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Člověk je v harmonii, pokud se na−
chází v přírodě, naslouchá svému 
tělu i intuici. Díky tomu může své 
problémy, počá teč −
ní stádium nemoci,
rozpoznat včas. Po −
užitím bioenergie
vyrovnávám a har−
monizuji tělo i duši,
 a tak dochází k uvol −
nění nahromadě−
ných bloků.
Lidské tělo je pro−
pleteno energetic−
kými dráhami, které
spojují orgány. Při
působení bioenergie působím na
energetické blokády. Jsou to místa na
těle, kde je průtok energie zpomalen
nebo zastaven. Při působení stimuluji
chod orgánů, krve, lymfy, podporuji
regeneraci buněk, tím se oživuje tělo,
zpomaluje stárnutí, odstraňují potí−
že. Nejprve provádím bezdotykovou 
diagnostiku těla. Pacient je oblečen.
Zaměřím se na problémovou par tii
a regeneruji pomocí bioenergie.
Jak dlouho se zabýváte tímto způso−
bem léčby?

Energií se zabývám 15 let. Bioenergie
je v přírodě. Obklopuje nás, léčí a har−
monizuje. K léčbě nepoužívám žádné

přístroje.
Co vše můžeme touto
metodou zjistit?                                                                                  
Po první návštěvě se stav
zlepší, dochází ke zmírnění
obtíží. Dále udržuji kontakt
s pacientem až do doby,
kdy dojde k vy mizení pro−
blémů. Tou to metodou lze
také zjistit, jaká potrava je
pro náš organismus nej−
vhodnější. Lze určit zdra−
votní stav, následky (ne−

moc). I pomocí barvy módních doplň−
ků a vhodného oblečení můžeme zdra−
votní stav zlepšit či zhoršit. Např. čer−
vená barva může vyvolat agresivitu,
naopak modrá nás uklidní, ochladí, po−
může v období hubnutí a diet.

Co nejvíce zajímá Vaše klienty?                                                                                           
Jaké studium je pro Vás a Vaše děti
nejvhodnější? V Čechách nebo v za−
hraničí? Zda je vhodný pozemek pro
zástavbu? Vhodné datum na tuzem−
skou, zahraniční dovolenou. Jaké za−
městnání mám zvolit, abych byl spo−
kojen? Najdu si partnera? Zlepší se
můj zdravotní stav, uzdravím se? Proč
se mi špatně spí? Jak vycházet s lid−
mi ve svém okolí? Co mám pochopit,
co mne mají naučit?
Co doporučujete jako doplněk k pod−
poření léčby? 
Pro uvolnění celého organismu do −
poručuji relaxaci s drahými kameny
doplněnou hudbou. Velkou radostí je
pro mne ruční výroba čakrových sví−
ček. Do každé vložím kamínek pro
štěstí, který očistím a podpořím pozi−
tivní energií. 

Těším se na Vaši návštěvu.

Pomáhám s radostí a s láskou
JEN VÁCLAVA FORMANOVÁ

Václava Formanová

Je možné se telefonicky objednat: 
Tel. 773 476 311, Po–Ne: 8–21 h, http://lecitelka.goneo.cz                                         

Štěpánovice u Klatov (Plzeňský kraj)             
http://www.lecim−slaskou9.webnode.cz

Dotaz čtenáře MK:
Dobrý den, 
prodávám byt a chtěl jsem si
zjistit, kolik budu platit daň
z převodu, prý ale došlo k ně−
jakým změnám v zákoně, jaká
je tedy nyní daň z převodu?

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři MK,
jak jste správně zaznamenal, tak

v souvislosti s placením daní při
převodu nemovitostí skutečně do−
šlo ke změnám v právní úpravě. Je
to důsledek rekodifikace soukromé−
ho práva, kdy byl ke dni 31. 12.
2013 zrušen zákon č. 357/1992
Sb., o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí a ten−
to zákon byl nahrazen v rovině daně
z převodu nemovitostí zákonným
opatřením Senátu č. 340/2013 Sb.,

o dani z nabytí nemovitých věcí.
I zákonné opatření Senátu má však
sílu „klasického“ zákona.

První zásadnější změna je tedy
nový právní předpis a změna
v terminologii, kdy se již nemluví
o dani z převodu nemovitostí, ale
o dani z  nabytí nemovitých věcí.
Ač by se podle názvu zdálo, že
zákonná povinnost platit daň pře−
šla na kupujícího, i nadále ze zá−
kona platí, že primárně je povinen
odvést daň prodávající, ve Vašem
případě tedy Vy.

Co dříve možné nebylo a nová
právní úprava umožňuje, je přene−
sení daňové povinnosti smluvním
ujednáním (nejlépe přímo v kupní
smlouvě) z prodávajícího na kupu−
jícího. Toto je praktická novinka,
i dříve si strany kupní smlouvy
mohly smluvně upravit, že daň ve
výsledku zaplatí kupující, ale po−
platníkem byl vždy prodávající. Co
zůstává stejné, je, že ten, kdo není
poplatníkem daně, je ručitelem,
což znamená, že když poplatník
včas nepodá daňové přiznání a ne−
zaplatí daň z  nabytí nemovitých
věcí, vyzve příslušný správce daně
druhou smluvní stranu ke splnění
daňové povinnosti.

Nyní ale k  tomu nejdůle ži −
tějšímu, a hlavně k Vašemu dota−
zu. Výše daně zůstává stejná 
a je tedy 4 % ze základu daně. Zá −
kla dem daně je buď kupní cena,
nebo tzv. směrná hodnota, podle
toho, která částka je vyšší. Směr −
nou hodnotou je zjedno dušeně
řečeno cena stanovená znalec−
kým posudkem. Výsledná cena
stanovená znaleckým posud kem
se však krátí o 25 %. Takže při
zhodnocení, která cena se použije
pro výpočet daně, se kupní cena
porovnává se 75 % ceny stanove−
né znaleckým posudkem a daň ve
výši 4 % se vypočte z částky, kte−
rá je vyšší.

Daňové přiznání je pak po −
platník daně povinen podat nej −
později do konce třetího kalendář−
ního měsíce následujícího po ka−
lendářním měsíci, v němž byl
v katastru nemovitostí proveden
vklad. Pokud tedy katastrální úřad
provede vklad dne 5. 10., jste 
jako poplatník daně povinen po−
dat daňově přiznání nejpozději do
31. 1. následujícího roku.

Mgr. Zdenka Mlčáková, 
advokátní koncipient

Střípky 
z Plzně

Peníze na pořízení
sjezdu do sokolovny
Město Plzeň poskytne technickou
pomoc TJ Sokol Plzeň 1, zajistí
pro ni zpracování projektové do−
kumentace na zřízení nového
sjezdu do areálu sokolovny ve
Štruncových sadech. Dále také
město prostřednictvím své Sprá −
vy veřejného statku provede inže−
nýrskou činnost, tedy získá pro
spor tovní organizaci potřebná
stanoviska a zajistí administrativu
spojenou s povolením. 

„V rámci stavby Relax centra
Štruncovy sady postavilo město
Plzeň příjezd do areálu TJ Sokol
Plzeň 1 ve směru ze severozápa−
du od hlavní tribuny fotbalového
stadionu. Tento příjezd vede na
vnitřní nádvoří areálu Sokola, od−
kud je možné obsluhovat všechny
jeho objekty. Kvůli v minulosti ‚ne−
příliš šťastně‘ formulované nájem−
ní smlouvě na pozemky jednoty
ale nemůže jednota oficiálně sjezd
využívat. Kvůli tomu nemohla udr−
žet další nájemce v budově soko−
lovny,“ vysvětlil náměstek primá−
tora pro oblast dopravy a životní−
ho prostředí Petr Náhlík. 

Město proto spolu s TJ Sokol
Plzeň 1 hledalo nejvhodnější řeše−
ní, navrženo bylo zřízení nového
sjezdu ze severovýchodní strany,
z komunikace, která je dnes ozna−
čena jako stezka pro chodce
a cyklisty. Do její části mezi stáva−
jícím a novým sjezdem by byl no−
vě připuštěn vjezd vozidel zajišťu−
jících nezbytnou obsluhu areálu –
viz návrh sjezdu na mapce. 

Vzhledem k tomu, že zřízení no−
vého sjezdu znamená zásah do
Relax centra Štruncovy sady, kte−
ré bylo spolufinancováno z dotace
ROP NUTS II Jihozápad, bylo nut−
né nejprve získat souhlas Regio −
nální rady k navržené úpravě, což
se podařilo. Vrácen byl také pří−
slušný podíl z dotace ve výši 
4 933 korun za část „zmařené in−
vestice“ projektu – mlatové cesty
a travnaté plochy pod budoucím
sjezdem. Investorem sjezdu bude
TJ Sokol Plzeň 1, stavba bude po−
stavena na pozemku města na zá−
kladě nájemní smlouvy. Odhad
nákladů na stavbu sjezdu je 70 ti−
síc korun, cena technické pomoci
ze strany města je odhadnuta na
18 tisíc korun.Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Vítězem krajského kola 21. ročníku
soutěže Vesnice roku se stala obec
Kornatice z Rokycanska.  Zlatou stu−
hu za vítězství a příspěvek od Plzeň−
ského kraje ve výši 100 tisíc korun
předal vítězné obci hejtman Plzeň −
ského kraje Václav Šlajs, který pře−
vzal záštitu nad soutěží.

„Plzeňský kraj patří ve srovnání
s ostatními v České republice k nej−
úspěšnějším. Na jeho úspěchu se
podílí větší města, ale velkou měrou
také venkov. Tato soutěž přispívá
k tomu, aby se na venkově lépe žilo,

a zvedá zájem o dění v malých 
obcích. Plzeňský kraj si důležitost
fungování malých obcí uvědomuje
a jen v letošním roce putovalo na
rozvoj venkova 80 milionů korun.
V roce příštím by měla částka do−
sáhnout 100 milionů korun,“ uvedl
při slavnostním vyhlášení hejtman.

Zlatou stuhu pro Vesnici roku 2015
Plzeňského kraje a také symbolické
žezlo od starosty Kostelce (vítěz roku
2014) převzal starosta Kornatic
Jindřich Šustr. „Rád bych poděkoval
zejména občanům Korna tic, bez kte−

rých bychom to nedokázali. Během
posledních let v obci například vznikl
tento kompletně zrekonstruovaný
Kulturní dům, opravili jsme kapličku,
byla vybudována přístavba prodejny,
k dispozici tu jsou dva antukové kur−
ty, povedlo se nám zajistit lepší tech−
niku na údržbu zeleně nebo lépe vy−
bavit hasiče,“ zmínil starosta krátce
výčet akcí, které se v obci za poslední
roky udály s tím, že v budoucnu je
v plá nu vybudovat nové dětské hřiště.

Druhé místo (ocenění do loňské−
ho roku nazývané Cena hejtmana
Plzeňského kraje) letos získala obec
Konstantinovy Lázně na Tachovsku.
Třetí místo si odnesla obec Raková
z okresu Rokycany. Do soutěže se
letos přihlásilo 25 obcí Plzeňského
kraje. V rámci České republiky to 
byl rekordní počet – žádný kraj ne−
měl více přihlášek. Soutěže se moh−
ly zúčastnit všechny obce, města
a městyse vesnického charakteru do
7 500 obyvatel, které mají zpra −
covaný vlastní plán obnovy vesnice.
Hodnotitelská komise pak na konci
června všechny přihlášené obce
navštívila a zástupci obcí měli mož−
nost prezentovat vždy během dvou
hodin to nejlepší, co v obci mají.

Vesnicí kraje roku 2015 jsou Kornatice 

Jako jediné město v České republice
získala Plzeň od Úřadu pro civilní 
letectví povolení k provozování le−
teckých prací s drony. Letadla bez
posádky využije nejen v technických
kroužcích pro děti zaměřených na
robotiku, ale i k monitorování stavu
budov, pro kontrolu úniku tepla
z městských objektů, snímkování
i při povodních nebo jiných kri −
zových situacích. V případě vážných
událostí město techniku nabídne
bezplatně k využití složkám inte −
grovaného záchranného systému
působícím na území celého Plzeň −
ského kraje. 

„Povolení od Úřadu pro civilní le−
tectví jsme získali v červenci, v celé
České republice jich dosud bylo vy−
dáno jen 21. Plzeň je v této společ−
nosti zatím jediným městem a má−
me jich zatím šest,“ řekl primátor
Martin Zrzavecký. 

Bezpilotní letadla, které mohou být
řízena na dálku nebo létat samostat−
ně pomocí předprogramovaných le−
tových plánů či pomocí složitějších
dynamických autonomních systé−
mů, využije město v řadě oblastí.

Pomocí dronů chce radnice také
kontrolovat úniky tepla ze svých bu−
dov i z infrastruktury městské spo−
lečnosti Plzeňská teplárenská, pro−
vádět bude možné i takzvané sním−
kovací lety. Díky dronům vzniknou
3D modely, kdy dron pořídí foto −
grafie, ty se s využitím speciálního
softwaru přetvoří v 3D model –ukáz −
ka například na https://skfb.ly/E6Z6.
Samostatnou kapitolou využití
dronů městem Plzeň je oblast krizo−

vého řízení a integrovaného záchran−
ného systému. 

„Z letícího dronu umíme přenést
klasický obraz nebo termovizní 
obraz do štábů krizového řízení, jež
zasedají při povodních a jiných kri−
zových situacích. Pro hasičský sbor
také můžeme pomocí dronu a ter−
mokamery najít ohnisko požáru,“
vysvětlil ředitel Správy informačních
technologií města Plzně Luděk
Šantora. 

Plzeň bude provozovat drony 
Peníze 

na havarijní stavy  
Radní Plzeňského kraje odsou−
hlasili finanční příspěvky z do−
tačního titulu Havarijní stavy
a naléhavé potřeby obcím v kraji
pro letošní rok v souhrnné výši
10 260 000 korun. Celkem o do−
taci žádalo 53 obcí s požadavky
ve výši 27 208 000 korun. Návrh
na jejich rozdělení  zahrnuje na−
příklad dotaci 700 tisíc korun pro
obec Horní Lukavice na sanaci
sesuvu svahu, částka 500 tisíc
korun pro obec Staré Sedlo je
urče na na záchranu střechy
a krovu na budově hasičské
zbrojnice, obci Nekvasovy bude
přidělena dotace 300 tisíc korun
na rekonstrukci komínu a kotelny
v budově MŠ. Celkem dotace zís−
ká 42 obcí, jejich poskytnutí bu−
dou ještě schvalovat zastupitelé. 

Finance na lyžařské 
běžecké trasy  

Rada kraje schválila vyhlášení do−
tačního titulu Úprava lyžařských
běžeckých tras 2015/2016 pro
obce na území Šumavy a Českého
lesa, které zajišťují pravidelnou
strojovou údržbu lyžařských bě−
žeckých tras po celou zimní sezó−
nu. Cílem není jen samotná úpra−
va běžeckých tras a podpora
spor tovních aktivit obyvatelstva,
ale zejména podpora turistického
ruchu v oblasti a místních podni−
katelů, snaha podpořit obce v je−
jich aktivitě a pomoci jim využít
potenciál území. 

Podmínkou poskytnutí dotace je
zajištění pravidelné strojové údržby
lyžařských běžeckých stop a ná−
vaznost na další infrastruktury, ja−
ko je ubytování, služby, zajištění
parkovacích míst atd. Na dotace je
vyhrazena částka 400 tisíc korun.
Sběr žádostí o dotaci se uskuteční
v termínu 5.–29. 10. 2015.
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Výzva pro bývalé vojáky
Pánové, kteří jste se narodili v roce 1947 a zá−
kladní vojenskou službu jste vykonali u vojenské−
ho útvaru 7356 – velitelská baterie v Hranicích na
Moravě v letech 1966–68, ozvěte se.

Připravujeme setkání, které se uskuteční v sobotu
12. září 2015 v restauraci Na Bidle v Klatovech 
(u autobusového nádraží). Sraz kamarádů z vojny
je ve 14.00 hodin.

Tel. 777 916 932, e−mail: honzariha47@seznam.cz
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Na trhání jahod je už pozdě, ale kdo
nepromeškal dobu jejich zrání a nav−
štívil  plantáže Jahodárny v Klato −
vech  Pavla Bonka, přišel si na své.
Nicméně i v měsíci září můžete za −
vítat do Jahodárny pro sazenice.
Podrobnější informace nám poskytl
Pavel Bonk.
n Ze všeho nejdříve se zeptám, jaká
byla letošní úroda jahod?
Na počasí, které bylo – nejdříve pršelo,
pak přišla horka – byla  jahodová sezo−
na docela  dobrá. Lidé si oblíbili samo−
sběr. Oceňovali, že jsme jim vždy vy−
členili samostatný úsek, kde mohli sbí−
rat čisté jahody bez zeminy díky slá−
mě, kterou dávám mezi jahodníky.
Takže opět za rok.
n Dveře vaší Jahodárny  jsou ale
stále otevřené. Proč?
V současně době prodáváme sazenice
jahodníku. Kdo chce mít doma na za−
hrádce jahody, může si u mě vybrat
sadbu, kterou mám uznanou. Chodí
pravidelné kontroly z Ústředního kon−
trolního a zkušebního ústavu země −
dělského a ze Státní rostlinolékařské
správy.
Ověřují zdravotní stav matečnic, ze
kterých množím sadbu. Když je vše
v pořádku, tak mi sadbu uznají. Pro −
dávám kvalitní uznanou sadbu, která
má dobře vyvinutý kořenový systém
a krček. Je to silná zdravá sazba. Je
velmi riskantní brát sadbu z nespolehli−
vých zdrojů a neošetřených pozemků.

Kdo si ji u nás teď koupí a zasadí, mů−
že očekávat v příštím roce bohatou
úrodu. V nabídce jsou jak ty nejranněj−
ší, tak i nejpozdější odrůdy sazenic.

n Kdy sázet?
My sázíme do konce září, aby rostlina
stačila zakořenit. Záhon pro výsadbu
by se měl zrýt aspoň týden předem,
aby půda slehla. Při sázení se musí
zem kolem rostlin dobře přimáčknout.
Tím se kořeny spojí se zemí. Kolem
kořenů je nezbytná důkladná zálivka.
Při výsadbě musí kořeny směřovat
svisle dolů a kořenový krček zůstat
nad zemí.
n Jak důležitý je výběr pozemku?
Na to se mě lidé velmi často ptají. Je
třeba na zahrádce plodiny vystřídat
tak, aby jahody nenásledovaly brzo
po sobě a nebyly příliš dlouho na 

jednom místě. Kultura by
měla být nanejvýš tříletá.
Jahody půdu jednostranně
vyčerpávají.

Radíte lidem, jak správně zasadit
u vás koupenou sadbu jahodníku?
Není snad jediný zákazník, který by se
nezeptal a nechtěl poradit. Jsem rád,

že jim mohu po −
skytnout moje letité
zkušenosti. Velmi rád
každému ochotně
po radím.  
n Jaké odrůdy si li−
dé vybírají?
Těch odrůd je spous−
ta. Od těch proslu−
lých jako je  Senga
Sengana, Rujana,
Ko rona až po úplné
novinky. Tou je napří−
klad Rumba. Má vel−
ké sladké plody, plně
červené. Výhodou

té to sadby je, že je odolná na všechny
známé nemoci. Jsou ale zákazníci,
kteří mají zažitou jednu odrůdu, jako
je například Karmen a o jiné nemají

Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk radí:

plodí bohatou úrodu

Jen zdravé a silné sazenice vám přinesou bohatou
úrodu jahod.

Jen zdravé sazenice jahod 

Speciální a v České republice oje −
dinělé roboty mají nově k dispozici
děti na prvním stupni Masarykovy
základní školy v Plzni. Škola, jež
se profiluje směrem k informatice
a infor mačním technologiím, využije
roboty Dash & Dot v předmětech, ja−
ko jsou hudební výchova, matemati−
ka nebo angličtina. Roboty Lego
Mindstorms Education EV3 pak do−
stanou starší žáci. Vybavení poskytl
škole její zřizovatel, město Plzeň.
U příležitosti zahájení školního roku
2015/2016 školu   navštívili primátor
Martin Zrzavecký a jeho resortní ná−
městkyně Eva Herinková. 

„Roboti Dash & Dot jsou speciál−
ně navrženi pro děti od pěti let, mají

pomáhat školákům
formou hry rozvíjet je−
jich senzomotorické
schopnosti. Škola do−
stala dvě sady v ceně
zhruba 15 tisíc korun,
které obsahují nejen
roboty, ale i doplňkové
komponenty jako xylo−
fon, hrablo, nástavec
na smartphone a dal−
ší,“ přiblížila náměst−
kyně Eva Herinková. 

Pro žáky druhého
stupně jsou určeni ro−
boti Lego EV3. I v tom −
to případě škola obdr−
žela dvě sady v celko−

vé hodnotě 22 tisíc korun. Základ −
ním prvkem soupravy je inteligentní
EV3 kostka neboli malý autonomní
počítač, který dokáže řídit výstupy
na základě analýzy dat ze vstupních
čidel, například ultrazvukový, svě −
telný a barevný senzor, gyroskop
a podobně. 

Od svého zřizovatele také získala
škola do zápůjčky vybavení nazvané
Pasco pro výuku přírodních věd.
Jedná se o software a senzory pro
měření, a to například pohybu nebo
síly, dále teplotní sondy a sadu sen−
zorů pro využití převážně ve fy −
zice. Vybavení na podporu přírodo −
vědných předmětů stálo zhruba 
50 tisíc korun. 

S výukou v plzeňské škole pomáhají roboti

zájem. V nabídce také máme převislé,
stále rodící jahodníky.
n Co je na první pohled nejdůleži−
tější u sazenice?
Síla krčku a vyvinutý kořenový sys −
tém. To, co člověk vidí v supermarke−
tech, ty slabé krčky, z toho nemůže 
nikdo čekat bohatou úrodu Ta sazeni−
ce je slabá sama o sobě.
n Pro mě jako laika by vyhovo −
valo sazenice, která se na jaře  za−
sadí do země a také na jaře už plodí
jahody.
Taková sadba už existuje. Pochází od
množitelů z Holandska a jmenuje se
Frigo. Tato sadba jahod patří mezi mo−
derní způsoby pěstování jahod. Saze −
ni ce se vydobydou ze země v prosin−
ci, kdy mají nasbíranou energii, zabalí
se do neprodyšné fólie a zamrazí. Na
jaře se dají do země. Na konci března
zasadíme a na konci května sklízíme.
Během léta vytvoří rostlina krásné 
velké keře. Frigo sazenice dová žíme
z Holandska a budou příští rok na jaře.
n Kdy vás mohou zájemci o saze −
nice jahodníku navštívit?
Jahodárna v Klatovech je otevřena
denně v pondělí až pátek od 9.00 
do 16.30 hodin a v sobotu od 9.00 
do 12.00 hodin. Případně mohou za−
volat a domluvit se. Prodej sazenic
bude přímo na Jahodárně v Klato −
vech, kde probíhal také samosběr 
jahod. (re)
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„Učebnice“ 
pro neziskové 
organizace?

Plzeňský kraj, který úzce spolu−
pracuje s neziskovými organiza−
cemi, pro ně letos vydal publi −
kaci Branding neziskových orga−
nizací. Autorkou je Ing. Dita
Hom me rová, Ph.D., MBA, člen−
ka Komise Rady Plzeňského kra−
je pro neziskové organizace, kte−
ré hrají klíčovou roli nejen v otáz−
kách životního prostředí, chudo−
by, dodržování lidských práv či
vzdělávání, ale i v mnoha dalších
důležitých aspektech našeho 
života.  O jejich pozici svědčí je−
jich sílící vliv a viditelnost i na −
růstající počet.

„Neziskové organizace se staly
neodmyslitelnou součástí nejen
vyspělé společnosti 21. století,
ale i dobře fungujícího trhu. Jsou
aktivním prostředníkem mezi ve−
řejným a ziskovým sektorem.
Jejich role nezávislého mediáto−
ra je tak již zcela nepostradatel−
ná, protože jsou to právě tyto
orga nizace, které na sebe dobro−
volně převzaly břímě odpo −
vědnosti za mnohdy neodpověd−
né chování dnešní společnosti.
I přesto tyto subjekty čelí podob−
ným výzvám jako všichni další
aktéři globálního trhu. Nezis −
kovým organizacím by pomohlo,
kdyby měly jakýsi manuál, jak
oslovit veřejnost a propagovat
svoji činnost a jak díky tomu 
získat na realizaci svých záměrů
více prostředků nejen od pri −
vátních či firemních dárců, ale
i z jiných možných zdrojů pod−
pory,“ říká Dita Hommerová.

Krokodýlům se v Plzni daří
V plzeňské ZOO odchovávají už třetí
druh krokodýla. Z dubnové, veliko −
noč ní snůšky vajec jsou nakonec 
siamská dvojčata. Z první snůšky
vajec samice krokodýla siamského
se podařilo v červnu vylíhnout
dvě mláďata. V Evropě je chová
zhruba 17 zoo a zařízení. Český 
prvoodchov zaznamenali v Kroko −
dýlí ZOO v Pro tivíně. Plzeňský ro −
dičovský pár je odchovem ze ZOO
v Curychu.

„Malí krokodýlci jsou nyní v záku−
lisí Akva Tera na Palackého třídě

v Plzni. Za několik dní by se měli ob−
jevit v expozici. Velmi často kvákají.
Za potravu jim nyní slouží sarančata,
cvrčci a mláďata myší,“ sdělil tisko−
vý mluvčí ZOO Martin Vobruba. 

Plzeňská zoo slaví dlouhodobé
úspěchy v chovu afrického krokodý−
la čelnatého – již 12. snůšku a v ro−
ce 1980 odchovala vůbec prvního
krokodýla v prostředí českých zoo –
kajmana paraguajského.  

Na fotce je zachycen Jiří Doxanský 
z expozice Akva Tera. �
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Zajímá vás, kdy, kde a jak se zrodil vě−
hlasný plzeňský ležák? Chcete se při−
blížit klasické pivovarské atmosféře,
ochutnat originální pivo a k němu dob−
ré jídlo z široké nabídky restaurací, vy−
zkoušet si některá z tradičních řemesel
a poslechnout si přitom kvalitní hud−
bu? Pak vyrazte v sobotu 3. října 2015
od 11:00 do plzeňského pivovaru na
tradiční Pilsner Fest – oslavu 173. na−
rozenin piva Pilsner Urquell. 

Nenechte si ujít v sobotu 3. října
2015 jedinečnou oslavu uvaření první
várky piva Pilsner Urquell. V tento den
totiž ožije Plzeň pivovarským duchem
a město si opět připomene historický
okamžik, který se odehrál před 173
lety, když sládek Josef Groll uvařil
v místním pivovaru první várku slav−
ného plzeňského ležáku. Pro všechny
příchozí je připraven nevšední pro−
gram, jenž se odehraje v areálu
Plzeňského Prazdroje, ale také na pl−
zeňském náměstí Republiky. Dvě
hlavní centra Pilsner Festu – pivovar
a náměstí, pak propojí ještě speciální
koridor s dobrým jídlem i pivem,
žongléry a dalšími tradičními artisty či
autentickou hudbou v podobě průvo−
dové dechovky a flašinetářů.  

Protože se jedná o oslavu narozenin
plzeňského piva, právě nefiltrovaný le−
žák Pilsner Urquell bude samozřejmě

hlavní hvězdou výčepů. Na čepují vám
ho dokonce vítězové soutěže o nejlep−
šího českého výčepního – Pilsner
Urquell Master Bartender. 

Doplní jej pokrmy tradiční i moderní
gastronomie. Ve speciálních venkov−
ních restauracích na nádvoří pivovaru
i na náměstí představí to nejlepší, co
se hodí k plzeňskému pivu například
restaurace Na Spilce, Malostranská
beseda či Lokál Pod Divadlem. Jejich
kuchaři vybrali pro oslavu zrození ležá−
ku pečlivě degustační menu. Vyrazte
proto na Pilsner Fest už před obědem
a užijte si dobré jídlo, které můžete
ochutnávat od 11 hodin. Návštěvníky
čeká také spousta menších stánků
s občerstvením, které byly vybrány
ve spolupráci s kulinářským FRESH
FESTIVALEM v Plzni. 

Gurmánský zážitek doprovodí sa−
mozřejmě také kvalitní hudba. Znít
bude ze dvou pódií, jedno bude
umístěno přímo v areálu pivovaru
a druhé na zmíněném plzeňském ná−
městí. Program je pro návštěvníky
připraven už od 11:00, od 13:00 
pak zahrají hudební kapely Xindl X
a Come and Play, následované vy−
stoupeními takových hvězd, jakými
jsou Monkey Business, No Name,
Divokej Bill, Michal Hrůza, UDG nebo
Poletíme?. 

Návštěvníky Pilsner Festu pak 
určitě přímo na místě zaujmou i ře−
mesla, která jsou bezprostředně
spojena s pivovarnictvím. Svůj um
předvedou bednáři, sladovníci nebo
formani a dokážou tak, že i v dnešní
době je jejich profese stále živá.

Všichni, kdo si řemesla vyzkouší,
můžou v těchto stanech soutěžit
a získat tematické dárky. 

Na Pilsner Festu také nebudou
chybět speciální festivalové pro −
hlídky pivovaru. Návštěvnické cent−
rum se otevře v 9:00 a každých 
15 minut od 10:00 do 21:00 vyrazí
průvodci se skupinou na prohlídku
bednárny a sklepů s ochutnávkou
nepasterizovaného a nefiltrovaného
ležáku. Ve sklepích pak potkají histo−
rickou postavu prvního sládka Jose −
fa Grolla, který je poučí, jak si pivo
správně vychutnat. 

Kdo však bude chtít zažít pivovar−
skou atmosféru a navštívit místo vzni−
ku plzeňského originálu dříve, může si
užít narozeninový nefiltrovaný Pilsner
Urquell v kombinaci s výborným jíd−
lem už v pátek 2. října večer na pivo−
varském nádvoří. V rámci předvečera
oslav zde totiž návštěvníky na sobotní
hlavní program naladí vybrané pokr−
my, nefiltrované pivo a lokální muzika.

Vstup na festival je zdarma, více 
informací o festivalu naleznete na
www.pilsnerfest.cz. 

Nenechte si ujít Pilsner Fest – oslavu 
uvaření první várky plzeňského ležáku

Kdy: pátek 2. října od 16:30, 
předvečer oslav 

sobota 3. října od 11:00, 
hlavní oslavy

Kde: Areál Plzeňského Prazdroje
v Plzni, náměstí Republiky 
v Plzni a koridor mezi nimi, 

vstup zdarma
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Touží někdo z vás po zbytcích?
Zbytek je přece obecně vnímán jako
drobek, jako nechtěná část dosud
chtěného, jako vynucený odpad.
Přesto se slovo zbytek v současnosti
stává jedním z nejužívanějších.
Všichni si ho totiž navzájem ustavič−
ně dopřáváme. Přejeme si hezký
zbytek dne, večera, noci, rána, víken−
du, a nedbáme té absurdity. Já ji ale
vnímám čím dál tím více, asi proto,
že je pro mě čím dál tím více nepřija−
telnější. Mohu pochopit, že ve snaze
zapůsobit někdo vymyslel rádoby

originální pozdrav, a zbytek neorigi−
nálního národa to po něm papoušku−
je. Patrně někdo, komu připadá, že
kontaktem s ním se ten druhý zcela
vyčerpal, jeho den skončil a zůstaly
mu už jen zbytky. Den už není dnem,
neděle nedělí, ale jen pozůstatkem
toho, co se nějak přežije a doklepe.

O nejdůležitějším vánočním veče−
ru poté, co na nebi vyšla první hvěz−
da, jsem obdržela gratulaci, v níž mi
z celého srdce přáli hezký zbytek
Štědrého dne. Ano, v době, kdy tato
veliká událost vrcholí, zcela neslušně

blahopřáli k jejímu pozůstatku.
Ovšem co je to proti pracovní komu−
nikaci mých kolegů, ta je zbytková už
od samého rána. Hezký zbytek dne
mi vinšují už od půl deváté. Avšak ani
tady ten nesmysl nekončí. Včera mi
v dokonalém hotelu po dokonalé sní−
dani číšník s dokonalým úsměvem
popřál hezký zbytek dne. Patrně je
přesvědčený, že smyslem mého do−
konalého dne je posnídat, a pak už
jen sbírat drobky, zbytky. 

Přejeme si hezký zbytek prázdnin
už v jejich druhý den, zbytek dovo−

lené při prvním setkání, zbytek výle−
tu po prvním kroku. Ani trochu nám
to nepřipadá divné. Smiřujme se te−
dy i s tím, že vbrzku si užijeme hez−
ký zbytek oběda se zbytkem jídla ve
zbytku jara, léta, podzimu i zimy.
A vůbec popřejme našim novoro−
zencům hezký zbytek života ve zbyt−
ku jejich rodin. A ať se daří i zbytku
zbytkům jejich ostatkům. Tak ještě
než to všechno vypukne a po krk
uvízneme ve zbytcích, si dovolím
svému zbytku světa, kde je ještě
obyčejem zdravit dobrý den, dobré
ráno, večer i dobrou noc, popřát
hezký život! Bezezbytku! 

Sylva Heidlerová

Pěkné zbytky, odpadky i ostatkyZamyšlení

Rozhovor s Philipem
Malicdanem
Pro ty, kteří se chtějí dozvědět o
Philipovi Malicdanovi více, přinášíme
opětovně krátký rozhovor s ním, kde
se dozvíte podstatné i rozhodující oka−
mžiky z jeho bohatého života. Přijďte
se přesvědčit sami. I zázraky se dějí.

Philip je pro svou zázračnou léčivou
energii po celém světě známou
osobností. Philipovi je 78 let. Narodil
se v Bonstocku, v horské provincii na
ostrově Lusonu, na Filipínách. Je lé−
čitelem a osobním přítelem mnoha
známých osobností po celém světě,
včetně hollywoodských hvězd.
Mohl byste nám říci něco o sobě a o
tom, jak jste obdržel dar léčení?

Pocházím z léčitelské rodiny. Moji
prarodiče z obou stran byli také léčite−
li. Dar léčení ke mně přišel ve chvíli,
kdy jsem po 18 denní intenzivní medi−
taci v meditační jeskyni, kde jsem nic
nejedl, jenom pil, vyšel ven na světlo.
Tam na mě čekala matka a strýcové
spolu s mnoha dalšími lidmi. To byla
moje první zkušenost s léčením lidí –
pacienti na mě čekali před jeskyní a já
jsem začal léčit. Po této zkušenosti
jsem začal léčit po celých Filipínách a
už další rok mě pozvali do SAN
Franciska, Singapuru, Kuala Lumpuru
a Německa. Cestoval a léčil jsem také
v Jižní Americe, v Austrálii, v Dánsku
a průběžně jsem se vracel do USA.
Procestoval jsem Čínu a celý africký
kontinent. V roce 1987 jsem založil a
zaregistroval církev, kterou jsem na−
zval „Multi−faith Church of Christ“.

Funguje jako nezisková organizace,
jejímž prostřednictvím jsem mohl ce−
stovat a léčit po celém světě.
Pravidelně léčím v centru Maharišiho
nadace v Iowě, kde probíhá výuka
transcendentální meditace (TM).
Prostřednictvím těchto studentů
transcendentální meditace jsem se
stal známým mezi příznivci tohoto
hnutí i na jiných místech Evropy a
otevřelo mi to dveře k léčení těchto li−
dí také v Londýně a dalších evrop−
ských městech.
Jak probíhá léčení?
Jak léčím? Nejprve diagnostikuji pro−
střednictvím dotyku svých rukou.
Podívám se na pacienta, pak se ho
dotknu a cítím jeho energie a jejich
blokace. Řeknu mu, zda bude potře−
bovat jedno sezení nebo více. Z mé
ruky vychází skutečná energie Ježíše
Krista. Ježíš Kristus je jediným, kdo
je schopen dávat léčivou energii. Ta
se přenáší prostřednictvím nás, léči−
telů. Tu pak předáváme lidem.
Léčil jste také nějaké lékaře nebo
vědce?
Ano, léčil jsem v Německu například
doktora Kur ta Geimana, inženýra
Williho Hopfnera a další.

V Dánsku jsem léčil novinářku
Carsten Hotz, která ke mně přivedla
pacientku s rakovinou, která se jme−
novala Marie−Lausie Hahn, kterou
jsem vyléčil z nádoru v hlavě. Lékaři
v Londýně jí původně řekli, že nebude
žít déle než 8 měsíců.
Jak dlouho už trvá tvá léčitelská praxe?
Léčím už 66 let.
Založil jste Circle of Philippini hea−
lers (Svaz filipínských léčitelů).
Mohl byste nám o tom něco říci?
Ano, došlo k tomu v Singapuru, kde
jsem léčil skupinu pacientů z Austrálie
a Alex Orbito tam léčil skupinu ně−
meckých a amerických pacientů.
Sešli jsme se tam a jednali jsme spo−
lu o tom, abychom společně založili
tento svaz léčitelů. Je to organizace,
která zaštiťuje a podporuje filipínské
léčení a garantuje jeho kvalitu.
Jaké nemoci léčíte?
Léčím všechny nemoci, známé i ne−
známé. Specializuji se na rakovinu,
ale léčím všechny druhy závažných
nemocí, jako je roztroušená skleróza,
Parkinsonova nemoc, atd. Nejdůle −
žitějším předpokladem k uzdravení je
však vždy pacientova víra, láska a
pokora.                                             (pi)

Už několikrát jste se měli mnozí z vás čest
i štěstí potkat s  filipínským léčitelem
Philipem Malicdanem u nás v ČR.  Philip
navštívil Prahu a Domažlice, kde nemoc−
ným předvedl své brilantní techniky přírod−
ního léčení a ohromil nejen svým hluboce
lidským přístupem, ale hlavně svými téměř
až zázračnými léčitelskými schopnostmi.
Protože velký počet z  vás mělo zájem se
s Philipem znovu setkat a opakovaně využít
jeho vzácného daru, podařilo se nám zajis−
tit jeho další návštěvu v ČR. Již podruhé bu−
de léčení mimojiné i v Plzni. Léčení probíhá
na všech úrovních, na fyzickém těle i na
duchu, trvá cca 10 min., a je bezbolestné. Philip pracuje výhradně s energiemi,
které nejen cítí, ale dokáže i pozitivně ovládat. Ve stavu rozšířeného vědomí,
přes své ruce, vidí a cítí všechny negativní energie a bloky nacházející se v těle
člověka, které zapříčiňují nemoci. Můžete přijít skutečně s jakýmkoliv zdravot−
ním problémem jak na fyzickém těle, tak na duchu, respektive na psychické
úrovni. Protože, jak všichni víme, téměř 100% chorob má svůj původ právě
v psychice člověka. Zajímavou novinkou je, že Philip na svém turné po republi−
ce bude nejen léčit, ale případně také žehnat těm, kteří si o jeho duchovní pod−
poru požádají. 

LÉČENÍ je pouze na objednání! POČET MÍST JE OMEZEN, PROTO SE 
V PŘÍPADĚ ZÁJMU PROSÍM OBJEDNEJTE NA níže uvedených tel. číslech.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM NEJDŘÍVE od 10 hod. – do 20 hod.

POKUD SE VÁM NEPODAŘÍ IHNED NA NÍŽE UVEDENÁ TEL. ČÍSLA 
DOVOLAT, NEMĚJTE OBAVY, OZVEME SE VÁM POSLÉZE ZPĚT :−)

Místo konání:

DOMAŽLICE: 2. – 4. 10. 2015 – kontakt: 721 366 924
(pátek až neděle)

PLZEŇ: 7. – 9. 2015 – kontakt: 728 333 566
(středa až pátek)

Philip Malicdan

Světově uznávaný filipínský léčitel PHILIP
MALICDAN opět v České republice !
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O částku 440 tisíc korun zvýší město
provozní příspěvek plzeňské 28. základní
škole v Rodinné ulici vLobzích. Peníze
půjdou na zajištění náhradního stravová−
ní žáků v době rekonstrukce pavilonu
školní jídelny. Rozsáhlá rekonstrukce za
19,6 milionu korun na škole probíhá od
června a skončí v listopadu 2015.

„Ve spolupráci s Odborem škol−
ství, mládeže a tělovýchovy Ma −
gistrá tu města Plzně zajistila po dobu
oprav ředitelka školy náhradní stravo−
vání žáků na Vyšší odborné škole
a střední průmyslové škole elektro−
technické v Koterovské ulici s tím, že
náklady spojené s náhradním stravo−

váním budou hrazeny z prostředků
města,“ uvedla resortní náměstkyně
Eva Herinková.  Náklady zahrnují do−
pravu strávníků a pronájem kuchyně
a jídelny, kalkulace činí 440 tisíc ko−
run. Po ukončení rekonstrukce budou
peníze vyúčtovány a případné nevyu−
žité prostředky budou vráceny. 

Pavilon školy je rekonstruován
kvůli výskytu plísní, netěsnícím a sta−
rým oknům a nevyhovujícímu obvo−
dovému plášti. Objekt bude komplet−
ně nově zateplen, upraveno bude
i ústřední vytápění, měření a regula−
ce, vzduchotechnika a elektroinstala−
ce. V boletických panelech, jež byly
na stavbu budovy použity před 43 le−
ty, se vyskytuje nebezpečný azbest,
který je nutné zlikvidovat. 

Cestování na obědy školním autobusem

Slivovice a ovocné pálenky už ne−
jsou doménou Moravy. Palírny se
hojně rozšířily i v Čechách. Díky
metanolové kauze jsou teď lidé
mnohem více obezřetnější při výbě−
ru palírny a dávají přednost prově−
řeným výrobcům.
Již od roku 1993 působí v České re−
publice Unie destilatérů, která sdru −
žuje pěstitelské pálenice a malé
ovocné lihovary. Unie se snaží pro−
pagovat poctivý přístup k řemeslu
a stavovskou čest. Členové Unie se
zúčastňují mnoha školení a degusta−
cí, čímž si zvyšují odbornost. Aby

zákazník snadno poznal prověřenou
poctivou palírnu, vydává nyní Unie
destilatérů svým členům plaketu
„Tato palírna je řádným členem Unie
Destilatérů“. Držitel plakety musí do−
držovat stanovy Unie, legislativu
a hygienu provozu. Plaketa je určitou
zárukou kvality a garantuje snahu
o spokojenost zákazníka. Plaket bylo
vydáno 39.
„Naše Pěstitelská pálenice ve
Starém Klíčově má pořadové číslo
plakety 2,“ sdělil nám její majitel
Vladimír Císler.  Zeptali jsme se ho,
jaká bude letošní sezona a jaké další

informace má pro ty, kteří chtějí
uskladnit ovoce v tekutém stavu.

Horka ovoci nepomohla
Letošní sezona oproti těm minulým
bude zase jiná. Takové horké a suché
léto ve své již třinácté sezoně zpraco−
vání ovoce nepamatuji. Sucho určitě
nepomohlo švestkám a hrušky také
vymizely ze stromů. Jablka se snad
zmátoří a vosy je snad všechny ne−
nabodají, tak by mohla být jablkovi−
ce. V současných dnech pěstitelé vo−
zí mirabelky a broskve. Naučili se už,
že mají být vypeckované. Jsou jedin−

ci, kterým uzrály
i nektarinky. Velké
šves t ky nyní dozrá−
vají a ty jsou na pá−
lení také vhodné,
avšak nemají tako−
vé aroma, jako kla−
sické malé podzim−
ní švestky, které le−
tošním suchem ma−
jí velký propad.

Cena se nemění
Cena za destilaci
i zpracování ovoce
je již pět let stále
stejná. Při vlastním
kvasu nad 70 litrů

stojí 1 litr 50% pálenky 149 Kč. Do
70 litrů vlastního kvasu zaplatí za 1 li−
tr 50% pálenky 160 Kč. Když si zá−
kazník dodá ovoce v bedýnkách nebo
pytlích a my mu vyrobíme kvas, je

cena za litr 50 % pálenky od 160 do
164 Kč. Pálenku bezplatně ředíme na
požadovanou lihovost, ale ne pod 
50 %. Zákazníci si mohou u nás kou−
pit kvasinky. Na 100 kg ovoce je
cena cca 30 korun.

Jen zralé ovoce
Základ všeho je
zralé ovoce, do
kte rého je radost
se zakousnout.
Mů že mít vady na
vzhledu, ale musí
být bez hniloby, listí
a větviček. Výsledkem
je pak pálenka, kterou když
v zimě ochutnáte, tak se vám
vybaví chuť ovoce, ze kterého
je vypálena. Stále oblíbenější
se stává pálenka z jablek, kte−
rou se zákazníci naučili využí−
vat pro výrobu likérů, nebo ji
ukládají do dubových soudků,
které tomuto destilátu změní
nejen barvu, ale i chuť.

Nezapomeňte na doklady
Když k nám pojedete, je třeba
vědět, kde jste ovoce vy −
pěstovali. Je to pěstitelské
pále ní a uvádí se to v žádosti
o pálení spolu s vašimi osob −
ními daty. Nemusíte mít oba−
vy z jejich zneužití. Tuto evi −
denci si odebírá celní správa,
která kontroluje limit stanovený 
pro pěstitelské pálení.

Příjem ovoce
V září a v říjnu až do poloviny listopa−
du bude příjem ovoce v úterý, čtvrtek
a v sobotu od 10 do 17 hodin. U jab−
lek při větším množství nad 300 kg,
prosím, dopředu zavolejte. Je to cca 
8 pytlů a víc. Aktuální info najdete na
stránkách www.palenicecisler.cz

Individuelní přístup
Naší snahou je věnovat se
každému pěstiteli jednot−
livě. Vážíme si jeho prá−

ce, kterou věnuje zahrádce a pěsto−
vání ovoce. Vždyť my mu umožníme
nejlepší uskladnění ovoce. Říkají to
sami pěstitelé. Mnohokrát z jejich úst
zaznělo, že když zavolají mladým,
aby si přijeli pro bedýnku jablíček ze
zahrádky, tak nemají většinou čas.
Raději si koupí jablko v obchoďáku.
Jakmile slyší, že si mají přijet pro de−
mižon s jablkovicí, jsou tam na to
šup. Tekuté ovoce chutná a v přimě−
řeném množství je i lék. (re)

Pálení pravých ovocných destilátů se těší stále větší oblibě

„Palírna ve Starém Klíčově je řádným čle−
nem Unie Destilatérů,“ neskrýval svoji 
radost její majitel Vladimír Císler.

V Pěstitelské pálenici ve Starém Klíčově si zákazník
může v pohodlí a klidu vychutnat kvalitu tekutého ovoce
ze své zahrádky.

členem Unie Destilatérů
Palírna ve Starém Klíčově je řádným 



42 Plzeňský rozhled  9/2015Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Tropická vedra nás zaskočila, ale
podle mě věštby už nikdy nebude stá−
lé počasí. Velké teplotní rozdíly oče−
kávejme i v na stávající zimě. Tato
změny negativně působí na náš imu−
nitní systém a polovina lidí, jak mi
ukazuje kyvadlo, není je schopna
zvládnout. Dopo ru čuji nasadit biolo−
gicky účinné látky, užívat vitamíny,
minerály. Imunitní systém podpoří
B3, B5, B6, fosfor, zinek, selen. 
Blíží se podzim a to je období, kdy je
málo světla, málo slunečního svitu, což
je stresové období. Jak se ho vyvaro−
vat? Nejlépe je odjet k moři, kde máte
slunce dostatek. Ale to je pro většinu
z nás nesplnitelný cíl. Proto doporučuji
hodně světla v místnosti a bílé žárovky.
Kdo je pře ci tlivělý, což jsou zejména 

lidé ve znamení
podle čínské astro−
logie zajíc, prase,
myš,  pořiďte si do−
mů do velikosti A4
bílé světlo – napří−
klad z LED diod.
Mělo by denně svítit
30 a 45 minut a to k
večeru mezi 17 až
19 hodinou. 
Počítejte s tím, že
na nás vždy ve 
20 hodin dolehne
stres z celého dne.
Když před tím nebudete relaxovat, vy−
stavujete se nebezpečí, že vás stres
zablokuje. Začíná to nespavostí a ne−
schopností se soustředit. Doporučuji

nenosit večer nic čer−
ného na sobě a rela−
xovat při hudbě, čet−
bě nebo jen koukat
do bílého světla.
Někdo si může dát čaj
meduňku. Je vhodný
na zklidnění pro větši−
nu lidí. V takových
chvílích  se budete
zamýšlet nad živo−
tem. Rozhodně se ne−
vracejte do minulosti,
před tím varuji. Žijte
přítomností. Mnozí
z vás si řeknou, že
šťastni budou až to...,
ale žádné AŽ není.
Žijte teď hned, proto−

že život je krátký a je jen jeden.
Podlé mé věštby budou příští měsíce
příznivě nakloněny vzájemnému usmi−
řování.  V rodinách, kde jste rozhádáni

máte nyní jedinečnou příležitost se
opět usmířit a dát do rovnováhy všech−
ny rodinné  i příbuzenské vztahy. Těm,
kteří nebudou mít dostatek odvahy a sí−
ly k usmíření doporučuji udělat rodinné
konstelace nebo nechat sloužit mši za
uzdravení rodinných kořenů. Obě me−
tody jsou velmi dobré a účinné.  Právě
teď je ten správný čas k narovnání 
nerovnováhy.
Kyvadlo mi ukazuje, že 75 procent
Čechů někomu něco závidí. To by se
mělo změnit, jinak se lidé mezi s sebou
závistí uštípou. Nikomu to neprospěje.
Začněte nacházet radost ze života.             

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda varuje:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

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

Blíží se období stresu

Plzeňská radnice spustila nový sportov−
ní portál. Ten nabízí přehled o sportoviš−
tích v Plzni, seznam pořádaných spor −
tovních akcí i databázi lidí, kteří hledají
„parťáka“ na trénování. Na spe  ciální por−
tál se zájemce dostane z webu města
www.plzen.eu nebo přímo zadáním ad−
resy www.sport.plzen.eu. Cílem novinky
je podpořit aktivní sportování Pl ze ňanů.
Z výzkumu zpracovaného loni tvůrci por−
tálu totiž mimo jiné vyplývá, že 22 pro−
cent lidí se nehýbe tak často, jak by
mohlo, neboť nemají s kým sportovat. 

Podle radního Michala Dvořáka,
který má v gesci oblast sportu, je no−

vinka jednou z možností, jak zvýšit
zájem lidí o pohybové aktivity, vybur−
covat je a pomoci jim zlepšit kondici.
Portál nabídne maximum informací.
Ke každému sportovišti tam například
lidé najdou podrobnosti o otevírací
době, kontakty, odkazy na webové
stránky, také si mohou zjistit informa−
ce o sportovních klubech a týmech
v Plzni a podobně. Portál aktuálně ob−
sahuje přes 200 spor tovišť, tedy
zhru ba 80 procent všech, které
v Plzni jsou. Jejich majitelé do něj
mají přístup, mohou upravovat a do−
plňovat informace o svém zařízení.

Do databáze ještě dodáme přehled
školních hřišť. „Jsem rád, že díky por−
tálu je možné si také najít partnera na
sport, aktuálně je v databázi zaregist−
rováno kolem 500 lidí. U každého
z nich zájemce zjistí, jakému sportu
se dotyčný věnuje a pro jaký druh po−
hybové aktivity někoho hledá,“ doplnil
Michal Dvořák.

Na podzim 2014 zpracovala rad ni −
ce vlastní analýzu, z níž plyne napří−
klad to, že více než pětina oslovených
by uvítala parťáka na sport, aby mo−
hla trénovat častěji. Výzkum také uká−
zal nejoblíbenější druhy sportů, mezi

4443 oslovenými vede jízda na kole,
následuje běh a plavání. 

Por tál bude živou databankou
infor  mací, jeho správci každý týden
zaktualizují data o spor tovních 
akcích, údaje ke sportovištím projdou
kontrolou vždy jednou za čtvrt roku.
Získat účastníky pro své společné tré−
ninky nebo amatérské turnaje mohou
i sami občané, stačí pouze chystanou
akci na portále uveřejnit. Správci po−
stupně také osloví všechny kluby,
jichž v Plzni působí kolem 150,
a umožní jim propagaci na městském
por tále zdarma. Protože por tál je 
určen i pro mimoplzeňské uživatele,
je obsah jeho hlavních částí připraven
také v anglické a německé verzi.  

Plzeň má nový sportovní portál



HLEDÁME obchodní zá−
stupce pro zprostředková−
ní spotřebitelských úvěrů
v těchto městech a jejich
okolí: Stříbro, Nýřany,
Plasy a Kaznějov. Tel.:
608279911, 776879916.
KŘI PM 150145

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

PŘIJMEME pečovatelky do
domácností – ke starým li−
dem do Německa. Částeč −
ná znalost NJ. Práce na 
turnusy. Tel.: 731473627.
RR 50590

KNIŽNÍ VO přijme dva roz−
vozce s vl. autem, nad −
průměrné výdělky, tel.:
723404653. RR 50593

HLEDÁM někoho na výpo−
moc při zednických a ma −
lířských pracích – Stra −
konic ko, Prachaticko, tel.:
606916148. RR 50595

HLEDÁM 2 zedníky na po−
stavení kamenné zdi cca
15m dlouhé, nalepení za−
tepl. fasády na dům atd.,
Kdyně, tel.: 721437999.
RR 50603

PRACOVNÍ příležitost u fy
v SRN, časová nezávislost,
věk nerozhoduje, komuni−
kace v ČJ, finanční nezá −
vislost, i brigádně! Tel.:
603484113. RR 50610

PRO OBCHOD s dárkovým
zbožím v Železné Rudě hle −
dáme spolehlivou a příjem−
nou prodavačku. Mož no
brigádně nebo na HPP, tur−
nusy, část. NJ, ubytování
zdarma. Tel.: 602486490.
RR 50647

HLEDÁM ženu na úklid bytu
a zahrady. 70 Kč/hod. Uby −
to vání možné. Obec Vel har −
tice. Tel.: 607745757. RR
50651

HLEDÁM brigádníka na
štípání dřeva – Chude nic −
ko. Tel.: 606517303. RR
50664

DO CUKRÁRNY v Železné
Rudě hledáme cukrářku/e
s praxí. Nabízíme nadstan −
dardní plat, ubytování zdar−
ma a pracovní turnusy.
Informace. 602486490. RR
50648

PRODÁM selský stůl z ma−
sivu a dvě křesla. Cena 100
Kč/ks. Tel.: 736204861.
PM150144

STOLNÍ POČÍTAČ COMFOR,
rozměr v 43 x š 19 x h 48,
Intel (R), Pentium® 4 CPU,
2,66 Ghz, 1.25 GB RAM,
HDD 500 GB, CD RW, DVD
ROM. Windows  XP s origi−
nálním CD, síťová karta,
inte grovaná grafická karta,
zvuková karta. USB 2.0, 4 x
vzadu a 2 x vpředu. Cena 
3 600 Kč. Tiskárna – scan−
ner – kopírka HP psc 1110
all  in one za 400 Kč. Stůl na
PC š 90 x h 55 x v 75, zakáz−
ková práce – 1 200 Kč. Do −
prava po Plzni zdarma. Tel.:
736110160. PM 150130

PRODÁM horní skříňky 2 ks
kuchyně KORYNA, olše−ma−
siv, 30 š x 33 h x 90 v. Cena
2400,−. Zánovní rozkládací
pohovku délka 2 m, kvalitní,
potah v hnědém odstínu.
Pův. cena 21700,− sleva na
7000,−. Tel.: 606898069.
PM 150133

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky  a Ejpovic −
kou 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 betonové
panely rozměr 300 x120x
15 cm a 300 x 120 x 20 cm,
Plzeň, vhodné použití pro
zemědělce. Možnost  nalo−
žení a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 150027  

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

SKLÁDACÍ brány v rámu
nesené, záběr 220cm, slo−
žené 92cm, starší trekingo−
vé kolo s nosičem a braš−
nami, ceny dohodou, tel.:
723247390. RR 50603

Z PŘESTAVBY domu použi−
tá dřevěná okna – 5 let sta−
rá, ořech, značky „Gaul −
hofer“, více kusů + balko−
nové dveře, prodám i jed−
notlivě, míry na doptání,
u Kdyně, tel.: 721437999.
RR 50605

Z PŘESTAVBY domu strop−
ní panely – Ytong 5 x 0,6 x
0,2 m vysokozátěžové sa−
monosné, na stropy i obvo−
dové zdi. Dopravu zajistím,
je to na velký RD, cena do−
hodou i kusově, u Kdyně,
tel.: 7211437999. RR
50606

DÁMSKÉ kolo bez přehazo−
vačky, pěkné, lyže – běžky
180cm, nové, nevybalené,
bez vázání, další běžky
190cm komplet s holemi,
použité a starší vázání 75.
Zdravotní matraci zánovní
200x80. Křišťálový čtyřra−
menný lustr. Ceny doho−
dou. Tel.: 606827933. RR
50624

ROZKLÁDACÍ sedací sou−
pravu s úložným prosto−
rem, 1,5 roku používaná,
v pěkném stavu, cena
6.000 Kč, Klatovy. Tel.:
739574176. RR 50625

RECEIVER HUMAX IRHC−
5100S (automatické ladě−
ní) včetně karty. PC: 3.890
Kč, NC: 2.500 Kč (vč. kar−
ty), tel.: 606949576. RR
50628

POSTEL rozkládací za 500
Kč, pandánus – pokojovka,
mohutná, jako solitéra za
450 Kč, kávovník – plodící,
pokojovka za 250 Kč, tel.:
722776844. RR 50649

PRODÁM akumulační
kamna 4,5 kW, tuzemské
výroby, cena 1500 Kč, tel.:
728746398. RR 50645

ROZMETADLO na hnůj 
5 tun – cena 18.000 Kč,
velmi dobrý stav; pluh leh−
ký dvoják obracák – 5.500
Kč; sazeč na brambory
polo automat – 2.500 Kč.
Vše velmi dobrý stav. Tel.:
724003512. RR 30650

VYORÁVAČ brambor (Čert)
zn. Schmotzer a jedno −
radličný pluh za malotrak−
tor. Telefon 602418418.

POSTEL rozkládací za 500
Kč, pandánus – pokojovka,
mohutná, jako solitéra za
450 Kč, kávovník – plodící,
pokojovka za 250 Kč, tel.:
722776844. RR 50649

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběra−
teli! Koupím bajonet,
dýku, kordík, lovecký
tesák, šavli, helmu,
trop. klobouk, uniformu,
maskovací oblečení,
opasek, opask. přezku,
pouzdro na pistoli, zá−
sobníky a bedny od mu−
nice, dalekohled, puš−
kohled, 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 mobilní buňku 
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více 
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211, 723622663.
PM 150032

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vojenskou vzduchovku,
poplašňák, celtu, me−
daile, vyznamenání
(vzor ný voják, za obra−
nu vlasti, vojenské 
učiliště,  za budování
vlasti apod. až do
r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobi−
lu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
150008 

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

STARÉ fotoaparáty
(Fle  xa ret, Mikroma,
Stereo mi kroma, Leica,
měchové aj.) barometr,
theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panen−
ky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, liti −
nové formy na bábov−
ku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
150009 

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 šlapa−
cí autíčko Moskvič i jiné. 
Též náhradní díly na Jawa
panelku nebo kývačku
i vrak.Tel.: 721730982. PM
150078

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chro−
mové lustry a  lampič−
ky, sklo, porcelán (hrn−
ky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky),
kořenky, sošky taneč−
nic, figurky  zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, knihy
a časopisy o automobi−
lismu, vše skautské
a junácké, pohlednice,
odznaky a starou bižu−
terii. Tel.: 603872698.
PM 150010 

KOUPÍM staré a staro −
žitné věci, např. z pozů−
stalosti. Nábytek, obrazy,
kapesní a náramkové ho−
dinky, mince, bižuterii,
porcelánové sošky, sklo,
vázu, karafu, skleničky,
svícny, chromový lustr
a lampičky, voj. odznaky
a vyznamenání, voj dýku
a bajonet, šavli, unifor−
mu, starou vzduchovku,
flobertku, housle a trum−
petu, plechová a bake −
litová autíčka, loutky, ra−
dia, fotoaparát, knihy, 
pohlednice, kuchyňské
váhy aj. staré věci.
Děkuji za nabídku – přije−
du. Tel.: 604343109  PM
150011
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KOUPÍM starou vzduchov−
ku – zlamovací, dětskou,
vojenskou, pouťovou, vzdu −
chovou pistoli, flobertku
aj., dále  nové i použité 
auto−moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajdká−
ru, BMW aj. Tatra, Škoda  –
Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto−moto
příručky, prospekty, plaká−
ty, staré hračky, plechovky
od oleje, reklamní auto−
cedule. Děkuji za nabídku –
přijedu Tel.: 604343109
PM 150012

KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako,
kalhoty, bajonet, odznaky,
dalekohled, šavli, boty,
pouta, vyznamenání, nášiv−
ky a též vše po národní bez−
pečnosti a SNB do roku
1965, také armádní sako
a „rajtky“ z 50 let. Uniformu
želez niční stráže z minulé−
ho režimu. Dobře zaplatím.
Tel.: 728347491. PM
150114

Z POZŮSTALOSTI  starý
dřevěný a chromový náby−
tek: kredenc, skříň, špajz
se šuplíky i bez, stůl a žid−
le. Ložnici, truhlu, komo−
du, chrom. židle s podpěr−
kami, psací stůl, chrom.
křesla, dále chrom. lustr
s bílými koulemi, lampičky,
stolní a podlahovou lampu
aj. chromové doplňky např.
kuchyňské hodiny, budík,
těžítko, model letadla, re−
klamní předměty, po pelník
atd. do r. 1960. Děkuji –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 150014

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

NÁBYTEK našich ba −
biček vyr. do r. 1955 VÝ−
KUP – RENOVACE –
PRO DEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lust−
ry, hodiny, obrazy a růz−
né staré věci na dekora−
ci, možnost vyklizení ce−
lé pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU. Tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 150017

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

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

KOUPÍM 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

VYKOUPÍME za velice
sluš né ceny do nově vzni−
kajícího vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojenskou
techniku (i části), moto−
cykly, automobily, helmy,
dalekohledy, kordíky, bajo−
nety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, 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 −
 ra tel stále hledá a dobře
zaplatí staré pohlednice –
až 10. tis Kč za chybějící
pohlednice obcí Šumavy
(např. Schukat schen, Pa −
terl hütte, Gla ser wald,
Stadln, atd.), dobře zapla−
tím i jiné pohlednice do 
roku 1945, uvítám větší
množství, sbírku či pozů−
stalost, mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 5064

KOUPÍM byt 2+1 v Plzni v
osobním vlastnictví, může
být i před rekonstrukcí, ry−
chlé jednání, do 1,3 mil.
Kč. Tel.: 721004299. RR
50594

PRODÁM byt v Nýrsku
2+1, 68 m2, balkon, cena
850.000 Kč, tel.:
606141670. RR 50636

KOUPÍM byt 2+1 v Plzni
v osobním vlastnictví, může
být i před rekonstrukcí, ry−
chlé jednání – do 1,3 mil.
Kč, tel.: 721004299. RR
50642

PRODEJ bytu 2+1 + ga−
ráž v Nezamyslicích, pla−
stová okna, nové el. topení,
60 m2, cena 370.000 Kč,
tel.: 777595318. RR 50661

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

PRONAJMU byt 2+1 v cent−
ru Plzně. Cena 6500,− +
ener gie a služby. Tel.:
608911111

PRONAJMU garáž u fotba−
lového hřiště Na Rozvoji v
Klatovech, tel.:721460409.
RR 50619

PENÍZE ZA VAŠI NEMOVI−
TOST IHNED! Vykoupíme
vaši chalupu, chatu. Pod −
mínkou vlastní pozemek,
zavedená el.. Peníze vy −
plácíme 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

KOUPÍM chalupu nebo po−
zemek na Šumavě, nejlépe
samota nebo polosamota.
Prosím, nabídněte. Tel.:
721661227.  RR 50589

HLEDÁME ke koupi starý
domek nebo chalupu před
opravou, i dlouhodobě ne −
obývanou či ve špatném
stavu, vhodnou k rekon−
strukci, do 250 tis., tel.:
606572188. RR 50596

PRODÁM skromnější udr−
žovanou chalupu se dvor−
kem a stodolou blízko Staň −
kova, levně – cena 199 tis.,
tel.: 607837208. RR 50597

KOUPÍM garáž v Klato −
vech. Nabídněte. Tel.:
602882461. RR 50632

KOUPÍM vaši nemovitost
ve vašem regionu, může
být i zadlužená, dům nebo
větší byt, rychlé a spolehli−
vé jednání, tel.:603484113.
RR 50611

ZA VÁŠ LES zaplatím nej−
vyšší možnou cenu. Na vě−
ku ani výměře nezáleží. Tel.:
773585290. RR 50626

PRODÁM bývalou země−
dělskou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhle−
dem na panorama Šuma −
vy, bez přímých sousedů,
s dobrým přístupem. 5+1.
Rozloha 3.500 m2 parcela
– dvůr, zahrada, 2 x stud−
na, 380/220V. Vhodné
k bydlení, podnikáni i k re−
kreaci. Cena 1mil. 450 tis.
Kč. RK nevolat. Tel.:
602614480. RR 50630

PRODÁM dvougenerační
RD v Janovicích nad Úhla −
vou 5+kk 180 m2 obytné
plochy + garáž, sklep a 2
zahrady. Po dohodě možný
i dlouhodobý pronájem. Při
rychlém jednání sleva. Tel:
605709384 volat po 19.
hodině. RR 50637

KOUPÍME zahradu v Sušici.
Tel.: 728716175. RR
50633

PRODÁM skromnější udr−
žovanou chalupu se dvor−
kem a stodolou blízko Staň −
kova – levně – 185.000 Kč.
Tel.: 607837208. RR
50640

HLEDÁM ke koupi starý
domek nebo chalupu před
opravou i dlouhodobě ne −
obývanou či ve špatném
stavu, vhodnou k re kons −
trukci, do 250.000 Kč. Tel.:
606572188. RR 50641

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, kar −
dany,  pětistupňovou pře −
vodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd.
Dále prodám nákladní auto−
mobil DAF 45, celk. hmot−
nost 11 t, s vyklápěcím če−
lem, případně jednotlivé 
díly.  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 brzděné−
ho přívěsu. Plzeňský kraj.
Cena k jednání 100000 Kč.
Tel.: 723622663  PM
150030 

KOUPÍM ZETOR 25 a nebo
pouze náhradní díly. Tel.:
606124700. RR 50602

KOUPÍM díly na Traktor
Zetor krystal typ 8111 nebo
8011, spodní ramena do
hydrauliky včetně držáků
ramen. Závaží do disků kol,
dveře, případně čelní nakla−
dač k tomuto typu. Závaží
na předek traktoru, sedač−
ku, přední a zadní pneu
a zadní závěs. Dále koupím
čelní nakladač na traktor
Zetor Krystal, případně
traktor  s čelním naklada−
čem. 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

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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TAŽNÉ zařízení na jaký −
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−taznezari−
zeni.cz, tel.: 775104121.
RR 50083

PRODÁM zimní gumy
Goodyear 165/65 R15 91T,
téměř plný vzorek, jednu zi−
mu málo ježděné, rozměr
děr 5x112, ALU disky +
pneu, tel.: 379732543
(Kdyně). RR 50638

PNEU, alu kola, plechové
disky, nové i použité, např.
Škoda, Audi, VW, Peugeot,
Citroën, Ford, BMW, 
Hyun dai, Opel, Fiat,
Honda, Nissan atd., tel.:
602834411. RR 50662

56/175, ŠTÍHLÝ PLZEŇÁK,
hledá ženu do 45 let z Plz −
ně, která také nechce být
sama a hledá partnera pro
společný život.. Zn.: Děti
nejsou překážkou. Tel.:
778226236. PM 150131

48/180 s vadou řeči, by rád
poznal upřímnou ženu – ne−
kuřačku z Plzně. Ne SMS,
jen volat. Tel.: 737957524.
PM 150138

55/170 NEKUŘÁK, střední
postavy a s vyřešenou mi−
nulostí, hledá ženu štíhlé,
menší postavy a přimě −
řeného věku. Tel.:
723022697. PM 150135

PLZEŇÁK 64/179, VŠ, hle−
dá štíhlou ženu. Prosím
SMS na tel.: 773211603.
PM 150139

ON z Bavorska, hledá ji
z Čech, tel.: 773599200.

OBYČ. muž 48 l. rozvedený
183/80 z Horažďovic.  Hle −
dám obyč. ženu přiměřené−
ho věku, z nedostatku příle−
žitostí k seznámení si dovo−
luji touto cestou poznat že−
nu k vážnému seznámení.
Horažďovicko, Sušicko,
Klatovsko. Pose zení u kávy
oboustranně napoví. Mob.:
605813948. RR 50591

NETER Herr aus Deutsch −
land, 45 Jahre, 1.88m
gross, 108 kg schwer, ro−
mantisch, naturverbun−
den, sucht sympatische
Frau für feste Beziehung,
die zu ihm hält. Ich freue
mich sehr auf auf Antwort!
Tel.: 01525−3128500.
Adresse: W. Wagener,
Saatweg 6, 37671 Höxter
– Deutschland. RR 50587

PRO společnou cestu živo−
tem hledám upřímnou
a pohodovou ženu ve věku
od 25 do 40 let, která už
také nechce býti sama
a chtěla by postupem času
založit rodinu. Jedno dítě
není překážkou. Zn.: Ro −
dinné štěstí. Tel.:
704763210. RR 50601

HLEDÁM kamarádku (přítel−
kyni, důchodkyni) nejraději
z města, která zůstala v bytě
sama tak jako já, na společ−
né procházky přírodou a vý−
lety autem. Jsem 72letý, 172
cm vysoký a 90kg vá žící
vdovec, chodící o francouz−
ské holi s bydlištěm na Do −
mažlicku. Máte−li zájem vo−
lejte na mobil:728838039.
RR 50620

SYMPATICKÝ ženatý 46/
186/90 hledá milou poho−
dovou ženu k hezkému mi−
leneckému vztahu bez na−
rušení soukromí.  KT, DO,
PJ. SMS na 733224054.
RR 50665

HLEDÁM k sobě elegantní
– dominantní přítelkyni –
paní. Rozv. 60/170, mlad.
vzhledu, mezi PM a DO.
Najdeme spolu štěstí?
Tel.: 607293848. RR
50629

ROZVEDENÝ 56/178, ne−
kuřák hledá ženu do 53 let
pro trvalý vztah. Nehledám
modelku, ale ženu, která
ještě umí mít ráda. Možné
přistěhování. Vl. byt mám.
Tel.: 776409578 – DO, KT.
RR 50634

HALLO! Ich suche eine
nette, liebevolle Partnerin,
die ehrlich und treu ist,
womöglich Nichtraucherin
und mit mir durchs Leben
gehen will. Bin 39 Jahre,
185 cm, Nichtraucher und
habe dunkle Haare. Habe
einen festen Arbeitsplatz.
Bitte nur ernstgemeinte
Zuschriften, da ich eine
feste Beziehung aufbauen
will. Ich freue mich auf 
eine Antwort, wenn mög−
lich mit Foto! E−Mail:
astf@gmx.de. RR 50613

VDOVEC 68/170 nekuřák
hledá osamělou ženu, které
je taky smutno a neholduje
alkoholu a kouření. Sušice
– Horažďovice a okolí. Tel.:
373705232. RR 50644

AHOJ, hledám štíhlou
a sympatickou ženu kolem
47 let. Já 52/170 mladšího
vzhledu potkám tu pravou.
Zn.: Chci žít. SMS, tel.:
728206002. RR 50623

PETR, 46 let, 168cm vyso−
ký, svobodný, bez závazků
hledá partnerku do 40 let
k vážnému seznámení. Žiji
na venkově – 8 km od Kla −
tov, jedno dítě není pře−
kážkou. Tel.: 732186861.

HLEDÁM nezadanou ženu
ve věku 33–48 let pro váž−
né seznámení, společný ro−
dinný život. Uvítám velmi
malé dítě, není však pod−
mínkou. Možno odkudkoliv.
Já SŠ 56/170/69, absti−
nent, nekuřák. RR 50621

TOUTO CESTOU hledám
přítele, kamaráda do 75 let.
Já 73/168 plnoštíhlá. Zatím
jako kamarád později se uvi−
dí. Upřímnost a férové jed−
nání. Ne opilci a lháři. Zn.:
Upřímnost. SMS ne! Tel.:
777904079. PM 150132

NAJDU ještě aktivního ka−
maráda kolem 70 let, který
dokáže mít rád a být věrný?
Jsem vdova 69 let se zá−
jmem o turistiku, cyklistiku
a tanec. Nekouřím. Plzeň −
sko. SMS na tel.:
773197584. PM 150136

VDOVA 75/160 hledá ka−
maráda, který je sám a má
ještě odvahu a nestydí se
za to, že je nám tolik let.
Volej na tel.: 720263439.
PM 150137

NAJDE vdova, zachovalá,
štíhlá 73/175 příjemného
přítele kolem 75 let pro 
hezké chvíle ve dvou. Čas 
fičí – auto vítáno. Tel.:
734678877. RR 50618

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

CO ŽIVOT PŘINÁŠÍ? V ži−
votě samém nám dává pře−
devším hodně lásky hlavně
štěstí každého z nás. Jaký
přítel by se rád napil dobré−
ho vínka? Jaká kamarádka
se najde? Za odpovědi dě−
kuji – odpovědi prosím do
redakce. RR 50663

KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpověď
na otázky, pomoc v milost−
ných a mezilidských vzta−
zích, ve finančních a zdra−
votních problémech. Osob −
ně nebo písemně. Volejte
na tel.775901978. PM
150134

CHCETE být pracovně a fi−
nančně nezávislí a zajímá
vás zdraví? Jen pro seriózní
zájemce. Tel.: 724948688.
PM 150142

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

NA SRAZ neznámých cílů
2015 vás zvou pánové
Rutherford, Thompson,
Bohr, Schrödinger a Fabián.

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž oce−
lových konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a výkup 
že lezného šrotu. Tel.:
723622663. PM 150031

KURZ  Elektr. evidence tr−
žeb. Počítače prodej a o pra −
vy. Programy účto, mzdy
a daně.www.SoftAg.cz, tel.:
374 623 540. KŘI PM
150140

NABÍZÍM doučování české−
ho jazyka pro ZŠ. Pomohu
i s přípravou na státní ma−
turitu. Mám bohaté zkuše−
nosti s výukou. Volejte
včas, jen tak se na Vás do−
stane. Tel.: 602892292.
PM 150143

Jak KONEČNĚ trvale  ZHUB −
NOUT ? ...www.milionova−
dieta.cz. Tel.: 725878041.
KŘI PM 150141

PROVÁDÍM veškeré ze−
dnické práce – omítky,
malování, obklady, dlažby,
výkopové práce, drenáže
a další práce dle domluvy.
Levně a kvalitně, tel.:
722749243. RR 50609

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

VYKLÍZECÍ PRÁCE  –
kom pletní vyklizení, od−
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost
vymalování, úklid. Tel.
603512322, e−mail: 
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 150019 

MÁTE doma nábytek, křes−
la a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma od−
vezu, vykoupím, zpro−
středkuji prodej – za od−
voz. T.: 608887371 / E.: 
info: nabytek1980@se−
znam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 50520

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

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

RYCHLÉ půjčky 10 tis−100
tis. bez poplatku pře−
dem. www.kz−finance.cz,
možnost spolupráce. SU−
PER VÝDĚLKY!!! Tel.:
737607405.  KŘI PM
150082

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

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

RYCHLÁ půjčka. Kla −
tovy a okolí. Tel.:
734258355. RR 50631

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
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Výzva
Připravujeme setkání
učňů ZOU Horažďo vi −
ce ročník 1961–1964. 
Uskuteční se v sobotu
10. října 2015 v hos−
tinci u Zachů Na Zářečí
v Horažďovicích. Začá −
tek je v 17.00 hodin
přímo v hostinci. 

Kontakt: 
paní Zrounová 
a Zimanzlová 

Tel.: 728 201 602
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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

                                 Jana Zicklerová: 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 24. září 2015

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

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

PRODÁM 7měsíční králíky
250 Kč/kus, možno zabití,
kozí mléko 25 Kč/1 L, kozlí−
ka 50% burský 50% anglo−
nubijský – 1000 Kč,
Kdyňsko, tel.: 723877969.
RR 50635

PRODÁM britská koťata,
cena dohodou, tel.:
722771020. RR 50592

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

PRODÁM tři kamerunské
ovečky (jehňata) nebo vy−
měním za pšenici a kou−
pím malé štafle na zahra−
du, tel.: 606231922. RR
50614

JSME sexy, máme sexy
štíhlé postavy, rádi se −
xujem před diváky. Chcete
se podívat? On 42, ona
38 let, děláme všechno,
senioři vítáni, diskrétnost
a hezký prožitek zaru −
čujem. Jsme z KT. Těšíme
se na zavolání. Tel.:
704424756. RR 50643

Další číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
5. 10. 2015
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www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na 
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V pondělí 14. září zahajuje Divadlo
PLUTO svoji již 17. sezónu a slaví ji
po celý měsíc těmi nejúspěšnějšími
komediemi a inscenacemi. Zahájení
bude patřit úspěšné komedii Anto nína
Procházky „Klíče na neděli“ za účasti
mimořádných hostů z řad zástupců

města, sponzorů a partnerů. Jako
host se zúčastní i patron Divadla
PLUTO režisér Zdeněk Troška.

Ve středu 16. a pondělí 28. září si
přijdou na své milovníci operetních
melodií, a to v představení „Pletky
Straussovy operetky“, které jistě na−
dchne diváky nejen netradičním po−
jetím scény, hudebními, pěveckými
a tanečními výstupy, ale i mimořád−
ným obsazením s Dalibo rem Tola −
šem, Michaelou Šrůmovou, Jitkou
Kubištovou, a dalšími. 

Oba tituly mají pro diváky překva−
pení – v „Klíčích na neděli“ se nově

představí Kamila Kikinčuková, která
nahradí těhotnou Natálii Topinkovou,
v „Pletkách“ se představí nově Bro −
nislav Kotiš jako alternace za Roma −
na Krebse.  Další skvělou komedii
„Paparazzi aneb život bulvárního fo−
tografa“ mohou diváci shlédnout

21.9. v hlavní roli s Lukášem
Langmajerem.

I v nové sezóně se mohou di−
váci těšit na nové premiéry, je−
jichž uvedení ale závisí na fi−
nanční náročnosti a vytíženosti
herců. V dalších měsících nav−
štíví opět Divadlo PLUTO spous−
ta zajímavých hostů, v říjnu to
bude např. herec a moderátor
Michal Novotný.

Program je připravený i pro děti
mateřských a základních škol, ale
i středních škol. Děti a studenti mo−
hou využít i volnočasových aktivit.
Konkrétně 7. září se mohou dostavit
na konkurz do Balet studia, kde se
naučí základy nejen baletu, ale i mo−
derních tanců a pohybové průpravy,
8. září pak mohou děti přijít na kon−
kurz do Dramstudia.

V nové divadelní sezóně se bude−
me těšit na všechny, kteří mají rádi
humor a dobrou zábavu a tedy
s heslem:  HUMOR JE SŮL ŽIVOTA,
VÍTEJTE K NÁM DO PLUTA!

Divadlo Pluto zahájí
17. sezónu

Jsou tři a pojí je jedno přátelství.
Energická podnikatelka Minerva, kte−
rou před lety opustil manžel, ale ona
to zvládá víc než dobře… Decentní
intelektuálka Mischa, která nedávno
opustila manžela a myslí si, že to
zvládá… A přitažlivá Claire, kterou
kvůli politické kariéře právě opustil
milenec a je jasné, že to nezvládá.
Skvělá konverzační hra z pera vý−
znamného britského dramatika nabízí

inteligentní humor a originální pohled
do ženského světa. Divadelní menu,
které bude fajnšmekrům určitě 
chutnat – to je divadelní komedie 
ŽENY PŘEŽIJÍ!, která se uskuteční
23. 9. 2015 v 19:00 hodin v Měš −
ťanské Besedě v Plzni.
Hrají: Vojta Kotek, Anna Šišková 
nebo Zuzana Maurery, Jitka Schnei −
derová nebo Gabriela Míčová
a Jana Krausová

ŽENY PŘEŽIJÍ! Opravdu?




