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V měsíci červenci 2015 jsem byl přijat ve FN Plzeň Bory na Der ma −
tologické klinice (lymfodrenáže). Chtěl bych poděkovat za velmi lidský
a profesionální přístup k pa cientům ze strany ošetřujících. Chtěl bych
poděkovat za maximální péči především MUDr. SZAKOS, vrchní sestře
Ventové a terapeutce pí. Purschové. Ještě jednou díky.

Děkuji i zdravotnímu personálu kliniky, jste bezva sehraný kolek−
tiv. Vydržte. Ing. Luboš  Šebesta Domažlice

Svoboda je právo na rozhodnutí o sobě samém, o svém životě. Ať již 
racionální či iracionální, avšak s odpovědností za své rozhodnutí a důsled−
ky takového kroku. Včetně těch iracionálních.
Do Maňovic jsme jeli s nově zvolenou krajskou předsedkyní Ing. Lenkou
Brčkovou potkat se s místním starostou a lidmi, žijícími v lokalitě tzv. Březový
potok, jak ji pojmenovává SÚRAO – Správa úložišť radioaktivních odpadů.

Na rozdíl od militantních zelených odpůrců všeho moderního a pořizujících
dokumentaci nejmodernější technikou, jsme řekli tamním lidem velmi důleži−
tou věc. Řekli jsme jim, že to oni tam žijí své životy, mají tam své domovy, své
děti. A jejich děti tam budou zase chtít mít svoje děti, žít své životy, mít své do−
movy. A nikdo nemá práva jim vnutit svá rozhodnutí. Pokud se oni rozhodnou
hlubinné úložiště radioaktivního odpadu odmítnout, nikdo nemá právo jim 
cokoli vyčítat.
Pakliže však budou chtít úložiště přijmout, musí to být jejich vlastní rozhodnu−
tí a nikoli žádné nadřazené státní autority. Přebujelá státní hydra si zvykla uží−
vat zaklínadlo „veřejný zájem“. Ale veřejný zájem je jejich zájem a ne několika
málo úředníků!!!
Pokud úředníci tolik chtějí v lokalitě obcí Pačejov, Kvášňovice, Olšany,
Maňovice, Chanovice a Velký Bor zřídit si hlubinné úložiště jaderného odpadu,
musí obyvatelům nabídnout to, co jim a právě jim bude stát za to, že dovolí
zlikvidovat své domovy. Bez ohledu na náklady.
Veřejný zájem má takovou cenu, jakou stanoví ten, jemuž bereme domov ve
veřejném zájmu. Je nepřijatelné, aby se veřejným zájmem kryla zvůle.
Konečně i Karel Havlíček Borovský řekl, že „Každého člověka jmění se musí
hájiti a kdo se cizího jmění dotýká, kdo do cizího jmění sahá, jest komunista!
Jen majitel sám právo má se svým jměním dle své vůle nakládati a každé 
míchání se do toho odjinud jest komunismus!“
Díky za doprovod nově zvolené krajské předsedkyni Strany svobodných 
občanů ing. Lence Brčkové.   Pavel Havlíček, Lenka Brčková

SVOBODNÝ SLOUPEK
Zjišťujeme, že Svoboda je nám upírána čím dál tím více.
Co je to vlastně Svoboda, kterou máme na mysli?
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Dny dávno provoněné jarem uběhly
jako voda v řečišti při jarním tání ze
šumavských hor. Nastalo léto, blížil
se předposlední červnový den. Dě −
tem, k velké jejich radosti, nastaly
prázdniny. Byl
pátek, pro mno−
hé pra cující nej −
šťastnější závěr
pra covního týd−
ne, na který se
všichni těšili…
I na Tondu se
v chladných vě−
zeňských zdech
usmálo štěstí
a po podané žá−
dosti o podmínečné propuštění mu
nakonec jeho virtuózní kousek vy−
šel! Tehdy, čtrnáctkrát soudně tre−
staný, valnou měrou za majetkové
delikty, stanul před šedou vězeň−
skou branou na svobodě. Zhluboka
se nadechl, pustili ho hned po obě−
dě. První jeho kroky vedly do nej−
bližší hospody, kde si poručil pivo.
Než by se člověk nadál, skončilo
v jeho žaludku piv rovných pět, až
pak uhasil žízeň a zvolna se vypravil
na nádraží, nasedl do vlaku a odejel
domů, do svého rodiště. Uchopil tak
nabízenou příležitost společ ností
přímo za pačesy.
Život mu počal, po několika letech
v souhrnu strávených ve vězeň ských
zdech, na svobodě rychle plynout.
Svoboda je svoboda, to se nenechá
upřít, problesklo jeho myslí, ale má to
háček, musí se s ní umět zacházet,

neboť život sám i mnohem ctnost −
nějším, než člověku ne připravenému,
skýtá mnohá úskalí.
Tonda měl rád pivo a od piva je jen
krůček k hospodským kamarádům

a od nich, po rozkutálení se
prac ně našetřených peněz
i k trestné činnosti, v rámci

mnohonásobně naučeného vzorce,
který ho doprovázel všude jako stín.
Vtíravému pokušení se vehementně
bránil! Vidina vězeňské kobky byla
ještě příliš silná. Nej více mu vadila ši−
kana stran Romů, která ve většině vě−
zení panuje, a tak tlaku odolával.
Nebyl nikdy průbojný, ani nebojácný
a šikaně už vůbec nedokázal vzdoro−
vat. Proto raději přežíval i několik mě−
síců po propuštění z podstaty a toho,
co mu kdo z kamarádů dal či za něho
zaplatil. Vtíravost nutkání však byla
den ze dne silnější, a nakonec stači−
lo jen málo… Několik heců u piva
a pracné předsevzetí zmizelo v tem−
notách jedné říjnové sušické noci. Na
konto své kriminální ka riéry si nejprve
připsal vloupání do bufetu rychlého
občerstvení, prodejny ovoce a zele −
niny, potravin, až nakonec se vloupal
dvakráte do stejné restaurace.

Ze všech ob jektů si až
tak tolik neodnesl, ani
peněz ne, vše chno prolil
kvas ným mokem. Bylo
jen otázkou času, kdy
chlapci z kri minálky za
ním přijdou, netrvalo to
až tak dlouho, když na−
šeho Toníka zmačkli.
Bránil se, zapíral, vykru−
coval, lhal, ale nebylo
mu to nic platné. Důkazů
proti němu bylo dost!
Následné předvedení
před státního zástupce
a k soudu nemohlo
skon čit jinak, než že na
nenapravitelného hříšníka byla uvalena
vazba, pro někoho možná, že až příliš
bagatelní. Roz hodně však přesně podle
lidového rčení: „Komu není rady, tomu
není pomoci!“ Možná, že si pro mno−

hé, s nadcházející zimou, Tonda zao−
patřil přechodné bydlení na státní útra−
ty. Možná? Svoji šanci, tak jako mno−
hokráte v minulosti, prostě a jednodu−
še promarnil! Karel Fořt

Ze zápisníku kriminalisty:

Bývalý kriminalista Karel Fořt
napsal už několik knih, ve kte−
rých vzpomíná na odhalování
kriminalistických příběhů, kte−
ré se staly na Šumavě. Jeho
posledně vydanou knihou je
Vražda pod Černou věží.

Promarněná šance

Kde si lze knihy koupit?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaro−
še 108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 
a v Galerii a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knih−
kupectví Šumava – nám. Svobody, v Nýrsku v knihkupectví
U Řetických, dále v knihkupectví v Horažïovicích – Ševčíko−
va 24, v knihkupectví ve Kdyni – Náměstí 22, v Kašperských
Horách v prodejně dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99,
v Domažlicích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru
a v Plzni v Knihkupectví Ševčík – Solní 5−7 a v Knihkupectví 
Jaroslav Chmela – Americká 32.
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Kovovýrobou a stavební činností
se zabývá akciová společnost Ko −
ramex se sídlem v Sušici. Ve svých
4 střediscích, v Sušici, Tedražicích,
Čej kovech a Klatovech
zaměstnává kolem 170
pracovníků. Patří mezi
významné regionální
firmy vy tvářející nová
pracovní místa zejména
v kovovýrobě a sta −
vebnictví.
V Klatovech má firma
Koramex stavební stře−
disko, které nabízí veške−
ré práce, jako například
stavby na klíč, jakékoli
zednické opravy, hydroi−
zolační a sádrokartonář−
ské práce, zemní úpravy a další. Když
říkáme, že na klatovské středisko
akcio vé společnosti Koramex se mo−
hou obrátit všichni, pak tím myslíme
jak firmy, společenské organizace,
tak i jednotlivce hledající firmu, která
jim například opraví rodinný domek,
vyzdí opěrnou zeď nebo položí zám−
kovou dlažbu. 
S vedoucím stavebního střediska
v Klatovech Petrem Vondrou jsme
si povídali o venkovních dlažbách,
které dělají dojem na každého, kdo
vstoupí na pozemek. Podle tohoto
prvního dojmu si mnozí udělají i ná−
zor na majitele či firmu.
O jakou venkovní dlažbu, pane
Vondro, je největší zájem?
Jednou z nejpoužívanějších a nejoblí−
benějších je betonová zámková dlaž−
ba. Je vhodná pro úpravy chodníků,
teras, příjezdových cest a dalších
míst. Konečný výsledek působí vkus−
ně, esteticky a jsou možné i barevné
kombinace a mozaiky. Zámkovou
dlažbu pokládáme jak pro soukrom−
níky, kteří chtějí například vjezd do
garáže, chodník, tak pro firmy poža−
dující parkovací plochy a vnitřní ko−
munikace. Pokládali jsme zámkovou
dlažbu například v Běšinech, Vrhavči,
na Špičáku, v Klatovech, před sou−
kromým pivovarem v Bezděkově.
Dále jsme se osvědčili též ve veřej−
ném sektoru, kde jsme schopni reali−
zovat celé místní a obslužné komuni−

kace. Můžu říct, že tyto práce jsou
jakou si vlajkovou lodí naší činnosti.
Na první pohled se zdá, že pokládka
není nijak náročná.

To je mylné zdání. Pokládka vyžaduje
velkou zkušenost, odbornost, pečli−
vost a žádný spěch. Precizní už musí

být samotná příprava podloží, které
se připravuje podle geologických
podmínek konkrétní lokality. Jed −
notlivé podkladní vrstvy musí svým
složením přesně odpovídat budoucí
zátěži a musí být řádně zhutněny.
Máme zkušenosti, že zákazník chce
položit  zámkovou dlažbu na dvorku,
kde se podle jeho slov jen chodí.
Když se ho zeptáme, kam skládá  uhlí
nebo dřevo na topení, tak se dozví−
me, že auto s uhlím jede přes dvorek.
To je pro nás značně důležitá a zá−
sadní informace. Podloží a pevnost
dlážděné plochy totiž děláme podle
jejího zatěžování. Máme zkušený tým
našich pracovníků, kteří jsou odbor−
ně zdatní a velmi pečliví. Reklamace
nemáme, proto si můžeme dovolit

dát zákazníkům ne 2 roky, ale 36 mě−
síců záruku na naše práce.
Vrcholným mistrovstvím je poklád−
ka žulové dlažby. Také ji děláte?

Udělat precizní dlažbu
ze žulových kostek je
opravdu umění. Máme ve
svých řadách zkušené
odborníky, pro které není
problémem  kvalitně polo−
žit žulovou dlažbu. Velkou
zpevněnou plochu ze žu−
lových kostek jsme děla−
li v bývalém vojenském
prostoru Brdy pro minis−
terstvo obrany. Jednalo
se o areál několika budov
a v jeho středu byla  žulo−
vá dlažba. Levnější varian−

tou, kde je výsledný efekt vzhledu žu−
ly zachován, je dláždění ze žulových
odseků. Tato pokládka je sice o něco

pracnější, ale cena vstupního materi−
álu je nízká. Touto metodou jsme žulu
pokládali např. v Kla tovech na Hůrce,
a to u Božích muk a Na Vyhlídce. 
Jaké jsou rozdíly mezí  zámkovou
a žulovou dlažbou?

Na zámkovou dlažbu dává výrobce
záruku 20 let, oproti tomu je žulová
dlažba nezničitelná. Rozdíl je také
v nasákavosti. Pokud vám vyteče olej
z auta na žulovou dlažbu, nenasákne,
nic se nestane. Naproti tomu zámková
dlažba se olejem zabarví. Také  v zimě
„prosolené“ auto, ze kterého stéká
sůl, působí agresivně na zámkovou
dlažbu. Na žulové dlažbě žádné stopy
nezanechá. Žula je přírodní materiál,
který vydrží přes 100 let a nepoškrábe
ho ani ten nejostřejší nůž. Má jedineč−
nou přírodní kresbu, originální za −
barvení, je příjemná, výborně tepelně
vodivá a má akumulační schopnosti.
Kdo nechce zámkovou ani žulovou
dlažbu, ale chce mít zpevněný po−
vrch. Jakou možnost mu nabídnete?
Vhodné jsou živičné povrchy a zá−
jemci nejsou nijak limitováni množ−
stvím. Jedná−li se o velké plochy, za−
jistíme provedení finišerem. Kromě
živičných povrchů zpevňujeme plo−
chy vápencovou tříští, což je materiál
z Hasitu Velké Hydčice. Drtí se na ur−
čitou frakci, pak se na ploše uválcuje
a při teplém počasí se zpeče. Par −
kovací plocha zpevněná vápenco−
vou tříští je například před firmou
Bücheler v Klatovech.
Jaké další práce souvisí s provádě−
ním zpevněných ploch?
Tak určitě zemní práce, které realizu−
jeme dle situace strojně nebo ručně.
Důležitou součástí je uzavření ploch,
a to buď obrubami, palisádami atd.,
které se osazují do betonového lože
s opěrou.
Jak si vybrat nejvhodnější venkovní
dlažbu?
Doporučuji předem se poradit s od−
borníkem. Vydlážděná plocha by měla
splynout s okolím. Vždy jde o harmo−
nické sladění dlažby s konkrétním do−

mem, pozemkem, lokalitou. Přitom její
povrch musí být stabilní a odolávat
klima tickým vlivům i extrémním vý −
kyvům počasí. Rozhodně se vyplatí
vše přenechat specializované firmě.
Veškeré naše poradenské služby jsou
zdarma.                                        (re)

Vedoucí stavebního střediska KORAMEX a.s. Klatovy Petr Vondra říká:

Zámková dlažba před Sportovní halou BK Klatovy.

Zámková dlažba před soukromým pivovarem v Bezděkové 
působí velmi harmonicky.

Parkovací plocha zpevněná vápencovou tříští je před firmou Bücheler v Klatovech.

velkou pečlivost a odbornost
Pokládka nové zámkové dlažby vyžaduje  
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Nové speciálně upravené vozidlo pro
převoz zvířat má k dispozici Městská
policie Plzeň. Ta se o zajištění zatoula−
ných a opuštěných zvířat na území
města stará už desátým rokem.
Službu poskytuje nepřetržitě 24 hodin,
denně se hlídky postarají minimálně
o dvě zvířata, ročně je jich zhruba
800. Nový vůz značky Volkswagen T5
kombi za 998 tisíc korun, na jehož 
nákup uvolnili peníze zastupitelé loni
v září, zvýší kvalitu poskytované služ−
by. Jeho vestavbu si strážníci navrhli
sami na základě praxe v terénu. 

„Nepočítáme−li dopravní skupinu,
je skupina pro odchyt zvířat nejvytí−
ženější složkou naší městské policie,
funguje od roku 2005. O kvalitě služ−
by svědčí nejen počty zajištěných
zvířat, ale i to, že nás postupně oslo−
vují okolní města a obce, abychom
odchyty dělali i pro ně, například
Třemošná,“ uvedl primátor města
Martin Zrzavecký, jenž má bezpeč−
nost v Plzni na starost.

Podle velitele Městské policie Karla
Macha bylo pořízení nového vozu nut−
né vzhledem k celkové opotřebova−
nosti předchozího vozidla. Nový vůz
má speciálně upravený interiér, je vy−
baven klecí dělitelnou na dvě části pro
umístění dvou menších psů, stejně
tak obsahuje oddělený kontejner pro

převoz uhynulého zvířete. Vestavbu
navrhl jeden ze strážníků, vyrobena
byla na zakázku. Součástí výbavy
jsou odchytová tyč, vrhací sítě, ná−
strahová klec a další pomůcky. 

„Odchytem zvířat se zabývá skupi−
na zařazená pod služebnou Bory,
strážníci přitom musí absolvovat tý−
denní odborný kurz zaměřený na od−
chyt toulavých zvířat a zacházení s ni−
mi, složit závěrečnou zkoušku a získat
osvědčení z Veterinární a farmaceutic−
ké univerzity Brno. V Plzni je takto vy−
školeno 16 strážníků,“ řekl Patrik
Schovánek, zástupce velitele obvodní
služebny Městské policie Plzeň−Bory. 

Ročně skupina provede kolem
800 odchytů, konkrétně v roce
2012 jich bylo 849, v roce 2013
celkem 784 a loni 792. „Nejčastěji
se jedná o psy, vždy je jich zhruba
kolem 600, následují kočky, jichž
bývá odchyceno kolem 200, zbytek
tvoří jiná domácí i exotická zvířata,“
doplnil Patrik Scho vánek. Strážníci
tak odchytávali hady, leguány, křeč−
ky, koně, kozy a další. Počty zajiště−
ných zvířat na území města se vý−
razně nemění, nedochází k zásad−
ním poklesům ani nárůstu. Co se 
týká „planých“ výjezdů, je jich roč−
ně zhruba 400. 

Strážníci v Plzni mají nový vůz 
na odchyt zatoulaných zvířat

Bankéři pomáhali na Šumavě sázet stromky
Dvacet dobrovolníků z GE Volunteers
věnovalo svůj volný čas práci pro
Národní park Šumava. Pomohli se
sázením stromků, budováním oplo−
cení a s revitalizací rašeliniště v okolí
Kvildy a Borové Lady, přičemž s ná−
rodním parkem spolupracují už šestý
rok. Od té doby se na Šumavě vystří−
dalo přes 400 dobrovolníků z GE
Money Bank.

„Do Národního parku Šumava jez−
díme pomáhat od roku 2010. Každý
rok sem přijíždí pět nebo šest skupin.
Dobrovolníci se sem rádi vracejí,
protože výsledky naší práce jsou za
ty roky vidět na první pohled,“ říká
Zuzana Pokorná.  

Vedle tradičních činností, jako je
stavba obor (celkem o délce přes
1,2 km a také 261 samostatných
malých oplocenek kolem stromků)
a výsadba sazenic, se dobrovolníci
na Šumavě věnují také čištění lesa
od klestí (do dnešního dne téměř
1500 m3), obnově turistických tras
nebo úklidu běžkařské dráhy (1 km).
Bu dují také přehrádky na raše −

liništích (39), a tím přispívají k jejich
přirozenému znovu zavodnění. Na −
pra vují tak staré zásahy, kdy se ra−
šeliniště na opak vysušovala z důvo−
du těžby.

„Dobrovolníky na Šumavě baví ne−
jen práce v lese, zajímá je také histo−
rie a současnost národního parku.
Celý víkend se jim věnují strážci par−
ku, kteří jim nejen půjčí potřebné vy−
bavení, ale podělí se s nimi také o řa−

du zajímavostí, učí je poznávat stro−
my a vezmou je také na výlet do oko−
lí,“ vysvětluje Zuzana Pokorná z GE
Volunteers.

„Přínos je pro Národní park i eko−
nomický, množství odvedené práce
je za ta léta takové, že Národnímu
parku Šumava to ušetří spoustu 
finančních prostředků,“ dodává Ivoš
Hrzánek, lesník Národního parku
Šumava.

Dotaz čtenáře 
A. H. z Plzně:
Našel jsem v lese opuště−
né štěně a vzal jsem si ho
domů. Může se o něj ještě
vlastník přihlásit, když je
zřejmé, že se ho chtěl
zbavit?

Odpověï advokáta:
Obecně platí zásada obsa−

žená v § 1045 nového občan−
ského zákoníku, že věc, která
nikomu nepatří, si každý může
přivlastnit, nebrání−li tomu zá−
kon nebo právo jiného na při−
vlastnění věci. Pokud však jde
o zvířata, obsahuje nový ob−
čanský zákoník některá speci−
ální ustanovení, z nichž se na
posuzovaný případ vztahuje
ustanovení § 1048 zákona
89/2012 Sb. 

Podle tohoto zákonného
ustanovení se domácí zvíře
považuje za opuštěné, pokud
je z okolností zřejmý vlastní−
kův úmysl zbavit se zvířete ne−
bo je vyhnat. 

Pokud tedy bylo štěně nale−
zeno mimo zastavěnou část
obce, a v jeho blízkosti se ne−
nacházely osoby uplatňující na
toto zvířátko vlastnická práva,
a pokud navíc není štěně
označeno známkou vlastníka,
lze mít za to, že je vlastník měl
v úmyslu vyhnat nebo jinak se
zbavit. Záleží však vždy a to
velmi, na konkrétních okolnos−
tech případu, neboť je možné i
to, že štěně se zaběhlo, popř.
bylo na místo odneseno dětmi,
pachatelem krádeže nebo vy−
padlo z dopravního prostředku
na blízké komunikaci. V tomto
případě by bylo možné poklá−
dat nabytí vlastnického práva
za sporné a pokud by se stra−
ny nedohodli, mohl by v tomto
případě i o vlastnictví rozhod−
nout soud. 

JUDr. Václav Korecký

AK JUDr. Václava Koreckého 
a Mgr. Radka Chaloupky
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Klid. Slovo, pod kterým si každý
představuje něco jiného, ale větši−
na bude souhlasit, že ke klidu patří
i ticho. Ticho na učení, ticho na
přemýšlení, ticho na práci, ticho na
odpočinek. A právě k tomu tichu
napomáhají staré známé špunty do
uší. Nápad přivést špuntomaty do
Čech vznikl v hlavě mladé stu −
dentky Rakouské univerzity Wirt −
schafts universität Wien Vladislavy
Adamenkové, a to při studiu v pře−
plněné knihovně: „Potřebuji klid na
učení, potřebují ho tu určitě i ostat−
ní,“ přemýšlela studentka. Špunty
do uší jsou běžnou součástí nabíd−
ky knihoven v západní Evropě.

Prvním místem, kde se špun −
tomaty „uchytily“, byla ústřední
měst ská knihovna v Praze a Kle −
mentinum, zde znali někteří kni−
hovníci špuntomaty již ze zahrani−
čí. Posléze se nápad zalíbil v růz−
ných univerzitních, městských
a krajských knihovnách a velkým
zlomovým momentem bylo, když
nápad podpořil předseda svazu
knihovníků a informačních pra cov −
níků, Mgr. Roman Giebisch Ph.D.

Tomu špuntomaty vděčí za to, že
partě mladých studentů z různých
vysokých škol vydržela motivace
tento nápad v Čechách prosadit.

Ani nemocniční
sek tor na sebe nene−
chal dlouho čekat, je−
likož tam pacienti po−
třebují svůj klid snad
ještě znatelněji. V sou −
 časnosti je FN Plzeň
první nemocnicí v zá−
padních Čechách,
která vylepšuje kom−
for t svých pacientů
touto službou. A jak to
celé funguje? Přijdete
k barevnému špunto−
matu, vhodíte 20koru−
novou minci, zatočíte
kolečkem a ze zásob−
níku vypadne průhled−
ná plastová kulička
s krásně barevnými
špunty do uší. První
kroky realizace popi−
suje náměstkyně pro
ošetřovatelskou péči
Andrea Mašínová:

„Studenti mne s touto nabídkou
oslovili na jaře letošního roku a při−
znávám, že jsem byla v prvním
okamžiku mírně zaskočená. Ale

jakmile jsem špuntomat viděla
v jeho reálné podobě, byla jsem
přesvědčená, že to může mnoha
pacientům pomoci. Špunty jsou
z příjemného materiálu a se všemi
potřebnými atesty.“

V době velkých rekonstrukcí
v obou areálech nemocnice si ná−
pad špuntomatů  získal oblibu vel−
mi rychle nejen u pacientů, ale
i u personálu celé nemocnice.
Vrchní sestra interního oddělení
Lucie Čadová dodává: „V našem
oddělení  v borské části nemocni−
ce probíhala v posledních týdnech
velká rekonstrukce stanice A, která
byla spojená s nepříjemným hlu−
kem, a špunty do uší byly pro
mnohé pacienty vysvobozením. Ač
jsem ze začátku na tuto myšlenku
pohlížela trochu rezervovaně, pod−
le ohlasu pacientů musím uznat, že
špuntomaty v nemocnici jsou vel−
mi oblíbené.“

Ve Fakultní nemocnici v Plzni by−
lo koncem června 2015 instalová−
no 44 špuntomatů, 31 jich pacienti
naleznou na Lochotíně a dalších
13 je v borském areálu. 

Špuntomaty pomáhají pacientům i personálu
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Čimelice na sklonku léta opět roz −
kvetou stovkami květů. Ve dnech 
20. až 23. srpna se koná již 31. roč−
ník prodejní Výstavy květin, zahrad−
ních doplňků, drobného zvířectva
a ochrany přírody Čimelice
2015.
Minulou akci i přes ne−
přízeň počasí v neděli,
navštívilo téměř 24 000
návštěvníků. Při ohléd−
nutí za minulým úspěš−
ným ročníkem musím
připomenout velmi krás−
nou spolupráci s výtvarní−
kem Zdeň  kem Hajným, z níž
vznikla tolik obdivovaná expozice
Květiny ve vesmíru Zdeňka Hajného.
Sám pan Hajný byl velmi nadšen spo−
jením svých imaginativních obrazů
a květin. Přiznal, že ještě nikdo na
žádné výstavě jeho obrazů květiny
k dekoraci nepoužil. Obrazy tak
v Čimelicích dostaly zcela unikátní 
rámec. Byla to bohužel jedna s po−
sledních výstav Zdeňka Hajného, kte−
rý půl roku nato v únoru všechny
obdi vovatele svých snových obrazů
navždy opustil.
Květinovou část najdete opět v areálu
Zámecké zahrady v Čimelicích. Při −
pravuje ji pro vás kolektiv zahradnictví
v Čimelicích spolu s necelou stovkou
zahradníků, drobných pěstitelů, vý−
robců keramiky či jiných zahradnic−
kých doplňků. Již od jarních měsíců
se na tuto akci termínují balkonové
květiny, letničky či gladioly. 

Sortiment pěstujeme ze semínek či říz−
ků již od časného jara. Vypěstované
rostliny pak v červnu sesazujeme,
a vytváříme jejich následným častým

zaštipováním velké dekorativní rost−
liny. Milovníci květin tak mo−

hou vidět rostliny, které
znají většinou jen jako
malé sazeničky z tzv. de−
setipaků v jejich velkole−
pé a skutečné kráse. Na
obdivovatele čekají opět

aranžované živé květy,
gladioly, jiřiny, lilie, hrnko−

vé a balkonové rostliny. K bo−
haté přehlídce kaktusů, orchidejí

a sukulentů se připojí letos i masožravé
rostliny. Také trvalky
a letničky se zde
představí v bohatém
sortimentu. 
Ve vstupní hale vás
přivítají zahradnická
zátiší na fotografiích
zahradníka Pavla
Chlouby. Připravena
je i zajímavá expo −
zice Cesta do fan −
tazie, která vzniká
ve spolupráci s vý −
tvarnicemi Evou
a Janou Ďurčovými.
Originalita jejich ob−
razů a plastik bude umocněna květi−
novými dekoracemi. S pestrou pale−
tou květů se setkáte za dveřmi i v zá−
koutí starých branek staroanglických
zahrad. Tato expozice bude bohatou

přehlídkou barev balkonových květin,
trvalek, letniček, zeleniny, léčivek či
koření. Na návštěvníky čeká také
květi nové překvapení v expozici na−
zvané „Ta jemství
staré stodoly“. Mů −
žete se těšit opět
na zajímavé mo−
derní květinové va−
riace Martiny Krát −
ké z Dobříše, která
již tradičně tuto 
akci spoluvytváří. 
Na výstavu termí−
nujeme a připra −
vujeme přehlídku
sor  timentu odrůd

rajčat firmy Mora voseed a sortiment
paprik, afrikánů, měsíčků a bazalek
firmy Semo. Celý areál bude samo−
zřejmě opět osázený množstvím zají−
mavých letniček. Samozřejmostí bude

i pestrý stánkový prodej. Zejména ve
dřevinách a trvalkách bude široký 
výběr. Ro stlinný materiál  bude dopl−
něn množstvím nejrůznější keramiky,

proutěných výrobků, sušiny,
osiv, cibulovin a zahrádkář−
ských potřeb. 
Organizátoři věří, že návštěv−
níky potěší pestrá paleta barev
krásných květů a pohled na ně
jim přinese radost, příjemný
zážitek a pohladí je po duši.
Neboť: „Květiny vždy lidem po−
máhají, dělají je šťastnějšími
a vstřícnějšími, jsou slunečním
světlem, jídlem a potravou pro
duši,“ Luther Burbank. 

Snažit se o to budou šikovné ruce za−
hradníků i aranžérů, kteří pro vytvoření
květinových expozic použijí až několik
tisíc nejrozmanitějších květů. V zá−
meckém parku pak můžete posedět
pod korunami letitých stromů či v ne−
dalekém zámku navštívit výstavu
Ochrany přírody a myslivosti. Sou −
částí výstavy bude i výstava fotografií
Jana Zemana, výstava lidových krojů
a projekce filmů. Odpoledne zde bude
doprovodný program se soutěžemi
pro děti. V areálu školy pořádají letos
tradičně místní chovatelé výstavu
drobného zvířectva. Vedle u sportovní
haly bude i letos pestrý stánkový pro−
dej, občerstvení a posezení s hudbou. 
Celou akci organizačně zajišťuje
Obecní úřad Čimelice spolu se Zá −
meckou zahradou a ČSCH v Čime −
licích. Srdečně zveme na květiny do
Čimelic!                                           (kr)

V Zámecké zahradě v Čimelicích se
připravuje další květinová podívaná!

Bližší informace: 
Zámecká zahrada Čimelice 

www.zahradacimelice.cz 
vystava@zahradacimelice.cz 

tel.: 382 228 192 
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Naše další zastavení bylo v Újezdě
u Domažlic. Nedá nám to, abychom
si nepřipomněli, že v této chodské
obci v Kozinově statku č. p. 3 je
Pamětní síň J. S. Koziny, ve které je

možné zhlédnout historii chodské re−
belie, kroje a pracovní náčiní a způ−
sob života Chodů. Nad obcí na vrchu
Hrádek je od roku 1895 pomník Jana
Slad kého Koziny. Při jeho odhalování
bylo Aloisu Jiráskovi uděleno čestné
občanství obce Újezd. To jsme jen
krátce nahlédli do historie, ale teď
pojďme do současnosti a přijměte
pozvání manželů Fialových. Při vý−
měně původních dřevěných oken
za plastová měli zásadní požadavek: 
nikde neporušit omítku, vnitřní
i vněj ší parapety a obklady v koupel−
ně. A co na to oslovené firmy?
„Když jsme jim řekli, co chceme a co
požadujeme, tak nám nikdo stopro−
centně nezaručil, že k nějakému po−
škození nedojde. Pak jsme mluvili
s naším kamarádem Mírou Burešem
z Postřekova a ten nám dal tip na fir−
mu Braun. Prý s ní má ty nejlepší zku−
šenosti. Oslovili jsme paní Hanu
Váchalovou, obchodní zástupkyni 
firmy Braun, která nás navštívila a uji−
stila, že veškeré práce proběhnou
k naší plné spokojenosti. Výsledek byl
ten, že jsme vyměnili všechna okna

a neodpadl ani jeden parapet, ani jed−
na dlaždička a na omítce nebyla jediná
rýha. Vynikající práce. Vzpomínám si,
jak jsme vybírali venkovní dveře.
Technici firmy měli s námi nebetyč−

nou trpělivost. Nejméně 4 hodiny jsme
řešili, jak si představujeme vchodové
dveře.  Přitom panovala úžasná poho−
da, klid, vstřícnost. Samotná montáž
oken a vchodových dveří byl jeden
koncert. Po sobě si vzorně uklidili. Asi
po měsíci přijel pan Petr Hampel
s panem Georgem Braunem zeptat
se, jak jsme spokojeni a jak probíhaly

veškeré práce. To nás
mile překvapilo. Za ty 4
roky, co nám měnili okna,
nebyla žádná

závada. Vše funguje výbor−
ně. Jsme nadšeni. Musíme
se přiznat, že jsme zprvu otá−
leli s tím, zda se obrátit na
německou firmu. Říkali jsme
si, že to bude pro nás zby−
tečný luxus a ne zrovna lev−
né. Nakonec jsme zjistili, že
finančně to zase není tak vel−
ký rozdíl oproti nabídkám ji−
ných firem. Máme perfektní
kvalitu a dostupný servis.
Nová plastová okna nám ta−
ké šetří peníze za topení. Co
více si přát,“ s radostí kon−
statují manželé Fialovi.

Navštívili Weiding
„Manželé Fialovi patří mezi
ty klienty, kteří chtěli vidět vý−
robky na vlastní oči.  Při pro−
hlídce výstavní expozice ve
Weidingu si udělali představu

o tom, jak mají vypadat venkovní dve−
ře a velké okno s otevíracími křídly
s výhledem na zahradu. Čerpali zde
inspiraci,“ doplňuje Hana Váchalová.

Pro klienta maximum
„Pro naše zákazníky děláme ma −
ximum. Nasloucháme jejich 4

Manželé Jaroslava a Emil Fialovi z Újezda u Domažlic požadovali:

a obklady v koupelně

Nová plastová okna zcela změnila vzhled rodinného domu manželů Fialových
v Újezdě u Domažlic. Zprava: Georg Braun, Hana Váchalová, manželé
Jaroslava a Emil Fialovi a Petr Hampel.

„Okopná hrana u vchodových dveří zabraňuje
poškození plastového rámu,“ vysvětluje Petr
Hampel.

„Vchodové dveře jsou super,“ nezapře svoji radost Jaroslava Fialová.

Neporušit omítku, parapety
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4 požadavkům a pak jim sdělíme,
jak by podle našeho názoru mělo
například vypadat okno s maxi −
málním možným užitkem – se za −
mykatelnou klikou, velkým výhle −
dem, bezpečnostními prvky, po −
čtem křídel a podobně. Například
u manželů Fialových původní dře −
věná okna měla malé skleněné plo−
chy. Navrhli jsme jinou konstrukci,
čímž jde do místností více světla
a rodinný dům dostal moderní

vzhled. Proto musíme s klienty mlu−
vit. Pro mě je důležité vědět, jak
zákaz ník reaguje, jak je spoko −
 jený, jaké má připomínky. Proto je
jednou měsíčně navštěvuji na 
Do  mažlicku, Klatovsku, Plzeňsku, 
Ro ky  cansku se svými českými ob −
chod  ními zástupci. Učím se česky,
ale abych poznal, jak je klient spo −
kojený, mi stačí vidět jeho výraz
v obliče ji,“ s úsměvem říká Georg
Braun.      (re)

„Velké plastové okno se dvěma otevíracími křídly umožňuje nádherný výhled
do zahrady,“ pochvaluje si Emil Fiala.



32 Plzeňský rozhled  8/2015Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Jaká byla hudební
stopa dvacátého sto−
letí v Plzni? A jakou
stopu zanechala Pl −
zeň v hudbě dvacáté−
ho století? I přes zá−
padočeskou metro−
poli se převalily vlny
swingu, rokenrolu
a bigbítu. Výstava
v sadovém okruhu přináší vzpomínky na řadu kapel, které formovaly
hudební svět města, na uskupení, která udělala díru do světa i na ta,
která už dnes nikdo nepamatuje. Druhá část výstavy se ohlíží za devíti
ročníky festivalu Jazz bez hranic. Ten do Česka přiváží hvězdy 
světového jazzového nebe ověnčené cenami Grammy, ale prostor 
dává i místním muzikantům.

Na výstavě jsou k vidění foto −
grafie skutečných legend zápa−
dočeské hudební scény, na je−
jichž vystoupení se v různých
dobách sjížděli Plzeňáci i fa−
noušci ze širokého okolí naší
metropole. Návštěvníci výstavy
si oživí atmosféru tanečních
i koncer tních vystoupení od 
20. let až do současnosti. Při −
pomenou si zvuk hudebních 
těles, jaké byly swingové
o chestry M. Jirkovského,
Z. Čechury, O. Hellera, i big −
 bítových skupin Odyssea, 
Poho da, The Regeneration
a mnohých dalších.

JAK SE V PLZNI HRÁLO A HRAJE
Smetanovy sady, prostor před Studijní 

a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje

27. 7. – 20. 8. 2015



33Plzeňský rozhled  8/2015 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



34 Plzeňský rozhled  8/2015Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Abychom mohli využít na maximum
své možnosti a schopnosti, musíme
být v harmonii duše a těla. Toho do−
sáhneme tím, že se budeme radovat
ze života a pokud někdo problémy
měl, musí umět – odpustit, neočeká−
vat a nelpět na ničem. Na čem lpíme,
o to snadno můžeme přijít.
Další podmínka, jak být spokojený, je
umět udělat čáru za minulostí a nepatlat
se v tom, co bylo, ale plánovat budouc−
nost a žít přítomností. Pokud chceme
něčeho dosáhnout, musíme přejít z fáze
snění do fáze chtění a z fáze chtění do
fáze činu. A potom stačí málo k tomu
mít dobré období. Zda máte  teď dobré
či špatné období, posuďte podle zna−
mení čínské astrologie.
Rok 2015 je rokem  Ovce (Kozy), a to
od 19. 2. 2015 a trvá do 7. 2. 2016.
Potom následuje rok Opice.
Co nám znamení podle čínské astrolo−
gie prozrazují? (Vedle názvu znamení
jsou uvedeny roky narození.)

KRYSA

Lidé narození v roce Krysy se zotavují
z minulého špatného roku. Letos se ob−
jeví nové příležitosti, ze kterých lze vytě−
žit i finanční kapitál. Příští rok bude jed−
ním z nejlepších, a kdo usilovně praco−
val,  bude  sklízet plody své práce.  Je to
dobrý rok na uzavření sňatku.

BUVOL

Pro ně není letošní rok až moc dobrý,
protože  jsou v opozici s lidmi narozený−
mi v roce Ovce.  Proto je třeba udržet to,
co máte, a neriskovat. Máte pocit, že se
letos všechno vleče, věci se protahují,
a i když děláte naplno, výsledek není 
téměř žádný. Chce to zmírnit tempo
a nesnažit se vše valit silou dopředu.
Také příští rok není pro znamení Buvola
moc dobrý. Může docházet  k tomu, že
se nevyplní plány, ale když zůstanete
věrni svému přesvědčení, tak svou pílí
problémy překonáte. Až rok 2017 bude
pro vás úspěšný.

TYGR

Letošní rok je velmi dobrým obdobím.
Doporučuji věnovat se rodině a cesto−
vání. Příští rok bude obtížný, protože
opice je tygrům soupeřem. Problémy
můžete očekávat ve vztahu k práci, ne
v soukromí či rodině. Je třeba si letos

vytvořit potřebné rezervy. Ani v roce
2017 neočekávejte nějaké zlepšení.
Skvělé období vás čeká až v roce 2018.

ZAJÍC

Skvělý rok 2015, všechno plyne hladce
tak, jak má. Objevuje se plno dobrých
příležitostí a hlavně hodně zajímavých
zážitků. Pokud se vyskytnou nějaké pro−
blémy, tak je hravě zvládnete. Těšit se
můžete na rok 2016, který bude ještě
o něco lepší. Bude přát zábavám, spole−
čenským událostem i novým nápadům.
Toto příjemné období skončí rokem
2017, kdy může už docházet k problé−
mům a potížím. Vytvořte si rezervy.

DRAK

Všechny události by měly probíhat pod−
le vašich plánů, podle vašeho scénáře.
Není však dobré se soudit, ale věci řešit
dohodou, případně domluvou. Soudní
spory nemusejí vždy dopadnout dobře,
proto si je nechte na rok 2016, kdy bu−
de vhodnější období. Přesto se vyhýbej−
te osobním sporům, hádkám a v přípa−
dě nějakého problému nechte posoudit
celou záležitost třetí nezúčastněnou
osobou. Ať vám řekne, kdo má pravdu.
Vyhýbejte se nekalým praktikám, proto−
že se vám okamžitě vrátí zpět. Rok
2017 bude pro Draka velmi dobrý. 

HAD

Příjemný rok vhodný pro setkávání
s přáteli a plánování  budoucnosti. Je
třeba ale věci nepřehánět. Pokud jde
o nějaké spory nebo nedorozumění, je
potřeba vše včas zarazit. Složité  záleži−
tosti k řešení si nechte až na příští rok.
Rok 2016 bude obdobím odpočinku,
nových pracovních příležitostí. Zato rok

2017 bude rušný, ale zvládnete ho, když
se spolehnete na vlastní intuici a moud−
rost. Nekalé praktiky se vám mohou vy−
mstít. Nedoporučuji jít do sporů. Sklízet
plody své práce budete až v roce 2018.

KŮŇ

Protože ovce je nejlepší přítel koně, tak
rok 2015 je pro vás úžasný.  Je to dobrý
rok na upevnění zdraví a na vyřešení
všech záležitostí. Rok 2016 bude úspě −
š ný na finance, investice a konečně 
najdete to, co stále hledáte. Věnujte zvý−
šenou pozornost řízení auta, protože
množství dobrých příležitostí vás může
rozptylovat. Rok 2017 bude rokem
harmo nickým ve prospěch těch, kteří si
něco přejí.

OVCE

Teď je jejich osobní rok. Je to tvořivé
období nabízející množství příležitostí
k seberealizaci a růstu ve všech oblas−
tech života. Úžasné období pro sezna−
mování, hledání nových zaměstnání,
upevnění vztahů  jak osobních, tak i ob−
chodních a pracovních. Rok 2016 bude
o něco horší, ale stále dobrý. Ale už ne−
doporučuji tolik riskovat. Chce to střízli−
vý pohled na věc. Používejte vlastní 
intuici a zdravý rozum.  Rok 2017 otes−
tuje vaše schopnosti.

OPICE

V letošním roce by vás neměly očeká−
vat velké problémy, i když některé va−
še snahy budou zmařeny. Letošní rok
je jakési neutrální období v porovnání
s minulými třemi roky, kdy nebylo
vždy dobře. Rok 2016 bude ideální
období pro započetí nových věcí. Kdo
sní o nějakém vzestupu, štěstí, lásce
a udělá pro to vše potřebné, tak se 
úspěch dostaví. Rok 2017 bude zase
střízlivý a nabádal bych k opatrnosti.
Doporučuji v roce 2016 si vytvořit
něja ké rezervy.

KOHOUT

Rok 2015 je vhodný pro cestování
a odpočinek. Jinak řečeno, k takovému
celkovému ztišení. Je to vcelku neutrální
období, ve kterém se mohou objevit ně−
jaké problémy, které zvládnete. Nene −
chte nahlížet cizí lidi do svých problé−
mů, ale řešte je sami. Rok 2016 vám

může přinést neočekávané události, ze−
jména v zaměstnání, takže je třeba být
opatrný a mít rezervy z roku 2015.
Vyloženě dobrý rok bude 2017. Pokud
chcete sázet nebo riskovat, například co
se týče pracovních smluv, obchodních
příležitostí, tak to nechte na rok 2017.

PES

Letošek je obdobím jakési houpačky.
Jednou budete nahoře a pak zase dole.
Odpočiňte si, neodmítejte setkání s přá−
teli, kamarády, využijte inspiraci ke
zkrášlení a další vylepšení bydlení. Jinak
je potřeba být opatrný, neriskovat, ne−
propadat pesimismu zejména v situaci,
kdy se budete muset zabývat finančními
otázkami. Věnujte se zdraví. V roce
2016 očekávejte hodně  aktivit. Bude to
období velmi inspirativní. Nebojte se
pouštět do nových věcí a nic nevzdá −
vejte. Rok 2017 bude dobrý na peníze
a vůbec nejlepší období na vás čeká
v roce 2018. Tam se vám bude dařit
úplně všechno.

PRASE

Lidé narození v tomto znamení měli pět
let zpátky špatné období. Letošní rok je
takovým nástupem k dobrým létům.
Konečně je to příjemný rok na vztahy,
seznamování, uzavírání manželství,
štěstí, plánování budoucnosti a dokon−
ce i na peníze.  Rok 2016 bude v tomto
stylu pokračovat. Bude se rozvíjet spo−
lečenský život, milostné vztahy, ale dá−
vejte si pozor na peníze a hlavně na
smlouvy. Nikdy je hned nepodepisujte.
Nechte si je předem přečíst nejraději
právníkem.  Rok  2017 bude  velmi do−
brý na peníze a mělo by se vám vše da−
řit. Rok 2018 vám přinese stabilitu
a bezpečí. Úplně nejlepší období očeká−
vejte v roce 2019.

Jak jste na tom?
Pokud si chcete vyvěštit, zda jste ve fázi
snění, chtění nebo činu, pak si připravte
4 jakékoliv karty. Označte si je čísly 1 až
4. Číslo 1 je snění, 2 chtění, 3 je čin
a číslo 4 znamená, že nejste realista.
Zamíchejte karty a myslete na jednotlivé
fáze. Vytáhněte si kartu, obraťte a zjistí−
te, v jaké jste fázi. Pokud vytáhnete 
kartu s číslem 3, jste schopni svůj čin
realizovat. Naproti tomu karta s číslem
4 vám říká, že nejste realista a nelze
očekávat, že něčeho dosáhnete.

Přeji vám šťastnou ruku 
Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

Na čem budete příliš lpět,
o to snadno můžete přijít

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

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

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

1904, 1016, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
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HLEDÁM ambiciózní lidi,
kteří chtějí pracovat samo-
statně, bez šéfa. Meziná -
rodní firma – komunikace 
v ČJ, na věku nezáleží. Tel.:
724948688. PM 150124

PROVÁDÍM ruční výkopo-
vé práce. Tel.: 606138258.
KŘI PM 150125

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

NABÍZÍM práci nebo brigá-
du šikovnému zedníkovi.
Plzeňsko, Klatovsko. Tel.:
603383211 PM 150085

PŘIJMEME pečovatelky –
hospodyně do rodin v Ně -
mecku (Bavorsko). Alesp.
částečná znalost NJ + živ-
nostenský list podmínkou.
Tel.: 004915737451818. 
RR 50532

PRACOVNÍ nabídka u fy
SRN pro komunikativní
a ambiciózní lidi, komu-
nikace v ČJ, nadstandard-
ní výdělky, časová nezá-
vislost, tel.: 603484113.
RR 50542

HLEDÁM vitální důchodky-
ni na střídavou péči o ně-
meckou seniorku nedaleko
Chamu – komunikativní
něm čina, tel.: 00420-
606403876. RR 50547

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

HLEDÁM někoho na výpo-
moc při zednických a malíř-
ských pracích – Stra ko -
nicko, Prachaticko, tel.:
606916148. RR 50566

PRODÁM vrták do země
průměr 300 mm, nesený
traktorem v 3 bodovém
uchycení. Pošumaví. Tel.:
608512953. PM 150120

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6 m x
3 m x 3 m, vnější opláštění
dřevěné palubky a Ejpo -
vickou 5-6 m x 3 m x 3 m – 
více kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elekt-
řiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny 
za te plené. Dále  mobilní
kontejnerovou dvojbuňku,
zánovní plast. okna, plast.
rolety, standardní vy ba -
vení včetně klimatizace.
Rozměr 6,5 x 2,40 x 2,80 m,
vhodná pro kancelář.
Buňky jsou v pěkném sta-
vu. Cena od 25000,- Kč.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 723622663. 
PM 150025 

PRODÁM silniční betono-
vé panely rozměr 300 x 120
x 15 cm a 300 x 120 x 
20 cm, Plzeň, vhodné pou-
žití pro zemědělce. Mož -
nost  naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211.
PM 150027

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

OMÍTKU Phantasy Putz 
hrubost 3, cca 160 m2, 
20 pytlů. Cena 5.000 Kč. Tel:
721771167. RR 50530

PŠENICI, oves a ječmen na
krmení. Cena 400 Kč/q. Tel.:
603512222. RR 50529

STARŠÍ euro okna včetně
rámů rozměr: výška 140 x
120 cm 2 ks, 140 x 180 cm 
1 ks, dvoje balkonové dveře
výška 227 x 90 cm. Vše
v hnědé barvě, vše se žaluzi-
emi. Cena za 1 ks 2.500 Kč.
Tel.: 721957694 okolo 20.
hodiny. RR 50546

PONK cca 120 cm se svě -
rákem, 5 šuplíků, – tovární
výroba;  Kovové stojnice
v barvě na výrobu regálu.
Tel.: 604178978. RR 50563

STARŠÍ dvoukřídlové, pa -
lub kové vchodové dve -
ře. Výška 210 cm, šířka 
132 cm. Bez rámu! Cena
dohodou. Tel.: 607594244.
RR 50573

SBÍRKU starých klíčů. 
Cena dohodou. Mobil:
774336244. RR 50553

SUCHÉ naštípané palivové
dřevo, délka 25 nebo 33 cm.
Dopravu zajistím. Tel.:
606517303. RR 50575

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 bu-
dování vlasti apod. až
do r. 1989), kovový mo-
del děla, tanku, auto-
mobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 150008

KOUPÍM pole, louky u vel-
kých měst. Do 50 Kč/m2.
Tel.: 603442474. PM 150122

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

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 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 staré a starožitné
věci, např. z pozůstalosti.
Nábytek, obrazy, kapesní
a náramkové hodinky,
mince, bižuterii, porcelá-
nové sošky, sklo, vázu, ka-
rafu, skleničky, svícny,
chromový lustr a lampič-
ky, voj. odznaky a vyzna-
menání, voj dýku a bajo-
net, šavli, uniformu, sta-
rou vzduchovku, flobert-
ku, housle a trumpetu,
plechová a bakelitová au-
tíčka, loutky, radia, foto -
aparát, knihy, pohlednice,
kuchyňské váhy aj. staré
věci. Děkuji za nabídku –
přijedu. Tel.: 604343109
PM 150011



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

KOUPÍM starou vzduchov-
ku –  zlamovací, dětskou,
vojenskou, pouťovou,
vzdu chovou pistoli, flo-
bertku aj., dále  nové i pou-
žité auto-moto díly: Jawa,
ČZ, přívěsný vozík PAV,
sajdkáru, BMW aj. Tatra,
Škoda – Spartak, Octavia,
STW, 1000 MB, 110 R aj.
Knihy o motorismu, auto-
moto příručky, prospekty,
plakáty, staré hračky, ple-
chovky od oleje, reklamní
auto-cedule. Děkuji za 
nabídku – přijedu Tel.:
604343109 PM 150012

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. Též
náhradní díly na Jawa pa -
nelku nebo kývačku i vrak.
Tel.: 721730982. PM 150078

Z POZŮSTALOSTI  starý
dřevěný 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 koulemi,
lampičky, stolní a podla-
hovou lampu aj. chromo-
vé doplňky např. kuchyň-
ské hodiny, budík, těžítko,
model letadla, reklamní
předměty, popelník atd.
do r. 1960. Děkuji – při -
jedu. Tel.: 604343109. PM
150014

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběra-
teli! Koupím bajonet,
dýku, kordík, lovecký
tesák, šavli, helmu,
trop. klobouk, unifor-
mu, maskovací obleče-
ní, opasek, opask. pře-
zku, pouzdro na pistoli,
zásobníky a bedny od
munice, dalekohled,
puškohled, vysílačku +
sluchátka, čutoru, ešus,
teletinu, odznaky a vy-
znamenání, nášivky, le-
teckou  kuklu,  bundu,
kombinézu, vrtuli,  pa-
lubní ukazatele a sou-
částky z letadel, tech.
příručky, knihy o vojá-
cích aj. voj. pozůstatky
až do r. 1960. Přijedu,
děkuji. Tel.: 604343109.
PM 150013  

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 protahovačku
srovnávačku nebo kom-
binovanou protaho vač -
ku šíře 40 cm. Tel.:
604235347. RR 50577

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

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampič-
ky, sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne věs -
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 skaut ské a junác-
ké, pohlednice a starou bi-
žuterii. Tel.: 603872698.
PM 150010

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty- firemní, budo-
vatelské, reklamní, fil-
mové. Pohlednice, vy-
znamenání- vojenské,
různé předválečné, ko-
munistické, mince, od-
znaky, hodinky – ná-
ramkové, kapesní. Dě -
kuji za nabídku. Zn.:
přijedu tel. 603512322.
PM 150017A 

KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako,
kalhoty, bajonet, odznaky,
dalekohled, šavli, boty,
pouta, vyznamenání, nášiv-
ky 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. Dobře zaplatím.
Tel.: 728347491. PM
150114

KOUPÍM různé předmě-
ty ze starého koloniálu,
restaurace, obchodu,
ordinace, kanceláře –
nábytek, osvětlení, re-
klamní materiál – cedu-
le, nádoby, plechovky,
plakáty, flašky, atd. O
Starém Plzenci – vše
staré: pohlednice, foto,
plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322. PM
150018A 

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, ša-
vle apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děkuje-
me za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
777263546. 

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě   -
ratel stále hledá a dobře
zaplatí staré pohledni ce
–  až 10. tis Kč za chybějící
pohlednice obcí Šumavy
(např. Schukatschen, Pa -
terl hütte, Glaserwald,
Stadln, atd.), dobře za -
platím i jiné pohlednice do
roku 1945, uvítám větší
množství, sbírku či po -
zůstalost, mohu přijet.
Mobil: 602486490. RR
50373

KOUPÍM starou plechovou
formičku na pracny – MI-
MINKO V PEŘINCE, pří -
padně i jiné zajímavě zdo-
bené formičky. Děku ji. Tel.
722091722. RR 50534

VÝKUP hub, Bělá nad
Radbuzou. Maximální vý-
kupní ceny!!! Po-Ne: 10-18
hod. Příspěvek na dopra-
vu!! Spolupráce vítána.
Tel.: 604807004. RR 50560

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

PRONAJMU v centru Plz -
ně 2+1 větších rozměrů,
nájem 6500,- Kč + služby
a energie.  Tel. 608 911 111 

PRONAJMEME VÁŠ BYT
DO 14 DNŮ. Úzce spolu-
pracujeme s velkými fir-
mami. Pouze solidní klien-
tela. Právní servis, převo-
dy energií a klientský 
servis je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydě-
lá. INSTINKT REALITY s.r.o.
Tel: 800737309. PM
150045

NABÍZÍM pronájem k rekre-
aci v patře RD – Šumava –
Sušicko, 1–2 pok. spol. kuch.
a koupelna, cena na os./den
140 Kč, tel.: 376526153. 
RR 50552

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,
zavedená el.. Peníze vyplá -
címe 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.
INSTINKT REALITY s.r.o. Tel:
800737309. PM 150046

PRODÁM krásnou a velkou
zahradu na Markytě v Kla -
tovech o výměře 890 m2. Na
pozemku je dřevěná, 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 skromnější udr-
žovanou chalupu se dvor-
kem a stodolou blízko
Staňkova, levně – cena 199
tis., tel.: 607837208. RR
50567

PRODÁM bývalou země-
dělskou usedlost 7 km
od Klatov s krásným vý -
hledem na panorama
Šumavy, bez přímých sou-
sedů, s dobrým přístu-
pem. 5+1.  Rozloha 3.500
m2 parcela – dvůr, za -
hrada, 2 x studna, 380/
220V. Vhodné k bydlení,
podnikáni i k rekreaci.
Cena 1mil. 450 tis. Kč. RK
nevolat. Tel.: 602614480.
RR 50490

PRODÁM zahradu 600 m2
v Babíně u Horažďovic,
vlastní voda, el. 220/380V,
velký skleník, místnost k po-
sezení, povolení ke stavbě
chaty, místo pro nářadí, ce-
na 225.000 Kč a hledám 
malou chaloupku v okrese
Domažlice, Klatovy, do
400.000 Kč. Tel.: 728099153.
RR 50545

PRODÁM zahradu na
Markytě = 1000 m2. Voda –
vrt, elektřina, oplocení,
mob.: 774112914. Ne realit-
ka. RR 50548

HLEDÁME ke koupi starý
domek nebo chalupu před
opravou, i dlouhodobě neo-
bývanou či ve špatném sta-
vu, vhodnou k rekonstrukci,
do 250 tis., tel.: 606572188.
RR 50565

KOUPÍM garáž v Kla to -
vech. Nabídněte. Tel.:
602882461. RR 50571

HLEDÁM nebo kdo prona-
jme byt v Sušici 1+1 nebo
garsonieru třeba i s balko-
nem. Nekuřačka, bez zví-
řat – sama žijící, spořá -
daná, ráda i vypomůžu
brigádně. Bez kauce.
Levně včetně energií.
Může být i vybavení – vše
na do mluvu. Slušná. Tel.:
728116343. RR 50531

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

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

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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PRODÁM díly na Avii 31 r. v.
1992, motor, dveře, kardany,
pětistupňovou převodov-
kou, pěkné pneu včetně dis-
ků, světla atd. Dále prodám
nákladní automobil DAF 45,
celk. hmotnost 11 t, s vyklá-
pěcím čelem, případně jed-
notlivé díly.  Tel.: 603383211.
PM 150028

PRODÁM motorovou se-
dmi metrovou loď s malou
kajutou, německé výroby se
Z nohou a se zabudovaným,
nefunkčním  osmiválcovým
karburátorovým motorem
GMC, včetně  dvounápra -
vového brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jed -
nání 100000 Kč. Tel.:
723622663  PM 150030 

KOUPÍM díly na Traktor
Zetor krystal typ 8111 nebo
8011, spodní ramena do
hydrauliky včetně držáků ra-
men. Závaží do disků kol,
dveře, případně čelní nakla-
dač k tomuto typu. Závaží
na předek traktoru, sedačku,
přední a zadní pneu a zadní
závěs. Dále koupím  čelní
nakladač na traktor Zetor
Krystal, případně traktor
s čelním nakladačem. Na -
bíd něte. Tel.: 723622663,
603383211. PM 150102

PNEU, alu kola, plechové
disky, nové i použité, např.
Škoda, Audi, VW, Peugeot,
Citroen, Ford, BMW,
Hyundai, Opel, Fiat,
Honda, Nissan atd. Tel.:
602834411. RR 50561

PRODÁM Peugeot 307 sw,
r.v. 2002, obsah 1.6 16v
benzin, 4 airbagy, radio,
prosklená střecha, nová
stk, posuvná sedadla, ce-
na 69000 kč, Klatovy, 
telefon 723439518. RR
50578

PRODÁM Citroen C2, r.v.
2004, obsah 1.1 benzin,
červená metalíza, 4 air -
bagy, servo, tónovaná 
skla, imobiliser, nová stk, 
servisní knížka, cena
55000kč, tel: 723439518,
Klatovy. RR 50579

PRODÁM Hyundai Terra -
can r.v. 2005, obsah 2.9 cr-
di, červená metalíza, velmi
dobrý stav, nové vstři -
kovače, klima, el. okna, 
cena 119000kč, telefon:
723439518. RR 50582

PRODÁM Volkswagen
Touran, r.v. 2005, obsah 1.9
tdi, grafitová metalíza, kli-
ma, dobrý stav, el okna,
servo, centrál, imobiliser,
palubní počítač, nová stk,
cena k jednání 145000kč,
Klatovy, telefon: 723439
518. RR 50580

PRODÁM sadu zimních
pneu na Octavii – alu,
195/65 R15, 80 %, rozteč
65mm, cena 6000 Kč 
a letní pneu na Felicii –
165/75 R13, 100 %, cena
5000 Kč, tel.: 728648030.
RR 50574

PRODÁM Škoda Octavia,
r.v. 2004, obsah 1.9 tdi,
66kw, stříbrná metalíza,
dobry stav, klima, dvojitá
podlaha v kufru, el okna,
alu kola, cena 115000kč,
KT, tel: 723439518. RR
50581

NETTER ER, 43, 184, Nr
schlank mit sicherem
Arbeitsplatz, Natur  ver -
bunden, Erholung im
Haus, Garten, Freude am
Sport und Reisen. Ein
liebens werter Mann,
mit toller Ausstrahlung
Sucht nette Frau aus 
CZ, zwischen ca. 30 – 40
Jahren mit gleiche, Inte -
resse, für eine ge mein -
same Zukunft. Hand. 
Nr. 0151-1435-1227/ab
19.00. Nummer in Tsche -
chien – 00420. Bernd
König, Karlstrasse 44, 
D- 71069 Sinden  fingen,
Deutschland. RR 50535

48/180 s vadou řeči by rád
poznal upřímnou ženu,
neku řačku z Plzně. Věk ne-
rozhoduje. Ne SMS, jen 
volat na tel.: 737957524.
PM 150123

SVOBODNÝ 40/185, za -
jištěný, štíhlý muž z Plzně –
jihu, nekuřák, moc zkla -
maný, který rád cestuje
a pracuje na zahradách,
hledá ženu pro vážný
vztah z Plzně a okolí. Dítě
vítáno, možné pozdější
přistě hování. Budu se tě-
šit na odpověď na tel.:
720646280. PM 150129

ŠTÍHLÝ, vysoký muž 28
let hledá přítelkyni do 
35 let. Dítě není pře -
kážkou. Tel.: 720319436. 
RR 50528

44/175 HLEDÁ sympatic-
kou ženu štíhlé postavy
k vytvoření trvalého vzta-
hu. Tel.: 607091300. PM
150126

40/175 hledá z nedostatku
příležitosti ženu k sezná-
mení štíhlou, dítě nevadí.
Piš 736728737. Jen vážně.
Děkuji. RR 50537

HLEDÁM ženu do 35 let,
z nedostatku příležitosti,
k seznámení. Jsem nekuřák
a abstinent. Trvalý vztah.
DO, KT. Tel.: 605324960. 
RR 50540

NETTER Mann 47 vom
Šumava sucht attraktive,
deutschsprechende Frau
für gemeinsame Freizeit -
gestaltung und harmo-
nische Partnerschaft.
Raum Sušice – Klatovy.
Tel.: 0049-1709922113.
RR 50543

ROZVEDENÝ, 58/183/90,
hledá lásku a porozu -
mění. KT, PJ, DO, ST, PM.
Možné vzájemné přistě -
hování, tel.: 606517376. 
RR 50554

NEKUŘÁK 65/176 hledá
ženu pro trvalý vztah, která
neholduje alkoholu, kouře-
ní a už ví, co od života chce.
Mobil.: 607293573. RR
50555

SPORT. masér 53/178/72
štíhl. postavy (Lev) hledá
štíhl. ženu kolem 50 let
(ml. nevadí) na kolo, tu -
ristiku, do přírody, cha -
lupu. Z Domažlic + blíz.
okolí. Tel.: 728283794. 
RR 50570

PŘIPRAVENÝ muž na
vztah a na setkání 37/186,
svobodný, nekuřák hledá
hezkou dívku či ženu také
připravenou na vztah a na
setkání. Tel.: 739729678 –
SU, KT, HO. RR 50572

NETTER ER, 43, 184, Nr
schlank mit sicherem
Arbeitsplatz, Natur ver -
bunden, Erholung im
Haus, Garten, Freude am
Sport und Reisen. Ein 
liebenswerter Mann, mit
toller Ausstrahlung
Sucht nette Frau aus CZ,
zwischen ca. 30 – 40
Jahren mit gleiche,
Interesse, für eine ge -
meinsame Zukunft.
Hand. Nr. 0151-1435-
1227/ab 19.00. Nummer
in Tschechien – 00420.
Bernd König, Karlstrasse
44, D- 71069 Sin  den -
fingen, Deutschland. 
RR 5055

POTKÁM ještě aktivního
muže kolem 60, který do-
káže mít rád a být věrný?
Jsem rozvedená, 57 let, ští-
hlá, pohledná se zájmem
o turistiku, cyklistiku, ta-
nec. Nekouřím. Klatovsko.
SMS na tel.: 728601170. PM
150128

KLATOVAČKA hledá pána
65 l., vyšší postavy 180 cm,
hodného a příjemného ka -
maráda. Nekuřák pod mín -
kou. Auto vítáno. Vím, že 
jsi, ale nevím kde. Maj ka.
Tel.: +420-721638450. 
RR 50551

PŘENECHÁM hrobové
místo v žádaném oddělení
4  včetně zařízení na
ústřed ním hřbitově v Plzni
za cenu převodu, t.j. 100
Kč. Tel.: 721831526, volejte
mezi 19. až 21. hodinou.
PM 150127

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad-
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří-
díme. Vykoupíme starší sta-
vební stroje, nákl. automo-
bily a zemědělské stroje.
Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a bu-
dov (sila apod.) a výkup 
železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 150031

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

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

TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ EXE-
KUCE NEMOVITOSTI. Bo -
jíte se, že přijdete o maje-
tek. 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

ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ – pán-
ské, dámské, společen-
ské, byt. textil, veškeré
krejčovské opravy a ú pra -
vy, tel.: 376595318,
mob.: 607800356. RR
50524

VYKLÍZECÍ  PRÁCE  –
kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace růz-
ného odpadu, dále
možnost vymalování,
úklid. Tel. 603512322,
e-mail: pavel. rejsek@
seznam.cz. PM 150019

PROVÁDÍM veškeré ze-
dnické práce – omítky,
malování, obklady, dlaž-
by, výkopové práce, dre-
náže a další práce dle do-
mluvy. Klatovsko a Pl -
zeňsko. Levně a kvalitně.
Tel.: 722749243. RR
50544

MÁTE doma nábytek,
křesla a nevíte co s ni-
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vykou-
pím, zprostředkuji prodej
– za odvoz. T.: 608887371
/ E.: info: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 50520

LEVNÉ kvalitní web.
stránky. Tel.: 728461135.
RR 50563

NAVŠTIVTE antikvariát
v Sušici. WWW.antikva -
riatsusice.cz. Tel.:
774771772. RR 50564

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

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

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

KOUPÍM  Jawa 350 
typ 633-634 a 638-640

i poškozené, 
tel.: 724519585. 

RR 50130
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PŮJČKA 2000-8000 Kč!
Hned na ruku! Stačí OP+
mobil! Pražská 41, Pl -
zeň,11-16h, tel.605760
958.  KŘI PM 150107 

RYCHLÉ půjčky 10 tis-100
tis. bez poplatku předem.
www.kz-finance.cz, mož-
nost spolupráce. SU  PER
VÝDĚLKY!!! Tel.737607
405  KŘI PM 150082

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

PRODÁM bronzová a vir-
ginská  krůťata ve stáří cca
12 týdnů. Tel.: 728193384.
RR 50550

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

PRODÁM jehňata ze Šu -
mavy, ovečky i beránky,
přeočkované. Tel.:
603383211, 723622663.
PM 150121

OSAMĚLÁ zvířata (pej-
sek + 3 kočičky) hledají
obětavé lidi (pána, paní,
manželé v důchodu).
Kdo by nás měl rád
a chodil na procházky.
Jinak máme vše, bydlíme
v domě se zahradou
(2+1), ale hledáme něko-
ho, kdo by chtěl bydlet
s námi a starat se o nás.
Nabídky písemně do re-
dakce. Zn.: Klatovy. RR
50436

PRODÁM 6měsíční králíky
250 Kč/kus, možno zabít,
pak 4 kozlíky 5měsíční 
500 Kč/kus a kozí mléko 
25 Kč/1L, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 50557

NABÍZÍME  rekvalifikační
kurzy: masér, pedikúra,
manikúra, nehtová mo-
deláž, 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

HLEDÁM trochu solventní
ženu, kterou budu hýčkat
relaxačními, rekondiční-
mi a erotickými masáže-
mi. Já 43 let, pohledný,
s hezkou postavou, Tvoje
uspokojení bude pro mě
potěšením, diskrétnost
a úroveň zaručuji, KT, DO,
PM. Tel.: 721460064. RR
50556

Další číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
7. 9. 2015
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