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pozvánka � pozvánka � pozvánka
Pravidelné posezení s českou muzikou a populárními hosty 

BEZE SPĚCHU s Josefem Pospíšilem
bude v květnu věnováno netradiční malé dechovce.

Váhovanka ze Slovenska 
s kapelníkem Jožkou Horňákem. 

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

ve čtvrtek 21. května 2015. Začíná se v 17.00 hodin.
Jste srdečně zváni.
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Katakomby lákají na
novou expozici

Klatovské katakomby navštívilo
v roce 2014 celkem 38 879 osob,
v roce 2013 sem zamířilo 35 371
návštěvníků. Obnovené prostory
katakomb byly otevřeny 26. listo−
padu 2011. Náklady na rekon−
strukci, vytvoření nové expozice
a další  úpravy dosáhly  23,5 mili−
onu korun, z toho 17,5 milionu
bylo uhrazeno z Regio nálního

ope račního programu Jihozápad.
Nová expozice je instalována
v původních prostorách krypt,
dnes nazývaných katakomby,
a je zuitského gymnázia. Vypráví
návštěvníkům příběh barokních
jezuitských Klatov. Obsahuje do−
bové listiny, historické předměty,
modely staveb či dokumentární
filmy. Expozice využívá multime−
diálních prvků. 

V nově zpřístupněných částech
lze vidět hrobku Koců z Dobrše,
cisternu na vodu i systém spou−
štění rakve do původně nepřístup−
ných krypt. Pietní prostory, kde
spočívají mumifikovaná těla, do−

plňuje seznam pochovaných a pa−
nel s nákresem ventilačního
systému. Důmyslný ventilační
systém se podílel na procesu při−
rozené mumifikace těl. Na začátku
20. století však byl poškozen, což
zapříčinilo rozpad 140 mumifiko−
vaných těl. Zničené mumie byly
v roce 1937 pohřbeny na hřbitově
sv. Jakuba v Klatovech. Dnes je
ventilační systém plně obnoven
a o posledních 38 mumifikova−
ných těl pečují konzervátoři. Na
několika místech lze vidět zakon−
čení otvorů původního barokního
ventilačního systému.

Již od nepaměti se lidé starali o opuš−
těné cizí děti. Nehledě na psycholo−
gické výzkumy  je  známo, že dětem
je nejlépe v rodině.  A to i  v rodině
„náhradní“, pokud ta vlastní nefungu−
je.  Děti, které jsou tzv. „právně volné“
(tzn. rodiče dali souhlas k osvojení,
dlouhodobě se o dítě nezajímají, jsou
zbaveni rodičovské odpovědnosti
apod.) mohou být osvojeny (manželé
či jednotlivci mají k dítěti stejná práva
a povinnosti, jako by byli jeho rodiči).
Je však hodně dětí, které nejsou tzv.
„právně volné“ (rodiče nedali souhlas
k osvojení, může jít o děti starší, han−
dicapované, odlišného etnika, o sou−
rozenecké skupiny apod.) a pro tyto
děti stát hledá pěstouny, kteří by se
jich ujali a  vychovali je. Být pěstou−
nem je opravdu náročným „povolá−
ním“, o tom snad není třeba diskuto−
vat. Nechce se ani věřit, že v roce
1950 byla pěstounská péče zrušena.
Na dlouhou dobu tak byla bohužel
preferována kolektivní ústavní péče.
Teprve v roce 1973 byla pěstounská
péče obnovena. Po roce 1989 se
pěstounství více dostává do obecné−
ho povědomí; v roce 2013 díky no−
vým právním úpravám je pěstounská
péče lépe ohodnocena, a to nejen fi−
nančně, ale hlavně společensky –
pěstounství je nejen posláním, ale
stává se i  plnohodnotnou profesí.

Tomuto pozitivnímu vývoji velmi
napomohlo i Sdružení pěstounských
rodin (SPR). Za cíl si od počátku
kladlo hlavně pomoc rodinám, které
přijímají opuštěné děti. SPR však má
ve svých stanovách i vyhledávání
ohrožených dětí, vyhledávání rodin
ochotných a schopných přijmout ty−
to děti do svých domovů a poskyto−
vání odborné pomoci (psychologic−
ké, terapeutické aj.) těmto rodinám.
Byla odsouhlasena i celostátní pů−
sobnost SPR. 1. celostátní setkání
pěstounských rodin se uskutečnilo
29. 10. 1995 v Brně (podporu nové−
mu sdružením vyjádřili představitelé
města Brna a také např. tehdejší mi−
nistr zemědělství Josef Lux). Prvním
významnějším donátorem sdružení
byl prezident Václav Havel. Po začát−
cích v pronajatém jednopokojovém
bytě se činnost postupně profesio−
nalizovala a v roce 1998 skončilo
období dobrovolnického pojetí. Ke
sdružení se v té době hlásilo více
než pět set rodin z celé ČR. Již tehdy
se zaměstnancům SPR  podařilo
prostřednictvím poslanců v Parla −
mentu navýšit sociální dávky určené

dětem svěřeným do pěstounské pé−
če a protlačit do legislativy upřed−
nostnění výchovy dětí v pěstoun−
ských a osvojitelských rodinách
před výchovou ústavní. 

V roce 2008 vzniká pobočka
Sdru žení pěstounských rodin v Plz −
ni. V západočeské metropoli si o ni
řekli pěstouni sami. Za jejich podpo−
ry a také za podpory Krajského úřa−
du Plzeňského kraje byla založena
Poradna náhradní rodinné péče
v Plzni, která se od samého počátku
snaží pomáhat stejně jako její „starší
sestra“ v Brně. Do týmu našich pra−
covnic patří i psycholožka PhDr.
Nina Vodičková, která se několik
desí tek let věnuje náhradní rodinné
péči. Radost u nás v Plzni máme
z již tradičních letních pobytů pro
pěstounské rodiny, daří se nám
i pravidelně  besedovat u „Kulatých
stolů“. Každý měsíc se  s pěstouny
zajdeme někam pobavit – do diva−
dla, do ZOO nebo do zábavního par−
ku. Většinu odborných akcí  pořádá−
me přímo v sídle Poradny – nedávno
jsme totiž získali krásné prostory
v Houškově ulici. Nyní doprovázíme
téměř 50 pěstounských rodin z celé−
ho Plzeňského kraje.

Letos je  Sdružení pěstounských
rodin 20 let. I naše pobočka v Plzni
chce toto výročí náležitě oslavit.
Zveme proto všechny 23. 5. do
Lochotínského pavilonku na Den
pěstounských rodin. Těšit se může−
te na besedu s předsedou Česko −
moravské psychologické společ−
nosti a zasloužilým pěstounem
PhDr. Jaroslavem Šturmou, dále na
folklórní soubor Jiskra „58“ a na
známého režiséra televizních večer−
níčků o zvířatech pana Václava
Chaloupka. Celou akci zaštítil a při−
slíbil i osobní účast Mons. František
Radkovský, biskup plzeňský. Vstup
je volný a pro všechny je zajištěno
občerstvení.

A na závěr malý citát z pera 
E. Hemingwaye . „Ale jste teď dost
silný na opravdu velkou rybu?“
Myslím, že jsem. A pak znám spou−
stu triků.“ Věříme, že Sdružení 
pěstounských rodin může pomoci,
aby na tu „velkou rybu“ měli náhrad−
ní rodiče dostatek sil, nebyli na ni
sami a může je naučit třeba
i „spoustě triků“:).

Mgr. Daria Tolknerová, 
psycholog a vedoucí Poradny 

náhradní rodinné péče  v Plzni

Sdružení pěstounských rodin slaví 20 let
„Pastýř odnesl chlapce svému pánu, korinthskému králi Polybovi, který neměl děti; ten se ho se svou man−
želkou Meropou ujal, dal mu jméno Oidipús a vychoval ho jako vlastního.“ Z řeckých bájí



Všichni toužíme po originálním
interiérovém vybavení, které bu−
de uzpůsobeno našim potřebám
a možnostem. Abychom se v by−
tě či domě cítili dobře, obzvlášť
v případě nábytku, chceme roz−
hodovat nejenom o designu, 
tvaru, ale také materiálu…

Originalita v každém detailu
To jsou kuchyně na míru řady M.
Zlatá střední cesta, respektive střední
velikost těchto kuchyní nijak neome−
zuje jejich majitele při realizaci jejich
představ o nové moderní kuchyni.
Poradí si s prostorem úzkým jako
nudle, čtvercovým, obdélníkovým ne−
bo atypicky členěným tvarem. Taková
kuchyně na míru se tak může stát ne−
jenom skvělou základnou pro vaše
kulinářské umění, ale rovněž i poho−
dovým místem, kde si své gastrono−
mické pokrmy opravdu vychutnáte.

Otevření možnostem
Nesnášíte mantinely? Pak je pro vás
ideálním řešením kuchyně na míru
řady L. Zde si splníte přání i poža−

davky při výběru materiálu, barev−
ných kombinací apod. Série kuchy−
ně na míru řady L totiž nabízí neje−
nom střízlivou eleganci vybavení
čistých linií, ale také futuristickou
barevnost, oproštění se od běžné
šedi a téměř nevyčerpatelnou mož−
nost řešení. Vyber te si to své na
www.indeco.cz.

Zachovejte si křídla
Indeco chápe volnost i nadšené do−
mácí šéfkuchaře, kteří ke své práci
vyžadují prostor, a navíc pro ně ku−
chyně představuje stejně důležité
místo jako například ložnice, pracov−
na či koupelna. I v kuchyni potřebují
tvořit a současně relaxovat, což jim
umožní kuchyně na míru řady XL,

která nabízí spoustu vychytávek, jež
v jiných řadách nenajdete. Kromě
maximální volnosti při sestavování
kuchyně na míru, co do velikosti,
vzhledu, materiálu, barvy, doplňků, ji
můžete totiž vylepšit například o ba−
rový pult, kde si s rodinou dopřejete
rychlou ranní snídani a s přáteli 
lahodný večerní drink. U kuchyně na
míru řady XL je velmi oblíbeným ře−
šením ostrůvkové pojetí kuchyně. Při
vaření tak nejste omezeni v komuni−
kaci s ostatními přítomnými členy
domácnosti.

Indeco slaví 
Slavte s ním jeho dvacáté výročí
a užívejte si nespočet dárků, které
pro vás společnost připravila. Tou
první je sleva na vestavěné skříně na
míru ve výši 22 % a při objednání
skříně v hodnotě nad třicet tisíc ko−
run ještě další dárek, a sice jeden
kus vybavení značky VIBO do skříně.
Další dárek je v podobě slevy na ku−
chyňskou sestavu 10 % a k tomu při
nákupu spotřebičů od firem Bosch
nebo Siemens navíc myčka stejné
značky zdarma.
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Interiér na míru

Najdete nás v Keramika Soukup – Plzeň Křimice, Chebská 2
tel.: 733 165 005, www.indeco.cz.
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SVOBODNÝ SLOUPEK
Motto:
Svoboda je možnost svobodně
rozhodovat o sobě samém s vědo−
mím plné odpovědnosti za své
rozhodnutí.
Má−li nést člověk jakoukoli odpo−
vědnost, musí mít možnost svo−
bodného rozhodnutí...

V souladu s naším mottem a dota−
zem čtenáře, kterému tímto velmi
děkujeme, jsme pro Vás dnes při−
pravili malé zamyšlení nat tím, co
hýbe republikou.
Zdá se, že elektronická evidence tr−
žeb rozvlnila masy. Politici se přou
a občané dokonce organizují bojkot
Babišových výrobků a médií na
Facebooku i v reálném životě.
Pojďme se zamyslet, zda opravdu
je EET tak zásadním v bytí či nebytí
živnostníka. Pojďme se zeptat na−
příklad kadeřnice.
Pánskou hlavu ostříhá kadeřnice za
přibližně dvacet minut. Něco času
spotřebuje na úklid, mytí prostoru
a přípravu „nádobíčka“. Z inkaso−
vané tržby musí zaplatit zdravotní
i sociální pojištění a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti.
Nájemné v provozovně, elektřinu,
vodu a topení provozovny. Kolik
vlastně tedy vydělá kadeřnice na
hodinu hrubého pro sebe a kolik
hodin bude muste pracovat navíc
a zadarmo – pokud ovšem tu práci
sežene, aby zaplatila převrácení zá−
kladního pilíře demokracie, jakým
je presumpce neviny na presumpci
viny? A nač bychom tedy vlastně
měli policii, státní zástupce a sou−
dy? Nejsou to náhodou ti, kteří mají
stíhat nepravosti? A co kdyby za−
městnanci ve fabrice ze svého za−
platili novou kontrolní místnost
a měsíčně pak navíc odevzdali osm
set korun v pokladně podniku, ze
kterých by si sami zaplatili kontro−
lory v kontrolní místnosti, kteří by
kontrolovali donaha svlečené za−
městnance odcházející ze zaměst−
nání, zda náhodou nekradou? Zdá
se vám to zvrhlé? Ano, je to zvrhlé.
Stejně zvrhlé jako svlékat všechny
živnostníky jestli náhodou některý
nekrade.

Za Svobodné Plzeňského kraje
Pavel Havlíček

sloupek.plz@svobodni.cz

Plzeňský kraj otevřel na česko−
německých hranicích v Bavorské
Železné Rudě (Bayerisch Eise n −
stein) své prezentační prostory.
Nová expozice je v historické budo−
vě bývalé pošty, kde už sídlí hojně

navštěvovaná galerie umění
Kuns(t)räume grenzenlos. 
Reprezentantce Plzeňského kraje

Simoně Fink se podařilo vytvořit
velmi zajímavé expozice, které při−
spějí k dalšímu  prohloubení česko

– německých vztahů. „Vycházeli
jsme z myšlenky co nejvíce přiblížit
a seznámit návštěvníky se zajíma−
vostmi, turistickými cíli a krásami
Plzeňského kraje, jimiž jsou památ−
ky, loutkářství, folklór, pivo, příroda
a další. Proto jsou prezentační pro−
story koncipovány tak, aby dospělé
i nejmenší návštěvníky lákaly k pro−
zkoumávání, objevování a po zná −
vání. Mají zde i možnost dopřát
si odpočinku s některou z knih
o Plzeňském kraji v pohodlném
křesle ladícím s tradičními chod−
skými kroji, které si mohou oblék−
nout a vyfotografovat se v nich.
O Plzeňský kraj a zejména o Plzeň –
Evropské hlavní město kultury 2015
je ze strany německých turistů vel−
ký zájem. Nové reprezentační pro−
story Plzeňského kraje jsou tím 
nejlepším místem, kde se turisté při
vstupu do Česka konkrétně Plz−eň−
ského kraje dozvědí veškeré infor−
mace,“ říká Simona Fink. (re)

Plzeňský kraj se prezentuje 
na německých hranicích

„ Součástí expozice  jsou také regionální produkty Plzeňského kraje,“ sdělila
nám reprezentantka Plzeňského kraje Simona Fink.

Nový kalendář akcí pro rok 2015  s názvem „Pojďte s námi do
přírody!“ je k dispozici všem zájemcům o přírodu západo  čes −
kého regionu. Na třiceti čtyřech barevných stranách zve na ví−
ce než šedesát různých vycházek, výletů, přednášek, besed,
výstav a dalších akcí s přírodovědnou tematikou. 

Mezi tradiční akce, pořádané Regionálním pracovištěm
Správou CHKO Český les, patří například květnové Vítání pta −
čího zpěvu, zaměřené na poznávání ptáků, červnový Den
Českého lesa s oslavou desetiletého výročí vyhlášení CHKO
Český les a bohatým doprovodným programem, zářijová
Mezinárodní noc pro netopýry letos v Klášteře Kladruby či
přednáš kový večer Setkání příznivců Českého lesa v tachov −
ském muzeu. V dubnu proběhne slavnostní otevření zrekon−
struované naučné stezky Sklářství v okolí Lesné, v červnu Můří
noc, v srpnu Offroad akce na pomoc přírodě a dále jsou samo −
zřejmostí botanické a zoologické exkurze.

Kalendář, který od roku 2009 vydává Občanské sdružení 
MEZI LESY, je výsledkem spolupráce celé řady organizací
i jednot livců. Tištěná brožura je zdarma k dostání v regionál−
ních infor mačních centrech, nabízejí ji muzea a pracoviště
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Karlovarském a Plzeň −
ském kraji. K dispozici je také její elektronická verze, a to na
inter netových stránkách Regionálního pracoviště Správy CHKO
Český les www.ceskyles.nature.cz, v sekci publikační činnost,
publi kace ke stažení. Na požádání je možné kalendář zaslat 
také e−mailem.

Pojďte s námi
do přírody 2015!
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Bavorská rodinná firma Braun se síd−
lem ve Weidingu je specializovaná na
výrobu a montáž energeticky úspor−
ných plastových oken, vstupních dve−
ří, veškerých roletových systémů a
zimních zahrad. V roce 2007 otevřela
ve Kdyni  obchodní kancelář, o rok
později v Postřekově a v roce 2009 v
Rokycanech.  Za dobu 8 let, kdy má v
Plzeňském kraji tři stálá obchodní
místa, si mezi zákazníky získala po−
věst velmi seriozní firmy, která nabízí
kvalitní výrobky včetně montáže, zá−
ruční a pozáruční servis a dokonalé
poradenství. Klienti oceňuji  perfektní
jednání, spolehlivost, preciznost
montážních prací a plnění všech do−
jednaných termínů.

Zájem českých klientů roste
„To byl také jeden z hlavních důvodů,
proč jsme rozšířili naše prostory ve
Kdyni o zimní zahradu,“ vysvětluje
spolumajitel firmy pan Georg Braun a

pokračuje. „Náš hlavní výrobní závod
máme ve Weidingu, jehož součástí je
také  velká výstavní expozice. Aby se
čeští zájemci s našimi produkty a služ−
bami mohli seznámit včetně odborné−
ho výkladu doma ve svém regionu, vy−
budovali jsme ve Kdyni zimní zahradu,
která je součástí našeho obchodního
zastoupení. Na její výstavbu jsme pou−
žili nejmodernější technologie i nejno−
vější barevné dekory oken, které jsou
v současné době  značně populární.
Například zde uvidí energeticky úspor−
né okenní prvky s trojsklem,  balkono−
vé dveře s uzamykatelnou klikou a dal−
ší novinky. Určitě je také bude zajímat,
jak lze v interiéru sladit dřevěné prove−
dení stavby v kombinaci s plastem.
Těší nás, že stoupá zájem českých lidí

o naši firmu Braun a to byl
také jeden z hlavních dů−
vodů, proč jsme  rozšířili
Kdyni.“

Nabídky „šijeme“
na míru
Ve Kdyni se potkáte s ob−
chodním zástupcem firmy
Braun panem Petrem
Hampelem, který vám ne−
jen připraví nabídku, ale v
průběhu její realizace vám
bude stále k dispozici.
Jeho starostlivost o vás
neskončí předáním hoto−
vého díla. Průběžně vás
bude kontaktovat, jak jste
spokojeni a zda nepotře−
bujete poradit či nějakou
servisní pomoc. Jeho slu−
žeb se nezbavíte ani po
skončení záruky. Můžete
ho kdykoli kontaktovat.

Jinak řečeno, zákazník je u firmy Braun
jako v bavlnce. Proto jsme se pana
Hampela zeptali.
Není ta starostlivost
o klienta přehnaná?
V žádném případě.
Pro každého si udě−
láme tolik času, jako
bychom plánovali
například výměnu
oken u vlastního do−
mu. Jednoznačně už
při prvním kontaktu
preferujeme osobní
setkání.
Nejste nakloněn ko−
munikaci po mailu?
Odmítáme klienty,
kteří nám pošlou

mailem rozměry a
chtějí co nejdříve nej−
raději hned obratem
vypracovat a poslat
nabídku. Z jejich strany
je to pouze testování
cen u firem.  Každému
klientovi o naše pro−
dukty nabídneme
osobní setkání a to pří−
mo, pokud možno to
jde, na jeho stavbě.
Tím klientovi nejlépe
poradíme a také nabíd−
neme nejvhodnější ře−
šení. Jen tak můžeme
zaručit vypracování
přesné nabídky „šité“
přímo na míru. Také
cena, kterou uvedeme
v nabídce, je konečná
– neměnná.
Mám tomu rozumět
tak, že i kvůli jednomu

malému plastovému oknu jedete za
klientem? 4

„Ani po půl století nemusíte naše plastová okna měnit.
Taková je jejich kvalita,“ ujišťuje nás Georg Braun.

Zleva. Georg Braun, manželé Jitka a Petr Hampelovi se synem
Vojtou a Hana Váchalová před novou zimní zahradou ve Kdyni.

„Interiér zimní zahrady je  citlivě sladěn s dřevem a plasty,“ shodují se zleva:
manželé Hampelovi, Hana Váchalová a Georg Braun.

Firma Braun rozšířila obchodní a výstavní
prostory ve Kdyni o zimní zahradu



31Plzeňský rozhled  5/2015 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

4Samozřejmě. Zákazníka neposuzu−
jeme podle toho, jak velkou zakázku
pro nás má. Už několikrát se mi stalo,
že jsem přijel ke klientům, kteří chtěli
jen jednu roletu do okna, nebo malé
plastové okénko. Očividně byli překva−
peni, že jsem přijel. Jejich zkušenost
totiž byla taková, že jim několik firem
odpovědělo – za tak malou zakázkou
se nám nevyplatí jezdit. Firma Braun
neodmítne nikoho a veškeré poraden−
ské služby jsou zdarma. Chceme 
klienta vidět a nabídnout mu tu nejlep−
ší variantu.
Existuje spojitost produktů Braun
s kadeřnictvím?
Ve Kdyni určitě ano.  Obchodní za−
stoupení firmy Braun ve Kdyni je

součástí rodinného domu manželů
Hampelových. Manželka Petra Ham −
pela Jitka  zde má totiž také svoji pro−
vozovnu Holičství a kadeřnictví. „My
jsme začali podnikat ve stejném roce
2007. Manžel v květnu a já v září.  Na
první pohled dvě různé podnikatelské
profese, ale čas ukázal, že si cestu
k sobě občas najdou. Při střihání, če−
sání nebo barvení vlasů se lidé ptají
na nejrůznější věci a také přijde řeč
na firmu Braun. Většinou si chtějí
prohlédnout její vystavené produkty.
Například potřebují rolety, sítě do
oken nebo pomýšlejí na výměnu
oken, a tak přejdeme jen do druhé
místnosti. Vzpomínám si na paní,
která z dlouhé chvíle si prohlížela 

expozici firmy Braun
a hned na místě
se rozhodla pro ro−
lety. Ale funguje to
i opačně. Přijdou
klienti za manželem,
který je momentálně
u zákazníka. Chvíli,
kterou na něho če−
kají, mnohdy využijí
tak, že navštíví můj
salon,“ říká Jitka
Hampelová.

Lidé si nás 
testují
„Ne každý zákazník
se pro nás hned roz−

hodne,“ sděluje
svoji zkušenost
paní Hana Vá −
cha lová, obchod−
ní zástupce firmy
Braun v Po stře −
kově. „Vzpo mí −
nám si na klienta,
který nás ještě
před 3 roky ne−
chtěl a dneska si
u nás nechal
udělat nabídku na
výměnu oken,
namontování ro−
let a zakázku po−
depsal. Spousta
lidí nás sleduje
a ptá se zákaz −
níků, u kterých
jsme dělali, jak
jsou spoko jeni.
Je to správné a nakonec všem
zájem cům radíme, aby si nás nej −
dříve vyzkoušeli. Například si nechali
vyměnit jedno, dvě okna. Když budou
spokojeni, mohou se pro nás roz −
hodnout při větší zakázce. Jen tak se
přesvědčí o tom, jak jednáme, jaké
kvalitní výrobky na bízíme, na jaké
profesní úrovní jsou naši montéři
a jak funguje servis.“

Klienti chtějí kvalitu
„Co nás v poslední době mile pře −
kvapilo a těší, je to, že zákazníci nám

sdělují, že cenový rozdíl mezi námi
a tuzemskými firmami není nijak 
veliký,“ říká Georg Braun a dodává.
„Cena není pokaždé na prvním místě.
Prioritou klientů je kvalita produktů,
montáž a servis. Plně to podporuje
naši filozofii, naše heslo Kvalita
pro život. Vše podřizujeme tomu,
aby zákazník byl nejen spokojený,
ale přímo nadšený. Věřím, že i roz −
šířením naší obchodní pobočky ve
Kdyni jsme vyšli vstříc přáním a po−
žadavkům našich stálých i budoucích
klientů.“                                          (re)

Pobočku firmy Braun najdete ve Kdyni, Šmídova ulice číslo
450. Schůzku s panem Petrem Hampelem, obchodním zá−
stupcem firmy, si předem telefonicky dohodněte. Jednání
proběhne v zimní zahradě a prohlédnout si můžete i další
produkty firmy Braun.

Ve Kdyni také uvidíte bezpečnostní prvky vchodových
dveří. Některé z nich jsou patentem firmy Braun.



32 Plzeňský rozhled  5/2015Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

� Fejeton �� Fejeton ��� Fejeton ���� Fejeton ���Fejeton �� Fejeton ��� Fejeton ���� Fejeton �

Vslunci už se směje krásný měsíc
máj a nádherou květů září celý

kraj, což máj umí, i když dokáže být
ještě i studený a lezavý. U nás je
tradičně spojován s láskou, snad
díky k lásce zvoucímu hrdliččinu
hlasu v slavné  básni Máj, o čemž
hrdličky nemají ani tušení, a sám
nešťastný básník byl zrovna v lásce
dost rozporuplný. Jeho milá měla
možná štěstí, když v tehdejší době
nebylo v módě řešit partnerské
spory kyselinou, ale  krásně se po−
vedla pasáž, kde mladý Vilém pro−
střednictvím mraků pozdravuje ...
zemi krásnou, zemi milovanou…
i když si tuto lásku uvědomuje nej−
spíš proto, že  má na dohled po−
pravčí kůl, a jeho kroky po milované
zemi už jsou poslední.

Láska k vlasti kdysi patřila k vel−
mi silným lidským citům a psalo
o ní mnoho básníků i prozaiků, pro
lásku k vlasti se i umíralo, ale sou−
časná generace podobným heroic−
kým postojům zrovna moc nedá.
Hrdinské činy jednotlivců má sice
v povědomí díky školním osno−
vám, ale to je asi tak všechno. Na
místě, kde před necelými čtyřmi

sty léty sklonilo  hlavy na špalek
sedmadvacet českých pánů, stojí
teď stánek s občerstvením a vesele
se tam hoduje, přičemž dlažebního
kamene s vytesaným křížem si
sotva někdo všimne. Stejně tak
místo, kde při dlouhé cestě na
smrt si naposledy odpočinul jiný
nadšenec pro lásku k rodnému
kraji, Jan Sladký Kozina, se dnes
nachází uvnitř plzeňského pivova−
ru, a asi deset metrů od  pamětní
desky  stojí oblíbená a vyhlášená
restaurace, kde se juchá a tancuje.
S příkladnou láskou je opečovávána
vyhlášená plzeňská synagoga, ale
ani trochu té lásky nezbylo k proká−
zání úcty jejímu smutnému staviteli
Rudolfu Štechovi, který se v ní obě −
sil ve věku padesáti let, na rozkvetlý
máj už nedohlédl, a jeho hrob je
zpustlý, ačkoliv je nedaleko.

Skoro všichni lidé milují přírodu,
většinou to každý říká. Láskyplně
si prohlížíme snímky od moře
a z všelijakých cizích krajin, ale do−
ma naši lásku demonstrují spíše
tuny odpadků, které dobrovolníci
seberou v milované přírodě každý
rok. Kdyby se světská láska ale s −

poň trochu ztotožňovala s tou v ro−
mánech a básních, byl by náš du−
chovní i mravní svět samý květ, asi
jako máj, bohužel to tak nefunguje.
Současná – i partnerská – láska
získala podobu spíše pragmatic−
kou, což známá a oblíbená píseň
vysvětluje takto … „jen zahlídli
svět, maj na duši vrásky, jak málo
je – málo je lásky“. Takže jakmile
člověk zahlédne svět, láskyplné
akti vity ho přejdou? První odvážné
krůčky dnešního batolete vedou
k počítači a mediální a vir tuální
svět ho postupně odnaučí jak
schopnosti mít rád, tak i samo −
statně myslet. 

U nás dospěláků  to není tak dra−
matické díky zdravému základu
z minulosti a například lásku k jídlu
umíme vyjádřit celkem jednoznač−
ně. Třeba –  mám k smrti rád svíč−
kovou – přičemž intimní světlo
v ledničce má pro každého roman−
tické kouzlo i o půlnoci. A když už
jsme u jídla, nejchutnější prý  je to
pečlivě připravované s láskou, kte−
rá kdysi dýchala z prostřených ne−
dělních stolů, a hospodyňky ve
sněhobílých zástěrkách byly vzru−

šující. Dnes se kuchyňského ver−
pánku zmocnili z velké části muži,
i když známý televizní kuchařský
model také nemá chybu. Kdyby
měl na hlavě rohy, vypadal by jako
uhrančivý mefisto, který s prosto−
pášným úsměvem nabízí v rekla−
mě účinný prostředek na kvalitní
erekci, jenom lze těžko říci, jestli
své televizní pokrmy připravuje
z lásky k divákům, nebo jeho ďá−
belský úsměv patří spíše nastávají−
címu honoráři. 

Tak – jako tak – vrtkavý měsíc
duben je pryč, konečně je tu 
sladký máj s kvetoucími stromy
a s hrdličkami, a i když milostné 
inspirace by se měly – s trochou
štěstí – dát najít průběžně, bez
ohledu na roční období, v máji by
to měla být tutovka. I já jsem právě
teď inspirována v hospůdce známé
na návsi za můstkem, kde na mě
z kuchyně už poněkolikáté  rajcov−
ně mrkl fešácký kuchař. Ten šťav−
natý, majoránkou a česnekem vo−
nící bramborák na mém talíři je
nejspíš lásky manifest – a jestli ne,
tak jsem se musela splést. 

Dagmar Hermanová

Lásky manifest
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Dotaz čtenáře KH:
Dobrý den, 

přišla jsem před dvěma lety o sy−
na, který po sobě nechal pětileté−
ho syna, mého vnoučka, o které−
ho se nyní stará jeho matka.
S matkou vnuka nebyli svoji, tak
veškerý majetek sdědil jen můj
vnuk, jedná se mimo jiné o znač−
nou finanční částku. Má „skoro −
snacha“ si teď našla nového příte−
le a vypadá to, že dost hýří a dělají
si i dluhy. Mám obavy o dědictví
mého vnuka. Je nějaká možnost,
jak matce zabránit utratit všechny
jeho peníze?

Odpověï advokáta:
Vážená čtenářko KH,
rodiče dítěte, ať už jen jeden nebo
oba dva, mají dle ust. § 896 zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zá−
koníku, povinnost pečovat o jmění
dítěte jako řádní hospodáři do do−
by, než dítě nabude své plné své−
právnosti. To znamená, že musí
s majetkem nakládat tak, aby se
nezmenšoval a nejlépe ho ještě
zhodnocovat. Majetek je pak sa−
mozřejmě možné využít pro potře−
by dítěte, ale i pro tyto výda je pla−
tí, že rodiče s majetkem musí na−
kládat bezpečně. Když rodič nepe−
čuje o majetek dítěte jako tzv. řád−
ný hospodář a vznikne na majetku
škoda, je rodič povinen tuto škodu
dítěti nahradit.

Vámi popsaná situace není bo−
hužel v dnešní době ničím výjimeč−
ným, neboť se lidé čím dál častěji
a velmi snadno dostávají do dluho−

vých pastí, na úhradu dluhu pak
použijí jakékoliv prostředky, třeba
i ty, které má mít jednou do života
jejich vlastní dítě.

Pokud s matkou Vašeho vnuka
není možná žádná domluva, např.
o tom, že byste finanční prostřed−
ky uložili na termínovaný účet ne−
bo byste je spravovala Vy, nezbývá
Vám jiná možnost, než se obrátit
na soud. Zákon Vám umožňuje
podat návrh na omezení rodičov−
ské odpovědnosti při péči o jmění
dítěte. Návrh se podává soudu,
v jehož obvodu má dítě bydliště,
u tohoto typu řízení není vyžadová−
no zaplacení soudního poplatku.
K jednání soud přizve orgán soci−
álněprávní ochrany dětí, který se
těmito případy musí zabývat. V ná−
vrhu byste měla vylíčit, z jakého
důvodu se domníváte, že matka
nepečuje řádně o majetek dítěte,
a nejlépe to podložit i důkazy, musí
také obsahovat to, čeho se domá−
háte, tedy aby např. matka mohla

spravovat majetek dítěte jen do
urči té výše nebo, aby s ním nemo−
hla nakládat vůbec. Soud, v přípa−
dě, že dojde k závěru, že je sku −
tečně nezbytné a v zájmu dítěte
omezit rodičovskou odpovědnost,
ustanoví opatrovníka pro správu
jmění dítěte. Opatrovník poté bude
odpovídat za správu jmění dítěte
soudu a bude podléhat jeho stálé−
mu dozoru. Soud jmenuje opat−
rovníkem zpravidla příbuzného ne−
bo jinou osobu blízkou, která o dítě
jeví dlouhodobý zájem a schop−
nost projevovat jej i do budoucna.
Soud může tedy určit opatrov −
níkem i Vás.

Musíte počítat s tím, že roz −
hod nutí soudu může být vy dáno
až za nějaký čas od podání Vaše −
ho návrhu, pokud se domníváte,
že věc nesnese odklad, můžete
požadovat, aby soud vydal před−
běžné opatření.

Mgr. Zdenka Mlčáková, 
advokátní koncipient

Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Oddělení nukleární medicíny Fakultní
nemocnice v Plzni a jeho Imuno −
analytické laboratoře patří mezi špič−
kové pracoviště v České republice
a může se pochlubit velmi moderním
vybavením a dobře připraveným per−
sonálem. Proto tu také o nových me−
todách výzkumu a medicínské praxe,
které umožňují lepší detekci biomar−
kerů pro včasný a přesnější výběr
a optimalizaci léčby především onko−
logických pacientů, ale i poruch me−
tabolismu, srdečních chorob a dal−
ších onemocnění jednalo na třídenní
mezinárodní konferenci nazvané
„XXXVI. Imuno analytické dny“ více
jak 220 odborníků z České republiky
i ze zahraničí.
„Usilujeme o častější využívání našich
laboratorních metod a sledování biologic−
kých látek produkovaných nádory, bio−
markery, zejména pro rychlejší a přesněj−
ší stanovení agresivity příslušného nádo−
ru a tím i způsobu léčby nádorového one−
mocnění,“ řekl na konferenci náměstek
ředitele Fakultní nemocnice v Plzni profe−
sor Ondřej Topolčan, CSc.
Podle jeho slov je v Plzni zatím běžné
imunoanalytické vyšetření u všech pa −
cientů s rakovinou prostaty, prsu, tlusté−
ho střeva a jater. V jiných nemocnicích
se takto cíleně vyšetřuje 50 až 70 pro−
cent těchto druhů nádorů. Ne vždy tyto
testy považují jejich lékaři za potřebné.
Odborníci z Imunoanalytické laboratoře

vidí budoucnost i v zaměření na výzkum
nádorů plic a melanomu. Význam 
rychlého a přesného stanovení druhu
a léčby karcinomu podtrhuje fakt, že
Plzeňský kraj je regionem s nejvyšším
výskytem rakoviny v České republice. 

„Pro pacienta je nejdůležitější, že tyto
nové diagnostické metody zpřesňují
urče ní typu nádoru, ale také dovolují
volit efektivnější a účelnější způsob léč−
by. Příkladem je například léčba karci−
nomu prostaty. Tento druh onkologic−
kého onemocnění je při včasném pod−
chycení zcela léčitelný. Nádor patří

k pomalu rostoucím a trvá delší dobu,
než se rozroste a metastázuje dál do
těla. Jako jediní v ČR používáme v šir−
ším měřítku doplňkové vyšetření inde−
xu zdravé prostaty (PHI) z krve pacien−
ta. Vyšetření dokáže ušetřit až čtvrtinu

mužů od biopsie (odběru vzorku tkáně)
a PHI také pomáhá lékařům určit 
agresivitu onemocnění a tím i postup 
léčby,“ vysvětluje Ondřej Topolčan. 
Fakultní nemocnice v Plzni také jako
jediná v České republice testuje přístroj
OSNA, který přímo při chirurgickém
odstraňování nádoru z prsu určí, o jaký

typ nádoru prsu se jedná a zda bude
nutné pokračovat i s odstraňováním
lymfatických mízních uzlin, nebo bude
pacientka tohoto radikálního zákroku
ušetřena. Také tento nový přístroj
zpřesňuje práci lékařů, šetří finanční
prostředky a zejména v 70 až 80 pro−
centech případů ušetří pacientkám dal−
ší chirurgický zákrok.
„Chceme přístroj OSNA využívat ve vět−
ší míře i při operacích zhoubných nádo−
rů plic. Léčba nádorů plic není nijak jed−
noduchá a i v těchto případech by mělo
lékařům prospět, že jsme jim během 15
minut schopni říci, jak mají nadále po−
stupovat a zda je nutno vždy použít radi−
kální metody. Dříve se zjednodušeně 
řečeno raději uřízlo více, než méně, aby
byl pacient zbaven i nejmenších me−
tastáz. Od letošního června by to již tak
být nemuselo a nové laboratorní vyšet−
ření by mělo zajistit přesnější operaci
a následně vyšší kvalitu života pacien−
ta,“ říká vedoucí lékař Imunoanalytické
laboratoře FN v Plzni Ondřej Topolčan. 
Kromě využití nových metod pro zkou−
mání biomarkerů se na mezinárodním
setkání odborných lékařů hovořilo na−
příklad i o významu sledování vitamínu
D u vybraných skupin onkologických
pacientů a následné optimální doplnění
vitamínu D v populaci. „Pokud se na−
příklad u pacienta s nádorovým one−
mocněním plic upraví hladina vitamínu
D, léčba bývá úspěšnější," informoval
profesor Ondřej Topolčan. O rostoucím
významu imunoanalytické laboratoře
FN Plzeň hovoří dostatečně i statistika.
Před dvaceti lety prováděla laboratoř
kolem 20 tisíc laboratorních stanovisek
ročně, loni už jich bylo čtvrt milionu.        

Karel Bárta

Rychlejší a šetrnější metody
v odhalování a léčbě rakoviny

Vedoucí Imunoanalytické laboratoře FN Plzeň profesor MUDr. Ondřej Topolčan,
CSc u jednoho z přístrojů využívaných ke zpracování vzorků.
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Divadelní komedie Neila Simona
o nekončících patáliích dvou klaunů
na penzi, se uskuteční dne 19. 5.
2015 v 19:00 hod v KD Peklo v Plzni.
V režii Pavla Háši se představí známí
pražští herci – Petr Nárožný, Jan
Čenský, Ladislav Mrkvička a Libuše
Švormová. 

Slavné komické duo The Sunshi −
ne Boys a jejich labutí píseň. Po le−
tech se mají zase sejít a natočit pro
televizi nejzdařilejší číslo. Staří páni

se ale nemohou stále dohodnout,
ačkoliv se v podstatě mají rádi, vzá−
jemně se jen dráždí a vůbec není 
jisté, jak to s oběma tvrdohlavci na−
konec dopadne.

Divadelní komedie VSTUPTE!
v KD Peklo Plzeň

Předprodej vstupenek: 

KD Peklo, tel. 378 037 954
Informační centrum Plzeň, 

tel. 378 035 415
www.plzenskavstupenka.cz

První show s koňmi v Plzni  se koná již 17. 5. 2015 v areálu Škodaland.
Budou zde k vidění účinkující z celé České republiky. Program je zaměřen
na málopočetná plemena koní chovaná v ČR a je pořádaná v duchu člo−
věk, kůň a návrat k přírodě. Diváci mohou zhlédnout vystoupení, která ne−
jen charakterizují jednotlivá plemena, ale i podtrhují krásu těchto vzneše−
ných zvířat a při mnohých vystoupeních se až tají dech. Po celý den bude
probíhat staročeský jarmark a návštěvníci se budou moci projet v dobo−
vém kočáře.

Program: – Jízdní policie Praha – ukázka výcviku policejních koní 
+ koňský fotbal

– Kůň Kinský – čtverylka KK = drezúrní ukázka čtyř koní
– PRE a Petr Skořepa – ukázka španělské vysoké jezdecké školy
– Kůň Frísky a Vendula Šponarová  – show

– show na dlouhé otěži
– kůň a pes

– Islandský pony a Anna Dives
– Minikoně a koně – ukázka skoku malého x velkého koně                                                                                                                          
– Koňská školka p. Doubka
– Drezůra na dlouhých otěžích – Lipický hřebec  Neapolitano III

a Petr Doubek, hudební doprovod Edith Piaf – skladba Milord  
– Míla Simandl a přirozená komunikace s koňmi
– koníci Minihorse v zápřeži
– Ukázka Westernových tanců
– Appaloosa a indian CODY
– Českomoravský belgický kůň a V. Maršálek – ukázka zápřeže

KONĚ a PLZEŇ 2015

www.jkaris.cz
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Od března loňského roku realizuje
obecně prospěšná společnost Úhlava
zajímavý projekt zaměřený na zvýšení
kvalifikace pracovníků působících
v oblasti environmentálního vzdělává−
ní a poradenství v Plzeňském kraji. 
Zeptali jsme se manažerky projektu Ing.
Heleny Hnojské na několik otázek, které
by čtenářům přiblížily, o jaký projekt se
jedná a především, čím je přínosný.
Mohla byste tedy na začátek krátce při−
blížit, jaké jsou cíle vašeho projektu? 
Jak už bylo v úvodu řečeno, naším cí−
lem je pomoci lidem, kteří se zabývají
ochranou přírody a trvale udržitelným
rozvojem, zvýšit kvalifikaci a také zefek−
tivnit jejich práci. V rámci projektu vy−
tvořili odborníci vzdělávací kurzy zamě−
řené na komunikační dovednosti, práci
s moderními technologiemi, elektivní
propagaci a na výukové metody v ob−
lasti environmentálního vzdělávání.
Na základě prvních ohlasů z pilotního
ověřování nových materiálů doufáme,
že se nám to podařilo.
Proč jste se zaměřili právě na vzdělá−
vání odborníků na životní prostředí?
Naše společnost je od roku 2006 sou−
části sítě ENVIC (Environmentální pora−
denská centra Plzeňského kraje), která
sdružuje 5 organizací působících na

území Plzeňského kraje. Kromě naší sítě
se problematikou ochrany přírody v kraji
zabývají další subjekty, ať už se jedná
o pracoviště zřízené obcemi, městy ne−
bo o zájmová sdružení, například v po−

době mikroregionů, místních akčních
skupin, svazů ochránců přírody, atd. 
Pokud budu mluvit za naši síť, spektrum
činností je opravdu velmi pestré. Od 
pořádání vzdělávacích akcí, exkurzí,
workshopů, dílen, péči o hendikepova−

ná zvířata, přípravy různých osvětových
materiálů, až po komunikaci s veřejnos−
tí, odehrávají se často ne zrovna v přá−
telské atmosféře. Pro svou práci tedy
potřebujeme nejen odborné znalosti, ale

řadu dalších dovedností, které by nám
pomohly zkvalitnit naši práci.
Vraťme se k zpět jednotlivým kurzům.
Co se účastníci mohli naučit nového?
První modul byl zaměřen na umění ko−
munikace, které je zvláště pro pracovní−

ky poraden, ale i úřadů velice důležité.
Účastníci se pod vedením Ing. Vojtěcha
Branta naučili zvládat konfliktní situace,
osvojili si techniky asertivního chování
nebo si vyzkoušeli, jak „bravurně“ před−
nést proslov před mnohočetným obe−
censtvem. 
Druhý kurz se zabýval výukovými me−
todami v oblasti environmentálního
vzdělávání. Součástí tohoto bloku byla
také návštěva organizací zaměřených
na ekologické vzdělávání ve středních
Čechách. Jednotná vizualizace, přípra−
va tiskových dat, kvalitní fotografie, 
firemní facebook, videoprezentace, to
je jen zlomek výčtu témat, které byly ře−
šeny v prů běhu kurzu Public relations
a efektivní propagace. A konečně po−
slední blok byl zaměřen na práci s no−
vými technologiemi (tablety, interaktivní
tabulí), které usnadňují komunikaci, 
organizaci práce nebo přispívají k mo−
dernizaci výuky. 
Poslední otázka na závěr. Je možné 
tyto kurzy ještě nyní absolvovat?
V současné době končí ověřování po−
sledního kurzu. Vytvořené materiály
v podobě brožur ze všech kurzů budou
koncem května zveřejněny v elektro −
nické formě na našich webových strán−
kách. V příštím roce budeme pro zá −
jemce jednotlivé vzdělávací kurzy opět
nabízet. 
V případě zájmu se informujte na 
adrese Úhlava, o.p.s., Plánická 174,
Klatovy, tel.: 724 734 957, e−mail:
 info@uhlava.cz, www.uhlava.cz

Úhlava, o.p.s. pomáhá se vzděláváním
pracovníků environmentálních center 

Práce na tabletech v rámci kurzu
Nové informační a komunikační tech−
nologie praxi.

Návštěva Českého rozhlasu v Plzni 
během kurzu PR a elektivní pro −
pagace.

Další vzdělávání pracovníků působících v oblasti EVVO
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Pilotní provoz sdílené Wi−Fi sítě Wi−
Free od UPC, který odstartoval v Plzni
a ukončen bude na konci letošního
května, zapojil do zkušebního testu ví−
ce než 10 000 plzeňských uživatelů
této sítě. Wi−Free jim dovolí připojit
mobilní zařízení k sekundární Wi−Fi sí−
ti v domácnostech s UPC modemem,
což především návštěvám umožní
rychlý a snadný přístup k internetu.
Služba je zdarma dostupná zákazní−
kům UPC s vysokorychlostním inter−
netem. Ostatní české domácnosti bu−
dou do této  Wi−Free připojovány po
vyhodnocení pilotního projektu v Plzni
postupně v průběhu letošního roku.

„Jde o  jedinečnou službu, která
umožní připojení na Wi−Fi například
na návštěvě u přátel nebo v parku na
lavičce v dosahu UPC Wi−Free mo −
demů. Vaše mobilní zařízení využije
oddělenou Wi−Fi síť. Stačí se jednou
přihlásit pod unikátním loginem
a heslem a Wi−Free vás automaticky
připojí vždy, když bude síť v dosahu,“
popisuje princip sdílené Wi−Fi sítě od
UPC ředitel segmentového marke −
tingu Jan Kohout.

Díky spojení vysokorychlostního
internetu od UPC a služby Wi−Free
vzniká unikátní Wi−Fi síť pro všechny
plzeňské zákazníky internetu od

UPC. Samozřejmě hodně záleží na
vzdálenosti dostupného modemu.
Wi−Free je nezávislá a oddělená od
domácí Wi−Fi sítě a jejím užíváním
nedochází ke snížení šíře vyhraze −
ného přenosového pásma. Tím, že
odpadne nutnost sdílet heslo k do−
mácí Wi−Fi síti, zůstává zachována
i její bezpečnost.

Nová oddělená Wi−Fi síť na mode−
mu umožní návštěvám automatické
připojení ke spolehlivému a bezplat−
nému internetu. V pilotním provozu
v Plzni umožní přístup k UPC Wi−Free
zařízení s označením TC7200
a EPC3925. Postupně budou do pro−

vozu uváděny další typy modemů
s technologií ED 3.0 Wi−Fi.

„Druhá Wi−Fi síť automaticky
umožní zabezpečený a rychlý přístup
k internetu o rychlosti až 10 Mbit/s
u downloadu a 2 Mbit/s u uploadu.
Bezproblémové tak bude klasické 
surfování, komunikace na sociálních
sítích nebo sledování mobilní tele −
vize Horizon Go. Na jeden přístupový
bod bude možné připojit až pět mo −
bilních zařízení, stejně tak z jednoho
zákaznického účtu se lze připojit 
současně pěti zařízeními,“ doplnil
infor mace media relations manager
UPC David Frodl.

Unikátní sdílená Wi−Fi síť od UPC pilotuje v Plzni

Členové Českého zahrádkářského
svazu v Chodské Lhotě zvou všechny
příznivce pěší turistiky na tradiční
májový turistický pochod
Chodskou bůtu.  Letos je
to už 28. ročník. 
Chodská bůta se jde
v sobotu 16. května
a připraveny jsou tři
trasy 8, 15 a 20 km
dlouhé. První dvě
jsou středně náročné,
dvacítka je pro zdatné
turisty. Každá trasa má pět
značkových kontrol o účasti
a všechny vedou příjemnou krajinou
s výhledem na nejkrásnější části
Šumavy, Českého i Bavorského lesa.
Na své si přijdou i milovníci cyklotu−
ristiky na trasách v délce 20 a 50 km. 

Registrace a start je jako už tradičně
od budovy  Obecního úřadu Chodská

Lhota v době od 10.00 do 14.00
hodin. Na trase pochodu

bude několik vyzna −
čených občerstvo−

vacích míst a zdra−
votní služba. Cílem
pochodu je pří −
rodní areál Lome −
ček České ho za−

hrádkářského svazu
Chodská Lhota, kde

na účastníky čeká ob−
čerstvení, kulturní program

s hudební kapelou. Předávat se bu−
dou také odměny pro nejstaršího
muže a ženu tohoto pochodu.
Všichni účastníci Chodské bůty do−
stanou doklad o účasti.               (re)

V sobotu 16. května jste zváni do Chodské Lhoty

Pojďme na Chodskou bůtu



39Plzeňský rozhled  5/2015 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



40 Plzeňský rozhled  5/2015Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

V roce 1990 jsem věštil, že od
1. ledna 2001 začne nové 
období, které bych nejvýstiž−
něji nazval duchovním stole−
tím. Tehdy jsem věštil, že při−
jdou katastrofy jak přírodní,
tak způsobené lidmi. A říkal
jsem, že kdo se „nové době“
nebude umět přizpůsobit, ne−
musí zvládnout rychlý tep do−
by a takovým lidem hrozí du−
ševní a později i fyzické nemo−
ci. Těchto lidí, kteří nezvlád−
nou takový život, bude přibý−
vat. Jednoho dne hrozí (věštil
jsem, že do třiceti let, pokud
se něco nezmění), že bude du−
ševně nemocných lidí více než
těch zdravých. Bohužel se mé
předpovědi začínají naplňovat.

Začíná se více mluvit o smrti, kte−
rá do této přelomové doby byla 
tabu. Je to zvláštní mluvit o smrti,

když víme, že si nikdy na
smr t nemůžeme zvyk−
nout, ale můžeme se s ní
smířit. A to jen za urči−
tých podmínek, které se
budu snažit pojmenovat.
Dříve se také nemluvilo
o sexu a dnes je to běžná
součást denního vysílání
mnoha médií. Samo zřej −
mě to přineslo klady, ale
i zápory jako vše. 
Rád věštím statistiky
a po dle mé věštby „veřej−
ný sex“ přinesl cca 35 %
záporů, ale oproti tomu 
65 % kladů. To znamená,
že bylo pozitivní nebrat
sex jako tabu. 
V prosinci 2014 vyšla
moje kniha OSUD, ve které se zmi−
ňuji, že ne vše je osudové. Pokrok
a vývoj se nedájí zastavit a to ani
v oblastech, které byly tabu. I tabu
se vyvíjí. Jsou ale oblasti, kde „de−
tabuizace“ nebude mít pozitivní 

dopad a jedním z takových témat je
podle mé věštby téma smrti. To by
přineslo opačný důsledek – bylo by
to jen na 35 % pozitivní, ale na 
75 % by to mělo negativní dopad.
Je to patrné například v tom, jak si
neváží života lidé, kteří nacházejí
řešení (podle mne ze své bezvý−
chodné situace) v seberealizaci – 
v bojích nejenom v oblastech
Islám ského státu, ale i na Ukrajině,
případně jinde. Podle mého názoru
je chyba, že média s touhou zau−
jmout vysílají zprávy o násilné smr−
ti. O to více se extremisté snaží také
činy provádět, protože jsou si jistí
odezvou. Kdyby o tom nikdo nevě−
děl, neměli by takovou motivaci.
Další a horší příklad je v tom, že už
děti páchají sebevraždy. Mnohdy je
jako důvod uváděna například ši−
kana ve školách, na internetu atd.
Ale to je jen důsledek, ne příčina.
Příčina je v tom, že mnoho lidí ne−
zvládá „rychlý tep doby“, jak jsem
napsal dříve a jako důvod ke smrti
si najdou to, co je „po ruce“, což je
šikana. Hlavní příčina je malý zá−
jem, či nezájem rodiny, nedostatek
citu v rodině. Známe z krimi zpráv
mnoho příkladů, kdy se dozvíme
důsledek – vraždu, sebevraždu, ale
nikdy ne příčinu. Ta nikoho ne −
zajímá. Podle mé teorie se musejí
sejít tři zásadní aspekty, aby došlo
ke katastrofě, zboření domu, auto−
havárii, nemoci, smr ti. A právě
mluvení o smrti  je jedním z oněch
aspektů vedoucích například k se−
bevraždě. 
Těžko se smiřuji s tím, když se do−
zvídám o sebevraždách mladých 

lidí, kteří ještě nedovršili ani své 
plnoletosti. Zkoumal jsem příčiny,
proč si sáhli na život a zjištěné 
poznatky jsem zobecnil.
1. Od matky nedostávali potřebnou

péči. Jen 30 % namísto 75 pro−
cent.

2. Od otce potřebovali 60 % péče,
dostávali jen 10 procent, jinak
řečeno otec se jim téměř vůbec
nevěnoval.

3. V rodinách byla ponurá atmosfé−
ra a ani rodiče neprojevovali vý−
raznou motivaci k  životu, proto
nebyli schopni ji podporovat
u svých dětí.

4. Děti byly psychicky slabé, pod
průměrem, proto hůře nesly nej−
různější ústrky a posměšky.
Absolutně si nevěřily, což je vždy
chyba rodičů. Když se dítě naro−
dí, věří si na 50 % a potom je na
rodičích, zda sebedůvěru podpo−
ří, nebo potlačí. 

5. Rodiče neplánovali budoucnost,
proto to neuměly ani jejich děti.
A kdo neví, co bude dělat druhý
den, podle mé teorie páchá se−
bevraždu. Na čím delší dobu plá−
nujeme budoucnost, tím jsme na
tom psychicky lépe.

6. Děti měly porušený pud sebe −
záchovy, což je chyba v rodin−
ném systému, za to nemohou.

7. V pubertě jsou děti labilnější, tak−
že stačí málo (třeba vidět doku−
ment v TV, jak někteří teoretici
hlásají, že smrt je jen „přeměna
v něco jiného“, dokonce lepší−
ho), a když se vše sečte, „jdou
do toho“, vyzkoušet to. Kdyby
přišly na mé rodinné konstelace,
dal bych jim zážitek smrti pocítit
a věřím, že poté by to už vyzkou−
šet nechtěly.

To jsou moje zobecněné poznatky
a věřím, že všem poslouží k  váž−
nému zamyšlení. Život je krásný
a neměli bychom z něho v jakém−
koli věku svým vlastním přičině−
ním utíkat. 

Těším se na setkání s vámi, 
milí čtenáři, v Plzni.

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda sděluje:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Neutíkejme vlastním přičiněním ze života
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NABÍZÍM práci nebo brigádu
šikovnému zedníkovi, dále
ještě přidavači a vazači.
Plzeňsko, Klatovsko. Tel.:
603383211 PM 150085  

NABÍZÍME dlouhodobé
i jed nodenní brigády:  Prá ce
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
jen PM

NABÍZÍM pracovní příleži-
tost u fy v SRN, vhodná ze-
jména pro osoby pracující
ve zdravotnictví, není pod-
mínkou, věk nerozhoduje,
komunikace v  ČJ, tel.:
603484113.  RR 50276

PŘIJMEME zdr. sestry a pečo-
vatelky pro opatrování sta-
rých lidí do domácností 
do Německa, tel.: 731473627.
RR 50284

HLEDÁME pečovatelky
a hospodyně do německých
rodin. Výborné platové pod-
mínky. Alespoň částeč. zna-
lost něm. jazyka. ŽL. Tel.: 0049
15788465651. RR 294

ZDRAVÁ důchodkyně hledá
na přivýdělek práci jako např.
úklid, pomoc v domácnosti,
prodavačka apod. Tel.:
604846445. RR 50332

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

PRO OBCHOD s dárkovým
zbožím v Železné Rudě hle-
dáme spolehlivou a příjem-
nou prodavačku. Možno
brigádně nebo na HPP, tur-
nusy, část. NJ, ubytování
zdarma. Tel.: 602 486 490 

PRODÁM starší pianino (čer-
ný lak), starší obývací pokoj
(sekretář, 2 křesla, konf. stolek,
gauč). Velmi levně, dohoda 
jistá. Tel. 775 412 821. PM
150081

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

PRODÁM skříňky 2 ks kuchy-
ně Koryna, masiv, 1 500,- Kč,
postel s úložným šuplíkem sv.
dřevo, 2 500,- Kč, kvalitní mat-
race 20x190x20, nové, sníma-
telný potah, 2 500,- Kč, menší
stůl na počítač, 1000,- Kč, po-
hovka délka 2,10 m, hnědý
odstín se vzorem,  6 000,- Kč.
Výhodné slevy k poměru sku-
tečné ceny. SMS nezasílat!
Pouze telefonicky. Plzeň, tel.:
606898069.  PM 150050.

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x 3m
x 3m, vnější opláštění dřevěné
palubky  a Ejpovickou 5-6m x
3m x 3m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hliní-
kový plech. Vnitřní  rozvod
elektřiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny zateple-
né. Dále  mobilní kontejne -
rovou 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 pěkném stavu.
Cena od 25.000,- Kč. Zajištění
dopravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 150025 

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x 
15 cm a 300 x 120 x 20 cm,
Plzeň, vhodné použití pro
země dělce. Možnost  nalože-
ní a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 150027

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

PLECHOVÝ zahradní do me -
ček (typ Dresden 65 – Ně mec -
ko), ještě zabalený. Rozměry: 
š. 194 cm, hl. 151 cm, v. 191cm.
Pořizovací cena v akci 3000 Kč,
prodám za 2000 Kč. Kontakt –
č. tel.: 605707038 – Klatovy. 
RR 50307

ELEKTRICKÝ rolovací stroj
na plech, délka 120cm, vel-
kou dvoukotoučovou brus-
ku, průměr kotouče 30 cm,
900  kusů eternitových 
šedých šablon, 2 roky pou-
žité. Tel.: 376315832,
603298166. RR 50320

VELMI levně prodám věci pro
3–5letou holčičku. Vše pěkné:
kalhoty, sukně, tepláky, miki-
ny, trička apod. SMS na tel.:
606673190. Sušicko. Možnost
výběru. RR 50326

KOUPÍM šavli, bajonet, le-
tecký kordík, lovecký te-
sák, mysliveckou brašnu,
lesní roh, housle, vojen-
skou vzduchovku, celtu,
medaile, vyznamenání
(vzorný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště,
za budování vlasti apod.
až do r. 1989), kovový mo-
del děla, tanku, automo-
bilu, parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 150008 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa-
nelové  silážní jámy i panelo-
vé cesty. Tel.: 776693272 PM
150033 

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor-
ším stavu. Možno i více ku-
sů. Nabídněte – doprava 
zajištěna. Tel.: 603383211,
723622663. PM 150032

KOUPÍM zemědělskou půdu
cca od 1ha do 25 ha, 
oblast PS, PJ, Klatovsko, Ho -
raž ďovicko, Sušicko a Srní 
Tel.: 723622663. PM 150035

KOUPÍM nové i použité au-
to-moto díly: Jawa, ČZ, pří-
věsný vozík PAV, sajdkáru,
BMW aj. Tatra, Škoda  -
Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto-moto
příručky, prospekty, plaká-
ty, staré hračky, plechovky
od oleje, reklamní auto-
cedu le. Dále starou vzdu-
chovku zlamovací, vojen-
skou, pouťovou, vzducho-
vou pistoli, flobertku. Dě -
kuji za nabídku - přijedu
Tel.: 604343109 PM 150012

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s mo-
tivem Prodané nevěsty, dě-
tí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, akty, zvířátka,
svícny, obrazy, kresby, i sa-
motné rámy, hodiny, lam-
pová radia, knihy a časopi-
sy o automobilismu, vše
skautské a junácké, pohled-
nice a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 150010

KOUPÍM staré a starožitné
věci, např. z pozůstalosti.
Nábytek, obrazy, kapesní
a náramkové hodinky, min-
ce, bižuterii, porcelánové
sošky, sklo, vázu, karafu,
skleničky, svícny, chromo -
vý lustr a lampičky, voj. 
odznaky a vyznamenání,
voj dýku a bajonet, šavli,
uniformu, starou vzdu -
chovku, flobertku, housle
a trum petu, plechová a ba-
kelitová autíčka, loutky, 
radia, fotoaparát, knihy,
pohlednice, kuchyňské vá-
hy aj. staré věci. Děkuji za
nabídku – přijedu. Tel.:
604343109  PM 150011

STARÉ vojenské věci pro-
dáte nejlépe sběrateli!
Koupím bajonet, dýku,
kordík, lovecký tesák,
šavli, helmu, trop. klo-
bouk, uniformu, masko-
vací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro
na pistoli, zásobníky
a bedny od munice, dale-
kohled, puškohled, vysí-
lačku + sluchátka, čutoru,
ešus, teletinu, odznaky
a vyznamenání, nášivky,
leteckou  kuklu,  bundu,
kombinézu, vrtuli,  palub-
ní ukazatele a součástky
z letadel, tech. příručky,
knihy o vojácích aj. voj.
pozůstatky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 150013   

Z POZŮSTALOSTI  starý dře-
věný a chromový nábytek:
kredenc, skříň, špajz se 
šuplíky i bez, stůl a židle.
Ložnici, truhlu, komodu,
chrom. židle s podpěrkami,
psací stůl, chrom. křesla,
dále chrom. lustr s bílými
koulemi, lampičky, stolní
a podlahovou lampu aj.
chromové doplňky např.
kuchyňské hodiny, budík,
těžítko, model letadla, re-
klamní předměty, popelník
atd. do r. 1960. Děkuji – při-
jedu. Tel.: 604343109. PM
150014

KOUPÍM staré, již nepotřeb-
né housle s pouzdrem i bez
pouzdra, dále violu, violon-
cello, trumpetu, lesní roh,
tubu, voj. polnici, klarinet
aj. staré nástroje. Sběratel –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 150015

STARÉ fotoaparáty (Flexa -
ret, Mikroma, Stereo mi -
kroma, Leica, měchové aj.)
barometr, theodolit, vánoč-
ní ozdoby, loutky, panenky
a dětské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová 
autíčka, litinové formy na
bábovku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
150009

KOUPÍM staré obrazy čes-
kých i cizích autorů s námě-
tem krajina, lovecké zátiší,
portréty, dívčí akty, lodě na
moři, vojenské motivy, po-
stavy v krojích aj. (i špinavé
a poškoz. nebo jen rám).
Dále porc. a kovové sošky,
mince, hračky, knihy, ho-
dinky, vyznamenání, ván.
ozdoby, pohlednice, betlém
aj. staré a starožitné věci do
r. 1970. Děkuji za nabídku –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 150016

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1955 VÝKUP  
– RENOVACE – PRODEJ
(chromovaný, dýhovaný,
selský), lustry, hodiny, ob-
razy a různé staré věci na
dekoraci, možnost vykli-
zení celé pozůstalosti. Zn.
PŘIJEDU. Tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 150017 

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky, moto -
cykl JAWA 90 Cross nebo
Roadster, i nepojízdný vrak,
moped S11, S22, JAWETA i na
náhradní díly. Staré šlapací
autíčko Moskvič apod. Tel.:
721730982. PM 150078

SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém,  vánoční
ozdoby,  různé staré do-
kumenty, pohlednice,
plakáty, hračky, autíčka
na kabel i bez, na klíček ,
vláčky, pokojík pro pa-
nenky, hodiny a hodinky
Děkuji za nabídku.Tel.:
603512322. PM 150018 

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

SBĚRATEL stále hledá a do -
bře zaplatí staré pohledni-
ce- až 10. tis Kč za chybějící
pohlednice obcí Šumavy
(např. Schukat schen, Paterl -
hütte, Glaser wald, Stadln,
atd.), dobře zaplatím i jiné
pohlednice do roku 1945,
uvítám větší množství, sbír-
ku či pozůstalost, mohu při-
jet. Mobil: 602 486 490

VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do nově vznikajícího
vojenského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, automo-
bily, helmy, dalekohledy,
kordíky, bajonety, tesáky,
uniformy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pistole,
plyn. masky, zásobníky, ka-
nystry, ešusy, čutory, lopat-
ky, torny, telata, spacáky, ša-
vle apod. Zájem máme i o fo-
tografie, dokumenty a časo-
pisy. Velice děkujeme za na-
bídky i případné dary. Army
muzeum tel.: 777263546. 

KOUPÍM LEBKU jelena špi -
čáka. Kašperské Hory –
604487748. RR 50278

SBĚRATEL – koupím staré
pivní lahve s litými nápisy, dá-
le sodovkové lahve, cedule,
bedničky od piva a limonád,
půllitry, podtácky, sudy a vše,
co je spojené s  pivovarnic-
tvím na okrese Klatovy. Za
nabídku předem děkuji, za -
jímavé věci dobře ocením.
Tel.: 722720295, 606482803.
RR 50313



ELEKTRONKOVÁ rádia, gra-
mofony, krystalky, měřicí pří-
stroje, velké elektronky (lam-
py) a jinou elektroniku do ro-
ku 1950. Možno i nefunkční
nebo jen části a náhradní díly.
Dále tematickou literaturu
a reklamní tiskoviny (katalo-
gy, časopisy). Tel.: 724675967,
radio-museum@seznam.cz.
RR 50331

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO
14 DNŮ. Úzce spolupracuje-
me s velkými firmami. Pouze
solidní klientela. Právní servis,
převody energií a klientský
servis je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá.
INSTINKT REALITY s.r.o.  Tel:
800737309. PM 150045

PRONAJMU v centru Klatov
(cca 70m od náměstí) nebyto-
vé prostory vhodné pro res-
tauraci, kavárnu, cukrárnu
apod. Kolaudované jako res-
taurace. Celková výměra
150 m2. Současně je možno
pronajmout v domě s restau-
rací i byt 3+kk o výměře
55 m2. Volné od 5/2015. SMS
na tel.: 777051422. RR 50245

K PRONÁJMU – obchod
s vel kou výlohou v Klatovech
Vídeňská ul. 2 . vedle náměstí
info. Tel. 602441949. RR 50266

K  PRONÁJMU – kancelář
v Klatovech Vídeňská ul. 2. I.
Patro- nájem 6000,- Kč, 
2 místnosti 40+11 m2, tel.
602441949. RR 50267

ZAVEDENÉ kadeřnictví +
nehtové studio k pronájmu
I.patro, Klatovy, Vídeňská ul. 2,
nájem první 2 měsíce pouze
1000 Kč, tel. 602441949. 
RR 50268

PRONÁJEM – byt 2+1 s vý-
hledem na náměstí v Kla -
tovech 168/1, II patro, nově
renovovaný, včetně kuchyň-
ské linky, koupelny. Nájem
8.000 Kč + kauce 8.000 Kč,
infor mace v prodejně 
Sklo-porcelán nebo tel.:
602441949. RR 50265

HLEDÁM k pronajmutí garáž
na okraji města nebo pro-
stor k  uskladnění 15  m2.
V Klatovech. Tel.: 606592879.
RR 50281

NABÍZÍM pronájem k rekreaci
– Šumava – Sušicko. 2 pokoje,
spol. kuch., koupelna. Cena
na os./den 140 Kč. Při obsa -
zení obou pok. (4os.) 130 Kč.
Tel.: 376526153. RR 50291

PRONAJMU byt 2+1 v centru
Klatov, tel.: 603223548. RR
50296

Pronajmu byt 2+1 v novo-
stavbě na Domažlickém
předměstí v Klatovech 65 m2
+ 8 m2 lodžie, nadstandardní
vybavení, 4p bez výtahu.
Volný od 6/2015. Kauce
7.000 Kč. Cena 6.000 Kč +
energie. RK nevolat. Foto za-
šlu do meilu. Tf. 777173316.
RR 50315

PRONAJMU garáž v  Kla -
tovech na Domažlickém
předměstí v blízkosti TESCA.
Tel.: 602882461. RR 50310

PRONAJMEME výrobní –
skladové prostory 400
a 100 m2, kompletní tech-
nické i sociální zázemí, zaří-
zenou výrobní halu
1100 m2, svařovna, kalírna,
obrobna atd., vše v  Kla -
tovech. Tel.: 376315832,
603298166. RR 50321

Pronajmu byt 3 + 1 v  Do -
mažlicích. Dlouho době. Tel.:
606160758. RR 50329

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

PENÍZE ZA VAŠI NEMOVI-
TOST IHNED! Vykoupíme va-
ši chalupu, chatu. Podmínkou
vlastní pozemek, zavedená
el.. Peníze vyplácíme do
3dnů. Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY 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. IN-
STINKT 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 -
hradu lze použít jako sta-
vební parcelu na stavbu do
40  m2. Cena 580.000 Kč.
Tel.: 728144954. RR 41008

PRODÁM rodinný dům
v  Janovicích nad Úhlavou.
Velikost 5+kk + technické po-
dlaží. Částečná rekonstrukce,
velká zahrada, klidná část.
Cena 2.700.000 Kč – při ry-
chlém jednání možná sleva.
Tel.: 728645366. RR 50221

PRODÁM delší dobu ne -
obývaný domek (3 místnos-
ti) s  přilehlým pozemkem
233 m2, obec Krchleby. Již
provedená rekonstrukce:
odizolování vlhkosti (pod-
říznuto), jsou základní be-
tonové podlahy, připraveny
WC + sprcha (přívod vody,
odpad), přeložena střecha,
nové komíny, vybudován
základ pro malou terasu.
Voda zavedena, kanali -
zace vede před domem.
Cena 260.000 Kč. Tel.:
727921050. RR 50233

PRODÁM bývalou země-
dělskou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhle-
dem na panorama Šumavy,
bez přímých sousedů, 
s dobrým přístupem. 5+1.
Rozloha 3.500 m2 parcela –
dvůr, zahrada, 2 x stud-
na,380/220V. Vhodné
k bydlení, podnikáni i k re-
kreaci. Cena 1mil. 395 tis.
Kč. RK nevolat. Tel.:
602614480. RR 50264

KOUPÍM dům nebo větší
byt, může být i zadlužený,
do 20km od Plzně, pěkná
lokalita, právní servis za -
jistím, tel.: 722690245,
603484113. RR 50277

PRODÁM zděnou chatu, lo-
kalita Na Škarmaně – Do -
mažlice, podsklepená, elek -
trika zavedena, voda užit -
ková, skleník, terasa, cena 
dohodou. Tel.: 721316105. RR
50325

KOUPÍM RD se zahradou
i k  rekonstrukci. Nýřany,
Zbůch, Chotěšov, Stod. 
Pro sím nabídněte. Tel.:
602853803. RR 50317

KOUPÍM les nebo ornou pů-
du – jakoukoliv výměru. Pla -
tím hotově. Tel. 773585290.
RR 50131

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

Prodám polovinu rod. domu
o vel. 4+1 v Čachrově u KT. 
cena 800 tis. Tel. 734200646.
RR 50338

PRODEJ bytu 3+1 + balkon
+ garáž, osobní vl., Dražo -
vice u Sušice, 78  m2, po re-
konstrukci, nízké provozní
nákl., slunný, teplý, cena:
770.000 Kč, tel.: 777595318.
RR 50327

PRODÁM pěkný slunný byt
2+1, OV, Klatovy, Pod Hůrkou,
nízký fond oprav, rekonstruo-
vaný, výborně dispozičně 
řešený, email: pavlovsk66@
seznam.cz, tel.: 702000386.
RR 50328

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

PRODÁM náhradní díly 
FIESTA 1,8 D , r.v. 1995 + dílen-
skou příručku + díly na motor,
brzdy, světla, nápravu, výfuk –
nové i starší. Tel.. 607575500.
PM 150079

PRODÁM červené VOLVO 
C 30, 1,6 CUPÉ, r.v. 2008, 
STK 07/2016. Najeto 44 000
KM. První majitel, garážo -
vané. PM, Tel.: 602968542.
PM 150090

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

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

PRODÁM motorovou sedmi
metrovou loď s malou kaju-
tou, německé výroby se Z no-
hou a se zabudovaným, ne-
funkčním  osmiválcovým  kar-
burátorovým motorem GMC,
včetně  dvounápravového
brz děného přívěsu. Plzeňský
kraj. Cena k jednání 120 000
Kč. Tel.: 723622663  PM
150030 

KOUPÍM starší pásový bagr
15-25 tun s točnou a kolový
čelní nakladač (HON), případ-
ně i pásový čelní. Dále vibrač-
ní dvouválec na zeminu do
2 tun. Nejlépe Sušice nebo
Klatovy. Tel.: 723622663. PM
150034 

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

FORD Mondeo Ghia kombi,
automat 2.00, červená me -
talíza, vym. rozvody, náplně,
plyš. sedadla, čisté, alu kola,
orig. rádio, 3ks orig. klíče.
Cena 20.000 Kč. Tel.:
720274832. RR 50308

KOUPÍM Crystal 8011 v dob-
rém stavu, TK/EM, tel.:
376391133 večer, m.:
702635458. RR 50279

PRODÁM Renault Scenic
1.6i, r.v. 1998, závěs, letní +
zimní pneu, elektrony, velmi
zachovalý, najeto 125.000 km,
cena dohodou, Klatovy, tel.:
607034648. RR 50306

Prodám Volkswagen Tou -
ran, r.v. 2005, obsah 1.9tdi,
77kw, 7 míst, klima, stříbrná
metalíza, nová stk, isofix, 
2 klíče, imobiliser, velmi pěk-
né auto, 10 x airbagy, 4 x el
okna, servisní kniha,nové 
brzdy, rozvody,  cena k jedná-
ní 145000kč, Klatovy tel:
723439518. RR 50298

Prodám Peugeot 206 sw, 
r.v. 2002 provoz 2003, obsah
1.4 benzín, servo, centrál, na-
jeto 128tkm, nová stk a emise,
eko poplatek se nemusí platit,
Klatovy,cena 59.000 kč,  tele-
fon 723439518. RR 50297

Koupím traktor Zetor všech-
ny modely, v jakémkoli stavu
i bez stk, přijedu a zaplatím
ihned, volejte, pište,  telefon:
723439518. RR 50299

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
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Prodám Škoda Octavia
Kombi, r.v. 2003, 1.9 tdi,
81kw, klimatronik, servisní
kniha, alu kola, 4 el okna, taž-
né zařízení, dobrý stav, nová
stk, cena 107.000 kč, Klatovy,
tel: 723439518. RR 50300

Prodám Citroen Berlingo,
r.v. 2002 provoz 2003, 1.6
benzin, 2 šoupačky, el okna,
velmi pěkný vuz, klima, 
pa norama střecha, světle
modrá metalíza, cena k jedná-
ní 73.000kč, Klatovy, tel:
723439518. RR 50301

65/170 SYMPATICKÝ  Plze -
ňák, hledá obyčejnou ženu,
drobnější až štíhlé postavy
z Plzně a okolí, která je sama.
Nekuřačku. Tel.:776310146
PM 150092

60/170  nekuřák, hledá pl-
noštíhlou ženu na cestování,
bály a na lásku. Plzeň a okolí.
Odpovědi zasílejte do redak-
ce pod č. inz. PM 150080

40/185 svobodný, bezdětný,
který má rád přírodu a zvířata,
se rád seznámí s dívkou nebo
ženou stejných zájmů. Plzeň
a okolí. Tel.: 728132560. PM
150084

45/198/110 tmav. rád pozná
milou ženu štíhlé postavy
(časo vě nezávislou), co ne-
zklame. Zn.: Trvalý vztah. Tel.:
607423534. RR 50283

HLEDÁM ženu do 40 let, z ne-
dostatku příležitosti k sezná-
mení. Dítě vítáno – jen vážně.
Okr. Domažlice, KT, tel.:
721636928. RR 50290

SEZNAMOVACÍ agentura se
sídlem v  Bavorsku seznámí
ženy 20-60+ s  německými
muži na úrovni, kteří hledají
vážný vztah. Al. částeč. 
znalost NJ. Tel.: 0049
15788465651. RR 50293

HLEDÁM elegantní, domi-
nantní přítelkyni – paní, na
krásné chvíle i život. Jsem
rozved., 60/170, zajištěný,
mlad. vzhledu, mezi PM
a DO. Najdeme spolu štěstí?
Tel.: 607293848. RR 50304

48/180 s vadou řeči, by rád
poznal ženu, nekuřačku
z Plzně. Věk nerozhoduje. Tel.:
737957524. PM 150087

64/176 nekuřák, touto cestou
hledám přítelkyni pro trvalý
vztah všestranných zájmů.
Třeba právě nám to vyjde. Tel.:
606134976. RR 50309

52/172 rozvedený, čestný
a spolehlivý, sport. postavy,
se zájmy o přírodu, výlety, za-
hradu, chalupu a zvířata hle-
dá obyčejnou upřímnou že-
nu do 48 let, štíhlejší postavy
pro poctivý a klidný rod. ži-
vot se stejnými zájmy, která
by ráda trávila společně na
chalupě svůj volný čas. Žít
pro společné štěstí dítě není
překážkou KT, SU, PJ, HT.
Napiš odpověď do redakce.
RR 50312

AHOJ, možná hledám právě
Tebe. Jsem rozvedený, bez zá-
vazků a s vyřešenou minulos-
tí. Jestli i Ty máš zájem vytvo-
řit hezký vztah, ozvi se. Možná
právě nám to vyjde. DO. Tel.:
720145583. RR 50318

Pohodový SŠ 40 let, spor-
tovní postavy, hledá nezada-
nou štíhlou ženu z Klatov
k občasným schůzkám. Po -
kud Ti schází popovídání, po-
hlazení, dlouhé něžné mazle-
ní, ale i nespoutaná vášeň, na-
piš na 607685425 a nezávaz-
ně si povíme víc. RR 50333

HLEDÁM hodného, upřímné-
ho, spolehlivého muže veselé
povahy pro společný život. Je
mi 38 let, jsem štíhlé postavy,
brunetka. Zn.: Hnědé oči. Tel..
607781811. PM 150094

NAJDE se hodný, upřímný,
spolehlivý muž veselé pova-
hy, který bude oporou? Je mi
65 let, menší postavy, bru -
netka, hnědé oči. Tel.:
721354759. PM 150095

64LETÁ hledá přítele, kama-
ráda přiměř. věku pro vše
dobré i zlé. Ve dvou je život
bohatší. Tel.: 720448642. 
RR 50275

ZACHOVALÁ a pohodová
vdova vyšší postavy – po se-
dmdesátce, hledá stejný pro-
tějšek zatím na přát. schůzky
a návštěvy, tel.: 734678877.
RR 50295

ŽENA, vdova trochu po še-
desátce, 170cm vysoká, hle-
dá fajn muže. KL, SU, ST, PJ.
Najdu – květen, lásky čas.
Tel.: 723624406. RR 50324

HLEDÁM přítele a kamaráda,
pohodáře, všestranných zá-
jmů. Jsem štíhlá žena, 60+,
mám RD a hledám hezký
vztah. Tel.: 604541119. RR
50334

59LETÁ všestr. zájmů ráda
pozná přítele, kamaráda.
Vždyť každý nový den nám
nabízí změnit svůj život. Tel.:
739154740 – večer. RR 50263

NEKUŘÁK Plzeňák 69/170/
90 hledá Plzeňáka na popoví-
dání u videa. Může být i žena
do 80 let nebo lékař, který je
také sám jako já.. Pouze Češi.
Bydlím Na Vyhlídce 10 v Plzni
– Božkově. Trolejbusová linka
č. 12, výstup v ulici Petřín ská.,
přejít přes most a vlevo okolo
garáží. Pouze volejte, SMS ne-
umím. Tel.: 736204861. PM
150068 jen PM

NEKUŘAČKA 66 let, SŠ, hledá
paní z Plzně na výlety nebo
letecky k moři. Odpovědi zasí-
lejte do redakce pod č.inzerá-
tu: PM 150083

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše potřeb-
né rychle vyřídíme. Vykou -
píme starší stavební stroje,
nákl. automobily a zeměděl-
ské stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon-
strukcí a budov ( sila apod.)
a výkup železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 1150031

KARTY A MAGIE – výklad ka-
ret Lenormand, odpověď na
otázky, pomoc v milostných
a mezilidských vztazích, ve fi-
nančních a zdravotních pro-
blémech. Osobně nebo 
písemně. Volejte na tel.:
775901978. PM 150070

MÁŠ CHOPN nebo jinou váž-
nou nemoc? Jsi na to sám ne-
bo sama? Pak máme něco
společného. Žena 64 let hledá
kamaráda (-dku). Probereme
to a nebudem na to sami.
Pomoc a vzájemná podpora.
Domažlice, tel.: 735491624.
RR 50274

DARUJI dřevo z  ovocných
stromů za jejich pokácení
a odvoz, tel.: 732815698. RR
50330

VYKLÍZECÍ  PRÁCE  – kom-
pletní vyklizení, odvoz
a likvidace různého odpa-
du, dále možnost vy -
malování, úklid. Tel.
603512322, e-mail: pa-
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 150019 

TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ EXE -
KUCE NEMOVITOSTI. Bojíte
se, že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit! Naše právní oddě-
lení zdarma zanalyzuje Vaši
situa ci a najde optimální řeše-
ní. Důležité je začít jednat! 
INSTINKT REALITY s.r.o. Tel:
800737309. PM 150047

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

ZDARMA poradenství – lev-
né tiskárny, tonery –
pište na secoop.prodejna@
gmail.com. RR 50289

2 ZEDNÍCI provádějí veške-
ré zednické práce – omítky,
obklady, dlažby, výkopové
práce, drenáže a další práce
dle domluvy. Klatovsko
a Plzeňsko. Tel.: 722749243.
RR 50292

PROVÁDÍME vysekávání dí-
lů z papíru, plastů, koženek,
kůží, textilií, podle šablon
zhotovíme nástroje. Tel.:
376315832, 603298166. RR
50322

NABÍZÍM výuku německého
jazyka v  dopoledních ho -
dinách, Klatovy, tel.:
775998762. RR 50319

Půjčka! Stop poplatkům!
Stop linkám 0900! Stop 
exekuce/dražby! Tel.:
731923006, Malická 22,
Plzeň.

RYCHLÉ půjčky 10 tis-100
tis. bez poplatku předem.
www.kz-finance.cz, mož-
nost spolupráce. SUPER VÝ-
DĚLKY!!! Tel.: 737607405.
PM 150082

FOFR PŮJČKA. Registry ne-
řešíme. Tel.: 608272711. KŘI
PM 150048

PŮJČKA NA OP!! Ihned 
na ruku 2 až 8 t.Kč!
Pražská 41, Plzeň,11-16h,
tel.: 605760958.  KŘI PM
150088 

PŮJČKA  do 100 000, bez ru-
čení nemov. a ručitele. 
Pro všechny s doloženým
příjmem. Tel.:702833842.
KŘI PM 150086

OSOBNÍ ODDLUŽENÍ !!
Expresně! E-mail:
dluhy.ne@seznam.cz .
Tel.: 734741216. KŘI PM
150089

PŮJČKA 5-20tis., př. 8 tis./
1040Kč měsíčně, tel.
777012794 nebo SMS.

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

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zkušený
chovatel, etolog a výcvikář.
Tel.: 737824579. PM 150037

PRODÁM 2 menší roční bílé
kozy 300 Kč/kus, 7letou ovci
masné plemeno 500 Kč, 2le-
tou hnědou kozu 800 Kč, sela-
ta 60 Kč/kg – Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 50323

PRODÁM pejska, jorkšírka,
stáří 1 rok, malého vzrůstu, je
šikovný přítulný a fenku ma-
linké čivavy čokoládové 
barvy, 4 měsíce stáří. Tel.:
604207899. RR 50335

COTON DE TULEAR. Pro -
dám štěňátka bez PP po vý-
stavně úspěšných předcích.
Malý pejsek s nelína jící ba-
vlníkovou srstí nevyžaduje

střihovou úpra vu, jenom se
pročesává. Je antide  pre -
sivní, vhodný i pro alergiky.
Je bdělý a ostražitý, ale zby-
tečně neštěká. Vhodný na
canisterapii – k rehabilitaci.
Oblí bený pro výstiž nou
a přizpůso bivou povahu.
Milá ček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s  nad -
šením. Kupní smlouva 
při odběru. Do dobrých ru-
kou.  Kon takt – 602823882,
378774498, e-mail: 
hajami@volny.cz,   RR 40154

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

JSME sexy, máme sexy 
štíhlý postavy a rádi sexu-
jem před diváky. Chceš se
na nás podívat? Děláme
všechno a rádi, jsme
z Klatovska. On 42 let – ona
38 let. Těšíme se na za -
volání. Tel.: 704424756. 
RR 50305

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

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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Osud nám štěstí 
nedopřál a Tebe mi
navždy vzal.

13. 5. 2015 to budou 
4 roky ode dne, 
kdy nás opustil 

pan Ladislav Výborný
z Plzně- Nové Vsi.

Za tichou vzpomínku děkuje družka Libuška.

Další číslo 

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
1. 6. 2015
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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 21. května 2015
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47Plzeňský rozhled  5/2015 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz




