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Střípky 
z Plzně

Plzeň bude 
pro Chotíkov chytat

opuštěná zvířata
Město Plzeň uzavřelo veřejnoprávní
smlouvu s obcí Chotíkov, týká se
odchytu toulavých a opuštěných
zvířat a jejich transportu do útulku.
Tyto činnosti bude pro Chotíkov
vyko návat Městská policie Plzeň,
podobně už takto funguje pro Tře −
mošnou. Smlouva je uzavřena na
dobu neurčitou s možností výpově−
di. Městská policie Plzeň se o zajiš−
tění zatoulaných a opuštěných zví−
řat na území města stará už desá−
tým rokem, službu poskytuje ne−
přetržitě 24 hodin, denně se hlídky
postarají minimálně o dvě zvířata. 

„Reagujeme tak na dopis sta −
rosty obce Chotíkov, jenž se na nás
obrátil letos v červenci se žádostí
o pomoc při odchytu agresivních
psů, které si vzhledem k absenci
potřebného vybavení a techniky
nejsou schopni sami zajistit,“ uvedl
primátor Martin Zrzavecký. Měst −
ská policie Plzeň bude do Chotí −
kova vyjíždět na základě podnětu
ze strany kontaktní osoby obce,
pokud bude specializovaná hlídka
odchytu zvířat v daném okamžiku
vytížena výkonem činnosti v Plzni,
provede nejprve zásah na území
města, poté v Chotíkově. „Výkon
odchytové činnosti na území Plzně
tak nebude ohrožen,“ doplnil pri−
mátor. Chotíkov se zavazuje, že
uhradí náklady spojené s  úkoly
Městské policie Plzeň.

Odchytem zvířat se zabývá v Plz −
ni skupina zařazená pod služebnou
Bory, strážníci musí absolvovat tý−
denní odborný kurz zaměřený na
odchyt toulavých zvířat a zacházení
s nimi, složit závěrečnou zkoušku
a získat osvědčení z  Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno.
V Plzni je takto vyškoleno 16 stráž−
níků. Ročně skupina provede ko−
lem 800 odchytů, konkrétně v roce
2012 jich bylo 849, v  roce 2013
celkem 784 a loni 792. Nejčastěji
se jedná o psy, vždy je jich zhruba
kolem 600, následují kočky, jichž
bývá odchyceno kolem 200, zby−
tek tvoří jiná domácí i exotická zví−
řata. Co se týká „planých“ výjezdů,
je jich ročně zhruba 400. Zajištění
psi i kočky jsou umístěni v Útulku
pro zvířata v nouzi v Plzni, exotická
zvířata převáží strážníci do zoo −
logické zahrady, spolupracují také
se Záchrannou stanicí živočichů
DESOP v Plzni. 

l Montáž hydrauliky na tahače pro ovládaní sklápěcích návěsů
l Montáž pohonných jednotek na návěs nezávisle na tahači
l Montáž PTO pro všechny typy převodovek pro značky MAN, DAF, VOLVO, SCANIA,
IVECO, TATRA, LIAZ
Dále výměny komponentů hydraulických soustav – zdvíhací válce, nádrže, filtry, vyso−
kotlaké hadice, kolínka, šroubení, ventily.
Výměnu olejových nádrží za dva v jednom – nádrž pro hydrauliku je včleněna v jeden
celek spolu z palivovou nádrží.

Traklis s.r.o. nově nabízí
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Západočeská heavy rocková formace
Sifon se po pěti letech rozhodla zno−
vu ukázat na live nahrávce z  živého
koncertu. Důvodem je i skutečnost,
že v loňském roce kapela prošla cel−
kem zásadní personální obměnou,
kdy přišli najednou hned tři noví mu−
zikanti, a to na posty klávesových ná−
strojů, kytary a basové kytary. 

Sifon tedy nyní působí v  tomto
složení: bicí, zpěv – Jiří Vébr, kyta−
ra, zpěv – Václav Šelmát, basová
kytara, zpěv – Antonín Mašíček,
klávesy, zpěv – Milan Růžička, 
kytara, zpěv – Petr Kostka.

Natáčení proběhlo na koncer tě
v  plzeňské Šeříkovce, která prošla
rekonstrukcí a poskytla tak atraktivní
prostředí s kvalitním zvukem.   

Sifon natočil nové live DVD!

Střípky 
z Plzně

Plzeňská
Artotéka opět 

posílí 
Obrazy Václava Siky, Bedřicha
Koc mana, Vladivoje Kotyzy a Mi la −
na Maura rozšíří Artotéku města
Plzně. Nákup sedmi uměleckých
děl za celkem 100 tisíc korun
schválila Rada města Plzně. Na
nákup tak letos byla alokována
stejná částka jako v  minulých 
letech. Aktuálně je v artotéce 154
děl v celkové hodnotě 3,92 milionu
korun. 

„Artotéka je systémovým pro−
jektem podpory výtvarného umění
ve městě Plzni, který je živou ko−
lekcí současného lokálního výtvar−
ného umění, založena byla 1. led−
na 1996. Hlavní myšlenkou pro−
jektu je prezentovat současné
umění plzeňských autorů ve veřej−
ných prostorech města a podpo−
rovat tvorbu plzeňských a s Plzní
spjatých umělců,“ uvedl první ná−
městek primátora Martin Baxa. 

V Artotéce jsou zastoupeni vý−
znamní umělci plzeňské oblasti, 
jako jsou například Jiří Patera, 
Mi roslav Tázler, zástupci plzeňské 
malířské školy 70. až 80. let 
20. století (tzv. Paterův kroužek) – 
V. Havlíček, J. Samec a další.
Komplet ní informace jsou k dispo−
zici na www.artotekaplzen.cz.

Nově zakoupenými obrazy 
budou díla: 

Výtvarné dílo Chodka II od Václa −
va Siky z roku 2012. Jde o akryl
na sololitu o rozměrech 100 x 
120 cm, v hodnotě 30 tisíc korun.
Od Bedři cha Kocmana město zís−
ká litografie na papíře Betelgeuse,
Sedmá polnice a Epsilon Eridani,
všechna z roku 2014 o rozměrech
130 x 100 centimetrů, v hodnotě
každé 7 500 korun. Akryl na plátně
s názvem Vzpomínání od Vladivoje
Kotyzy o rozměrech 90 x 120 cm
v hodnotě 35 tisíc korun a dva ku−
sy fotografiky od Milana Maura
s  názvem Dubaj 16 a Dubaj 
17 z roku 2012. Tisk na desce má
rozměr 40 x 30 cm, hodnota 
každého z Mauro vých děl je 6 250
korun.

Řekneme−li Viktoria Pl −
zeň, snad jen naprostému
ignorantovi se nevybaví
fotbalový stadion, v ocho−
zech mnohatisícový dav
nadšených fanoušků a na
trávníku jedenáctka hráčů
zvučných jmen, která se
v posledních letech pevně
usadila na předních místech
Synot ligy a připsala své
jméno do seznamu evrop−
ských fotbalových gigantů. 

Nebylo tomu tak vždy. Ve
více než stoleté historii slav−
ného plzeňského fotbalového
klubu byla řada černých míst, kdy se
klub propadal do druhé ligy a těžce
bojoval o návraty na výsluní. I tehdy
tu však hrály osobnosti, jejichž jmény
se Plzeň pyšní dosud: Vladimír Bína,

Ivan Bican, Fran −
ta Plass, později
Pavel Nedvěd,
Petr Čech a řada
dalších.

Fotbalová Pl −
zeň má tak bo−
hatou historii,
až je s podi−
vem, že se své
kompletní kro−
niky dočkala
až letos. Ta
první, která
se na pultech
knihkupectví

i ve Fanshopu FC Viktoria Plzeň objeví
30. listopadu, je však naprosto vy −
čerpávající.  

Podrobné vyprávění o všech fotba−
lových sezónách, počínaje rokem

1911, je protkáno popisy důležitých
okamžiků zápasů, sestavami týmu,
jednotlivými výsledky spolu se střelci
všech gólů a zároveň proloženo vzpo−
mínkami hráčů, trenérů i funkcionářů
klubu nejen současných, ale i z časů
dávno minulých.

Výběr historických fotografií i všech
dostupných dobových zpráv před −
stavoval mnoho stovek hodin pátrá−
ní v archivu FC Viktoria, archivech
městských, státních i soukromých.
Výsledek ovšem zaručuje, že v knize
najdete z historie FC Viktoria Plzeň
vše, a že se i příští generace dobře
zorientují v příběhu plzeňského 
fotbalu.

Prestižní titul, tištěný na křído−
vém papíru, s pevnou vazbou a la −
minovaným přebalem, formátu 270
x 210 mm, rozsahu 488 stran.  

Napište Ježíškovi o knihu!

Šumavský rodák Ivan Lukeš prožil ce−
lý život v Kašperských Horách, kde
téměř 40 let pracuje v Muzeu Šumavy
ve funkci zoologa a pracovníka zá−
chranné stanice pro handicapované
volně žijící živočichy. Profese mu
umožnila každodenní styk s naší na
mnoha místech ještě panenskou pří−
rodou. Tato doba mu zároveň přinesla
mnoho zážitků a příhod, z nichž ně−
které mu natolik utkvěly v paměti, že
se rozhodl svěřit je všem, kdo se 
obdivují volně žijícím živočichům 
a jejich způsobu života.  Díky rozvoji

digitální fotografie se po−
dařilo mnoho z nich i zdo−
kumentovat jako trvalou
vzpomínku na neopako−
vatelné chvíle uprostřed
Šumavy. 

„S Ivanem Lukešem
se znám řadu let“, svě−
řuje vydavatelka. „Vědě −
la jsem, že je velký zna−
lec přírody a vynikající
fotograf, netušila jsem však, že je také
mimořádně skvělý a zábavný vypra−
věč. Když jsme tyto tři vlastnosti dali

dohromady, snadno
vznikla kniha plná ne−
jen úžasných fotogra−
fií, ale také strhujících
příběhů, které budou
bavit všechny čtenář−
ské generace“.

Půvabná barevná
publikace tištěná na
křídovém papíru, s pe−
vnou vazbou a lami −

novaným potahem, formátu 270 x
210 mm, rozsahu 184 stran.  

Kniha vychází v těchto dnech.

OKAMŽIKY PŘÍRODY, autor: Ivan Lukeš

VIKTORIA − velká kronika plzeňského fotbalového klubu 
autor: Pavel Hochmann

Dva nové tituly plzeňského nakladatelství Regionall Hany Voděrové nepochybně uspokojí opravdu širokou
čtenářskou vrstvu. Žánrově velmi nepodobné, oba však literárně i graficky dokonale připravené. První zve

do velebného klidu šumavské přírody, druhý do hlučícího davu věrných příznivců plzeňského fotbalu.



Celkem patnáct vzrostlých listnáčů
v Erpužicích nedaleko Stříbra vysa−
dili dobrovolníci z řad místních oby−
vatel,  TJ Jiskra , dobrovolných hasi−
čů  i dětí z  obecní mateřské školy.
Společně na starost budou mít také
následnou péči o nové stromy. 

„Jsme rádi, že se projekt Stromy
pro Erpužice setkal s podporou i zá−
jmem našich obyvatel. Společnými
silami jsme tak vybudovali stromo−
řadí chránící majetek uvnitř obce
proti větru, prachu a hluku. Stromy
rovněž zlepší místní klima v horkých
dnech a zkrášlí celou naši obec i její
blízké okolí,“ uvedl starosta Erpužic
Václav Uhlíř. 

Realizaci projektu uhradila obec
v plné výši z nadační podpory v hod−
notě 107 500 korun. 

Česká města a obce s  podporou
Nadace ČEZ obnovují či nově vysa−
zují stromořadí od roku 2011. 

„Zájem o obnovu a výsadbu alejí
ze strany měst a obcí po celé České

republice neustává a k necelým dvě−
ma stům stromořadí, která se s naší
podporou podařilo vysadit v minu−
lých letech, letos přibývají desítky
dalších. Výsadba v Erpužicích je na−
víc ukázkovým příkladem toho, že

do vysazování stromů se velmi čas−
to zapojují sami občané, kteří si uvě−
domují pozitivní vliv zeleně v místě
jejich bydliště,“ sdělila Michaela
Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.
Stejně tak pomohla Nadace ČEZ

i obci Hošťka na Tachovsku, kde vy−
sadili 54 kusů vzrostlých stromů.
„Vyzvali jsme naše občany, kteří ma−
jí zájem o vzhled a kvalitu života
v obci, aby při výsadbě pomohli.
K našemu potěšení se v hojném po−
čtu sešli jak děti z místních škol, tak
dobrovolníci z  hasičského sboru
i další pomocníci z  řad hoštěckých
obyvatel,“ uvedl Martin Ábel z OÚ
Hošťka, který měl sázení nové obec−
ní zeleně na starost.

Projekt „Hošťka – zeleň v obci“ se
týkal páteřní silnice, dvou vedlejších
návesních ulic a několika dalších vý−
znamných veřejných prostor. Všude
byly liniově vysazeny nové dřeviny,
jež prostředí nejen krášlí, ale svou
skladbou a uspořádáním, navržený−
mi tak, aby respektovaly místní dis−
pozice a podmínky, budou snižovat
prašnost a hluk a vytvářet přírodní
ochranný val mezi cestami a důleži−
tými místy pro společenský život
v obci. Na výsadbu vynaložila obec
celkem 206 444 Kč, sto tisíc pokryl
nadační příspěvek, zbytek uhradila
z vlastního rozpočtu.

Jako každoročně se bude vybírat
z nahrávek, které určitým způsobem
formovaly dějiny populární a rocko−
vé hudby v minulém století. Každé
desetiletí se mohlo pochlubit výraz−
nými osobnostmi a také hudbou,
která s odstupem svou dobu charak−
terizuje. To znamená, že se o ní např.
píše v knihách z určité doby nebo zní
ve filmech, které se odehrávají v ur−
čitém uplynulém období. A jde také
o žánry, které poznamenaly jednotli−
vá desetiletí. Takže padesátá léta, od
kdy se datuje vznik rocku, budou re−
prezentovat skladby pionýrů rock
and rollu jako např. Elvise Presleyho,
Billa Halleyho a dalších veteránů.  

Šedesátá léta byla jasně ve zname−
ní obrovského rozvoje rockové a po−
pulární hudby. Patrně v žádném ob−
dobí v dějinách hudby nevzniklo tolik
krásných a zajímavých skladeb jako
právě tehdy. Jako obvykle bude ode−
hrána jedna série písniček výhradně
v podání nejslavnější kapely všech
dob− Beatles. Ke slovu se dostanou
i jejich konkurenti Rolling Stones
a mnoho dalších interpretů, které
dnes najdeme v každé encyklopedii.

Sedmdesátá léta dala světu
spous tu kapel, produkujících vylo−
ženě taneční hudbu a ty jsou do−
dnes i na současných diskotékách

velice žádané, jen nikdo netuší, že
jsou už několik desetiletí staré. My
uvedeme i rok natočení desky, což
je pro mladší posluchače mnohdy
překvapení.

„Posluchači na Oldies mají nejra−
ději právě zmíněné Beatles a kupodi−
vu i taneční hudbu sedmdesátých
let,“ říká zakladatel této tradice
Zdeněk Raboch. „To druhé si vysvět−
luji tím, že žánry z té doby jsou mno−
hem blíže současné tvorbě. Já osob−
ně dávám přednost tvorbě šedesá−
tých let a to ani ne proto, že jsem je
prožil, ale pro progresivitu, hledání
nových obzorů, neotřelost a úžasné
množství dobré pohody, kterou v ní
nejen já dodnes nacházím.“

„Dnes už se nepamatuji, jaký rok
to v sedmdesátých letech přesně
byl, kdy se uskutečnily první Oldies,
nicméně se jednalo o malé akce
v Dominiku. Všechny byly vyproda−
né, a proto jsme se s kolegou Jirkou
Rožánkem rozhodli jít do většího sá−
lu. První vánoční Oldies  se uskuteč−
nila 25. 12. 1979 v Dasu na Slova −
nech. Už tehdy se všichni zájemci
do sálu nevešli, a proto byl další roč−
ník v tehdy největším sále ve městě,
v Pekle. Tam proběhl ještě v dalších
letech a  teď 25. 12. od 20.00 hod.
Parkhotel,“ uvedl Zdeněk Raboch.      
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Vánoční Oldies opět v Parkhotelu v Plzni

Energetici zaplatili výsadbu stromků

V posledních letech se na Oldies podílejí diskžokejové
Zdeněk Raboch, Pavel Maršát a Marcel Špicar. 

Diskotéka Oldies but Goldies, která má mezi podobnými akcemi nejdelší tradici 
již 35 let, se letos  bude konat opět 25. 12. v Parkhotelu v Plzni na Borech.  
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V nadcházejícím předvánočním
čase se na pultech knihkupectví
objeví nová kniha známého au −

to ra skutečných kriminálních
pří běhů ze Šumavy Karla Fořta.
Už samotný název Osudy hrdi−

nů drsné Šumavy na −
povídá, že tentokrát
o kri minální příběhy
nepůjde. Autor knihy
vypráví příběhy dvou
hrdinů, kteří svůj ži−
vot spojili se Šuma −
vou. Pošťácká i Čet −
nická odysea prozra−
zuje po volání těchto
dvou protagonistů.
Do zví me se například,
jak si Jan Werich za −
šprýmoval na poště
ve Vel harticích, nebo
reakci herce Františ −
ka Hanu se, který měl
chalupu na Červené,
na nedoplatek za
elek třinu. I když jsme
uvedli, že se autor
v knize Osu dy hrdinů
drsné Šu mavy nevě−
nuje kri minálním pří−

běhům, není to
až tak úpl ně
pravda. V Četni −
cké ody seji budeme svědky to−
ho, jak její hrdina vyšetřuje sku−
tečné kriminální případy nejen
na Šumavě, ale dokonce i v Bra −
tislavě. Za úspěšné vyřešení
případu v Bratislavě však na−
místo pochvaly sklidil nevoli od
pražských kriminalistů. I teh −
dejší fede rálové se svojí krimi−
nální ústřednou mohli zlostí
prasknout. Venkovští balíci ze

Šu mavy jim totiž vyfoukli
„monstr případ“. 
V nové knize Osudy hrdinů

drsné Šumavy budeme společně
prožívat obtížné situace pošťáka
a četníka, kteří procházejí velmi
náročnými, a proto i nesmírně
cennými životními zkušenosti.
Oceníme jejich poctivost, obě −
tavost, nesmírnou lidskost a také
smysl pro vtip a humor. V knize
má své patřičné místo i bývalý
vztah Čechů a Němců.                                  

(re) 

Novinka na knižních pultech Bývalý kriminalista Karel Fořt
napsal už několik knih, ve kte−
rých vzpomíná na odhalování
kriminalistických příběhů, kte−
ré se staly na Šumavě. Jeho
posledně vydanou knihou jsou
Osudy hrdinů drsné Šumavy.Osudy hrdinů drsné Šumavy

Kde si lze knihy koupit?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše 108/I,
v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a v Galerii a knihku −
pectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava – nám.
Svobody,  dále v knihkupectví v Horažïovicích – Ševčíkova 24, v knih−
kupectví ve Kdyni – Náměstí 22, v Kašperských Horách v prodejně
dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chod−
ském knihkupectví na náměstí Míru a v Plzni v Knihkupectví Ševčík –
Solní 5−7 a v Knihkupectví Dobrovský – Americká 32.
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Příznivci letitých diskotékových
popěvků jsou letos opět zváni do
příjemného prostředí Spole čen −
ského sálu restaurace Alfa na
Americké třídě. Letos začneme
ve 20 hodin (to aby si užili i ti,
kteří neradi ponocují a odcháze−
jí před půlnocí) a večer pak pro−
táhneme do 2. hodiny ranní.

Je pochopitelné, že hudební 
náplň připravovaného vánočního
večera naváže na tradici předcho−
zích oldies diskoték. Nebude zde
proto chybět jak blok rock’n’rollů,
tak série největších hitů let 60., ale
i éra disko soundu 70. let. Hity 
80. let budou pro některé účastní−
ky večera nejspíš příjemnou vzpo−
mínkou na návštěvy – tehdy nej−
větší plzeňské – diskotéky Sport 
u zimního stadionu.

Letošní ročník ale bude přece
jen trochu jiný. Začátkem září jsem
nastoupil do FN (rozhozený meta−
bolismus), a protože jsem nevěděl,
jak dlouho si v nemocnici pole−
  žím, požádal jsem kolegu Luďka
Jaroše, jestli by neudělal tuto akci
za mě. Protože jsme se takto do−
mluvili a já jsem vše ještě stihnul
(z odd. rehabilitace jsem byl pro−
puštěný 6. 11.), beru na tuto akci
kolegu Luďka Jaroše jako hosta.

Hudební nabídka mých oldies
večerů je velice pestrá: od Beatles,
Rolling Stones, Beach Boys, přes
Boney M, Smokie, ABBU, až po
českou klasiku – Olympic, Petr
Novák atd. Ve stejném stylu bude
proto i letošní vánoční diskotéka.
Pravda, loni mě v závěru návštěv−
níci přemluvili a poslední půlhodin−
ka nakonec byla – k mé radosti –

sestavena z hitů oné rockové klasi−
ky 70. a 80. let (Kiss, Status Quo,
ELO, Rainbow, Bon Jovi, Twisted
Sister atd., takže uvidíme, jestli si
tento závěr zopakujeme i letos). 

Zavzpomínáme také na domácí
rockové kapely, které možná mno−
zí považují spíš za kytarový pop,
ale některé melodie – zejména
v podání plzeňských kapel
(Bumerang, Katapult, Odyssea,
Turbo, Extra Band, Pohoda) – v na−
ší lokalitě skoro zlidověly. 

Je nesporné, že tato ojedinělá
diskotéka je svou hudební náplní
určena výhradně pamětníkům –
obrazně řečeno – mládeži do 30ti
let nepřístupno. Nikde však není
psáno, že letošní 25. prosinec ne−
může být pro některé zájemce tak−
řka rodinnou záležitostí a „děti“
s sebou mohou vzít i svoje rodiče. 

Vánoční Oldies Petra Březiny
25. 12. 2015  – Společenský sál
restaurace Alfa, Americká třída



Kolik zaplatí kraj 
za autobusovou 

dopravu?
Rozsah základní dopravní ob−
služnosti na území Plzeňského
kraje pro veřejnou linkovou do−
pravu bude v roce 2016 v roz −
sahu 15 485 tisíc km (±5 %).
Celkový rozsah   je ovlivněn ze−
jména následujícími skutečnost−
mi: rok 2016 je rokem přestup−
ným a bude mít více pracovních
dnů oproti roku 2015, není za −
počten vliv „Velkého pátku“ (je
dosud veden jako pracovní
den, vyjma odhadu jednoho do−
pravce). 

Na základě požadavků obcí
dojde k nárůstu výkonů, a to ze−
jména v oblasti Šumavy a na
Tachovsku. Dále se jedná o za−
jištění kvalitní přepravy ze za−
městnání v Nýrsku, kde doprav−
ci, kteří provozují linky komerč−
ně, nedodržují jízdní řád ani další
stanovené podmínky. Zároveň
dojde k úspoře výkonu dopravce
Obec Chanovice vlivem změny
trasy spojů a k mírnému nárůstu
u dopravce Město Blovice. Dále
je v nárůstu zahrnuta náhrada
večerního vlakového spojení
Klatovy – Nýrsko, kde je efektiv−
nější autobus oproti vlaku.

Nárůst vlivem uvedených
změn bude činit cca 55 tisíc km.
Celková výše ztráty, která bude
uhrazena dopravcům, se před−
pokládá ve výši 426 464 tisíc
korun. Z rozpočtu PK bude ztráta
hrazena do výše 409 000 tisíc
korun, zbývající částka bude
hrazena z příspěvků obcí (před−
poklad 17 464 tisíc korun).  
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Po víceleté přestávce jsou v plzeň−
ské zoo zase pumy americké! Trio
čistokrevných pum dorazilo z  Tier −
parku Berlín, jedná se o chovný pár
Gary (*1.5. 2006 v Mnichově)
a Cheyenne  (narozena v říjnu 2002
v Kanadě) a jejich dceru jménem
Missoula (*11.4.2012). Jde o je −
diné čistokrevné pumy v  součas−
nosti v ČR. Tento poddruh chová
v Evro pě již pouze zoo v Mnichově.
Na zývá se česky  puma kanadská –
Puma concolor missoulensis. Ně −

mec ky jako puma montanská. 
Ve svých venkovních voliérách se
objeví příští týden.

První  pumy přijely do Plzně v roce
1959. Poprvé se tito tzv. horští lvi roz−
množili v roce 1970, poslední mláďa−
ta přišla na svět v roce 1983. Chov
druhé největší kočkovité šelmy
Ameriky byl přerušen před 13 lety,
poslední pár byli tehdy populární Čígo
a Cindy. Všechny pumy chované zde
v minulosti nebyly určeny k přísluš−
nosti do některého poddruhu.

Pumy americké opět v Plzni

Počtvrté od příjezdu do Plzně si při−
pomínáme narozeniny nosorožce
indic kého Baabua. Současné největší
zvíře plzeňské zoo (2317 kg) se naro−
dilo 4. 11. 2004 v Basileji.   Patří do
populačně nejsilnějšího evropského
ročníku – má ještě 6 vrstevníků.

Postupně pobýval Baabuu i v zoo
v  Edinburghu a Chesteru, odkud
v  roce 2011 dorazil do Plzně. Je 
otcem malé Marušky (*2. 2. 2014).
V  nejbližších měsících se uvidí,
zda se mu podařilo založit rodinu
s Manjulou podruhé. 

Evropská populace nyní před −
stavuje 70 indických nosorožců ve
27 zoo. V ČR žije pouze trio Baabuu,
Manjula a Maruška.

Symbolický ovocně−zeleninový
dort mu připravili jeho ošetřovatelé. 

Rada města Plzně dnes
schválila vyhlášení do−
tačního programu na
podporu volnočaso−
vých aktivit dětí a mlá−
deže v oblasti školství
a mládeže pro rok
2016. Předpokládaný
celkový objem finanč−
ních prostředků vyčle−
něných v rozpočtu Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu
města Plzně činí 1,43 milionu korun.
Maximální výše dotace v jednotlivém
případě bude omezena částkou 
200 tisíc korun. 

„Cílem programu je podpořit reali−
zaci volnočasových vzdělávacích
a výchovných programů v rámci mi−
moškolních aktivit dětí a mládeže 
jako primární prevenci rizikového
chování. V uplynulých letech se

zpravidla o dotaci kaž−
doročně hlásilo kolem
120 subjektů. O peníze
mohou požádat nejen
školy, ale i spolky fun−
gující při školách, různé
kluby rodičů a dětí
a další subjekty, které
se zabývají programy
volnočasových aktivit,“

uvedla Eva Herinková, náměstkyně
pro oblast školství a sociálních věcí.

Zájemci musí žádost odevzdat
nejpozději 29. ledna 2016 do 14 ho−
din osobně v místě sídla vyhlašova−
tele, tedy na Odboru školství, mláde−
že a tělovýchovy Magistrátu města
Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32
Plzeň. V případě zaslání poštou je
termín doručení nejpozději 29. ledna
2016. Elektronické podání žádosti
není možné. 

Nosorožec Baabuu oslavil 11. narozeniny

Město podpoří aktivity dětí, 
vypíše dotační program

Rada města Plzně schválila ceny
vodného a stočného pro rok
2016, které začnou platit od 1.
ledna 2016. V případě vodného
se jedná o částku 44,38 korun
za metr krychlový, v případě
stočného je cena stanovena na
33,67 korun za metr krychlový,
obojí bez DPH. Ve srovnání s le−
tošním rokem tak došlo ke sní−
žení cen vodného, kdy pro rok
2015 je 48,68 korun za metr
krychlový bez DPH, a ke zvýšení
ceny stočného, jež je letos účto−
vána ve výši 29,06 korun za me−
tr krychlový bez DPH. 

„Jsem rád, že se naplnil před−
poklad, že vodné a stočné zůsta−
ne na úrovni cen roku 2015,
a drobné zvýšení kopíruje mezi−
roční inflaci,“ uvedl technický
náměstek Pavel Šindelář. 

Za vodu 
si od ledna opět 

připlatíme!
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Proč se kapitán, podnikatel a profe−
sor nemohou dostat z místnosti
ven? Je normální, že by si všichni tři
mohli splést adresu? Zlý sen?
Fantasmagorická představa? Sku −
teč nost? Halucinace? Hromadné ší−
lenství? Jsou zde tři dospělé osoby
mužského pohlaví a všechny tři si
spletou adresu.  V této vynikající ital−
ské komedii není normální skoro nic.
Ale téměř vše se dá vysvětlit!

Hrají: Karel Heřmánek, Bob Klepl,
Zdeněk Žák a Jana Šulcová
nebo Johanna Tesařová.

Autor: Luigi Lunari 
režie: Boris Ščedrin 
produkce: divadlo BEZ ZÁBRADLÍ
Nenechte si proto ujít divadelní ko−
medii Tři muži na špatné adrese,
která se uskuteční 

15.12.2015 v 19:00 hod 
v KD Peklo Plzeň. 

TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE

Předprodej vstupenek: KD Peklo, tel. 378 037 954, 
Informační centrum Plzeň, tel. 378 035 415 a www.plzenskavstupenka.cz 
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Víte, kolik hradů, zámků a tvrzí do−
tváří naši historii? Ty nejznámější
byly již nesčetněkrát popsány
v různých odborných i populárních
publikacích. Kniha „Hrady, zámky
a tvrze, jak je neznáte“ představu−
je ucelený přehled všech hradů,
zámků a tvrzí v Plzeňském kraji.
Unikátnost spočívá nejen v kvalitní
fotografické dokumentaci, ale
i v sez namu dřívějších a součas−
ných majitelů těchto objektů. 

Reprezentativní 500stránková
pu blikace se jistě stane vhod−
ným dárkem nejen pro milovníky 
historie.
Obsáhlou obrazovou encyklopedii
si můžete koupit v infocentru ve
Kdyni, v knihkupectví a galerii 
ŠIWA v Klatovech nebo objednat
na e−mailu: Infocentrum@kdyne.cz,
telefonní kontakt – 379 413 555
nebo na www.agakcent.cz, telefon
– 376 310 957.

Hrady, zámky a tvrze, jak je neznáte

Pro poznání i reprezentaci
Místní akční skupina Český les, z. s., nabízí plastickou mapu,
která zahrnuje území Českého lesa a Oberpfälzer Wald.
Mapa je ve formátu 100 x 75 cm a měřítku 1 : 125 000. Jde
o edici obdobné  mapy, jako je Plzeňský kraj a Šumava.  Naše
mapy si můžete pořídit za zvýhodněnou cenu 800 Kč, běžně se
prodávají za 1.200 Kč. Plastické nástěnné mapy jsou vhodným
dárkem, doplňkem obecních úřadů, veřejných prostor, všech
stupňů škol a infocenter, kde je navíc možný jejich další prodej.

info@masceskyles.cz, tel. 379 413 555

Mapa − dárek, který potěší
i poučí, vzdělává i zdobí

n Kdo rozhoduje o dění ve světě?
Je to 12 lidí, kteří vlastní 12 bank, a ti
rozhodují o dění ve světě. Když někdo
z nich umře, má už svého nástupce
a je to vždy muž. Jsou to vzdělaní lidé
schopni řídit a udržet vzájemné propo−
jení. Je to jejich poslání. Z věštby mi ta−
ké vychází, že mezi 12 muži nikdy ne−
bude žena, protože ženy jsou nevyzpy−
tatelné a mají jiné poslání. Jejich úko−
lem je udržet rovnováhu ve světě, co
se týká života. Tok peněz a jejich rozdě−
lování je v moci mužů. Jen 20 % lidí vy−
tváří názory a zisky ve světě a 80 % lidí
si vybírá někoho, jehož názor mu vyho−
vuje, a ten pak přebírá. Těch 12 lidí je
jako vrchol pyramidy, pod nimi je 
20procentní skupina vytvářející názory
a zisky a pod touto skupinou jsou další,
které už žádným způsobem neovlivňují
dění ve světě. Proto nemá smysl čekat
na cokoliv, je třeba žít přítomností a ne
budoucností. Nemá smysl čekat, až
bude lépe nebo litovat, že nežijeme
v době minulé a podobně. Čekání na
cokoliv je čekání na smrt. Žijeme teď
a tady a je třeba najít to, co je dobré pro
nás. Čas běží, ať jsme spokojeni nebo
ne. Je nutné najít si záchytný bod naší
existence, což je, jak stále zdůrazňuji,
rodina.
n Jak to bude s přílivem emigrantů.
Máme mít strach z toho, co bude dál?
Strachu se nezbavíme, ukazuje mi ky−
vadlo. Představitelé státu nerespektují
přání většiny voličů a připravují lidem
podmínky k tomu, aby měli strach.
V této souvislosti musím připomenout,
že strach způsobuje stres, který nám
zkracuje život nejméně o 10 let. Podle
mé věštby běženci postupně rozloží
ekonomický i sociální systém v Ně −
mecku a problémy se budou šířit do
dalších států. Běženci budou chtít
ovládnout všechna hlavní města států
Evropské unie a nastolovat v nich svoji

politiku. Počet obyvatel Evropy klesá,
naopak běženců stoupá, a tak je zcela
logické, že jednoho dne jich bude dva−
krát tolik než nás Evropanů a pak
ovládnou vyspělé evropské státy.
Evropská unie se do−
pustila jedné velké
chyby. Neuzavřela
schengenskou hrani−
ci, naopak ukázala
běžencům otevřenou
náruč. Moje věštec−
ká intuice mi napoví−
dá, že všichni odpo−
vědní státníci to tuši−
li, věděli o nebezpečí,
které hrozí, ale nikdo
nic neudělal. Z toho
je vidět, jak je Evrop −
ská unie slabá.
n Stále více dochá−
zí k roztržkám v rodinách kvůli majet−
ku. Sourozenci spolu nemluví, s rodi−
či se hádají. Existuje recept na zlep−
šení těchto vztahů?
Existuje. V první řadě je třeba pochopit,
kam patřím, odkud jsem, kam směřuji,
zda si budu s partnerem, dítětem rozu−
mět. Na to většina lidí nekouká. Taková
pro Evropu opožděná civilizace v Indii
na to myslí. Oni vědí, že se lidé musejí
k sobě hodit, aby spolu žili. V Indii je
pravidlem, že když vztah nedoporučí
astrolog, tak se do vztahu nejde. Podle
mé teorie je láska duševní porucha,
která za 3 dny až 3 roky skončí a pak
se ukáže, zda se lidé k sobě hodí. Proto
doporučuji s budoucím partnerem si
předem nechat astrologem porovnat
znamení, ve kterém jste se narodili.
Určitě vám hodně napoví. Pokud už ten
vztah existuje, pak se naučte tolerovat
odlišné znamení a vydejte více energie
na udržení vzájemného vztahu. Podle
mé věštby téměř v každé rodině se 
najde závist. V Česku někomu něco 

závidí 75 % lidí. Kdyby závistivci energii
potřebnou pro závist vložili do smyslu−
plné práce, mnoho z nich by mohlo být
úspěšných a také by skončily hádky
v rodinách. Ve své věštecké praxi jsem

se přesvědčil o tom,
že závist, nenávist,
zloba jsou špatně
přetransformovanou
sexuální energií. Asi
ne náhodou se říká,
že kdo „sexuje“, ten
nezlobí.
n Ve větším počtu
lidé umírají na rako−
vinu. Bude to pokra−
čovat?
Rakovina spolu s cu −
krovkou patří k civi −
lizačním nemocem.
I když lékařská věda

udělala velký pokrok, přesto nad rako−
vinou ještě nezvítězila. Podle mé věšt−
by si v mnohých případech civilizační
choroby přivodíme sami, a to stresem.
Když jsme trvale ve stresu, tak je tělo
stažené a není schopno přijímat vitamí−
ny a minerály. V sobě neustále něco
dusíme a neumíme se řídit buddhistic−
kým principem: ODPUSTIT – NEOČE−
KÁVAT – NELPĚT. Zbavme se stresu.
Rovněž jsem věštil, že nemoci souvi−
sejí z velké části se zvířaty. Jak si lidé
přestávají rozumět, tak se upínají ke
zvířatům a já tvrdím, že z domácích zví−
řat je nejvíce infekcí. Česká republika
se může chlubit tím, že má v domác−
nostech nejvíce psů. Další nebezpečí
číhá na lidi, kteří se v zahraničí napří−
klad projíždějí na velbloudech, slonech
či jiných zvířatech. Domů si přivezou
infekci, která oslabí jejich imunitní
systém, k tomu se přidá každodenní
stres a rakovina na sebe dlouho nedá
čekat. Nemocí bude přibývat. Jen lidé
v pohodě, kteří se zbaví stresů, budou

mít pohyb, užívat minerály, vitamíny 
jako například Q10, B3, C, řídit se
buddhistickým principem (ODPUSTIT
– NEOČEKÁVAT – NELPĚT) udělají
hodně pro to, aby se vyvarovali civili−
začním nemocem. Našel jsem také pří−
rodní antibioti kum oregano, které rov−
něž doporučuji užívat. 
n Už delší dobu mám pocit, že mě to
táhne do Španělska. Jako by to byla
moje země. Mám se odstěhovat
z Česka?
Snažil jsem se zjistit, v jakých státech
a proč by se nám v nich líbilo, dařilo,
ve kterých nebudeme mít problémy,
pokud si je nezpůsobíme svojí chybou
a nerozvážností. Sestavil jsem tabulku
podle Taoistické astrologie, o které
jsem se léty zkušeností přesvědčil, že
je přehledná, čitelná a je možné se
podle ní řídit. Základní a nejdůležitější
aspekt je vždy znamení. Když víte,
v jakém znamení jste narozeni, snad−
no najdete státy, kde se budete cítit
dobře. V posuzování vhodnosti státu
je třeba brát v úvahu další aspekt a tím
je „živel“, ve kterém jste narozeni. Ten
je dán posledním číslem roku naro −
zení. Poslední aspekt tvořící harmonii
je JIN – JANG (mužský a ženský prin−
cip). Na mých webových stránkách je
základní tabulka Taoistické astrologie,
kde se každý dozví, v jakém znamení
se narodil. Jsou zde i další informace.
Pomocí Taoistické astrologie najdete
nejen pro vás vhodný stát, ale také
místo pro dovolenou, vhodného part−
nera a podobně.     

Stanislav Brázda

Odpovědi na otázky čtenářů věští známý
psychotronik a věštec Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

stanley.bradley@email.cz 
www.stanleybradley.eu
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Město Plzeň prodá 13 nerentabilních
domů ve špatném technickém stavu,
za peníze z nich pak zrekonstruuje do
tří let 350 svých volných bytů, na je−
jichž úpravy nezbývají v rozpočtu pe−
níze. Nájem ze zrekonstruovaných
jednotek začne přinášet každoročně
do městské pokladny téměř devět
milionů korun. Informace o nabíze−
ných nemovitostech budou zveřejně−
ny na realitním portálu města. Domy
plánuje město prodat v letech 2016
a 2017, v roce 2018 už chce mít zre−
konstruovanou drtivou většinu měst−
ských bytů.

„Plzeň má nyní celkem 3391 obec−
ních bytů. Volných je jich 641, z toho
je 106 ve fázi zasmluvnění s nájem−
cem a 144 se nachází v domech
urče ných k demolici nebo k prodeji.
Stále nám ale zbývá 391 volných by−
tů, které potřebujeme zrekonstruo−
vat, abychom je mohli obsadit a pro−
najímat. V rozpočtu na to však ne−
jsou zdroje,“ řekl radní David Šlouf,
který má na starost správu měst−
ských nemovitostí. 

Pokud by tyto byty byly opraveny
a obsazeny, pak by se příjem měst−
ského rozpočtu na nájmech zvýšil
o zhruba 17 milionů korun. Ve vztahu
k rozpočtu pro rok 2015, kde je plá−
nována částka z výběru nájmů ve výši

122,5 milionu korun, by se tak jedna−
lo o zhruba 15 procentní navýšení.

Město Plzeň má ročně na opravy by−
tů v rozpočtu bytového odboru k dis−
pozici 25 až 30 milionů korun, tyto pe−
níze ale dává do jednotek, které se
v průběhu roku vyprázdní z důvodů vy−
stěhování, výpovědí, úmrtí a podobně,
jde o 200 až 300 bytů za rok. Radnice
proto vytipovala 25 domů, které jsou
v nejhorší kondici, a provedla kalkula−
ci. Postupně z nich vybrala 13 domů. 

„Kdybychom do těchto domů, kde
je celkem 60 bytů a z toho 32 ne −
obsazených, zainvestovali a pak je
pronajali, budeme i po patnácti letech
placených nájmů o jedenáct milionů
korun v minusu, a to je neekono mic −
ké. Rozhodli jsme se proto pro obrá−
cenou metodu. Prodáme−li tyto domy,
měli bychom získat částku zhruba ko−
lem 50 milionů korun. Pokud tyto pe−
níze vložíme do rekonstrukcí volných
bytů, tedy dáme do jednoho bytu
v průměru 150 tisíc korun, jsme
schopni zrekonstruovat přibližně 350
neobsazených jednotek,“ vysvětlil
David Šlouf. Takto zrekonstruované
byty na nájmech během patnácti let
po odečtení nákladů na průběžné
menší opravy vynesou 131 milionů
korun. Do rozpočtu města by tedy při−
bylo skoro devět milionů korun ročně.

Za domy opraví byty

Radní kraje souhlasí s poskytnutím
financí  na úpravu lyžařských běžec−
kých tras 2015/2016 v celkové výši
400 tisíc korun těmto obcím: Prá −
šily, Horská Kvilda, Domažlice, Hart −
manice, Hamry, Modrava, Železná
Ruda, Kašperské Hory. Ty zajišťují
pravidelnou strojovou úpravu lyžař−

ských běžeckých tras na území Šu −
mavy a Českého lesa. Cílem dotač−
ního titulu není jen samotná úprava
běžeckých tras, ale hlavně podpora
turistického ruchu oblasti a místních
podnikatelů, snaha podpořit obce
v jejich aktivitě a pomoci jim využít
potenciál území.  

Peníze na úpravu lyžařských tras



NABÍZÍME dlouhodobé
i jed nodenní brigády:
Práce ve skladu – s VZV
i bez, pekařské práce, ma−
nipulační práce a další.
Směny dle výběru, týdenní
zálohy a další výhody. 
82−100  Kč/hod. Info na
tel.: 377963917. KŘI PM
150175

PRÁCE v automotive−kom−
pletace interiér. dílů auto−
mobilů. 3sm. provoz,
v Plzni. 96,− až 105,− Kč/h,
stravenky, možnost přes−
časů, dlouhodobá práce na
hl.prac.poměr. 773558555.
KŘI PM 150179

CHCETE pracovat pro fu
v SRN? Baví vás obchod,
nadstandardní výdělky?
Volejte, komunikace v ČJ,
věk nerozhoduje, tel.:
728127187. RR 50811

FIRMA SRN přijme ambi −
ciózní lidi, komunikace
v ČJ, možnost i brigádně,
na věku nezáleží, spolehli−
vost, mobilita, benefity,
tel.: 603484113. RR 50812

PRO OBCHOD s dárkovým
zbožím v Železné Rudě hle−
dáme spolehlivou a pří −
jemnou prodavačku. Možno
brigádně nebo na HPP, tur−
nusy, část. NJ, ubytování
zdarma, dobrý plat. Tel.:
725835555. RR 50823

ROZŠIŘUJEME náš pracov−
ní tým kavárny Café Char −
lotte v Železné Rudě, hledá−
me zaměstnance na pozice
servírka a pracovnice na pří−
pravu kávy a pohárů. Nad −
standar tní výdělek, ubyto −
vání zdarma, turnusy, vhod−
né pro absolventy škol, zau−
číme, HPP nebo jen brigád−
ně. Informace: 602486490.
RR 50824

NABÍZÍM sběrateli kočárky
na panenky z r. 1940 a 1971
a jiné staré hračky, dále 
židle z  r. 1915 a  židle
z chro   mových trubek. Tel.:
773460115. PM 150174

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

SPORÁK Mora 1011 na PB
500 Kč s PB bombou 
800 Kč, tel. 603791798. 
RR 50797

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky a Ejpo −
vickou 5−6m x 3m x 3m –
více kusů, vnější opláštění
– jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elekt −
řiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Dále  mobilní kon−
tejnerovou dvojbuňku, zá−
novní plast. okna, plast.
role ty, standardní vybave −
ní 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

LEDNICI s mrazákem (3
šuplíky ve spodní části 
lednice) zn. BEKO. Lednice
je rok stará, v perfektním 
stavu, 170 cm vysoká,
A+. Prodej je z důvodu
stě hování. Možnost osob−
ního převzetí ve Kdyni.
Cena 4.000Kč. Tel.: 776
699 751. 

PLYNOVÝ kotel Viadrus
G27 Eco, výkon 27−34 KW.
Kotel plně funkční. Kotel je
k prohlídce i vyzvednutí
v rodinném domě ve
Kdyni. Cena 500Kč. Tel.:
733175588.

ŘEZAČKU na kukuřici MEN−
GELE čelní odbírání hmoty
vhodný na štěpkování dře−
va – cena 14.500 Kč; roz−
metadlo na hnůj 5,5 t – ce−
na 33.000 Kč; postřikovač
plastová nádrž čerpadlo
membránové 600 litrů 
12 m šířka− cena 14.000
Kč; zánovní nahrabovač
KUHN šířka 3 m – cena
23.000 Kč.  Vše perfektní
stav. Tel.: 724003512. RR
50835

MED květový, smíšený
a lesní. Včelař Klatovy. Tel.:
604356301. RR 50802

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběrate−
li! 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, da−
lekohled, puškohled, vy−
sílačku + sluchátka, ču−
toru, ešus, teletinu, od−
znaky a vyznamenání,
nášivky, leteckou  kuklu,
bundu, kombinézu, vr −
tuli,  palubní ukazatele
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy
o vojácích aj. voj. pozů−
statky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 150013    

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

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vojenskou vzduchovku,
poplašňák, celtu, medai−
le, vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti,
vojenské učiliště,  za bu−
dování vlasti apod. až do
r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 150008

KOUPÍM kuny, norky, tchoře.
Lišky – od listopadu do úno−
ra a to pouze nestažené. Jen
čerstvé. Tel.: 377983027.
PM 150146

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211. PM
150032

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromo−
vé lustry a  lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic,
figurky  zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samot−
né rámy, hodiny, lampo−
vá radia, knihy a časopi−
sy o automobilismu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice, odznaky a sta−
rou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 150010 

KOUPÍM staré a starožitné
věci, např. z pozůstalosti.
Nábytek, obrazy, kapesní
a náramkové hodinky, min−
ce, bižuterii, porcelánové
sošky, sklo, vázu, karafu,
skleničky, svícny, chromo−
vý lustr a lampičky, voj. od−
znaky a vyznamenání, voj
dýku a bajonet, šavli, uni−
formu, starou vzduchovku,
flobertku, housle a trumpe−
tu, plechová a bakelitová
autíčka, loutky, radia, foto−
aparát, knihy, pohlednice,
kuchyňské váhy aj. staré
věci. Děkuji za nabídku –
přijedu. Tel.: 604343109
PM 150011

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xa ret, Mikroma, Stereo −
mi kroma, Leica, měcho−
vé aj.) barometr, theo−
dolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky, ple−
chová a bakelitová au−
tíčka, litinové formy na
bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 150009 

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, sajd −
káru, 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−ce−
dule. Děkuji za nabídku −
přijedu Tel.: 604343109
PM 150012
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V předvánočním pořadu „show
program“ vystoupí DUO JAMA−
HA  Marián a Alfons Kotvánovi
ze Slovenska. Autor a moderá−
tor pořadu Josef Pospíšil vás
zve do sálu KD Peklo ve čtvr−

tek 10. prosince 2015. Začíná
se v 17.00 hodin. 
Rezervace vstupenek na tele−
fonu 378 037 900 nebo přímo
v KD PEKLO Plzeň. 

Jste srdečně zváni.

Ve čtvrtek 10. prosince 2015

Josef Pospíšil (vlevo) s DUO JAMAHA.

Jste zváni na pravidelné posezení s muzikou
a populárními hosty BEZE SPĚCHU s Josefem Pospíšilem



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

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 staré, již nepo−
třebné housle s pouzdrem
i bez pouzdra, dále violu,
violoncello, trumpetu, lesní
roh, tubu, voj. polnici, kla−
rinet aj. staré nástroje.
Sběratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150015

KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako,
kalhoty, bajonet, odznaky,
dalekohled, šavli, boty, pou−
ta, vyznamenání, nášivky
a též vše po národní bez−
pečnosti 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

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, skladací
kolo značky ESKA, reklamní
cedule, mosaznou pum −
pičku, staré lampy, zvonky,
motocykl JAWA 90 Cross
nebo Roadster, i nepojízdný
vrak, moped S11, S22, 
JAWETA i na náhradní díly,
Škoda 1000 MB, Škoda
Octavia, Škoda Sedan, ná−
hradní díly, celé auto i vrak.
Staré šlapací autíčko čtyř−
kolové nebo tří kolové 
a starou koloběžku. Též ná−
hradní díly na Jawa panelku
nebo kývačku, pionýr 550,
555, 05,20 i vrak.Tel.:
721730982. PM 150078

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

KOUPÍM staré obrazy čes−
kých i cizích autorů s ná−
mětem krajina, lovecké zá−
tiší, portréty, dívčí akty, lo−
dě na moři, vojenské moti−
vy, postavy v krojích aj.
(i špinavé a poškoz. nebo
jen rám). Dále porc. a ko−
vové sošky, mince, hračky,
knihy, hodinky, vyzname−
nání, ván. ozdoby, pohled−
nice, betlém aj. staré
a starožitné věci do 
r. 1970. Děkuji za nabídku
– přijedu. Tel.: 604343109.
PM 150016

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově vzni−
kajícího vojenského muzea
okupace a osvobození zá−
padních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk−
ly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra
na pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotografie,
dokumenty a časopisy.
Velice děkujeme za nabíd−
ky i případné dary. Army
muzeum tel.: 731454110. 

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře
zaplatí staré pohlednice−
až 10. tis Kč za chybějící
pohlednice obcí Šumavy
(např. Schukatschen, Pa −
terlhütte, Glaserwald, Sta −
dln atd.), dobře zaplatím
i jiné pohlednice do roku
1945, uvítám větší množ−
ství, sbírku či pozůstalost, 
mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 50822

KOUPÍM srovnávačku s pro −
tahem KDR nebo Rojek, tel.:
603165320. RR 50833

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 byt 1+1 v OV 5.
NP, v Klatovech, pěkný vý−
hled, blízko centra, park,
slunný, nízké prov. náklady,
RK a SMS ne. Volat –
604748388

PRODÁM byt 3+1 v osob−
ním vlastnictví v Horaž −
ďovicích, 64 m2 s lodžií,
sklepem, částečně re −
konstruovaný. Tel.:
604896311. RR 50815

PRONAJMU byt 3 + 1 v Kla −
tovech – 5 minut od centra.
Zahrada, garáž, samostatné
vytápění. Serióz ní jed nání.
Kauce 8.000 Kč. Tel. po 16.
hod. – 777225495. 

PRONAJMU garáž v Plzni
na Borech, v uzavřeném
prostoru chráněném vraty –
5 min pěší chůzí od koneč−
né stanice tramvaje č.4 za
Úřadem práce. Sousedí
s areálem hasičů a policie.
Nájem 1000 Kč/měsíc.
Platba vždy 3 měsíční ná−
jmy dopředu.Žádná kauce.
21 m2. Bez el. Tel.:
602334884. PM 150151

Pronajmu byt 3+1, 14 km
od  Klatov, s balkónem a se
zahradou, po celkové re −
konstrukci, 95 m2, slunné
místnosti, klidné prostředí,
vhodné pro mladou rodi −
nu i pro seniory. Tel.:
723622663. PM 150161

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

PRONAJMU byt 2+1 v Kla −
tovech, plně zařízen, od led−
na 2016, bližší informace na
tel. 606616291. RR 50801

PRONAJMU nebytový pro−
stor v Lubech (při hlavní sil−
nici, bývalá prodejna), cca
35m2. Vhodný k podnikání
(služby, kancelář apod.) Zn.:
Levně, cena dohodou. Tel.:
602681853. RR 50821

PENÍZE ZA VAŠI NEMOVI−
TOST IHNED! Vykoupíme
vaši chalupu, chatu. Pod −
mínkou vlastní pozemek,
zavedená el.. Peníze vyplá−
címe do 3dnů. Právní servis
zajištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o. Tel: 800737309. PM
150044

1 MĚSÍC NA PRODEJ VAŠÍ
NEMOVITOSTI. Svěřte nám
k prodeji svoji nemovitost.
Rychlé jednání a solidní 
přístup našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme
u vás a do měsíce prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o.
Tel: 800737309. PM
150046

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

KOUPÍM chalupu nebo po−
zemek na Šumavě, nejlépe
samota nebo polosamota.
Prosím, nabídněte. Tel.:
721661227. RR 50766

PRODÁM bývalou země−
dělskou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhle−
dem na panorama Šumavy,
bez přímých sousedů,
s dobrým přístupem. 5+1.
Rozloha 3.500 m2 parcela
– dvůr, zahrada, 2 x stud−
na, 380/220V. Vhodné
k bydlení, podnikáni i k re−
kreaci. Cena 1mil. 250 tis.
Kč. RK nevolat. Tel.:
602614480. RR 50779

PRODÁM zděnou řado −
vou garáž (s elektřinou)
U Trati mezi mlékárnou
a pekárnou v Klatovech, 
cena dohodou, tel.:
604781828. RR 50793

PRODÁM pozemek 1200
m2 v Klatovech včetně podí−
lu na příjezdové cestě. Na
hranici pozemku je voda,
plyn a elektrika. Cena
900.000 Kč. Nabídka píse−
mně do redakce. RR 50826

KOUPÍM garáž v Klato −
vech. Tel.: 602882461. RR
50830

PRODÁM 4 ks plechové
ráfky 14" pro Hyundai/Kia
a pod. Dále prodám 2 ks
zimní pneu 185/60−14.
Tel.: 728486415.

PRODÁM na nákladní auto
ROMAN 8.135F čelní sklo,
cena 8000 Kč a těsnění pod
hlavu, cena 2000 Kč. Tel.:
603236062. PM 150178

PRODÁM nový skútr
Piaggio Fly 125ccm, 9kW,
dále prodám nový retro skú−
tr Kentoya, 125 ccm, ceny
dohodou, info na tel.:
721765051. RR 50808

PRODÁM díly na Avii 31 r. v.
1992, motor, dveře, kar −
dany, pětistupňovou převo−
dovkou, pěkné pneu včetně
disků, světla atd. Dále pro−
dám nákladní automobil
DAF 45, celk. hmotnost 
11 t, s vyklápěcím čelem,
případně jednotlivé díly.
Tel.: 603383211. PM
150028

PRODÁM motorovou sedmi
metrovou loď s malou kaju−
tou, německé výroby se
Z nohou a se zabudovaným,
nefunkčním  osmiválcovým
karburátorovým motorem
GMC, včetně  dvounápravo−
vého brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jed −
nání 80000 Kč. Tel.:
723622663  PM 150030 

PRODÁM sklápěcí nákladní
auto Trambus 706 Š, 16 t, se
zadním náhonem bez SPZ.
Cena 30000 Kč a Tram bus
706 Š, 16 t s předním náho−
nem, cena k jednání  70000,
případně na náhradní díly.
Dále prodám sklápěcí valní−
kovou korbu na 10 t a pěkné
pneu, přední a zadní nápravy
a jiné díly Tel.: 736139113
PM 150166 

PRODÁM traktor Krystal 80
11 bez SPZ, kloubový trak−
tor Škoda 180 se zadními
hydraulickými rameny
s SPZ, vhodný pro země −
dělské práce a práce v lese,
přívěsný nakladač za
traktor typ 750 a 500, trak−
tor Zetor Super 50. Malo −
traktor McCormic s čelním
na kladačem bez SPZ, pras−
klá hlava u motoru. Tel.:
603383211. PM 150173

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu s dis−
ky, rozměr i pro nové Avie,
motor s šestistupňovou
pře vo dovkou a  kompletní
dveře  do kabiny v pěkném
stavu. Sklápěcí hydraulické
zadní čelo HUBFIX v pěk−
ném stavu včetně ovládání
.Případně čelní sklo i jiné dí−
ly. Dále prodám valníkovou
sklápěcí korbu LIAZ z tram−
busu. Tel.: 736139113 PM
150176

PRONÁJEM sklado−
vých prostor Šlovice u
Plzně, dálnice D5 2 km.
Tel. 731521112.
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TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 50083

PRODÁM Fiat 126p/650 E.
Pojízdný, rok výroby 1986.
Najeto 46.000 km. Tel.:
723450887. RR 50794

PRODÁM ND na Citroen
Evasion r.v. 1998, 2,0 ben−
zín: motor, převodovka, ná−
pravnice, řízení + ramena,
přední tlumiče + poloosa
+ náboj, topení, zadní 
boční okna, boční dveře
L+P, přední dveře L+P, ná−
drž a další ND. Cena do −
hodou. Dále prodám ND
Peugeot Boxer 1,9TD r.v.
2000: hlava motoru, alter−
nátor, převodovka, přední
dveře P+L, přední blatník
P+L, maska, zpětné zr −
cátko P+L, listová pera,
nádrž, nápravnice + rame−
na + řízení, topení a další
ND. Cena dohodou tel.
603791798. RR 50798

PRODÁM os. automobil
Mercedes−Benz třídy A, 
typ 169, zdvihový objem
1991 cm3, nafta, první re−
gistrace vozidla r. 2007,
velmi dobrý technický stav,
stříbrná metalíza, tel.:
604438238. RR 50804

PRODÁM Ford Focus, r.v.
2010, benzín, 1.6 74 kW,
stříbrná metalíza, hatch−
back, garážovaný,  aut. kli−
matizace, 6 airbag, senzor
stěračů, tempomat, ESP,
ASR, plná výbava, najeto
105000 km, krásný, nové
zimní pneu. 1. majitel.
Cena 125.000 Kč. Tel.:
723732358.

RÁD BYCH POZNAL oby−
čejnou a hodnou dívku,
může být i postižená, s do−
brým srdéčkem jako mám
já Petr 25 let z Plzně.
Uvítám dívku i z malé ves−
ničky. Mám rád vše hezké,
hlavně přírodu a zvířata.
Rád vařím, poslouchám
muziku, cestuji… Mám
men ší zdravotní vadu. Vě −
řím, že se brzy najdeme,
prožijeme spolu krásný vá−
noční čas, půjdeme spolu
dál i životem a budeme si
oporou. Byl by to můj nej−
krásnější dárek v životě.
Volejte a pište na tel.:
604729016. PM 150180

HLEDÁM ženu okolo 40 let
všestranných zájmů k vy−
tvoření trvalého vztahu, štíh−
lé postavy, nekuřačku, tel.:
728847769. RR 50929

NEKUŘÁK 65/180 se rád
seznámí s osamělou ženou
z okr. KT a DO. SMS –
721061450. RR 50831

Z NEDOSTATKU příležitosti
hledám ženu štíhlé a drobné
postavy do 50 let. Já
55/170 s vyřešenou mi −
nulostí. Tel.: 723022697.
PM 150168

MUŽ STŘEDNÍCH let hledá
dívku nebo ženu k občas−
ným schůzkám. Diskrétnost
zaručuji. SMS na tel. č.
721078003. PM 150177

NETTER Mann 47, vom
Šumava, sucht hübsche,
deutschsprechende Frau
für gemeinsame Freizeit −
gestaltung und harmonis−
che Partnerschaft. Raum
Sušice, Klatovy. Tel.:
721382240. RR 50795

HLEDÁ se žena dobrá zprá−
va, která chce bydlet v KT
v bytě jen vážný vztah, já
40/176/88, piš na číslo:
736728737. RR 50799

42LETÝ z Klatov, svob.,
bezdět., nekuřák hledá ženu
přiměř. věku, nekuřačku sil.
postavy k vážnému sez.,
která by se později k němu
nastěh. do RD. Tel.:
704481930. RR 50803

HLEDÁM ženu na občasné
intimní schůzky bez naru −
šení soukromí ve věku od
20 do 50 let. Zdraví a dis−
krétnost zaručuji, okr. KT.
Tel.: 603391372 – SMS! 
RR 50818

VEČEŘE při svíčkách, sní−
daně do postele, wellness
víkendy, návštěvy saun atd.
nabízí čerstvý 50 letý pu −
berťák. Tel.: 607467062. 
RR 50819

57/170 ROZVEDENÝ –
z nedostatku příležitostí
hledá ženu 48–55 let z okr.
DO, KT, PM, pro vážný
vztah, možná prožití spo−
lečných Vánoc, tel.:
734371214. RR 50825

MEIN Weihnachtswunsch
wäre, nicht mehr alleine
zu sein. Ich suche eine
nette, liebevolle Partnerin,
die ehrlich und treu ist,
womöglich Nichtraucherin
und mit mir durch dick
und dünn gehen will. Ich
bin 39 Jahre, 185 cm,
Nicht raucher, habe dunkle
Haare. Habe einen festen
Arbeitsplatz und wohne im
Kreis Regensburg. Bitte
nur ernstgemeinte Zu −
schriften, da ich eine feste
Beziehung aufbauen will.
Ich freue mich auf eine
Antwort, wenn möglich 
mit Foto! E−Mail:
astf@gmx.de. RR 50828

HLEDÁM milou přítelkyni od
50 let do neomez. pro ob−
časné pravidelné schůzky
u kávy, v přírodě i soukromí.
Prosím volat nebo SMS na
728146744. RR 50836

HLEDÁM nezadanou ženu
ve věku 33–48 let pro vážné
seznámení, společný rodin−
ný život. Uvítám velmi malé
dítě, není však podmínkou.
Možno odkudkoliv. Já SŠ
56/170/69, abstinent, neku−
řák. RR 50621

AKČNÍ 58letá sympaťačka
hledá muže 55–65 let do
nepohody, na společné vý−
lety, z KT a okolí. Jen volat
– 604464879. RR 50813

NEKUŘÁK Plzeňák 69/170/
90 hledá Plzeňáka na po−
povídání u videa, který je
také sám jako 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 volejte,
SMS neumím. Tel.:
736204861. PM 150068 

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

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

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 budov
(sila apod.) a výkup že −
 lezného šrotu. Tel.:
723622663. PM 150031

POČÍTAČE prodej a opravy.
Programy účto, mzdy 
a daně. Kurz EET, mzdy a
DPH 2016. www.SoftAg.cz, 
Tel.: 374623540. KŘI PM
150176

TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ EXE−
KUCE NEMOVITOSTI. Bo −
jíte se, že přijdete o maje−
tek. Vše se dá řešit! Naše
právní oddělení zdarma za−
nalyzuje Vaši situaci a na−
jde optimální řešení. Dů −
ležité je začít jednat! IN−
STINKT REALITY s.r.o. Tel:
800737309. PM 150047

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

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábko −
vá, tel.: 608117789. RR
50082

PROVÁDÍM INSTALATÉR−
SKÉ PRÁCE, elektromontá−
že a jiný servis dle dohody.
Volat po 16 h na tel.:
739773313. RR 50806

ENGLISH TEACHER AU PA−
IR FOR KIDS. RAQUEL
HRABAL (ILAC TORONTO).
Contact: crhrabal@hotma−
il.com, mobil: 778268371.

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

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

ODDLUŽÍME VÁS! 
Rych le, levně! E−mail:
dluhy.ne@seznam.cz
Tel. : 734741216. KŘI
PM 150155

FOFR PŮJČKA. Registry 
neřešíme. Tel.: 702675491.
KŘI PM 150048

MINI PŮJČKA 2.000 Kč
až 8.000 Kč IHNED! 
1. půjčka  ZDARMA!!
Stačí OP ČR+mobil!
Plzeň, Pražská 41, tel.:
605760958. KŘI PM
150167   

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

PRODÁM jehňata ze Šu ma −
vy, ovečky i beránky, pře oč −
kované. Tel.: 603383211,
723622663. PM 150121

PRODÁM štěňata NO, očko−
vaná, odčervená, rodiče
jsou k vidění, odběr od 4.12.
2015. Tel.: 724591752. RR
50796

PRODÁM 7měsíční králíky
na chov i na maso, 200–
250 Kč/kus, možno zabít,
prodám 2 ovce stáří 6 let,
500 Kč/kus, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 50816

KOUPÍM  Jawa 350 
typ 633-634 a 638-640

i poškozené, 
tel.: 724519585. 

RR 50130

KOUPÍM za vaši cenu
do soukromé sbírky

motocykly a náhradní
díly značek JAWA, ČZ,

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

1989 s doklady i bez.
Tel. 608941498.

RR 50121

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré motocyk−
ly všech značek v ja−
kémkoliv stavu i jedno−
tlivě díly. Platím ihned
v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 50834

JAWA, ČZ – koupím 
náhradní díly 

na čes koslovenské 
motocykly i nové, 

po užité, cokoli, zbytky
z mototechny, 

tel.:  724519585. 

RR 50129
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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
                                    e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz

                                    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 9. prosince 2015

PRODÁM holoubky diaman−
tové různých barev, vše rok
2015, tel.: 607685762. RR
50827

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,
www.mavo.eu. Tel.:
602478448, 603284493.
KŘI PM 150001

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

Další číslo Plzeňského rozhledu 
vyjde 14. 12. 2015
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Najdete nás na 
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