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Náhodou jsem potkala bývalého
kolegu z práce. Na dotaz, jak si žije
a jak se má, řekl že super a skvěle,
ale současně přiznal, že takhle 
odpovídá vždy, protože nechce ni−
komu působit radost, kdyby si
stěžo val. Na otázku, jak se tedy má
doopravdy, odpověděl ále….. Vý −
stižné. Když to tak hodnotím, mám
se taky ále….

V celé řadě psychologických
studií a nabádavých knih jsem se
dočetla, že pro každého člověka je
důležité, aby se cítil šťastný. Svou
prací, zálibami, v par tnerských
vzta zích, o dovolené a podobně. To
ale připouští celou řadu variací na
téma štěstí. Lze se radovat ze sa−
motné práce, nebo považovat za
štěstí, že se podařilo nějakou se−
hnat a vydělávat si na živobytí, ale
z čeho se má radovat pracháč, 
který nemusí dělat nic? Štěstí sou−
visející s dovolenou má též řadu va−
riant. Při pohledu na moře lze mít
pocit štěstí, že se jednomu na ta −
kovou dovolenou podařilo naškudlit,
zatímco jeho méně šťastní spoluob−
čané se mohou dívat jen na hladinu
opelichaného tuzemského rybníka.

Nebo lze mít pocit štěstí z toho, že
se jednomu podařilo přežít let, když
letadla teď padají dolů z nebe jako
podzimní hrušky ze stromů. Na ty
z nás, kteří bez vynaložení jakého−
koliv pracovního úsilí průběžně
pendlují několikrát do roka od jed−
noho moře k druhému, zbývá jen
ten pocit štěstí z úspěšného při −
stání. Při vlastním autentickém
srovnávání různosti pocitů štěstí
z pobytu u moře kolem bulharských
pláží, kam se smělo, s pobytem
u moře kolem španělských pláží,
kam se nesmělo, jsem zjistila, že
v obou případech jsem se po pár
dnech těšila domů na opelichaný
rybník s typickou hospodou po −
slední kategorie, s českým gulá−
šem, a konverzací místních štam−
gastů v mateřštině. 

Dnes, kdy žijeme takřka v jedné
rodině s médii všeho druhu, jsem
ocenila, že naše Městská knihovna
v Plzni dává občanům příležitost
popo vídat si živě na besedách s ně−
kterými publicisty. Těšila jsem se,
co se dozvím od principála investi−
gativního pořadu Reportéři TV, který
je v mých očích hrdinou na způsob

bájného rytíře Bruncvíka, a měla
jsem pocit štěstí, že jsem se do
přednáškové síně vešla. Hrdina
Bruncvík zahájil besedu svým ju−
náckým příběhem, kdy se mu brzy
po dvaceti – po úspěšné revoluci –
podařilo proniknout do televize a už
tam zůstat, a jeho práce ho naplňuje
štěstím. Ve čtyřiadvaceti dokonce
dělal rozhovor s cizincem Vladimí −
rem Mečiarem, a postupně si tak
zvykl na různá politická esa, že „na
vládě“ už je jako doma.

Původně jsem chtěla vědět ně−
co bližšího o ukázkových šmej −
dech, o nichž  vypráví v televizních
pořadech. Třeba o těch, kteří  „vy−
prali“ půl miliardy korun přes něko−
lik fiktivních reklamních agentur,
a o dalších podobných. Kde a jak
hledá tyto lotry, kterých se – po 
úspěšné revoluci – vylíhly zde tisí−
ce, ale  Bruncvík hned po politice
navázal na své rodiče, kteří zde mu−
seli žít v minulých otřesných pomě−
rech plných totality, a nemohli prý
být z ničeho šťastni. Přičemž ale ne−
prozradil, kde jeho nešťastní rodiče
přišli přes to všechno k tak užiteč−
ným stykům, které ho v postpuber−

tálním věku protlačily rovnou do te−
levize mezi úspěšné novináře. Místo
toho prozradil, že ho děsí vzrůstající
množství lidí, kteří by dali opět
přednost sociálně spravedlivějším
poměrům, před čímž on by s rodi−
nou okamžitě utekl pryč. Nechápe
totiž lidi, kteří se dokáží smířit s ideo −
logickým útlakem za cenu zajiště −
ného žvance a střechy nad hlavou,
a žít bez pocitů štěstí ze svobody.
Obávala jsem se, že ho přítomní se−
nioři – nejčastější účastníci podob−
ných akcí –  kteří se na rozdíl od ně−
ho musí už hodně dlouho uspoko −
jovat jen žvancem a střechou bez
pocitů štěstí, vynesou z přednáš −
kové síně ven v zubech, ale sklidil
způsobný potlesk, a akce  skončila
dřív, než jsem mohla uplatnit své
dotěrné otázky.

Když ještě občas přemýšlím
o pocitech štěstí, které jsem vní−
mala dříve, a jestli něco podobného
pociťuji i teď –  vždycky dojdu k ná−
zoru, že nakonec je to jedno, proto−
že asi  universální pravda o štěstí  je
ta z úst starého profesora češtiny,
a zní … Štěstí? Muška jenom zlatá!  

Dagmar Hermanová

Štěstí – muška jenom zlatá!
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Do 12. ročníku soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje se přihlásilo cel−
kem třicet devět staveb. Organizátoři
této veřejné soutěže už ukončili 
příjem přihlášek a nyní jednotlivé
účast níky soutěže posoudí odborná
porota. Slavnostní vyhlášení vý −
sledků proběhne 27. května 2015
na galavečeru v Měšťanské besedě 
v Plzni. 

„Celkem se do letošního ročníku
soutěže přihlásilo třicet devět staveb,
což je o jedenáct více než v loňském
roce. Nejvíce obsazené jsou kate −
gorie Novostavby a Rekons truk  ce 
budov´, které mají po jedenácti 
přihlášených stavbách. V kategorii
Spor tovní a volnočasové stavby´ je
přihlášeno devět staveb, kategorie
,Doprav ní a inženýrské stavby´ má
pět přihlášek a ,Veřejná prostranství´
tři,“ vypočítal Ing. Mi los lav Zeman

z Okresní hospodářské komory
Plzeňsko, která je odborným garan−
tem veřejné soutěže. 

Soutěž Stavba roku Plzeňského
kraje se koná pod záštitou hejtmana
Plzeňského kraje Václava Šlajse
a primátora města Plzně Mar tina
Zrzaveckého. Vyhlašovateli soutěže
Stavba roku Plzeňského kraje 2014
jsou Plzeňský kraj a Statutární měs−
to Plzeň ve spolupráci s Okresní
hospodářskou komorou Plzeňsko,
Českou komorou autorizovaných
inže nýrů a techniků (ČKAIT), Sva −
zem podnikatelů ve stavebnictví
v ČR, Českou komorou architektů
a Obcí architektů. 

Kromě hlavních kategorií budou
uděleny i nestatutární ceny, mezi něž
patří Cena primátora města Plzně,
Cena hejtmana Plzeňského kraje,
dále ceny Okresní hospodářské ko−
mory Plzeňsko, Svazu podnikatelů
ve stavebnictví a ČKAIT.

Od 27. dubna do 17. května
proběhne na stránkách soutěže
www.stavbarokuPK.cz také hlasování
o Cenu veřejnosti. Partnerem putov−
ní panelové výstavy a Ceny veřejnosti
je Česká spořitelna a.s.  Všechny při−
hlášené stavby budou poté prezen −
továny na putovní panelové výstavě
ve veřejně přístupných prostorách
měst a obcí v Plzeňském kraji.

Krajští radní odsouhlasili dotaci
z Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2015
v celkové výši 80 milionů korun.
Celkem bylo přijato 391 žádostí
s dotačním požadavkem na téměř
102 miliony korun. Finanční pro−
středky budou na základě roz −
hodnutí komise rozděleny následo−
vně: Projekty obcí – 73 750 tis. 
korun, Územní plány –  2 500 tis.
korun, Integrované projekty – 
3 750 tis. korun. 

V dotačním titulu PSOV – Projekty
obcí mohou žádat obce o dotaci na
pořízení, rekonstrukci nebo opravu
svého hmotného nemovitého majet−
ku. Pro malé obce je to často jediná
možnost, jak získat dotaci na tento
účel. Nejvíce žádostí obce podaly na
opravy obecních budov (38,5 %) a na
opravy místních komunikací (23 %). 

U dotačního titulu PSOV – Územní
plány byla poskytnuta dotace všem
žadatelům. U všech byla požadovaná
výše dotace poměrným způsobem

krácena (kritérii bylo např. umístění
obce ve specifické nebo rozvojové
oblasti, vymezení nadregionálního zá−
měru nebo velikost obce).

Dotační titul PSOV – Integrované
projekty je určen pro mikroregiony se
sídlem na území PK. Podmínkou pro
přijetí žádosti bylo zapojení minimálně
tří obcí mikroregionu do společného
projektu na pořízení nebo opravu
hmotného majetku mikroregionu.
Mikroregiony podaly 23 žádostí např.
na opravu naučné stezky, pořízení
techniky na údržbu zeleně nebo na
opravu drobných sakrálních památek.

Kraj rozdělil peníze pro venkov 

O Stavbu roku soutěží třicet devět staveb
SVOBODNÝ 
SLOUPEK

Motto: Svoboda je možnost svo−
bodně rozhodovat o sobě samém
s vědomím plné odpovědnosti 
za své rozhodnutí.
Má−li nést člověk jakoukoli odpo−
vědnost, musí mít možnost 
svobodného rozhodnutí...

Vážení a milí, také už 
máte všeho po krk?
Máte po krk politických slibů 
o podpoře kdekoho a kdečeho,
máte po krk celé té slibotechny
rozdávání z cizího?

Pojďme se společně zastavit nad
planými sliby, hesly a prázdnými
proklamacemi. Co víc, pojďme si
společně popovídat o tom, co vás
zajímá ve vašem regionu, co vás
trápí i co vás baví. 

Pravidelně vám budeme přinášet
témata z regionu, který je naším
domovem a který společně sdílí−
me. Věří me, že konečně najdete
s někým společnou řeč a naše
vzájemné diskuse si oblíbíte.

Svá zamyšlení, dotazy či náměty
na řešení jakéhokoli problému
nám napište na e−mail.
Buďme svobodní, buďme odpo−
vědní...

Za Svobodné Plzeňského kraje
Pavel Havlíček

sloupek.plz@svobodni.cz

Výzva
Pánové, kteří jste absolvovali zá−
kladní vojenskou službu v Líních
u Plzně u vojenského útvaru 2494
v roce 1966 až 1968, ozvěte se.
Připravujeme setkání, které 
se uskuteční v sobotu 23. května
2015 v Chotěšově u Plzně v Res −
tauraci Pod Klášterem.

Telefon: 
604 692 023
739 690 532
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Myslivecké sdružení Chrasta Líš −
ná, která hospodaří na 1070 he k −
ta rech v  honitbě Skalky na Roky −
cansku,  má více než dvacet členů
a několik stálých honců, kteří se ve
volných chvílích pečlivě starají
o zvěř. Najdeme zde zvěř jelení, si−
čí, dančí, mufloní, srnčí i černou.
Z  drobné zvěře zde spatříme zají−
ce, bažanty a koroptve. Právě oni
uspořádali  tradiční myslivecký ve−
čer, jehož začátky spadají do roku
1997, takže jde již o devatenácté
pokračování myslivecké veselice. 

Součástí večera je i hodnocení
ulovených trofejí včetně pasování
na lovce zvěře. Za doprovodu lo−
veckých fanfár je to pro řadu pří−
tomných, stejně jako pro lovce sa−
motné, nezapomenutelný zážitek.
Mezi zvlášť úspěšné lovce patřili
Rostislav Čamra, Pavel Bělohlá vek,
Zdeněk Turek či Václav Šilin ger, ne−
boť všichni jmenovaní ulovili v mi−
nulém roce svého prvního jelena.
Nechybí ani pasování Tomáše
Valenty, který byl lovcem nejúspěš−
nějším a ulovil nejvíce kusů zvěře.

Pomyslnou třešničkou na dortu
je losování o ceny. Sympatické je

nejen to, že zvěři−
nu může vyhrát
buď nemyslivec,
nebo host, ale
i skutečnost, že
každý přicházející
přispívá svým
dárkem do loso−
vání, čímž vlastně
významně podporuje místní mysli−
vecký spolek. Slavnostní mysli−
vecký večer pozvolna spěje ke
svému závěru. Myslivci opět doká−
zali nejen přiložit ruku k  dílu, ale

že se umí i skvěle bavit. I to totiž
přispívá k  lepšímu náhledu veřej−
nosti na myslivost.  

Pavel MOULIS,
předseda ZO ČSOP Rokycany

Myslivecký večer v Líšné se vydařilStřípky 
z Plzně

Projekt na dostavbu
věží stadionu

Město Plzeň poskytne sdružení
Viktorie Plzeň – fotbal projektovou
dokumentaci pro dostavbu dvou
věží na stadionu ve Štruncových
sadech.  Dokumentaci pořídil v mi−
nulosti odbor investic magistrátu,
a to v rámci příprav rekonstrukce
městského sportovního areálu ve
Štruncových sadech. Město ná−
sledně dostavělo a zrekonstruovalo
tribuny, dokončilo modul jižní tribu−
ny, na vybudování dvou věží se do−
hodlo právě s Viktorií Plzeň – fotbal. 

Odprodej dokumentace za sym−
bolickou 1 korunu bez DPH odsou−
hlasili dnes radní. V minulosti (v ro−
ce 2011) takto obdobně město od−
koupilo od FC Viktoria Plzeň projek−
tovou dokumentaci pro stavební
povolení na akci týkající se posu−
nutí hřiště k hlavní tribuně, novou
tribunu na severní, jižní a východní
části a na nové parkoviště, bylo to
také za 1 korunu bez DPH. 
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Cenu hejtmana 2015 a prvenství
v této kategorii si dnes odnesli zá−
stupci Muzea jižního Plzeňska v Blo −
vicích. Stali se tak účastníky vyhlá−
šení výsledků krajského kola 12.
ročníku soutěže Zlatý erb 2015
a Junior erb 2015. Novinkou letošní−
ho ročníku byla právě Cena hejtmana
2015. Zároveň byli již potřetí vyhlá−
šeni vítězové soutěže určené mla−

dým lidem do 18 let Junior erb 2015.
Tentokrát si prvenství odnesl Kuba
Král − Esa v Exilu.  

„Úspěch je důležitý, náš kraj je
úspěš ný a právě takové soutěže, ja−
kou je Zlatý erb, tomu též napomáha−
jí. A webové stránky jsou výbornou
příležitostí k prezentaci i ocenění
měst a obcí,“ uvedl hejtman Václav
Šlajs. Do Zlatého erbu 2015 se při −

hlásilo 8 měst, 10 obcí
a 4 elektronické služby.
Vítězové Junior erbu
2015 byli vybíráni z 5 při−
hlášených projektů. Nově
byla letos také předána
Cena hejtmana 2015
příspěvkovým organiza−
cím obcí nebo Plzeň −
ského kraje.  Při hlášeno
bylo celkem 14 organiza−
cí. Vítězové jednotlivých
kategorií postupují do 
republikového kola. 

Zlatý erb 2015 už zná své vítěze

Cena veřejnosti
Obec Slatina, okres Klatovy (www.obec−slatina.eu) 

Nejlepší elektronická služba 1. místo: Hrádek: zasílání sms zpráv /infokanál/
Nejlepší webová stránka obce 1. místo: Rochlov − www.obec−rochlov.cz
Nejlepší webová stránka města 1. místo: Hrádek − www.mestohradek−ro.cz
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Před 15 lety se paní Božena
Víchová z Rokycan rozhodla vy−
měnit dosavadní dřevěná okna za
plastová. Důvodů bylo hned něko−
lik, jak nám prozradila.
„Jednak dřevěná okna netěsnila, ale
hlavní důvod byl, že je nechci už nikdy
natírat. V rodinném domku bydlím
přes 40 let a za tu dobu jsem původní
dřevěná okna natírala nejméně třikrát.
Kdo někdy okna natíral, mi dá za prav−
du, že to není nic zábavného. Proto

jsem chtěla plastová bílá okna. Měli
jsme několik nabídek, ale nakonec
jsme vsadili na kvalitu. Po 15 letech je
bílá stále bílou, nikde na okně neuvidí−
te zašedlý nebo zažloutlý flek. Za tu
dobu jsme také nepotřebovali servisní
služby od Josefa Kubece, který
v Rokycanech zastupuje firmu Bran
a okna nám doporučil. Přístup pana
Kubece byl jedinečný. Také více jak
50letá historie firmy Braun nás pře−
svědčila, že jsme se rozhodli pro kva−
litu, serióznost a stoprocentní servis,
který jsme zatím nevyužili. Nicméně
pan Kubec zavolá nebo se zastaví
a zeptá se, jak jsme spokojeni a zda
něco nepotřebujeme. Proto při další
výměně oken v přízemí jsme ani na
okamžik neváhali a opět jsme chtěli
okna od Brauna. Od jejich montáže
uplynulo 6 let a opět  naprostá spoko−
jenost. Jsme nadšeni,“ netají se svým
hodnocením paní Božena Víchová.

Hlavně hodně světla
„Při výměně oken v přízemí měla paní
Víchová požadavek, abychom navrhli
takový typ oken, která budou opticky
dobře působit, nenaruší harmonický
vzhled rodinného domu a do místností
vnesou více světla,“ vzpomíná Josef
Kubec a vysvětluje, jak zadání splnili.
„Místo původního třídílného dřevěného
okna jsme navrhli plastové dvoudílné a
upravili rozměry oken. Paní Víchové
jsme předložili několik návrhů a po−

drobně jsme vysvětlili jejich výhody
a přednosti. Doporučili jsme jí typ
oken, který podle našich zkušeností se
nám zdál nejoptimálnější.  Jsme tady
od toho, abychom zákazníkovi poradili.

Pro mě je nejlepší vysvědčení, když mi
paní Víchová řekne, že přesně tak si to
představovala,“

Chceme zákazníka vidět
Spolumajitel firmy Braun pan Georg
Braun je té zásady, že nejdůležitější ze
všeho je osobní setkání s klientem.
„Pokud nám zákazník pošle po mailu

nějaké rozměry okna s dalšími
poznámkami, ihned ho kontak−
tujeme s cílem se s ním osobně
setkat. Chce me naslouchat jeho
představám a díky našim dlou−
holetým zkušenostem mu pora−
dit to nejlepší řešení. Také mu
nabídneme prohlídku  naší vý−
stavní expozice ve Weidingu
a závodu, kde se okna vyrábějí.
Zá kaz níkům radíme, aby si nás
vyzkoušeli a nechali si vyrobit
a namontovat jedno, dvě okna.
Takto postupovala paní Vícho −
vá, u které jsme na návštěvě.
Před 15 lety si nechala vyměnit
okna v prvním poschodí a před 6 lety
v přízemí. Určitě kdyby nebyla spokoje−
ná, nevrátí se k nám.“

Chtěli jsme kvalitu 
To jsou slova pana  Jiřího Tesaře,
zetě paní Víchové.  „Před 15 lety,
kdy jsme měnili okna, byli jsme asi
prvními v Rokycanech, kteří se 
rozhodli pro Brauna.  Řádově jsme
oslovili 10 firem a při výběru jsme
slaďovali kvalitu s cenou. Ze své
vlastní zkušenosti mohu říci, že
u nás na plné čáře zvítězila kvalita.
Dodnes jsme neměli jediný pro−
blém. Chválím firmu Braun. V sou−
časné době přemýšlíme o zasklení

prostoru nad verandou. Našim zámě−
rem je mít v tomto prostoru zimní za−
hradu. Opět se obrátíme na pana
Kubece, aby nám zpracoval návrh.“

Vždy jsme vedle klienta
„Ani na okamžik neopouštíme naše
zákazníky. Když nám zavolají, tak

do 24 hodin je zaru −
čeně navštívíme,“ při−
pomíná Josef Ku bec.
„Častou otázkou klien−
tů je, jak poznají, že
je kvalitní plastové 
okno. Takovým ne−
psaným pravidlem je,

že kvalitní plastové okno poznáte
podle jeho váhy. Totiž rámy
a křídla plastových oken mají být 4

Paní Božena Víchová z Rokycan s radostí říká:

Obchodní zástupce firma Braun v Rokycanech
Josef Kubec (vpravo) si prohlíží prostor nad
verandou, ve kterém uvažují Božena Víchová
a Jiří Tesař o zimní zahradě.

Na návštěvě v Rokycanech. Zprava: Spolumajitel firmy Georg Braun, paní
Božena Víchová, její zeť Jiří Tesař a obchodní zástupce firmy Braun
v Rokycanech Josef Kubec.

Ani po 15 letech jsme na plastová
okna Braun nepotřebovali servis
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4 vyztuženy  ocelovými profily.
Firma Braun zásadně používá silné
ocelové výztuhy po celé délce rámů
a křídel jednotlivých oken. Našim 
klientům přímo na výrobní lince uka−
zujeme, jak se ocelové výztuhy mon−
tují. Chce−li tedy někdo velmi rychle
posoudit kvalitu plastových oken od
jednotlivých firem, pak mu doporučuji
je potěžkat.“

Okna si vyrábíme sami
„Garantujeme nejvyšší kvalitu zpraco−
vání plastových oken,“ zdůrazňuje pan
Georg Braun a vysvětluje, jak funguje
firemní rovnice. „Perfektní přístup
k zákazníkovi  + kvalita + montáž +

servis = nadšený zákazník. Stačí
i málo porušit jednu veličinu a výsled−
kem je, že ztratíme zákazníka. U naší
firmy pravidelně proškolujeme jednot−
livé profese. K tomu nám slouží vlastní
akademie.  Na trhu s plastovými okny,
zimními zahradami, zkrátka s produkty,
které vyrábíme, montujeme a zajišťu −
jeme jejich servis, nechceme být
v Bavorsku ani v Česku největšími, ale
nejlepšími. Okruh našich klientů od fir−
my je v rozmezí 100 km, což má i svůj
důvod. V případě nějakého problému
musíme být u svého německého nebo
českého zákazníka do 24 hodin.
Chceme, aby každý klient o naší firmě
věděl všechno.“      (re)

„K plastovým oknům nemám jedinou připomínku,“ sdělila svoji zkušenost
Božena Víchová panu Georgu Braunovi. 
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Na podporu rozvoje venkovského
cestovního ruchu v Plzeňském kraji
pro letošní rok  odsouhlasila kraj−
ská rada účelové dotace v celkové
výši jednoho milionu korun. V rám−
ci uvedeného programu byly podá−
ny žádosti o dotace s celkovým
poža davkem 2 479 079 korun.
Dotace bude poskytnuta 22 žada −
telům. Rada PK schválila poskytnu−
tí dotací na naučnou stezku za pří−
rodou a historií Radnicka – Hylákův
okruh, Muzeum každodennosti
(Chříč), Farmářský obchod – MAS
Zlatá cesta, Muzeum kočárů

Bušovice, zřízení muzea keramiky
a tradic hrnčířství Klenčí pod Čer −
chovem, roz šíření výstavních pro−
stor muzea Klubu přátel historie
v Boru, nákup vybavení pro praktic−
kou výuku žáků – Hostinný dům,
výstavba chatek – Tábořiště Hlince,
informační systém expozice rodu
Gryspeků (Kralovice), pořízení ře−
meslných stánků – Horšovský Týn,
vyznačení trasy Naučná stezka
Horní Bříza. Ke schválení zastupite−
lům budou podány žádosti na:
Centrum venkovské turistiky na
Vidžíně, stálou expozici Zelená

Hora Černí baroni v muzeu Nepo −
muk, Jarovská naučná stezka, re−
konstrukce letního kina Dlouhý
Újezd, doplnění miniexpozice Ště −
pánky Haničincové – Kvíčovice,
obnova inventáře ubytovacího zaří−
zení na koupališti Strážov, pořízení
kontejneru na uskladnění objemněj−
ších zavazadel – Prášily, vybudová−
ní odpočívadla – Štenovický Borek,
osazení orientačního značení –
Bělá nad Radbuzou, oprava roz−
hledny Křížový vrch – Stod, vytvo−
ření interaktivního informačního 
kiosku pro muzeum – Kožlany. 

Pro venkovský cestovní ruch  2015  

Peníze 
na cykloturistiku 

a informační centra
Radní odsouhlasili poskytnutí 
dotací v rámci dotačního progra−
mu Podpora rozvoje cykloturistiky
a cyklistické dopravy v Plzeňském
kraji pro rok 2015 v celkové výši
2,5 milionu korun. Celkem bylo
podle účelu rozděleno: 
a) na výstavbu, rekonstrukci, zna−

čení a doprovodnou infrastruk−
turu cyklostezek 8 žádostí v cel−
kové částce 1,76 milionu korun

b) na projektovou dokumentaci 
8 žá dostí v celkové částce 740
tisíc korun

c) na kofinancování projektů pod−
pořených ze státního fondu do−
pravní infrastruktury nebyla po−
dána žádná žádost.
Členové rady souhlasí s poskyt−

nutím dotací z programu Podporu
kraje získala na svou činnost také
informační centra na území Plzeň −
ského kraje v celkové výši 300 ti−
síc korun. Dotace bude poskytnu−
ta 23 žadatelům z řad obcí, měst
a městysů ve výši 240 tisíc korun
a 5 právnickým osobám ve výši
60 tisíc korun. Poskytnutí v obou
případech dotací bude schvalovat
ještě Zastupitelstvo PK.

Centrální městský obvod plánuje za−
teplení tří objektů za téměř pět milio−
nů korun, v nejbližších dnech proto
požádá prostřednictvím města o do−
taci z operačního programu Životní
prostředí vypsaného Ministerstvem
životního prostředí ČR. Pokud uspěje
a podporu získá, zateplí obvod
všechny tři budovy ještě letos.
Dotace z operačního programu mů−

že činit až 90 procent. Městský ob−
vod ze svého rozpočtu na rok 2015
všechny tři akce předfinancuje
a uhradí také finanční prostředky
nad rámec dotace.

Nejvyšší částku, konkrétně 2,66 mi−
lionu korun včetně DPH, chce obvod−
ní radnice na izolování obvodových
stěn, dokončení výměny venkovních
dveří i oken a na zateplení střechy

pravého z pavilonů 70. MŠ ve
Waltrově ulici. Další školkou zařaze−
nou do žádosti je 49. MŠ v Puškinově
ulici, u ní se předpokládané náklady
na práce týkající se zadního pavilonu
pohybují ve výši 1,33 milionu korun
včetně DPH. Třetím navrženým 
objektem je hasičská zbrojnice
v Radobyčicích, náklady jsou vyčísle−
ny na 742.000 korun včetně DPH.

Třetí městský obvod chce zateplovat
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Starosta Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr vzkazuje milovníkům Šumavy:

� Pane starosto, jakou oblibu si zís−
kaly naučné stezky na Železno −
rudsku?

Mají velkou popularitu. Jsou to na−
učné stezky – Historie obce Špičák,
Sklářská a Tetřeví stezka a zejména
Utajená obrana železné opony, která
přitahuje všechny věkové skupiny.
Od letošního května se mohou turisté
vydat i po naučné stezce na Hojsově
Stráži. Slavnostní otevření chystáme
v sobotu 2. května.
��Čím bude zajímavá?

Například jedinečným pohledem
na horský hřeben Prenet – Můstek –
Pancíř, který je dominantou české
strany Šumavy. Pro návštěvníky této
stezky se opět otevírají nové mož−
nosti poznání atraktivních míst
Železnorudska. Hojsova Stráž má
charakter šumavského vesnického
sídla.  Věřím, že turisté jak prostře−
dím i přírodou budou nadšeni.
��Tím vlastně zahájíte letní sezónu
na Železnorudsku.

Přesně tak. Začíná o něco dříve,
ale příroda v tomto jarním období je
značně přitažlivá. Návštěvníci Že −
lezno rudska už mohou 1. května 

zavítat do bavorské Železné Rudy,
kde bude slavnostní stavění májky
a vystoupí jejich folklórní soubory.
��Plzeňský kraj také otevřel nové 
informační centrum v bavorské Že −
lezné Rudě. Jak vítáte tento krok?

Nové reprezentační prostory Pl −
zeňského kraje jsou v Galerii umění

„Küns(t)räume …grenzenlos“ v his−
torické budově bývalé pošty v blíz−
kosti železničního nádraží Bayerisch
Eisenstein. Osobně si vážím této 
iniciativy Plzeňského kraje. Něco
podobného tady na Železnorudsku
chybělo. Svědčí to o tom, že Pl −
zeňský kraj má velký zájem o rozvoj

česko−bavorských vztahů, což je
velmi potřebné. Turisté, kteří k nám
přijíždějí se hodně zajímají o Plzeň –
Evropské hlavní město kultury 
2015 a chtějí vědět, co mohou
v Plzni navštívit, vidět a slyšet. Nově 
otevřené reprezentační prostory 
určitě obohatí česko – bavorské
vztahy.
�� Vaší pozornosti, pane starosto,
neunikl  konvoj Americké armády
projíždějící Českou republikou.

Samozřejmě, protože bylo nejen
slušností, ale i povinností pozdravit
a poděkovat americkým vojákům 
2. mechanizačního pluku, kteří se
vraceli z cvičení NATO z Pobaltí přes
Českou republiku. Jsou to totiž 
nástupci 2. Kavalérie, která  1. květ−
na před 70 léty osvobodila Železnou
Rudu a odtud pak vezla svobodu dále
do českého vnitrozemí. Letos si také
v Železné Rudě připomínáme 10 let
pomníku amerických vojáků, kteří
obětovali své životy pro naši svobo−
du. Stalo se už tradicí v Železné Rudě
tímto způsobem vzpomenout na ko−
nec války a úlohu USA a amerických
vojáků v Evropě. (re)

V květnu otevíráme novou naučnou stezku v Hojsově Stráži

O dalších možnostech rozvoje česko − bavorských vztahů hovořil starosta
Železné Rudy Michal Šnebergr (vpravo) s náměstkem hejtmana Plzeňského
kraje Jiřím Stručkem  při slavnostním otevření nových reprezentačních prostor
kraje v bavorské Želené Rudě. 
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V  impozantní oslavu
Chod ska, Pošumaví a ce−
lého Plzeňska se přeměnil
letošní tradiční Pošu mav −
ský věneček v  pražském
Národ ním domě. Tato nej−
starší akce svého druhu
se v  hlav ním městě koná
nepřetržitě od předváleč−
ných dob až do součas−
nosti. Letošní 79. pošu −
mavský věneček, pořádaný Sdru −
žením rodáků a přátel Chodska
a Pošumaví v Praze, ozdobili svým
vystoupením folkloristé a soubory
z Chodska i Plzeňska. Velký úspěch
sklidil folklorní soubor Jiskra z Plz −
ně, mužský pěvecký sbor Haltravan
z  Klenčí pod Čechovem, dětský
folklorní soubor Mráček z Mrákova
a řada dalších účinkujících. Přízniv −
cům dechové hudby vyhrávala
Domažličanka. Slavnostním veče−
rem provázela redaktorka plzeňské−
ho rozhlasu Michaela Vondráčková.
Mezi hosty nechyběli ani předsta −
vitelé obou komor Parlamentu ČR,

zvolení za západočeský region,
osobnosti společenského a kultur−
ního života země. Stovky krojova−
ných účinkujících a návštěvníků
z Chodska a Plzeňska dopravily na
Věneček autobusy, z  nichž jeden
zaplatil poslanec Václav Votava
(předseda rozpočtového výboru
Par lamentu) společně se senáto−
rem Janem Látkou. Úspěšný Po šu −
mavský věneček se uskutečnil 
za podpory Plzeňského kraje. Ten
příští, jubilejní − osmdesátý, se bu−
de konat 13. února 2016 opět
v  Národním domě v  Praze na
Vinohradech.

Úspěšný 79. pošumavský
věneček
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Dotaz čtenáře: 
Požádal jsem advokáta o práv−
ní zastoupení v majetkových
záležitostech a jednání s advo−
kátem ztroskotalo na tom, že
po mě požadoval odměnu dle
mého názoru nepřiměřenou
významu celé věci. Podle čeho
vlastně se určuje odměna ad−
vokáta při zastoupení?

Odpověï advokáta:
Především je třeba uvést, že ceno−
vým předpisem pro advokáta je
advokátní tarif, který však nevydá−
vají orgány advokacie, ale který
Ministerstvo spravedlnosti vyhláš−
kou. V současné době platí vyhláš−
ka č. 177/1996 Sb. a tato vyhláška
v § 1 výslovně uvádí, že odměna
advokáta se řídí jeho smlouvou
s klientem a není−li odměna advo−
káta takto určena, řídí se ustano−
veními této vyhlášky o mimo−
smluvní odměně. Ustanovení o mi−
mosmluvní odměně velmi přesně
definuje cenu za jednotlivé úkony
právní služby. Může být uzavřena
i taková smlouva o odměně, podle
kterého se advokát zavazuje, že

bude klientovi účtovat výlučně
podle ustanoveních advokátního
tarifu o mimosmluvní odměně. 

To samozřejmě ještě nezname−
ná, že smluvní odměna musí být
vždy nutně vyšší než určená od−
měna mimosmluvní. Toto ustano−
vení je advokáty a klienty často vy−
užíváno a to zejména v rozsáhlých
majetkových sporech, např. ve vě−
cech o vypořádání zaniklého spo−
lečného jmění manželů. 

Dohodou s klientem může advo−
kát podle § 12 advokátního tarifu
snížit mimosoudní odměnu až
o jednu polovinu.

Existuje však ještě další korektiv
advokátova počínání při jednání
s klientem o odměně. Významným
limitem je zejména článek 10 etic−

kého kodexu advokacie, podle kte−
rého smluvní odměna musí být při−
měřená a nesmí být ve zřejmém
nepoměru k  hodnotě a složitosti
věci. Je třeba vycházet z  toho, že
ustanovení advokátního tarifu
o mimosmluvní odměně, vyjadřují
v  podstatě průměrnou složitost
a odbornou náročnost kauzy.
Smluvní odměna advokáta však
může lépe vystihovat konkrétní
problematiku toho kterého právní−
ho případu. 

Pro případ, že si budete v tomto
případě vybírat jiného advokáta,
bude dobře se předem seznámit
s  aktuálním textem vyhlášky
č. 177/1996 Sb. a být na jednání
o smluvní odměně připraven.

JUDr. Václav Korecký

Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Klatovský okres měl svého času
v Plzeňském kraji v případě krádeží,
vloupání do církevních objektů, kos−
telů, kapliček i Božích muk, nera−
dostný primát. Způsobené škody 
dosahovaly úctyhodných
částek. Zlomem byl rok
1990 a zejména léta ná−
sledná, kdy došlo k otevření
hranic a stržení drátů železné opony,
symbolicky na Železné Rudě. Otev −
ření hranic s Rakouskem a Ně −
meckem znamenalo
velkou příležitost,
kam většina našich
svatých doputovala.
Tu do soukromých
sbírek či obchodů se
starožitnostmi. 
V prvopočátku občas−
né úspěchy slavily při
ilegálním vývozu z re−
publiky i celní orgány,
ale po zmizení hranič−
ních kontrol nastalo
skutečné „boží dopuš−
tění.“ Někteří zlodějíč−
kové šli i mnohem dál
a s nakradeným lupem  přejížděli drze
zelenou hranici, jak tomu bylo na
Nýrsku  i Všerubsku. Svízelná situace
gradovala, neboť některé církevní 
objekty byly vykradeny i opakovaně,

jako například kostel sv. Martina na
Hůrce v Klatovech. Následovaly i kos−
tely další: sv. Mikuláše v Měčíně,
Poleni, Švihově a na mnohých mís−
tech Sušicka, Kašper skohorska a Ho −

raž ďovicka. Ne všechny, ale většina
těchto svatokrádeží byla objasněna.
Návrat odcizených věcí však byl znač−

ně zdlouhavý a mnoh −
dy i krkolomný.
Pachatelé byli nejen
z Klatovska, z řad
mí st ní galérky, ale 
i z hla vního města
Prahy, Jindřichova
Hradce a dalších
míst republiky. Kurio −
zitou se stal případ
krádeže vloupáním
do kostela sv. Voj −
těcha na Práchni
u Horaž ďovic. I zde
se podařilo případ
objasnit a zloděje

potrestat, avšak ze dvou odcizených
obrazů se zpět vrátil jen jeden – sv.
Václav s káravě zvednutým, hrozícím
prstem, byť notně poškozený, ale
přesto identický! K úžasu všech pří−

tomných obraz světce donesla přímo
do soudní jednací místnosti matka
jednoho ze zlodějů s tím, že ho nalez−
la doma, stočeného do roličky
a uschovaného mezi dřívím v kolně.

Druhý obraz sv. Klimenta se
však nikdy nenašel. Možná
proto, že autorství obrazu
patřilo významnému malíři

tehdejší doby J. V. Hellichovi a jeho
hodnota byla podstatně vyšší!
Odsouzením pachatelů se
však případ neuzavřel a je
nadále otevřený, neboť
i škodu v řádech sta tisíců,
dosahující tři čtvrtě milionu,
nejspíše nikdy Římsko −
katolická církev neuvidí.
Naděje, že se tak sv. Kliment

na Prácheň vrátí, je více jak mizivá,
i když cesty Páně jsou nevyzpytatelné.
Putovní místo Prácheňska se hřbito−
vem a předmětným kostelem je i mým
častým zastavením, neboť zde u kos−
telní zdi navždy spočinul můj jmeno−
vec, Monsignore
„Otec Karel“, jenž hlásal slovo Boží
po vlnách Svobodné Evropy a pro
mnohé mnoho vykonal. Dnes je mi
z toho smutno a líto, když vidím osi −
řelý skromný hrob člověka, který si
zasloužil pocty mnohem vyšší.      

Karel Fořt

Ze zápisníku kriminalisty:

Autor kriminalistického pří−
běhu Karel Fořt vydal v pořa−
dí už svou pátou knihu Vraž−
da pod Černou věží. Čtenáři
přibližuje skutečné krimina−
listické případy ze Šumavy.

Boží dopuštění – Boží odpuštění...

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 knihkupectví 
ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava – nám. Svobody,
v Nýrsku v knihkupectví U Řetických, dále v knihkupectví v Horažïo −
vicích – Ševčíkova 24, v knihkupectví ve Kdyni – Náměstí 22, v Kašper−
ských Horách v prodejně dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Do−
mažlicích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru a v Plzni v Knihku−
pectví Ševčík – Solní 5−7 a v Knihkupectví Jaroslav Chmela – Americká 32.

Novinka



49Plzeňský rozhled  4/2015 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



50 Plzeňský rozhled  4/2015Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Ne náhodou jsem připomněl sta−
ré čínské přísloví. Mě totiž nemi−
le překvapuje naivita lidí, která až
hraničí s jejich nezájmem a do−
slova rezignací řešit své problé−
my. S touto bezvýchodností se
často setkávám i u svých klientů.
Přitom jsem věštil, že už letošní
rok je zejména pro tyto lidi vhod−
nou příležitostí se konečně zved−
nout, přestat se litovat a něco
udělat. Vzpomeňme si na podni−
katele Baťu, kterému několikrát
zkonfiskovali majetek, ale nikdy
se nevzdal. Pokaždé začal znovu
a byl úspěšný. Člověk se musí
naučit překonávat překážky. Ne
nadarmo se říká, co tě nezabije,
to tě posílí. Lidé si musí věřit.

Bohužel mi kyvadlo ukazuje,
že 80 % lidí je stále zamrzlých
v dětství. Není to jejich chyba,
ale rodičů, kteří je pořád vidí 
jako děti. Jak se toho zbavit?
Zhmotnit  myšlenku dospělosti
a říci si, že chceme být za sebe
odpovědni a něco dokázat, co
nás učiní šťastnými. K tomuto
kroku musíme být v dobré  těles−
né i duševní kondici.
Nyní po zimě nastává doba potra−
vinových doplňků. Když budeme
denně užívat doporučenou dávku
vitamínů a minerálů, zejména  B3,
B6, C, rutin, fosfor, zinek, selen,
jód, koenzym Q10, beta karoten,
na očistu těla oregáno, vyhneme
se zdravotním problémům. Získá −

me jistotu, se−
bevědomí a po−
třebnou chuť

do života. Ve zdravém těle zdravý
duch. Doporučuji také provádět
moje akupresury, které otevřou 
organismus pro příjem energie. Po

zimě je třeba probrat se ze zimního
spánku a vyrazit do útoku. Teď je
právě vhodná doba. Když nám
funguje tělo, tak je v pořádku i na−
še mysl a problémy, které nás 
trápí, vyřešíme. Magické datum je 
21. dubna 2015. Mějme pozitivní
energii a najdeme zalíbení v tom,
co děláme. Poslouchejte svoji intu−
ici a bude se vám dařit.
Moje věštba mi také říká, že ti li−
dé, kteří se jen derou za penězi,
bezohledně se šplhají po zádech
druhých, aby získali vyšší pozice,
budou jednou nešťastni. Peníze
jim štěstí nepřinesou, naopak.
Neli tujme tyto lidí. Můj kamarád
se přihlásil do vojenské mise, kte−
rá působila v Afgani stánu. Na moji
otázku, proč se tak rozhodl, mi od −
pověděl, že si potřebuje vydělat

peníze na barák. Moje věštba pro
něho nedopadla dobře. Varoval
jsem ho. Ale on viděl jen peníze
a zase peníze. Jeho život skončil
v Afga nistánu, ale jeho osobní mi−
se byla splněna. Manželka za pe−
níze postavila barák. 
Všichni, kteří takto jednají, mají po−
rušený pud sebezáchovy. Všich ni
vědí, že je v Africe ebola, a přesto
tam jedou. Touha po dobrodružství
je mnohem větší než pud sebezá−
chovy. Kdyby tito lidé měli možnost
poslouchat svoji intuici, určitě by
jejich jednání bylo jiné. Protože
však nemají v harmonii tělo a du−
cha, nemohou slyšet svoji intuici.
V současné době jsem dopsal kni−
hu Nevyřešené záhady aneb co se
nedočtete v dějepise. Je určena
všem, které přitahuje tajemno a zá−
hady a týká se nevyřešených zá−
had z minulosti. Pomocí věštec−
kých a vizionářských schop ností
rozkrývám tajemství různých osob−
ností, hradů, zámků, klášterů, kos−
telů a poutních míst. Jedním z tako−
vých míst je bezesporu Karlův most
v Praze.  Čtenář se dozví o jeho ne−
gativních psychosomatických zó−
nách, ale i o dvou místech, která
přitahují turisty a  mají přinášet štěs−
tí a splňovat skrytá přání. Ovšem
jen jedno z těch míst přináší štěstí,
dotyk s tím druhým na opak zname−
ná pro návštěvníka  neštěstí. 
Těším se na setkání s vámi, milí
čtenáři, v Klatovech. 

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda varuje:

Zlenivět můžete za tři dny, ale dostávat 
se z toho budete tři roky

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

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

Stodskou nemocnici  navštívil biskup
plzeňský František Radkovský. Stalo
se tak v rámci kanonické vizitace
Římskokatolické farnosti Stod. S ře−
ditelem nemocnice Alanem Sutna −
rem a stodským farářem Krzysz −
tofem Dedkem hovořili mimo jiné
o duchovní podpoře a pomoci paci−
entům, významu nemocnice pro re−
gion a současné problematice zdra−
votnictví a dotkli se i tématu dopad
církevních restitucí. 

Vzájemně se shodli, že mezi ne−
mocničními pacienty, a to nejen ve

Stodě, jsou bohužel i takoví, kterým
lékař nemůže zcela pomoci. Ně −
kterým z nich ale může naopak po−
moci duchovní podpora nebo třeba
jen vlídné popovídání, jaké nabízeli
a někde stále nabízejí třeba řádové
sestry nebo nemocniční farář či ka−
plan. Ten ve Stodské nemocnici mo−
mentálně nepůsobí. Biskup proto na−
vrhl možnost, že by zařízení a přede−
vším starší pacienty zejména z lůžek
následné péče navštěvovali dobro−
volníci nebo kolegové z diecéze.
Přislíbil, že v tomto směru bude 

aktivní. „Zdravý duch unese nemoc−
né tělo, ale nemocný duch zdravé tě−
lo neunese,“ okomentoval František
Radkovský toto téma citací.

Alan Sutnar hostům připomněl, že
nemocnice zajišťuje akutní péči v zá−
kladních oborech pro spádovou ob−
last zahrnující přilehlé části jižního
a severního Plzeňska a Domažlicka
a velkou část okresu Tachov. Toto
území má zhruba 60 tisíc obyvatel.
Zejména pro oblast Tachovska, kde
kvůli nedostatku personálu postupně
ubývají nemocniční lůžka, je proto

nemocnice ve Stodě strategická.
A ve svém regionu je i jedním 
z nejvýznamnějších zaměstnavatelů.
Ředitel také uvedl, že Plzeňský kraj
investuje letos do zařízení desítky
milionů korun.

Biskup význam nemocnice potvr−
dil a kvitoval nárůst investic a vyjádřil
podporu, aby nemocnice co nej −
rychleji získala plánovanou počítačo−
vou tomografii: „CT by tu mělo být,
aby pacienti nemuseli kvůli relativně
běžnému vyšetření cestovat do Plzně
nebo kamkoli jinam,“ řekl.

Duchovní útěcha pomáhá mnohým při léčbě
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NABÍZÍME dlouhodobé
i jednodenní brigády:  Prá -
 ce ve skladu - s VZV i bez,
vybalování a doplňování
zboží, pekařské práce
a další. Směny dle výběru,
týdenní zálohy a další vý-
hody. 82-100  Kč/hod. Info
na tel.: 377963917. KŘI PM
150020 

DIPLOMOVANÁ zdravotní
sestra hledá práci na jednu
směnu, např. u obvodního
lékaře v Klatovech a blízkém
okolí. Tel.: 737133608 – pro-
sím jen SMS – pracuji na
směny. Děkuji. RR 50187

NABÍZÍM pracovní nabídku
u fy – SRN, vhodná zejména
pro lidi, kteří pracují ve zdra-
votnictví, není však podmín-
kou, věk nerozhoduje, fle -
xibilita, tel.: 603484113. RR
50193

HLEDÁM brigádníka na ští-
pání a řezání dřeva – Chude -
nicko, tel.: 607376903. RR
50199

FYZICKY zdatný muž 49 let
hledá brigádu, výpomoc na
dva dny v týdnu, na stavbě,
v zemědělství apod., praxi
mám, Kdyňsko, okr. DO, tel.:
723877969. RR 50203

PŘIJMEME lešenáře na
HPP. popř. zaučíme. řidič
sk. C výhodou. Čachrov,
tel. 602689608. RR 50214

ÚKLIDOVÁ firma přijme
pracovnice úklidu, finanč-
ní ohodnocení 10.000 Kč
plus bonusy, více infor -
mací na tel. č. 606157815
nebo emailu: marie.jano-
va@sipadan.cz. RR 50228

HLEDÁM někoho na vý -
pomoc při zednických  a ma-
lířských pracích, tel.:
606916148. RR 50253

HLEDÁM zedníky na fasádu
v Plzni, tel.: 606916148. RR
50255

MÁTE zájem o přivýdělek?
Volejte 739055739. RR
50261

PRODÁM větší množství
ocelových trubek, vhodné
na plot. Tel.. 603383211. PM
150072

PRODÁM stůl na počítač
s výsuvnými regály na klá-
vesnici, tiskárnu, PC, poř. ce-
na 3 470,- Kč, sleva na 1200
Kč. Novou kvalitní rozkládací
pohovku, pohodlnou, krás-
ný potah hnědých odstínů
s květy, poř. cena 18 700,- Kč,
sleva na 7 000,- Kč. Zánovní
zdravotní pružinovou ma t -
raci 90 x 200, poř. cena
8600,- Kč, sleva na 2000,- Kč.
Dřevěnou novou postel, obě
čela, 90x200, s úložným šup-
líkem na kolečkách, poř. ce-
na 7800,- Kč, sleva na 2600,-
Kč. Nové parapety venkovní
i vnitřní, délka 1,45 m a 2,5
m. Doprava zdarma. Případ -
né foto zašlu e-mailem. Tel.:
736110160. PM 150050.

PRODÁM starožitné piani-
no, cena dohodou, Plzeň -
sko. Prohlídku domluvit pře-
dem na tel.: 606415805. PM
150075

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky  a Ejpo -
vickou 5-6m x 3m x 3m – 
více kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elekt-
řiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za-
teplené. Dále  mobilní kon-
tejnerovou dvojbuňku, zá-
novní plast. okna, plast. ro -
lety, standardní vybavení
včetně klimatizace. Rozměr
6,5x2,40x2,80 m, vhodná
pro kancelář. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25.000,- Kč. Zajištění dopra-
vy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 150025

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x120x15
cm a 300 x 120 x 20 cm,
Plzeň , vhodné použití pro
zemědělce. Možnost  nalo-
žení a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 150027

NÁDRŽE plastové 1000-
2000 l, šířka 75, výška 170,
délka dle objemu 120-210
cm, vhodné na vodu, naftu,
septik, cena 1 Kč za 1 litr, tel.:
607236995. RR 50191

PRODÁM hydraulické vy-
klápěcí zadní čelo HUBFIX
(z nákl. aut. DAF), nosnost
1,5 t, cena 30 000 Kč. Tel.:
603383211 . PM 150073

ČTYŘROTOROVÝ obraceč
sena, šířka 4 m, zrnomet na
obilí, secí stroj za traktor ne-
sený, tel.: 773584686. RR
50197

KONZUMNÍ brambory Red
Anna 4Kč/kg a krmné bram-
bory levně, tel.: 777754344.
RR 50209

PRODÁM králíkárnu šest
boxů, krmelce zvenku, nut-
né drobné opravy, pře -
nechám za odvoz, tel.:
723247390. RR 50213

PRODÁM levně gramofon
Daewoo + několik LP desek,
starou chodskou keramiku.
Domažlice, tel.: 723731585.
RR 50215

BASKŘÍDLOVKU, křídlovku,
heligonku Delicia – 3. ř. per-
leť, heligonku Hlaváček – 3.
ř. ve dřevě. Cena dohodou.
Tel. 728137467. RR 50240

SBĚR. vůz Stayer – výr.
Pelhřimov, rozmetadlo um.
hnojiv, písku, ost. sypkých
hmot – 500 kg. Velmi levně.
Tel. 728137467. RR 50241

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 pa-
nelové  silážní jámy i panelo-
vé 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 šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou braš-
nu, lesní roh, housle, vo-
jenskou vzduchovku,
celtu, medaile, vyzna-
menání (vzorný voják,
za obranu vlasti, vojen-
ské učiliště,  za budování
vlasti apod. až do r.
1989), kovový model dě-
la, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 150008 

STARÉ fotoaparáty (Fle -
xaret, Mikroma, Stereo -
mikroma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské poko -
jíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti-
nové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 150009

KOUPÍM vše z pozůstalos-
ti – nábytek, lustry, lam-
pičky, sklo, porcelán 
(hrnky s motivem Proda -
né nevěsty, dětí, kytičky),
kořenky, sošky tanečnic,
akty, zvířátka, svícny,
obra zy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová 
radia, knihy a časopisy
o automobilismu, vše
skautské a junácké, po-
hlednice a starou bižute-
rii. Tel.: 603872698. PM
150010 

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 lampič-
ky, voj. odznaky a vyzna-
menání, voj dýku a bajo-
net, šavli, uniformu, sta-
rou vzduchovku, flobert-
ku, housle a trumpetu,
plechová a bakelitová au-
tíčka, loutky, radia, fotoa-
parát, knihy, pohlednice,
kuchyňské váhy aj. staré
věci. Děkuji za nabídku –
přijedu. Tel.: 604343109
PM 150011

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběra-
teli! Koupím bajonet, dý-
ku, kordík, lovecký te-
sák, šavli, helmu, trop.
klobouk, uniformu, mas-
kovací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro
na pistoli, zásobníky
a bedny od munice, da-
lekohled, puškohled, vy-
sílačku + sluchátka, ču-
toru, ešus, teletinu, od-
znaky a vyznamenání,
nášivky, leteckou  kuklu,
bundu, kombinézu, vr-
tuli,  palubní ukazatele
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy
o vojácích aj. voj. pozů-
statky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 150013    

Z POZŮSTALOSTI  starý
dřevěný a chromový ná-
bytek: kredenc, skříň,
špajz se šuplíky i bez, stůl
a židle. Ložnici, truhlu,
komo du, chrom. židle
s podpěrkami, psací stůl,
chrom. křesla, dále chrom.
lustr s bílými koulemi,
lampičky, stolní a podla-
hovou lampu aj. chromo-
vé doplňky např. kuchyň-
ské hodiny, budík, těžítko,
model letadla, reklamní
předměty, popelník atd.
do r. 1960. Děkuji – přije-
du. Tel.: 604343109. PM
150014

KOUPÍM staré, již nepo-
třebné housle s pouzdrem
i bez pouzdra, dále violu,
violoncello, trumpetu, les-
ní roh, tubu, voj. polnici,
klarinet aj. staré nástroje.
Sběratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150015

KOUPÍM staré obrazy čes-
kých i cizích autorů s ná-
mětem krajina, lovecké zá-
tiší, portréty, dívčí akty, lo-
dě na moři, vojenské moti-
vy, postavy v krojích aj. (i
špinavé a poškoz. nebo jen
rám). Dále porc. a kovové
sošky, mince, hračky, kni-
hy, hodinky, vyznamená-
ní, ván. ozdoby, pohledni-
ce, betlém aj. staré a staro-
žitné věci do r. 1970. Dě ku -
ji za nabídku – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150016

KOUPÍM nové i použité 
auto-moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajdká-
ru, BMW aj. Tatra, Škoda  -
Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto-moto
pří ručky, prospekty, plaká-
ty, staré hračky, plechovky
od oleje, reklamní auto-ce-
dule. Dále starou vzdu -
chov ku zlamovací, vojen-
skou, pouťovou, vzducho-
vou pistoli, flobertku. Dě -
kuji za nabídku - přijedu
Tel.: 604343109 PM 150012

NÁBYTEK našich babi-
ček vyr. do r. 1955 VÝ-
KUP - RENOVACE - PRO-
DEJ (chromovaný, dýho-
vaný, selský), lustry, ho-
diny, obrazy a různé sta-
ré věci na dekoraci, mož-
nost vyklizení celé
po   zůstalosti. Zn. PŘIJE-
DU. Tel.: 603512322, 
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 150017 



KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako, kal-
hoty, bajonet, odznaky, dale-
kohled, šavli, boty, pouta, vy-
znamenání, nášivky a též vše
po národní bezpečnosti
a SNB do roku 1965, také ar-
mádní sako a „rajtky“ z 50 let.
Tel.: 728347491. PM 150067

KOUPÍM na dekoraci sta-
rý:  truhlářský ponk, ma-
lý žebřiňáček, železné
zahradní sezení, železný
- litinový plot, branku,
zábradlí, balkon, žulové
koryto, kaménku, staré
lyže, dřevěný sud, vědro,
špajzku a jiné. Zn.: PŘI-
JEDU, tel.: 603512322.
PM 150019A 

VYKOUPÍME za velice sluš-
né ceny do nově vznikají-
cího vojenského muzea
okupace a osvobození zá-
padních Čech vojenskou
techniku (i části), moto-
cykly, automobily, helmy,
dalekohledy, kordíky, ba-
jonety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, vysílač-
ky, vyznamenání, opasky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, ka -
nystry, 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 mu -
zeum tel.: 777263546. 

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaznou pum -
pičku, staré lampy, zvonky,
motocykl JAWA 90 Cross ne-
bo Roadster, i nepojízdný
vrak. Staré šlapací autíčko
Moskvič apod. Tel.:
721730982. PM 150059

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

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO
14 DNŮ. Úzce spolupracu-
jeme s velkými firmami.
Pouze solidní klientela.
Právní servis, převody
energií a klientský servis je
samozřejmostí. Prázd ný
byt vám nevydělá. INS -
TINKT REALITY s.r.o.  Tel:
800737309. PM 150045

NABÍZÍM pronájem k re -
kreaci. Šumava – Sušicko – 
2 pokoje, spol. kuch. a kou-
pel., cena na os/den. 140 Kč.
Při obsazení obou pokojů
130 Kč. Tel.: 376526153. RR
50198

PRONAJMU zděný byt 3+1
v osobním vlastnictví o veli-
kosti 82 m2 v 1.patře 6by-
tovky s garáží a 2 balkony
s vlastním elektrickým tope-
ním v Klatovech-Lubech.
Tel.: 733219650. RR 50212

PRONAJMU byt 1+1 se za-
hradou, tel.: 776566195. RR
50217

PRONAJMU garáž v Klato -
vech na Domažlickém před-
městí v blízkosti TESCA. Tel.:
602882461. RR 50227

HLEDÁM pronájem v Kla -
tovech, tel.: 734200646. RR
50243

PRONAJMU v centru Klatov
(cca 70m od náměstí) neby-
tové prostory vhodné pro
restauraci, kavárnu, cukrár-
nu apod. Kolaudo vané jako
restaurace. Celková výměra
150 m2. Současně je možno
pronajmout v domě s res-
taurací i byt 3+kk o výměře
55 m2. Volné od 5/2015. SMS
na tel.: 777051422. RR 50245

PRONAJMU malý obchod
na frekventovaném místě
v centru Klatov, 8 m2 + soc.
zařízení + skládek, tel.:
602857551. Nízké nájemné.
RR 50257

PRONAJMU byt o velikosti
65 m2 Pod nemocnicí v Kla -
tovech. Tel.: 777224953. 
RR 50260

SLUNNÝ byt k pronájmu, 
54 m2, nová kuchyně. Ihned
k nastěhování. Na Babylonu.
Nájemné 5.800 Kč + energie.
Tel.: 731027795.

PRODÁM zrekonstruovaný
RD 5+1 v Bystřici n/Ú –
Nýrsko, ihned k nastěhová-
ní, elektrokotel, kotel na TP,
plyn. přípojka, Bojler 200 l,
veškeré sítě, stodola, stud-
na, pozemek 267 m2. Cena
k jednání 1 850 000,- Kč. RK
nevolat!!! Tel.: 720590542.
PM 150076

PENÍZE ZA VAŠI NEMOVI-
TOST IHNED! Vykoupíme
vaši chalupu, chatu.
Podmínkou vlastní poze-
mek, zavedená el.. Peníze
vyplácíme do 3dnů. Právní
servis zajištěn. INSTINKT RE-
ALITY s.r.o. Tel: 800737309.
PM 150044

1 MĚSÍC NA PRODEJ VAŠÍ
NEMOVITOSTI. Svěřte nám
k prodeji svoji nemovitost.
Rychlé jednání a solidní pří-
stup našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme u
vás a do měsíce prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o. Tel:
800737309. PM 150046

PRODÁM krásnou a velkou
zahradu na Markytě v
Klatovech o výměře 890 m2.
Na pozemku je dřevěná,
patrová, celopodsklepená
chatka, dřevěná kůlna, ple-
chová garáž, studna s užit-
kovou vodou, bojler, domácí
vodárna, nedodělaná kou-
pelna, elektřina 220V, WC.
Voda ze studny je rozvede-
na 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

PRODÁM RD k náročnější
rekonstrukci v Bělé nad
Radbuzou, ul. Dlouhá. Poze -
mek 745 m2, zastavěná plo-
cha 1.NP 138 m2. Součástí
stodola, zděný sklad, vlastní
studna. Přípojka k plynu v uli-
ci, dům není napojen na ka-
nalizaci. Cena dohodou.
Volejte 724508319. RR 50258

PRODÁM dům na venkově,
nutná rekonstrukce, 2km od
Nýrska, 7km na přechod
Svatá Kateřina, plyn a kanali-
zace na hraně pozemku, vel-
ké půdní prostory a parcela
okolo domu. RK nevolejte.
Tel.: 604693687, 776166845.
RR 50216

KOUPÍM les nebo ornou
půdu – jakoukoliv výmě-
ru. Platím hotově. Tel.
773585290. RR 50131

PRODÁM bývalou země-
dělskou usedlost 7 km 
od Klatov s krásným vý-
hledem na panorama
Šumavy, bez přímých
souse dů, s dobrým pří -
stupem. 5+1.  Rozloha
3.500 m2 parcela – dvůr,
zahrada, 2 x studna,
380/220V. Vhodné k byd-
lení, podnikáni i k re -
kreaci. Cena 1mil. 395 tis.
Kč. RK nevolat. Tel.:
602614480. RR 50171

PRODÁM rodinný dům
v Janovicích nad Úhlavou.
Velikost 5+kk + technické
podlaží. Částečná rekon-
strukce, velká zahrada, klid-
ná část. Cena 2.700.000 Kč –
při rychlém jednání možná
sleva. Tel.: 728645366. RR
50221

PRODÁM delší dobu neo-
bývaný domek (3 místnosti)
s přilehlým pozemkem 233
m2, obec Krchleby. Již pro-
vedená rekonstrukce: odizo-
lování vlhkosti (podříznuto),
jsou základní betonové po -
dlahy, připraveny WC + spr-
cha (přívod vody, odpad),
přeložena střecha, nové ko-
míny, vybudován základ pro
malou terasu. Voda zavede-
na, kanalizace vede před do-
mem. Cena 260.000 Kč. Tel.:
727921050. RR 50233

POZEMEK o výměře 12a
v ÚP pro výstavbu RD, chaty
s el. příp., orient. J+JV, klid.
zóna, 5 km od Domažlic,
vlak. a autobus. spoj. cca
každou 1/2 hod. Obchod
a pohost. v místě. Cena do-
hodou. Tel. 728137467. RK
ne! RR 50239

PRODÁM polovinu RD
v Čachrově. Dohoda jistá.
Tel.: 734200646. RR 50242

PRODÁM skromnější udržo-
vanou chalupu se dvorkem
a stodolou blízko Staňkova,
levně – cena 239 tis., tel.:
607837208. RR 50252

PRODÁM zrekonstruovaný
RD 5+1 v Bystřici n./Ú., ihned
k nastěhování, elektrokotel,
kotel na TP, zaveden plyn,
veškeré sítě, stodola, studna,
cena k jednání 1.850.000 Kč,
tel.: 720590542. RR 50262

PRODÁM byt v Klatovech,
3+1, 79 m2, v Procházkově
ulici, 1. patro, možnost kou-
pě garáže, tel.: 739035522.
RR 50200

KOUPÍM byt 3+1 v Kla -
tovech do 1.000.000 Kč, tel.:
724238876. RR 50246

PRODÁM FIAT Multipla, 
6 míst, STK 8/2016, ben-
zín. Cena 30 000,-Kč. Tel.:
777110010

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, kardany,
pětistupňovou převodov-
kou, pěkné pneu včetně 
disků, světla atd. Tel.:
603383211. PM 150028

KOUPÍM čelní nakladač na
traktor Zetor Krystal, případ-
ně traktor  s čelním na -
kladačem. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211. PM
150029

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e-taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 50083 

PRODÁM motorovou sedmi
metrovou loď s malou kaju-
tou, německé výroby se
Z nohou a se zabudovaným,
nefunkčním  osmiválcovým
karburátorovým motorem
GMC, včetně  dvounápra -
vového brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jed -
nání 120 000 Kč. Tel.:
723622663  PM 150030

JAWA, ČZ a jiné. Kou pím
staré československé
motocykly všech značek
a v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly, tel.:
607946866. RR 50229 

PRODÁM Seat Toledo r.v.
1996 TDI, 90 koní, závěs, rá-
dio, zahrádka, najeto 260 ti-
síc km, bez TK, na náhradní
díly, značky v depozitu,
10.000 Kč. Kdyňsko, okr. DO,
tel.: 723877969. RR 50202

ALFA ROMEO 159, 2,4
JTDm, rok výroby 2007,
stav tachometru 156 tis.
km, vše v el., klima, servo,
ABS, hill. holder , závěs, po
výměně rozvodů, filtrů
a olejů, nová spojka, po
TK. Cena 125.000 Kč. Tel.:
606090811. RR 50058

PRODÁM přívěs s uzamyka-
telným víkem o rozměrech
1300 x 1000 cm, cena dle
dohody, tel.: 602116084. RR
50208
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PNEU, alu kola, plechové
disky, nové i použité, např.
Škoda, Peugeot, Citroen,
Ford, Opel, Fiat, Hyundai,
Audi, VW, BMW, Honda
atd., tel.: 602834411. RR
50232

PRODÁM Peugeot 206 sw,
r.v. 2002 provoz 2003, obsah
1.4 benzín, servo, centrál,
najeto 128tkm, nová stk
a emise, eko poplatek se 
nemusí platit, Klatovy, 
cena 63000 Kč, telefon
723/439518. RR 50263

PRODÁM Škoda Octavia
Kombi, r.v. 2003, 1.9 tdi,
81kw, klimatronik, servisní
kniha, alu kola, 4 el. okna,
tažné zařízení, dobrý stav,
nová stk, cena 109000 Kč,
Klatovy, tel.: 723439518. RR
50267

KOUPÍM traktor Zetor
všechny modely, v jakémko-
li stavu i bez stk, přijedu
a zaplatím  ihned, volejte,
pište, telefon: 723439518.
RR 50266

PRODÁM Peugeot 206,
r.v.2003, 5 dveří, obsah 1.4
benzín, modrá metalíza, alu
kola, klima, el okna, servo,
nová stk, najeto 115000 km
+ servisní kniha, cena 
63000 Kč, Klatovy, telefon
723439518. RR 50265

PRODÁM Volkswagen Tou -
ran, r.v. 2005, obsah 1.9tdi,
77kw, 7 míst, klima, stříbrná
metalíza, nová stk, isofix, 
2 klíče, imobiliser, velmi
pěkné auto, 10 x airbagy, 4 x
el okna, servisní kniha, nové
brzdy, rozvody,  cena k jed-
nání 149000 Kč, Klatovy tel.:
723439518. RR 50264

PRODÁM zahradní traktor
Honda 2417 Hydrostatic
2válec, jako nový, málo pou-
žívaný, zakoupený v NSR.
Prodám dvounápravový pří-
věs za OA Humbauer celko-
vá nosnost 2500 kg, sklá -
pěčka Alu bočnice odní -
matelné, bržděný, zakoupe-
ný v NSR velmi pěkný – málo
používaný – staveništní roz-
vaděč 380V. Tel. 724205371.
RR 50249

HLEDÁM štíhlou ženu  k váž -
nému seznámení a s vy -
řešenou minulostí. Já 54/170
střední postavy a též s vy -
řešenou minulostí. Děti ne-
vadí. PM, PJ, PS, DO. Tel.:
723022697 PM 150052

RÁD POZNÁM ženu ve vě-
ku okolo 75 let, bez postelo-
vého psa. Přistěhování mož-
né, v okolí překrásná příro-
da. Vzájemné porozumění,
toulky přírodou a cestování.
Těším se na odpověď. Tel.:
728782274. PM 150066

48/180 s vadou řeči by rád
poznal upřímnou ženu,
neku řačku z Plzně. Tel.:
737957524. PM 150071

UPŘÍMNÝ Němec  hledá
ženu z Čech. 
Tel.: 773599200, e-mail: 
arendas@volny.cz.

MEIN Name ist Siegi – ich
wohne in Cham und habe
eine eigene Firma. Ich
bin gut situiert und bin 
sehr grosszügig. Bin 57
Jahre, 1,70m/75kg und 
suche eine schöne, schlan-
ke Freundin bis ca. 50
Jahre. Ich liebe die Natur,
Reise gerne – Schwimme,
Tanze, Radfahre und 
vieles mehr – und bezahle
das Telefon!! Telefon:
0049/1602011274. Ich 
suche eine Frau aus Do -
mazlice – möglichst mit
Führerschein. Ich freue
mich auf Antwort! Bitte
mit Foto! Ich reise auch se-
hr gerne. Welche Frau aus
Tschechien kann sich eine
Partnerschaft mit einem
Mann aus Deutschland
Vorstellem! Frau mich auf
Antwort!! Freue mich auf
Antwort!! RR 50194

NESMĚLÝ, 30 let, v.170cm,
hledá z nedostatku příleži-
tosti dívku, ženu k seznáme-
ní, 26-32 let, která by chtěla
žít na vesnici. Prosím jen
vážně. Klatovsko, Sušicko,
Domažlicko. Odpovědi pro-
sím do redakce. RR 50196

56LETÝ rozvedený nekuřák,
kutil, zahrádkář, by rád po-
znal sympatický protějšek
na trvalý vztah. Nejlépe že-
nu do 53 let s vyřešenou mi-
nulostí. Nejlépe z okr. DO,
KT. Přistěhování po čase
možné. Jen váž. nabídky.
Tel.: 776409578. RR 50207

JSI dáma na úrovni, v luxu-
sním oblečení, perfektně
nalíčená s nalakovanými
nehty, pro kterou je priori-
tou jak vypadá a volný čas
trávíš nakupováním v buti-
cích nebo v solárku? Tak mi
prosím nepiš! Jsi žena, která
jen vaří, peče, zavařuje, pere,
žehlí a domácnost má vždy
dokonale uklizenou? Ani
Tebe nehledám :-( Rád po-
znám štíhlou, sympatickou
ženu, nekuřačku, která dá
přednost sportovním aktivi-
tám před pečením bábovky,
nevšedním zážitkům před
utíráním prachu, posezení
u sklenky a povídání ve
dvou před seriály v televizi,
rodinnému výletu s dětmi
před opalováním na slunci...
Umíš řídit auto a ráda by jsi
žila v RD se zahradou neda-
leko Klatov ???  Na Tvou od-
pověď čeká 40letý SŠ, opti-
mista se smyslem pro hu-
mor. Chceš o mně vědět
víc? Neboj se napsat na
608921474, nic horšího než
že se do sebe zamilujeme
a budeme žít šťastně jako
v pohádce se stát nemůže :-D

SYMPATICKÝ, ženatý, štíhlý
47 let, hledá štíhlou ženu na
hezký diskrétní vztah bez
narušení soukromí DO, KT,
tel.: 720487020. RR 50204

57/180 rozvedený, hledá
štíhlou sympatickou ženu
do 55 let. Pro dny všední
i sváteční. Domažlicko, tel.:
737671535. RR 50222

50/175 hledá štíhlou milou
ženu do 46 let, Horažďo -
vicko, tel.: 702686126. RR
50223

38/180 zadaný, nekuřák,
hledá přítelkyni štíhlé posta-
vy, nekuřačku, k občasným
schůzkám. Zdraví a diskrét-
nost. DO, tel.: 774228749. RR
50230

ŠUMAVÁK hledá milou váš-
nivou ženu, které chybí lás-
ka jako mě, ale nenachá-
zím... Tel. 723914330. RR
50250

AHOJ, možná hledám právě
Tebe. Rozvedený 47 bez zá-
vazků a s vyřešenou minu-
lostí. Pokud budeš chtít, ozvi
se. Třeba právě nám to 
vyjde. DO. Tel.: 720145583.
RR 50254

POHODOVÝ 65/178 rozv.
muž, zajištěný, žijící v RD,
nekuřák, zahrádkář, kutil,
hledá sympatickou ženu
do 60 let, nekuřačku, po-
hlednou, štíhlejší, se zá-
jmy o přírodu, cestování
a rodinný život. Prosím SMS
nebo volat po 20. hod. na
tel.: 608158241. RR 50256

55/168 hledá přítele, kama-
ráda pro hezký vztah všech
dní. Sympatická Plzeňačka.
Tel.. 736203852. PM 150069

HLEDÁM přítele a kamará-
da (podm. nekuřák) vše-
stranných zájmů (tanec, 
příroda, výlety, houbaření)
kolem 60-65 let – jsem vdo-
va z Domažlicka (aktivní).
Najdeme se? Mob.:
606949289. RR 50188

NEKUŘÁK Plzeňák  69/170/
90 hledá Plzeňáka na popo-
vídání u videa. Může být i že-
na do 80 let nebo lékař, který
je také sám jako já.. Pouze
Češi. Bydlím Na Vyhlídce 10
v Plzni – Božkově. Trolejbu -
sová linka č. 12, výstup v ulici
Petřínská., přejít přes most
a vlevo okolo garáží. Pouze
volejte, SMS neumím. Tel.:
736204861. PM 150068 

ŽIVOT UTÍKÁ – kamarádi,
ozve se některý upřímný ka-
marád, který si rád popovídá
u kávy a skleničky? Projít se
tou jarní přírodou. Odpo -
vědi prosím do redakce. 
RR 50206

EKOLOGICKÁ likvidace vra-
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a ze-
mědělské stroje. Dále pro -
vádíme demontáž ocelo-
vých konstrukcí a budov 
(sila apod.) a výkup železné-
ho šrotu. Tel.: 723622663.
PM 1150031

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 na
tel.775901978. PM 150070

NEMÁTE nevyužité housle ,
violu , čello, basu , el. kytaru
či saxofon, trubku nebo
klari net, koupím i poško -
zené a nekompletní. Tel.
728473687. RR 50119

KOUPÍM starší použitá ko-
vová vrata pro vjezd do do-
mova. Šíře 4-4,5m, výška
neroz hoduje. Nutně potře-
buji. Odpovědi do redakce.
RR 50219

Zpracujeme levně účetnic-
tví. Programy účto, mzdy
a daně. Počítače prodej
a opravy. www.SoftAg.cz,
374623540. KŘI PM 150077

VYKLÍZECÍ  PRÁCE  –
kompletní vyklizení, od-
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost
vymalování, úklid. Tel.
603512322, e-mail: pa-
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 150019 

TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ 
EXEKUCE NEMOVITOSTI.
Bojíte se, že přijdete o maje-
tek. Vše se dá řešit! Naše
právní oddělení zdarma za-
nalyzuje Vaši situaci a najde
optimální řešení. Důležité je
začít jednat! INSTINKT REA-
LITY s.r.o. Tel: 800737309.
PM 150047

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

2 ZEDNÍCI provádějí veš-
keré zednické práce – na-
hazování, štukování, ob-
klady, dlažby, výkopové
práce a další práce dle do-
mluvy. Klatovsko a Pl zeň -
sko. E-mail: vlastislav.
vlastislav@seznam.cz. Tel.
722749243. RR 50189

VÝSADBY a údržby na za-
hradě, tel.: 606420751. RR
50192

PRONAJMU trubkové leše-
ní cca 80m2, 1500Kč/měsíc.
Klatovy. Tel: 720686209. RR
50237

HODINOVÝ MANŽEL –
služby pro domácnost,
byt, zahradu. Opravy,
údržba, montáže, renova-
ce, úklid, SEKÁNÍ TRÁVY.
www.hodman.eu. Tel.:
736797470. RR 50247

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

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

KOUPÍM  Jawa 350
typ 633-634 a 638-
640 i poškozené, 
tel.: 724519585. RR
50130

KOUPÍM za vaši cenu
do soukromé sbírky
motocykly a náhrad-
ní díly značek JAWA,
ČZ, PRAGA, OGAR 
od r.v. 1929 do r.v.
1989 s doklady i bez.
Tel. 608941498. RR
50121

JAWA, ČZ – koupím
náhradní díly na 
československé mo-
tocykly i nové, po -
užité, cokoli, zbyt-
ky z mototechny, 
t e l . :  7 2 4 5 1 9 5 8 5 . 
RR 50129
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PŮJČKA 5-20tis., př.10tis/
1300Kč měsíčně, SMS 
nebo tel. : 777012794. RR
50220

PŮJČKA NA OP!! Ihned
a hotově až 8 t. Kč! 
Čin. pro více věřitelů.
Pražská 41, Plzeň, 
tel.: 605760958.  KŘI PM
150041  

RYCHLÁ půjčka. Klatovy
a okolí. Tel.: 734258355.
RR 50236

ODDLUŽENÍ !! Expresně,
levně! E-mail: dluhy.ne
@seznam.cz. Tel.
734741216. KŘI PM
150042 

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zku -
šený chovatel, etolog a vý-
cvikář. Tel.: 737824579. PM
150037

COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP po
výstavně úspěšných před-
cích. Malý pejsek s nelína -
jící bavlníkovou srstí nevy-
žaduje střihovou úpra vu,
jenom se pročesává. Je
antide  presivní, vhodný
i pro alergiky. Je bdělý
a ostražitý, ale zbytečně ne-
štěká. Vhodný na canistera-
pii – k rehabilitaci. Oblí bený
pro výstiž nou a přizpůso -
bivou povahu. Milá ček celé
rodiny, lásku rád bere
i oplácí s nadšením. Kupní
smlouva při odběru. Do
dobrých rukou.  Kon takt –
602823882, 378774498, 
e-mail: hajami@volny.cz,
RR 40154

PRODÁM lednová jehňata,
masné plemeno 1300 Kč/
kus. Kdyňsko, okr. Do −
mažlice, tel.: 723877969.
RR 50201

NABÍZÍME  rekvalifikační
kurzy: masér, pedikúra,
manikúra, nehtová mode-
láž, kosmetika a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAVO s.r.o., individuální
výuka! www.vip-relax.cz,
www.mavo.eu. Tel.:
602478448, 603284493.
KŘI PM 150001

POHLEDNÝ pár, on 46 let,
180cm, 82 kg, ona 42 let,
168cm, 58 kg, prsa 3, hle-
dají štíhlou bi-ženu na ob-
časné diskrétní schůzky.
Pánové nepište. KT, DO,
tel.: 721460064. RR 50205
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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 23. dubna 2015

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

Další číslo 
Plzeňského 
rozhledu

vyjde 4. 5. 2015
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Zveme všechny milovníky lidových
písniček a harmonik na 15. celo−
státní setkání heligonkářů v Plzni,
jehož cílem je propagace české
lido vé muziky, udržování tradic,
získávat zájem mladých lidí, ukázat
i mistrovskou hru na lidový nástroj.
Di váci se mohou těšit na prezen −
taci jednotlivých hráčů. Účast při−
slíbila dvacítka vybraných hráčů 
na heligonku, dále heligonkářské 
skupiny a soubory, třeba kapela
Plzeňských heligonkářů, Heligonky
Aleše Rus ňáka, skupiny z  jižních

a západních Čech, např. Veseláci,
Mrá kovští heligonkáři (krojovaná
skupina), Tou lavá kapela z Rož −
mitálu, hannonikové duo Olga a Jiří
Homolkovi aj.

Akce je určena pro širokou 
veřejnost bez věkového omezení 

Plzeň − Sokolovna Bolevec,
Ledecká 19, 

sobota 11. dubna 2015 
od 10.00 hod. 

asi do 18.00 hodin, 
info též na 

www.plzenstiheligonkari.cz 

pozvánka � pozvánka � pozvánka

PLZEŇSKÁ HELIGONKA 2015

Pravidelné posezení s českou muzikou a populárními hosty 
BEZE SPĚCHU s Josefem Pospíšilem bude v dubnu 

věnováno nejstarší hasičské dechovce. Přijedou 
Božejáci z Vysočiny s kapelníkem Pavlem Skalníkem.

Autor a moderátor pořadu Josef Pospíšil 
vás zve do sálu plzeňského Pekla 

ve čtvrtek 30. dubna 2015. Začíná se v 17.00 hodin.
Jste srdečně zváni.




