadí mají
v  Nez věsticích na jižním Plzeňsku.
O výsadbu několika desítek dře −
vin, keřů a travin u víceúčelového
spor tovního a rekreačního areálu
se postarali pracovníci obce spo −
lečně s  žáky místní základní
školy. Vznik nové aleje podpořila
Nadace ČEZ, která na její výsadbu
věnovala Nezvěsticím částku 
80 000 korun.  

Nová zeleň vyrostla na prostran−
ství mezi zástavbou rodinných domů
a místním víceúčelovým areálem.
Stro my a keře vytvořily přírodní bari−
éru proti větru a prachu, čímž při−
spěly k příjemnějšímu bydlení v obci
i zlepšení povětrnostních podmínek
spor toviště, které hojně využívají
i žáci místní základní školy. Oni sami
také s  vysazováním nových dřevin
pomáhali. 

„Žáci naší základní školy pomáhali
pracovníkům obce a zahradnici s vý−
sadbou stromů v  rámci environ −
mentální výchovy. Děti ze 4. až 6.

tříd se do práce vrhly s  velkým 
nadšením a udělaly obrovský kus
práce,“ pochvaloval si starosta
Nezvěstic Lukáš Karkoš.

Stromořadí v Nezvěsticích 
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V rámci společného projektu obecně prospěšné
společnosti Úhlava a Střední školy zemědělské
a potravinářské Klatovy „Příprava pokrmů a mouč−
níků z regionálních potravin“ byly připraveny cel−
kem čtyři kurzy dalšího vzdělávání, zaměřené na
studenou kuchyni, teplou kuchyni, jemné pečivo 
a restaurační moučníky. Kurzy jsou určeny dospě−
lým zájemcům, kteří si potřebují doplnit vzdělání, ale
i těm, pro které je vaření a pečení pouze zálibou
a chtějí získat cenné informace, rady a zkušenosti od
odborníků v tomto oboru. 
Každý kurz se skládá z teoretické a praktické části, při−
čemž ta praktická jednoznačně převažuje. Vytvořena
byla také celobarevná skripta s potřebnou teorií, ale
především s řadou receptů a doprovodných fotografií.
Studenti mají dále k dispozici elektronické studijní ma−
teriály ve formě e−learningových kurzů. 
Každý kurz byl vyzkoušen se skupinkou 10 až 15
účastníků v rámci tzv. pilotních školení. Zkušenosti
z těchto školení shrnula jedna z lektorek, Ing. Magda
Netíková, která je zároveň učitelkou a zástupkyní ře−
ditele školy pro teoretické vyučování: „Práce s do−
spělými účastníky byla odlišná od práce s žáky
s ohledem na jejich věk a již nabyté znalosti a doved−
nosti. Zároveň byli dospělí jinak motivováni než žáci,
přišli se cíleně naučit a dovědět něco nového a pro
ně potřebného. Pro lektorky bylo nejtěžší přizpůsobit
výuku různé počáteční úrovni vědomostí a doved−
ností účastníků. Rozdíly během kurzu vymizely 

a všechny účastnice zvládly závěrečnou zkoušku bez
problémů. Během kurzu probíhaly plodné diskuze,
které byly přínosem pro obě strany. Byly oprášeny
staré rodinné recepty, účastnice se podělily s lektor−

kami o fotografie vlastních výrobků a proběhly
i ochutnávky domácích pokrmů a cukrářských vý−
robků. Velký zájem měly účastnice také o nové tren−
dy v kuchařských a cukrářských technologiích.“

Pozitivně bylo školení vnímáno i samotnými účast −
níky. „Kurz byl pro mě přínosem, získané zkušenosti
využiji v rodině i v práci, kde organizuji různé kurzy.
Získala jsem přehled o práci cukrářů a pekařů 
a o různých variantách výroby cukrárenských výrob−
ků,“ sdělila nám jedna z účastnic kurzu Výroba jem−
ného pečiva, paní Eva Semelová.
Vytvořené kurzy budou nyní otevřeny i pro další zá−
jemce. Ti se mohou hlásit či informovat již nyní na
kon taktu uvedeném pod tímto článkem. První kurzy se
uskuteční na podzim tohoto roku. Kromě komplexních,
časově náročnějších kurzů, připraví organizátoři také
kratší, praktické, jedno až dvoudenní víkendové kurzy,
zaměřené vždy jen na konkrétní úsek dané problematiky. 
Začátkem února se uskuteční závěrečný workshop
pro účastníky pilotních školení, lektory a další po −
zvané hosty. Reportáž z jeho konání vám přineseme
v příštím čísle.
Bližší informace podá: Ing. Pavel Vondráček, Úhlava,
o.p.s., Plánická 174, Klatovy (bývalý dominikánský
klášter), mobil: 724 020 906, tel.: 376 311 745, 
e−mail: vondracek@uhlava.cz
Projekt „Příprava pokrmů a moučníků z regionál−
ních potravin“ je spolufinancován Evropským soci−
álním fondem a státním rozpočtem České republiky.

a cukrářské kurzy pro dospělé

Absolventky a lektorky vzdělávacího programu
Výroba jemného pečiva.

V Klatovech nabídnou kuchařské, pekařské 
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Vždy v lednovém termínu přivítá jiho−
moravská metropole milovníky turis−
tiky, cestování, dobrého jídla, piva, ví−
na a všech možných zážitků, které
jsou nabízeny napříč Českou republi−
kou. Během několika hodin lze projít
celou naší zemi a podívat se i za hra−
nice k sousedům. 
n Jak to tedy v brněnském pavilonu
na veletrhu regionálního cestovního
ruchu Regiontour vypadalo letos?
Oproti minulým létům, kdy pavilonu
dominovala nabídka regionálních deli−
kates a turistické gastronomie, se po−
stupně přidalo propojení cestování
s pohybem. A nyní nově ukázky učňov−
ských dovedností. Na každém rohu, té−
měř u každého stánku jsme potkávali
netradiční kola, koloběžky nebo šlapací
kárky, tříkolky určené pro všechny vě−
kové skupiny. Cyklistická vesnička se
rozrostla o další druhy kol, mapových

systémů a výživných specialit. Náv −
štěv níci se mohli virtuálně proletět vr−
tulníkem, plout lodí, projet mašinkou.
Ocenit vlastníma rukama zručnost
i trpělivost starých řemeslníků.
A nebyl by to Regiontour, kdybyste
nepotkali dobrého vojáka Švejka
s nadporučíkem Lukášem a ne−
zazpívali si s nimi u harmoniky
staročeské písničky.
Stánku Plzeňského kraje letos sa−
mozřejmě dominovalo představení
Plzně jako evropského města kul−
tury 2015. Vzhled expozice se vý−
razně nezměnil. Jen, ostatně stej−
ně jako celý veletrh tak naše kraj−
ská expozice, působila poněkud
chudším a těsnějším dojmem.
Možná z toho důvodu si v blízkosti
postavil poprvé svůj stánek mikro−
region Radbuza a vytvořil tak zázemí
svým starostům a jejich hostům.

Bývaly ale doby, kdy vlastní prostor
mělo i Tachovsko a Doma žlicko. Tento
nepříznivý trend, který určují především

rostoucí finanční nároky na vystavova−
tele, má ale i pozitivní dopad. Smazal
totiž pomyslné sousedské hranice,
všichni seděli u jednoho stolu a vedli
přátelskou řeč. 
Ztlumení věhlasu Regiontouru se pro−
jevuje i v tom, že zdaleka nepřijely
všechny české kraje. Pestrou, rozmani−
tou a pohostinnou náladu si tak prostor
udržel hlavně díky Moravě. Při bližší ná−
vštěvě ale přišlo zjištění, že ochutnávky
a košty z nabídek vinařů jsou vesměs
placené, a nešlo o žádnou nízkou ceno−
vou hladinu. Navíc si každý, kdo chtěl
okusit, musel zakoupit vlastní sklenič−
ku. Stále větší část expozice patří lidové
tvorbě, a to nejen z textilu a keramiky,
ale také z kovu, drátů a perníku.
Zajímavým prvkem je zapojení a před−

stavení učňovských škol, jejichž žáci
předváděli své umění přímo na místě,
třeba tiskaři, kadeřnice či masérky. 

Stabilitu si veletrh udržuje
také díky mikroregionům,
jejichž prostřednictvím se
řada subjektů cestovního
ruchu představila pouze
symbolicky, pomocí tis−
kovin. Na druhou stranu
lze pozorovat nesmírný
pokrok ve vzhledu letáků,
aktivní propagaci, průvod−
cích, nápaditých reklam−
ních materiálech, v pre−
zentaci turistických cílů
vůbec. Území láká na pří−
běhy, slavné rodáky, stez−
ky a uličky.
Brněnský Regiontour ale

asi už není tím pravým místem s cílem
růstu cestovního ruchu v regionech.
S veletržním podnikem jsou spojené
spíše pracovní schůzky, domluví se tu
řada významných věcí. Ano, ubývá
návštěvníků, ale především těch, kteří
by stejně jen bezcílně bloudili.
Namísto cestovních kanceláří přibývá
zastoupení národních spolků, sítí
a klubů. Hledá se tu inspirace, čas
a chuť hovořit o společných plánech.
Efekt je tedy více společenský než tu−
ristický. Atmosféra Re gion touru je
však stále jedinečná, jen se vydává
trochu jiným směrem. Kraje vyhodno−
cují přínos, přizpůsobují nabídku po−
ptávce. A ta byla na letošním veletrhu
zřejmá. Za rok se zase potkat v Brně.            

Sylva Heidlerová

Regiontour ztrácí slávu cestovního ruchu, 
získává chválu za inspiraci a dodává lesk pracovním a společenským jednáním

Regiontour je vyhledávaným místem pro pracovní setkání
a přátelské rozhovory. Na snímku Libor Picka, předseda
Svazku obcí Domažlicko, Rudolf Salvetr, starosta města
Klatovy a Sylva Heidlerová, ředitelka MAS Český les.

Pod Plzeňským krajem se tradičně prezentují Klatovy, Železná ruda a Kdyňsko.



29Plzeňský rozhled  1-2/2015 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Novela zákona o odpadech  zavádí
povinné třídění kovů a biologicky
rozložitelného odpadu a je účinná
od 1. ledna 2015.  Obec je povinna
zajistit místa pro odkládání veškeré−
ho komunální odpadu produkované−
ho fyzickými nepodnikajícími oso−
bami na jejím katastrálním území
a je také povinna zajistit místa pro
oddělené soustřeďování složek ko−
munálního odpadu, minimálně ne−
bezpečných odpadů, papíru, plastů,
skla, kovů a biologicky rozložitel−
ných odpadů. 

Proto jsou na území třetího plzeň−
ského obvodu zřízeny tři sběrné dvo−
ry – v ulici E. Beneše, Vejprnické ulici
a Kollárově ulici. Zde jsou zajištěna
místa pro ukládání komunálního od−
padu včetně biologicky rozložitelné
složky a kovů. Centrální obvod také
zajistil místa k ukládání tříděných slo−
žek odpadu – plasty spolu s nápojo−
vými kartony a plechovkami od ná−
pojů, sklo, papír a bioodpad a to cel−
kem u 154 stanovišť. Služby rozšíře−
né o nádoby na bioodpad přitom MO
Plzeň 3 zajišťuje již od roku 2012.

Nejenom povinné třídění kovů
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Čtvrt století uplynulo od
slavnostního otevření hr a −
nice, stříhání drátů a vy−
tvoření lidského řetězu
mezi městy Železná Ruda
a Bavorská Železná Ruda.
Tuto historickou událost,
která nese datum 3.února
1990 si po 25 letech připo−
mněli na hraničním nádra−
ží v Alžbětíně.
Starosty Železné Rudy 
Ing. Michala Šnebergra
jsme se zeptali.
Jak vzpomínáte  na ten okamžik?
Byla to nesmírná euforie a obrovské
nadšení snad 70.000 lidí, kteří vytvořili
živý řetěz mezi městy. Většina z nich
byla poprvé v Bavorské Železné Rudě.
Vzpomínám si, jak jsem se za bolševi−
ka  do svých 32 let díval dalekohledem
na Velký Javor a tajně věřil, že se tam
také jednou podívám. S bavorskými
sousedy nás za minulého režimu  dělil
tři kilometry široký neproniknutelný
ostnatými dráty  obehnaný prostor ni−
koho. Kdo měl to štěstí, že ho komu−
nisté pustili do tehdejšího západního
Německa zažil na hraničním přechodu
mnohdy doslova peklo. To všechno
skončilo před  25 lety a dnes projíždí−
me bývalou celnicí v Alžbětíne a už si
málokdo vzpomene na celní kontroly,
které neměly s lidskou důstojností nic
společného. Zejména pro dnešní mla−
dou generaci je to zcela nepochopitel−
né. Všichni jsme si velmi rychle zvykli
na absolutní svobodu. 
Obnovila se také spolupráce s bavor−
skými sousedy, od které jste si hodně
slibovali. 
Samozřejmě, že sousedství s bohatým
Bavorskem bylo a je pro Železnou Rudu
velkým přínosem. Svobodný pohyb
umožnil navázání nových obchodních

i osobních kontaktů,
vznikly nové ekono mic −
ké podněty i společné
projekty. Důka zem je na−
příklad Ba vor ská Že −
lezná Ruda, kde dnes
deset procent trvale žijí−
cích obyvatel tvoří Češi.
Do kon ce Čech je tam
zastupitelem a mnoho
nemovitostí má v měs−
tečku českého majitele.
Přeshraniční spolupráce
přinesla velké možnosti.

Další rozvoj Železnorudska se bez  úzké
spolupráce s bavorskými sousedy ne −

obejde. Jsou to například vzájemné pro−
jekty. Starosta  Bavorské Železné Rudy
pan  Charly – Georg Bauer nám nabídl
spolupráci v rámci jejich projektového
programu ILE, který je na podporu obcí. 

Přinesl pád železné opony i některá
negativa?
Bohužel. Vůbec nám nepomohla a na−
ši reputaci poškodila aféra s pančova−
ným alkoholem a v poslední době jsou
to drogy. Otevření hranic na sebe váže
i problémy s přistěhovalectvím do
Evropy.  Do Čech z Německa poslední
týdny přejíždí azylanti ze Sýrie a z dal−
ších oblastí třetího světa. Také  některá
vyjádření našeho pana prezidenta 
nejsou právě nejšťastnější. To jsou vě−
ci, které my tady v Železné Rudě ne−
můžeme ovlivnit, nicméně do soused−
ských vztahů s bavorskou stranou
nám zasahují.

Jak se bude dál vyvíjet spolupráce?
Musí se odpracovat. Vzpomněli jsme
na euforii před 25 lety. Nadšení rychle
opadlo a nyní je to pouze jen a jen
na nás. Jak my tak i bavorská stra −
na řešíme podobné problémy. Lidé
z příhraničních měst odcházejí, pro −
tože zde nenajdou práci. Sázíme na
cestovní ruch, abychom na českou
i bavorskou Šumavu přilákali stále 
větší počet turistů. Rozdíl je v tom, že
bavorští sousedé si mohou dovolit
mnohem více investovat. V této sou−
vislosti by si jistě Šu mava zasloužila
větší p zornost ze  strany Plzeňského
kraje i vládních ministerstev potažmo
české vlády. Na druhé straně si sami
ztrp čujeme život různými nesmysl −
nými zákazy, které neumožňují otevřít 
českou Šumavu turistům. Určitě di −
voká příroda, kterou si chceme v rám−
ci Národního parku  Šu mava vytvořit, 
nebude tím největším lákadlem. Ale
jsem optimistou a věřím, že díky prá−
vě přeshraniční spolupráci bude −
me úspěšní.                            (re)

Starosta Železné Rudy
Ing. Michal Šnebergr

Před vchodem do nádražní budovy kolem roku 1954 na hraničním nádraží
v Alžbětíně. Za bavorskou hranicí stál komplex dřevěných zátarasů. Uzavírání
celého nádraží z československé strany přicházelo postupně se zmazaným
pásmem. Omezení začala v květnu 1951 a vyvrcholila v září 1953. Směrem do
Německé spolkové republiky propaganda nabubřele komunismus velká rudá
hvězda. Pod ní v oknech vévodily celému štítu obrazy Josefa Stalina
a Klementa Gottwalda. Později po jejich smrti zdobily okna československé
a sovětské vlaječky a holubice míru.

Krajské finance 
pro mládež

Dotační programy v oblasti mlá−
deže a sportu pro letošní rok vy−
hlásili krajští radní v celkové výši
13,17 milionu korun. Jedná se
celkem o sedm podporovaných
programů, přičemž většina z nich
už byla v rozpočtu kraje zařazena
i v minulých letech. Novinkou je
dotační program nazvaný Příspěv −
ky na vybudování a modernizaci
spor tovišť, kam letos poputuje
částka ve výši 3 miliony korun. 

Na Kluby otevřených dveří pro
neorganizované děti a mládež je
v tomto roce vyčleněn jeden mi −
lion korun v četně programu na
podporu mezinárodní spolupráce
v oblasti mládeže a spolufinanco−
vání mezinárodních studijních
programů. Na podporu preventiv−
ních aktivit a výchovy k toleranci
je určeno letos 900 tisíc korun.
Mnohem vyšší částka putuje na
podporu sportovních organizací,
akcí a aktivit v oblasti vzdělávání
a sportu, a to konkrétně 7 milionů
korun. O polovinu víc než vloni
získá program Bezpečné branky 
– 1 milion korun, Talent 2015 zís−
ká 270 tisíc korun. 

Žádosti o dotace krajský úřad
přijímá až 18. 2. 2015, pouze pro
program Talent v termínu od 
26. 6. – 28. 8. 2015. 

Stoleté výročí 
paní Králové

Plzeňský centrální obvod má další
stoletou občanku. V úterý 20. 1.
2015 oslavila své sté narozeniny
paní Dobroslava Králová, která žije
v centru města v Křižíkových sa−
dech. S dárkovým balíčkem a kvě−
tinami jí k významnému jubileu při−
šel popřát starosta Měst ského ob−
vodu Plzeň 3 Radislav Neubauer. 

„Stejně jako dalším obyvatelům
našeho obvodu, kteří se dožijí tak
úctyhodného věku, jsme přišli po−
přát i paní Dobroslavě.  Život se
s ní nemazlil, a přestože je už pl−
ných 56 let vdovou, dokázala vy−
chovat tři děti a poskytnout jim vy−
sokoškolské vzdělání,“ prozradil
starosta   Neubauer.

Paní Králová je vzhledem k zdra −
votnímu stavu již upoutána na lůž−
ko a je v péči svého nejmladšího
syna, který návštěvě promítl uni−
kátní film z roku 1939, zachycující
svatbu paní Dobroslavy. 

Pád železné opony přinesl do česko−
německého pohraničí svobodu a nové výzvy



31Plzeňský rozhled  1-2/2015 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Finálový večer nové soutěže Foto −
model – Fotomodelka se uskuteční
28. 2. 2015 ve velkém sále KKC
Přeštice. Pří pravy na tento večer
vrcholí a o jejich průběhu nás infor−
movala Miloslava Kopecká z mode−
lingové agentury JM models. 
„Do soutěže se přihlásilo mno ho dí−
vek a máme radost, že soutěžit bu−
dou i chlapci. Výběr finalistů nebyl
jednoduchý a podílel se na něm celý
realizační tým. Hodně přihlášených
dívek bylo z Prahy a okolí. První set−
kání se uskutečnilo v krásném pensi−
onu Česká Lípa Myslovice. Tam také
probíhalo i fotografování účastníků.
Nikdo z přítomných netušil, že při fo−
cení na ně čeká jízda na kolečkových
bruslích, skateboardu a setkání s ha−
dem. Vše se úspěšně zvládlo a vý−
sledné fotografie můžete vidět právě
na finálovém večeru 28. 2. 2015 od
19 h v  KKC Přeštice.“ 
Jednotliví finalisté soutěže se před−
vedou ve dvou věkových kategoriích.
Kategorie malý (á)  Fotomodel (ka) 
7–13 let a Fotomodel (ka) 14–22 let.
O atraktivní titul Fotomodel (ka) se fi−
nalisté utkají v zadané soutěžní dis−
ciplíně a samozřejmě v krátkém roz−
hovoru a připravených otázkách. 

„V této soutěži se zaměřujeme také
na vyjadřování a schopnosti rychle
zareagovat. Nezáleží tolik na tom, jak
je dívka vysoká, štíhlá či je v obličeji
nejkrásnější. Záleží na tom, jak si umí
kreativně poradit při fotografování na
dané téma, jak si poradí s přidělenou
volnou disciplínou, nebo jak dokáže
oslnit svým projevem všechny pří−
tomné v sále. Hlavně je důležitá ko−
munikace, vyjadřování a slovní záso−
ba, která u mladé generace stále ješ−
tě zůstává pozadu,“ vysvětluje krité−
ria soutěže paní Kopecká.

Přijďte podpořit svoji favoritku a zú−
častněte se v diváckém hlasování 
o dívku sympatie! Hlasovat můžete 
i pro dívku „Film pro“ a to na webu
www.filmpro.cz. Z každé kategorie
porota sestavená s par tnerů akce 
určí první a druhé místo. Pro výherce
jsou připraveny zajímavé ceny, ale ta
nejdůležitější je získání titulu Foto −
model (ka) r. 2015 a účast na dalších
akcích, které vítěze čekají. 
Z celé akce bude pořízen video −
záznam a fotografie. 

J+M Kopecká − JM models

Finalisté I. a II. kategorie spolu s organizátorkami soutěže Fotomodel(ka) 2015
a realizačním týmem.                                         Foto: Jiří Jiřík – KODAK Klatovy

Nové tváře pro titulní stránkyPodnikatelské 
vouchery  2015 

Podpořit podnikání na území re−
gionu chtějí krajští radní, kteří
schválili dotační titul nazvaný
Podnikatelské vouchery Plzeň −
ského kraje 2015. Jeho cílem je
posílit rozvoj malých a střed−
ních podnikatelských subjektů,
které působí v celém kraji a tím
přispět ke zvýšení jejich konku−
renceschopnosti.

„Plzeňský kraj vyhlašuje
Podnikatelské vouchery už dru−
hým rokem. Formou podpory je
neinvestiční dotace podnikatel−
ským subjektům na nákup slu−
žeb od výzkumné organizace
z regionu, a to pomocí vouche−
ru, přičemž dotace se poskytne
až po realizaci služby,“ sdělil
náměstek hejtmana Ivo Grüner.

Jedná se např. o služby týka−
jící se měření a diagnostiky, ná−
vrhy systémů, vývoj softwaru,
návrhy optimalizace procesů,
návrhy aplikace nových mate −
riálů či design výrobků aj. Na
tento dotační titul Plzeňský kraj
vyhradil částku ve výši dvou
milionů korun.
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Jedním z nejaktivnějších klubů v Čes −
ké republice je bezesporu Okresní
klub PTP Plzeň. Jeho výbor pořádá
každý měsíc pro své členy různé 
akce, jako např. návštěvy divadla,
exkur ze do závodů, prohlídky měst,
hradů a zámků nebo zájezdy do
zahraničí. Klub má také svého kro−
nikáře. Je jím Karel Gruber, který
o každé uskutečněné akci provádí
zápis do kroniky. Ta má již přes
1000 stran zápisů. Klub letos vy−
dal výtah z  této kroniky pod ná−
zvem Kronika Okresního klubu
PTP Plzeň. Stalo se tak u příle −
žitosti  20. výročí trvání klubu. 

Na závěr každého roku připra−
vuje výbor pro své členy a pozva−
né hosty pravi delný společenský
ve čírek, jak říká předseda klubu
Richard Smola: „…jako tečku 
za celoroční činností“.  Na toto
předvánoční posezení v  příjem−
ném prostředí  plzeňské restaura−
ci „Še říkovka“  dorazilo na  60
členů včetně  hostů. Setkání vý−

bor PTP využil také k pokřtění již zmí−
něné Kro niky. Křest provedl přítom−
ný sta rosta Slovan a senátor Ing.
Lumír Aschenbrenner a popřál  Pété −
pákům a jejich blízkým do dalších let
vše dobré. 

Snímek zachycuje senátora Lumíra
Aschenbrennera, předsedu klubu Richarda
Smolu a autora knihy Miroslava Krista při
slavnostním křtu Kronika Okresního klubu
PTP Plzeň.

Kronika Okresního klubu PTP 

Slavnostní představení nově vysaze−
ných alejí se  konalo ve Vejprnicích
na Plzeňsku. V rámci úpravy polních
cest v extravilánu obce vyrostla bě−
hem letošního podzimu podél dvou
z nich zcela nová stromořadí. Vý −
sadbu více než stovky listnatých
stromů podpořila Nadace ČEZ, která
pod odborným dohledem botanika
Václava Větvičky věnovala Vejprni −
cím částku ve výši 200 000 Kč.

Polní cesty nyní lemuje osmdesát
vzrostlých javorů a téměř třicet lip
srdčitých. Dřevi ny vysadili v průběhu
října pracovníci obce, kterým vý−
znamnou měrou pomáhali sami ob−
čané Vejprnic, zejména rodiče s dět−
mi. „Dlou hodobou snahou naší rad−
nice je rozšiřování zeleně v obci
i blízkém okolí. Tato snaha je podpo−
rována všemi našimi občany, kteří při
kultivaci prostředí často pomáhají.
Bylo potěšení sledovat, jak se místní
rodiny i s dětmi podílely na výsadbě
nových stromků kolem polních cest
a tím pomohly vrátit jejich historický
charakter,“ uvedl starosta obce Pavel
Karpíšek.

V letech 2011 a 2013 města a ob−
ce s podporou Nadace ČEZ obnovily
či nově vysadily 140 stromořadí.
Letošní výsadba na nadační podporu
z minulých let navázala, díky čemuž
v roce 2014 vyrostlo v České repub−
lice dalších téměř pět desítek alejí.
„Města a obce mají i letos o podporu
výsadby stromořadí veliký zájem.
Ten často pochází z iniciativy samot−
ných občanů, kteří při vysazování
stromků navíc neváhají přiložit ruku

k dílu,“ řekla Michaela Žemlič ková,
ředitelka Na dace ČEZ. 

Nadace ČEZ podporuje jak vznik
nových stromořadí, tak i obnovu za−
nedbané zeleně v místech, kde dříve
aleje existovaly, ale postupem času
zpustly či zcela vymizely. Úbytku
stromořadí se snaží zabránit i Minis −
terstvo životního prostředí ČR, které

minulý rok zpřísnilo podmínky pro 
jejich kácení. „Pozitivní vliv stromů
na okolí nespočívá pouze v jejich
este tické funkci a ochraně blízkého
prostředí proti přírodním živlům.
Nesmíme zapomínat ani na to, že 
zachycují mnoho škodlivých látek
z ovzduší, produkují kyslík, jsou do−
movem či zdrojem potravy pro ně−
která zvířata a fungují jako významná
klimatizační jednotka,“ uvedl botanik
Václav Větvička.

Stromořadí vyrostlo ve Vejprnicích
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V Poleni na Klatovsku došlo
k vloupání do prodejny potravin
a krádeži zboží. Jednalo se již
o druhý případ v okrese v krát−
kém čase, který měl řadu shod−
ných znaků s pří −
pa dem prvním 
z Ja  novic nad
Úhl a vou, kde by−
la způsobena
škoda za 68 tisíc
korun. Še třením
na místě krimi−
nalisté zjistili, že
v kritickou dobu
se v místním po−
hostinství zdržo−
vali tři neznámí muži. Postup −
ným doplňováním a získáváním
dalších navazujících informací
se podařilo odhalit totožnost
dvou z nich. 
Jednalo se o osoby z okresu
Domažlice, které se již v minulosti
dostali do křížku se zákonem.
Navíc jeden z nich byl podezřelý
i z trestné činnosti neoprávněného

užívání cizí věci – motorového vo−
zidla, ve spojitosti s opilstvím. Byl
však také podezřelý z další trestné
činnosti na okrese Tachov i samot−
ných Domažlic. Proto bylo po něm

vyhlášeno pátrání. V průbě−
hu necelého týdne se ozvali
kolegové ze Žiliny, že u nich

byli při krádeži vloupáním do pro−
dejny potravin zadrženi tři muži,
kteří se jim přiznali i k trestné čin−
nosti v Poleni a Janovicích na
Klatovsku a k další trestné činnosti
v okrese Kolín. Třetí z povedeného
trojlístku, do té doby pro klatovské
kriminalisty neznámý, byl muž
z okresu Plzeň – jih. Na něho uvalil
tamní prokurátor vazbu a souhlas
se zadržením a eskortováním do
borské věznice v Plzni.
Jeho dva společníci z Domažlicka
byli propuštěni, neboť takové cti
a chlapského rozhodnutí poslat
je za mříže, se jim nedostalo! Nele −
nili a než se dostali opět před soud
jejich trestná činnost se požehna ně
rozrostla a my jsme si mohli říci –
možná až příště skončí tam, kam
ve skutečnosti už dávno patřili.
Obecně široká veřejnost očekává,
že policista dostane zloděje za
mříže. Ovšem konečný verdikt na
základě šetření a důkazů přísluší
jen soudu. Policisté každý případ
šetří a zajišťují důkazy jak v nepro−
spěch, tak i v prospěch pachatele.
Nad jejich činností provádí dozor
státní zástupce, který poté podává
žalobu na pachatele k soudu.   

Karel Fořt

Ze zápisníku kriminalisty:

Autor kriminalistického příbě−
hu Karel Fořt vydal v pořadí už
svou pátou knihu Vražda pod
Černou věží. Čtenáři přibližuje
skutečné kriminalistické pří−
pady ze Šumavy.

Možná až příště

Kde si lze knihy koupit?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše 108/I,
v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a v Galerii a knihkupec−
tví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava – nám. Svobo−
dy, v Nýrsku v knihkupectví U Řetických, dále v knihkupectví
v Horažïovicích – Ševčíkova 24, v knihkupectví ve Kdyni – Náměstí
22, v Kašperských Horách v 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.

Novinka
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V roce 2012 jsem věštil, že
pokud někdo něco provede,
tak se mu to brzy vrátí a že
bude přibývat lidí, kteří nebu−
dou schopni stačit rychlému
tempu doby. To všechno se
děje. Také jsem věštil, že na−
stane období většího du cho v −
na, návrat k přírodě a k ro −
dině. Moji věštbu umocnil rok
Koně 2014 a začalo přibývat
lidí, kteří psychicky nezvládli
rychlý tep doby. Lidé by se
měli po vzoru firem sdru −
žovat do větších rodinných
celků, uzavírat rodinný kruh
a závažná rozhodnutí dělat
společně. Pokud rozhodnutí
udělá celá skupina, tak je
menší pravděpodobnost chy−
by, než když dané rozhodnutí
udělá jednotlivec. 

Rok 2015 podle čínské astrolo−
gie je ve znamení Ovce a podle
mé věštby to bude rok poměr−
ně klidný, který nás ale nesmí
ukolébat. Bude to jakési „ticho
před bouří“. Bouři očekávám
v roce 2016, 2017 a v roce

2018. Nemá cenu mluvit o ka−
tastrofách, které byly, jsou
a budou. Právě v roce 2017 lze
očekávat pro Českou republiku

nejvíce katastrof. Ale na dru−
hou stranu dojde k oživení eko−
nomiky, protože v roce 2018 až
2020 bychom se mohli dostat
na úroveň roku 2008. 
Už v loňském roce začala eko−
nomika růst a kyvadlo mi uka−

zuje, že tento pozitivní trend bu−
de i letos a v letech následují−
cích 2016 a 2017. Co se týká
politiky, tak od prezidentských

voleb je jasné, že ČR je
rozdělená na dvě části.
Část voličů pravicového
prezidenta čeká na chyby
zvoleného levicového pre−
zidenta, který je bohužel
dělá. Nemusel by dokončit
celé své volební období,
patrně ze zdravotních dů−
vodů. 
Co se týká vlády, tak moje
věštba mi ukazuje, že ne−
dokončí své volební ob −
dobí. Věřím, že spějeme
k právnímu státu, kam by−
chom se jako společnost
mohli dostat do deseti let,
takže i v politické oblasti

bude lépe.
V letech 2016 a 2017 se začne
politika stabilizovat. V letošním
roce očekávejme ještě chaos.
Obdobně je to i u společen−
ských vztahů. Letos i v roce
příštím bude ve společnosti

vládnout napětí a bude to ob−
dobí rychlých a zásadních
změn. Předpokládám, že situa−
ce společenských vztahů se
začne stabilizovat v roce 2017.
V ekonomické oblasti letos 
dojde ke zklidnění situace, bu−
de se postupně zlepšovat
a vznikne mnoho nových pra−
covních míst.
Nemyslím si, že by hrozily vál−
ky. Strach pramení z politické si−
tuace ve světě, a to zejména na
Východě a i tam se situace zač−
ne stabilizovat koncem roku
2016. Třetí světová válka roz−
hodně nebude.                 

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Rok 2015 bude obdobím klidným – 
„ticho před bouří“ předznamenávajícím

Kontakt:
STANISLAV BRÁZDA

mobil:  
777 119 600  −  606 119 600

e−mail:
stanley.bradley@email.cz 
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KRYSA – Lidé narození v roce Krysy se budou
zotavovat, protože rok 2014 byl pro ně
katastrofou. Krysa je sluhou Koně, pro−
to se jim nedařilo. Letošní rok bude 
pro ně rozhodně lepším a úspěšným
obdobím. 

BUVOL – lidem narozeným v roce Buvola dopo−
ručuji, aby zmírnili tempo a trochu od−
počívali. Hrozí jim ztráty a neúspěchy. 

TYGR – rok 2015 bude klidnější než minulý. Je to
dobrý rok zejména pro vytvoření rodiny
nebo uspořádání si vztahů v rodině
a napravit to, co se dříve pokazilo. 

ZAJÍC (králík) – pro tyto lidi bude rok 2015 skvělý
a vše půjde lehce a samo. Pro ty, co
chtějí počít, tak bude velmi dobré obdo−
bí. Přijdou i nové nápady a jejich reali−
zace. Mohou vyřešit i soudní spory.

DRAK – pro tyto lidi to bude dobrý rok, ale měli by
si dát pozor na smlouvy, na svůj maje−
tek a na peníze a neměli by se pouštět
do sporů. 

HAD – bude to dobrý rok stejně jako u lidí na−
rozených v roce Draka. Lidé by měli dá−
vat pozor, aby se nenechali vyprovoko−
vat, hrozí jim totiž problémy.

KŮŇ – pro tyto lidi to bude dobrý rok, protože
ovce je nejlepší přítel koně. Je to vhod−
ný rok na založení rodiny, početí dítěte
nebo začít něco nového.

OVCE (koza) – je to osobní rok Ovce. Je to rok pl−
ný tvořivých energií a množství příleži−
tostí. Je to dobrý rok i pro kladné vyře−
šení úředních záležitostí a sporů. 

OPICE – pro lidi narozených v roce Opice nebyl
rok 2014 dobrým obdobím. Rok 2015
bude o něco lepší. Ale rozjezd bude po−
malý. Doporučil bych těmto lidem řeše−
ní zásadních věcí až na rok 2016. 

KOHOUT (fénix) – pro ně to bude hodně dobrý
rok, pokud se budou starat sami o se−
be. Neměli by se vměšovat do záleži−
tostí druhých lidí. Potom by je čekala,
tzv. „studená sprcha“. 

PES – pro tyto lidi byl rok 2014 neutrálním ob−
dobím, to samé bude i v roce 2015. Ale
co se týká společenských vztahů, bu−
dou mít v roce 2015 dobré období, ale
je potřeba hlídat peníze, které přijdou 
až v roce 2016.

PRASE (vepř) – tito lidé měli velmi špatné období,
které trvalo delší dobu. Lepší časy za−
čaly až koncem loňského roku a budou
pokračovat i po celý rok 2015. Lidem
bude přát štěstí a je to vhodné období
pro uzavření manželství a upevnění
vztahů v rodině.

Pro všechny znamení je rok 2015 nejlepší příleži−
tostí pro upevnění zdraví a uměleckou
činnost.

Obecně pro všechna znamení platí, že dost lidí 
žije ve strachu a nejistotě a bohužel
to bude pokračovat po celý letošní rok.
Až v roce 2016 se situace začne 
zlepšovat. 

Rok 2015 pro jednotlivá znamení podle čínské astrologie:
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HLEDÁME domácí  pra−
covníky s možností dodáv−
ky materiálu domů. Tel.:
720590543 všední den 
13−15 h., KŘI PM 150002

NABÍZÍME dlouhodobé i je d −
nodenní brigády:  Práce ve
skladu − s VZV i bez, vy −
balování a doplňování zbo−
ží, pekařské práce a další.
Směny dle výběru, týdenní
zálohy a další výhody. 
82−100  Kč/hod. Info na
tel.: 377963917. KŘI PM
150020 

PRO obchod s dárkovým
zbožím v Železné Rudě
hledáme spolehlivou a pří−
jemnou prodavačku. Mož −
no i brigádně nebo na HPP,
turnusy, část. NJ, uby −
 tování zdarma. Tel.:
602486490. RR 50021

DO cukrárny v Železné
Rudě hledáme vyučenou
cukrářku s praxí , ubytová−
ní zdarma, turnusy, výbor−
né plat. podmínky. Tel.:
602486490. RR 50022

KADEŘNICTVÍ v Nýrsku
JANA HAIR STUDIO hledá
kadeřnici na plný úvazek
nebo na výpomoc. Tel.:
603227153. RR 50011

NABÍZÍM zajímavou pra−
covní nabídku u německé
firmy, pracujete dle svých
časových možností, věk
nerozhoduje, nadstandard −
ní výdělky, tel.:722690245,
603484113. RR 50005

PŘIJMU zdravotní sestru
do kožní ordinace v Kla to −
vech, tel.: 737441365. RR
50015

PRO obchod s dárkovým
zbožím v Železné Rudě
hledáme spolehlivou a pří−
jemnou prodavačku. Mož −
no i brigádně nebo na HPP,
turnusy, část. NJ, uby −
tování zdarma. Tel.:
602486490. RR 50021

DO cukrárny v Železné
Rudě hledáme vyučenou
cukrářku s praxí , ubytová−
ní zdarma, turnusy, výbor−
né plat. podmínky. Tel.:
602486490. RR 50022

HLEDÁM někoho na výpo−
moc při zednických a ma −
lířských pracích, tel.:
606916148. RR 50025

ZVÁRAČ CO2 na zváranie
konštrukcii z profilového
železa. Čítanie výkresov
výhodou. Kontakt: 00421/
905244415. RR 50035

HLEDÁM seriózní seniorku
(hovorová němčina) na
občasnou výpomoc v péči
o německou paní v SRN.
Tel.: 00420 / 606403876.
RR 50042

HLEDÁM práci jako masér
– rekondiční, relaxační,
sportovní masáže a baň −
kování 2 dny v týdnu i ná −
razově, KT, DO. Tel.:
728422720. RR 50050

HLEDÁM ambiciózního člo−
věka pro obchodní zastou−
pení mé firmy v klatovském
regionu. Požaduji: příjemné
vystupování, spolehlivost.
Nabízím: po zapracování
služební vůz a nadstandard−
ní příjem, tel.: 775951353.
RR 50061

PRÁCE z domova – pro ty,
kteří mají vyšší cíle
a představu o větším vý−
dělku, vhodné i pro podni−
katele, bez kapitálu, inves−
tujete pouze váš čas, 
celá ČR, Německo, RO,
Ukrajina i bez ŽL. Od 18 do
60 let. Tel.: 721437999.
RR 50067

ADMINISTRATIVNÍ práce
z domova, placeno podle
výkonu, NJ je výhodou, bez
ŽL, i pro ženy na MD, 
znalost PC je +, tel.:
721437999. RR 50068

HLEDÁM paní na úklid 1x
týdně + žehlení, také stat−
ného důchodce nebo za−
hradníka na údržbu zahra−
dy – stříhání plotu, stromů,
údržba trávníku atd., podle
potřeby, jsme 2km od
Kdyně, více info na tel.:
721437999. RR 50070

HLEDÁM pro hudební sku−
pinu hráče(čku) na kláve−
sy (klavír). Tel. 723457041
E−mail: kobrakon@
seznam.cz

HNĚDÁ, atypická  nadstan−
dardní plastová okna s mo−
sazným kováním. Rozměr
v. 176 x 108 cm 6 ks, v.
177 x 110 cm 2 ks. Bez ko−
vání na zazdění v 132 x90
cm 4 ks. Cena 3 až 4 tis. za
kus. Bezvadný stav. Tel.:
725575157. PM 140210

SŮL Z MRTVÉHO MOŘE,
vhodná pro vnitřní použití
i ke koupelím. Zašlu ná−
vod. Tel.: 778108319. PM
150007

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky a Ejpo vic −
kou 5−6 m x 3 m x 3 m – ví−
ce kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Dále  mobilní kontejnerovou
dvojbuňku, zánovní plast.
okna, plast. rolety, stan−
dardní vybavení včetně kli−
matizace. Rozměr 6,5 x
2,40 x 2,80 m, vhodná pro
kancelář. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od
25.000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 150025 

PRODÁM 1−3 ks maringo−
tek jednoosých a dvouosé,
vhodné na stavbu. Cena 
dohodou. Místo prodeje 
Plzeň Tel.: 723622663 PM
150026

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a 300 x 120 x 20 cm,
Plzeň, vhodné použití pro ze−
mědělce. Možnost  naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 150027

MODROORANŽOVÉ golfky
pro dvojčata, nové nánožní−
ky, skladné, lehké, velmi
pěkné – 600 Kč, tel.:
731581940. RR 50002

NOVÉ vnitřní dveře buk,
dub, olše, třešeň 60, 70,
80, 90, levé i pravé, plné
prosklené za poloviční 
cenu, protipožární 90 za
2000 Kč. Bukové fošny tl.
50 mm. Tel.: 604134214.
RR 50007

OLŠOVÁ prkna o tloušťce
2,5cm a olšové fošny
o tloušťce 5 a 10cm. Cel −
kem cca 25cbm. Volejte na
tel. 376377344. RR 50045

PRODÁM cca 160 m2

Phan tazie Putz 3mm fasáda
6000 Kč, zadní kolo kom−
plet Zetor 25K, 1000 Kč,
Horažďovicko, tel.:
721771167.  RR 50091

ZASTŘEŠENÍ bazénu, 5 let
staré – 7,5 x 11 metru,
2,60m výška, z pancéř. 
skla, masiv. hliník, velká po−
suvná 5dílná hala, PC
1.350.000 Kč, nyní
399.000 Kč, na přání i do−
vezu, info na telefonu, mož−
ná i jako zimní zahrada atd.,
tel.: 721437999. RR 50069

HYDRAULICKOU zvedací
vanu na koupání – pro po−
stižené, do salónu, na ma−
sáže atd. Málo použitá, PC
320.000 Kč, nyní za 35.000
Kč. Tel.: 721437999. RR
50071

SNĚŽNOU pásovou frézu,
benzínová, 13HP, 2 roky
stará, nepoužívaná, PC
60.000 Kč, nyní za 35.000
Kč dohodou, nevhodný dá−
rek, tel.: 721437999. RR
50072

POUŽITÁ vakuová okna,
pěkný stav, kvůli přestavbě
RD, vyrobeno v Německu,
cca 45 ks, i jednotlivě, tel.:
721437999. RR 50073

KVALITNÍ balíkované seno.
Klatovsko. Tel. 602159780.
RR 50074

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběrate−
li! Koupím bajonet, dýku,
kordík, lovecký tesák,
šavli, helmu, trop. klo−
bouk, uniformu, masko−
vací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro
na pistoli, zásobníky
a bedny od munice, da−
lekohled, puškohled, vy−
sílačku + sluchátka, ču−
toru, ešus, teletinu, od−
znaky a vyznamenání,
nášivky, leteckou  kuklu,
bundu, kombinézu, vrtu−
li,  palubní ukazatele
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy
o vojácích aj. voj. pozů−
statky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 150013   

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel.: 603383211,
723622663. PM 150032

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 150033

KOUPÍM starší pásový bagr
15−25 tun s točnou a kolový
čelní nakladač (HON), pří−
padně i pásový čelní. Dále
vibrační dvouválec na ze −
minu do 2 tun. Nejlépe
Sušice nebo Klatovy. Tel.:
723622663. PM 150034

KOUPÍM zemědělskou pů−
du cca od 1ha  do 25 ha,
oblast PS, PJ, Klatovsko,
Horažďo vicko, Sušicko
a Srní Tel.: 723622663. PM
150035

KOUPÍM staré a starožitné
věci, např. z pozůstalosti.
Nábytek, obrazy, kapesní
a náramkové hodinky,
mince, bižuterii, porcelá−
nové sošky, sklo, vázu, ka−
rafu, skleničky, svícny,
chromový lustr a lampičky,
voj. odznaky a vyznamená−
ní, voj dýku a bajonet, šav−
li, uniformu, starou vzdu−
chovku, flobertku, housle
a trumpetu, plechová a ba−
kelitová autíčka, loutky, ra−
dia, fotoaparát, knihy, po−
hlednice, kuchyňské váhy
aj. staré věci. Děkuji za na−
bídku – přijedu. Tel.:
604343109  PM 150011

KOUPÍM nové i použité au−
to−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,vo−
jenskou, pouťovou, vzdu−
chovou pistoli, flobertku.
Děkuji za nabídku – při −
jedu Tel.: 604343109 PM
150012

KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s pouzdrem
i bez pouzdra, dále violu,
violoncello, trumpetu,
lesní roh, tubu, voj. polni−
ci, klarinet aj. staré ná−
stroje. Sběratel – přijedu.
Tel.: 604343109. PM
150015

Z POZŮSTALOSTI  starý
dře věný a chromový náby−
tek: 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. ku −
chyň ské hodiny, budík, těžít−
ko, model letadla, rekla mní
předměty, popelník atd. do r.
1960. Děkuji – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150014

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampič−
ky, sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané nevěs−
ty, dětí, kytičky), kořenky,
sošky tanečnic, akty, zví−
řátka, svícny, obrazy, kres−
by, i samotné rámy, hodi−
ny, lampová radia, knihy
a časopisy o automobilis−
mu, vše skautské a junác−
ké, pohlednice a starou bi−
žuterii. Tel.: 603872698.
PM 150010



KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou braš−
nu, lesní roh, housle, vo−
jenskou vzduchovku, cel−
tu, medaile, vyznamená−
ní (vzorný voják, za obra−
nu vlasti, vojenské uči−
liště,  za budování vlasti
apod. až do r. 1989), ko−
vový model děla, tanku,
automobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 150008 

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky, pa−
nenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakeli−
tová autíčka, litinové for−
my na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698. PM
150009

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1955 VÝ−
KUP − RENOVACE − PRO−
DEJ (chromovaný, dý −
hovaný, selský), lustry,
hodiny, obrazy a různé
staré věci na dekoraci,
možnost vyklizení celé
po zůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322, pa−
vel. rejsek@seznam.cz.
PM 150017 

KOUPÍM MALOTRAKTOR
VARI−TERRA i v horším sta−
vu, předem děkuji za na −
bídku. Tel.: 777428234. 
RR 50034

KOUPÍM TURISTICKÉ
ZNÁ M KY, dřevěné, kulaté,
nové i starší, případně
i celou sbírku, tlf.
702038365.

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty− firemní, budova−
telské, reklamní, filmové.
Pohlednice, vy zna me ná −
ní − vojenské, různé před −
válečné, komunistické,
mince, odznaky, hodinky
– náramkové, kapesní.
Děkuji za nabídku. Zn.:
přijedu tel. 603512322.
PM 150017A 

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově vzni−
kajícího vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojenskou
techniku (i části), moto−
cykly, automobily, helmy,
dalekohledy, kordíky, bajo−
nety, tesáky, uniformy 
(i části), voj. boty, vysí −
lačky, vyznamenání, opas−
ky, pouzdra na pistole,
plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacá−
ky, šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 777263546. 

KOUPÍM staré obrazy čes−
kých i cizích autorů s ná−
mětem krajina, lovecké
zátiší, portréty, dívčí akty,
lodě na moři, vojenské
motivy, postavy v krojích
aj. (i špinavé a poškoz. ne−
bo jen rám). Dále porc.
a kovové sošky, mince,
hračky, knihy, hodinky, vy−
znamenání, ván. ozdoby,
pohlednice, betlém aj. sta−
ré a starožitné věci do 
r. 1970. Děkuji za nabídku
– přijedu. Tel.: 604343109.
PM 150016

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě   ratel stále hledá a dob−
ře zaplatí staré pohlednice
– až 10. tis Kč za chybějící
pohlednice obcí Šumavy
(např. Schukatschen, Pa −
terl hütte, Glaserwald,
Stadln, atd.), ale i jiné po−
hlednice z celé ČR do roku
1945, uvítám větší množ−
ství či sbírky, mohu přijet.
Mobil: 602486490. RR
50020

NA HLAVNÍM tahu 
v CEN TRU Domažlic 
nabízím pronájem: 

– OBCHOD (event. výrob.
HALA) 300 m2. 

– OBCHOD (kancelář) 50 m2. 
– KOMERČ. prost. − 80 m2

(60 + 20 m2, event. +
garáž 70 m2 − propojeno).
Vše s výlohami a samost.
vytápěním na plyn. kotel,

220/380V. 
Tel.: 608 510 656 

PRONAJMEME VÁŠ BYT
DO 14 DNŮ. Úzce spolu−
pracujeme s velkými firma−
mi. Pouze solidní klientela.
Právní servis, převody ener−
gií a klientský servis je 
samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá. INS −
TINKT REALITY s.r.o.  Tel:
800737309. PM 150045

HLEDÁM pronájem bytu
1+1 v Klatovech. Nej −
 radě ji do 6000 Kč 
i s energie mi. Od února
2015. Tel. 607126610.
RR 50008

PRONAJMU nebyt. prostory
v Klatovech−Lubech o veli−
kosti cca 50 a 90 m2 (lze
sloučit v jednu). Jedná se 
o prostory vhodné k pod −
nikání, u hlavní silnice. Volné
ihned. Cena dohodou. Tel.:
724824200. RR 50018

PRONAJMU zděný byt 3+1
v osobním vlastnictví o veli−
kosti 83 m2 v šestibytovce
s garáží v blízkosti Tesca
Klatovy v 1. patře s vlast−
ním plyn. topením. Tel.:
702455577. RR 50059

PRONAJMU byt 2+1 I.
kategorie, v 1. patře v rezi−
denčním domě v Kla to −
vech. Wi−fi připojení, par−
kování zdarma. Nájem
7.500 Kč + energie, níz−
konákladový byt. Kauce
18.000 Kč. Dlouhodobě.
Tel.: 602614480.

HLEDÁM byt nebo domek
do pronájmu v KT nebo
okolí, bez kauce, tel.:
702903457. RR 50076

PRONAJMU byt 2+1
v Janovicích nad Úhlavou.
Byt je po celkové rekon−
strukci. Nájem 5000 +
2500 Kč zálohy. Vratná
kauce 15.000 Kč, tel.:
776320030, mosa.market
@seznam.cz. RR 50080

PRONAJMU byt 2+1 
1. kategorie v 1. patře
v rezidenčním domě
v Kla to vech. Wi−fi připo−
jení, parkování zdarma.
Nájem 7500 Kč + ener−
gie, nízkonákladový byt.
Kauce 18.000 Kč. Dlou −
hodobě. Tel.: 602614480.
RR 50086

PRONAJMU zařízený byt
v KT, 2+kk v RD, bezdět−
nému páru nekuřáků.
Možnost garážového par−
kování. Info na tel.:
605758988. RR 50088

HLEDÁM podnájem v Kla −
tovech nebo blízkém okolí.
Nejraději pouze garsonku
nebo jednu místnost. Jsem
nekuřák. Tel.: 724548695.
RR 50098

PRODÁM nebo dlouhodo−
bě pronajmu větší RD 
2 km od Konst. Lázní,
vhodný i ke komerčnímu
využití, velká stodola, ko−
telna, zahrada, projekt 
na rekonstrukci hotov. Tel.:
777110010

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

PENÍZE ZA VAŠI NEMO −
VITOST IHNED! Vykoupíme
vaši chalupu, chatu. Pod −
mínkou vlastní pozemek,
zavedená el.. Peníze vyplá−
címe do 3dnů. Právní servis
zajištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o. Tel: 800737309. PM
150044

1 MĚSÍC NA PRODEJ VA−
ŠÍ NEMOVITOSTI. Svěř te
nám k prodeji svoji nemo−
vitost. Rychlé jednání a so−
lidní přístup našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do mě −
síce prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o. Tel:
800737309. PM 150046

PRODÁM krásnou a velkou
zahradu na Markytě v Kla −
tovech o výměře 890 m2.
Na pozemku je dřevěná,
patrová, celopodsklepená
chatka, dřevěná kůlna, ple−
chová garáž, studna s užit−
kovou vodou, bojler, domá−
cí vodárna, nedodělaná
koupelna, elektřina 220V,
WC. Voda ze studny je roz−
vedena po zahradě. Jsou
zde ovocné stromy. Za hra −
du lze použít jako stavební
parcelu na stavbu do 40
m2. Cena 580.000 Kč. Tel.:
728144954. RR 41008

PRODÁM skromnější udr−
žovanou chalupu se dvor−
kem a stodolou blízko Staň −
kova, levně – cena 239 tis.
Kč, tel.: 607837208. RR
50024

HLEDÁME ke koupi starý
domek nebo chalupu před
opravou, i dlouhodobě ne−
obývanou či ve špatném
stavu, vhodnou k rekon−
strukci, do 250 tis. Kč, tel.:
606572188. RR 50026

PRODEJ rodinného domu
3+1 v Malém Boru u Ho −
ražďovic, 2 garáže, zahra−
da 607 m2, stodola. Re −
konstrukce domu v r.
2000. Cena 1.600.000 Kč,
tel.: 773490163. RR
50077

PRODÁM chalupu se za−
hradou v obci Třebíšov, 
9 km od Klatov. Cena
430.000 Kč. V případě 
dotazů volejte prosím
725814786. RR 50084

PRODÁM bývalou země−
dělskou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhle−
dem na panorama Šu −
mavy, bez přímých souse−
dů, s dobrým přístupem.
5+1.  Rozloha 3.500 m2
parcela – dvůr, zahrada, 
2 x studna, 380/220V.
Vhod né k bydlení, podni−
káni i k rekreaci. Cena
1mil. 395 tis. Kč. RK ne−
volat. Tel.: 602614480.
RR 50085

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, karda−
ny,  pětistupňovou převo−
dovkou, pěkné pneu včetně
disků, světla atd.  Tel.:
603383211. PM 150028

KOUPÍM traktor Zetor nižší
i vyšší řadu, popř. Zetor
Krystal, s předním náho−
nem i bez a s čelním nakla−
dačem. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 150029

PRODÁM motorovou sedmi
metrovou loď s malou kaju−
tou, německé výroby se
Z nohou a se zabudova−
ným, nefunkčním  osmi vál −
covým  karburátorovým
motorem GMC, včetně
dvounápravového brzděné−
ho přívěsu. Plzeňský kraj.
Cena k jednání 120 000 Kč.
Tel.: 723622663  PM
150030

KOUPÍM staré traktory 
do r. v. 1955 českých 

i cizích značek − 
L&K, Svoboda, Wikov,
Ško  da, Zetor, Porsche,
Fordson, John Deere,
Lanz−Bul dog, Deutz,

Hanomag, Fend, 
Far mall, Fergu son.

Na bíd  něte. Tel.:
608941498. RR 40110
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PRODÁM zimní pneumatiky
STUNNER 175 x 65 R14
a plechové disky, málo 
jeté. Tel.: 732887203. PM
150039

45/178 hledá sympatickou
ženu pro život, které chybí
pěkné slovo, něžné pohla−
zení a vše milé. Upřímnou,
vyrovnanou, do 39 let, s vy−
řešenou minulostí, neku −
řačku. 1 dítě není překáž−
kou, další společné dítě
možné. Pouze z Plzně. Tel.:
605022623, 723263934.
PM 150003

46/165 hledá ženu přiměře−
ného věku pro život. Upřím −
nou, s vyřešenou minulostí,
nekuřačku, svobodnou ne−
bo rozvedenou. Pouze
z Plzně. Tel.. 605022623.
PM 150004

47/180 s vadou řeči by rád
poznal ženu, nekuřačku
z Plzně. Věk nerozhoduje.
Ne SMS, jen volat na tel.:
737957524. PM 150023

AHOJ, hledám sympatic−
kou dívku 30−40 let nebo
maminku, která by přijala
mé nezávazné pozvání na
kávu. Jsem veselý a komu−
nikativní 38/180/90, bez−
dětný nekuřák z Do maž −
licka. Na přání zašlu foto.
Tel.: 720197495, e−mail: 
vasokutil@seznam.cz. PM
150049

RÁD POZNÁM bezdětnou
ženu ve věku kolem 70 let.
Vzájemné porozumění,
toulky přírodou a cestová−
ní. Menší tělesná vada ne−
ní překážkou. Rokycansko.
Těším se na odpověď. Tel.:
728782274. PM 150023

URČITĚ je někde žena, kte−
rá hledá to co já. Já 172
cm, 100 kg, Plzeňák, hle−
dám hezký vztah bez pro−
blémů, diskrétní! Hezké
schůzky – byt mám! Věk
nerozhoduje. Jsi vdaná?
Tím lépe! Odepsat může
i pár! Více na tel.:
737459053. Určitě se do−
mluvíme. PM 150024

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

ON z Německa hledá ji
z Čech. Arendas@volny.
cz, 773599200.

WELCHE deutschspre−
chende, schlanke Frau
mag Natur, Wandern,
Pfer desport, Kajak und
vieles mehr? Netter Mann
47 vom Šumava möchte
diese Freude mit Dir tei−
len. Tel.: 0049(0)
1709922113. RR 41016

ROZVEDENÝ 47. Moc
bych si přál, abychom tře−
ba ten další rok, co nás če−
ká, začali společně. Zku −
síme to? Domažlice a oko−
lí. Tel.: 720145583. RR
50004

48LETÝ rozvedený by se
rád seznámil s paní ve vě−
ku od 35 do 50 roků. Jsem
mírné povahy, všestran−
ných zájmů, především 
turistika, jízda na kole, pla−
vání. Jedno či dvě děti ne−
jsou překážkou. Jen vážně.
Z Klatov a okolí. Tel.:
733390240. RR 50010

OSLOVUJI rodiče, souro−
zence, kamarády, máte ve
své blízkosti hezkou a věr−
nou slečnu ve věku 23–27
let, seznamte ji se svo −
bodným 37/186 tmavovla−
sým nekuřákem se smys−
lem pro rodinný život. SU,
KT. Tel.: 739729678. RR
50006

ICH suche zwischen 30–
48 sportlich schlanke
Frau mit einer positiven
Leben seinstellung, die
wie ich sich gerne in der
Natur bewegt und vielsei−
tig interessiert ist. Die
sich auch so wie ich nach
einer Bezie hung sehnt mit
gegenseitiger Wert schät −
zung, Res pekt, Vertrauen
und Ehrlichkeit. Ich bin 46
Jahre, 183 gross sport−
lich, schlank ohne Alt −
lasten und stehe mit bei−
den Beinen im Leben.
Kann leider kein Tsche −
chisch! Darum bitte nur
melden mit Deutsch −
kennt nissen. Peer Handy
(SMS oder Anruf) – 0170/
7350451. Festnetz Num −
mer − 09943/943350. E−
Mail: Schmid38@gmx.
de. RR 50009

NETTER Mann 46/177
sucht deutschsprechen−
de, attraktive nette Frau
für gemeinsame Freizeit −
ge staltung und harmonis−
che Beziehung. Raum
Klatovy – Sušice, tel.:
721382240. RR 41015

ŠEDESÁTNÍK, nekuřák,
hledá štíhlejší přítelkyni k
občasným schůzkám, po−
zději více? ST, KT, PM.
Jsem rozvedený. Mobil:
728779224. RR 50033

50/175 rozvedený, hledá
štíhlou, milou, tolerantní
ženu do 46. let, Klatovsko,
Horažďovicko, tel.:
704099587. RR 50044

HLEDÁM k sobě elegantní
přítelkyni, na krásné chvíle
i život v malém městě, me−
zi PM a DO. Jsem rozv.
60/170 mlad. vzhledu,
klid   né povahy, zajištěný.
Najdeme klíč ke štěstí?
Tel.: 607293848. RR
50048

RÁD poznám svobodnou a
bezdětnou mladou ženu do
32 let, která ocení slušné−
ho, spolehlivého a věrného
muže. Klatovy, Domažlice
a okolí. Je mi 32 let a jsem
vysoký 196cm. Moje tel.
číslo: 605324960. Těším
se na odpovědi. RR 50052

43/175 hledá milou
a sympatickou ženu vše−
stranných zájmů, nekuřač−
ku, tel.: 728847769. RR
50060

ROZVEDENÝ SŠ, 41 let,
optimista se smyslem pro
humor rád pozná štíhlou
ženu, nekuřačku, která umí
řídit auto  pro společný ži−
vot v RD se zahradou ne−
daleko Klatov. Pokud víš
co chceš a dokážeš jít za
svým snem ozvi se
SMSkou na 605995146.
Na prozvonění nebudu rea−
govat. RR 50090

JÁ nekuřák 36/178 zkla−
maný životem hledá ženu
nekuřačku pro společný ži−
vot ve dvou, později i více,
se zájmy o přírodu, sport,
tel.606889777. RR 50079

HLEDÁM kamaráda – neku−
řáka, 70 let i víc – KT, SU,
kte rému je samotnému
smutno. Ozveš se? Tel.:
736616040. RR 50013

VDOVA 73/175cm štíhlá,
samostatná, hledá příjem−
ného pána vyš. postavy ko−
lem 75 let, kterému by ne −
va dily vzájemné návštěvy a
dojíždění. Tel.: 723568565.
RR 50014

56/165 rozv. hledá nezada−
ného muže nad 175cm ke
společným schůzkám, vý−
lety, později možno více.
HD, SU a okolí. Tel.:
775165424 po 15. hod. RR
50047

VDOVA 68/163 hledá aktiv−
ního přítele, pro hezký
vztah. Najdu touto cestou
to, co mi schází? Klatovsko,
Domažlicko. RR 50064

64letá důchodkyně hledá
bydlení i domov u osamělé−
ho nekuřáka z venkova.
Zvířata, příroda. Sympatie.
Ostatní dohodou. Tel.:
732489153. RR 50091

ŽENA 68 SŠ hledá společ−
nici za kulturou, procházky,
výlety k moři. Zn.: pohybem
ke zdraví. Odpovědi zasílejte
do redakce pod č. inz. PM
150036

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

HLEDÁM kamarádku, kte−
rá je sama a  ráda by cho−
dila občas na procházky.
Jsem vdova 70 let. Na −
bídky prosím do redakce
pod č. inzerátu. PM
150040 jen PM

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb −
ková, tel.: 608117789. RR
50082

Zpracujeme levně účetnic−
tví. Programy účto, mzdy,
DPH. Seminář Novela DPH
2015, NOZ a ZOK, školení
řidičů.www.SoftAg.cz, 
tel.: 374623540. KŘI PM
150043

TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ EXE−
KUCE NEMOVITOSTI. Bo −
jíte se, že přijdete o majetek.
Vše se dá řešit! Naše právní
oddělení zdarma zanalyzuje
Vaši situaci a najde optimál−
ní řešení. Důležité je začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o. Tel: 800737309. PM
150047

VYKLÍZECÍ PRÁCE – kom −
p  letní vyklizení, odvoz a li−
kvidace různého odpadu,
dále možnost vymalování,
úklid. Tel. 603512322, 
e−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 150019

AUTODOPRAVA MAREK –
zajištujeme dopravu zboží
nebo materiálu po celé
ČR včetně EU, dopravu
zajišťujeme vozy VW
Craf ter (dodávka), nabízí−
me krátkodobou i dlouho−
dobou spolupráci, jsme
flexibílní, máme fyzicky
zdatné a zku  šené řidiče,
spolehlivost, kvalita. Tel.
721051984 – email:
Kola89@seznam.cz

PŮJČKA 5–20 tis., př.
10tis/1300Kč měsíčně, tel.
606708623 nebo SMS. RR
50012

TRPÍTE závažnými zdravot−
ními problémy? Astma, lu−
pénka, cholesterol, atop.
ekzémy, diabetes apod. Od −
borná lék. pomoc, pro duk ty
SRN. Tel.: 603484113. RR
50036

VYUŽIJTE finanční výpo−
moc! Peníze přímo do ru−
ky! Řešíme i oddlužení.
Tel.: 702833842. KŘI PM
150021  

RYCHLÉ půjčky 10 tis−100
tis. bez poplatku předem.
www.kz−finance.cz, tel.:
737607405. KŘI PM
150022

PŮJČKA NA OBČANKU! 
Až 8.000 kč ihned! Čin. pro 
více věřitelů. Praž ská 41,
Plzeň, t.: 605760958. KŘI
PM 150041  

FOFR PŮJČKA. Registry 
neřešíme. Tel.:608272711.
KŘI PM 150048

ODDLUŽENÍ OSOB! 
Ex pres ně, levně! E−mail: 
dluhy.ne@seznam.cz,
tel:734741216. KŘI PM
150042  

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 150005

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle 
vyřídíme. Vykoupíme star−
ší stavební stroje, nákl. au−
tomobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme 
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663.
PM 150031

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběra tel stále hledá
a dobře zaplatí staré po−
hlednice – až 10. tis Kč
za chybějící pohlednice
obcí Šumavy (např.
Schukat schen, Pa terl −
hütte, Gla s er wald, Stadln,
atd.), ale i jiné pohlednice
z celé ČR do roku 1945,
uvítám větší množství 
či sbírky, mohu přijet.
Mobil: 602486490. RR
50020

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

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



COTON DE TULEAR. Pro −
dám štěňátka bez PP po
výstavně úspěšných
před cích. Malý pejsek
s nelínající bavl n í kovou
srstí nevyžaduje střiho−
vou úpravu, jenom se
pročesává. Je antidepre −
sivní, vhodný i pro aler−
giky. Je bdělý a ostražitý,
ale zbytečně neštěká.
Vhodný na canisterapii –
k rehabilitaci. Oblí bený
pro výstižnou a přizpů so −
bivou povahu. Mi lá ček
celé rodiny, lásku rád
bere i oplácí s nadšením.
Kupní smlouva při odbě−
ru. Do dobrých rukou.
Kontakt e−mail: hajami
@volny.cz, 602823882,
378774498. RR 40154

POHLÍDÁM vašeho psa
o vaší dovolené i jindy.
K dispozici také vytápěný
prostor, zateplené kotce.
Zkušený chovatel, výcvi−
kář, etolog. Plzeňský kraj.
Tel.: 737824579. PM
150037

PRODÁM králíky – bílé
brojlery – od králíčat k do−
chovu po dospělé kusy −
cena 65 Kč/ kg živé 
váhy. Raška, Chanovice –
tel. 376514493, mobil
728919839. RR 50028

DARUJI 5měsíčního ko−
courka, béžový s rezavými
proužky, kvůli nemoci cho−
vatelky, tel.: 739925369,
Nýrsko. RR 50062

PRODÁM králíky na chov –
Belgický obr – Burgundský
– jen samice – tel.:
728676277, Klatovsko. RR
50063

FENKU knírače černého
středního prodám, očkova−
ná, odčervená, kupírovaný
ocásek, hodná, přítulná,
tel.: 606231922. RR 50065

NABÍZÍME  rekvalifikační
kurzy: masér, pedikúra,
manikúra, nehtová mode−
láž, kosmetika a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAVO s.r.o., individuální
výuka! www.vip−relax.cz,
w w w. m a v o . e u . Te l . :
602478448, 603284493.
KŘI PM 150001
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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:      Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
                                    e−mail: sramek@plzenskyrozhled.cz

                                 Václav Zickler: mobil: 777 730 258

                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257

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 19. února 2015
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Další číslo 
Plzeňského 
rozhledu

vyjde 2. 3. 2015

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

www.plzenskyrozh led.cz
Najdete nás na
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