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V sobotu dopoledne 25. července
2015 jsem měl tu čest být hostem
vystoupení  plzeňské Kapely 35. pě−
šího pluku Foligno, které bylo sou−
částí letního koncertu uniformova−
ných hudeb na zahradě Na Valech
pražského Hradu. Kapela se před−
stavila v  uniformách s nádhernými
nášivkami s číselným označením
pluku. Dále si pak dovolím použít
slova pana Milana Krchova…

„A což teprve program!  Klidně
bychom mohli říci, že hráli od Bacha
po Vlacha. Klasici zastoupeni polka−
mi, Smetanovou Našim děvám
a Dvořákovou Oči lásky. Spokojení
posluchači si určitě přišli na své i při
poslechu Kmochových skladeb –
Jara mládí  a  Můj koníček. 

Po přestávce zazněly jeho velmi
slavné pochody Lví silou a Sokol −
ský den. Jen pro zajímavost. Tyto
skladby hrály doprovodnou hudbu
k vystoupení plzeňských sokolů na
městském sletu v r. 1948  a  plzeň−
ské  sokoly  provází  na  pražském
sletu  i  v současné  době.  

Co by to bylo za promenádní kon −
cert, kdyby nezazněly valčíky či tan−
ga! Od Bláhovy Hvězdičky přes Štol −

covu Kytici hyacint. Tango zastoupe−
no Bílými konvalinkami Fran tiška
Soukupa, od Josefa Stelib ského za−
hrála Kapela neméně populární tango
o Krásné Praze.  Koncert vyvrcholil
třemi skladbami Jaromíra Vejvody.
Pocho pitelně nesměla chybět Ško −
dovka, jak říkáme my muzikanti 
polce Škoda lásky! A co by to bylo za
Kapelu 35. pluku, kdyby nezahrála
svoji hymnu o Pěta třicátnících autora
Karla Hašlera, jehož život skončil
v koncentračním táboře.

Za zmínku stojí také pan dirigent
Jiří Žurek, takto emeritní profesor
plzeňské konzervatoře, stejně tak
zpěvák Jan Neveselý nebo pozou−
nistka paní Marie Jungová, která
slovem provázela celé vystoupení.
Co říci závěrem? Snad jen to, že
bychom rádi Kapelu zase brzy
v Praze uviděli a uslyšeli.“ A za se−
be mohu jenom dodat – osobně
budu rád opět u toho.  

Lumír Aschenbrenner, 
senátor za obvod Plzeň−město

Kapela FOLIGNO opět na Hradu Tisíc stromků 
pro Plzeňský kraj 

Tentokrát pro obce z okresu Plzeň−
město je určeno pokračování pro−
jektu „Tisíc stromků pro Plzeňský
kraj“ pro roky 2015/ 2016, který
schvá lili krajští radní. Plzeňský kraj
tak navázal na předešlé roky, kdy
o zmíněný projekt obce projevily
velký zájem.

Projekt byl poprvé vyhlášen v roce
2012 pro okresy Do maž lice a Ta −
chov, v roce 2013 byl projekt určen
okresům Klatovy a Plzeň−sever,
v roce 2014 bylo schváleno pokra−
čování projektu pro roky 2014/
2015, v okrese Rokycany se usku−
tečnila výsadba na jaře 2015, vý−
sadba pro Plzeň−jih bude provedena
na podzim 2015. Jarní výsadba pro
rok 2016 se bude týkat okresu
Plzeň−město. Průměrná cena jedno−
ho stromku pro jarní výsadbu se
předpokládá max. 400 korun včetně
pomocného výsadbového materiálu
a dopravy do distribučního místa.
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Stovky kufříků 
s nářadím rozdá

kraj učňům 
Celkem 625 žáků 1. ročníků tech−
nických oborů zakončených výuč−
ním listem získá od zástupců
Plzeňského kraje kufříky s ručním
nářadím. Do projektu na podporu
technického vzdělávání je zapojeno
16 středních škol v Plzeňském kra−
ji, které vzdělávají žáky v tříletých
technických oborech. 

„Podpora technických oborů není
pro Plzeňský kraj ničím novým,
snažíme se studenty motivovat ke
studiu těchto nedoceněných směrů.
V současné době nabízímemož nost
zúčastnit se soutěže Technika má
zlaté dno, kde mají žáci za úkol vy−
tvořit plakát propagující technické
vzdělávání, nebo se týmy středo−
školáků mohou až do 30. září při−
hlásit do Technické olympiády, kde
budou řešit technické problémy sta−
novené Zápa do  českou univerzitou,“
uvedl náměstek hejtmana pro ob−
last školství, sportu, cestovního 
ruchu a projektu Plzeň – Evropské
hlavní město kultury 2015 Jiří
Struček při předávání kufříkových
sad v aule Střední průmyslové školy
strojnické a Střední odborné školy
profesora Švejcara, kde bylo předá−
no celkem 81 kufříků.

Školy obdrží pro své žáky 
1. ročníků technických oborů za−
končených výučním listem celkem
625 sad ručního nářadí. Nářadí žá−
ci využijí nejen při vý uce, ale
i k vlastní potřebě. Do realizace
uvedené podpory se zapojila spo−
lečnost NET4GAS, s.r.o., příspěv−
kem ze svého gran tového progra−
mu ve výši 150.000 Kč bez DPH.

Dotaz čtenářky VT:
Dobrý den,
dostala jsem od zaměstnavatele vý−
pověď pro nadbytečnost s dvoumě−
síční výpovědní dobou, která již ubě−
hla. Zjistila jsem, že mám do doby,
než jsem v práci skončila, ještě ná−
rok na dovolenou, kterou jsem si ne−
vybrala. Když jsem to zaměstnava−
teli oznámila, sdělil mi, že již na nic
nemám nárok, protože jsem už do−
stala výpověď. Ráda bych se zepta−
la, jestli je pravda, co mi tvrdí, nebo
mě chtěl takto jen odbýt?

Odpověï advokáta:
Vážená paní VT,
z Vašeho dopisu mi vyplývá, že

s výpovědí jste srozuměna a nejde
Vám o to, zda Vám zaměstnavatel
dal výpověď oprávněně či nikoli, ale
podle toho, co píšete, nejsou mezi
Vámi a Vaším bývalým zaměstnava−

tel vypořádány všechny závazky vy−
plývající z pracovněprávního vztahu.

Jak známo, zaměstnanec má dle
§ 211 zákoníku práce nárok na do−
volenou za kalendářní rok nebo její
poměrnou část, pokud pracovní
poměr netrvá celý kalendářní rok.
Dále zákoník práce k časté nelibosti
zaměstnanců stanoví právo za−
městnavatele určit čerpání dovole−
né zaměstnanci. Přesněji řečeno se
jedná o povinnost zaměstnavatele
určit dle písemného rozvrhu čerpá−
ní dovolené tak, aby mohla být do−
volená čerpána zpravidla vcelku.
Z  praxe samozřejmě víme, že
u mno hých zejména menších za−
městnavatelů si často čerpání do−
volené určuje sám zaměstnanec
a je to spíše na dohodě se zaměst−
navatelem, než aby dobu čerpání
dovolené zaměstnavatel určoval.
S  tím ale souvisí to, že zaměstna−
vatel by měl hlídat, aby si zaměst−
nanec řádně dovolenou vyčerpal
v  daném kalendářním roce a pří−
padně mu dovolenou nařídil. 

Pokud Vám tedy za trvání pra−
covního poměru vzniklo právo na
dovolenou, zaměstnavatel Vám její
čerpání nenařídil, nezaniká výpově−

dí Vaše právo na tuto dovolenou.
Nic nebránilo tomu, aby Vám do −
volená byla nařízena v průběhu vý−
povědní doby.

Pokud se tak nestalo a pracovní
poměr uplynutím výpovědní doby
zaniknul, vzniká Vám v  souladu
s ust. § 222 odst. 2 zákoníku práce
nárok na vyplacení náhrady mzdy
za nevyčerpanou dovolenou ve vý−
ši průměrného výdělku. Doporučuji
Vám tedy kontaktovat Vašeho bý−
valého zaměstnavatele s  nárokem
na vyplacení náhrady mzdy za ne−
vyčerpanou dovolenou. Kdyby za−
městnavatel nechtěl náhradu mzdy
dobrovolně zaplatit, je možné se
náhrady mzdy za nevyčerpanou
dovolenou domáhat soudní cestou.

Ohledně výše náhrady mzdy je
nutné si nejdříve spočítat přesně dél−
ku nevyčerpané dovolené a zjistit vý−
ši průměrného výdělku. V případě, že
byste se zaplacení náhrady mzdy za
nevyčerpanou dovolenou domáhala
soudní cestou, měl by pak Váš poža−
davek na zaplacení znít už zcela kon−
krétně, což znamená vypočítat přes−
ně částku, na kterou máte nárok.

Mgr. Zdenka Mlčáková, 
advokátní koncipient

Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Příjmy ve výši 2,577 miliardy korun
vykazuje za první pololetí letošního
roku rozpočet města Plzně, konkrét−
ně příjmy magistrátu jsou přibližně
2,522 miliardy, příjmy deseti měst−
ských obvodů 56 milionů korun. Ve
vztahu k předpokládanému rozpoč −
tu, který činí na rok 2015 celkem
5,383 miliardy korun, se jedná o pl−
nění ve výši 47,9 procenta. Mezi nej−
významnější oblasti příjmů města
patří příjmy z cizích daní, dále z po−
platků, z pronájmu a prodeje měst−
ského majetku.  

„Co se týká příjmů z cizích daní,
byly nám k 30. červnu 2015 finanč−
ním úřadem převedeny daně v úhrnu
ve výši zhruba 1,534 miliardy korun,
což odpovídá plnění plánu na 50,4
procenta, z toho do rozpočtů měst−
ských obvodů bylo převedeno 181
milionů korun,“ uvedl ekonomický
náměstek primátora Pavel Kotas.
Inkaso příjmu z cizích daní bylo
v průběhu prvního pololetí negativně
ovlivněno zejména vyplácením nad −
měrných odpočtů DPH, které byly
daňovým subjektům během roku
2014 zadrženy v rámci řízení o od−
stranění pochybností. Výrazný pro−
pad plnění za první pololetí pak vy−
kazuje daň z příjmu fyzických osob

z podnikání. „Čekali jsme lepší vý−
běr, zejména když ministerstvo
finan cí tvrdí, jak se zlepšuje ekono−
mika,“ řekl Pavel Kotas.

Příjmy z poplatků Magistrátu měs −
ta Plzně činily k 30. červnu 100,7
milionu korun, což odpovídá 67 pro−
centům plánu. V tomto případě se
jedná zejména o příjmy města z od−
vodu z loterií a jiných podobných
her, jsou ve výši 79,2 milionu korun.
Co se týká příjmů z poplatků, město
předpokládá pravděpo dobnost zlep−
šeného plnění. 

Město Plzeň plní rozpočet i díky
pronájmu a prodeji městského ma−
jetku, konkrétně za letošní první po−
loletí za pronájem inkasovalo 281,2
milionu korun, přičemž se jedná ze−
jména o příjmy z pronájmu majetku
v oblasti vodohospodářské infra−
struktury a správy bytového a neby−
tového fondu. „Plnění těchto příjmů
probíhá v souladu s nájemními
smlouvami,“ uvedl Pavel Kotas. Za
prodej zbytného majetku získalo
město částku 58,5 milionu korun,
jde o plnění na 88,6 procent. 

Výdaje města za první pololetí čini−
ly 2,474 miliardy korun, což je
k předpokládané sumě 6,585 miliar−
dy korun plnění 37,6 procenta. Z to−

ho výdaje magistrátu jsou 2,222 mi−
liardy korun (37,6 procenta), výdaje
městských obvodů 252 milionů Kč
(37,5 procenta). 

Z provozních výdajů sumu 313,8
milionu korun (plnění na 44,9 pro−
centa) tvoří běžné výdaje neboli vý−
daje na činnosti úřadu spojené jak
s výkonem státní správy, tak i samo−
správy, výdaje na provoz a údržbu
budov úřadů. Částku 222,9 milionu
korun (plnění na 33,2 procenta) tvoří
výdaje spojené s provozem a údrž−
bou městského majetku, jako
jsou například komunikace, veřejné
osvět lení, zeleň, správa bytového
fondu, sportoviště a podobně. Pří −
spěvky na provoz příspěvkovým 
organizacím zřízeným městem za
první pololetí činily 445,1 milionu Kč
(plnění na 53,3 procenta). 

V oblasti kapitálových výdajů je
zatím z plánovaných 1,440 miliardy
korun na stavební investice vyčerpá−
no 377,6 milionu korun. I přes nízké
čerpání se do konce roku předpoklá−
dá vyčerpání rozpočtu ve všech
útvarech. Významnými realizovaný−
mi akcemi jsou rekonstrukce Locho −
tínského amfiteátru a revitalizace
parku, projekt Pražská U Zvonu, di−
vadelní terasy. 

Příjmy Plzně převýšily výdaje
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Čtyřbarevný asfalt je pra−
covní název projektu k ově−
ření nové technologie výro−
by modifi kovaných asfalto−
vých směsí s použitím spe−
ciální přísady tvořené kom−
binací pryžového granulátu,
speciálního vosku a speci−
álního destilátu získaného
rafinací ropy a recyklované−
ho materiálu, který se zís−
kává z původní vozovky. 

Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje vybrala k  ověření této nové
technologie část silnice II/204 mezi
Kazně jovem a Mrt níkem. Předmětný
úsek komunikace se nachází kolem
rozsáhlého a fu n g  ujícího lomu kaoli−
nu a dále společnosti zabývající se
výrobou betonových prefabrikátů
u obce Kaznějov. Silnice II/204 se−
verně od Plzně propojuje hlavní tahy
silnic I. tříd, a to č. I/27 (Plzeň−Most)

a č. I/20. (Plzeň−Karlovy Vary). Sil −
nice je důležitou součástí místní
infrastruk tury. Je rovněž využívána
při neprůjezdnosti zmíněné silnice
I/27 z důvodu havárií či větších
oprav. Z těchto uvedených faktů
a dále z provedených sčítání do −

pravy vyplývá, že je silnice značně
vytěžována.

Účelem této stavby je oprava asfal −
tového krytu vozovky, vytvoření no−
vých příčných spádů, zlepšení podél −
ného spádu nivelety, zlepšení odvod−
nění povrchu silnice, doplnění krajnic

štěrkodrtí, osazení směrových sloup−
ků a nového vodorovného dopravního
značení. Oprava silnice zajistí kvalit−
nější a bezpečnější dopravní obsluž−
nost v  této části regionu. Vý stavba
bude prováděna za částečné uzavírky
silnice. Tech no logie se ověřuje pod
dohledem obou technických univerzit
v ČR, tj. VUT Brno a ČVUT Praha.

Celková délka opravované komu−
nikace 2,9 km bude rozdělena do
čtyř úseků, ve kterých bude do 
nového asfaltového koberce přidá−
váno různé množství speciálních
směsí, finální povrch proto bude
z  po hledu projíždějících motoristů
„čtyřbarevný“. 

Celkové náklady na zkušební
úsek jsou 23 036 000,− Kč, z toho 
17 277 000,− Kč je příspěvek ze 
SFDI. Stavbu provádí firma Froněk,
s.r.o., a dokončena bude v říjnu 2015.

Bc. Pavel Panuška, 
generální ředitel

Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje

„Čtyřbarevný“ asfalt
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Sedmého září byl na jednání Zast−upi−
telstva Plzeňského kraje předložen ná−
vrh koalice sociálních demokratů a ko−
munistů na zrušení školního statku
v Horšově. 
Takový návrh samozřejmě musel vyvo−
lat pozornost a to nejen opozice z ODS,
TOP 09 a starostů. Tomuto návrhu totiž
nepředcházela diskuse, zda má či nemá
mít kraj školní statky. Kraj dostal od stá−
tu celkem tři školní statky. Jejich situace
a především rozsah obhospodařované
půdy byl velmi rozdílný. Zastupitelstvo
kraje pod pravicovým vedením tyto stat−
ky převedlo na obchodní společnosti
a dalo jim šanci dalšího fungování. Bez
toho by totiž školní statky nemohly vyu−
žívat dotace na obdělávanou plochu od
Státního intervenčního fondu. Později se
ukázalo, že školní statek v Plasích
s ohledem na minimální výměru pozem−
ků ve vlastnictví kraje nemá před sebou
perspektivní budoucnost. Proto v minu−
lém volebním období byl majetek statku
fakticky v dohodě všech politických
subjektů odprodán. 
Školní statek v  Horšově je však úplně ji−
ný případ. Plzeňskému kraji se v minu−
losti podařilo právě z důvodů zajištění
školní praxe získat od státu bezplatným

převodem zhruba 400 ha pozemků, na
kterých statek hospodaří. Náhle se však
začaly dít věci nevídané. Jednatel školní−
ho statku dostal již dva měsíce před ko−
náním zastupitelstva z kraj−
ského úřadu pokyn k ukonče−
ní dalšího obdělávání půdy
z důvodu předání pozemků
k 1. 10. 2015 jinému subjektu.
Zhruba 25 ha měla využívat
Střední odborná škola a Stře d −
ní odborné učiliště v Hor −
šovském Týně, zbytek měl být
propachtován. Zvířa ta že se
odprodají zájemcům ze země−
dělských podniků s mož  ností
řešení situace s dalším škol−
ním statkem Klatovy−Čínov.  
Na zastupitelstvu z úst radních zaznívaly
nejasné odpovědi. Pan hejtman uvedl, že
statek je zastaralý, že je to ostuda kraje
a plně podporuje tedy jeho zrušení. Jak
je to ve skutečnosti. Statek samozřejmě
používá dnes již překonané ustájení krav.
Na druhé straně kraj sám v zásadě jako−
ukoliv stavbu moderního kravína odmítal.
Vlastníkem nemovitostí není přímo sta−
tek, ale samotný kraj. Ten musí tedy jaké−
koliv investice do svého majetku povolit. 
Školní statek však  hospodaří  úspěšně.

V minulosti sice vykazoval  účetní ztráty z
odpisů, ale do svého majetku investoval
a také jej zhodnotil. Není tedy žádného
důvodu kvůli finanční situaci statek, kde

pracuje 19 zaměstnanců,
za každou cenu uměle 
zavírat. Statek dosahuje
vysoké dlouhodobé doji−
vosti kolem 8 000 l mléka,
které prodává do bavor−
ské  mlékárny v Chamu.
Smlou vu má uzavřenu do
konce roku 2017 s opcí
do konce roku 2020 za
velmi výhodnou cenu.
Statek sám na rozdíl od
samotné střední školy ne−
obdržel z kraje jakoukoliv

dotaci, a přesto neeviduje žádné závazky.
V podstatě tak plní provozní představu
těch, kteří statku dali v roce 2006 šanci. 
400 ha pozemků není málo a rozhodo−
vat unáhleně o likvidaci statku je neod−
pustitelné. Nemovitosti kraje, které sta−
tek využívá, musí samozřejmě projít do
budoucnosti větší obnovou. Samotný
statek navrhoval kraji, že stavbu nového
kravína zvládne formou úvěru. Likvidace
statku nebude mít finanční přínos pro
kraj. Spíše naopak. Žádné nové peníze

na opravu nemovitostí v potřebném roz−
sahu nezíská. Navíc část těchto nemovi−
tostí je zapsána jako kulturní památka.
Ano. Střední škola svého času investo−
vala do stavby penzionu i malého hos−
podářského dvora, kam posílá studenty
zčásti na praxi. Vše však bylo vybudová−
no z dotačních prostředků kraje a ob−
dobně by tomu bylo v případě plánu na
vybudování vlastní farmy. 
Položme si tedy otázku smyslu součas−
ného dění kolem statku. Zůstane Vám je−
diná odpověď. O těch 400 hektarů je vel−
ký zájem. Kraj z toho však nic mít nebu−
de. Kdyby tak velké množství pozemků
nebylo k mání, žádný překotný pohyb
kolem statku by dozajista nenastal.
Radní svůj záměr na zastupitelstvu ne−
prohlasovali. Nevšiml jsem si, že by
před volbami současné strany krajské
koalice (ČSSD + KSČM) přicházely se
záměrem statek zlikvidovat. Určitě to do
blížících se krajských voleb budou zno−
vu  zkoušet. Nejen opozice, ale i veřej−
nost by měla zpozornět a po radních po−
žadovat objektivní informace o skuteč−
ném pozadí prozatím odmítnuté transak−
ce hlasy ODS a starostů. 

Ing. Vladislav Vilímec, 
poslanec Parlamentu ČR

Školní statek v Horšově prozatím odolal snaze
sociálních demokratů a komunistů o jeho zrušení

Ing. Vladislav Vilímec,
poslanec PČR
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Severní vítr je krutý. Název této pís−
ničky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka
Svěráka se nám vybavil ve chvíli,
když paní Wilhelmina Baumannová
z Klatov vyprávěla o tom, jak ji sever−
ní vítr znepříjemňoval
pobyt na balkoně a za−
háněl na terasu déšť. 
„Chtěla jsem využívat
balkon po celý rok, pro−
to jsem se rozhodla pro
jeho zasklení,“ říká paní
Baumannová a pokra−
čuje. „Dala jsem na do−
poručení mé známé.
Řekla mi o firmě Braun,
která vyrábí a montuje
plastová okna, zimní 
zahrady, zasklívá bal −
kony a má svoji vlastní
výstavní expozici ve
Weidingu. Více jak 50le−
tá historie bavorské rodinné firmy pů−
sobící i v Plzeňském kraji mě přesvěd−
čila, abych se pro ni rozhodla. Navštívil
mě jejich obchodní zástupce Petr
Hampel a po zhlédnutí balkonu doporu−
čil jeho celé zasklení. S jeho návrhem
jsem byla spokojena, protože mi vznik−

ne další zateplený celoročně obyvatel−
ný prostor. Tato moje představa se také
do nejmenšího detailu splnila. Veškeré
montážní práce proběhly bez jediného
problému a během jednoho dne jsem

měla z balkonu další místnost. Severní
vítr už mě trápit nebude,“ s radostí říká
paní Wilhelmina Baumannová.

Pomáhal i jeřáb
„Našim prvořadým zájmem je, aby−
chom všechny montážní práce pro −

váděli co nejšetrněji k okolí,
ve kterém náš klient žije,“
vysvětluje Petr Hampel. 
„U balkonu paní Bauman −
no vé, který je ve  čtvrtém
patře, jsme se proto roz−
hodli všechny zasklené díl−
ce  montovat pomocí jeřá−
bu. Na balkoně zůstalo pů−
vodní pozinkované zábradlí
s výplní. Za ním jsme vytvo−
řili z našich produktů uza−
vřený prostor s posuvnými

okny, které mají tu výhodu, že se neot−
vírají do prostoru. Do okna jsme také
namontovali sítě. Protože na zábradlí
ve spodní části balkonu má paní
Baumannová připevněný satelit, vyro−
bili jsme a namontovali to tohoto pro−
storu otevírací okno, aby byl k němu
přístup. Už při zpracování návrhu mys−
líme na každý detail a klientovi doporu−
čujeme nejlepší řešení.“

Z balkonu další místnost
„Často se setkáváme s tím, že zákazní−
ci volí takzvané studené zasklení balko−
nu,“ dodává obchodní
zástupkyně firmy paní
Hana Váchalová. „Když
jim vysvětlíme, že ro−
zumnější je mít zateple−
ný balkon, jako má paní
Baumannová, mnohdy
změní své rozhodnutí.
Uvědomí si totiž, že si
takto zvyšují komfort
svého bydlení.  Klien −
tům na základě našich
dlouholetých zkuše−
ností nabízíme jen to
nejlepší řešení.“

Téměř 9 let na českém trhu
„Naše začátky v Česku nebyly lehké,“
vzpomíná spolumajitel firmy pan Georg
Braun. „Panoval zde názor, že výrobky
z Německa jsou drahé. Bylo našim cí−
lem českého zákazníka přesvědčit, že
od nás dostane mimořádně kvalitní vý−
robek s dokonalým servisem. Také kli−
enty informujeme o tom, že firma má

dlouholetou historii a v Bavorsku patří
kvalitou výrobků, servisem, novými
technickými řešeními a patenty mezi
přední německé firmy. Je pravdou, že
klienty nelákáme na velké slevy a také
nenabízíme některé práce zdarma.
Nechceme naše zákazníky klamat, pro−
tože obecně řečeno, nic není zadarmo.
Jestliže je něco levné, pravděpodobně
to asi nebude moc kvalitní.  Za dobu té−
měř 9 let jsme v Plzeňském kraji získali
přes tisíc velmi spokojených zákazníků,
kteří nás dále doporučují. Tak tomu by−
lo i u paní Wilhelminy Baumannové

v Klatovech. Když další majitelé bytů
v domě viděli zasklený balkon, kontak−
tovali nás. Naši klienti jsou většinou
středního nebo staršího věku. V po−
slední době stále častěji nás oslovují
i mladé manželské páry. Pravdou však
zůstává, že mladí hledají nejlevnější na−
bídky na internetu, ale pak se stává, že
za dva tři roky si najdou cestu k nám.
Já tvrdím, že rozumný člověk dá před−
nost kvalitě a následnému servisu. To
je podle mě ta nejlepší investice,“ zdů−
razňuje Georg Braun.

Paní Wilhelmina Baumannová z Klatov s úsměvem říká:

Severní vítr už
mě trápit nebude

Vnější pohled na tepelně zasklený balkon paní
Wilhelminy Baumannové.

„Severní vítr už mě ani mého kocourka nebude otravovat,“ s neskrývanou ra−
dostí sděluje Wilhelmina Baumannová spolumajiteli firmy Georgu Braunovi.

Vnitřní pohled na zasklený balkon.

Zleva: Obchodní zástupci firmy Petr Hampel a Hana
Váchalová, majitelka bytu Wilhelmina Baumannová
a Georg Braun.

„Naše posuvná okna v malých pro−
storách jsou nesmírně výhodná,“ říká
Georg Braun.
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To byl ten pravý důvod, proč se paní
Rieselová obrátila na firmu Braun.
Inspiraci měla od Wilhelminy
Baumannové. „Když mě obchodní zá−
stupce firmy Petr Hampel vše po−
drobně vysvětlil, byla
jsem okamžitě rozhod−
nuta,“ říká paní Riese −
lová. „Rozhodla jsem se
pro zasklení jen jedné
poloviny balkonu a dru−
hou nechat volnou, aby
větrala. Na dohodnutý
termín firma přijela, bě−
hem necelého dne její
montéři bez jediného
problému udělali veške−
ré práce. Byli nesmírně
vstřícní, ohle duplní a po
ukončení vše uklidili
a vyčistili. Jsem nesmír−
ně spokojena a v bytě
mám zimní zahradu,“ s radostí v hla−
se sděluje paní Marie Rieselová.

Dobré rozhodnutí
„Když jsem poprvé navštívil paní
Rieselovou, už měla jasnou představu.
Půlku balkonu uzavřít a druhou nechat
větrací – tedy v původním stavu. Podle
jejího vyjádření chce to vyzkoušet.
Musím říci, že byla jedna z mála klien−
tek, která už měla předem jasnou před−
stavu. Protože balkon je poměrně vel−

ký, její návrh se mi líbil a jsem rád, že
jsme se paní Rieselové trefili do noty.
Je naprosto spokojena a to je pro nás
nejlepší vysvědčení,“ konstatuje Petr
Hampel.

Z Kanady do Klatov
Paní Marie Rieselová většinu svého
aktivního života prožila v Kanadě
a i svým profesním zaměřením byla
vždy zvyklá na přesnost, spolehlivost
a čistotu. Proto její pochvala na adresu
montážní čety je o to cennější. Nedalo
nám to, abychom se jí také nezeptali na
její názor k současnému evropskému
problému, který se týká utečenců. 
„S tím, co se děje kolem utečenců, ne−
souhlasím. Já jsem vlastně byla také

takovým utečencem,
když jsme v roce 1968
opustili republiku a odešli
do Vídně a odtud do
Kanady. My jsme odešli
z republiky se všemi do−
klady včetně průkazu
o očkování. V tehdejším
Českoslo vensku jsem
pracovala na operačním
sále ve Fakultní nemocni−
ci v Plzni a mojí snahou

bylo i v Kanadě pokračovat ve své pro−
fesi. To se mi také povedlo, ale musela
jsem se perfektně naučit jazyk a znovu
absolvovat všechny pro−
fesní zkoušky. Co se týče
finanční pomoci nebo so−
ciálních dávek, tak ty jsme
za hranicemi nedostali.
Stravování, ubytování  i le−
tenky jsme si museli zapla−
tit.  Na finanční výdaje
jsme si vzali půjčky. Nám
nikdo nic, jako se dnes dá−
vá utečencům, zadarmo
nedal. Co nejdříve jsme si
našli práci a z vydělaných
peněz spláceli půjčky.
Osobně se domnívám, že
současný nápor utečenců
Evropa nemůže zvládnout.
Každý, kdo s tím souhlasí, ať si vezme
jednu rodinu domů na půl roku a stará
se o ni. Ať ji naučí, jak se má chovat,
pracovat a podobně. Neměli by rozho−
dovat politici v tak zásadní věci. Sedí
spokojeně nahoře a povídají, co chtěj a
pak tento problém stejně padne dolů
na lidi. Není možné utečencům dávat

tak vysoké sociální dávky. Nejen
Německo, ale celou Evropu to zruinuje.
Neměli by o tom rozhodovat politici,
ale lidé v referendu – zda chtějí do své−
ho státu utečence a za jakých podmí−
nek, nebo je nechtějí,“ prozradila nám

svůj názor Marie Rieselová z Klatov,
která 35 let žila v Kanadě. 
S firmou Braun, která jí zasklívala bal−
kon, byla stoprocentně spokojena
a ocenila, že i nadále se firma zajímá
o své zákazníky.

Jméno firmy 
dělají zaměstnanci
„Většina našich klientů se mě při prv−
ním kontaktu ptá na historii firmy. Když
jim sdělím, že ji před více jak padesáti
léty zakládal můj otec, očividně cítím
z jejich strany jakousi pohodu,“ říká

Georg Braun. „Za
úspěchem naší fir−
my vidím profesní
odbornost a vztah
lidí k firmě Braun.
Není výjimkou, že
máme montážní tý−
my, které spolu dě−
lají přes 10 let.
Máme svoji vlastní
akademii, kde pra−
videlně školíme
své zaměstnance
a seznamujeme je
s n e j n o v ě j š í m i

tech  nickými trendy v našem oboru.
Máme řadu patentů. Nadále pokračuje−
me ve vývoji energeticky úsporných
oken a dalších produktů tak, aby zákaz−
níci neustále získávali „Kvalitu pro ži−
vot“, což  je náš firemní slogan.“     (re)

Návštěva u paní Marie Rieselové z Klatov

Na balkoně to profukovalo

Vnější pohled na celý balkon paní Marie Rieselové,
který je z poloviny zasklený.

Hosté (zleva) Georg Braun, Hana Váchalová a Petr
Hampel přinesli paní Marii Rieselové květinu. Ta
okamžitě pro ni hledala místo v zimní zahradě.

„Nejlépe se cítím na balkoně, který se nyní změ−
nil na moji zimní zahradu, ve které mám své oblí−
bené květiny,“ prozradila nám Marie Rieselová.

Radost ze zaskleného balkonu má jak majitelka bytu
Marie Rieselová, tak i spolumajitel firmy Georg Braun. 
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Jaké oplocení či ohrazení si zvolit?
Vsaďte na odbornou radu a nenechte
se zlákat vlastní bujnou fantazií.
Oplocení každé ne−
movitosti hodně vy−
povídá o jejím maji−
teli. Proto několik
dobrých rad je jistě
namístě.
n Pane Vondro,  co
může nabídnout kla−
tovské stavební stře−
disko KORAMEX?
Kompletní stavbu ja−
kéhokoliv  oplocení,
opěrné zdi včetně 
poradenských služeb.
Těch možností je
mno ho. Z hlediska
estetického vzhledu
vždy záleží na tom,
aby oplocení, hradby vždy ladily s oko−
lím a nenásilně navazovaly na nemovi−
tost. Oplocení pozemku je rovněž ne−
postradatelnou součástí zabezpečení
před vniknutím nevítaných hostů.
n Jaký je současný trend?
Bylo období, kdy na žebříčku popularity
jednoznačně vedly betonové tvarovky.
Jejich výhodou je mimořádná odolnost
vůči klimatickým vlivům a vynikají pev−
ností, stabilitou a nulovými náklady na
údržbu. V současné době se zájem
soustřeďuje na přírodní kámen, žulu

a v kurzu jsou takzvané okrasné beto−
nové ploty. Zabudují se betonové
sloupky ve tvaru písmene H a do nich

se vsunují už hotové
profilované betonové
dílce s nejrůznější po−
vrchovou úpravou. Ta −
kové oplocení má ně−
kolik nesporných vý−
hod. Dobře od hluční
nemovitost od  vněj−
ších hluků, chodci ne−
vidí na pozemek a oplo −
cení je bez údržbové. 
n Mnohdy při roz −
hodování jaké oploce−
ní zvolit hraje i jeho
cena?
Samozřejmě.  Vět ši nou
po dokončení vý stav −
by, například rodinného

domku, přijde na program jeho oplo−
cení a z finančních důvodů se hledá to
nejlevnější řešení. V takovém případě
je nejvhodnější mezi zabetonované
sloupky položit betonové desky a na−
táhnout  poplastované  pletivo. Je to ta
nejlevnější varianta. Oplocení pozemku
a případně i zpevnění svahu lze řešit
mnoha způsoby, jako například zděním
z kamene, žuly, betonových tvarovek
nebo zabudováním tradičních kovo−
vých sloupků, které jsou vyplněny roz−
manitou kovovou výplní. Samo zřejmě

je rozdíl mezi kovanými plotovými vý−
plněmi, které se vyrábějí sériově a me−
zi zakázkovou prací kováře, což je
v zásadě umělecké dílo. 
n Co je současným hitem?
Nelze říct, že by byla jedna nejoblíbe−
nější varianta. Vždy záleží na několika
aspektech, ať už na místě, kde se bude
oplocení provádět, či na tom, jakou by
mělo plnit funkci a v neposlední řadě

na vkusu každého zákazníka. Možností
je opravdu hodně.
n Vaše středisko rovněž staví opěr−
né zdi. Jak postupujete při těchto
pracích?
Před vlastním prováděním je nutné
znát zatížení materiálu za opěrnou zdí

a rovněž převýšení hraje důležitou roli.
Tyto informace již zákazník má pro−
jekčně zajištěné, ale samozřejmě jsme
schopni v rámci ucelené zakázky stati−
ka přizvat a vhodný návrh předložit
a následně zhotovit. Pak se mohou ob−
jevit další požadavky, jako jsme měli
při výstavbě opěrné zdi ve Velhar −
ticích. Památkáři měli požadavek, vrátit
do nové opěrné zdi kámen, který byl

v té původní. Nová opěrná zeď musela
mít stejný vzhled jako ta před opravou.
Každému zájemci o stavbu oplocení
či opěrné zdi ochotně poradíme a do−
poručíme to nejlepší řešení. Mohou
se na nás kdykoliv obrátit. Osobně je
navštívíme.                                      (re)

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

Každý majitel nemovitosti chce
oplocením zvýraznit hranice svého pozemku

Vedoucí stavebního 
střediska KORAMEX a.s. 

Klatovy Petr Vondra.

Opěrná zeď ve Velharticích. Oplocení sportovního areálu v Klatovech.

Opěrná zeď u Pivovaru v Bezděkově.
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Studentská je I. třída, z Karlovarské místní komunikace
Město Plzeň se dohodlo s Ředi −
telstvím silnic a dálnic České re−
publiky (ŘSD) na převodu Student −
ské ulice a silnice I/20 Karlovarské
v Plzni a pozemků pod nimi. Vy −
soce frekventovaná Studentská uli−
ce se stane státní komunikací první
třídy a jejím správcem bude ŘSD,
naopak z Karlovarské ulice se stane
místní komunikace ve vlastnictví
města a správcem se stane Správa
veřejného statku města Plzně. O té−
to směně  probíhala jednání řadu
let, k dohodě došlo při jednání

Zdeňka Kuťáka, ředitele správy
Plzeň ŘSD a náměstka primátora
Petra Náhlíka v dubnu letošního 
roku. Tuto dohodu schválilo Zastu −
pitelstvo města Plzně.  

„Karlovarská ulice dodnes patří
mezi státní komunikace, ale svojí
povahou a provozním zatížením
patří již dávno do místních komuni−
kací. Veškerá tranzitní automobilo−
vá doprava využívá více než dvacet
let Studentskou ulici,“ uvedl ná−
městek pro oblast dopravy a život−
ního prostředí Petr Náhlík, který
uzavření dohody vyjednal. 

V souvislosti s předáním Stu −
dentské ulice připraví město do −
kumentace pro územní rozhod −
nutí i pro stavební povolení a předá

projektovou dokumentaci ŘSD
tak, aby v roce 2016 mohl tento
státní investor zahájit rekonstrukci
Stu dentské ulice. Tato stavba
se stane „nultou“ etapou východní
části městského okruhu a pří −
pravou pro výstavbu budoucí ko−
munikace I/20, která povede po −
dél železniční trati od zastávky Bílá
Hora respektive od nového mostu
na Jateční třídě, dále podél že −
lezniční trati pod Mikulkou a bude
zaústěna do křižovatky Studentská
– Plaská. 
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Stále více lidí mi dává dotazy souvi−
sející s  běženci, kteří zaplavují
Evropu. Ptají se mě, co bude dál,
kam se mají odstěhovat, a vyjadřují
obavy a strach. Podle mé věštby je
přijímání utečenců pro celou Evropu
velmi nebezpečné. Mají naprosto
odlišnou kulturu a mentalitu, která
je neslučitelná s  tou naší. Když si
zavěštím, zda jsou tito utečenci
schopni rozvrátit náš stát, tak mi ky−
vadlo ukazuje, že už 5 000 těchto
běženců je schopno totálně rozložit
do nějaké doby celý náš sociální
systém a zmizí pohoda, ve které ži−
jeme. Ta doba podle mé věštby jsou
4 roky, když utečenecká vlna bude
pokračovat současným tempem
a Evropa bude jen a jen přihlížet. 

Zamýšlel jsem se nad tím, proč
vznikla tato doslova hrůzná uteče −
necká vlna zaplavující Evropu.
Věštba mě zavedla do USA a Fran −
cie, která je významným hráčem
v Evropě. Vlastně už to začalo Řec −
kem, které nebylo z politických dů−
vodů vyloučeno z  Evropské unie,
protože hrozilo, že se spojí s Rus −
kem. Vyvěštil jsem, že vše ovlivňuje

skupina lidí v USA a ve Francii a je−
jich snahou je ekonomicky oslabit
Německo. První oslabení Německa
bylo v důsledku první světové války,
druhé když byli poraženi v  roce
1945.  Další v pořadí třetí přišlo, když
se tehdejší západní Německo spojilo
s  východním. Ve svých knihách
Záhady a taje a Osud odpovídám na
otázku, proč se tak stalo. Byla zde
totiž  obava z toho, že Německo bu−
de opět ekonomicky silné a stane se
mocným hráčem nejen na evropské,
ale i světové scéně. 

Proto ani současná situace, která
vznikla přílivem utečenců do Evropy
směřující hlavně do Německa, není
náhodná. Sami si odpovězme na
otázku, kdo je nejsilnějším hráčem
v  Evropské unii. Ovšem USA ani
Francie si neuvědomily, jaký pro−
blém Evropě způsobí masový příliv
utečenců. Jsou to lidé, kteří se ne−
přizpůsobí našim zákonům a budou
se dožadovat svých práv, a to i silou.
Podle mé věštby v průběhu 10 až 20
let způsobí totální revoluci v Evropě.
V tom vidím obrovské nebezpečí. To
si už uvědomují i sami Němci, ale
zřejmě s tím nemohou nic dělat. 

Česká republika není běžencům na−
kloněna. Průzkum ukázal, že zhruba
60 procent lidí je proti přijímání bě−
ženců a nesouhlasí s kvótami. A co
se stalo? Nic, jen historie se opakuje.
Vzpomeňme na Mnichovskou doho−
du, vlastně zradu, kdy bez nás o nás
rozhodly čtyři mocnosti, Velká Británie,
Francie, Německo a Itálie. Druhou
zradu jsme zažili na konci druhé svě−
tové války, kdy se v Jaltě rozhodovalo
o poválečném uspořádání Evropy.
To, co se děje nyní v  sou vislosti

s rozdělováním utečenců na základě
kvót, vidím jako třetí zradu – nyní bru−
selskou. I když se naši politici dušo−
vali, jak budou v Bruselu bojovat, na−
konec byli přehlasováni. Opět se jed−
nalo o nás bez nás. Vůle našeho lidu
nebyla vyslyšena. S  kvótami pře −
vážná část lidí nesouhlasí. 

Vše se bude ubírat svým vlastním
životem bez našeho vědomí a bez
možnosti situaci s  běženci kori −
govat.  Utečenci v Evropě nebudou
chtít pracovat, budou vytvářet ko−
munity a postupně prosazovat své
požadavky. Podle mé věštby  přichá−
zejí do Evropy i takzvaní spící mus−
limští bojovníci. Je jich 10 procent.
Co si můžeme pozitivního věštit do
budoucna, když jsme zažili tři zrady
světových mocností. Ta třetí brusel−
ská je velmi vážná a nebezpečná. 

Stanislav Brázda

Známý psychotronik a věštec Stanislav Brázda říká: 

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

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

Třetí mnichovská zrada, jen tentokráte bruselská



ZAJÍMAVÁ pracovní příleži−
tost pro seriozní zájemce. Věk
18 … Nezávislost finanční
i časová. Osobní schůzka
nutná! Tel.: 724948688. PM
150157

NABÍZÍME dlouhodobé i jed−
nodenní brigády:  Práce ve
skladu – s VZV i bez, vyba −
lování a doplňování zboží,
pekařské práce a další.
Směny dle výběru, týdenní
zálohy a další výhody. 
82−100  Kč/hod. Info na tel.:
377963917. KŘI PM 150020
jen PM

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

PŘIJMU těžaře pro práci v le−
se, nejlépe se schopností ta−
hat s koněm, práce i přes zi−
mu, při dobrém výkonu sluš−
ný výdělek, tel.: 602429820.
RR 50673

PENZION u Chudenína (Nýr −
sko) přijme na pravidelnou
i nepravidelnou výpomoc
pokojskou. Vhodné pro dů−
chodce nebo ženy na ma −
teřské dovolené. Praxe vítá−
na, zaučíme. Požadujeme
kvalitní práci, odpovědnost
a spolehlivost. Informace na
telefonu 602441523. RR
50674

HLEDÁM prověřenou domácí
práci, např. plnění obálek
apod. nebo práci v příhraničí
v Německu např. ve fabrice.
Děkuji za nabídku. Tel.:
604385149. RR 50676

NABÍDKA pracovní příležitosti
u fy v SRN, i brigádně, pouze
spolehlivé a ambiciózní lidi,
komunikace v ČJ, na věku ne−
záleží, časová nezávislost,
tel.: 728127187. RR 50687

HLEDÁM ambiciózní a cíle−
vědomé lidi pro fu v SRN, se
smyslem pro obchod a orga−
nizaci. Nadstandardní výděl−
ky, komunikace ČJ, tel.:
603484113. RR 50690

PRO OBCHOD s dárkovým
zbožím v Železné Rudě hle−
dáme spolehlivou a příjem−
nou prodavačku. Možno bri−
gádně nebo na HPP, turnusy,
část. NJ, ubytování zdarma,
dobrý plat. Tel.: 725835555.
RR 50700

ROZŠIŘUJEME náš pracovní
tým kavárny Café Charlotte
v Železné Rudě, hledáme
cukrářku/e se znalostí obo−
ru. Nabízíme nadstandartní
plat, ubytování zdarma
a pracovní turnusy, pouze
HPP. Informace. 602486490.
RR 50701

NABÍZÍM práci nebo brigádu
šikovnému zedníkovi. Plzeň −
sko, Klatovsko. Tel.603383211
PM 150085 

ROZŠIŘUJEME náš pracovní
tým kavárny Café Charlotte
v Železné Rudě, hledáme za−
městnance na pozice servír−
ka a pracovnice na přípravu
kávy a pohárů. Nadstan dart −
ní výdělek, ubytování zdar−
ma, turnusy, vhodné pro ab−
solventy škol, zaučíme, HPP
nebo jen brigádně. Infor ma −
ce: 602486490. RR 50702

ROZŠIŘUJEME náš pracovní
tým kavárny Café Charlotte
v Železné Rudě, hledáme
paní na mytí bílého nádobí.
Nabízíme dobrý plat, práce
na turnusy, ubytování zdar−
ma. Vhodné pro i aktivní 
důchodce. Informace na
725835555. RR 50703

PRODÁM nové nepoužívané
chodítko Invacare, typ P452E/2
Spatio, pro dospělé. PC
2800,− nová cena 2000,−, do−
mluva možná. Dále prodám
10 balení kalhotkových plen
značky Molicare, po 14 ks,
velikost M. Cena dohodou.
Volejte dopoledne na tel.:
371424317. PM 150147

PRODÁM rohovou dřevěnou
lavici, potaženou hnědou ko−
ženkou s úložným prostorem
a k tomu vyřezávaný stůl+2
vyřezávané židle. Cena 500
Kč. Dále prodám 2 péřové
prošívané deky. cena 200 Kč.
Tel.: 723821072. PM 150148

PRODÁM BIOLAMPU, vhod−
ná při bolestech pohybového
ústrojí. Tel.: 606539354. PM
150153 jen PM

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 originálním
CD, síťová karta, integrovaná
grafická karta, zvuková karta.
USB 2.0, 4 x vzadu a 2 x
vpředu. Cena 3 600 Kč.
Tiskárna – scanner – kopírka
HP psc 1110 all  in one za
400 Kč. Stůl na PC š 90 x h
55 x v 75, zakázková práce –
1 200 Kč. Doprava 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 starožitný psací
stroj Remington, odznaky cca
200 ks (podniky a spor t),
dvaceti dílný „Nový velký ilus−
trovaný slovník naučný“ vy−
daný v r. 1934, vazba zlato
modrá. Knihu „Učebnice stři−
hů a  šití pro domácnost, ško−
lu i řemeslo“ rok vydání 1933.
Volejte po 10.říjnu  na tel.:
371424317, 728319092. PM
150158

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky  a Ejpo −
vickou 5−6m x 3m x 3m – ví−
ce kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny vč. 
jističů a osvětlení. Podlaha,

strop a stěny zateplené. Dále
mobilní kontejnerovou dvoj−
buňku, zánovní plast. okna,
plast. rolety, standardní vy −
bavení včetně klimatizace.
Rozměr 6,5x2,40x2,80 m,
vhodná pro kancelář. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
723622663. PM 150025

TRAKTOROVÝ valník, nos−
nost 5t, technická prohlídka
5/2016, cena dohodou, tel.:
604977088. RR 50685

TISKÁRNU, kopírku, laser
Canon−I−Sensys, satelit – 
příjem dvou družic s kabe −
láží, cena dohodou, tel.:
792275364. RR 50707

KAMNA KLUB i s rourami, bí−
lý kuchyňský sporák na tuhá
paliva – levý a rohovou vanu
150 od Ravak, cena doho−
dou, tel.: 792282120. RR
50706

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x120x15
cm a 300 x 120 x 20 cm,
Plzeň, vhodné použití pro ze−
mědělce. Možnost  naložení a
zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 150027

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

NOVÉ interiérové dveře 80,
90, 60, 70 buk, dub, olše, tře−
šeň, bílé. Levé i pravé za po−
loviční cenu, protipožární
vchodové dveře, různý dekor
90 L i pravé, bukové fošny
5cm vysušené, tel.:
604134214. RR 50671

PRODÁM zimní gumy Good−
Year 165/65 R15 91T, téměř
plný vzorek, jednu zimu má−
lo ježděné, rozměr děr 5x115,
ALU disky + pneu, tel.:
379732543 (Kdyně). RR
50711

BUBNOVOU sekačku 1,65 m
– cena 15.000 Kč, nahrabo−
vač STOL 2,80 m  – cena
12.000 Kč, sběrací vůz
Pättinger 15 – cena 15.000
Kč , kára na dřevo za traktor
4 t nesklápěcí – cena 10.000
Kč. Nýrsko, tel.:721 246 521
nebo +49 179789 4168. 
RR 50724

PROSTORNÝ červený kočá−
rek Jané – sporťák, vhodný
kvůli poškozené rukojeti na
spaní na balkon, ne na pro−
cházky. Cena Kč 200,− Kla −
tovy. Tel.: 603163061. 

PRODÁM za 250 Kč  velkou
tašku oblečení na 5 letou hol−
čičku. Trička, tepláky, mikiny,
podzimní a zimní bunda.
Pouze komplet. Klatovy. Tel.
603163061. 

TŘI HRAJÍCÍ a mluvící hračky
pro zabavení nejmenších dětí.
Jsou to atrapy knížek a pře−
hrávače CD. Vše značkové,
plastové, jako nové. Cena za
kus 150 Kč. Klatovy.  Tel.:
603163061. 

KAJAK pro 2 osoby, tel.:
606201301. RR 50716

PRODÁM klas. gramofony,
Philips, Siemens, Technics,
Saba, Aiwa, Sony, vše s magn.
přenoskou, obec Vel har tice,
tel.: 607745757. RR 50717

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

KOUPÍM staré a starožitné vě−
ci, např. z pozůstalosti. Ná −
bytek, obrazy, kapesní a ná−
ramkové hodinky, mince, bi−
žuterii, porcelánové sošky,
sklo, vázu, karafu, skleničky,
svícny, chromový lustr a lam−
pičky, voj. odznaky a vyzna−
menání, voj dýku a bajonet,
šavli, uniformu, starou vzdu−
chovku, flobertku, housle a
trum petu, plechová a bakeli−
tová autíčka, loutky, radia, fo−
toaparát, knihy, pohlednice,
kuchyňské váhy aj. staré věci.
Děkuji za nabídku – přijedu.
Tel.: 604343109  PM 150011

KOUPÍM starou vzduchovku
–  zlamovací, dětskou, vo−
jenskou, pouťovou, vzducho−
vou pistoli, flobertku aj., dá−
le  nové i použité auto−moto
díly: Jawa, ČZ, přívěsný vo−
zík PAV, sajdkáru, BMW aj.
Tatra, Škoda – Spartak,
Octavia, STW, 1000 MB, 110
R aj. Knihy o motorismu, 
auto−moto příručky, pro−
spekty, plakáty, staré hračky,
plechovky od oleje, reklamní
auto−cedule. Děkuji za 
nabídku – přijedu Tel.:
604343109 PM 150012

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 150032

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

Z POZŮSTALOSTI  starý dře−
věný a chromový nábytek:
kredenc, skříň, špajz se šup−
líky i bez, stůl a židle.
Ložnici, truhlu, komodu,
chrom. židle s podpěrkami,
psací stůl, chrom. křesla,
dále chrom. lustr s bílými
koulemi, lampičky, stolní
a podlahovou lampu aj.
chromové doplňky např. ku−
chyňské hodiny, budík, těžít−
ko, model letadla, reklamní
předměty, popelník atd. do r.
1960. Děkuji – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150014

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

KOŽENOU soupravu nebo jen
bundu větší velikosti příslušní−
ka Veřejné bezpečnosti. I další
doplňky, tel.: 604134214. RR
50670
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KOUPÍM staré, již nepotřeb−
né housle s pouzdrem i bez
pouzdra, dále violu, violon−
cello, trumpetu, lesní roh,
tubu, voj. polnici, klarinet aj.
staré nástroje. Sběratel –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 150015

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

KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako,
kalhoty, bajonet, odznaky,
dalekohled, šavli, boty, pou−
ta, vyznamenání, nášivky
a též vše po národní bezpeč−
nosti a SNB do roku 1965,
také armádní sako a „rajtky“
z 50 let. Uniformu železniční
stráže z minulého režimu.
Dobře zaplatím. Tel.:
728347491. PM 150114

VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do nově vznikajícího vo−
jenského muzea okupace
a osvobození západních Čech
vojenskou techniku (i části),
motocykly, automobily, hel−
my, dalekohledy, kordíky, ba−
jonety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, vysílačky,
vyznamenání, opasky, pouzd−
ra na pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešusy, ču−
tory, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice dě−
kujeme za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
731454110. 

STARÝ nábytek k zařízení
chalupy, nejlépe selský
z měkkého dřeva, ale i měš−
ťanský, postel, stůl, židle, vit−
rína, gauč, lavice rohová i ji−
ná, houpací křeslo, tel.:
602857551. RR 50710

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, chromové lust−
ry a  lampičky, sklo, porce−
lán (hrnky s motivem
Prodané nevěsty, dětí, ky−
tičky), kořenky, sošky ta−
nečnic, figurky  zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, knihy a ča−
sopisy o automobilismu,
vše skautské a junácké,
pohlednice, odznaky a sta−
rou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 150010 

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaznou pumpič−
ku, staré lampy, zvonky, mo−
tocykl JAWA 90 Cross nebo
Roadster, i nepojízdný vrak,
moped S11, S22, JAWETA
i na náhradní díly, Škoda
1000 MB, Škoda Octavia,
Škoda Sedan, náhradní díly,
celé auto i vrak. Staré šla −
pací autíčko Moskvič i jiné.
Též náhradní díly na Jawa
panelku nebo kývačku, 
pionýr 550, 555, 05,20
i vrak. Tel.: 721730982. PM
150078

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky, pa−
nenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakeli−
tová autíčka, litinové for−
my na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698. PM
150009 

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře za−
platí staré pohlednice − až 10.
tis Kč za chybějící pohlednice
obcí Šumavy (např. Schu kat −
schen, Paterl hütte, Glaser −
wald, Stadln, atd.), dobře za−
platím i jiné pohlednice do 
roku 1945, uvítám větší
množství, sbírku či pozůsta−
lost, mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 50373

ZA VÁŠ LES zaplatím nejvyšší
možnou cenu. Na věku ani 
výměře nezáleží. Tel.:
773585290. RR 50626

KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký te−
sák, lesní roh, housle, vo−
jenskou vzduchovku, po−
plašňák, celtu, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za budo −
vání vlasti apod. až do
r. 1989), kovový model 
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 150008

KMENY ovocných stromů od
prům. 40 cm pro vyřezávání
soch mot. pilou. Nejlépe hru−
šeň. Tel.607234652. RR 50692

KOUPÍM na dekoraci sta−
rý:  truhlářský ponk, malý
žebřiňáček, železné za−
hradní sezení, železný − li−
tinový plot, branku, zábra−
dlí, balkon, žulové koryto,
kaménku, staré lyže, dře−
věný sud, vědro, špajzku
a jiné. Zn.:PŘIJEDU, tel.:
603512322. PM 150019A 

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře za−
platí staré pohlednice – až
10. tis Kč za chybějící pohled−
nice obcí Šumavy (např.
Schukatschen, Paterlhütte,
Glaserwald, Stadln, atd.),
dobře zaplatím i jiné pohled−
nice do roku 1945, uvítám
větší množství, sbírku či po−
zůstalost, mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 50699

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

PRODÁM 1+1 slunný byt,
krásný výhled, blízko centra,
v OV, Klatovy, tel.:
604748388. RR 50686

KOUPÍM byt 2+1 v Plzni
v osobním vlastnictví do 1,3
mil. Kč, může být i před re−
konstrukcí – rychlé jednání,
tel.: 721004299. RR 50723

PRONAJMU BYT 2+1, 65
m2, v centru Plzně. Nájem
6500 Kč + služby +energie.
Tel.: 608911111

PRONAJMU byt 3+1, 14 km
od  Klatov, s balkónem a se
zahradou, po celkové rekon−
strukci, 95m2, slunné míst−
nosti, klidné prostředí, vhod−
né pro mladou rodinu i pro
seniory. Tel.: 723622663. 
PM 150161

PRONAJMU garáž v Plzni na
Borech, v uzavřeném prosto−
ru chráněném vraty – 5 min
pěší chůzí od konečné stanice
tramvaje č.4 za Úřadem prá−
ce. Sousedí s areálem hasičů
a policie. Nájem 1000 Kč/mě−
síc. Platba vždy 3 měsíční 
nájmy dopředu. Žádná
kauce. 21 m2. Bez el. Tel.:
602334884. PM 150151

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

PRONAJMU 3 + 1 v Klato −
vech, v činžovním domě 
v 1. p. Krásný světlý byt, blíz−
ko hotelu Centrál, rozloha
90 m2 s balkónem do klidné−
ho dvora. V místnostech par−
ketové podlahy, vestavěná
atypická kuchyň, plynové to−
pení. Možnost při pronájmu
garáže, sklepa či části za −
hrady. Nájem 7.000 Kč +
energie si hradí nájemce. Tel:
602175494.

HLEDÁM menší byt do pro −
nájmu pouze v Klatovech.
Prosím nabídněte. Tel.:
792275364. RR 50704

KDO pronajme byt 2+ až
3+1 v Klatovech nebo blíz−
kém okolí, tel.: 792282120.
RR 50705

PRONAJMU garáž v Kla −
tovech, Gorkého ulice, tel.:
602882461. RR 50713

PENÍZE ZA VAŠI NEMOVI−
TOST IHNED! Vykoupíme va−
ši chalupu, chatu. Podmínkou
vlastní pozemek, zavedená
el.. Peníze vyplácíme do
3dnů. Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o. Tel:
800737309. PM 150044

1 MĚSÍC NA PRODEJ VAŠÍ
NEMOVITOSTI. Svěřte nám
k prodeji svoji nemovitost.
Rychlé jednání a solidní 
přístup 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

PRODÁM bývalou zeměděl−
skou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhledem
na panorama Šumavy, bez
přímých sousedů, s dobrým
přístupem. 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 50630

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

PRODÁM rodinný domek se
zahradou v Klatovech, klidová
zóna, blízko do centra, dva
samostatné byty 3+1 s pří−
slušenstvím pod uzavřením,
garáž, sklepní prostory, půda,
elektrovoltaika, udržovaný.
Bude se vám splácet sám.
Tel.: 606827933. RR 50709

HLEDÁM ke koupi starý do−
mek nebo chalupu před opra−
vou, i dlouhodobě neobýva−
nou, či – ve špatném stavu,
vhodnou k rekonstrukci do
250.000 Kč, tel.: 606572188.
RR 50722

PRODÁM skromnější udržo−
vanou chalupu se dvorkem
a stodolou blízko Staňkova,
levně – 199.000 Kč, tel.:
607837208. RR 50721

PRODÁM dvougenerační RD
v Janovicích nad Úhlavou
5+kk 180m2 obytné plochy
+ garáž, sklep a 2 zahrady.
Cena 2.590.000 Kč. Po doho−
dě možný i dlouhodobý pro−
nájem. Při rychlém jednání
sleva. Tel.: 605709384 volat
po 19. hodině. RR 50730

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, kardany,
pětistupňovou převodovkou,
pěkné pneu včetně disků,
světla atd. Dále prodám ná−
kladní automobil DAF 45,
celk. hmotnost 11 t, s vyklá−
pěcím čelem, případně jedno−
tlivé díly.  Tel.: 603383211.
PM 150028

PRODÁM motorovou sedmi
metrovou loď s malou kaju−
tou, německé výroby se Z no−
hou a se zabudovaným, ne−
funkčním  osmiválcovým kar −
bu rátorovým motorem GMC,
včetně  dvounápravového
brzděného přívěsu. Plzeňský
kraj. Cena k jednání 80000
Kč. Tel.: 723622663  PM
150030

KOUPÍM díly na Traktor Zetor
krystal typ 8111 nebo 8011,
spodní ramena do hydrauliky
včetně držáků ramen. Závaží
do disků kol, dveře, případně
čelní nakladač k tomuto typu.
Závaží na předek traktoru, se−
dačku, přední a zadní pneu
a zadní závěs. Dále koupím
čelní nakladač na traktor Zetor
Krystal, případně traktor
s čelním nakladačem. Nabíd −
něte. Tel.: 723622663,
603383211. PM 150102

KOUPÍM traktor Zetor řady
60−70, případně Zetor Krys −
tal. Nejlépe s čelním naklada−
čem, ale i bez něj. Tel.:
723622663. PM 150034
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KOUPÍM ZETOR 25 a nebo
pouze náhradní díly. Tel.:
606124700. RR 50602

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

PRODÁM přívěs za OA, 1500
Kč, tel.: 723183521. RR
50712

PRODÁM VW Passat 1.9 TDI,
r.v. 2002, červ. metal., cent−
rál, ABS, ASR, klimatizace, 
plně funkční, cena 95.000 Kč,
sleva možná, tel.:
702518336. RR 50688

SYMPATICKÝ 40/175 hledá
ženu do 40 let, štíhlé postavy,
se zájmem o rockovou hudbu
a památky, k vytvoření trvalé−
ho vztahu. Jedno dítě není
překážkou. Jen vážně. Plzeň
a okolí. Zn.: Štěstí ve dvou.
Tel.: 733681229. PM
150150

48/180 s vadou řeči by rád
poznal nezištnou ženu – ne−
kuřačku z Plzně. Tel.:
737957524. PM 150154

VEM SI BAVORÁKA
773599200.

HALLO! Ich suche eine net−
te, liebevolle Partnerin, die
ehrlich und treu ist, womög−
lich 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
möglich mit Foto! E−Mail:
astf@gmx.de. RR 50613

ER, deutsch (spricht auch
englisch), 38 Jahre, 181
cm, schlank, nett, sympat−
hisch, ledig (ohne Kind), mit
gutem Beruf, wohnhaft in
Bayern in der Nähe der ts−
chechischen Grenze, sucht
die nette Sie für eine feste
Beziehung und eine glückli−
che Zukunft (Familie). Ich
freue mich über Deine
Antwort. Tel. Nr./SMS:
0049−1702408566, E−Mail
Adresse: leon7071@t−onli−
ne.de. RR 50667

NETTER Mann 47 vom
Šumava sucht attraktive,
deutschsprechende Frau für
gemeinsame Freizeit gestal −
tung und harmonishce Part −
nerschaft. Raum Sušice –
Klatovy, Tel.: 0049−
1709922113. RR 50668

ER 47, sucht deutschspre−
chende, hübsche Frau für
Partnerschaft, Ausflüge,
und alles, was zu zweit
mehr Spass macht. Raum
Susice – Horazdovice –
Klatovy. Tel.: 721382240.
RR 50689

42LETÝ, vyučený z Klatov
hledá ženu – dívku k vytvoře−
ní hezkého a trvalého vztahu,
tel.: 704481930. RR 50679

NETTER Herr aus Bayern
(65) sucht eine ehrliche und
treue Frau aus Böhmen für
eine gemeinsame Zukunft
Ich habe viele Hobbys wie
Tanzen, Wandern und ich re−
ise gerne. Ich bin finanziell
gut gestellt, bin gesund,
höre gerne Musik und habe
viel Temperament. Ich kann
die viel bieten. Ich wohne in
der schönen Stadt Bad
Kötzting und möchte nicht
mehr alleine sein! Inte −
resse? Dann sollten wir uns
in Domazlice oder Klatovy
treffen! Rufen Sie mich an,
meine Handy nummer ist
0157/ 38541065 Meine
Adresse: Manfred Weis,
Jahnstraße 31, 93444 Bad
Kötzting. RR 50693

HLEDÁM ženu do 40 let,
z nedostatku příležitostí
k seznámení. Jestli i Ty máš
zájem vytvořit hezký vztah,
ozvi se. Nejlépe ze Sušice
a blízkého okolí. SMS na
tel.: 731789666. RR 50696

RÁD poznám svobodnou
dívku do 40 let, která má 
zájem o vážný vztah. Jsem
ze Sušice, svobodný,
41/195. Zn.: Láska je mocná
ča roděj ka. SMS na tel. 
čísle: 725936185 nebo
720374362. RR 50697

MUŽ 48 let, inteligentní hledá
ženu od 50 do 70 let, která
má ráda sex. Nestyď se a na−
piš, bude to krásné. Zn.:
Klatovsko. RR 50698

HLEDÁM štíhlou a sympatic−
kou ženu do 47 let. Já 52/170
štíhlé postavy. Potkám tu 
pravou. Tel.: 728206002. RR
50718

OSAMĚLÝ 31letý princ hledá
zlatovlásku. Značka: Pihy 
nejsou na závadu. Tel.:
721252145. RR 50719

65/184 hledám k sobě milou
kamarádku – přítelkyni, jsem
pohodář klidné povahy, 
bydlím na vesnici, tel.:
731010783. RR 50725

SYMPATICKÝ zralý muž hle−
dá dívku, ženu k občasným
schůzkám, diskrétnost za −
ručena. Tel. 607440782. RR
50729

HLEDÁM ženu kolem 60 let,
která ještě chce pro někoho
žít. Mám rád kolo, lyže, příro−
du. Nestojím o alkoholičku,
kuřačku a hádavku. Dík, tel.:
702811794. RR 50731

POHODOVÝ rozv. muž SŠ 48
let 178/83 hledá ženu do 60
let k občasným schůzkám,
nejlépe z okr. DO. Tel.:
704108084. RR 50733

JSEM 62/184, abstinent, ne−
kuřák a hledám obyčejnou
ženu. Zn.: Hezké přátelství.
RR 50734

HLEDÁM nezadanou ženu ve
věku 33–48 let pro vážné se−
známení, společný rodinný ži−
vot. Uvítám velmi malé dítě,
není však podmínkou. Možno
odkudkoliv. Já SŠ 56/170/69,
abstinent, nekuřák. RR 50621

MÁM SVOJE bydlení, svoje
auto, svoji práci, ale nemám
svého chlapa. Chlapa co není
pecivál, rád cestuje, hraje žolí−
ky a miluje. Já 55 let a ty??!
Tel.: 704748941. PM 150149

OPTIMISTICKÁ a společenská
žena 67/168 SŠ ráda pozná
prima muže vyšší postavy
(180 cm), nekuřáka do 70 let,
kterému chybí láska a porozu−
mění, má rád přírodu, pro−
cházky, hudbu, ale i posezení
u kávy a nechce být stále sám.
Věřím ještě v pohodové roky.
Tel.: 605786703. PM 150152

VDOVA 68/175 hledá muže
vyšší postavy. Zn.: Společné
vánoce. Tel.: 724306446. PM
150159

63/70 z KT ml. vzlhedu, sym−
patická i veselá hledá svo−
bodného kamaráda (přítele),
nekuřáka se kterým by ještě
poznala vše hezké. Mám ráda
zvířata, přírodu, nespor tuji.
Nehledám pobavení, ale trva−
lý vztah. Tel.: 602843132. RR
50672

64LETÁ vdova ráda pozná ka−
maráda pro život a pohodu...
Zn.: Motorista vítán. Tel.:
720448642. RR 50708

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

76LETÁ vdova, která má ráda
přírodu, hledá kamarádku.
Může být i slušný muž, ale je−
nom jako kamarád. Klatovy
a blízké okolí. Odpovědi do re−
dakce. RR 50726

HLEDÁM kamarádku – starší
paní, která má čas na pro−
cházky, na kávičku atd. Jsem
vdova, je mi 70 let, mám ráda
společnost. Tel.: 734720159
(ne SMS!!!). RR 50727

KARTY A MAGIE – výklad ka−
ret Lenormand, odpověď na
otázky, pomoc v milostných
a mezilidských vztazích, ve 
finančních a zdravotních pro−
blémech. Osobně nebo 
písemně. Volejte na
tel.775901978. PM 150134

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše po −
třebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a ze−
mědělské stroje. Dále prová−
díme demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného 
šrotu. Tel.: 723622663. PM
150031

NABÍZÍM ukládku zeminy
i větší množství cca 4000 tun.
Cena při menším množství
100Kč/t, při větším množství
sleva až na 55 Kč/t. Plzeň ,
Klatovy. Přeštice Tel.:
603383211. PM 150101

PROSÍM, kdo se potřebuje
zbavit vykopaných pařezů, 
ať se mi ozve na tel.:
607234652. Mám zájem
o šířky kmenů 40 cm a více
a délky kmenů min. 60 cm.
Více na www.drevorezby−bel−
fin.cz. RR 50691

HLEDÁM p. Fran. Pecha, roč−
ník 1945, bydlel v Plzni. Ztratil
jsem kontakt. Prosím po −
mozte. Stačí, když prozvoníte.
Zavolám. Děkuji. Tel.:
606231922. RR 50728

NABÍZÍM doučování českého
jazyka pro ZŠ. Pomohu i s pří−
pravou na státní maturitu.
Mám bohaté zkušenosti s výu−
kou. Volejte včas, jen tak se na
Vás dostane. Tel.: 602892292.
PM 150143

KURZ účto, d.evidence, mzdy.
Programy účto, mzdy a daně.
Počítače prodej a opravy.
www.SoftAg.cz, 374 623 540.
KŘI PM 150160

VYKLÍZECÍ  PRÁCE  – kom−
pletní vyklizení, odvoz a likvida−
ce různého odpadu, dále mož−
nost vymalování, úklid. Tel.
603512322, e−mail: pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM 150019
Podbarvit  tmavě modře, ostat−
ní text fosforově zelený jako
Asko

TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ EXEKU−
CE NEMOVITOSTI. Bojíte se,
že přijdete o majetek. Vše se
dá řešit! Naše právní oddělení
zdarma zanalyzuje Vaši situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je začít jednat! IN−
STINKT REALITY s.r.o. Tel:
800737309. PM 150047

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábková,
tel.: 608117789. RR 50082

PROVÁDÍM veškeré zednické
práce – omítky, malování, vý−
kopové práce, drenáže a další
práce dle domluvy. Klatovsko,
Sušicko, Plzeňsko. Levně
a kvalitně. Tel.: 722749243.
RR 50678

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

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

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

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré 

motocykly všech 
značek v jakémkoliv

stavu i jednotlivé díly. 
Platím ihned 
v hotovosti. 

Tel.: 607946866. 
RR 50714

JAWA, ČZ – koupím 
náhradní díly 

na čes koslovenské 
motocykly i nové, 

po užité, cokoli, zbytky
z mototechny, 

tel.:  724519585. 

RR 50129

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

KOUPÍM  Jawa 350 
typ 633-634 a 638-640

i poškozené, 
tel.: 724519585. 

RR 50130
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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
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RYCHLÁ půjčka. Klatovy
a okolí. Tel.: 734258355. RR
50631

ODDLUŽÍME VÁS! Pomů −
žeme rychle,levně! E−ma−
il: dluhy.ne@seznam.cz  .
Tel. : 734741216. KŘI PM
150155 

PŮJČKA 2000−8000 Kč!
Ihned! Stačí OP ČR+mo−
bil! Pražská 41, Plzeň,
11−16h, tel.: 605760958.
KŘI PM 150156   

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

PRODÁM jehňata ze Šumavy,
ovečky i beránky, přeoč ko −
vané. Tel.: 603383211,
723622663. PM 150121

PRODÁM štěňata jezevčíka
drsnosrstého standard, barva
divočák, s PP, očkovaná, 
odčervená, odběr možný ih−
ned, cena dohodou, tel.:
737141634. RR 50695

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

JSME sexy, máme sexy štíhlé
postavy, rádi sexujem před
divá ky. Chcete se podívat?
On 42, ona 38 let, děláme
všechno, senioři vítáni, dis−
krétnost a hezký prožitek 
zaručujem. Jsme z KT.
Těšíme se na zavolání. Tel.:
704424756. RR 50643

Další číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
2. 11. 2015

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na 
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Tuto divadelní komedii, která se usku−
teční 18.10.2015 v 19:00 hod v KD
Peklo Plzeň, uvede ve své režii Jan
Novák. Výběrčí přímých daní ze za−
padlého provinčního městečka se
jednoho dne rozhodne, že překvapí
svoji dceru a navštíví ji v Paříži.
Starostli vý otec s podivem zjišťuje, že
jeho milovaná dcera již nepracuje
v pojišťovně, ale pohybuje se jako
společnice ve světě velké politiky
a obchodu, ve kterém se rázem ocitá
i on. V tomto spletitém prostředí se ta−
tínek rychle zorientuje, a když okouz lí

manželku svého nejvyššího šéfa, zce−
la to změní jeho život, budoucnost
dcery, a dokonce i složení vlády.
Rozjede se uragán záměn a komic−
kých situací, které neberou konce.

Hrají: Petr Nárožný, Jan Čenský
nebo Jan Šťastný, Simona Postle −
rová nebo Miroslava Pleštilová, Jana
Malá nebo Týna Průchová, Barbora
Šťastná Petrová nebo Malvína
Pachlová, Jarmila Švehlová a Fran −
tišek Skopal nebo Martin Sochor. 

Předprodej vstupenek: 
www.plzenskavstupenka.cz

V Paříži bych tě nečekala, tatínku 




