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Nákupy na burze
šetří krajskou kasu

Plzeňský kraj letos znovu na −
koupil elektřinu na příští rok na
Českomoravské komoditní burze
Kladno a znovu s úsporou, která
tentokrát činí tři miliony korun.
Opakovanými nákupy na tomto
trhu snížil kraj za pět let náklady
na elektřinu a plyn již o čtvrtinu.

Prostřednictvím příspěvkové
orga nizace Centrální nákup letos
Plzeňský kraj poptával přes 22 ti−
síc megawatthodin (MWh) elekt−
řiny pro své objekty a stovku
krajských organizací a společ−
ností. Většinu z nich představují
školy a školská zařízení, ale je
mezi nimi například i pět kraj−
ských nemocnic, Zdravotnická
záchranná služba Plzeňského
kraje, zařízení sociální péče, mu−
zea, galerie, divadlo či hvězdárna
v Rokycanech.

„V silně konkurenčním prostře−
dí kladenské burzy se podařilo
snížit cenu silové elektřiny mezi−
ročně o 11 procent na 920 Kč za
MWh, resp. ve vysokém napětí
dokonce o 13 procent až na 885
Kč za megawatthodinu. Pokles je
i v pátém roce nákupů výrazný,
stále se pohybuje v milionových
hodnotách. Považujeme to za 
úspěch,“ uvedl ředitel této orga−
nizace Jiří Heran. 

Burzovní nákupy energií, jež
Centrální nákup pro Plzeňský kraj
organizuje od roku 2011, považu−
je ředitel za nejefektivnější formu
realizace veřejné zakázky. K opa−
kovanému využití kladenské ko−
moditní burzy vedly v minulosti
dosahované úspory při nákupu
energií pro Plzeňský kraj a jeho or−
ganizace. V elektronickém bur −
zovním systému jsou totiž přítom−
ni všichni relevantní dodavatelé
energií, na které burza klade vy −
soké nároky. Ti potom ve chvíli
nákupu svedou boj o zákazníka.
Nejatraktivnější pro ně jsou samo−
zřejmě velké objemy energií.

V prvním roce dosáhl kraj sníže−
ní nákladů na elektřinu a plyn o 14
milionů korun. Další nákup na
dvouleté období (2013 – 2014)
přinesl úsporu 11 milionů korun
a loňský nákup na letošní, resp.
u plynu i na příští rok ušetřil kraji
další 3 miliony. Pokles nákladů se
samozřejmě promítá do úspor
každoročně. Při jejich součtu za
pětileté období tak už kraj a jeho
organizace ušetřily na energiích
více než sto milionů korun.

Po zhruba roční přestávce se pod
Vršíčkem v  Litohlavech na Roky can −
sku uskutečnil další ročník lo vec  kého
vytrubování. Díky nejrůznějším hudeb−
ním seskupením i jednotlivcům, kteří
se zabývají mysliveckým troubením, a
myslivci z Ho nebního společenstva
Lito hlavy – Klabava, se rozezněly tóny
mysliveckých skladeb a signálů v po−
dání téměř třicítky trubačů. Poslucha −
či, kterých byla více než stovka, a to
nejen z  řad myslivců, tak zažili netra−
diční mysliveckou akci připomínající
myslivost jako významnou součást
kulturního dění v obcích. Součástí lo−
veckého vytrubování bylo i střílení z
praku, střelba ze vzduchovky na běží−
cího jelena, kvalitní občerstvení včetně
opékání divočáka a poslech kytary při
plápolajícím ohni a nastalé tmě.

Výše uvedení organizátoři tak letos
volně navázali na předešlé úspěš né

prezentace myslivecké činnosti a pro
všechny zájemce, kterých mohlo
být pochopitelně ještě více, uspo −
řádali více než dvouhodinový kon−
cert. V něm se vystřídali nejrůznější
soubory malých i velkých trubačů.
Asi nej větší obdiv i ocenění od sta−
rosty Honebního společenstva Lito −
hlavy – Klabava pana Miloslava
Brady však sklidili Mladí trubači
Myslivec kého sdružení Kozojedy,
kteří dali jasně najevo, že je mysli−
vost a hudba baví. Vždyť se také
pravi delně zúčastňují „Zlaté srnčí tro−
feje“, tedy soutěže mysliveckých
znalostí, a obsazují přední místa.
Soutěž mysliveckých znalostí má
i na Rokycansku svoji tradi ci a díky
spolupráci s roky canskými ochránci
přírody se tak rozvíjí tento ušlechtilý
koníček založený na znalostech zá−
konitostí přírody.

Lovecká hudba zněla pod Vršíčkem

Rušno bylo v poslední době v blíz−
kosti umělé liščí nory na Kotli ne−
daleko Rokycan. Poslední měsíc
zde každé středeční odpoledne to−
tiž probíhaly nácviky na zkoušky
z bez kontaktního noro vání určené−
ho pro všechny druhy norníků.
Stejně jako u velkých psů musejí
i ti menší, tedy teriéři či jezevčíci,
prokázat svoji loveckou upotře −
bitelnost. A právě tuto sobotu, tedy
30. května, se zde konaly zkoušky,
ke kterým se dostavilo všech 
osm přihlášených psů nejrůzněj−
ších plemen.

Vše začalo podle tradičního scé−
náře. Příjezd na místo, potřesení
rukou, slavnostní nástup doprová−
zené vystoupením trubačů, veteri−
nární prohlídka, losování pořadí
a úvodní slovo vrchního rozhodčí−
ho Františka Kuneše o organizaci
zkou šky. Kromě vrchního roz −
hodčího posuzovali výkony psů
i Jindřich Zábran a Vla dimír Hirsch.
Ke zdárnému průběhu zkoušek
však přispěli i čekatelé na roz hodčí
z výkonu a normistři. Je potěšitel−

né, že při norovacích zkou škách
uspěli všichni přihlášení. 

Norování patří mezi zvláštní způ−
soby lovu, při kterém jde o vyhnání
lišky, případně jiné šelmy z nory
pomocí loveckého psa. Vzhledem

k tomu, že se jedná o pro psa velmi
nebezpečný úkol, je nutno postu−
povat vždy velice obezřetně a ne−
vystavovat psa přílišnému nebez−
pečí. To může nastat, když se lišce
z nory nechce, neboť tuší nebezpe−
čí, nebo je−li nora obsazena je −
zevcem. Při vlastní zkoušce z noro−
vání dvojice rozhodčích posuzuje
především ochotu k práci, hlasi−
tost, vytrvalost a rychlost. Pod −
mínky pro psa jsou samozřejmě
ne srovnatelně lepší při zkoušce
oproti myslivecké praxi, neboť i vy −
budovaná umělá nora musí od −
povídat pravidlům. Musí být po −
stavena na rovině nebo v mírném
svahu na stinném místě, nejlépe
v lese. I toto je v případě nory na
Kotli dodrženo. Ko telské polesí
spravované Lesy města Rokycan,
s.r.o., bylo v poslední době navště−
vováno nejen myslivci, ale i turisty.
Na jeho vrcholu totiž vyrostla v loň−
ském roce rozhledna poskytující
výhled do okolí. 

Pavel MOULIS
předseda ZO ČSOP Rokycany

Norníci absolvovali pod Kotlem zkoušky

MUZIKANTSKÝ
HEŘMÁNEK

se vyvedl
6. ročník Muzikantského Heř −
mán  ku, který se konal 13. června
2015 v obci Heřmanova Huť se
velice vydařil. Přispěly k tomu
účinkující kapely M. Tučný REVI−
VAL Plzeň, BLUEGATE, STARŠÍ
PÁNI, POUTNÍCI, Slávek Janou −
šek, PŘELET M.S., ŽALMAN &
spol., Pavel Dobeš, COP, Pavlína
Jí šová a přátelé. K pohodě
a krásným zážitkům také přispělo
slunečné počasí a velmi krásné
prostředí, ve kterém proběhla
přehlídka country, trampských

a folkových kapel a písničkářů.
Více jak 600 diváků bylo spokoje−
no s perfektní organizací, kterou
měla na starosti obec Heřmanova
Huť. Do varu přivedlo diváky
zvláště vystoupení Pavlíny Jíšové
s přáteli a bluegrass kapely COP.

(ha)
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Motto: Svobodná diskuse, Svobodné
rozhodnutí, Svobodná odpovědnost
za něj...
Islám. Slovo v poslední době hodně
frekventované. Prý náboženství míru
a přitom opakované spíše v sou −
vislosti s terorem než s mírem. Co se
vlastně děje? Islám si píše na piede−
stal, že je opravdu náboženstvím mí−
ru. A je ochotné vás tohle nábožen−
ství míru usmrtit proto, že jej nehod−
láte akceptovat? Myslím, že ano.
Dokonce má na to „své zákony“, kte−
ré platí ve veškerém životě, tedy i tzv.
civilním. Islám nezná tak jako my
dvě oddělené části bytí, víru, neboli
náboženství a civilní část našich ži−
votů. Islám je jen jeden. Islám je víra,
která rozhoduje o civilním životě
a tolik zmiňované právo Shariah je
jakousi zákonnou normou civilního
života vycházející právě z Islámu.
Popis Islámu tak, aby bylo možno jej
pochopit, zdaleka přesahuje mož−
nosti našeho sloupku. Je tedy vhod−
nější se ptát. A já se ptám:
Co vede statisíce muslimů k tomu,
že utíkají ze svých vlastních muslim−
ských zemí?
Co vede statisíce muslimů, aby neu−
tíkali ze svých Islámských zemí do
sousedních Islámských zemí?
Co vede statisíce muslimů k potřebě
zavádění Islámu v zemích našeho ci−
vilizačního okruhu a jsou schopni
demonstrovat za zavedení Shariah?
Je to Islám. Islám totiž není nábožen−
ství, Islám je ideologie řízení společ−
nosti, Islám je způsob organizace ří−
zení existence, Islám je státní zřízení.
Chceme budovat Islám jako státní 
zřízení? Už jsme měli kapitalismus,
socialismus a zažíváme právě euroso−
cialismus. Pojďme tedy vyzkoušet
Islám a uvítejme nikoli nařízeně kvóta−
mi miliony muslimů, ale dobrovolně
miliony muslimů. Pojďme a budujme
společně Islámskou společnost. Ne −
buďme rasisti, xenofobové, naciona−
listé. Nechraňme svůj vlastní civilizač−
ní okruh, vzdejme se svého způsobu
života, přestaňme se bát něčeho cizí−
ho, co rozvrátilo vlastní země tak, že
z nich lidé utíkají. Ztrestejme se za to,
že jsme se narodili jako bílí evropané,
oddělili od sebe správu věcí du −
chovních a správu věcí veřejných.
Jsme sekulární, relativně svobodná
společnost. Zastavme takový stav
a staňme se dostatečně multikulturní
a zaveďme Islám.
PS: Samozřejmě jste poznali ironii...

Pište nám, co Vás zajímá
sloupek.plz@svobodni.cz

SVOBODNÝ SLOUPEK

Odborný seminář „Hazardování s ha−
zardem“, který se uskutečnil v Plzni,
potvrdil, že v České republice neexis−
tuje síť specializovaných služeb pro
prevenci a léčbu gamblingu tak, jak
je tomu například u drogové závis−
losti.  Otázka hazardního hraní je pro
řadu obcí a měst aktuální jak z hle−
diska postoje ke svým obyvatelům,
tak pro jejich rozpočtovou politiku.
Odborného semináře Hazardování
s hazardem se účastnilo přes 25 sta−
rostů i zastupi telů místních samos−
práv měst a obcí Plzeňského kraje.
„Nový loterní zákon by měl sloužit ke
snížení rizik, ale to není vše. V sou−
časné době nám totiž chybí informo−
vanost, prevence a léčba závislých
hráčů. Proto bychom chtěli vytvořit
síť léčby a začít apelovat přímo na
herní průmysl, aby se aktivně podílel
na eliminaci rizik,“ vysvětluje národní
protidrogový koordinátor Jindřich
Vobořil.

V ČR existuje vysoká dostupnost
hazardních her. V současnosti se 
v rizikovém hraní pohybuje 150 tisíc
hráčů, 40–80 tisíc z nich se hráčství
věnuje patologicky, to znamená, že

u nich dochází k narušení rodin−
ných vztahů a rozpadu rodiny,
k problémům v zaměstnání.
Zadluženost těchto hráčů se po−
hybuje k 1 mil. Kč (průměrný
aktuální dluh). Třetina patologic−
kých hráčů pak v léčbě uvádí, že
se v důsledku hraní dopustila krádeže,
23,1 % zpronevěry a 8 % loupeže.
Navíc se u nich výrazně zvýšilo užívá−
ní dalších legálních i nelegálních ná−
vykových látek. Riziko sebevraždy
u těchto hráčů je až 7x vyšší.  

„Prohibice není cestou. Lidé si ce−
stu k hazardu vždy najdou, ať už na
černém či online trhu. Domnívám se,
že je nutná změna postoje legálních
provozovatelů hazardních her např.
směrem k povinné registraci hráčů,
která pak eliminuje ze hry hráče pa−
tologické,“ uvádí místopředseda PSP
ČR Jan Bartošek.

Důležitým partnerem v regulaci lo−
terií je podle Jana Bartoška samos−
práva na základě místních znalostí
dané oblasti. „Cestou je diskuse me−
zi regulátorem a regulovaným sekto−
rem za podpory široké odborné ve−
řejnosti, tedy profesních asociací,

ekonomů, adiktologů, sociálních pra−
covníků a jiných,“ dodává Bartošek
a komentuje nový loterní zákon:
„Zásadní změnou v nyní odloženém
návrhu zákona je, že hazard by v ob−
cích už nepovolovalo ministerstvo fi−
nancí, ale přímo daná obec. Hazard
by totiž neměl být politickým téma−
tem, ale měl by se řešit na odborné
úrovni, zodpovědně s cílem elimina−
ce patologie a maximalizace daňo−
vých výnosů z loterií především pro
obce a města. Ne sou hlasím s ná −
vrhem ministerstva financí snížit příj−
my obcí z hazardu o dalších 20 %,“
řekl Bartošek.

Nový zákon přináší také změnu
v zavedení hráčských karet, což na
jednu stranu umožní reálně sledovat
patologické hráče, na druhou stranu
se nedobrovolně odstavení hráči pře−
sunou na černé herny a internet.  

Na 10 projektů umožní desítkám
žáků a studentů z Plzeňského kraje
vycestovat na studijní či pracovní
stáž do zahraničí v rámci programu
Erasmus+. Vyplývá to ze statistik
projektů, které české školy, univer−
zity a další instituce přihlásily do
programu Evropské unie. V minu−
losti se díky nim do zahraničí vydali
také studenti Střední školy zdravot−
nické a Vyšší odborné školy zdra−
votnické v Plzni, která další stáže
chystá i v budoucnu.

„Naše studenty vysíláme na pracov−
ní stáže do zdravotnických zařízení ve
Slovinsku, Sasku a především v Ba −
vorsku. Celkem proběhlo již deset stáží,
nejčastěji po skupinkách osmi stu −
dentů,“ upřesňuje Jan Malata, koordi−
nátor mezinárodní projektů SZŠ a VOŠZ
Plzeň. Podle něj zahraniční stáže umož−
ňují výměnu zkušeností a osvědče−
ných postupů, odbourávání předsudků
vůči zahraničním sousedům, pracovní
uplat nění absolventů v zahraničí a zkva−
litnění jazykových dovedností. 

Stáž v německém Regensburgu
absolvovala také Zuzana Holubová,
studentka druhého ročníku oboru

Diplomovaná všeobecná sestra.
Během dvou týdnů si vyzkoušela
práci na dvou odděleních – nejdříve
intenzivní neurologické rehabilitace
a poté uzavřené psychiatrie. „Na
neurorehabilitaci jsem dopoledne
pomáhala s hygienou a krmením pa−
cientů a byla vždy po ruce sestřičce
nebo zdravotnímu bratrovi, kteří nás
měli na starost. Na psychiatrii jsem
se zdokonalila především v komuni−
kaci v německém jazyce,“ uvádí
Zuzana Holubová. Své zkušenosti
shrnuje následovně: „Líbilo se mi, že
jsem zde jako studentka měla lepší
šanci naučit se samostatné práci,
než je tomu u nás. Celkově si mys−
lím, že mě stáž obohatila o praktické
zkušenosti, jak v komunikaci, tak i ve
zdravotních postupech.“

Plzeňský kraj 
na předposledním místě

Od začátku roku 2014, kdy byl no−
vý program Erasmus+ spuštěn, do
něj bylo v České republice přihlášeno
už 359 projektů zaměřených na stáže
v zahraničí. Díky nim mohou nejen za
studijními, ale i za pracovními zkuše−

nostmi do zahraničí vyjet jak žáci
učilišť, středních, vyšších odborných
a vysokých škol, tak jejich kantoři.
Nejvíce projektů bylo přihlášeno
v Praze a v Moravskoslezském kraji,
nejméně pak v kraji Karlovarském.
Plzeňský kraj je s 10 předloženými
projekty v pořadí druhý od konce.
9 projektů předložily učiliště, střední
a vyšší odborné školy, ten zbylý pak
školy vysoké.  

O zahraničních praktických 
stážích v programu Erasmus+

Praktická stáž je několikadenní až
několikaměsíční pracovní pobyt ve
vybrané firmě v jedné z programo−
vých zemí (mezi které patří členské
státy EU a partnerské země), finan−
covaný z programu Erasmus+.
Účelem není ani tak přivydělat si, ja−
ko spíše získat cenné zkušenosti
a zvýšit svou kvalifikaci a atraktivitu
na pracovním trhu. Proto bývají stáže
převážně neplacené, nicméně stá −
žista dostává po dobu pobytu od
Evropské unie příspěvek na zvýšené
životní náklady v zahraničí. Více na
www.stazujeme.cz. 

Plzeňský kraj je pod českým průměrem

Hazard zadlužuje celé rodiny, je však
problémem i pro obce
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První společné jednání o nedostatku
německy hovořících pracovníků
v Plzeňském kraji přineslo přede−
vším shodu a ochotu v tom, že spo−
lečně prostřednictvím pracovní sku−
piny budou jednat i nadále. Chtějí
především motivovat děti i rodiče,
ale také základní a střední školy
k většímu zájmu o německý jazyk.
Na těchto závěrech se shodli zástup−
ci Regio nální kanceláře Plzeň Ob −
chodní a průmyslové komory Re −
gens burg a Česko−německé ob−

chodní a průmyslové komory se
dnes sešli se zástupci Plzeňského
kraje i firem, aby debatovali o využití
německého jazyka v praxi.

Regionální průzkum „Jak důležité
jsou znalosti němčiny u zaměstnan−
ců?“ prokázal, že téměř polovina
dotázaných firem v Plzeňském
a Kar lo varském kraji hodnotí do−
stupnost německy hovořících za−
městnanců jako špatnou. Pouze tři
procenta ze 118 dotázaných spo−
lečností jsou spokojena. Z průzku−

mu také vyplynulo, že čím vyšší
kvalifikace pracovníka, tím je potře−
ba vyšší úrovně znalosti němčiny.
U pracovníků s výučním listem stačí
podle průzkumu němčina na úrovni
základní znalosti. Na pozici pracov−
níka s maturitou už je nutná znalost
B1 (ta odpovídá úrovni maturitní
zkoušky z jazyka v ČR). V případě
vedoucích pracovníků pak roste po−
třeba znalosti na C1, která je již vel−
mi pokročilá a je třeba znát i odbor−
nou terminologii.

„Učit se německy se vyplatí. 
A to platí především v příhraničních
regionech, jako je Plzeňský kraj. Jsem
velice rád, že počet žáků středních
škol, kteří se učí německy, stoupá,“
konstatoval velvyslanec SRN Arndt
Freiherr Freytag von Loringho ven po−
té, co zástupci od boru školství, mlá−
deže a tělovýchovy KÚPK prezentovali
vývoj studia jazyků v kraji. Z prezenta−
ce vyplynulo, že i přes pokles žáků na
školách nedochází k výraznému úbyt−
ku studentů němčiny.

„Plzeňský kraj vnímá nedostatek
německy hovořících odborných pra−
covníků jako problém, který je potře−
ba společně se zaměstnavateli a pří−
slušnými institucemi řešit. Jednou
z možností je podpora výuky ně−
meckého jazyka na základních ško−
lách a rozšíření partnerské spolu −
práce českých a německých škol.
Zna lost němčiny nabízí obrovský
profesní potenciál a možnost ka −
riérního růstu – a tady je třeba využít
spolupráce s německými firmami,
které v regionu úspěšně podnikají,“
uvedl radní pro kulturu, památko−
vou péči a neziskové organizace
Jaroslav Šobr.

Nedostatek německy mluvících pracovníků
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Když zavítáte na plantáže 
klatovské Jahodárny Pavla
Bonka zažijete jedinečnou
a nenapodobitelnou atmosfé−
ru. Nejen pocit svobodného
trhání jahod, ale okouzlující
jahodovou vůni, která vás
provází na každém kroku.
Majitele Jahodárny jsme se
zeptali.
l Jaký je zájem o samosběr
jahod?
Velký. Samosběr je totiž ideální
způsob, jak získat sladké jahody
za méně peněz a ještě být na
čerstvém vzduchu. Nakonec 
samotný pocit, že si odnášíte
jaho dy, které jste si sami natrhali
dodává dvojnásobnou radost.
Zejména to vidím u dětí. Samo −

sběr má i další výhodu. Na vlast−
ní oči vidíte co trháte a ještě 
jahody ochutnáte. 
l Musí  zájemci o samosběr
mít vlastní nádoby?
Nemusejí. U nás si mohou za−
koupit dřevěné košíčky a do nich
si natrhají jahody. Velmi často 
tady zastaví rodina a jejich první
slova jsou, tady to nádherně  
voní jahodami, ale my nemáme

žádnou nádobu. Dostanou od
nás dřevěné košíčky a každému
zájemci o samosběr vyčleníme
samostatný úsek, kde ještě ne−
bylo trháno. Nemusejí mít vůbec
žádné obavy, že budou po ně−
kom paběrkovat. Mají přidělený
neotrhaný řádek.

l Proč se roz−
hodnout pro
samosběr?
Okamžitě mů−

žete ochutnat, co
kupujete. Máte stoprocentní jis−
totu, odkud jahody pocházejí.
Trháte vždy zralé a čerstvé 
jahody bez chemie. Jste na čer−
stvém vzduchu  a pohyb ještě ni−
komu neuškodil. Na opak. V ne −
poslední řadě je to i velmi zajíma−
vá cena jahod. Po kud vás bolí
záda, můžete si čerstvé jahody
objednat nebo máme prodej 
jahod přímo na plantáži.

l U vás se sbírají
jahody na slámě.
Proto jsou vždy na−
trhané jahody čis té

bez zeminy. K nám chodí lidé 
i v dešti. 
l Jak dlouho ještě bu−
dou jahody?
Teď začneme sklízet
pozdní odrůdy. Předpo −
kládám, že se bude tr−
hat do konce července.

Záleží na počasí. Na samo −
sběr se nemusí nikdo objedná−
vat. Jsme tady každý den od

8.00 do 18.00 hodin včetně so−
boty a neděle. Kdo chce už natr−
hané jahody je lepší, když si je
předem  objedná.  Letos je úro−
da velmi dobrá. 
l Je nějaká optimální doba na
sběr jahod?
Nejlépe je přijít ráno, kdy jsou
podmínky pro sběr nejlepší.
Nasbírat si každý může libovol−
né množství. Pěstuji jen osvěd−
čené odrůdy s důrazem na vý−
bornou chuť.

l Jsou jahody i zdravé?
Jahody jsou velmi zdravé. Mají
vysoký obsah vitamínu C, dále
obsahují vitamín A,B,E, kyselinu
jablečnou, citronovou. Z mine −
rálů pak draslík, hořčík, zinek,
fluór. Mají málo přírodních
cukrů a jsou výborným zdro−
jem tekutin. U nás na plantáži
jsou dvojnásobně zdravé. Jed −
nak tím, že samosběrem se
pohy bujete na vzduchu v pří −
rodě a pak samotné jahody
vám dodá vají řadu vitamínů
a minerálů.                   (re)

Návštěva Jahodárny Pavla Bonka v Klatovech

Využijte svobody, kterou vám 

Hurá na jahody!

nabízí samosběr jahod
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Akciová společnost Koramex se
sídlem v Sušici se hlavně orientuje
na kovovýrobu a to ve třech výrob−
ních střediscích − Tedražice, Sušice

a Čejkovy. V Klatovech má pak další
stavební středisko.
n Jak jde dohromady kovovýroba
se stavebnictvím?
Velmi dobře. Zejména v posledních
letech, kdy dochází k poměrně ry−
chlému rozvoji strojírenské výroby je
o stavební firmy zájem. Je třeba bu−
dovat nové výrobní haly včetně admi−
nistrativního zázemí a to naše středis−
ko perfektně umí. Stavíme nejrůznější
výrobní objekty přímo na klíč.
n V praxi to znamená, že se posta−
ráte o vše, co souvisí se stavbou?
Přesně tak. To znamená od stavební−
ho povolení, projektu, včetně veškeré
dokumentace, přes inženýrské sítě

až po samotnou výstavbu a kolauda−
ci objektu. Je to stále častější poža−
davek investora, který tím nechce
ztrácet čas, protože jeho výrobní

program je zamě−
řen jiným smě−
rem. Chce jednat
jen s jedním do−
davatelem. Na −
příklad tímto způ−
sobem stavíme
přístavbu mozza−
relly a sýrárny
v Mlé kár ně Kla −
tovy. Vý rob  ní ha−
ly včetně admi−
nistrativního zá−
zemí jsme také
stavěli pro naše
vlastní střediska

KORAMEX v Sušici a Tedražicích,
kde se rozšiřuje kovovýroba. 

n Jste specializováni na určitý
druh  výstavby objektů?
Náš rozsah průmyslových staveb je
velmi široký. Když to řeknu jednou
větou, musíme umět postavit jaký−

koli objekt. To znamená klasické
zděné, z prefabrikovaných vazníků,
z ocelové konstrukce včetně opláš−
tění a další. Například pro Drůbe −

žářský závod v Klatovech jsme roz−
šiřovali úsek příjmu a myč ku pro
automobily.
n Můžeme vidět například v Klato −
vech stavbu, která na první pohled

zaujme? Zkrátka ji nemůžeme pře−
hlédnout?
Tak je to například  technicko admi−
nistrativní budova Rednex. Když vy−
jíždíte z Klatov směrem na Plzeň, tak
ji uvidíte v plné kráse. Pro město
Klatovy jsme stavěli speciální pod−
zemní kontejnery. Působí velmi este−
ticky a rozhodně je to mnohem lepší
řešení než velké plastové kontejnery.
Zatím v Kla to vech jsou dvě taková
místa a město hledá další možnosti.
Je to zcela nový způsob ukládání od−
padu a je o něj velký zájem. Každému
požadavku investora se snažíme vy−
hovět a jsme nápomocni k řešení
a způsobu provádění. Obstáli jsme
v těchto náročných ohledech vždy
k plné spokojenosti zákazníka.

Hovoříme s vedoucím stavebního střediska KORAMEX  a.s. Klatovy Petrem Vondrou

objekty na klíč

Vedoucí stavebního střediska v Klatovech Petr Vondra.

Nová expediční hala v Mlékárně Klatovy.

Nové výrobní haly včetně  administrativního zázemí  pro střediska KORAMEX v Tedražicích a Sušici.

Podzemní kontejnery v Klatovech naproti supermarketu Billa.

Stavíme nejrůznější výrobní 
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Jednadvacátý červen je v kalendáři
veden jako letní slunovrat, ale my
jsme mu říkali první letní den
a o měsíci červenci  kdosi napsal,
že je čarokrásný. Ten nejkrásnější
u nás, kdy se jaro s létem líbají ja−
hodovými rty a vůně české země
se sbíhají za zdi našich domovů.
Zákoutí vydechují hořkou střem−
chu, opukané zdi bezinky – vůně
domova. Žádná jiná vůně,  kdekoliv
na světě, tohle nedokáže. 

Tak docela to ale neplatí pro
města. V naší ulici například je na−
proti našemu domu panelák, na−
pravo panelák, nalevo panelák, na
rohu panelák, za rohem taky pane−
lák a o kus dál zrovna tak. Opu −
kaných zdí by se tu pár našlo, ale
žádná nevydechuje vůni střemchy
nebo bezinek. Městské centrum je
na tom ještě o něco hůře, i když ke
cti našim dědům i otcům je třeba
říci, že se všude snažili o městskou
zeleň. Podél chodníků máme tráv−
níky, k výsadbě stromů přidávali
z pilnosti a na vlastní náklady také
květiny a keře, některé městské

čtvrti v létě téměř připomínají za−
hradu, a máme i městské sady
a parky s fontánami. Naši předci
dobře předvídali, že i pro příští
gene race bude příjemné sednout si
venku v parku na lavičku, kochat
se pohledem na vonící, růžově ne−
bo žlutě kvetoucí keře naproti, plné
včeliček, poslouchat cvrlikání
ptáč ků a jen tak si tu snít – třeba
o lásce. A staré babičky a dědové
tady budou v létě  ptáčkům sypat.

Přeběhlo pár let, městské stro−
my i keře zmohutněly a tráva
v parcích zhoustla. Ta lavička
je pořád na stejném místě. Kéž
lavič ko, kéž bys promluvila… ale
zkuste tady snít o lásce, když
v kvetoucím keři naproti plápolá
hned několik igelitových pytlíků,
které nenechavý vítr zdvihl z tráv−
níků a navál až nahoru do větví,
ptáčky to nepřiláká ani náhodou,
a poskakovat kolem lavičky se
jim taky nechce, když se tady válí
obaly od různých lahůdek, dřívka
od nanuků a spousta cigare tových
nedopalků mezi lesklými žluto −

zelenými plivanci. Včely odsud
uletěly už dávno. I když jsme se
dokázali zbavit konvencí, a stejně
jako v amerických městech, dnes
by ani u nás nikomu nebylo divné,
kdybychom si s rodinou nebo
s přáteli rozprostřeli v parku na
trávník deku a nedaleko zurčící
fontány  posvačili a pokecali. Je −
nomže  by  v našich parcích ne−
smělo být  to, co tu a tam vykuku−
je z trávy, a  nejsou to kusy boch−
níku chleba, nýbrž psí exkrementy.

Smutní stařečci se hned tak
nedoč kají ptactva u jejich lavičky –
a co je kolem špíny! Ani renomo−
vané firmy se sídlem v přízemí čin−
žáků nedokážou nechat umýt mno−
haletou špínu z okenních říms
a vchodové dveře. A tak se senioři
raději vrátí  zase domů, kam jim
otevřenými okny proudí přívětivý
letní vzduch, a v tichu domova si
mohou povídat,  vzpomínat, nebo
si v tom  horku zdřímnout. Pravda −
jen  do chvíle, než se do jejich ulice
vřítí motorizovaný frajer  a z oken
auťáku se valí dnes už  téměř kla−

sické duc – duc – duc – provázené
zvuky, jako když padají hrnce ze
schodů. A je po spánku a rozjímá−
ní, než se frajerovi podaří najít si
místo k zaparkování, nebo ulici
opustí, ale za chvíli ho vystřídá jiný
frajer a všichni mají na háku, jestli
je zrovna den nebo noc.

Celou naši zem viděl jako krás−
ný obraz  kdysi dávno jeden náš
básník, a také věděl, že nám jsou
možná už od pradávna souzeny
různě dlouhé společenské epochy
a epochální změny. Každá nová
epocha střídající tu předchozí, úpl−
ně všechno změní do samého 
základu, začíná se znovu od nuly,
a proto nám není dopřáno po −
souvat se někam dál – až by jeden
brečel.

...Ach – Čechy krásné, Čechy
mé! Obraze rámu prastarého, koli−
krát vytrhli tě z něho, až oprýskaly
barvy tvé, a v den slavný, znovu
pro zraky žárlivé, napjal tě rámař
starodávný… 

Tak sakra – kde je ten rámař?
Dagmar Hermanová

Stíny horkého léta
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Střípky 
z Plzně

Studie pro Centrum
kreativního podnikání

Plzeň si nechá zpracovat studii,
která ukáže základní objemové,
prostorové, časové a finanční pa−
rametry rekonstruovaných objektů
v areálu bývalé vozovny doprav−
ních podniků v Cukrovarské ulici
a v areálu bývalého pivovaru Svě −
tovar. Analýza by měla říct, ve kte−
ré z lokalit bude vhodnější realizo−
vat projekt nazvaný Centrum krea−
tivního podnikání. Prostřed nictvím
tohoto centra chce město podpořit
a zvýšit podnikatelský potenciál
a omezit odliv „mozků a znalostí“
mimo plzeňský region a zároveň
přilákat kreativce z jiných regionů
do Plzně.

„Vytipovány byly tyto dvě lo −
kality, neboť jsou velmi dobře do−
stupné a mají potenciál k dalšímu
rozšiřování projektu,“ uvedl tech−
nický náměstek primátora Pavel
Šindelář. 

Město počítá s tím, že Centrum
kreativního podnikání by poskytlo
svým klientům prostory pro krea−
tivní podnikání a inovace, společné
prostory pro co−working a sdílení
znalostí, strojní a technické vyba−
vení vývojových pracovišť a široké
spektrum odborných poraden−
ských služeb. Projekt by byl určen
pro širokou vrstvu klientů z řad za−
čínajících kreativních firem, virtuál−
ních firem, absolventů VŠ a SŠ, ve−
řejnosti působících v plzeňském 
regionu, s možností přilákat další
klienty z ČR i zahraničí do Plzně.

Revitalizace svahů 
v ulici Pod Homolkou

O částku 307 tisíc korun požádal
plzeňskou radnici Městský obvod
Plzeň 2 – Slovany, peníze z Fondu
životního prostředí města Plzně
chce použít na revitalizaci svahů
v ulici Pod Homolkou. Radní 
poskytnutí dotace odsouhlasili,
schvá lit jej musí ještě zastupitelé. 

„Projekt řeší trvalou úpravu sva−
hu, která pomocí terénních a ve −
getačních úprav opticky zatraktivní
a vyčistí toto území. Jedná se
o svah mezi ulicemi Pod Homol −
kou, Malostranskou, Květnou a po
němž vede takzvaná Kozí stezka,
umožňující pěší propojení oblasti
rodinných domů se sportovními
areály a skautskými klubovnami
v údolí řeky Radbuzy,“ přiblížil Petr
Náhlík, náměstek primátora pro ob−
last dopravy a životního prostředí.

Jde o 17 projektům z Fondu životní−
ho prostředí města Plzně v celkové
výši přesahující 1,5 milionu korun,
přičemž nejčastěji jsou příjemci ma−
teřské školy, které za peníze upraví
své zahrady, vytvoří učebny v příro−
dě, zařadí nové environmentální prv−
ky do programu atd. 

„Podporu ve výši 45 tisíc korun
získá 24. mateřská škola ve Schwar −
 zově ulici, a to na realizaci projektu
Učebna v přírodě. Za peníze školka
se 75 dětmi vybaví svou zahradu
herními prvky, které vytvoří a zlepší
podmínky zdravého životního stylu
a bezpečnost dětí,“ přiblížil náměs−
tek primátora Petr Náhlík, jenž má
oblast životního prostředí na starost. 

Z fondu bude zaplacen i projekt
38. mateřské školy ve Spojovací uli−
ci, která za 74 tisíc korun zrealizuje
Oázu uprostřed sídliště – část:

vrbič kové stavby.  Celkem 51 tisíc
korun získá 7. mateřská škola
v Kralovické ulici, a to konkrétně na
sadové úpravy zahrady svého od−
loučeného pracoviště ve Žlutické
ulici. S žádostí uspěl také Městský
obvod Plzeň 2 – Slovany, jenž do−
stane z Fondu životního prostředí
města Plzně 307 tisíc korun na
úhradu projektu Revitali zace svahů
v ul. Pod Homolkou. 

Město také poskytne dotaci 
145 tisíc korun na vydání environ−
mentální publikace s populárně na−
učným obsahem nazvané Stopy člo−
věka v přírodě, projekt realizuje Zoo −
logická a botanická zahrada města
Plzně. Celkem 60 tisíc korun je urče−
no také na projekt Vítaný host –
čtvrtletník příznivců Plzeňského kra−
je, ročník 2015.  Podpora ve výši 
32 tisíc korun půjde také spolku 

DUHA KOPRETINA PLZEŇ na projekt
Život mezi řekami, díky němuž se
budou děti seznamovat s životem
a přírodou okolo plzeňských řek.

„Děti uklidí nepořádek a černé
skládky v okolí řek. Procházky jsou
naplánovány kolem řek Mže, Rad −
buzy, Berounky, ale také kolem Bole −
veckých rybníků, Českého údolí a ke
studánce ve Lhotě. Výlety si budou
děti zaznamenávat do GPS naviga−
ce,“ vysvětlil Petr Náhlík. 

Dotaci 100 tisíc korun použije
Gymnázium Františka Křižíka a zá−
kladní škola na úhradu projektu
Zelená škola – podpora ekologic−
kých aktivit na GFK. Ve spolupráci
s projektantkou budou žáci a učitelé
obnovovat atrium a okolí školy. 
V atriu vzniknou skalky, budou zde
ukázky dřevin, rostlin a ptačí budky.
Dále zde vznikne venkovní učebna.

Plzeň výrazně podpoří životní prostředí

Krajští radní schválili Správě národ−
ního parku Šumava dotaci ve výši
200 tisíc korun, které budou použity
na částečné krytí nákladů na za −
jištění projektu ekologické dopravy
Zelené autobusy v NP Šumava v le−
tošním roce. Projekt ekologické 
dopravy Zelené autobusy v NP

Šumava se letos dostává do své
20. sezóny. Národní park Šumava je
garantem prázdninového provozu
autobusů, přičemž mimoprázdni −
nový provoz zajišťuje Mikroregion
Šumava−západ prostřednictvím
měst Železná Ruda, Kašperské
Hory, Rejštejn a obcí Prášily, Srní,

Modrava, Horská Kvilda, Kvilda 
a Borová Lada. Prázdninový provoz
je zajišťován na třech linkách: 
a) Železná Ruda, Špičák –

Železná Ruda – Kvilda
b) Horská Kvilda – Kvilda –

Bučina
c) Nová Pec – Jelení Vrchy

Peníze na ekologickou dopravu po Šumavě  

V historické budově v Hankově ulici
působí jíž od roku 1911 tiskárna. je−
jímž pokračovatelem je od roku 1993
společnost NAVA, která v současné
době disponuje moderním polygra−
fickým provozem. V části objektu tis−
kárny byla pro potřeby muzea posta−
vena nová budova, došlo k pořízení
vnitřního vybavení pro vybudování
expozičních prostor, audiovizuálního
centra a zázemí muzea.  

Ojedinělá expozice nabízí návštěv−
níkům prohlídku historických knihtis−
kařských strojů,  mezi nimi např. uni−
kátní americký stroj Intertype ze za−
čátku 20. století, dále knihtiskové
stroje příklopové, skládací stroje. šicí
stroje na zpracování vazeb, provozu−
schopný knihtiskový rychlolis či po−
hled na knihtiskařské zpracování vy−
tištěného archu. Návštěvnici se mo−
hou těšit na jedinečnou expozici do−
bového sazečského pracoviště, ukáz−
ku pomůcek tiskaře, druhy a velikosti
písem, ukázky tisků. Nechybí interak−
tivní expozice a ukázky historických
typografických technologii a tiskovin. 

Muzeum se také zevrubně věnuje
historii knihtiskařství v Plzni, v této
části jsou představeni první významní

tiskaři ve městě – tiskař Arnoštových
statut. Mikuláš Bakalář, Jan Mantuán
Fencl a Hans Pekk. Zájemci se budou
moci seznámit nejen s historií knihtis−
ku, ale i s moderními polygrafickými
technologiemi při prohlídce provozu
Funkčního DTP studia o tiskárny umís−
těných v téže budově. K dispozici je
i audiovizuální centrum. které poslouží
k rozšíření informačních a vzděláva−
cích možností muzea.  Muzeum chce
časem získat také razicí stroj Heidel −
berg Cylinder a   vyrobit repliku první−

ho dřevěného Gutenbergova lisu.
Stavba Muzea knihtisku a knihy, kte−
rá sídlí v historické budově v Han −
kově ulici (sídlo tiskárny NAVA),  při−
šla na 15 milionů korun, z 80 procent
ji finančně podpořil ROP Jihozápad.
Muzeum, jehož vchod se nachází
v Plovární ulici,  je pro návštěvníky
otevřené od pondělí do soboty, ve
všední dny od 9 hodin do 16 hodin,
kdy vyjde poslední prohlídka, v so−
botu pak od 10 do 14 hodin,  výklad
trvá přibližně hodinu. 

Ota Rubner, majitel a zakladatel muzea. 

Nové Muzeem knihtisku a knihy  
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Malá nemocnice, založená městem
Sušice a poskytující akutní lůžkovou
péči v oboru chirurgie a interna, má
v poslední době velké personální
problémy. Chybějí lékaři ARO, chirur−
gové a především internisté. Tato si−
tuace vyústila do závažného rozhod−
nutí zastupitelů města – najít pro ne−
mocnici strategického par tnera.
O nemocnici projevily zájem tři sou−
kromé společnosti a Zdravotnický
holding, a.s. Plzeňského kraje. Su −
šičtí zastupitelé si vybrali k dalšímu
jednání skupiny Nemos a Penta.
Jednání byla přítomna také radní 
pro zdravotnictví Plzeňského kraje
Ing. Milena Stárková. 
� Proč vypadl hned v prvním kole
Zdravotnický holding? To nenabídl
žádné kloudné řešení?

Plzeňský kraj je veřejný subjekt,
preferovali jsme tedy bezúplatné pře−
vedení majetku sušické nemocnice
a jeho následný provoz klatovskou
nemocnicí. Vycházíme z toho, že do−
savadní finanční zdroje na výstavbu
nemocnice byly poskytnuty městem
nebo státem (resp. ministerstvem)
a převod jinému veřejnému subjektu
je tedy možný. U některých sušic−
kých zastupitelů však vyvolala tato
varianta odpor. Představa, že kraj do−
stane nemocnici „zadarmo“, byla

pro ně nepředstavitelná. Naše vize by
znamenala, že odpadne dohadování
o nutných investicích do budov, které
s sebou nese každá nájemní smlou−
va. Všechny krajské nemocnice má−
me ve svém vlastnictví a snažíme se
majetek udržovat v dobrém stavu.
Bezúplatný převod však nebyla ne−

překonatelná podmínka naší nabídky,
ale byla tou, která se zdála schůd −
nější pro další vyjednávání. Druhou
předloženou variantou byl pronájem,
ale zástupci Sušice již o této mož−
nosti s holdingem ani nediskutovali.
��To mluvíte o budovách a zařízení.
Ale co poskytované zdravotnické
služby, jaký byl záměr kraje?

Abychom mohli garantovat perso−
nální stabilitu sušické nemocnice, vi−
díme jediné možné řešení ve spojení

s Klatovskou nemocnicí, a.s. Plá −
novali jsme zachování stávajících
oborů a rozšíření ambulancí, přede−
vším té chirurgické, aby se zkrátila
čekací doba na ambulantní ošetření.
Operace by se prováděly v Klato −
vech, kde je dostatek plně vybave−
ných operačních sálů s moderními

přístroji. Důvodem tohoto ře−
šení byla snaha poskytnout
vyšší komfor t zdravotní 
péče sušickým občanům.
Zároveň jsme chtěli nabíd−
nout zaměstnancům nemoc−
nice perspektivu jistého za−
městnání v druhé největší
nemocnici v kraji. 
�� Víte, co nabídly soukro−
mé subjekty?

Ze tří zájemců o poskyto−
vání zdravotní péče nakonec

správní rada nemocnice doporučila
a zastupitelé města to schválili, jed−
nat se skupinami Nemos a Penta,
přičemž Nemos měl u zastupitelů
větší podporu. Třetí soukromý sub−
jekt, zájemce Agel, nedostal šanci,
ačkoliv jeho prezentace z mého po−
hledu nejreálněji popsala skutečný
stav, v jakém se sušická nemocnice
nachází. Zamrzelo mě, že do druhé−
ho kola vyjednávání nepostoupil
Plzeňský kraj, coby veřejný subjekt.

Nemos i Penta prakticky slíbily úpl −
ně všechno, co požadovala Ne moc −
nice Sušice, o.p.s. Za dlouhodobě
pronajaté budovy budou městu platit
a údajně zachovají zdravotní péči ve
stávajícím rozsahu. Pro bezproblémo−
vé fungování všech oddělení dodají
tolik potřebné lékaře. Protože součas−
ná personální situace vyžaduje oka−
mžité řešení, slíbili oba zájemci výpo−
moc lékařů již o prázdninách.
�� Zastupitelé tedy vsadili na sou−
kromého provozovatele, co podle
Vašeho názoru ovlivnilo jejich roz−
hodnutí?

Podle mého názoru se na rozhodo−
vání zastupitelů silně podepsal fakt, že
Sušičtí mají z historických důvodů
všeobecnou tendenci k averzi vůči
Klatovům. V průběhu desítek let do−
cházelo ke stěhování různých úřadů
ze Sušice do Klatov, což místní nelibě
nesli. Sušické politiky ovlivnil lokální
patriotismus, který by se dal vyjádřit
slovy: „Zachovejte všechno tak, jak to
je, jen nám dodejte lékaře!“

Uvidíme, jak si město poradí s ná−
jemní smlouvou, aby se slibované
stalo skutečností. To je alfa a omega
všeho. Nemocnice potřebuje stabilitu
a dobrou pověst. Časem se ukáže,
zda soukromý nájemce byl tou 
správnou volbou. (red)

Sušická nemocnice bude soukromá – rozhodli zastupitelé

Milena Stárková
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To chladné ráno s vůní dobro−
družství. To teplo rozlévající
slunce prořezané skrz po −
slední zbytky mlhy. To ve mě
vzbouzí chuť cestovat. A proto

už poněkolikáté upevňuji kuf−
ry po stranách své motorky.
Začalo to v rytmu dvou taktů lo−
mozících za točnickým rybní−
kem. Červeného pionýra postup−
ně nahradily větší motorky, stej−
ně jako kopce za městem nahra−
dily hory za hranicemi. A tak se
objevovala má „poprvé“. První
noc s motorkou, první výjezd do
zahraničí, první havárie. V osm−

nácti letech pak přišla i první ces−
ta. Na motorku jsem naložil
všechny potřebné věci, za sebe
posadil přítelkyni a společně
jsme vyrazili vstříc dobrodružství.

Každým rokem pak následovaly
větší a delší cesty. Zkušenosti se
hromadily stejně jako zářezy
za projeté země. Každá cesta
mě naučila něčemu jinému. Že
není možné naplánovat vše do
puntíku, že není všechno tak,
jak se píše na internetu nebo že
není úplná legrace vystačit si
sám se sebou. Ukrajina, Černá
hora, Bosna a Herce govina. 

A Norsko. 8300 kilo −
metrů plných úžasu,
štěstí ale i trápení. V 21
letech jsem posunul
svůj styl cestování o ně−

co dál a vyzkoušel si, jaké to je
být jedním z těch vousa−
tých dobrodruhů žijících
jen z několika nezbytností
připevněných k sedlu mo−

tocyklu. Od malých
výletů bez svačiny
po 17 denní cestu
na vlastní pěst. Od
polních cest za do−
mem po nekonečné
kilometry asfaltu na
severu Evropy. Od
padesátikubíkového
pionýra po sedmi−
stovkového Transal −
pa. Ta ková byla pro−
měna malého kluka
v mladého muže.
Muže, který však
stále vidí to samé rá−
no. To chladné, ml−
havé ráno s vůní do−
brodružství. Ráno přiná−
šející další cestu, jedno
jestli za rybník nebo tisíce
kilometrů daleko. Gruzie,
Arménie a Turecko, ta −
kový je plán na letošní 

srpen. Rychlý přesun
Balkánem, malá zastáv−
ka v Istanbulu a opět
rychlým tempem do ze−
mě ve stínu Kav kazu.
Některé zdejší silnice,
průjezdné jen několik
měsíců v roce, nás za−
vedou do lůna hor, kde
stále žijí lidé v zimním
období naprosto odříz−

nutí od okolního světa. Jiné za−
se k modravým vodám armén−
ského jezera Sevan nebo k báj−
nému Araratu. Tři až čtyři týdny
budeme kousek po kousku zdo−
lávat 10.000 kilometrů.

Pokud nám budete chtít po−
přát bezpečnou cestu, po −
povídat si nebo prostě jen za−
mávat, přijďte se podívat ve 
čtvrtek 30. 7. na klatovské ná−
městí. Přesně v 17 hodin odtud

od startujeme na jih. Pak už 
stačí jen sledovat stránky 
facebook.com/PrachyNaTripu,
kde budou pravidelně přidávány
informace z cesty nebo mě −
síčník Rozhled, kam budu při−
spívat svými reportážemi. A až
to všechno skončí, nezapomeň−
te se zastavit na jednom z mých
povídání.             

Tomáš Prachař

Z Klatov do daleké Gruzie – 
Kavkaz Ride 15

Tomáš Prachař
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Manželé Kristina a Petr Kazimourovi
bydlí v Domažlicích, kde si postupně
modernizují rodinný domek. V jeho
zadní části se rozhodli udělat si vel−

kou prosklenou místnost,
ze které budou mít vý−
hled na zahradu. Ná pad
to byl skvělý, ale jak najít
spolehlivou firmu, která
dodá velká kvalitní pla−
stová okna a provede je−
jich bezchybnou montáž?
Proč takové pochybnos−
ti? To nám vysvětlila Kri −
stina Kazimourová.
„Před 5 lety jsme si ne−
chali v prvním poschodí
od jedné firmy namonto−
vat nová plastová okna,
která bohužel netěsní.
Naše zkušenost s touto
firmou nás natolik vyléči−
la, že jsme už velmi opatrní. Nicméně
po prosklené místnosti jsme toužili,
proto jsme hledali spolehlivého doda−
vatele. Reference z různých stran nás
zavedly k obchodnímu zástupci firmy
Braun panu Petru Hampelovi. Už první
setkání s ním nás přesvědčilo, že
jsme na správné adrese. Jeho radám
a doporučení tleskáme dodnes.
Například jsme plánovali, že budeme
mít celý prostor jen prosklený. Zeptal
se nás, zda počítáme s dveřmi.
Rezolutně jsme řekli, že žádné dveře
nechceme. Chvíli se zamyslel a pak
nám vysvětlil, proč by navrhoval dve−
ře, které by vůbec nenarušily proskle−
nou plochu. Na jeho radu jsme dali
a zaplať pánbůh. Firma také velmi bri−
lantně vyřešila minimální zděný roh,

kde se setkávají dvě okenní křídla.
Technické řešení oceníte ve chvíli, kdy
otevřete obě křídla. Zděný roh vůbec
nenarušuje výhled do zahrady. Nechali

jsme si také vyměnit plastová okna
v přízemí domku. Opět jsme dali na
radu pana Hampela a nechali si na−
montovat zvukově izolační skla, takže
ze silnice k nám neproniknou žádné
zvuky. Veškeré montážní práce pro−
běhly perfektně. Jsme
nadšeni. Ještě ne−
smím zapomenout, že
jsme ze všeho nejdří−
ve navštívili firmu
Braun ve Weidingu
a její výstavní expozi−
ci. Chtěli jsme vidět
výrobky na vlastní oči
a přesvědčit se o kva−
litě,“ vysvětluje paní
Kristina Kazimou rová.

Hitem je sklo
„Současným módním
trendem jsou velké
zasklené plochy, které
umožňují nádherný
výhled.  Vznikají tak
nové obytné prostory
například z teras nebo

balkonů,“
vysvětluje obchodní zá−
stupce firmy Braun pan
Petr Hampel a pokračuje.
„Velkoprostorová tepelně
izolační okna s 2 nebo 3
skly jsou posuvná, vý−
klopná až do šíře 5 met−
rů. Zákazníkům poradí−
me, jak nejlépe zasklení
vyřešit a doporučíme na
základě našich mnoha −
letých zkušeností ten nej−
lepší návrh,  jako to bylo
u paní Kazimourové.
Firma Braun má už více
jak 50 letou tradici v tom−
to oboru.“

Se zákazníkem chceme mluvit
„Když nás klient osloví, chceme s ním
jeho požadavky konzultovat osobně
přímo na stavbě. To je silná stránka
naší firmy,“ zdůrazňuje spolumajitel

firmy Georg Braun. „Chceme vidět
dům, vyhodnotit požadavky klienta
a naši technici se musejí vžít do situa−
ce, že by tam bydleli sami. Vrátím se
k návštěvě u paní Kazimourové. Dům
vytápějí krbem, který mají v této pro−
sklené místnosti. Položme si otázku,
jaká je nejkratší a praktická cesta při−
nést dřevo ke krbu. Odpověď je – mít
v této prosklené ploše elegantní dve−
ře, které nenaruší celkový vzhled. A je
na nás, abychom klientovi vypracovali
ten nejlepší návrh. Proto říkáme našim
technikům a montážníkům, spolu −
pracujte s klientem tak, jako byste si
to dělali sami pro sebe,“ dodává pan
Georg Braun.

Chtěli jsme mít velkou prosklenou plochu
Kristina Kazimourová z Domažlic říká:

Na návštěvě u manželů Kazimourových v Domažlicích. Zprava spolumajitel fir−
my Braun ve Weidingu Georg Braun, Kristina Kazimourová, obchodní zástupci
firmy Petr Hampel ze Kdyně a Hana Váchalová z Postřekova. V podřepu Petr
Kazimour.

„Nápad s dveřmi byl výborný,“ s radostí říká Kristina
Kazimourová.

Velkoprostorová posuvná, výklopná okna s tepelně izolačními
dvouskly.
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Dotaz čtenáře OL:
Dobrý den, 
předevčírem mi bylo doručeno
vyrozumění o zahájení exekuce.
Co s tím mám teď dělat? Bojím
se, že přijde exekutor a všechno
mi sebere. Bohužel nemohu za−
platit všechno najednou. Je mož−
né se s exekutorem dohodnout na
splátkách, popřípadě, jak mám
tuto situaci řešit? Předem děkuji
za odpověď.

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,
pokud Vám bylo doručeno vyrozu−
mění o zahájení exekuce, je více
než pravděpodobné, že v minulosti
byl vydán exekuční titul (např. roz−
sudek, platební rozkaz aj.), na zá−
kladě kterého dlužíte a dosud jste
dluh nezaplatil. Dle § 44 zákona 
č. 120/2001 Sb. o soudních exeku−
torech a exekuční činnosti (dále jen

„exekuční řád“) exekutor posílá
dlužníkovi vyrozumění o zahájení
exekuce společně s výzvou ke spl−
nění vymáhané povinnosti. Sa −
motné vyrozumění není rozhodnu−
tím, takže vůči němu není přípustné
odvolání. Doručením vyrozumění
začíná běžet 30denní lhůta, ve kte−
ré je možné podat návrh na zasta−
vení exekuce, návrh na odklad pro−
vedení exekuce nebo dlužnou část−
ku uhradit. Zároveň povinnému
vzniká dle § 44a odst. 1 exekučního
řádu tzv. generální inhibitorium, jed−
ná se o zákaz s nakládáním majet−
ku včetně nemovitostí a majetku
patřící do společného jmění man−
želů, vyjma běžné obchodní a pro−
vozní činnosti, uspokojování zá−
kladních životních potřeb svých
a osob, ke kterým má vyživovací
povinnost, a udržování správy
majet ku. Jednání, kterým by tuto
povinnost povinný porušil, by bylo
neplatné. V této lhůtě exekutor zjiš−
ťuje majetek dlužníka.

Máte tedy několik možností.
První z nich je dluh zaplatit zcela
včetně všech případných nákladů
soudního řízení a exekuce. V tomto
případě, pokud byste dlužnou část−
ku uhradil celou, odměna exekutora

bude poloviční. Pokud však nemů−
žete uhradit celý dluh najednou, do−
poručuji zkontaktovat exekutora, je−
hož kontaktní údaje najdete na
vyro zumění, a domluvit se s ním
na splátkovém kalendáři. Druhou
z možností je návrh na zastavení
exekuce, který má smysl zaslat
pouze tehdy, když víte, že exekuce
nemá vůbec proběhnout. To je
v případech, kdy byl dluh již za −
placen nebo je promlčen nebo exe−
kuční titul nebyl řádně doručen
apod. Tento návrh musí být odů−
vodněn a musí být doloženy důka−
zy. Poslední z možností je požádat
o odklad provedení exekuce. Tuto
možnost lze uplatnit v takovém pří−
padě, kdy by exekuce mohla mít
pro Vás jako dlužníka nebo pro pří−
slušníky Vaší rodiny zvlášť nepří −
znivé následky a oprávněný by ne−
byl odkladem vážně poškozen.  

Po uplynutí této 30denní lhůty
může exekutor zahájit exekuci
na Váš majetek dle vydaných exe−
kučních příkazů, vhodnou variantu
exekuce pak volí sám exekutor tak,
aby co nejdříve vymohl dlužnou
částku.

Mgr. Zdenka Mlčáková, 
advokátní koncipient

Advokátní kanceláře JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka 

Rada Plzeňského kraje rozhodla
zrušit zadávací řízení veřejné za−
kázky „Zajištění lékařské pohoto−
vostní služby v oboru chirurgie pro
území okresu Tachov na rok 2015 −
2016“, neboť ve stanovené lhůtě
nebyly podány žádné nabídky. 

Plzeňský kraj vyhlásil dne 3. 6.
2015 podlimitní veřejnou zakázku
na služby pod názvem „Zajištění lé−
kařské pohotovostní služby v obo−
ru chirurgie pro území okresu
Tachov na rok 2015 – 2016“.
Předmětem veřejné zakázky bylo
zajištění lékařské pohotovostní
služby (LPS) v oboru chirurgie pro
území okresu Tachov na rok 2015
– 2016. Před pokládaná hodnota
veřejné zakázky činila 5,2 milionu
korun bez DPH. Zadavatel (Plzeň −
ský kraj) zvolil formu otevřeného 
řízení. Lhůta pro podání nabídek
byla stanovena do 22. 6. 2015.

Přesto se zdá, že nemocnice
v5Mariánských Lázních je od 
1. července letošního roku ochot−
na poskytnout tuto službu obyva−
telům Tachovska. 

Pohotovost na
Tachovsku 

nebude, ale ...
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V těchto dnech se stále častěji za−
mýšlím nad nekontrolovaným pří−
livem utečenců do Evropy. Moje
věštba mi ukazuje, že jich do
Evropy už přišlo téměř půl milio−
nu, přitom Evropa je schopna
zvládnou jen 100.000. Evrop ská
unie je zpomalený moloch a tento
nápor není schopna rychle řešit.
Bude jí to trvat  3 roky, než udělá
nějaká opatření. Silně mě zneklid−
ňuje, že utečenci si budou stále ví−
ce klást podmínky k dobrému žití,
a to podle svých představ. Jak mi
kyvadlo ukazuje, 70 procent z nich
nechce a nebude  nikdy pracovat.
Další velký problém, který ve
věštbě vidím, je ten, že 10 procent
z nich budou islámští bojovníci.
Sice ještě teď nejsou, ale stačí jim
nějaký pokyn a vrhnou se do boje.
Jsou to takzvaní spící bojovníci,
kteří se ve správný okamžik 
probudí. 

Všichni to v Evro p −
ské unii vědí, ale
jako by legislativa
byla ochrnutá. Dě −
je se nějaká divná
politika, které ne−
rozumíme a rozu−
mět ani nemůže−
me. Ti, co rozho−
dují, byli sice námi
voleni, ale nic
nám nesdělují, ani
nejednají v soula−
du s názory lidí. Dělají něco za nás,
ale bez nás. Lidé v Evropě začínají
být znechuceni a hrozí, že bude do−
cházet k sociálnímu pnutí a nepoko−
jům. Věštba mi napovídá, že když
vlády nebudou jednat razantně, mo−
hou lidé právo vzít do vlastních ru−
kou. Do tří let by k tomu mohlo do−
cházet. Uprchlíci, kteří k nám
přichá zejí, jsou zcela z jiného pro−
středí. Jsou zcela naivní jako malé

děti. Vidí auta, baráky
a chtě jí to také. Už si
ale neuvědomují, že
k tomu, aby člověk
měl například rodinný
dům, musí vynaložit
velké úsilí. Pro utečen−
ce je Evropa jakýmsi
zlatým dolem. Hrozí
zde velké nebezpečí,
že si své potřeby bu−
dou vymáhat násilím.
Snahy demokratic−

kých vlád o jejich převychování
jsou z říše pohádek. Jediné řešení,
které mi věštba sděluje, je zavřít
hranice a nikoho k nám nepouštět,
vracet je zpět. Demokratům se bu−
dou zdát taková řešení nedemokra−
tická, ale během tří let se k nim stej−
ně odhodlají, ale to už bude pozdě.
Když nahlédnu věštbou do bu −
doucnosti, tak není nijak lichotivá.
Vyspělá Evropa bude chudnout,

sníží se životní úroveň, bude přibý−
vat nemocí, budou vzrůstat výdaje
na armádu, policii, na sociální pro−
gramy. Zastaví se růst ekonomiky.
Evropa sama  příliv utečenců z Afri −
ky a Blí zkého východu nezvládne.
Zde se musí spojit celý vyspělý svět
a řešit problém tam, kde vzniknul.
Počítejme s tím, že se rozhodně bu−
dou zavádět přísnější hraniční kon−
troly a postupně budeme přicházet
o výhody, které nám přinesla de −
mokracie. Moje věštba mi napoví−
dá, že z Afriky se chce do Evropy
přesunout 120 milionů a z Asie 
65 milionů lidí. Kyvadlo mi  ukazuje,
že nyní je v Česku kolem 120.000
běženců a do tří let by jich mohlo
být až dva miliony. Sice mají
v úmyslu projít do Německa, ale to
se jim nemusí podařit a mohou být
vráceni do Česka. 

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

S přílivem utečenců si zatím
vyspělá Evropa neví rady
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Nabízím práci nebo brigá-
du šikovnému zedníkovi.
Plzeňsko, Klatovsko. Tel.:
603383211 PM 150085   

NABÍZÍME dlouhodobé
i jednodenní brigády:
Prá ce ve skladu – s VZV
i bez, vybalování a dopl-
ňování zboží, pekařské
práce a další. Směny
dle výběru, týdenní zá -
lohy a další výhody. 
82-100  Kč/hod. Info na
tel.: 377963917. KŘI PM
150020 

PRACOVNÍ příležitost u me -
zinárodní firmy se sídlem
v SRN, vhodná zejména 
pro osoby ve zdravotnictví
– není podmínkou, tel.:
603484113. RR 50444

PŘIJMEME automechani-
ka. Nástup možný ihned,
Bosch Car Servis, místo vý-
konu Plzeň-Šlovice. Tel.
603535061.

HLEDÁM ambiciózní lidi,
kteří chtějí být finančně 
nezávislí, fa SRN, komuni-
kace v ČJ, stále rostoucí pří-
jem, na věku nezáleží, tel.:
603484113. RR 50446

HLEDÁM kolegy, kteří
chtějí pracovat samostat-
ně, bez šéfa. Mezinárodní
firma – komunikace v ČJ,
na věku nezáleží, tel.:
724948688. RR 50470

HLEDÁM ambiciózního
člověka pro obchodní za-
stoupení mé firmy v kla -
tovském regionu. Požaduji:
příjemné vystupování, spo-
lehlivost. Nabízím: po za-
pracování služební vůz
a nadstandardní příjem,
tel.: 775951353. RR 50491

PŘIJMU zdravotní sestru
do privátní alergologické
ambulance v Klatovech.
Tel. 774279270. RR 50517

ŽENY k myčce na mytí
bílé ho nádobí – hledáme
brigádně do Železné
Rudy, vhodné i pro vitální
důchodkyně, turnusy,
ubytování zdarma, už
pouze dvě místa,  tel.:
725835555. RR 50181

PRODÁM nové štafle 6 pří-
ček 600,- Kč. Málo použitou
zdrav. matraci 85x195 cm
400,- Kč, stolek pro invalidu
55x70 cm 200,- Kč, kosu 
jako dekoraci na chatu
200,- Kč, sud na vodu 
200,- Kč. Dobřany, tel.:
776693073. PM 150117

PRODÁM: 21 m2 dlaž dic-
kůže, 20x20 cm, cc. 1000 ks
nové cihly, 2 ks nové dveře
š. 70 cm gabon, entlovací
šicí stroj Veritas skříňkový,
knihy-beletrie, 2 vyšívané
obrazy – květy, 2 kožené
kabáty dámský a pánský,
2 ká vové soupravy nové,
sleva. KT tel.:608245577.
PM 150118

PRODÁM úhl. brusku
BLACK&DECKER KG725,
701 W,125mm, nepoužitá,
záruka 4 r., cena 790 Kč,
svař. invertor LUX TOOLS
10-100A, 3,2 KW, nepouži-
tý, záruka 1 rok cena 3300
Kč, (nyní v OBI cena 4499
Kč), el. šicí stroj SILVER
Crest, 33 stehů, nepoužitý,
záruka 8 měs., něm. cena
1200 Kč, dalekohledy 
FOMEI 20x50, čes. cena
1200 Kč a MONOKULAR
skládací TURIST 3., 20x50,
rus.,  cena 400 Kč, foto apa -
rát PRAKTICA PLC cena 
700 Kč, videorekordéry
VHS- MASCOM 6 hl. a ORI-
ON 6 hl. oba ve výborném
stavu po 400 Kč/ks. Video -
kazety VHS 15 Kč/ks. Tel.:
732572692. PM 150119

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
25000,- Kč. Zajištění do -
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 150025 

PRODÁM silniční betono-
vé panely rozměr 300
x120x15 cm a 300 x 120 x
20 cm, Plzeň, vhodné 
použití pro zemědělce.
Možnost  naložení a zajiště-
ní dopravy. Tel.: 603383211.
PM 150027

2-3 PALMY, vysoké, do
zimní zahrady. Cena do-
hodou. Tel.: 603498614.

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

STARÉ něm. knihy 100–200
let staré (ne romány), mod-
lit. knížky, starou lov. pušku
(pažba po renov.), mlýnek
na ob., tel.: 722957893. 
RR 50453

MÍCHAČKU na 2 kolečka za
3000 Kč, na 380V, dále svá -
řecí kabely průměr 50mm2,
levně, tel.: 376311848. RR
50437

KRBOVOU vložku, NC –
8000 Kč, nyní 3.920 Kč, 2 ro-
ky používaná, tesané ručně
2 kamenné bloky (žula)
80x80x80. Tel.: 724890242.
RR 50439

NESENOU sečku na obilí –
záběr 3m, káru za traktor
1,2 x 2,2m, valník za koně,
tel.: 705209549. RR 50447

PIANINO Petrof – laděné,
velmi zachovalé. Výrobní
číslo 229998, cena k jednání
25.000 Kč, kontakt na tel.
734311363. RR 50450

4 POUŽITÁ střešní okna
Velux 78x98cm vč. veškeré-
ho oplechování, okna byla
15 let namontována, bez
hniloby. Cena 2000 Kč/ks,
všechna 7000 Kč, tel.:
728746398. RR 50481

KOČÁREK po 1 dítěti, černé
barvy, hluboký + sedačka +
autosedačka + pláštěnka.
Cena dohodou. Tel.:
607985890. RR 50498

PŠENICI a ječmen na krme-
ní. Cena 400 Kč/q. Tel.:
603512222. RR 50515

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  

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

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

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 trumpetu, plechová a ba-
kelitová autíčka, loutky,
radia, fotoaparát, knihy,
pohlednice, kuchyňské vá-
hy aj. staré věci. Děkuji za
nabídku – přijedu. Tel.:
604343109  PM 150011

KOUPÍM nové i použité au-
to-moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajd-
káru, BMW aj. Tatra, Škoda
- Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto-moto
příručky, prospekty, pla-
káty, staré hračky, ple-
chovky od oleje, reklamní
auto-cedule. Dále starou
vzduchovku zlamovací,
vojenskou, pouťovou,
vzdu chovou pistoli, flo-
bertku. Děkuji za nabídku
- přijedu Tel.: 604343109
PM 150012

Z POZŮSTALOSTI  starý
dře věný a chromový ná-
bytek: kredenc, skříň,
špajz se šuplíky i bez, stůl
a židle. Ložnici, truhlu,
komodu, chrom. židle
s podpěrkami, psací stůl,
chrom. křesla, dále
chrom. lustr s bílými kou-
lemi, lampičky, stolní
a podlahovou lampu aj.
chromové doplňky např.
kuchyňské hodiny, budík,
těžítko, model letadla,
reklam ní předměty, po-
pelník atd. do r. 1960.
Děkuji – přijedu. 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
zátiší, portréty, dívčí akty,
lodě na moři, vojenské
motivy, postavy v krojích
aj. (i špinavé a poškoz. ne-
bo jen rám). Dále porc.
a kovové sošky, mince,
hračky, knihy, hodinky,
vyznamenání, ván. ozdo-
by, pohlednice, betlém aj.
staré a starožitné věci do r.
1970. Děkuji za nabídku –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 150016

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou
brašnu, lesní roh, hous-
le, vojenskou vzdu-
chovku, celtu, medaile,
vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti,
vojenské učiliště,  za
budování vlasti apod.
až do r. 1989), kovový
model děla, tanku, au-
tomobilu, 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 po -
kojíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, 
litinové formy na bá -
bovku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
150009

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

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaznou pumpič-
ku, staré lampy, zvonky, mo-
tocykl JAWA 90 Cross nebo
Roadster, i nepojízdný vrak,
moped S11, S22, JAWETA
i na náhradní díly, Škoda
1000 MB, Škoda Octavia,
Škoda Sedan, náhradní díly,
celé auto i vrak. Staré šlapací
autíčko Moskvič i jiné. Tel.:
721730982. PM 150078

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

KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako,
kalhoty, bajonet, odznaky,
dalekohled, šavli, boty,
pouta, vyznamenání, ná -
šivky a též vše po národní
bezpečnosti a SNB do roku
1965, také armádní sako
a „rajtky“ z 50 let. Uniformu
železniční stráže z minulé-
ho režimu. Tel.: 728347491.
PM 150114

KOUPÍM na dekoraci
starý:  truhlářský ponk,
malý žebřiňáček, želez-
né zahradní sezení, že-
lezný - litinový plot,
branku, zábradlí, bal-
kon, žulové koryto, ka-
ménku, staré lyže, dře-
věný sud, vědro, špajz-
ku a jiné. Zn.:PŘIJEDU,
tel.: 603512322. PM
150019A 

VÝKUP HUB – vykoupím
všechny vámi nasbírané
houby a borůvky, nejvyšší
možné ceny, příspěvek
i na dopravu, Bělá nad
Radbuzou, tel.:
604807004. RR 50464



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, kanyst-
ry, ešusy, čutory, lopatky,
torny, telata, spacáky, 
šavle apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děkuje-
me za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
777263546. 

KOUPÍM starší zachovalý
kuch. sporáček – L –  levný,
předem děkuji, tel.:
722957893. RR 50452

KOUPÍM lebku jelena špi -
čáka, Kašperské Hory, tel.:
604487748. RR 50476

LAMPOVÁ rádia, krystalky,
gramofony, měřicí přístroje
a jinou historickou elektro-
niku. Dále mechanické hra-
cí stroje (fonografy, poly -
fony, gramofony). Vše mož-
no i nefunkční nebo jen
části a náhradní díly.  radio-
museum@seznam.cz, Tel.:
724675967. RR 50489

KOUPÍM pianino nebo kříd-
lo, tel.: 604279347. RR 50472

KOUPÍM tyto křesla a ten-
to typ křesel. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: + 420 776 599 696
a email.: slavoj.pikovice
@seznam.cz. Děkuji :) RR
50521

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě -
 ratel stále hledá a dobře
zaplatí staré pohledni ce-
až 10. tis Kč za chybějící
pohlednice obcí Šumavy
(např. Schu kat schen,
Paterlhütte, Gla ser wald,
Stadln, atd.), dobře za-
platím i jiné pohlednice
do roku 1945, uvítám 
větší množství, sbírku či
pozůstalost, mohu přijet.
Mobil: 602486490. RR
50373

PRONAJMU byt 2+1 v cent-
ru Plzně, cena 6500 + ener-
gie. Tel.: 608911111

PRONAJMEME VÁŠ BYT
DO 14 DNŮ. Úzce spolupra-
cujeme s velkými firmami.
Pouze solidní klientela.
Právní servis, převody ener-
gií a klientský servis je sa-
mozřejmostí. Prázdný byt
vám nevydělá. INSTINKT 
REALITY s.r.o.  Tel:
800737309. PM 150045

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

PRONAJMU byt 2+1 v Kla -
tovech v perfektním stavu
od srpna 2015, nájemné
7.100 Kč + kauce 14.200 Kč,
tel.: 725207498. RR 50451

PRONAJMU nový nadstan-
dardní rodinný dům 5+1 na
krásném místě v Do maž -
licích, balkon, krb, garáž, vel-
ké suterénní prostory, okras-
ná zahrada, venkovní po -
sezení. Cena 12.900 Kč mě-
síčně + energie, tel.:
602811834. RR 50462

PRONAJMU slunný cihlový
byt po rekonstrukci, 1+1,
s balkonem, v Plzni-Slova -
nech, cena 5900 Kč měsíčně
+ energie, tel.: 606916148.
RR 50463

PRONAJMU trubkové le -
šení cca 80m2, 1500Kč/
měsíc. Klatovy. Tel.:
720686209. RR 50468

PRONAJMU garáž v Kla -
tovech, sídliště v Pod -
hůrčí, tel.: 602882461. RR
50473

NABÍZÍM pronájem k rekr. –
Šumava – Sušicko, 2 pokoje
v patře RD. Cena na os. a den
140 Kč. Spol. koup. a kuch.
při obsažení obou pok. 
130 Kč na os./den. Tel.:
376526153. RR 50483

V CENTRU Klatov pronajmu
menší byt, součástí bytu ku-
chyň, úložné prostory, vlast-
ní topení, měsíční nájemné
4500 Kč + energie, tel.:
777119669. RR 50493

PRONAJMU byt 2+1 v Kla -
tovech v cihlovém domě
vedle v blízkosti Albertu, 
zahrada k užívání. Pouze 
solventní zájemci. tel
734200646. RR 50507

PŘENECHÁM k odprodeji
lukrativní pozemky v zástav-
bové lokalitě Plzeň – město.
Vhodné pro výstavbu bytů,
kde již probíhá výstavba by-
tových domů. Inženýrské sí-
tě v blízkosti pozemků. Tel.:
736139113. PM 150108

PENÍZE ZA VAŠI NEMOVI-
TOST IHNED! Vykoupíme
vaši chalupu, chatu. Pod -
mínkou vlastní pozemek, za-
vedená el.. Peníze vyplácíme
do 3dnů. Právní servis zajiš-
těn. 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.
INSTINKT REALITY s.r.o. Tel:
800737309. PM 150046

PRODÁM starší RD 5+1,
Hostouň (DO), sklep, pů-
da, garáž, dílna, zahrada
1177 m2, dům 243 m2, vy-
tápění na tuhá paliva, vo-
dovod, kanalizace, el.
220/380V, klidné místo,
v dobrém stavu k okamži-
tému nastěhování, tel.:
737837229. RR 50482

PRODÁM krásnou a velkou
zahradu na Markytě v Kla -
tovech o výměře 890 m2. Na
pozemku je dřevěná, patro-
vá, celo podsklepená chat-
ka, dřevená kůlna, plechová
garáž, studna s užitkovou
vodou, bojler, domácí vo-
dárna, nedodělaná koupel-
na, elektřina 220V, WC. Voda
ze studny je rozvedena po
zahradě. Jsou zde ovocné
stromy. Zahradu lze použít
jako stavební parcelu na
stavbu do 40 m2. Cena
550.000 Kč. Tel.: 728144954.
RK nevolat. RR 50435

PRODÁM stavební parcelu
o rozloze 520 m2, dále za-
hradu o výměře 2000 m2
v územním plánu obce pro
zástavbu v KU Milavče, okr.
Domažlice. Cena dohodou.
Kontakty: kubovamarie@
centrum.cz, mobil:
721110105. RR 50441

PRODÁM RD v Janovicích
nad Úhlavou. 5+kk + garáž
+ 2 zahrady. Při rychlém jed-
nání sleva. Možnost dlou -
hodobého pronájmu s ná-
sledným odkupem. Tel.:
728645366. RR 50442

KOUPÍM zemědělský po -
zemek v okolí Klatov. 
Náj. smlouva nevadí.
774420542.  RR 50510

PRODÁM pozemky ke stav-
bě domu v Petrovicích
u Sušice, 4496 m2 a 1 ha,
bez přímého souseda, klid,
cena 290 Kč/m2, tel.:
773490163. RR 50497

PRODÁM bývalou země-
dělskou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhle-
dem na panorama Šu -
mavy, bez přímých souse-
dů, s dobrým přístupem.
5+1.  Rozloha 3.500 m2
parcela – dvůr, zahrada, 
2 x studna, 380/220V.
Vhodné k bydlení, podni-
káni i k rekreaci. Cena
1mil. 395 tis. Kč. RK nevo-
lat. Tel.: 602614480. RR
50490

PRODÁM zahrádku ve Ště -
pánovicích s dřevěnou chat-
kou o vel. cca 400 m2, dále
prodám garáž v Lubech
u hřiště. RR 50496

PRODÁM v Bílenicích u Su -
šice zem. usedlost se dvo-
rem, stodolou a zahradou.
Obytná část 4+1 je po re-
kons., ÚT, ob. voda, cena:
1.100.000 Kč, tel.:
777595318. RR 50500

HLEDÁM ke koupi starý do-
mek nebo chalupu před
opravou, i dlouhodobě ne -
obývanou či ve špatném
stavu, vhodnou k rekon-
strukci, do 250.000 Kč, tel.:
606572188. RR 50505

PRODÁM skromnější udr-
žovanou chalupu se dvor-
kem a stodolou blízko Staň -
kova – levně 199.000 Kč, tel.:
607837208. RR 50504

NA HNAČOVĚ prodám zdě-
nou, patrovou chatu s lodě-
nicí (pěkné místo), cena
k jednání 600.000 Kč, tel.:
777119669. RR 50518

KOUPÍM byt s balkonem
v Domažlicích 3+1 nebo
větší, platba v hotovosti,
prosím nabídněte, tel.:
603840476. RR 40443

PRODÁM byt  po celkové
náročné rekonstrukci v pa-
nelovém domě v klidné čás-
ti KT o velikosti 4+1+L s vel-
kým zděným sklepem
a vlastním parkovacím stá-
ním. V blízkosti nákupní
střediska, MHD, benzina,
škola. Vyšší cena, volejte jen
vážní zájemci, ne SMS. Tel.
602118566. RR 50495

PRODÁM 2+1 v Klatovech,
sídl. Pod Hůrkou. Přízemí. tel
774420542. RR 50508

KOUPÍM byt 2-3+1 v Plzni
Slovany, zahradní ul. a okolí
774420542. RR 50509

PRODÁM byt 2+1 s garáží
v Nezamyslicích u Sušice, 60
m2, jižní strana, teplý, el.
ústřední topení, pův. jádro,
volný ihned, cena: 399.000
Kč, tel.: 777338552. RR
50499

KOUPÍM byt 2+1 v Plzni
v osobním vlastnictví, mů-
že být i před rekonstrukcí,
rychlé jednání, do 1,2 mil.
Kč, tel.: 721004299. RR
50506

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 převo  dov -
kou, pěkné pneu včetně 
disků, světla atd.  Tel.:
603383211.  PM 150028

PRODÁM motorovou se-
dmi metrovou loď s malou
kajutou, německé výroby
se Z nohou a se zabudo -
vaným, nefunkčním  osmi -
válcovým  karburátorovým
motorem GMC, včetně
dvounápravového brz -
děného přívěsu. Plzeňský
kraj. Cena k jednání 100000
Kč. Tel.: 723622663  PM
150030

KOUPÍM díly na Traktor
Zetor krystal typ 8111 nebo
8011, spodní ramena do
hydrauliky včetně držáků
ramen. Závaží do disků kol,
dveře, případně čelní na-
kladač k tomuto typu.
Závaží na předek traktoru,
sedačku, přední a zadní
pneu a zadní závěs. Dále
koupím  čelní nakladač na
traktor Zetor Krystal, pří-
padně traktor  s čelním na-
kladačem. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 150102

JAWA, ČZ – koupím 
náhradní díly 

na čes koslovenské 
motocykly i nové, 

po užité, cokoli, zbytky
z mototechny, 

tel.:  724519585. 

RR 50129
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TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon-
táž, www.e-taznezarize-
ni.cz, tel.: 775104121. RR
50083

PRODÁM PNEU 155/70-
13, 145-13, 155-13,
175/70-13 i jiné rozměry
14“–18“. Tel.: 602834411.
RR 50474

PNEU, ALU kola, plechové
disky, nové i použité, pěk-
né, levně, např. nová ALU
kola 5.500 Kč za celou sa-
du. Tel.: 602834411. RR
50475

KOUPÍM bezkontaktní 
zapalování – Trabant, tel.:
603523178. RR 50485

SYMPATICKÝ 40/175 muž
hledá sympatickou, štíhlejší
ženu, do 40 let. Z Plzně
a okolí, se zájmem o rocko-
vou hudbu a poznávání
pamá tek. Jedno dítě není
překážkou. Zn.: Štěstí ve
dvou. SMS na tel .:
733681229. PM 150115

36 letý, vyšší sportovní po-
stavy, prý pohledný, hledá
touto cestou ženu do 45 let
na trvalý vztah plný lásky a
radosti. Najdu tě??? Tel.:
722749243. PM 150116

Netter Herr aus Bayern, 26
Jahre, 17o cm groß sucht
eine Frau nur aus CZ, für
gemeinsame Zukunft . Ich
bin finanziell sehr gut ges-
tellt und kann Dir viel bie-
ten . Du solltest etwas de-
utsch sprechen ! Ich bin
Nichraucher und Du soll-
test noch keine Kinder 
haben! Ich habe einen se-
hr sicheren Arbeitsplatz
und wohne in der Grenz -
nähe zu Domažlice. Ich
möchte also nicht mehr al-
leine sein! Habe sehr viele
Hobbies wie Natur, Musik,
Tanze gerne und fahre
gerne Auto, auch in den
Urlaub. Ich suche also eine
Frau für immer. Wo kön-
nen wir uns treffen?
Freund mich sehr!! Birgit
Ring, Wildeppenried 1a,
92526 Oberviechtach /
Deutschland, Tel.:
01717496672. RR 50438

50/175 rozvedený hledá
štíhlou, milou ženu. Kla -
tovsko. Tel.: 702433286. 
RR 50480

SUCHE eine gute Frau für
Partnerschaft aus der
Tschechei, bis 65 Jahre,
schlank oder mittel -
schlank. Bin Deutscher,
Man wohne nicht weid
von der Grenze, bin 59
Jahre, 170 gross, dunkles-
Haar, eigenes – Haus,
Schwimmmeister, in Frei -
bard – Hallenbad, alleinle-
bend. Ernste anrufe oder
SMS under tel. 0049-
015202880186. RR 50448

48/180, rozvedený ne vlast-
ní vinou, hledá upřímnou
ženu do 53 let, nekuřák, ab-
stinent. Zn.: Jen vážně. Tel.:
702174680. RR 50457

SUPER muž z Bavorska,
tel.: 773599200. RR 50494

NETTER Herr aus Deutsch -
land, 45 Jahre, 1.88 m
gross, 108 kg. Nr. roman-
tisch naturverbunden,
sucht sympatische Frau
für feste Beziehung, die zu
ihm hält. Tel.: 01525
3128500 – ich freue mich
sehr auf Antwort!!

SŠ 45/178 se 2 dětmi ve vl.
péči hledá mladší milou
ženu pro trvalý vztah, kte-
rá neholduje alkoholu a už
ví, co od života chce. Při vz.
sympatiích přistěhování
možné. Tel.: 702633343.
RR 50469

SVOBODNÝ 43 hledá
upřímnou dívku k vážnému
seznámení, věk do 40 let,
zájmy: kolo a v zimě běžky.
Zn.: Ve dvou se to lépe 
táhne. Dítě vítáno. KT, SU,
HOR. Tel.: 602278520. RR
50477

HLEDÁM ženu do 40 let,
z nedostatku příležitosti,
k seznámení. Dítě vítáno.
Jsem nekuřák abstinent.
Trvalý vztah. DO, KT. Tel.:
721636928. RR 50479

HLEDÁM a stále nenachá-
zím. Zkouším touto formou
štěstí. Já 47, rozvedený bez
závazků hledám ženu či ma-
minu, které je samotné také
smutno. Jsi někde? DO. Tel.:
720145583. RR 50487

NETTER Herr, 43/184, Nr
schlank, mit sicherem Ar -
beitsplatz, Naturver bun -
den Erholung im Haus -
garten, Freude am Sport
und Reisen. Ein Liebens -
werter Mann mit toller
Ausstralung, sucht nette
Frau aus Tschechien, zwi -
schen ca. 30 und 40
Jahren, mitgleichen  Inter -
resse, für eine gemein -
same Zukunft. Handy: 151
1435 122 ab 19.00 h. Nr. 
in Tschechien 00420.
Bernd König, Karlstrasse
44, D-71069 Sindelfingen,
Deutschland. RR 50488

65/184 hledám k sobě mi-
lou kamarádku – přítelkyni,
mám rád procházky do lesa
sbírat houby, slunce, vodu,
vzduch, tel.: 731010783. RR
50501

SYMPATICKÝ, zajištěný,
ženatý, 46 let, hledá po-
hodovou mladší ženu
na hezký diskrétní vztah
bez narušení soukromí,
SMS, tel. 737962008. 
RR 50502

57LETÝ nekuřák, zadaný,
hledá přítelkyni, zatím
k občasným diskrétním
schůzkám, tel.: 722301310.
RR 50484

FIRMA BORDELÁŘ s.r.o. při-
jme uklízečku, pradlenu, ku-
chařku, milenku. Požadavky:
Věk do 42let, nekuřačka
štíhlejší postavy, základní
dávka inteligence, smysl pro
humor, řidičský průkaz sk. B,
chuť ŽÍT, ne přežívat... Na -
bízím: Popovídání o čemko-
liv, pohlazení po těle i duši,
společné procházky, výlety,
sportování, dovolenou, ….,
oporu ve chvílích, kdy ji bu-
deš potřebovat, ubytování
v RD se zahradou. Po zapra-
cování plat 60 min. na hodi-
nu ;-), v případě vzájemných
sympatií společný život, nej-
raději na doživotí :-) Žádosti
zasílejte formou SMS na
607685425 čtyřicetiletému
SŠ, sportovní postavy, opti-
mistovi s vlastním zázemím,
který je pro každou špatnost
:-)) Z úsporných důvodů ma-
jí přednost uchazečky na ví-
ce pozic současně, nejlépe
všechny najednou :-D RR
50513

CHCEŠ strávit pár dní dovo-
lené u moře v mé společ-
nosti? Je Ti 30-40 a jsi neku-
řačka a kde kdo se za tebou
otočí, víš co chceš, tak odpo-
věz. Zajištěný, zajímavý 
muž po 55. Upřednostňuji
foto a telefon na e-mail: 
nikon85@seznam.cz. Při vzá-
jemných sympatiích mož ná
i něco víc než dovolená.

HLEDÁM milou a veselou
ženu, která chce také promě-
nit všední stereotyp za ne-
všední hezký milenecký
vztah, založený na důvěře a
diskrétnosti. Jsem 45/185 ča-
sově nezávislý – KT, DO, PL.
Tel.: 720633703. RR 50514

SVOBODNÝ štíhlý muž
střed. let hledá štíhlou dív-
ku, ženu, která též bydlí sa-
ma a schází jí něžný dotek,
pohlazení jako mně a nebojí
se nahoty. Jsem něžný,
100% diskrétní. Uvítám
dlouhodobý vztah. Zn.: 
PJ, PM, DO, KT, Horažďo -
vice, Sušice a okolí. SMS
722257272. RR 50516

47/Baculka hledá přítele
kolem 50 let, na výlety, piv-
čo a sex. Jen SMS. Okolí KT,
DO. Tel.: 723462826. RR
50465

BACULKA 48/175 hledá
přítele pro trvalý vztah s vy-
řešenou minulostí. DO, KT
a okolí. Zn.: Najdu Tě. Tel.:
607546375. RR 50467

69LETÁ vdova hledá přítele
pro hezký vztah a porozu-
mění. Setkání napoví víc. KT,
DO, PLZ. RR 50486

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

KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpověď
na otázky, pomoc v mi -
lostných a mezilidských
vztazích, ve finančních
a zdravotních problémech.
Osobně nebo písemně.
Volejte na tel.775901978.
PM 150070

EKOLOGICKÁ likvidace vra-
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykou píme starší stavební
stroje, nákl. automobily a ze-
mědělské stroje. Dále prová-
díme demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663. PM
150031

NABÍZÍM ukládku zeminy
i větší množství cca 8000
tun. Cena při menším množ-
ství 100 Kč/t, při větším
množství sleva až na 55
Kč/t.Tel.: 603383211. PM
150101

MÁTE problémy s pletí nebo
s vlasy? Vyzkoušený přírodní
produkt s lékařským derma-
testem SRN. 100% efekt. Tel.:
603484113. RR 50445

HLEDÁM zajímavé ženy 
25-40 let za účelem foto -
grafování v ateliéru i v pří -
rodě. Kontakt  zaslat na  
foto85@seznam.cz . Přiložit 
3 foto + telefon. RR 50511

VYKLÍZECÍ  PRÁCE  –
kompletní vyklizení, od-
voz a likvidace různého
odpadu, 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 ma-
jetek. Vše se dá řešit! Naše
právní oddělení zdarma
zanalyzuje Vaši situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je začít jednat!
INSTINKT REALITY s.r.o.
Tel: 800737309. PM
150047

PROVÁDÍM veškeré ze-
dnické práce – omítky, ma-
lování, obklady, dlažby,
výkopové práce, drenáže
a další práce dle domluvy.
Kla tovsko a Plzeňsko.
Levně a kvalitně. Tel.:
722749243. RR 50395

HODINOVÝ MANŽEL –
služby pro domácnost,
byt, zahradu. Opravy,
údržba, montáže, reno -
vace, úklid, SEKÁNÍ TRÁ -
VY i pro obce a firmy.
www.hodman.eu. Tel.:
736797470. RR 50247

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

NAŠE firma nabízí nátěry
pultových střech a kon-
strukcí, rozebrání střech
a krovů, vyklízení půd-
ních a sklepních prostor,
výkopové práce ručně
i mechanicky dle terénu.
K naší činnosti také patří
likvidace staveb a boura-
cí práce. Klatovy, tel.:
733298802, email: miraa-
gent@seznam.cz. RR
50471

MÁTE doma nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma 
odvezu, vykoupím, zpro-
středkuji prodej – za 
odvoz. T.: 608887371 / E.:
info: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 40248

KOUPÍM  Jawa 350 
typ 633-634 a 638-640

i poškozené, 
tel.: 724519585. 

RR 50130

KOUPÍM za vaši cenu
do soukromé sbírky

motocykly a náhradní
díly značek JAWA, ČZ,

PRAGA, OGAR 
od r. v. 1929 do r. v.

1989 s doklady i bez.
Tel. 608941498.

RR 50121

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré 

motocykly všech 
značek v jakémkoliv

stavu i jednotlivé díly. 
Platím ihned 
v hotovosti. 

Tel.: 607946866. 
RR 50459
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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 VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo −
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah 
pla cené 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. července 2015

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

RYCHLÉ půjčky 10 tis-100
tis. bez poplatku předem.
w w w . k z - f i n a n c e . c z , 
možnost spolupráce. 
SUPER VÝDĚLKY!!! Tel.:
737607405.  KŘI PM
150082

PŮJČKA 2000-8000 Kč!
Hned na ruku! Stačí
OP+mobil! Pražská 41,
Plzeň, 11-16h, tel.:
605760958.  KŘI PM
150107  

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

PŮJČKY bez poplatků pře-
dem. Volejte, nebo pište
zprávu, zavolám. Info.:
602471087. RR 50522

FOFR PŮJČKA. Registry
neřešíme. Tel.: 702995055.
KŘI PM 150048

PŮJČKA! Výplata v hoto-
vosti, měsíční splátky, tel.
777012794 nebo SMS. 
RR 50455

OSAMĚLÁ zvířata (pejsek
+ 3 kočičky) hledají oběta-
vé lidi (pána, paní, manže-
lé v důchodu). Kdo by nás
měl rád a chodil na pro-
cházky. Jinak máme vše,
bydlíme v domě se zahra-
dou (2+1), ale hledáme
někoho, kdo by chtěl byd-
let s námi a starat se o nás.
Nabídky písemně do re-
dakce. Zn.: Klatovy. RR
50436

PRODÁM 6měsíční králí-
ky 250 Kč/kus, prodám 
5 kozlíků stáří 3 měsíce
500 Kč/kus, prodám 
kozí mléko bez zápachu
25 Kč/l, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 50461

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

NABÍZÍME  rekvalifikační
kurzy:  masér, pedikúra,
manikúra, nehtová mode-
láž, kosmetika a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAVO s.r.o., individuální
výuka! www.vip-relax.cz,
w w w . m a v o . e u . T e l . :
602478448, 603284493.
KŘI PM 150001

Další číslo 
Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
3. 8. 2015
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