Nejlépe se už nežije v Plzeňském kraji
Bohatá infrastruktura, nejnižší neza−
městnanost, kulturní a společenské
centrum či vysoká úroveň vzdělává−
ní? To všechno jsou důvody, které le−
tos dělají hlavní město Praha nejlep−
ším místem pro život v České republi−

které autoři výzkumu Plzeňskému kra−
ji vytýkají, se opakují a my se snažíme
situaci zlepšovat. Jen za poslední tři
roky šly na údržbu, opravy a rekon−
strukce silnic čtyři miliardy korun,“
říká hejtman Václav Šlajs a dodává, že

ce. Vítěz minulého ročníku, Plzeňský
kraj, svou pozici neobhájil, ale i přesto
se udržel na stupních vítězů a obsadil
bronzovou příčku.
„Považuji to za další úspěch pro
Plzeňský kraj. Po dobu pěti let se
v tomto průzkumu umisťujeme na
medailových pozicích. Nedostatky,

se v kraji za poslední rok zlepšilo na−
příklad napojení na vodovod o 4,5 %
a o celých 8 % se zlepšilo napojení na
kanalizaci.
„Jsme řídce osídlený kraj a budová−
ní infrastruktury je proto mnohem ná−
kladnější a obtížnější než v hustě osíd−
lených oblastech. Kraj si ovšem velmi
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dobře stojí například v objasněnosti
trestních činů a i další statistická data
jsou příznivá. Je to pro nás závazek do
budoucna a i nadále se budeme snažit
o to, aby se lidem v našem kraji dobře
žilo,“ uzavírá hejtman.
V letošním roce se Plzeňsko opět
stalo jedním ze tří nejlepších krajů
v ČR. Svůj status si region zaslouží
především díky vynikající péči o děti
a vzdělání a rovněž díky kvalitním pra−
covním podmínkám. Lidé si zde hle−
dají práci snadno, dlouhodobá neza−
městnanost klesá a platy tady patří
k nadprůměrným. Obyvatelé mají
spoustu možností, kam vyrazit za kul−
turou nebo sportem. Lidé na Plzeňsku
jsou šetrní k okolnímu prostředí a vy−
produkují nejméně odpadu. Bohužel
se to samé nedá říci o firmách, které
naopak „vyrobí“ odpadu víc než firmy
v jiných regionech. Plzeňský kraj se
však snaží bolavá místa řešit, což do−
kazují i třetí nejvyšší investice do
ochrany a zlepšení životního prostře−
dí. Největším problémem však stále
zůstává infrastruktura. Až 16 procent
lidí nemá přístup k pitné vodě a silnic
a dálnic je tu o 30 procent méně než
jinde. V této oblasti zůstává region
nejhorší v celé ČR.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Tříkrálové sbírky
hned po Novém roce
Začátek ledna bude v ulicích Plzeň−
ského kraje patřit koledníkům
Tříkrálové sbírky. Tradiční akce, je−
jíž výtěžek podporuje regionální
charitní projekty, bude též prováze−
na celou řadou benefičních aktivit.
Letos poprvé budou Plzeňané mo−
ci navštívit tříkrálové benefiční čte−
ní nebo třeba módní přehlídku.
V obchodních centrech potkají pl−
zeňské pěvecké soubory, jež bu−
dou společně s malými králi, vybí−
rat do tříkrálových kasiček a stu−
denti a vyučující Západočeské uni−
verzity zase potkají koledníky
v prostorách kampusu na Borech.
Celá akce proběhne od 2. do 14.
ledna 2016 a její zahájení v maz−
hausu plzeňské radnice bude již
tradičně v pondělí 4. ledna. Charita
vyzývá občany, aby si u koledníků
vždy pečlivě kontrolovali potvrzené
kartičky vedoucích skupin a zape−
četěné kasičky. Všichni jsou pak
srdečně zváni 29. prosince do
Kladrub, kde proběhne za účasti
biskupů Regensburgu a Plzně slav−
nostní požehnání a rozeslání koled−
níků po celé diecézi. Za nejdůleži−
tější prvek celé akce považují orga−
nizátoři radost a požehnání, které
Tři králové přinesou do navštíve−
ných domácností, úřadů a spole−
čenských míst našeho regionu.

Nejlepší kroniky v Plzeňském kraji
Čtyřicet kronik soutěžilo o tu nejlepší v Plzeňském
kraji. Ve třech kategoriích ceny pro vítěze získaly kro−
niky obcí Koryta (Plzeň−sever), Žihle a kronika města
Starý Plzenec. Letošních přihlášených kronik bylo jen
o 9 méně než v minulém ročníku. Novinkou letošní
soutěže je skutečnost, že soutěžily i kroniky částí
obcí. Odborná porota udělila ceny vždy třem obcím
ve třech kategoriích: obce do 500 obyvatel, obce od
500 do 1 500 obyvatel, velké obce nad 1 500 obyva−
tel. Hodnocena byla zejména obsahová a stylistická
úroveň, soulad s právními předpisy, grafické ztvárně−
ní, případně vlastní ilustrace, struktura a tematické
členění, kvalita dokumentace současného dění v obci
a veškeré přílohy ke kronice.
V kategorii do 500 obyvatel si bronz odnesla kroni−
kářka Ivana Szobonyová za vedení kroniky obce
Kornatice, druhé místo obsadila kronika obce Štichov
vedená kronikářkou Andreou Bauerovou a první příč−
ku získala kronika obce Koryta na severním Plzeňsku
zpracovaná Naděždou Pluhařovou. Třetí nejlepší kro−
nikou v kategorii od 500 do 1 500 obyvatel získala
obec Kyšice, kde kroniku vede Jana Šnajdrová, stříb−
ro si odnesla Dagmar Marešová za kroniku obce
Nalžovské Hory a zlato obdržela kronika obce Žihle
kronikáře Jaroslava Vintra.
Mezi obcemi a městy nad 1 500 obyvatel třetí mís−
to obsadila kronika města Přimda vedená kronikářem
Josefem Rídlem, jako druhou nejlepší kroniku vyhod−
notila porota kroniku obce Strašice kronikáře Petra
Prokůpka a fanfára pro první místo zněla pro město
Starý Plzenec, kde se o kroniku stará Věra Fenclová.
Kromě diplomů získaly obce za umístění na 3. místě
odměnu ve výši 3 000 korun. Pomyslný stříbrný stu−
pínek je oceněn Plzeňským krajem částkou 5 000 ko−
run a první místo jo honorováno 10 000 odměnou.

Koryta − Naděžda Pluhařová − předává hejtman

Žihle: Jaroslav Vintr

Starý Plzenec: Věra Fenclová − předává Šobr

O ambulantní pacienty nejlépe pečují v Klatovech
Klatovská nemocnice získala titul
Nemocnice ČR 2015 v kategorii bez−
pečnost a spokojenost ambulant−
ních pacientů mezi středními a malý−
mi nemocnicemi.
„Je to satisfakce za zvýšené úsilí
v posledních letech, které souviselo
i s přestěhováním většiny oborů do
nové budovy,“ uvedl ředitel nemoc−
nice František Lešundák. Soutěže se
účastní nemocnice z celé republiky.
Sledují se zvlášť státem řízená zdra−
votnická zařízení včetně fakultních
nemocnic a zvlášť ostatní nemoc−
nice. Hodnotí se pak v kategoriích
ambulantní péče, hospitalizační
péče, v oblasti spokojenosti zaměst−
nanců a v oblasti finančního zdraví.
Vyhlašují se jen první tři umístění
v každé kategorii.
Výsledky v oblasti bezpečnosti
a spokojenosti pacientů nesestavuje
porota, ale závisí přímo na samot−
ných pacientech. Ti v nemocnicích
18

vyplňují dotazníky spokoje−
nosti. Nejlepší známky od
ambulantních pacientů ob−
držela právě Klatovská ne−

mocnice. Ve sledovaném
období od března do srpna
vyplnilo v nemocnici dotaz−
níky přes 600 ambulantních
pacientů. Ti jsou tázáni
například na spokojenost
s předáváním informací ze
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

strany lékaře či zdravotních sester,
na spokojenost s úrovní ošetření, na
čekací doby, ale i na čistotu nebo
pocit soukromí.
„Je to pro nás historický
úspěch. HealthCare Institute
připravuje projekt od roku
2006, ale nikdy jsme se ještě
mezi první tři na úrovni republi−
ky v žádné kategorii nedostali.
A letos rovnou první. Je pro
nás čest se pohybovat ve spo−
lečnosti nemocnic, jako jsou
Thomayerova nebo i jihočeské
nemocnice, které jsou vzorem
úspěšných regionálních ne−
mocnic,“ dodává ředitel.
Domnívá se, že výsledek mohla
ovlivnit i strategie Plzeňského kraje,
který podporuje až nezvykle široký
rozsah ambulantní péče i mimo
krajské město. Přibližuje tak pri−
mární péči k pacientům, aby za ni
nemuseli dojíždět desítky kilometrů.
Plzeňský rozhled 13/2015

Zima na Špičáku:

Vlastní bezplatné parkoviště, nové dětské
hřiště a „Železnorudský“ skipas.
Otevření nového parkoviště pro
230 aut hned u sjezdovek a prodej−
ní místo skipasů přímo na něm. To
je nejmarkantnější vylepšení pod−
mínek pro návštěvníky největšího
šumavského střediska Ski&Bike
Špičák pro letošní zimní sezonu. Za
parkování tady lidé nic platit nebu−
dou. Celkem tak mají od letoška ly−
žaři k dispozici 350 parkovacích
míst ve vzdálenosti max. 200 metrů
od nástupu na lanovku (resp.1000
do 800 metrů). Stejně blízko staví
vlak na trase Praha–Plzeň–Špičák.
„Pro pohodlí lyžařů jsme udělali
maximum. Hned u auta vklouznou
do bot, dojdou ke kase a sjedou
k vlekům. Zpět na parkoviště je do−
praví nová poma,“ přiblížil výhody
provozní ředitel Ski&Bike Špičák
Vladimír Kasík. Hned vedle navíc
vznikla i nová 200metrová sjezdov−
ka vhodná pro děti a začátečníky.
Díky novému parkování se středis−
ko ve všech parametrech vyrovná−
vá dalším TOP českým areálům. Ke
všem parkovištím navede návštěv−
níky nový informační systém hned
po příjezdu do obce Špičák.

střediska v ČR. Z nejvíce frekventova−
ných jízdenek stojí celodenní pro do−
spělého v hlavní sezoně 610 Kč a pro
mládež 405 Kč. Cena rodinného ski−
pasu (2 dospělé osoby a neomezený
počet vlastních dětí) přijde na 1390
Kč (např. rodina s 2 dětmi ušetří za
den 640 Kč). Výrazné slevy dostanou
lyžařské školní kurzy (40 %).

Vyhlášená
lyžařská škola

Špičák je také stále jediným areálem
v oblasti, kde se dá využít celo−
sezónní Český skipas. Letos už za−
hrnuje 23 českých lyžařských stře−
disek, 190 km sjezdovek, 34 lano−
vek a 141 vleků po celé ČR.

Ceny na Špičáku
stále úroveň nejlevnějšího
TOP střediska v ČR
Posledních cca 10 sezon drží areál
cenovou úroveň nejlevnějšího TOP

Lyžařská škola rozjede už 42. sezo−
nu. Co se týká úrovně a tradice vý−
uky, lepší v oblasti nenajdete. Víken−
dové kurzy startují 9. ledna 2016,
každodenní výuka hned od zahájení
sezony.
Další info na

www.spicak.cz

Další novinky
dětské hřiště pro nejmenší,
biski pro hendikepované
„Před chatami Hanička a Blaženka
jsme vybudovali nové dětské hřiště.
Sloužit bude těm nejmenším lyža−
řům pro začátky výuky. Využívat se
stále dají cvičné svahy a další hřiště
pod hotelem Sirotek. Jako každoroč−
ně jsme pak pořídili nejmodernější
stroje pro servis lyží a obnovili mo−
bilní techniku – skútry či rolby,“
upřesňuje V. Kasík. Půjčovna je letos
premiérově vybavena lyžemi značky
Rossignol. Hendikepovaní lyžaři si
mohou půjčit tzv. biski.

Společný skipas
na Železnorudsku letos
přibyl Belveder
Po loňské premiéře prvního společ−
ného skipasu Železnorudska (Ski&Bike
Špičák, Nad Nádražím) se letos
přidává také středisko Belveder.
Plzeňský rozhled 13/2015

Základní charakteristika střediska
8,5 kilometru tratí, 87 % zasněžováno, 5 hlavních sjezdovek: černá – Šance je nejprudší v ČR, červené − U Zalomeného,
Slalomová, modré – Spodní Šance (večerní lyžování, měřený slalom), Turistická, Freestyle Area – Lubák, dětský areál
a hřiště pod hotelem Sirotek. Čtyřsedačková lanovka (2400 osob/hodina), 10 dalších vleků s celkovou kapacitou
7550 osob/hodina. Pro běžkaře vlastní okruh a desítky kilometrů upravovaných tratí v okolí.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Plzeňský Orfeus
čeká na laureáty
Správní rada Nadace 700 let města
Plzně po dvanácté udělí „Cenu
Nadace 700 let města Plzně v hu−
dební oblasti“ – Plzeňský Orfeus.
Je určena jednotlivcům od 15 let
(věku 15 let je nutno dosáhnout
k 31. prosinci roku, za který je ce−
na udělována) – studentům, kteří
studují v Plzni a mimořádným způ−
sobem se zasloužili o reprezentaci
města Plzně v oblasti klasické hud−
by v daném roce. Kandidáty na−
vrhují výhradně jednotlivé školy
prostřednictvím svých zástupců.
Fyzické osoby nemohou návrhy
podávat.
Cenu – finanční hotovost ve vý−
ši 15.000,− Kč může získat jeden
nebo více kandidátů (nejvýše však
tři – v tomto případě je částka roz−
dělena). O udělení ceny rozhoduje
odborná porota složená ze znalců
v oblasti hudby a kultury a před−
stavitelů Nadace 700 let města
Plzně a následně toto rozhodnutí
schválí správní rada nadace.
Plzeňský Orfeus se stal velmi
prestižní záležitostí a je ceněn i od−
bornou veřejností. Po páté bude
udělen také Plzeňský Orfeus junior
pro studenty do patnácti let. Pod−
mínky pro ocenění jsou stejné jako
u Plzeňského Orfea, v této katego−
rii však není cena spojena s finanč−
ním ohodnocením. Laureát obdrží
na plese nadace skleněnou plasti−
ku a pamětní list.
Formuláře pro navržení vhodných
kandidátů je možné vyzvednout
v kanceláři Nadace 700 let města
Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň
od 1. prosince 2015 nebo si je
stáhnout z webových stránek nada−
ce: www. nadace700.cz. Návrhy se
odevzdávají do 10. ledna 2016.

Dosud preferovaný model ústavní
péče padá …

Ani nevlídné počasí nezmenši−
lo radost ze slavnostního oka−
mžiku, kterým bylo přestřižení
červené pásky rekonstruovaného
domu v Chotěšově. Tohoto úkolu se
zhostili senátorka Dagmar Terel−
mešová, radní Zdeněk Honz a Rado−
mír Bednář. Byla tak dokončena dru−
há etapa projektu s názvem „Trans−
formace DOZP Stod“, díky kterému
svoje „vlastní“ bydlení dostalo už
128 klientů Centra sociálních služeb
(CSS) Stod.
„V průběhu léta a začátku pod−
zimu se nastěhovali obyvatelé
dvou zrekonstruovaných domů
v Tlučné a bytu v Nýřanech. Po−
stupně k nim přibyly dva domy ve
Staňkově a s nimi aktivizační dílna

Radomír Bednář a dodává: „Ideál−
ním stavem by pro CSS Stod bylo
úplné opuštění původních ústavních
objektů, ve kterých i nadále bude žít
více než 40 osob.“
V rámci druhé etapy byly re−
konstruovány dva domy v Tlučné
pro lidi s nižší střední mírou
podpory. Dále by−
ly opraveny domy
ve Staňkově, kde
vznikly tři chrá−
něné byty. Dům
ve Vejprnicích
a objekt v Chotě−
šově slouží pro

k převzetí větší zodpovědnosti za
vlastní život a k rozvoji schopnosti
rozhodnout se.“ Náklady na první
etapu činily 57 milionů korun, na
druhou část projektu si vyžádala
50 milionů korun.
Proces deinstitucionalizace bývalé−
ho Ústavu sociální péče ve Stodu za−
počal už v roce 2006. V průběhu
posledních pěti let pak začala být
naplňována i myšlenka transformace.

Senátorka Dagmar Terelmešová, radní Zdeněk Honz
a Radomír Bednář

pro veřejnost. Následovala rekon−
strukce domů ve Vejprnicích a dnes
v Chotěšově. Kapacita komunitních
služeb tím vzrostla o dalších 37
míst,“ vypočítává průběh projektu
v letošním roce ředitel CSS Stod

osoby s vyšší
střední mírou
podpory. CSS
Stod je jednou
z organizací,
kterou zřizuje
Plzeňský kraj.
Slavnostního
ukončení II. etapy projektu se zúčast−
nil také radní pro oblast sociálních
věcí Zdeněk Honz, který projekt
zhodnotil slovy: „Postupnými změ−
nami v přístupu k uživatelům služeb
došlo k posílení jejich kompetencí,

Jedná se o proces, jehož hlavním cí−
lem je vytvořit koordinovanou síť slu−
žeb umožňující lidem s postižením žít
život v komunitě. Pomoc je nastavena
dle schopností a potřeb jednotlivců –
nikdo nezůstane bez pomoci ani bez
možnosti vlastního rozvoje. „Dosud
preferovaný model ústavní péče je
v rozporu s Úmluvou o právech osob
s postižením, k jejímuž dodržování se
Česká republika zavázala,“ upozorňu−
je ředitel zařízení Radomír Bednář
a dodává: „Také proto jsme se na
cestu změny vydali i my.“

Finále Plzeň bude víc sexy
V duchu velkých změn se ponese
29. ročník filmového festivalu Finále
Plzeň, který se bude konat v dubnu
příštího roku v západočeské metro−
poli. Jejich společným cílem je na−
vrátit festivalu punc atraktivní a lá−
kavé akce, kterým se pyšnil po
svém obnovení v 90. letech minulé−
ho století. Nový organizátor, spo−
lečnost Film Servis Plzeň s.r.o.,
chce zvýšit prestiž Finále Plzeň me−
zi odborníky i milovníky filmu, na−
bídka snímků má více sázet na kva−
litu než kvantitu a nově by festival
měl ve větší míře oslovit mladé
publikum.
Se změnou organizátora souvisí
i vytvoření úplně nového loga. To
i nadále symbolizuje ledňáčka, kte−
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rý je pro festival typický, neboť i je−
ho hlavní cenou je Zlatý ledňáček,
avšak doznal značné proměny.
Ledňáček byl historicky zvolen pro−
to, že se první ročník festivalu konal
v lednu. Pro nové organizátory však
představuje mnohem více. „Chtěli
jsme našemu ledňáčkovi najít nový
příběh, který bude současnou dra−
maturgii a směřování festivalu více
vystihovat. Zvířecí ledňáček je při−
rovnáván k létajícímu drahokamu,
který loví v křišťálově čistých vo−
dách. I my symbolicky chceme,
lovit v ,nejlepších vodách filmové
produkce´, což představují soutěž−
ní snímky, ze kterých vybírá nezá−
vislá mezinárodní porota,“ přibližuje
příběh ledňáčka ředitelka festivalu.
Plzeňský rozhled 13/2015

Pondělní prosincové odpoledne dorazil
Ježíšek do Stodu u Plzně
Sedmý prosinec si vybrala mediální
skupina Radka Nováka Euronova−
group jako den, kdy připraví dětem
ze Stodu malé překvapení.
„O podobném nápadu jsme
s kolegy hovořili již dlouho, chtělo
to jen vybrat správný čas a místo“,
říká Daniela Štíchová /ředitelka spo−
lečnosti W&P Euronova.
Už před časem pár zaměstnanců
společnosti Plzen.cz navštívilo dět−
ský domov DOMINO, kam dětem při−
vezli především hračky, školní po−
můcky, oblečení a jiné drobnosti.
A chtěli jsme pomáhat dál.
Jen v Plzni a okolí existuje několik
podobných zařízení a dětských do−
movů. Některé jsou známá více, ně−
která méně a stejně tak je to i s jejich
financováním. Především ta známěj−
ší zařízení jsou více podporována ze
strany města či jiných organizací
a na malá zařízení podobného typu
už někdy nezbývají peníze ani čas.
„Kdo přišel s nápadem
právě tohoto typu zařízení
a proč právě Stod?“
„S myšlenkou tohoto
zařízení pro děti vyžadují−
cí okamžitou pomoc Ro−
binson ve Stodě přišly
sestry Skalovy, které to−
to zařízení pravidelně
navštěvují ve svém vol−
ném čase. Obě sestry jsou nadány
nejen obchodním, ale především
pak hudebním talentem a dětem
tak při svých návštěvách čas od
času zpestří jejich pobyt v tomto
zařízením nejedním hudebním

číslem“, říká ředitelka společnosti
W&P Euronova.
Nápad se rychle ujal a ve firmě se
začali shromažďovat nejrůznější věci,
které by se dětem mohly třeba jen
trochu hodit.
„Většina zaměstnanců má děti,
takže se vyklízely skříně“, říká
s úsměvem a nadsázkou ředitelka
společnosti.
Hračky, knížky, školní potřeby,
stolní hry, filmy, oblečení a celá řada

dalších drobností, mezi kterými ne−
chyběly ani sladkosti či adventní ka−
lendář k nedávnému Mikuláši. A pro−
tože se blíží Vánoce, přivezli jsme dě−
tem také vánoční stromeček, který
jsme společně s dětmi ozdobili.

Největší radost ale měly děti z fen−
ky zlatého retrievera, kterou s sebou
zaměstnanci a vedení společnosti
přivezli. Děti pak na oplátku připravily

úžasné překvapení v podobě taneční−
ho vystoupení a krásných, ručně vy−
robených přáníček.
Podle vedoucí zařízení Moniky
Makrlíkové jsou Vánoce pro děti kritic−
kou chvílí. „Na ty, co jsou tady krátkou
dobu, to doléhá o to více. Stýská se
jim po rodičích,“ připustila.
Jinak jsou ale děti hodně aktivní
a během svého volného času nezahá−
lejí. „Máme tady výtvarný program,
cvičíme, jsme zapojeni do projektu
s Hanou Kynychovou „Hejbejte se
a zpívejte“. V létě jezdíme na týdenní

soustředění s lektory, které učí různé
taneční věci, či aerobik,“ uvedla ve−
doucí zařízení Monika Makrlíková.
Zařízení Robinson sdružuje děti,
které se ocitly v tísni. Aktuálně
jich je 16, kapacita je ještě o čtyři
místa větší. „Většina je kolem 8−
10 let, nejmladšímu jsou tři roky,
nejstarší 16 let,“ upřesnila Makr−
líková. Jinak ale zařízení přijímá
děti od 0 do 18 let pouze na půl
roku. „Pak by měly být předány
do dětského domova či jinam.
Občas ale na ně není místo, takže
se vrací,“ doplnila vedoucí.
Odpovědnost nás všech je pomá−
hat tam, kde je třeba. Pomáhat dětem
je nejvíc třeba. Za svou situaci nemo−
hou ani ji nijak ovlivnit nedokáží.
Udělat pro děti krásný den, místo
bujarých firemních večírků, jsme se
rozhodli právě proto, že je to nejvíc
důležité a děti si to zaslouží. Vděč−
nost, která na dětech byla bezpro−
středně vidět za malou pozornost jed−
noho odpoledne, nám přinesla více
vnitřní radosti než kdejaká bezejmen−
ná charita, které se věnujeme. Je mi
lito veškerého ztraceného času, který
jsme nevyužili v podpoře dětem. Zcela
zásadně se této otázce budeme věno−
vat v nadcházejících letech.
„V letošním roce jsme firemní
večírek zrušili a využili den prospěš−
ně a pro ty, kteří si to zaslouží ze
všech nejvíce. Děti v domově Robin−
son jsou strašně šikovné a budeme
se jim věnovat i v budoucnu“, řekl
Radek Novák, majitel mediální skupi−
ny Euronovagroup.

Plzeňští obchodní partneři se dali dohromady na billboardech
Šest nejlepších klientů W&P EURO−
NOVA se objevilo na originálních bill−
boardech v Plzni. Jedná se o ne−
tradiční poděkování za celoroční vy−
nikající oboustrannou spolupráci.
Po celý prosinec a leden jsou
po městě Plzni k vidění speciální
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billboardy. Uvidíte na nich mana −
žery šesti plzeňských firem, s kte−
rými úzce spolupracuje W&P EU−
RONOVA, patřící do mediální skupi−
ny EURONOVA GROUP. „Navzájem
jsme se na těchto velkých plochách
podpořili a vyjádřili si na přelomu

roků velké poděkování,“ řekla
obchodní manažerka firmy Martina
Křivancová.
Na billboardech můžete vidět
JUDr. Kamila Heluse, jednatele spo−
lečnosti AUTO HELUS, dále Jana
a Martinu Šmuclerovi, majitele firmy

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Autocentrum Jan Šmucler, ing. To−
máše Kortuse z firmy Decathlon,
ing. Bohumila Šrámka, ředitele spo−
lečnosti PORSCHE Plzeň, Ondřeje
Zapoměla, majitele firmy Cortusa
Group a Jaroslava Kučeru, jednatele
firmy Chyť a pusť.
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Nejslavnější swingový orchestr už naposledy v ČR
Trhanovský kostel
jako leporelo
Šestý a zatím nejnovější svazek ze
sady populárně naučné řady leporel
se jmenuje Trhanov, kostel sv. Jana
Nepomuckého. Pod názvem Pa−
mátky západních Čech přibližuje
veřejnosti kulturní dědictví regionu.
Autor textu, ředitel plzeňského pra−
coviště Národního památkového
ústavu ing. arch. Jan Kaigl, Ph.D.,
seznamuje čtenáře se základním
popisem, dějinami, původem i vý−
znamem stavby stejně jako dalšími
souvislostmi raně barokní stavby.
Pro laického milovníka dějin archi−
tektury může být zajímavá i sku−
tečnost, že zakladatelem trhanov−
ského panství byl Wolf Maxmilián
z Lamingenu, českým dějepisec−
tvím nechvalně prezentovaný jako
tzv. Lomikar, který stál za krutým
potlačením vzpoury poddaných,
v jejichž čele stál mimo další
„chodský rebel“ Jan Sladký Kozina.
Kostel je však spjat s dalšími maji−
teli panství po „Lomikarovi“ – Sta−
diony; konkrétně Jiřím Jindřichem
Stadionem, jenž byl děkanem kapi−
tuly katedrály ve Würzburgu a před−
ním činitelem tamějšího církevního
knížectví na sklonku 17. století. V le−
porelu nechybí ani bohatý obrazový
doprovod: Současné i historické
snímky, půdorysy kostela.
Leporelo je neprodejné, zájemci
si jej však zdarma vyzvednou
v mázhauzu sídla plzeňských
památkářů, v domě U Zlatého
slunce, Prešovská 7 v čase mezi
8. – 18. hodinou. Samozřejmě do
rozebrání zásob.

Glenn Miller Orchestra!

Jen málo orchestrů na světě se mů−
že pochlubit několik desetiletí trvající
tradicí, během které neklesá zájem
publika o jeho repertoár a výkon. Ale
i po letech (i když se pochopitelně
několikrát změnilo obsazení) neztrá−
cí na původní mohutnosti, vyrovna−
nosti, melodičnosti a rytmické uvol−
něnosti, vytvářející fantastické napě−
ti jak ho známe z doby, kdy byl na vr−
cholu své slávy. To lze bez nadsázky
povědět big bandu Glenn Miller
Orchestra, který 18. ledna 2016 od
20.00 hod. v Parkhotelu v Plzni na
Borech svůj nový program.
I když hvězdná kariéra Glenna
Millera trvala zhruba jen pět let, by−
la to dostatečně dlouhá doba na to,
aby se zapsal do historie jako vůdčí
osobnost nejpopulárnějšího swin−

Veselá trojka patří mezi nejpopulárnější umělce nejen na TV Šlágr.
Na kontě má tři alba svých vlastních písniček, u kterých hudbu
i text složil Pavel Krška. Písničky čerpají ze života tak, jak sám
o sobě život jde. Jsou smutné i veselé a každý si v nich najde kou−
sek svého příběhu. Co sám Pavel Krška říká o Veselé trojce:
„Jsme dlouholetí kamarádi se smyslem pro humor, kteří celý
život věnovali hudbě. Náš věk, pohled na život kolem sebe, ale
hlavně láska k lidové písničce nás spojila a svedla dohromady
a vytvořila pevnou partu. Naším cílem je přinášet v našich písnič−
kách radost a pohodu, která se v dnešní době začala vytrácet.“
Koncert VESELÉ TROJKY se uskuteční 27. 1. 2016 v 18:00
hod v KD Peklo Plzeň. Předprodej vstupenek: KD Peklo, tel.
378 037 954, Informační centrum Plzeň, tel. 378 035 415
a www.plzenskavstupenka.cz

Osudy hrdinů drsné Šumavy
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představí svůj nový program. Usku−
pení je v Česku velmi populární, hity
jako „Moonlight Serenade“ či „In
the Mood“ si chodí poslechnout na−
živo tisíce lidí.
„Každé dva roky svůj program
měníme, ale ty nejdůležitější sklad−
by, nemůžeme vynechat. Lidé se na
ně těší, ožijí při nich. Odcházeli by
zklamaní, kdyby ji nedostali.“ říká
Wil Salden, kapelník této báječné
swingové party. Letošní program se
ponese v duchu těch nejlepších
skladeb Glenna Millera a dalších
nestárnoucích swingových hitů.
Kapela odehraje až 300 koncertů
ročně, avšak vždy přijíždí „in the
mood“ v dobré náladě a s úsměvem
na tváři.
Zdeněk Raboch

Veselá trojka vystoupí v Pekle

Vánoční knižní novinka
Na pultech knihkupectví je nová
kniha známého autora skutečných
kriminálních příběhů ze Šumavy
Karla Fořta.
Už samotný název Osudy hrdinů drsné
Šumavy napovídá, že pokaždé nepůjde
jen o kriminální příběhy. Autor knihy
vypráví příběhy dvou hrdinů, kteří svůj
život spojili se Šumavou. Pošťácká
i Četnická odysea prozrazuje povolání
těchto dvou protagonistů. Dozvíme se
například, jak si Jan Werich zašprýmo−
val na poště ve Velharticích. Herec
František Hanus měl chalupu na Červe−
né a čtenáři se dozvědí, jak reagoval na
nedoplatek za elektřinu. V Četnické
odyseji budeme svědky toho, jak její
hrdina vyšetřuje skutečné kriminální

gového orchestru na světě. Život
Glenna Millera sice skončil ve věku
čtyřiceti let při nikdy nevysvětlené
letecké nehodě, kdy letadlo v prů−
běhu 2. světové války na cestě
Londýna do Paříže zmizelo, ale
orchestr pokračoval. Stále s vysoko
nastavenou laťkou hráčské kultury
a švihem tak typickým pro toto těle−
so. Dnes vede swing band pianista
Wil Salden, který byl do této funkce
uveden v r. 1990 společností, která
spravuje dědictví po Glennu Mille−
rovi. I on přijal za své zakladatelovu
kouzelnou formuli: Každý kapelník
sní o vytvoření nezaměnitelného
zvuku, který je okamžitě rozpozna−
telný po několika tónech. Proslulý
orchestr odehraje po republice
v průběhu ledna osm koncertů, kde

případy nejen na Šu−
mavě, ale dokonce
i v Bratislavě. Za úspěš−
né vyřešení případu
v Bratislavě však na−
místo pochvaly sklidil
nevoli od pražských
kriminalistů. I tehdejší
federálové se svojí kri−
minální ústřednou mohli zlostí prask−
nout. Venkovští balíci ze Šumavy jim

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.
totiž vyfoukli „monstr případ“.
V knize má své patřičné místo i bývalý
vztah Čechů a Němců.
(re)

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 knihkupec−
tví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava – nám. Svobo−
dy, dále v knihkupectví v Horažïovicích – Ševčíkova 24, v knihkupec−
tví ve Kdyni – Náměstí 22, v Kašperských Horách v prodejně dárků
paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chodském knih−
kupectví na náměstí Míru a v Plzni v Knihkupectví Ševčík – Solní 5−7
a v Knihkupectví Dobrovský – Americká 32.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Sedmičku nejlepších ocenili na kraji

4. až 7. místo bylo oceněno dárko−
vým poukazem na nákup elektroniky.
Ceny předali vítězům náměstek
hejtmana Jiří Struček a radní Jaroslav
Šobr. „Jsem rád, že se žáci zúčastnili
v tak vysokém počtu a věřím, že bylo
těžké vybrat sedm nejlepších prací.
Plzeňský kraj dlouhodobě usiluje
o zvýšení zájmu o technické
obory a tato soutěž je jed−
nou z mnoha aktivit, které
kraj v této oblasti dělá,“ řekl
v úvodu Jiří Struček.
Na slavnostním vyhodno−
cení soutěže byl také mi−
mořádně oceněn Dominik
Toupal, žák SOU Domažlice,
který zvítězil v celostátní sou−
těži mladých strojařů. Za vy−
nikající reprezentaci obdržel
dárkový poukaz na nákup
elektroniky v hodnotě 6 tisíc
korun. Dominik Toupal se zú−
častnil soutěže v programo−
Zleva: radní Mgr. Jaroslav Šobr, Dominik Toupal vání CNC obráběcích strojů
– žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač
pro žáky středních technic−
v SOU Domažlice, náměstek hejtmana Jiří Stuček. kých škol a učilišť. Žáci si
které je úkolem vytvořit plakát propa− mohli vybrat ze tří řídicích systémů,
gující techniku, se letos konala už po a to HEIDENHA IN a FANUC pro tech−
třetí. Z celkového počtu 111 přihláše− nologii frézování a S IEMENS pro
ných žáků z 12 středních škol vybrala technologii soustružení. V celostátní
porota sedm nejlepších prací. Za prv− konkurenci v kategorii SIEMENS získal
ní tři místa obdrželi žáci tablet, Dominik Toupal první místo.
Soutěže s názvem „Technika má zlaté
dno“, jejímž cílem je podpořit zájem
mladých lidí o studium techniky, se
letos zúčastnilo 144 soutěžních pra−
cí. Sedmi nejlepším byly ve čtvrtek
3. prosince 2015 předány ceny.
Tradiční soutěž pro žáky a žákyně
středních škol Plzeňského kraje, ve
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Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Televize Šlágr natáčela na Kvildě
Na svatou Kateřinu bylo veselo
na Kvildě. Ve známé pekárně,
restauraci i v malém pivovaru na
Kvildě u Karla Potužáka a Ma−
rušky Jelínkové bylo opravdu ži−
vo. Oblíbená televize ŠLÁGR
tam natáčela hudební pořady na
vánoční a novoroční svátky.
V krbu praskal oheň a u spo−
lečného stolu zasedli manželé
Jožina a Vojtěch Ducháčkovi
z Podluží (dechovka ŠOHAJKA),

Jakub Smolík se zpěvačkou Hed−
vikou Tůmovou (country), Marta
Vančová (zpěvačka s dlouholetou
praxí u Karla Gotta), DUO ADA−
MIS – (Adéla a Milan Suchých),
slovenská zpěvačka Oľga Bari−
čičová, ATLAS Miroslava Čepic−
kého (malá myslivecká kapela
z Přešticka, z Horšic), populární
„FRANKIE“ s mladičkou začínající
zpěvačkou Míšou (Serhij Michai−
lovič ZHYRNOV – alt saxofonista

Duo RENATKY POSPÍŠILOVY svým vystoupení přispěly k báječné náladě
na Kvildě.
24

Jakub Smolík se zpěvačkou Hedvikou Tůmovou. Vlevo: autor pořadů na Kvildě
a moderátor Josef Pospíšil.
z Urajiny a mladičká začínající byl majitel pekárny Karel Potužák
zpěvačka Míša Klímová) a v nepo− a jeho hosté, například „ŠUMA−
slední řadě i milé duo RENATKY VOŠ“, herec Pavel Nový, přátelé
POSPÍŠILOVY (heligonkářky a zpě− z Kašperských Hor, manželé Pon−
vačky Renatka jr. s maminkou dělíkovi ze Dvorce u Nepomuka atd.
Renatou). Celou akci připravil Pořady připravila Česko – Sloven−
a moderoval Josef Pospíšil, který si ská lidová televize ŠLÁGR manže−
také v jednom pořadu ještě zahrál lů Peterkových a vy se na ně mů−
originální HARMONIKOVÉ DUO žete těšit o vánočních a novoroč−
Renata & Josef POSPÍŠILOVI.
ních svátcích. Program najdete na
Hostitelem a sponzorem pořadu adrese www.slagrtv.cz/program.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Na topné těleso z přírodního kamene dostanete záruku 14 let

Zájem o topení z přírodního
kamene roste
Výrobou a montáží topení z pří−
rodního kamene se už více jak
10 let zabývá firma eurotop in
ve Kdyni. Za tu dobu je jedno−
značně vidět, jak stále více při−
bývá zájemců o tento typ elek−
trického vytápění. S přírodním
kamenem se doma ohřejete.
Mnozí zájemci si nejdříve topný
panel vyzkoušejí v jedné míst−
nosti, aby nakonec zjistili, že

Panely z přírodního kamene mají
řadu nesporných předností, kte−
ré snižují celkové náklady na vy−
tápění.
Nejen o nich jsme si povídali
s majiteli kdyňské firmy eurotop
in Jiřím Janouškem a Danielem
Smolíkem.
Proč se rozhodnout pro topení
z přírodního kamene?
Protože je daleko příjemnější pro

panely z přírodního kamene si
nechají namontovat v celém
bytě nebo rodinném domu.
Nicméně na začátku rozhodová−
ní, jaké topení si zvolit, je vždy
otázka. Plyn, uhlí, dřevo nebo
elektrickou energii? Jednoznač−
ně nejpohodlnější je topit elek−
trickou energií. Samozřejmě, že
každého zajímají náklady. Dnes
už neplatí, že topení elektrickou
energií je drahé. Cena elektrické
energie se nezvyšuje, ba naopak.

vaši peněženku. Za méně peněz
se více ohřejete. V porovnání
s ostatními topnými systémy
ušetříte ročně 20 až 30 procent
na nákladech. Když vyměníte pří−
motopy za naše panely, je úspora
za elektrickou energii ještě vyšší
a to až 40%. Topení lze připojit na
20hodinový nízký tarif a celá do−
mácnost je měřena v této sazbě.
Všem poradíme, jak postupovat.
Každému zájemci zdarma pře−
dem vypočítáme provozní nákla−

dy, takže už předem ví, kolik roč−
ně zaplatí. Z naší letité praxe mů−
žeme říci, že se tento prvotní vý−
počet nijak neliší od skutečnosti.
Jaké jsou další výhody?
Majitelé našeho topení nemusejí
platiti za čištění, kontroly a opra−
vy komínu, odpadá výměna kot−
le, rozvodů, vodních panelů
při vytápění plynem, uhlím nebo
dřevem. Předpokládaná život−
nost panelů z přírodního kamene
je cca 100 let. Záruku na naše
topení je 14 let a všem klientům
poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

po nahřátí panelu na 90 °C a je−
ho pozvolném chladnutí má ještě
po 2,5 hodinách teplotu 30 °C.
V místnosti, ve které topí panel, je
samostatný prostorový digitální
termostat, který zákazník dosta−
ne zdarma.
Působí sálavé teplo pozitivně
na lidských organismus?
Je naprosto ideální. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu, nevíří
se prach a alergenní částice.
Díky stejnoměrnému rozložení
tepelného záření nemají vlhkost,
alergeny a plísně žádnou šanci.
Přírodní kámen udržuje konstant−

Jak topí panel z přírodního
kamene?
Naše topení využívá vynikající
schopnosti kamene akumulovat
teplo, které poté vyzařuje. V ka−
menu jsou uloženy topné kabely,
které panel nahřívají. Nedochá−
zí prakticky k žádným ztrátám
a účinnost je téměř stoprocentní.
Kabel po zahřátí okamžitě předá
teplo kamenu, který se za nece−
lou půlhodinu nahřeje na teplotu
60°C. Vytápění prostoru je na
základě dlouhovlnného záření.
Jako bychom topili kachlovými
kamny. Sálavé teplo je v místnos−
ti rovnoměrně rozložené. Mezi
podlahou a stropem je maximální
rozdíl 3 °C. Vynikající akumulační
schopnosti kamene umožňují, že

ní vlhkost v místnosti 52 až 58 %,
nevysušuje pokožku, vzduch
a nespaluje kyslík. Topení je
vhodné pro alergiky, astmatiky,
lidi s dýchacími potížemi a pro
novorozence. Velmi příznivě pů−
sobí na psychiku.
Kdy se s vámi může zájemce
o topení setkat?
Každému se budeme individuál−
ně věnovat přímo v naší firmě
eurotop in, která sídlí ve Kdyni
v Nádražní ulici (u autobusového
nádraží). Na setkání se zákazníky
jsme si vyhradili každý pátek
od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00
do 16:00 hodin. Je to Den otevře−
ných dveří. Jinak nás zájemci za−
stihnou na telefonu nebo nám
mohou poslat e−mail.
(pi)

DĚKUJEME všem svým zákazníkům za
přízeň a důvěru, kterou nám po celý
rok projevovali. Přejeme jim i těm,
kteří se pro nás rozhodnou, radostné
Vánoce a hodně štěstí, pohody a zdraví
do nového roku 2016.
Plzeňský rozhled 13/2015
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Věštba na rok 2016 –
ROK ČERVENÉ OPICE
Československo vzniklo v roce
1918, což nebyl podle mne do−
brý rok pro vznik státu. Byl to
rok Koně, a jak známo z čínské
astrologie, znamení Koně není
moc kompatibilní s ostatními
znameními. Znamení Koně je
o tvrdohlavosti, neústupnosti,
samostatnosti, volnosti. Kůň je
„pánem Kance, sluha Krysy“.
To se týká nejenom států, měst,
obcí, ale i lidí. Znamení Koně si
rozumí se znamením Tygra,
Psa, Koně a Ovce (Koza).
Evropská unie byla založena
v roce 1993 a to je rok Kohouta,
což rovněž nebyl dobrý rok na
založení tak významné instituce.
Kohout také není moc kompati−
bilní znamení s ostatními, rozumí
si jen s Drakem, Buvolem, Ha−
dem a Kancem.
Tuto věštbu jsem netradičně pojal
s ohledem na Čínskou astrologii.
Každý z nás je narozen v něja−
kém znamení a to také ovlivňuje
náš život a naši budoucnost.
Naše znamení může či nemusí
být v souladu se znamením státu.
Proto se nám v určitých státech
líbí více, či méně. Proto by se
v Česku mohlo dařit lidem naro−
zeným ve znameních kompati−
bilních se znamením Koně, což
je Tygr, Pes, Kůň, Ovce.
V Česku (ani v jiných státech
vzniklých v roce Koně, – viz člá−
nek na našich stránkách v rubri−
ce „Nové články“) by se nemuse−
lo dařit lidem narozeným ve zna−
meních Krysy, Buvola, Draka,
Hada, Kohouta, Kance. Proto by
mohlo být hodně Čechů naroze−
ných v těchto znameních, kteří
hledají, či budou hledat štěstí
mimo Česko. Pro Česko by bylo
vhodné hledat nové obchodní
příležitosti ve státech vzniklých
v roce:
Tygra – například Kuba, Řecko,
Jamajka,
Psa – Egypt, Filipíny, Thajsko,
Koně – Rakousko, Anglie, Irsko,
Česko, Polsko, Francie, Belgie,
Brazílie, Maďarsko, Kolumbie,
Mexiko, Guyana
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Ovce – (Koza) – Německo, Bel−
gie, Venezuela.
Rusko i Ukrajina rovněž vznikly
v roce Ovce, ale tyto státy bu−
dou stabilní nejdříve až za 10 až
40 let. Obecně
bude rok 2016
pro Česko o ně−
co lepší než
rok 2015. Obje−
ví se mnoho
obchodních
příležitostí,
Česku se bude
dařit, zúročí se
některé investi−
ce. S Němec−
kem pět let bu−
de mít obchod−
ní bilance vzrůs−
tající tendenci.
Potom se mohou projevit problé−
my Německa související s invazí
uprchlíků a nikdo zatím neví, jak
to ovlivní německou ekonomiku.
Ale bylo by dobré s tím počítat.
Se Slovenskem obchod cca dva
roky poroste. S Polskem bude
obchodování rovněž dva roky
stoupat. Příští dva roky poroste
obchod s Francií.
Vůči Evropské unii Češi (ani
Slováci, Angličané) moc důvěry
nemají a hrozí, že nedůvěra
ještě poroste. Podle mne nebyla
EU založena ve vhodném roce –
Kohouta.
Kohout není moc kompatibilní
znamení a rozumí si jen s Drakem
(např. Dánsko, Holandsko), Bu−
volem (např. Španělsko, Švéd−
sko), Hadem (např. Finsko, Nor−
sko), a Kancem (např. Monako,
Indie, Haiti). Dokonce si znamení
Kohouta nerozumí asi se sebou
samým – dva kohouti na jednom
dvorku na sebe útočí a může
zůstat jen jeden. Např. Karel IV.
byl narozen (1316) v roce Draka,
což je nejsilnější znamení Taois−
tické astrologie, a také politici
i strany založené v roce Draka
jsou nejsilnější. I to mohlo přispět
k tomu, že byl zvolen „největším
Čechem“. To asi věděl pan
Andrej Babiš, když své politické

hnutí ANO založil v roce Draka
(11. 5. 2012). On sám je podle
dostupných pramenů narozen
v roce Koně, proto rozumí Česku
(Slovensku, Rakousku, Francii
a všem státům
vzniklým a kom−
patibilním v roce
Koně), a Česko
rozumí jemu. Asi
rovněž není ná−
hoda, že paní
Jourová, naroze−
na v roce Draka
(18. 8. 1964) je
od počátku první
místopředsed −
kyní. A Kohout
s Drakem si ro−
zumí
nejvíce,
a proto je schop−
na porozumět problematice EU.
Podrobněji jsem tyto souvislosti
popsal v knize Záhady a taje
(nakl. Brána 5/2015), kde jsem
vypozoroval souvislosti mezi poli−
tikou (v jakém znamení je nejvíce
lidí, kteří uspěli), uměním, finan−
cemi a Taoistickou astrologií.
Popsal jsem lidi, kteří se proslavili
(někteří slavně, někteří neslavně).
Spokojenost lidí v Česku poroste
až od roku 2017–2018, od kdy
by mohlo dojít k nejvyšší životní
úrovni od r. 1993. Česko by se
mohlo dostat v indexu štěstí
(zdroj World Happiness Report/
OSN 2012–2014) ze součas−
ného cca 36. místa na lepší
místo. V indexu štěstí je na prv−
ním místě Švýcarsko, Rakousko
je na 13. místě. Bulhaři jsou na
134. místě.
Právním státem by mohlo být
Česko do deseti let (pokud se
nepolitik pan Babiš nenechá od
politiky odradit), protože politi−
kům se to za 25 let od „revoluce“
nepovedlo (nebo jim to vyhovo−
valo?). Podle mé věštby by to bý−
valým i současným politikům,
kteří se jen střídali u moci, trvalo
ještě dalších 25 let.
Vzhledem k rostoucí muslimské
komunitě (a tím dochází k ještě
větší nejistotě, než ve které
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jsme žili) se radost ve střední
Evropě bude mísit (už se děje)
s pocity strachu. Už mám
klienty z Německa, Rakouska,
kteří se ze strachu stěhují mimo
Evropu, nejvíce do Kanady.
Na dopad přistěhovalecké
„katastrofy“ muslimů jsem psal
v létě samostatný článek, kde
jsem věštil, že jsou mezi nimi
jak spící, tak aktivní bojovníci.
Mají tak odlišnou mentalitu,
že se s naší kulturou nesblíží
(my s jejich také ne) a hrozí, že
se budou svých náboženských
(i finančních) nároků domáhat
násilím.
Oblíbenost vlády mírně poros−
te, ale bude vzrůstat napětí ve
vládě díky volbám. Zaměstna−
nost v Česku poroste každý rok
o pár procent.
Zásadní zdravotní problémy by
mohly ovlivnit epidemie. Více
přírodních katastrof by se moh−
lo objevit až v roce 2017. V létě
hrozí záplavy, opět se bude
místy propadat zem, ale na to
už jsme si zvykli, že počasí
nebude nikdy již stabilní. Horší
to bude v roce 2017.
Význam rodiny bude vzrůstat.
Příští rok je rokem přejícím
umění, stejně tak ale i odhalo−
vání korupce, trestních činů,
podvodů. Proto by se mohly
objevit nové kauzy.
Přijměte moji jednu radu: Na
čem budete příliš lpět, o to
snadno můžete přijít.
Abychom mohli být šťastní, mu−
síme využít na maximum své
možnosti a schopnosti a mít
v harmonii duši a tělo. Toho do−
sáhneme tím, že se budeme
radovat ze života, a pokud ně−
kdo problémy měl, musí umět
„udělat pomyslnou čáru za mi−
nulostí“, musí odpustit, neoče−
kávat a nelpět na ničem.
Další podmínkou je plánovat
budoucnost a žít přítomností.
Pokud chceme něčeho dosáh−
nout, musíme přejít z fáze
snění do fáze chtění a z fáze
chtění do fáze činu. A potom
stačí mít dobré období. Jak to
bude příští rok pro jednotlivá
znamení?
4
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Co nás čeká podle čínské astrologie ?
4Zda máte teď dobré či špat−
né období, posuďte podle zna−
mení čínské astrologie.
Rok 2015 je rokem Ovce (Kozy),
a to od 19. 2. 2015 a trvá do
7. 2. 2016. Od 8. 2. 2016 začíná
rok Opice, od 28. 1. 2017 rok
Kohouta, od 16. 2. 2018 rok
Psa atd.
Vedle názvu znamení jsou uve−
deny roky narození, kterých se to
týká. Čínský rok se mění v průbě−
hu ledna – února. Přesná tabulka
je na našich webových strán−
kách www.stanleybradley.eu
v kapitole „Nové články, kde
jsem vypracoval i tabulku států
(a některých firem). Tam si každý
může najít pro sebe vhodný stát
k životu, ale i na dovolenou.

KRYSA

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

Lidé narození v roce Krysy se
zotavují z minulého špatného
roku. Letos se objeví nové příle−
žitosti, ze kterých lze vytěžit i fi−
nanční kapitál. Příští rok bude
jedním z nejlepších, a kdo usi−
lovně pracoval, bude sklízet
plody své práce. Je to dobrý
rok na uzavření sňatku.

BUVOL

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

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

TYGR

1902, 1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Letošní rok je velmi dobrým ob−
dobím. Doporučuji věnovat se
rodině a cestování. Příští rok bu−
de obtížný, protože opice je tyg−
rům soupeřem. Problémy mů−
žete očekávat ve vztahu k práci,
ne v soukromí či rodině. Je tře−
ba si letos vytvořit potřebné re−
zervy. Ani v roce 2017 neočeká−
vejte nějaké zlepšení. Skvělé
období vás čeká až v roce 2018.
Plzeňský rozhled 13/2015

ZAJÍC

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

Skvělý rok 2015, všechno ply−
ne hladce, tak jak má. Obje −
vuje se plno dobrých příleži−
tostí a hlavně hodně zajíma−
vých zážitků. Pokud se vyskyt−
nou nějaké problémy, tak je
hravě zvládnete. Těšit se mů−
žete na rok 2016, který bude
ještě o něco lepší. Bude přát
zábavám, společenským udá−
lostem i novým nápadům. Toto
příjemné období skončí rokem
2017, kdy může už docházet
k problémům a potížím. Vy −
tvořte si rezervy.

DRAK

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

Všechny události by měly pro−
bíhat podle vašich plánů, podle
vašeho scénáře. Není však
dobré se soudit, ale věci řešit
dohodou, případně domluvou.
Soudní spory nemusejí vždy
dopadnout dobře, proto si je
nechte na rok 2016, kdy bude
vhodnější období. Přesto se vy−
hýbejte osobním sporům, hád−
kám a v případě nějakého pro−
blému nechte posoudit celou
záležitost třetí nezúčastněnou
osobou. Ať vám řekne, kdo má
pravdu. Vyhýbejte se nekalým
praktikám, protože se vám oka−
mžitě vrátí zpět. Rok 2017 bude
pro Draka velmi dobrý.

HAD

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

Příjemný rok vhodný pro set−
kávání s přáteli a plánování
budoucnosti. Je třeba ale věci
nepřehánět. Pokud jde o ně −
jaké spory nebo nedorozumě−
ní, je potřeba vše včas zara−
zit. Složité záležitosti k řešení
si nechte až na příští rok.
Rok 2016 bude obdobím od−
počinku, nových pracovních
příležitostí. Zato rok 2017
bude rušný, ale zvládnete ho,
když se spolehnete na vlastní
intuici a moudrost. Nekalé
praktiky se vám mohou vy −
mstít. Nedoporučuji jít do spo−
rů. Sklízet plody své práce bu−
dete až v roce 2018.

KŮŇ

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

Protože ovce je nejlepší přítel
koně, tak rok 2015 je pro vás
úžasný. Je to dobrý rok na
upevnění zdraví a na vyřešení
všech záležitostí. Rok 2016

bude úspěšný na finance,
investice a konečně najdete to,
co stále hledáte. Věnujte zvý−
šenou pozornost řízení auta,
protože množství dobrých pří−
ležitostí vás může rozptylovat.
Rok 2017 bude rokem harmo−
nickým ve prospěch těch, kteří
si něco přejí.

OVCE

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

Teď je jejich osobní rok. Je to
tvořivé období nabízející množ−
ství příležitostí k seberealizaci
a růstu ve všech oblastech ži−
vota. Úžasné období pro se−
znamování, hledání nových za−
městnání, upevnění vztahů jak
osobních, tak i obchodních
a pracovních. Rok 2016 bude
o něco horší, ale stále dobrý.
Ale už nedoporučuji tolik risko−
vat. Chce to střízlivý pohled na
věc. Používejte vlastní intuici
a zdravý rozum. Rok 2017 otes−
tuje vaše schopnosti.

OPICE

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

V letošním roce by vás nemě−
ly očekávat velké problémy,
i když některé vaše snahy bu−
dou zmařeny. Letošní rok je
jakési neutrální období v po−
rovnání s minulými třemi roky,
kdy nebylo vždy dobře. Rok
2016 bude ideální období pro
započetí nových věcí. Kdo sní
o nějakém vzestupu, štěstí, lás−
ce a udělá pro to vše potřebné,
tak se úspěch dostaví. Rok
2017 bude zase střízlivý a na−
bádal bych k opatrnosti. Dopo−
ručuji v roce 2016 si vytvořit
nějaké rezervy.

KOHOUT

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

Rok 2015 je vhodný pro cesto−
vání a odpočinek. Jinak řečeno,
k takovému celkovému ztišení.
Je to vcelku neutrální období,
ve kterém se mohou objevit
nějaké problémy, které zvlád−
nete. Nenechte nahlížet cizí lidi
do svých problémů, ale řešte je
sami. Rok 2016 vám může při−
nést neočekávané události, ze−
jména v zaměstnání, takže je
třeba být opatrný a mít rezervy
z roku 2015. Vyloženě dobrý
rok bude 2017. Pokud chcete
sázet nebo riskovat, například
co se týče pracovních smluv,
obchodních příležitostí, tak to
nechte na rok 2017.
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PES

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

Letošek je obdobím jakési hou−
pačky. Jednou budete nahoře
a pak zase dole. Odpočiňte si,
neodmítejte setkání s přáteli,
kamarády, využijte inspiraci ke
zkrášlení a další vylepšení byd−
lení. Jinak je potřeba být opatr−
ný, neriskovat, nepropadat pe−
simismu zejména v situaci, kdy
se budete muset zabývat fi−
nančními otázkami. Věnujte se
zdraví. V roce 2016 očekávejte
hodně aktivit. Bude to období
velmi inspirativní. Nebojte se
pouštět do nových věcí a nic
nevzdávejte. Rok 2017 bude
dobrý na peníze a vůbec nej−
lepší období na vás čeká v ro−
ce 2018. Tam se vám bude da−
řit úplně všechno.

PRASE

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

Lidé narození v tomto znamení
měli pět let zpátky špatné ob−
dobí. Letošní rok je takovým
nástupem k dobrým létům.
Konečně je to příjemný rok na
vztahy, seznamování, uzavírání
manželství, štěstí, plánování
budoucnosti, a dokonce i na
peníze. Rok 2016 bude v tomto
stylu pokračovat. Bude se roz−
víjet společenský život, milost−
né vztahy, ale dávejte si pozor
na peníze a hlavně na smlouvy.
Nikdy je hned nepodepisujte.
Nechte si je předem přečíst
nejraději právníkem. Rok 2017
bude velmi dobrý na peníze
a mělo by se vám vše dařit.
Rok 2018 vám přinese stabilitu
a bezpečí. Úplně nejlepší obdo−
bí očekávejte v roce 2019.
Jak jste na tom?
Pokud si chcete vyvěštit, zda
jste ve fázi snění, chtění nebo
činu, pak si připravte 4 jakékoliv
karty. Označte si je čísly 1. až
4. Číslo 1. je snění, 2. chtění,
3. je čin a číslo 4. znamená, že
nejste realista, že vám to zrovna
nejde, že to neumíte atd. Za−
míchejte karty a myslete na jed−
notlivé fáze. Vytáhněte si kartu,
obraťte a zjistíte, v jaké jste fázi.
Pokud vytáhnete kartu s číslem
3, jste schopni svůj čin realizo−
vat. Naproti tomu karta s číslem
4 vám říká, že nejste realista
a nelze očekávat splnění vašich
snů a přání (momentálně).
Přeji všem hodně štěstí.
Stanislav Brázda
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NABÍZÍME dlouhodobé i jed−
nodenní brigády: Práce ve
skladu – s VZV i bez, pekař−
ské práce, manipulační prá−
ce a další. Směny dle výbě−
ru, týdenní zálohy a další
výhody. 82−100 Kč/hod.
Info na tel.: 377963917.
KŘI PM 150175
OLMAN SERVICE s. r. o. při−
jme na úklidové práce pra−
covníky osoby se zdravot−
ním omezením na HPP v Kla−
tovech. Volejte 730186797
nebo zasílejte životopisy na
e−mail: nabor@olman.cz.
RR 50862

PRODÁM gramofonové
desky z konce 40. a 50. let
a obrazy. Dědictví. Tel.:
723832802. PM 150182
MYČKU na nádobí, jen 3x
použitá, cena dohodou,
Klatovy, tel.: 721638450.
RR 50853
28

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

RŮZNÉ HODINY, stolní, ku−
chyňské, krbové, pendlovky
pérové, závažové, kapesní
hodinky, vše před rokem
1940. Dále „Primky“ vzdu−
chovku vz. 47, tři mléká−
renské konve. Heligonku,
tři dámské kožichy, přes
30 obrazů. AG mince. Tel:
607613 463. PM 150181
ČERVENÝ eternit šablony
40x40 cm, celkem 900
kusů, cena 4 Kč/ks, tel.:
606903312.

KOUPÍM kuny, norky, tcho−
ře. Lišky – od listopadu
do února a to pouze ne−
stažené. Jen čerstvé. Tel.:
377983027. PM 150146

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, dale−
kohled, puškohled, vysí−
lačku + sluchátka, čuto−
ru, ešus, teletinu, odzna−
ky a vyznamenání, nášiv−
ky, leteckou kuklu, bun−
du, kombinézu, vrtuli,
palubní ukazatele a sou−
částky z letadel, tech.
příručky, knihy o vojá−
cích aj. voj. pozůstatky
až do r. 1960. Přijedu,
děkuji. Tel.: 604343109.
PM 150013
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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 sta−
rou koloběžku. Též náhradní
díly na Jawa panelku nebo
kývačku, pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, dobové
prospekty. Tel.:721730982.
PM 150078
STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) barometr, theo−
dolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dět−
ské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 150009
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NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1955 VÝ−
KUP – RENOVACE –
PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lust−
ry, hodiny, obrazy a růz−
né staré věci na de−
koraci, možnost vykli−
zení celé pozůstalosti.
Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322,
pavel.
rejsek@seznam.cz. PM
1500177
KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako, kal−
hoty, bajonet, odznaky, da−
lekohled, šavli, boty, pouta,
vyznamenání, nášivky a též
vše po národní bezpečnosti
a SNB do roku 1965, také
armádní sako a „rajtky“ z 50
let. Uniformu železniční strá−
že z minulého režimu. Dobře
zaplatím. Tel.: 728347491.
PM 150114
KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s pouzdrem
i bez pouzdra, dále violu,
violoncello, trumpetu, les−
ní roh, tubu, voj. polnici,
klarinet aj. staré nástroje.
Sběratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150015

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vojenskou vzduchovku,
poplašňák, celtu, me−
daile,
vyznamenání
(vzorný voják, za obra−
nu vlasti, vojenské uči−
liště, za budování vlasti
apod. až do r. 1989), ko−
vový model děla, tanku,
automobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 150008
Plzeňský rozhled 13/2015
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KOUPÍM staré a starožitné
věci, např. z pozůstalosti.
Nábytek, obrazy, kapesní
a náramkové hodinky, min−
ce, bižuterii, porcelánové
sošky, sklo, vázu, karafu,
skleničky, svícny, chromo−
vý lustr a lampičky, voj.
odznaky a vyznamenání,
voj dýku a bajonet, šavli,
uniformu, starou vzdu−
chovku, flobertku, housle
a trumpetu, plechová a ba−
kelitová autíčka, loutky, ra−
dia, fotoaparát, knihy, po−
hlednice, kuchyňské váhy
aj. staré věci. Děkuji za
nabídku – přijedu. Tel.:
604343109 PM 150011
KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chro−
mové lustry a lampič−
ky, sklo, porcelán (hrn−
ky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky),
kořenky, sošky taneč−
nic, figurky zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, knihy
a časopisy o automobi−
lismu, vše skautské
a junácké, pohlednice,
odznaky a starou bižu−
terii. Tel.: 603872698.
PM 150010

KOUPÍM starou vzdu−
chovku – zlamovací, dět−
skou, vojenskou, pouťo−
vou, vzduchovou pistoli,
flobertku aj., dále nové
i použité auto−moto díly:
Jawa, ČZ, přívěsný vozík
PAV, sajdkáru, BMW aj.
Tatra, Škoda − Spartak,
Octavia, STW, 1000 MB,
110 R aj. Knihy o motoris−
mu, auto−moto příručky,
prospekty, plakáty, staré
hračky, plechovky od ole−
je, reklamní auto−cedule.
Děkuji za nabídku – přije−
du Tel.: 604343109 PM
150012
VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově vzni−
kajícího vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojen−
skou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kor−
díky, bajonety, tesáky,
uniformy (i části), voj.
boty, vysílačky, vyzname−
nání, opasky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny, te−
lata, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o foto−
grafie, dokumenty a časo−
pisy. Velice děkujeme
za nabídky i případné da−
ry. Army muzeum tel.:
731454110.
Plzeňský rozhled 13/2015
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Z POZŮSTALOSTI starý
dřevěný a chromový náby−
tek: kredenc, skříň, špajz
se šuplíky i bez, stůl a žid−
le. Ložnici, truhlu, komodu,
chrom. židle s podpěrka−
mi, psací stůl, chrom.
křesla, dále chrom. lustr
s bílými koulemi, lampič−
ky, stolní a podlahovou
lampu aj. chromové doplň−
ky např. kuchyňské hodiny,
budík, těžítko, model le−
tadla, 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 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
KOUPÍM tyto křesla a tento
typ křesel. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: + 420 776 599 696
a email: slavoj.pikovice@
seznam.cz. Děkuji :) RR
50521

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře
zaplatí staré pohlednice−
až10. tis Kč za chybějící
pohlednice obcí Šumavy
(např. Schukatschen, Pa−
terlhütte,
Glaserwald,
Stadln, atd.), dobře zapla−
tím i jiné pohlednice do ro−
ku 1945, uvítám větší
množství, sbírku či pozů−
stalost, mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 50373
KOUPÍM srovnávačku s pro−
tahem KDR nebo Rojek, tel.:
603165320. RR 50833

PRODÁM byt 3+1 v osob−
ním vlastnictví v Horažďo−
vicích, 64 m2 s lodžií, skle−
pem, částečně rekonstru−
ovaný. Tel.: 604896311. RR
50815
KLATOVY – Prodám pěkný
byt 2+1, v Klatovech Pod
Hůrkou, pěkný, slunný, OV,
67 m2, zrekonstruovaný,
výborně dispozičně řeše−
ný, neprůchozí pokoje,
obýv. pokoj délka 5, 90 m,
velká čtvercová předsíň,
krásný výhled do přírody
a na Černou věž, nízký FO,
nový výtah dle EU, mobil
702000386, email grenass
@seznam.cz, REALITKY
NEVOLAT. RR 50865

PENÍZE ihned za Vaši nemo−
vitost. Vykoupíme Váš byt,
RD, chalupu. Exekuce neva−
dí. Právní servis zajištěn.
M&M reality holding a.s., tel.:
602853803. KŘI PM 150183
ZA VÁŠ LES zaplatím nej−
vyšší možnou cenu. Na vě−
ku ani výměře nezáleží. Tel.:
773585290. RR 50626
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TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 50083
JAWA, ČZ – koupím
náhradní díly
na československé
motocykly i nové,
použité, cokoli, zbytky
z mototechny,
tel.: 724519585.
RR 50129

PRODÁM Seat Toledo TDI,
r.v. 1996, na náhradní díly
za 5.000 Kč, SPZ v de−
pozitu, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 50867
JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré
motocykly všech
značek v jakémkoliv
stavu i jednotlivé díly.
Platím ihned
v hotovosti.
Tel.: 607946866.
RR 50714

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 2004, 1.9 tdi,
66kw, klima, alu kola, servo,
el okna, imobiliser, stříbrná
metalíza, serviska, tažné
zařízení, cena 110.000 Kč,
telefon 723439518, KT.

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

PRODÁM Peugeot 206, r.v.
2005, obsah 1.4 benzin,
5 dveří, servisní kniha,
1 majitel, imobiliser, el.
okna, originál rádio, dobrý
stav, tónovaná skla, neku−
řák, cena 65.000 Kč, Klato−
vy telefon 723439518.
KOUPÍM Jawa 350
typ 633-634 a 638-640
i poškozené,
tel.: 724519585.

TAKÉ jsi zjistila, že život
utíká a Ty potkáváš jen
šťastné dvojice a nebo
singl? Pokud jsi stejně jako
já dospěla k rozhodnutí ně−
co změnit, budu rád, když
mi odpovíš, 47, DO. Tel.:
722331836. RR 50850
50LETÝ muž hledá ženu
k občasným schůzkám, jen
SMS – tel.: 607232649. RR
50863
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

RR 50130

KOUPÍM chalupu nebo po−
zemek na Šumavě, nejlépe
samota nebo polosamota.
Prosím, nabídněte. Tel.:
721661227. RR 50766
PRODÁM zděnou řadovou
garáž (s elektřinou) U Trati
mezi mlékárnou a pekárnou
v Klatovech, cena dohodou,
tel.: 604784828. RR 50793
PRONAJMU nebytové pro−
story 256 m2, Vídeňská 77,
Klatovy. Tel.: 376313696.
RR 50856
PRODÁM řadový dvougene−
rační RD v Janovicích nad
Úhlavou 5+kk 180 m2 obyt−
né plochy + garáž, sklep a 2
zahrady. Cena 2.490.000
Kč. Při rychlém jednání sle−
va. Tel: 605709384 volat po
19. hodině. RR 50859

PRODÁM Citroen Berlingo,
r.v. 2001, obsah 1.6 benzin,
2 x šoupačky, imobiliser,
radio, maximální výbava,
dobry stav, nová stk a emi−
se, el okna, centrál, cena
67.000 Kč, Klatovy telefon:
723439518.

HLEDÁM příjemného a spo−
lehlivého kamaráda, přítele,
věk kolem 60 let. Tel.:
605437676 PM 150186
HLEDÁM kamaráda, „ve−
selého puberťáka“ okolo
60 let. Odpovědi zasílejte
do redakce pod č. inz.
PM150187
MUŽ STŘEDNÍCH let hledá
dívku nebo ženu k občas−
ným schůzkám. Diskrétnost
zaručuji. SMS na tel. č.
721078003. PM 150177
VEČEŘE při svíčkách, sní−
daně do postele, wellness
víkendy, návštěvy saun atd.
nabízí čerstvý 50 letý pu−
berťák. Tel.: 607467062.
RR 50819
DOMOV s Bavorákem. Tel.
773599200, arendas@
volny.cz.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

NEKUŘÁK Plzeňák 69/ 170/
90 hledá Plzeňáka na popo−
vídání u videa, který je také
sám jako já. Může být i že−
na do 80 let. Pouze Češi.
Bydlím Na Vyhlídce 10
v Plzni – Božkově. Trolejbu−
sová linka č. 12, výstup
v ulici Petřínská., přejít
přes most a vlevo okolo ga−
ráží. Pouze volejte, SMS
neumím. Tel.: 736204861.
PM 150068
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ODDLUŽÍME VÁS!
KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpověď
na otázky, pomoc v mi−
lostných a mezilidských
vztazích, ve finančních
a zdravotních problémech.
Osobně nebo písemně.
Volejte na tel. 775901978.
PM 150134

KURZ EET, mzdy a DPH
2016. Počítače prodej a
opravy. Programy účto,
mzdy a daně. www.SoftAg.cz
374623540. KŘI PM 150184
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789. RR
50082

PRONAJMU nekuřácké
1+1 v RD, Plzeň−jih. Tel.:
605437676. PM 150185

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

MINI PŮJČKA
2.000 až 8.000 Kč
IHNED!
1. půjčka ZDARMA!!

Pozvánka
Setkání všech bývalých
učňů Lesnické školy
v Zelené Lhotě u Nýr−
ska, okr. Klatovy, se
uskuteční 18. června
2016 ve 14 hod. v hote−
lu Koruna v Nýrsku. Pro
zájemce o setkání /
ubytování apod. info na
telefonu 733 313 602
nebo 376 570 064.

Rychle, levně! E−mail:
dluhy.ne@seznam.cz
Tel.: 734741216. KŘI
PM 150155

Stačí OP ČR+ mobil!
Plzeň, Pražská 41,
tel.: 605760958.
KŘI PM 150167
ZIMNÍ řez ovocných stromů
a další práce na zahradě.
Při prořezu většího množ−
ství stromů prořez jednoho
stromu zdarma. Tel.:
721728644. RR 50855

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

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

COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střihovou
úpravu, jenom se proče−
sává. Je antidepresivní,
vhodný i pro alergiky. Je
bdělý a ostražitý, ale zby−
tečně neštěká. Vhodný na
canisterapii – k rehabi−
litaci. Oblíbený pro vý−
stižnou a přizpůsobivou
povahu. Miláček celé
rodiny, lásku rád bere
i oplácí s nadšením. Kupní
smlouva při odběru. Do
dobrých rukou. Kontakt –
e−mail: hajami@volny.cz,
602823882, 378774498.
RR 50858
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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
POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zku−
šený chovatel, etolog a vý−
cvikář. Tel.: 737824579.
PM 150037

SYMPATICKÝ pohodář 45
let, sport. postavy, zadaný,
180 cm, hledá štíhlou že−
nu, trochu divošku, na hez−
ký sex, která si ho umí užít
a nebrání se téměř niče−
mu, uvítám trvalý diskrétní
vztah, bez narušení sou−
kromí, KT, DO, PJ, tel.:
721460064. RR 50868

Další číslo

PRODÁM čistokrevná ště−
ňata NO po výborných ro−
dičích. Tel.: 604978604.
RR 50860

Plzeňského
rozhledu
vyjde
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Sekretariát, soukromá inzerce:
Květoslava Spoustová
tel.: 377 221 996, 777 730 256
e−mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Obchodní poradci:
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Uzávěrka řádkové inzerce je 21. ledna 2016
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Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Irena Bourová − mobil: 602 107 514
e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
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
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).
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