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Můj otec byl učitel, babička byla
učitelka, děda z otcovy strany byl
ředitel gymnázia. Do školy jsem
začala chodit v době velké popu−
lační exploze, prvních tříd bylo
v naší základce pět, žáků ve třídě
čtyřicet, z toho dva mentálně posti−
žení. Nás všechny musela paní
učitelka naučit číst, psát a počítat.
Ano, znám příběhy o studentech
gymnázia za první republiky z filmu
Cesta do hlubin študákovy duše,
a díky panu Marvanovi vím, že
štěstí je muška jenom zlatá.
Tenkrát museli studenti gymnázia
vedle češtiny umět i němčinu, latinu
a další volitelný jazyk, jímž bývala
francouzština. My jsme museli na
gymnáziu vedle češtiny umět rušti−
nu, latinu a další volitelný jazyk,
jímž byla angličtina, němčina či
francouzština. Povinná byla i des−
kriptivní geometrie, kterou jsem
k smrti nenáviděla, a další pohro−
mou byly logaritmické funkce, inte−
grály a derivace. Z matematiky se
ale maturovalo běžně a nikdo si ne−
trhal vlasy z hlavy zoufalstvím, že ji
studenti nezvládají. Škola mne pro−
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Panu učiteli s láskou

vedla úžasnou historií naší země
i ostatních zemí světa, byla jsem hr−
dá na naše spisovatele a básníky
a dodnes si pamatuji, že čtverec
nad přeponou rovná se součtu
čtverců nad oběma odvěsnami, že
těleso ponořené do kapaliny je nad−
lehčováno silou, která se rovná váze
kapaliny tělesem vytlačené a že lít
vodu do kyseliny je blbost.
Děti bezpartijních rodičů studovaly
společně s dětmi z rodin stra−
nických funkcionářů, ale nevšimla
jsem si, že by tito studenti požívali
nějaké nadstandardní výhody, kro−
mě toho, že nosili značkové jeans
z Tuzexu. Některé naše učitele jsme
nemuseli a brali jsme je s rezervou.
Já jsem silně nemusela našeho uči−
tele matematiky, který byl celou do−
bu studií i naším třídním – anebo
on byl alergický na mě? Už nevím.
Učitelce angličtiny jsme přezdívali
Johana. Občas si vzpomenu na její
zvýšený hlas při časté sekýrující
sentenci „Vould You kindly be silent
now?“ a následně letěl hlučný jedni−
nec k tabuli, aby měl pro své vyru−
šování důstojnější prostor. Také

l

jsme se škole mstili. Například na
melodii tehdy velmi oblíbené písně
„Plují lodi do Triany“ jsme složili
buřičský text, který zčásti zněl…
„v sešitě si kule hrají, tam se pětky
rozlétají, jen já stojím u tabule, kde
mě čeká další kule“... . Záporák
a kruťas, učitel chemie, když jsme
jednou naši potupnou píseň hulákali
při kytaře o přestávce, předstírajíce,
že ho nevidíme, nám po skončení
produkce řekl, že jsme všichni hlavy
skopové a život nás naučí.
Mě život naučil. Jak obrovsky
vděčná jsem byla za nenáviděnou
deskriptivu, když jsem po maturitě
nastupovala do práce na rysplotnu,
kde byly lepší peníze, ale musela
jsem umět číst technické výkresy
a třeba i spočítat obsah kruhové
výseče. Jak obrovsky vděčná
jsem byla, když jsem pak po dva−
ceti letech, s mnoha dalšími lidmi
musela své zaměstnání opustit,
aby mohla být vybudována demo−
kracie a zachránila mě Johana.
S láskou jsem vzpomínala na její
„Vould You“, když jsem uspěla
při konkurzu z angličtiny a mohla
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jsem začít pracovat alespoň jako
průvodkyně.
Ano – měli jsme ke svým učite−
lům vzpurné postoje a potají jsme
jim nadávali. Ale veřejně se poškle−
bovat, zesměšňovat, šikanovat
a psychicky trýznit učitelku a natá−
čet si to na video? Nedokážu vstře−
bat ani to, co říká dnes můj vnuk, že
někteří žáci mají při hodině v uších
zastrčené dráty a poslouchají z mo−
bilu hudbu, nebo si hrají s tabletem
a učitelé se bojí je napomenout, aby
neměli problémy. Jsem velmi ráda,
že jsem nešla ve šlépějích svých ro−
dičů a nestala se učitelkou, protože
já bych problémy měla.
Dle šokující zprávy z TV, psychic−
ky týraná učitelka jedné naší střed−
ní školy zemřela. Vedení školy ne−
dokázalo včas zakročit, aby ne−
mělo problémy? S kým? S rodiči
těch studentů? Šla jsem na hrob
mého bývalého učitele matematiky
rozsvítit svíčku. Byl to hrdina.
Jsem si jista, že by byl vyhodil za
dveře narušitele vyučování, i kdyby
byl synem ministra školství.
Dagmar Hermanová
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Střípky
z Plzně
Studium
stávajících studentů
není ohroženo
Akreditační komise projednala na
svém únorovém zasedání žádost
o reakreditaci studijních programů
Fakulty pedagogické Západočeské
univerzity v Plzni a identifikovala
některé problémy, týkající se ze−
jména jejich personálního zabez−
pečení.
Západočeská univerzita již tuto
věc začala intenzivně řešit: 12.
února proběhlo jednání s akredi−
tační komisí, na kterém se obě
strany domluvily, jak uvedené pro−
blémy odstranit.
Bylo zahájeno správní řízení, ve
kterém má fakulta měsíc na to, aby
reagovala na připomínky akredi−
tační komise. Ty budou vypořádá−
ny do poloviny března tak, aby je
mohla akreditační komise projed−
nat na svém dubnovém zasedání.
„Zásadní informací je, že peda−
gogická fakulta dostala akreditaci
na čtyři roky. Vše tedy zatím běží
standardně jako každý rok – přijí−
mací řízení pro akademický rok
2016/17 ani studium stávajících
studentů není nijak ohroženo,“
uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček.
Navrhované opatření se navíc ne−
týká učitelství pro mateřské školy
a pro 1. stupeň základních škol,
oborů, které na pedagogické fakul−
tě v Plzni patří k nejžádanějším.

Společnost INEL hledá nové pracovníky
pro rozšíření pracovních týmů
HLEDÁME :

Odborný technik Počítačové techniky
Pracovník se znalostí instalace a konfigurace počítačových sítí, nastavování aktivních prvků, z
nalost MW Server se schopností samostatného jednání u zákazníků
Požadujeme : dobrou znalost datových sítí, HW a IT prostředí, zkušenost s řízením os. automobilu, spolehlivost
Nabízíme : dobré plat ohodnocení dle výkonu, os automobil, tech. vybavení, vzdělávání, práci v dobrém kolektivu

Odborný technik EZS, CCTV
Pracovník se znalostí výstavby slaboproudých sítí, oživování systémů, samostatnou servisní činnost
Požadujeme: vzdělání elektro, nejlépe slaboproud, aktivní zkušenost řízení os. automobilu,
chuť se učit novému, časová flexibilita, bez strachu z běžných výšek
Nabízíme: dobré platové ohodnocení dle výkonu, technické vybavení, systémové školení a vzdělávání,
práci v dobrém týmu

Odborný obchodní zástupce slaboproudých systémů
Pracovník bude samostatně vyhledávat a rozvíjet vztahy se zákazníky, snažit se řešit jejich potřeby v oblasti
počítačových sítí, elektronického zabezpečení, kamerových systémů
Požadujeme : znalost slaboproudých systémů nebo elektro vzdělání, aktivní řízení os. automobilů, příjemné
vystupování, schopnost samostatného řešení zakázky
Nabízíme: velmi dobré platové ohodnocení dle výkonu bez limitu, technické vybavení, zaškolení,
práci v úspěšném týmu

Odborný projektant slaboproudých systémů
se schopností řídit projekt
Pracovník se schopností vytvářet, aktualizovat projekty slaboproudých systémů v programech typu CAD.
Následně pak může při realizaci řídit a upřesňovat projekty
Požadujeme : znalost slaboproudých systémů a elektro projektování, schopnost řídit techniky při realizaci,
samostatnost, příjemné vystupování u zákazníků
Nabízíme : dobré platové ohodnocení dle výkonu, technické vybavení práci
v dobrém týmu

Svoje životopisy zasílejte na adresu inel@inel.cz

Jedinečné Centrum Caolinum Nevřeň
V Nevřeni u Plzně najdete zajíma−
vou stavbu, která zaujme svou
nevšední a nadčasovou architek −
turou. Je to Centrum Caolinum, kte−
ré bylo otevřeno v srpnu 2014, a vy−
rostlo na místě vyhořelého hostince
a hasičské zbrojnice. Je v něm
umístěna stálá expozice o hlubinné
těžbě kaolínu na konci 19. století,
která v blízkosti Nevřeně probíha−
la. Dodnes se v dole zachovaly
chodby, místy až 16 metrů vysoké.
Důl je v současnosti z bezpeč −
nostních důvodů nepřístupný, ale je
možné do něj v expozici virtuálně
nahlédnout.
Centrum Caolinum slouží také ja−
ko kulturní centrum, ve kterém se
pořádají nejrůznější kulturní akce.
V polovině února do tohoto kultur−
26

době to bude např.
divadelní před sta −
vení Caveman, dia−
show Kam čat ka

nebo bylinková dílna. Zajeďte do
Nevřeně a přesvědčte se, že tato
obec má co nabídnout…
Text a foto Soňa Holečková

Harmonikové duo Renata & Josef
Pospíšilovi při vystoupení

ního zařízení zavítalo i známé Har−
monikové duo Renata & Josef Po−
spíšilovi, které potěšilo vyprodaný
sál pěknými písničkami nejen ke
zpěvu, ale i k tanci. Nevřeňští pořá−
dají akce po celý rok a v nejbližší
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Rekonstrukce stromořadí

Pokračující obnovu stromořadí v Li−
liové ulici na Slovanech podpořili rad−
ní města Plzně. Odsouhlasili po−
skytnutí částky ve výši 162 820 ko−
run, peníze pokryjí náklady na vyká−
cení 24 kusů poškozených stromů
včetně likvidace dřevní hmoty, od−
stranění pařezů, výsadbu 32 nových
stromů, opravu poškozeného trávní−
ku i údržbu stromů po dobu tří let.
V ulici bude vysázeno 12 kusů tulipá−
novníku, 14 ozdobných sakur a šest
lip velkolistých. O dotaci z městského
fondu životního prostředí požádal
druhý městský obvod.
„Stromořadí v ulici Liliová je kromě
již zrekonstruované části tvořeno lipa−
mi, jejichž stáří je přibližně 50 až 60
let. Podle odborníků jsou některé
stromy napadeny infekcí, vznikají
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v nich dutiny a další defekty,“ popsal
náměstek primátora Petr Náhlík.
Podle něj je proto vhodné včas dopl−
nit nové stromy.
Kromě ohrožení bezpečnosti oby−
vatel vzrostlé stromy zastiňují domy,
listí a plody často padají na soukromé
pozemky, kořeny prorůstají chodníky
a zasahují až do sousedních zahrad
Plzeňanů. Rekonstrukci stromořadí
zahájila Správa veřejného statku
města Plzně v říjnu 2014, vykáceno
bylo 18 stromů v jedné straně ulice
v úseku od dolní části Liliové k Za−
hradní, kde byl po pokládce elektric−
kých kabelů opraven chodník a vy−
sázeny nové stromy. Další etapa ob−
novy, pokud záměr schválí zastupite−
lé, začne letos na jaře. Ukončení se
předpokládá v listopadu 2018.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Jednoleté dotace
dostane 22 žadatelů
Jednoletou městskou dotaci v oblas−
ti kultury ve výši 850 tisíc korun ur−
čenou na celoroční činnost si mezi
sebe rozdělí celkem 22 subjektů. Na
podporu, rozvoj a prezentaci činnosti
získají od 10 tisíc korun až po 135 ti−
síc korun. Nejvyšší z poskytnutých
částek půjde legendárnímu plzeň−
skému Loutkovému divadluV Boudě,
dalšími podpořenými žadateli jsou
například Loutkové divadlo Špalíček,
Sdružení Plzeňského dětského sbo−
ru, zájmové sdružení Ponton, občan−
ské sdružení Žonglér a další.
„Celkem jsme obdrželi 31 žádostí,
pět z nich bylo z důvodu nedodržení
podmínek vyřazeno. Ostatními, tedy
26 žádostmi v celkové výši 2 924
483 korun, se zabývala speciálně
jmenovaná komise. Podporu doporu−
čila 22 žadatelům. Osmnácti z nich ji
v polovině ledna schválili radní, o po−
skytnutí zbývajících čtyř museli roz−
hodnout zastupitelé, ti poskytnutí do−
tace schválili ve čtvrtek,“ uvedl první
náměstek primátora Martin Baxa,
jenž má oblast kultury ve své gesci.
Druhou nejvyšší částku (90 tisíc
korun) v rámci Jednoletého dotač−
ního programu na podporu, rozvoj
a prezentaci celoroční kulturní
a umělecké činnosti pro rok 2016
získalo sdružení Pěstuj prostor. To
se snaží pomocí větších i malých
projektů měnit k lepšímu veřejný
prostor a nedávno vypsalo čtvrtý
ročník Otevřené výzvy, v rámci které
mohou lidé přidávat své podněty na
další drobné změny na veřejných
prostranstvích. Na realizaci vybra−
ných projektů bude rozděleno 300
tisíc korun z rozpočtu statutárního
města Plzně, podporu přislíbily i ně−
které městské obvody.

Dotaz čtenáře BL:
Dobrý den,
byla jsem na pracovní neschopnos−
ti a můj zaměstnavatel mě při kon−
trole nezastihnul doma, během vy−
cházek jsem šla nakoupit a bohužel
se nákupy protáhly. Zaměstnavatel
mi kvůli tomuto porušení nevyplatil
nemocenskou a hrozí mi výpovědí.
Je možné se proti výpovědi bránit?

Odpověï advokáta:
Vážená čtenářko,
dle popsané situace se u Vás jed−
ná o porušení ust. § 301a zákoníku
práce, ze kterého vyplývá jiná po−
vinnost zaměstnance dodržovat po
dobu prvních 14 kalendářních dnů
pracovní neschopnosti stanovený
režim dočasně práce neschopného
pojištěnce, pokud jde o povinnost
zdržovat se v místě pobytu a do−
držovat dobu a rozsah povolených
vycházek, tzv. léčebný režim. Jak
vidíte, řeší se zde pouze prvních

14 dnů pracovní neschopnosti, a to
z toho důvodu, že po tuto dobu (od
čtvrtého dne pracovní neschopnos−
ti) Vám zaměstnavatel vyplácí ná−
hradu mzdy, až po uplynutí 14 dnů
Vám je vyplácena nemocenská.
Následky porušení léčebného reži−
mu jsou dvojí.
Mírnějším postihem je snížení,
nebo dokonce neposkytnutí náhra−
dy mzdy, dle § 192 odst. 5 zákoníku
práce. Zaměstnavatel má ze zákona
prostor na uvážení, jak velké bude
snížení náhrady mzdy nebo zda ji
zaměstnanci vůbec nevyplatí, musí
však dodržovat jistou zásadu při−
měřenosti, neboť je povinen přihléd−
nout na závažnost porušení léčeb−
ného režimu. K závažnosti porušení
podrobněji dále u výpovědi.
Dalším možným postihem je vý−
pověď daná zaměstnanci v souladu
s § 52 písm. h) zákoníku práce.
Upozorňuji, že toto porušení není
důvodem okamžitého zrušení pra−
covního poměru, takže výpověď
musí být zaměstnanci dána s výpo−
vědní dobou. Ale i zde je podmínka
jisté intenzity porušení. Aby mohl
zaměstnanec dostat výpověď, musí
jít o porušení léčebného režimu
zvlášť hrubým způsobem. Jako pří−
klad takto závažného porušení se

často udává práce u jiného zaměst−
navatele po dobu pracovní ne−
schopnosti, rekreace v místě poby−
tu nebo mimo něj, opakované poru−
šení léčebného režimu apod. K těm−
to okolnostem musí zaměstnavatel
přihlížet také při snižování nebo ne−
vyplácení náhrady mzdy. Jinými
slovy není přiměřené, pokud za−
městnavatel nevyplatí zaměstnanci
celou náhradu mzdy kvůli tomu, že
při jedné kontrole nebyl zaměstna−
nec zastižen doma. Stejně tak u vý−
povědi by měl zaměstnavatel ro−
zumně hodnotit, jestli je jediné po−
rušení zvlášť hrubým porušením lé−
čebného režimu, ve Vašem případě
tím spíš, pokud jste nebyla doma
v nějakém kratším čase bezpro−
středně navazujícím na vycházky.
Co je ovšem důležité a tím odpo−
vím i na Váš dotaz, pokud Vám za−
městnavatel uložil postih v podobě
snížení nebo neposkytnutí náhrady
mzdy, není již oprávněn dát Vám za
stejné porušení léčebného režimu
výpověď. Pokud by Vám výpověď
přesto dal, musíte zaměstnavateli
oznámit, že trváte na dalším za−
městnávání a podat soudu návrh na
určení neplatnosti výpovědi.
Mgr. Zdenka Mlčáková,
advokátní koncipient

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Záchranářům poděkoval hejtman kraje
Hejtman Plzeňského kraje Václav
Šlajs poděkoval vybraným pracovní−
kům Zdravotnické záchranné služby
Plzeňského kraje za jejich vynikající
práci. Sedmadvaceti oceněným čle−
nům záchranky, mezi nimiž byli léka−
ři, zdravotní sestry, řidiči i operátor−
ky zdravotnického operačního stře−
diska, předal pamětní medaili, dě−
kovný list a drobný věcný dar.

„Lidský život je ta nejvyšší hodnota.
Právě vy každodenně vyjíždíte k situ−
acím, kdy něčí život visí na vlásku
a díky vašemu rychlému a profesio−
nálnímu zásahu se podaří ho zachrá−
nit,“ řekl dnes hejtman Václav Šlajs
pracovníkům Zdravotnické záchranné
služby Plzeňského kraje.
Ta má přes 750 zaměstnanců a je−
jím zřizovatelem je Plzeňský kraj.

V současné době záchranáři vyjíždě−
jí z 23 výjezdových stanovišť umís−
těných po celém regionu. Naposledy
rozšířilo počet výjezdových míst
zcela nové stanoviště v Boru u Ta−
chova, které bylo otevřeno 1. února.
„V letošním roce dostanou novou
budovu záchranáři ve Stříbře a v Su−
šici,“ doplňuje radní pro oblast zdra−
votnictví Milena Stárková.

Princezna Maruška oslavila 2. narozeniny

Samičce nosorožce indického Ma−
rušce jsou už neuvěřitelné dva roky.
Oslava s dortem, který tradičně při−
pravují chovatelé nosorožců, se těši−
la velkému zájmu. Je to totiž jeden
z nejpozoruhodnějších odchovů
v historii nejpopulárnějších zvířat.
Přesto, že není stanoveno datum bu−
doucího odjezdu, za rok už bude
podle pravidel chovu těchto zvířat
skoro jistě v jiné zoo.
Když se narodila, vážila 55 kg, po−
čátkem ledna však již měla 1070 kg.
Kmotrem – křtitelem se stal v roce
2014 Alice Cooper. Po několika
desítkách nosorožců čtyř druhů
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v královédvorské zoo a třech sa−
mečcích nosorožce tuponosého
v Zoo Ústí nad Labem, je Zoo Plzeň
třetí zoologickou zahradou v ČR,
která rozmnožila jakýkoliv druh no−
sorožce.
V ČR se dosud narodila 4 mláďata
nosorožce indického, z nichž 3 byla
odchována. Maruška přišla na svět
po 17leté pauze. Trio Baabuu, Man−
jula a Maruška jsou jediní nosorožci
indičtí v ČR v současnosti. V Evropě
žije nyní ve 27 zoo celkem 71 indic−
kých nosorožců. V roce 2014 se
v Evropě narodila 3 mláďata, v roce
2015 potom 4.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Plzeňský rozhled 3/2016

Oblečení je zrcadlem vaší osobnosti
Obchod ŠiFra móda v Klatovech
s dámskou a pánskou módou od
českých i slovenských výrobců má
už čtyřletou tradici. Nyní se přestě−
hoval do nových prostor. Na pěší zó−
ně kpt. Jaroše v Klatovech zůstal,

hoty. Od výrobců již nyní dostáváme
dámské jarní kabátky v pastelových
barvách, šaty a tuniky s motivem
květů typické pro letošní jaro. Pro pá−
ny máme velký výběr obleků, saka,
kalhoty nejen společenské, volnoča−

I na to jsme připraveni a zákazníkovi
vybraný oděv upravíme. Nejčas−
tějšími úpravami je délka kalhot,
zkrácení, nebo naopak prodloužení.
Tyto drobné služby, a netýkají se jen
obleků, jsou pro nás samozřejmostí.
V minulosti byly Klatovy známé vý−
robou košil značky JOKA. Jsou ve
vaší nabídce?
Jsme výhradním prodejcem této
značky košil, které se vyrábějí v
Klatovech. Zákazníci oceňují střihy
i kvalitu těchto košil. Protože spolu−
pracujeme s výrobcem košil značky
JOKA, můžeme klientovi zajistit i výro−
bu košile přímo na míru. V naší nabíd−
ce košil si vyberou i nejmenší zákazní−
ci, dětské košile od velikosti 92 sladí−
me s dětskou kravatou, nebo motýl−
kem. Ne jednou jsme nechávali ušít
dětskou košili stejnou jako má tatínek.
Vyberou si u vás oblečení i mladí
lidé?

lékli jak mladou generaci, tak i u tu
střední a starší. Každý si u nás vy−
bere něco hezkého na sebe. Není bez
zajímavosti, že jsme oblékali hokejo−
vý tým HC Škoda Plzeň při jeho ví−
tězné cestě za mistrovským titulem.
Nyní oblékáme manažerský tým ho−
kejového klubu HC Klatovy.
Otevřeli jste další obchod v Klato−
vech Lubech – směr Železná Ruda.
Obchod jsme situovali do nákupního
centra naproti hypermarketu Albert.
Zde nabízíme nejen obleky, košile
značky JOKA ale i sportovnější mó−
du, jako například trička, tuniky, dále
noční košile, pyžama a další zboží.
Kdo je náročnější při výběru oble−
čení. Ženy nebo muži?
Občas muži, protože chtějí, aby jim
to perfektně sedělo. Ženy zase prefe−
rují použití více barev a to zejména
jasnějších. Naproti tomu muži dávají
přednost klasickým barvám a tvar

V obchodě s dámskou a pánskou módou ŠiFra v Klatovech vám ochotně poradí
jeho majitelky: zleva Jana Frydrychová a Vendula Šipošová.
jen změnil svoje místo. Je v obchod−
ní pasáži nad Sokolovnou (dříve zde
byla Květinka). Zákazníci, kteří přije−
dou autem, tuto změnu s radostí při−
vítají, protože v zadní části obchodní
pasáže je parkoviště a dvě hodiny
zde mohou nechat auto zdarma.
Vjezd je z ulice Tyršova.
Oblečení odráží naši osobnost, pře−
sto není dobré oblékat na sebe

sové, ale i jeans, svetry, košile, kra−
vaty, motýlky, ponožky, opasky i boty
a další. Módním trendem jsou barev−
né kapesníčky nejen do obleků, ale
i do sportovních sak. Dalším hitem
pro muže jsou barevné a kostkované
ponožky.
Pánové se u vás mohou obléknout
od hlavy až k patě?
Většina mužů při výběru oblečení
Obchod ŠiFra, který nabízí dámskou a pánskou módu od českých a sloven−
ských výrobců je na pěší zóně kpt. Jaroše v Klatovech v obchodní pasáži nad
Sokolovnou.
Samozřejmě. Každý u nás najde tu
svoji módu. Například v období ta−
nečních zažíváme velký nápor a ne−
jsou to jen obleky, ale košile, opasky,
motýlky, bílé rukavice, ponožky i bo−
ty. Jdeme tou cestou, abychom ob−

Obchod ŠiFra v Klatovech Lubech je v nákupním centru naproti hypermarketu
Albert, vedle prodejny Elektromarket EURONICS.
všechno možné. V obchodě s dám−
skou a pánskou módou ŠiFra v
Klatovech vám odborně poradí jeho
majitelky Jana Frydrychová a Ven−
dula Šipošová. S nimi jsme si poví−
dali nejen o módě.
Co si mohou u vás ženy i muži vy−
brat?
Pro ženy máme nejen společenské
šaty, kostýmky, halenky, sukně, kal−
Plzeňský rozhled 3/2016

nerada chodí po obchodech.
Preferuje takový obchod, ve kterém
dostane vše. Zkrátka chtějí sladit ob−
lek s košilí, kravatou, motýlkem,
opaskem, ponožkami a obuví.
Takovou možnost u nás mají.
Naproti tomu ženy přesně vědí čím
doplní svůj šatník.
Ne vždy oblek perfektně sedí a je
potřeba drobné úpravy.

střihů a materiály posuzují technic−
kým pohledem. Zatímco ženy dove−
dou vybírat módní oblečení hodiny,
muži to zvládnou za několik minut
a mnohem více nám naslouchají
a dávají na naše rady.
(re)

OTEVÍRACÍ DOBA:
Obchod ŠiFra na pěší zóně kpt. Jaroše v Klatovech v obchod−
ní pasáži nad Sokolovnou.
Po–Pá: 9.00–17.00 hod., So: 9.00–12.00 hod.
Obchod ŠiFra v Klatovech Lubech naproti hypermarketu
Albert, vedle prodejny Elektromarket EURONICS.
Po–Pá: 10.00–18.00 hod., So: 9.00–12.00 hod.
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Vzpomínkou na herce Jana Wericha
(Narozeného dne 6. února 1905 v Praze a zemřelého 31. října 1980, spoluzakladatele
Osvobozeného divadla, který by se v roce letošním dožil 111 let.)
Poslední, co oči Pana herce,
dramatika a prozaika – spi−
sovatele v životě svém spat−
řily, byla jeho chata u Vel−
hartic, kde v roce 1980 ztra−
til vědomí a již se k životu
neprobral. Jde o obraz jeho
veliké lásky ke zdejšímu
kraji, ke „Krásnému údolí“,
jak je sám i nazýval, či údolí
jeho štěstí, když mluvil
o místě, kde jeho chata sto−
jí. Měl jsem tu čest se s na−
ším významným, velikým
a slavným hercem setkat
právě na jeho chatě, kam
mne zavedly kroky pátrání
po pachateli, jenž se vloupal
do Werichova romantické−
ho, šumavského, přechod−
ného příbytku. Vlastně byl
jsem tam dvakrát. Po druhé
až po jeho smrti.
Jan Werich se svým neroz−
lučným kamarádem a příte−
lem Jiřím Voskovcem se set−
kával na etapy, dokonce spo−
lu vydrželi po dobu tří let při
studiu na Karlově univerzitě
v oboru fakulty právní, aby
pak domů mamince v roce
1927, jak často říkával, mohl
přinést dekret – glejt své první
státnice i se svým písemným
vyjádřením: „Nezlob se, tady
máš tedy tu státnici, ale dej si
ji za klobouk – za nějaký pěkný
klobouk – já už dál studovat
nebudu.“ I takový byl pan
Werich, člověk mnoha ne−
předvídatelných rozhodnutí
a vyjádření.
Měl jsem ho svým způsobem
rád a vždy ho obdivoval pro

jeho neotřelý humor a mnohé Obdivoval jsem i jeho nespo−
jeho legrácky, které se do− četnou sbírku knih, dýmek
dnes o něm ze stran pamět− a všelijakých jiných titěrností,
níků vypráví, alespoň tady ke kterým měl Jan Werich
u nás na Šumavě. Blížil se čas vztah a nehodlal se jich jen tak
více než poloviny let sedmde− vzdát. Vyjma kávy, nabídka od
sátých a mě také tlačili do stu− hostitele dospěla i k lahvi vína,
dia, ovšem ne v Praze, ale ale to již příšeří přecházelo ve
tmu. Tenkráte se
Bratislavě.
podařilo, přesto−
Do té jeho ro−
že některé odci−
mantické cha−
zené věci z chaty
tičky, rozkláda−
byly již zlodu−
jící se ve vel−
chem rozprodá−
hartickém pod−
ny, část jich zajis−
hradí, jsem se
tit. Takže to byl
dostal díky zlo−
úspěch spíše po−
duchovi, který
loviční. V té cha−
se v době ne−
tičce měl pan
přítomnosti
Werich i spoustu
Jana Wericha
rybářských pru−
do ní vloupal.
tů, zda také něja−
Celé jedno od−
Jan Werich
ký z nich zmizel,
poledne jsme
spolu seděli v přítmí pokoje, dnes již nevím, vždyť je to už
kde byl krb a povídali si, cože tolik let. On vůbec k tomu ry−
se mu ztratilo, ale i jen tak baření měl obrovský vztah.
o lecčems i o životě. Seděl Nechytal jen pstruhy, jak vy−
jsem u něho s velkým respek− právěl, ale i jiné dravce. On
tem teprve začínajícího krimi− chytal ryby a já zase lidi, če−
nalisty, který měl úctu k auto− muž jsme se oba dost nasmá−
ritám i lidem slavným a pan li, když jsem to přirovnání vy−
Werich rozhodně autorita byl! slovil. Ryby měl moc rád i jako
Pravda je, že díky svému no− konzument. Chytal na blízké
vému povolání a nebylo to jen řece Ostružné, ale i jinde, kde
to četnické, jsem se setkal byl pan herec ke spatření
s mnohými významnými lid− s prutem v ruce i s případnou
mi. Sportovci z Dukly Praha, cigaretou či doutníkem. Dle
herci i s tehdejším naším kar− vyjádření mnohých odborníků
dinálem Tomáškem jako hla− se o něm nechalo říct, že byl
vou římskokatolické církve. Pan rybář se vším všudy.
Pak uplynul čas a velký he−
Ale to vše je již dávno pryč!
Jak tak sedíme a povídáme rec umřel a já do jeho chaty
si, pan Werich mi moc nevěřil, vstoupil podruhé, když ji na−
že ten případ objasníme. vštívil další nezvaný návštěv−

Bývalý kriminalista Karel Fořt napsal už něko−
lik knih, ve kterých vzpomíná na odhalování
kriminalistických příběhů, které se staly
na Šumavě. Jeho po−
sledně vydanou kni−
hou jsou Osudy hrdinů
drsné Šumavy. V ní,
v Pošťácké odyseji,
se něco víc dozvíme
o Janu Werichovi, her−
ci Františku Hanusovi
a hudebním skladateli
Jaroslavu Křičkovi.
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ník. To již zde figurovala po−
ručnice, asi paní Kvapilová
a vnučka Jana Wericha Zden−
ka alias zvaná „Fanča“. S obě−
ma ženami jsem také na chatě
jednal, když po předchozím
telefonickém rozhovoru přijely
do Velhartic. „Fanča“ v té do−
bě studovala. Tak úspěšní ani
z polovic, jak v případě před−
chozím jsme nebyli, nebo spí−
še já. Bohužel, i když jsem se
snažil nezahanbit cech četnic−
ký. Mrzelo mě to, ale pachatel
tohoto vloupání se nikdy ne−
zjistil. Ona ta chata dost lákala,
i když byla umístěna v otevře−
ném prostoru a nadto hlídali ji
i sousedi z blízké pily, se kte−
rými měl pan Werich dobrý
vztah. Dnes „Fanča“ – vážená
paní, žije ve Švýcarech.
Kdykoliv projíždím kolem
Werichovy chaty, tak ve mně
nastartují vzpomínky na pana
Jana Wericha i jeho vnučku.
Vzpomínkou je mi i jeho pís−
nička, vlastně spoluautorské−
ho tria (Wericha, Voskovce
a Ježka): „Tři strážníci…“ Hla−
vou mi plynou myšlenky, zda
tehdejší četnická stanice
v Kolinci mohla být písničce
vzorem. Ale záhy to zavrhuji
jako pěknou blbost, i když
místní strážníky – četníky pan
Werich občasně navštěvoval.
Z tohoto pohledu by inspira−
ce byla spíše převlečenou
konspirací, která předstihla
dobu a to by si pan Werich
nezasloužil. Jemu totiž příslu−
ší jen ty tři jedničky!
Se vzpomínkou Karel Fořt

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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Malesice obnoví historický
třešňový sad

Obnovu desítky let starého třešňové−
ho sadu připravil devátý plzeňský ob−
vod, jeho záměrem je uchovat místní
kulturní a krajinné dědictví. Původní
produkční funkce sadu je již potlače−
na, část stromů stářím zahynula a zů−
stávající výsadba strádá. Sad je ne−
udržovaný a zarostlý náletovými dře−
vinami. Pozemek o rozloze téměř tři

hektary plánují Malesice obnovit, do−
jde k prořezávkám a pročištění pro−
storu pod korunami zachovalých dře−
vin, dosázeno bude 45 ovocných
stromů, především višní, třešní, hruš−
ní a jabloní. Na projekt požádaly
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Malesice o dotaci z Fondu životního
prostředí města Plzně, radní od−
souhlasili poskytnutí částky téměř
112 tisíc korun.
Zásahy v sadu budou provedeny
tak, aby prostor i nadále sloužil také
jako krajinný prvek podporující biodi−
verzitu a poskytující úkryt a potravu
velkému množství volně žijících živo−
čichů. Do aktivit se zapojí i veřejnost
a organizace věnující se ochraně ži−
votního prostředí. V sadu budou po−
nechány zóny a ostrůvky
„divočiny“, a to zejména
při okrajích navazujících
na další zeleň v lokalitě.
Projekt bude realizo−
ván ve dvou etapách od
února do prosince toho−
to roku. V průběhu zimy
a jara se uskuteční pro−
řezávky a pročištění stá−
vajících dřevin, na pod−
zim pak výsadba nových
stromů. Pokud záměr
schválí zastupitelé, vznikne v Male−
sicích nový veřejný prostor, jenž kro−
mě relaxační funkce nabídne i ochut−
návku starých odrůd ovoce a příle−
žitost k neformálnímu environmentál−
nímu vzdělávání.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

31

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda nejen o zdraví

Udělejte si po zimě očistu těla
a nesmírně oslabují imunitní systém.
Chlamidie způsobují exzémy, alergie,
neplodnost a řadu dalších onemocně−
ní až po rakovinu. Já tvrdím, že větši−
na infekcí včetně chlamidií se na lidi
přenáší ze zvířat. Vyzkoušel jsem, že
Oregáno je výborným přírodním anti−
biotikem proti infek−
cím, proto mu věnuj−
te pozornost. Dopo−
ručuji všem udělat
po zimě takovou oči−
stu a věřím, že se
lidem bude lépe dý−
chat a budou se cítit
svěže.

Končí zima a naše tělo je vyčerpané,
protože mu chybí základní vitamíny
a minerály. Projevem je únava a s ní
spojené deprese. Můžete tomu pře−
dejít, když budete užívat alespoň
každý druhý den minerály a vitamíny
a to především B3, B5, B6, C.
Doporučuji si ob−
starat sadu mine−
rálů, která obsahu−
je křemík, železo,
hořčík, vápník, fos−
for, zinek, selen
a céčko. Například
fosfor je oheň pro
srdce, mozek, ját−
ra. Zlepší se vám
paměť a schopnost
se soustředit. Mno−
ha lidem chybí jod.
Ten je třeba užívat
1 až 2krát týdně.
Jeho nedostatek v těle způsobuje
problém se štítnou žlázou a u mužů
s prostatou. Kdo je hodně unavený,
doporučuji užívat Guaranu, která je
výborná na regeneraci organizmu.
Na činnost mozku pozitivně působí
kaktus, to znamená pít džusy a další
extrakty z kaktusu, jako je například
aloevera.
Na posílení imunitního systému jsou
dobré Beta glukany a zejména
Oregano, což je takové přírodní antibi−
otikum. Oregano napoprvé užívejte
4 měsíce denně a potom stačí jednou
za měsíc 5 dnů a tím se zbavíte nej−
běžnějšího a nejfrekventovanějšího
infekčního onemocnění, kterým jsou
chlamidie. Má je skoro každý člověk
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Pozor na stresy
Stresy jsou obecným
problémem této do−
by. Jeden ruský lékař
tvrdí, že cukrovka,
rakovina a další civilizační choroby
jsou ze stresů. S jeho názorem souhla−
sím. Pokaždé, když se dozvídám, že
slavný zpěvák, herec má rakovinu, tak
se nad tím zamýšlím a snažím se najít
příčinu jejich onemocnění. Proč ten
člověk má rakovinu, když teoreticky by
měl být v pohodě. Docházím k tomu,
že materiální zázemí ještě neznamená
psychickou pohodu a došlo u nich
k porušení rovnováhy mezi prací a od−
počinkem. Udržet tuto rovnováhu je
velkým uměním. Honba za slávou
a penězi s sebou přináší stres a tím
i riziko vzniku rakoviny.
Podle mé teorie je hlavní příčinou vzni−
ku rakoviny stres. Ten zablokuje lidský
organizmus pro příjem vitamínů, mine−
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V KD PEKLO v Plzni pokračuje jarní přehlídka pořadů

„BEZE SPĚCHU s Pospíšilem & hosty“.
Ve čtvrtek 24. března od 17:00 hod.
přivítáme legendární jihočeské

BABOUKY s kapelníkem Petrem Shýbalem.
Upozorňujeme držitele
permanentek,
že si je mohou prodloužit,
předprodej vstupenek
a rezervace

Moderátor Josef Pospíšil (uprostřed)
s jihočeskými BABOUKY.
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v KD PEKLO,
Pobřežní 10,
telefon 378 037 954.
Pořadatelem
je EHMK PN 2015.

rálů a energie. Zabýval jsem se tedy
tím, jak organizmus odblokovat a tím
ho otevřít pro příjem vitamínů, minerálů
a energie. Výsledkem mé snahy je mo−
je akupresura, která je velmi účinná. Je
jednoduchá. Přiložíte zápěstí na zápěs−
tí, ideální je lehce zápěstí navlhčit a zá−
pěstí spojíte mírným tlakem po dobu
24 minut. Pokud jste úplně zabloko−
váni, tak se za tuto dobu odblokujete.
Další akupresuru neopakujte často, tak
maximálně 2krát do týdne 15 minut,
nebo jednou týdně 20 minut.
Všem doporučuji mít hodně světla
v místnosti a to hlavně těm, kteří jsou
přecitlivělí. Bílé světlo příznivě působí
na psychiku. Relaxovat doporučuji ko−
lem osmnácté hodiny, kdy se většinou
nakupí všechny stresy za celý den.
Zbavíte se celodenního stresu a bude
se vám lépe spát. Zásadně nevěřte to−
mu, že spánkem se stresu zbavíte.
Když jste vystresováni, nechoďte spát!
Protože jsem mluvil o akupresuře, svě−
řím se vám ještě s jedním mým po−
znatkem. Přišel jsem na to, že když lidé
mají hodně sexu, někdo 30krát za mě−
síc i více, nemusejí dělat akupresury.
Sex je totiž nejvyšší pud, je to sport
a také hormonální očista. Sex je nej−
lepší akupresurou.

Obrovský problém jsou
migranti
Ne náhodou se o tom zmiňuji, protože
mnoha lidem právě tato nepříznivá si−
tuace na evropském kontinentě způ−
sobuje nemalé stresy. Podle mé vize
situace s běženci vyvrcholí za 10 let.
Vznikne obrovský problém, protože

hranice vyspělých
evropských států se
pro běžence zavřou,
a tak na řadu přijde
Česká republika. Přes ní se budou sna−
žit běženci dostat zpět to jejich vysně−
ních zemí, jako je například Německo.
Když zkusím na kolik je Česko schop−
no uzavřít hranice, tak mi kyvadlo uka−
zuje, že na 80 až 90 procent. Německo
nebo Rakousko na 100 procent.
Běženci se nikdy nepřizpůsobí naší ev−
ropské kultuře. Jsou to dva rozdílně
světy absolutně neslučitelné. Jejich
populační exploze je neskutečná, 4krát
rychlejší než ta naše. Zcela reálně
hrozí, že za nějakou dobu jich bude víc
než nás, samozřejmě s hlasovacím
právem.
Podle mé vize obrovské problémy na−
stanou v další generaci. Ale už nyní
jsme je nastartovali. Řešit se měly už
před 10 lety. Vůbec se nemluví o ne−
bezpečí, které s běženci přichází. Jsou
to nemoci, se kterými si nevíme rady,
nebo už byly v Evropě dávno vymý−
ceny. Evropa je neskutečně sociálně
štědrá vůči někomu, kdo si ji takto
bohatou nevybudoval.
Když se podívám do budoucna, tak se
mi promítá, že za 40 až 50 let nebude
pro nás v Evropě místo. Rád bych se
mýlil, ale vyhlídky nevidím dobře.
Proto se radujme z přítomnosti, ale
mějme na paměti budoucnost. Dejme
si ji do našeho plánu života.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

Akční plán vzdělávání

Plzeň připraví akční plán v oblasti
vzdělávání, pomůže vybudovat
systém spolupráce mezi zřizovate−
lem, jeho školami, vzdělávacími
zařízeními, organizacemi posky−
tujícími sociální služby a dalšími
partnery. Díky existenci akčního
plánu by měly vzniknout modely
toho, jak řešit největší problémy
v oblasti školství na území města.
Následně se pak připraví konkrétní
projekty šité na míru jednotlivým
školám a na ně bude čerpat inves−
tiční prostředky z programu IROP.
Cílem je zlepšit celý místní vzdělá−
vací systém a zaměřit se na podporu
technického vzdělávání.
„Na přípravu akčního plánu chce
město získat dotaci z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělává−
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ní, dosáhnout může až na 95 pro−
cent z celkových způsobilých nákla−
dů, tedy v našem případě na částku
3,79 milionu korun,“ uvedl primátor
Martin Zrzavecký.
Podle něj jde o strategický do−
kument, který je nezbytnou pod−
mínkou pro to, aby Plzeň mohla
v následujících měsících čerpat
investiční prostředky pro rozvoj zá−
kladního školství z Integrovaného
regionálního operačního programu.
Přípravu a podání žádosti o dotaci
na projekt nazvaný Místní akční
plán rozvoje vzdělávání pro území
ORP Plzeň schválili zastupitelé.
Stejně tak schválili předfinan−
cování projektu z rozpočtu města.
S realizací se počítá v letech 2016
a 2017.
Plzeňský rozhled 3/2016

Víš přece, že neslyším,
když teče voda

Za kulturou
do Měšťanské besedy
9. 3.

19:00

Bára Hrzánová & Condurango

Fenomenální herečka Bára Hrzánová se tentokrát v Měšťanské besedě
představí v poněkud jiné roli, než v jaké ji většina lidí zná – jako
zpěvačka v čele skupiny Condurango.

10. 3.

19:00

Lordi

Komedie s „jemnými“ erotickými prvky, která se v Praze stala kultov−
ním představením. Přítmí, salonní atmosféra, neuvěřitelné kecy!
Představení je nepřístupné mládeži do 15 let.

16. 3.

19:30

Sex pro pokročilé

Karel Roden a Jana Krausová v brilantní komedii názorně předvedou,
jak získat návod na oživení dlouholetého manželství.
Tři příběhy (Poznání šokem, Stopy
holubic, Já jsem Herbert), které autor
Robert Anderson líčí, jsou velice
směšné, ale také velice lidské. V ji−
stých obměnách mohou potkat kaž−
dého z nás.
První z nich – to je zdrcující touha
uplatnit se, zviditelnit se, dosáhnout
úspěchu stůj co stůj; druhá je o tom,
jak veškeré vžité představy o „posvát−
ném svazku manželském” mizí, jakmi−
le více než zralému muži přeběhne
přes cestu půvabné mládí; a konečně
třetí − dialog starých manželů, jimž se
vzpomínky na minulý život a lidé,

s nimiž měli co dělat, pletou až
k absurditě. V režii Pavla Háši hrají:
Petr Nárožný, Václav Vydra, Naďa
Konvalinková, Květa Fialová nebo
Libuše Švormová, Dana Morávková
nebo Eva Janoušková a Jiří Ptáčník.
Divadelní komedie „Víš přece, že
neslyším, když teče voda“ se usku−
teční 3. 4. 2016 v 19:00 hod v KD
Peklo Plzeň.
Předprodej vstupenek:
KD Peklo, tel. 378 037 954
Informační centrum Plzeň,
tel. 378 035 415
a www.plzenskavstupenka.cz.

18. 3.

19:00

Caveman

Rob Becker – Máte chuť se rozesmát až k slzám?? Přijďte se podívat
na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou,
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách
obou pohlaví.

21. 3.

19:00

Jarní koncert Lenky Filipové
se smyčci & hosté

Oblíbená zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová bude na jaře koncerto−
vat v Plzni.

22. 3.

19:30

Uriah Heep

Jedni ze zakladatelů hardrocku představí v Plzni to nejlepší ze své
bohaté kariéry. Přijďte si poslechnout legendární kapelu, která prodala
po celém světě neuvěřitelných 30 milionů hudebních nosičů. Koncert
je na stání!

Rukojmí bez rizika
Divadelní komedii Rukojmí bez rizika,
kterou s herci pražských divadel nastu−
doval režisér Jan Novák, se uskuteční
13. 3. 2016 v 19:00 hod v KD Peklo
Plzeň. Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný
nebo Svatopluk Skopal, Jana Bouš−
ková nebo Jana Malá, Lenka Zahrad−
nická nebo Barbora Šťastná, Martin
Zahálka nebo Martin Davídek a Fran−
tišek Skopal nebo Martin Zahálka ml.
Marc je ženami obdivovaný spiso−
vatel románů červené knihovny, ale
delší dobu již nemá o čem psát.
Usoudí, že se nachází v bezvýchod−
né životní situaci, a tak se rozhodne
spáchat sebevraždu. Překvapí ho

však letitý přítel Luc, který se už také
kdysi pokusil zabít, když ho opustila
žena, a teď chce učinit totéž, protože
se k němu vrátila.
Sebevražedné plány jim překazí
trojice prchajících amatérských lu−
pičů s pytlem plným peněz. Vtrhnou
do bytu, sebevrahy si vezmou za
rukojmí a vyhrožují, že je zabijí.
Přestože je to právě to, co si Marc
s Lucem nejvíce přejí, při pohledu na
plný pytel bankovek dostávají znovu
chuť do života. Tvůrčí fantazie se tak
Marcovi vrací právě včas. Lupičské
trio potřebuje plán a za dveřmi je po−
licie. Máte se na co těšit!

23. 3.

19:00

Bettye LaVette

První a jediný koncert v ČR! Koncert soulové divy Bettye LaVette si ne−
smíte nechat ujít. Interpretka nejvyšší kvality prožívá svůj hvězdný
comeback a zavítá vůbec poprvé do ČR.

25. 3.

19:00

Vím, že víš, že vím

Simona Stašová a Michal Dlouhý v hořko−sladké komedii o zdánlivě
normálním manželství.

31. 3.

19:00

Hana Zagorová. Host: Petr Rezek,
Boom! BAND Jiřího Dvořáka

Hana Zagorová je česká zpěvačka, textařka, herečka a moderátorka.
Po Lucii Bílé drží nejvíce ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka,
stala se držitelkou devíti zlatých slavíků. Během své kariéry nazpívala
více než 800 písní.
Plzeňský rozhled 3/2016
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
CHLAPECKÉ oblečení vel.
80–120. Cena dohodou.
Plzeň−jih. Tel. 731521112.
STARŠÍ dlaždice, nové ob−
kladačky + luxfery, vše lev−
né, tel.: 723051577. RR
60110

HLEDÁM paní na úklid ro−
dinného domu v Plzni na
Slovanech, 1 x týdně za
150,−/hod. Podmínkou je
bezúhonnost, pracovitost
a láska ke kočkám. Tel.:
602175494. PM 160064
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, ubytová−
ní. 82−100 Kč/hod. Info na
tel.: 377963917. KŘI PM
160006

INVALIDNÍ důchodce 52 let
hledá brigádu nebo HPP na
6–8 hodin denně. Úklid, roz−
voz zboží, správce areálu,
údržbář. Řidičský průkaz B,
C, T, VZV, strojní průkaz. Ná−
stup možný k 1.4. Nejraději
KT a okolí. Tel.: 776560074.
RR 60105
PRO OBCHOD s dárkovým
zbožím v Železné Rudě hle−
dáme spolehlivou a příjem−
nou prodavačku. Možno bri−
gádně nebo na HPP, turnusy,
část. NJ, ubytování zdarma,
dobrý plat. Tel.. 602486490.
RR 60137

ŘEŠÍTE svoji budoucnost?
Chcete být úspěšní? Nebo
Vám stačí přivýdělek? Pří−
ležitost pro studenty i dů−
chodce! Tel.: 603764753.
KŘI PM 160078
AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hod., tel.: 607668443.
PRACOVNÍ nabídka u firmy
v SRN, komunikace v ČJ, věk
nerozhoduje, časová nezá−
vislost, nadstandardní výděl−
ky. Požaduji spolehlivost, mo−
bilitu. Tel.: 603484113. RR
60092
NABÍDKA práce, brigády pro
firmu SRN. Komunikace v ČJ,
na věku nezáleží. Nadstandard−
ní výdělky. Tel.:727863331.
RR 60098
OSOBNÍ asistent – hledáme
spolehlivého člověka na
místo os. asistenta vozíčkáři.
Vhodné i pro studenty jako
brigáda. Tel.: 723105992.
RR 60119
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DO KAVÁRNY v Železné
Rudě hledáme paní na mytí
bílého nádobí, vhodné i pro
vitální důchodkyni. Turnusy,
ubytování zdarma. Tel..
602486490. RR 60138
PENZION Chudenín za Nýr−
skem přijme na dohodu
o provedení práce pokoj−
skou 4–5 hodin, vhodné pro
důchodkyni. Jedná se o se−
zonní práci, soboty a neděle.
Více info na tel. 602441523.
Praxe vítaná. RR 60158

PRODÁM mikrovlnou troubu
LOGIK, nová, v záruce, ne−
rozbalená. Cena dohodou.
Tel.: 602124269.
LEDNICI s mrazákem (3
šuplíky ve spodní části led−
nice) zn. BEKO. Lednice je
rok stará, v perfektním sta−
vu, 170 cm vysoká, A+.
Prodej je z důvodu stě−
hování. Možnost osobního
převzetí ve Kdyni. Cena
4.000 Kč. Tel. 776699751.

PRODÁM nové nepoužíva−
né chodítko Invacare, typ
P452E/2 Spatio, pro dospě−
lé. PC 2800,− nová cena
1500,− Kč, domluva možná.
Dále prodám 10 balení kal−
hotkových plen značky Moli−
care, po 14 ks, velikost M.
Cena za balení 200,− Kč.
Volejte dopoledne na tel.:
371424317. Dále prodám
starožitný psací stroj Re −
mington cena 500 Kč, od−
znaky cca 200 ks (podniky
a sport), dvaceti dílný
„Nový velký ilustrovaný
slovník naučný“ vydaný
v r. 1934, vazba zlato mod−
rá. Knihu „Učebnice střihů
a šití pro domácnost, školu
i řemeslo“ rok vydání
1933. Ceny dohodou Tel.:
728319092. PM 160065
KOČÁREK a cestovní po −
stýlku, cena dohodou, tel.:
721030735 – volejte kdyko−
liv. RR 60130
PALOUBKOVÉ ÚLY z pozů−
stalosti: 3ks zateplených ná−
stavků 35x24, 17ks 35x30,
20ks 35x15, 20ks podlážek,
11ks střech. tel.: po 18. hod.
– 723707229. RR 60107
PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6m x 2,5m x 3m, po montáži
vhodné jako dílna, mobilní
zahradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6m x 3m
x 3m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hli−
níkový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a osvět−
lení. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Zajištění dopra−
vy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 160019

KOTEL na dřevo zn ATMOS
výkon 18kW. Cena 6.000 Kč;
trubky na plot prům. 62 mm
silnostěnné, Cena dohodou.
Tel.: 775642436. RR 60120
DĚTSKOU dřevěnou ohrád−
ku 130x100cm za 800 Kč
a polohovací lehátko Chicco
za 400 Kč. Výborný stav.
Plzeň−jih. Tel. 731521112.
STARÉ, nevyužité kompoty –
odvezu. Tel.: 775642436.
RR 60121
VYBAVENÍ prodejny – pro−
dejní pult, prodejní proskle−
né skříně. Tel. 602439777.
2 PEŘOVÉ deky a 4 peřové
polštáře – nové, nepoužité,
cena dohodou, nové peří,
tel.: 603435264. RR 60125
ČALOUNĚNOU
válendu
s úložným prostorem v dob−
rém stavu, cena 1000 Kč.
6km od Švihova. Tel.:
776072938. RR 60126
PSACÍ stroj Consul 2223
a psací stroj Zeta I−3−12−18
(starý). Dále prodám kozu na
klepání kosy, tel.: po 18. hod.
– 723707229. RR 60106
VĚTŠÍ množství sisalu na
drhá ní nebo škrabadlo pro
kočky, cena dohodou, tel.:
602149186. RR 60160
LEVNÉ sazenice pro váš
les i zahradu. Ceník: www.
skolkykhory.mstranky.cz,
tel.: 728864602. RR 60164

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 160029
KOUPÍM STARŠÍ PIVNÍ
PŮLITRY A TŘETINKY
S NÁPISY PIVOVARŮ,
SBÍRKY I JEDN. KUSY.
TEL.732170454, SBĚRA−
TEL. PM 160008
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i pane−
lové cesty. Tel.: 776693272
PM 160030
KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromové
lustry a lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty, dě−
tí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, figurky zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, knihy
a časopisy o automobilis−
mu, vše skautské a junác−
ké, pohlednice, odznaky
a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 160056
KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, skládací
kolo značky ESKA, reklamní
cedule, mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky, motocy−
kl JAWA 90 Cross nebo
Roadster, i nepojízdný vrak,
moped S11, S22, JAWETA
i na náhradní díly, Škoda
1000 MB, Škoda Octavia,
Škoda Sedan, náhradní díly,
celé auto i vrak. Staré šlapa−
cí autíčko čtyřkolové nebo tří
kolové a starou koloběžku.
Též náhradní díly na Jawa
panelku nebo kývačku, pio−
nýr 550, 555, 05,20 i vrak.
Návody na obsluhu, katalogy,
dobové prospekty. Tel.:
721730982. PM 160009

KOUPÍM elektrické a mecha−
nické vláčky všeho druhu ja−
ko Piko, Merkur, Husch, Igra
a jiné, i ve špatném stavu.
Nebo jen příslušenství. Dále
koupím trafa, domečky a vše
co souvisí se železnicí. Též
koupím ramínko zadního stě−
rače na Renault Espace troj−
kové řady. Tel.: 731064361.
PM 160013

STARÉ fotoaparáty (Flexa−
ret, Mikroma, Stereomi−
kroma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské pokojíč−
ky, vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, litinové
formy na bábovku, lí−
vanečník apod. Tel.:
603872698. PM 160055

KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký te−
sák, lesní roh, housle, vo−
jenskou vzduchovku, po−
plašňák, celtu, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za budo−
vání vlasti apod. až do
r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 160054

KOUPÍM po československé
armádě do r. 1970 maskova−
né oděvy, saka, čepici, rajtky,
vyznamenání, medaile, od−
znaky vzorných vojáků, pilot−
ní odznaky, odznaky vojen−
ských učilišť, těžítka ve for−
mě modelů děl, tanků, leta−
del, letecké uniformy, pilotní
deníky a vše z pozůstalosti
po pilotech, navigátorech
apod. Tel.: 721730982. PM
160011

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

SBĚRATEL koupí staré ple−
chové reklamní cedule. Na−
bídněte na tel. 602441949
nebo napište
na Volf,
Studentská 387, Klatovy.
RR 60091
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KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako, kal−
hoty, bajonet, odznaky, dale−
kohled, šavli, boty, pouta, vy−
znamenání, 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 160010
KOUPÍM různé předměty
ze starého koloniálu, res−
taurace, obchodu, ordina−
ce, kanceláře – Nábytek,
osvětlení, reklamní mate−
riál – cedule, nádoby, ple−
chovky, plakáty, flašky,
atd. O Starém Plzenci –
vše staré: pohlednice, fo−
to, plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322. PM
160004A
VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do nově vznikajícího vo−
jenského muzea okupace
a osvobození západních Čech
vojenskou techniku (i části),
motocykly, automobily, hel−
my, dalekohledy, kordíky,
bajonety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, vysílačky,
vyznamenání, opasky, pouzd−
ra na pistole, plyn. masky,
zásobníky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice dě−
kujeme za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
731454110.
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URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v panelo−
vých v Plzni. Máme připrave−
ny investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transakce je
dokončena v řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu pře−
dem. Exekuce či zástavy vy−
řešíme. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 160040
NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s lodžií v Plzni. Podmínkou je
pouze vyšší patro, nikoli pří−
zemí. Byt může být v jakém−
koli stavu i rekonstrukci.
Cena do 1,8 mil. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
160041
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře za−
platí staré pohlednice− až
10. tis Kč za chybějící po−
hlednice obcí Šumavy
(např. Schukatschen, Paterl−
hütte, Glaserwald, Stadln,
atd.), dobře zaplatím i jiné
pohlednice do roku 1945,
uvítám větší množství, sbír−
ku či pozůstalost, mohu při−
jet. Mobil: 602486490.
RR 60059
NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1955 VÝKUP –
RENOVACE – PRODEJ
(chromovaný, dýhovaný,
selský), lustry, hodiny,
obrazy a různé staré vě−
ci na dekoraci, možnost
vyklizení celé pozůsta−
losti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322, pavel.rejsek
@seznam.cz. PM 160003
KOUPÍM na el. psací stroj zn.
Olympia Splendid číselníkové
kolečko. Prosím nabídněte,
díky. Tel.: 728095358. RR
60097
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře
zaplatí staré pohlednice−
až 10. tis Kč za chybějící
pohlednice obcí Šumavy
(např. Schukatschen, Paterl−
hütte, Glaserwald, Stadln,
atd.), dobře zaplatím i jiné
pohlednice do roku 1945,
uvítám větší množství, sbír−
ku či pozůstalost, mohu
přijet. Mobil: 602486490.
RR 60059
ELEKTROMOTOR patkový na
cirkulárku 380V, 4kW, 1400
ot./min., vinutí hvězda/troj−
úhelník. Tel.: 602854413. RR
60132

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
1+kk o výměře 20 – 30 m2
kdekoliv v Plzni. U vyšších
pater podmínkou výtah. Cena
do 1 mil. Peníze k dispozici
ihned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 160042
PRODÁM BYT 2+1 o ploše
66 m2 s lodžií v Plzni – Zad−
ních Skvrňanech. Byt se na−
chází ve 4. NP (5. patro) pa−
nelového domu s výtahem.
Byt je ve slušném technickém
stavu. Dům, ve kterém se byt
nachází je komplet zateplen,
plastová okna, ústřední tope−
ní, teplá voda, nový – ani ne
rok starý výtah. Koupelna je
vybavena původní (socia−
listickou) vanou a umyva−
dlem−funkční pro otrlejší, spí−
še ale k rekonstrukci. S rea−
litními borci NESPOLUPRA−
CUJI. Cena 1.800.000 Kč. Tel.
775311839.

PRONAJMEME
pozemek
2462 m2 k užívání. Pozemek
je v blízkosti obce, asi 5 km
od Janovic. Tel.. 739774650.
PM 160075
PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím
naší kanceláře tisíce zájemců
o pronájem. Úzce spolupra−
cujeme s velkými firmami,
pro jejichž zaměstnance hle−
dáme čisté byty k dlouho−
dobému pronájmu. Zaručuje−
me pouze solidní klientelu, je−
jíž výběr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřejmos−
tí. Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160035

PRO ZAMĚSTNANCE obchod−
ních firem hledáme byty
k pronájmu po celé Plzni. Na−
bídněte nám svůj byt pro pro−
věřené klienty. Záruka plateb−
ní schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah samo−
zřejmostí. Provizi máme zajiš−
těnu od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
160043

HLEDÁM k pronájmu s mož−
ností pozdějšího odkoupení
byt 2+1 v Plzni. Nebo
koupím – záloha + měsíční
splátky. Spěchá. Možná i vý−
měna za byt 4+1 v osobním
vlastnictví v Bělé nad
Radbůzou. Tel.: 705404111.
PM 160069

PRONAJMEME zavedené ka−
deřnictví. Klatovy, Vídeňská
ul. 2. Tel.: 602441949. RR
60090

PRONAJMU větší 2+1
v Havlíčkově ul. v Plzni, ná−
jem 6 500 + služby. Tel.
777110010

PRONAJMU HALU v okrese
Klatovy, dobrá přístupová
cesta včetně sítí v místě. Tel.:
603383211. PM 160070
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PRODÁM zděnou řadovou
garáž (s elektřinou) U Trati
mezi mlékárnou a pekárnou
v Klatovech, cena dohodou,
tel.: 604784828. RR 60073

HOLÝŠOV – POZŮSTA−
LOST – PRODÁM Byt
3+kk, sklep 2x, půda,
garáž, zahrada. Cena
dohodou. Přímý ma−
jitel: 602266098. RR
60095

PRONAJMU menší 1+1
v Plzni u Dinoparku. Nájem
4 500 Kč + služby. Tel.
733408050

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PENÍZE ihned za Vaši nemo−
vitost. Vykoupíme Váš byt,
RD, chalupu. Exekuce nevadí.
Právní servis zajištěn. MM
Reality, tel: 602853803. KŘI
PM 160079

PRODÁM byt 2+1 v Trhano−
vě. Volat na tel.734753289.
RR 60124

PRONAJMU samostatný byt
1+1 v RD, nekuřácký, PJ.
Nejraději starším manže−
lům, není podmínkou. Tel.:
605437676, volat po 18.
hod. PM 160084

l

NABÍZÍM pronájem k rekreaci
v patře RD – 2 pokoje, spol.
kuch. a koup. Cena za os.
a den 140 Kč. Při obsazení
2 pokojů 130 Kč. Šumava –
Sušicko. Tel.: 376526153.
RR 60101
PRONAJMU byt 3+kk v Kla−
tovech, Voříškova ul., tel.:
603725073. RR 60143
MENŠÍ rodinná farma hle−
dá k pronájmu zemědělské
pozemky v kú Sušice a okolí,
cca 15km. Nabízíme ná−
jem 3000 Kč/hektar za rok.
Tel.: 605460111. E−mail:
sa.hav@seznam.cz.
RR
60148

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, borovi−
ce), může být vytěžený i po
kalamitě. Seriózní jednání,
platba
hotově.
Tel.:
731027795. RR 50878
PRODÁM bývalou země−
dělskou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhledem
na panorama Šumavy, bez
přímých sousedů, s dobrým
přístupem, 5+1. Rozloha
3.500 m2 parcela – dvůr, za−
hrada, 2 x studna, 380/220V.
Vhodné k bydlení, podnikáni
i k rekreaci. Cena 1 mil.
150 tis. Kč. RK nevolat. Tel.:
602614480. RR 60131

PRONAJMU byt 2+1 v KT,
70 m2, nájem 5000 Kč +
energie, 2měsíční kauce,
nejlépe dlouhodobě, tel.:
606437874 po 18. hod.
RR 60161

KOUPÍM v Plzni novostavbu
RD nebo zahradu s novější
zděnou chatou, nebo poze−
mek (zahradu) na stavbu
RD. Jen v Plzni městě a do−
sahu MHD., elektřina, voda
podmínkou. Spěchá nabíd−
něte, děkuji. Email: gre−
nass@seznam.cz , mobil:
702000386. PM 160063
PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme
vaši chalupu či chatu v okre−
se Plzeň – jih, Plzeň − sever.
Podmínkou pouze vlastní
pozemek a zavedená elektři−
na. Peníze vyplácíme do tří
dnů. Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160034
KOUPÍM garáž v Klatovech.
Prosím nabídněte. Tel.:
602882461. RR 60162

KOUPÍM zahradu na venkově,
výhodou elektřina a voda –
okolí Horšovský Týn, Holý−
šov, Staňkov, není pod−
mínkou, tel.: 601378657. RR
60149
KOUPÍM starší chalupu nebo
rodinný domek vhodný
k opravě, rekonstrukci, do
300
tisíc
Kč,
tel.:
735839537. RR 60156

PRODÁM 4 ks nové zimní
pneu BAARUM 195/60 R15
na plechových discích. Vhod−
né na Honda CIVIC, 4 šrouby.
Cena 5000 Kč. Tel..
78848009. PM 160076
PRODÁM velkou zahradu na
Markytě v Klatovech o výmě−
ře 890 m2, dřevěná, patrová
chatka, kůlna, plechová ga−
ráž, studna s vlastní vodou,
bojler, domácí vodárna, nedo−
dělaná koupelna, elektřina
220V, WC. Zahradu lze použít
jako stavební parcelu na stav−
bu do 40 m2. Cena 550.000
Kč. Tel.: 728144954. RK ne−
volat. RR 60029

PRODÁME v Mileticích u Dla−
žova parcelu na stavbu chaty
nebo RD. Tel.: 731030524.
RR 60096
PRODÁM pozemek ve Spůli
(Janovice n. Úhl. – KT) o vý−
měře 961 m2, cena 200
Kč/m2. Sítě vedle. Tel.:
739518564. RR 60114
PRODÁM zeměděl. půdu –
orná 25 Kč/m2 a ostat. plochu
s lesním porostem, cena
dohodou. Tel.: 728502953.
RR 60116
KOUPÍM A DOBŘE ZAPLA−
TÍM LES. Na velikosti ani stáří
nezáleží, platím hotově. Tel.:
773585290. RR 60144
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PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, kardany,
pětistupňovou převodovkou,
pěkné pneu včetně disků,
světla atd. Dále prodám ná−
kladní automobil DAF 45,
celk. hmotnost 11 t, s vyklá−
pěcím čelem, případně jedno−
tlivé díly. Tel.: 603383211.
PM 160021
PRODÁM motorovou sedmi
metrovou loď s malou kaju−
tou, německé výroby se Z no−
hou a se zabudovaným, ne−
funkčním
osmiválcovým
karburátorovým motorem
GMC, včetně dvounápravo−
vého brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jednání
80000 Kč. Tel.: 723622663
PM 160022

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré motocyk−
ly všech značek a v ja−
kémkoliv stavu i jedno−
tlivé díly. Platím ihned
v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 60118
PRODÁM traktor Krystal
80 11 bez SPZ, kloubový trak−
tor Škoda 180 se zadními hyd−
raulickými rameny s SPZ,
vhodný pro zemědělské práce
a práce v lese, přívěsný nakla−
dač za traktor typ 750 a 500,
malotraktor McCormic s čel−
ním nakladačem bez SPZ. Tel.:
603383211. PM 160024
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PRODÁM Škoda Felicia Pick
Up. Do provozu 12/1999,
STK do 2/2018, první maji−
tel, najeto 106.000 km, Cena
25.000 Kč + DPH. Tel.:
602439777.

1

PRODÁM Citroen C3 1.1. Do
provozu 3/2007, první maji−
tel, najeto 45.000 km, barva
červená. Cena 80.000 Kč.
Tel.: 602439777.
PRODÁM UNC 061. Cena
150.000 Kč + DPH. Tel.:
602439777.
PRODÁM náhradní díly na ná−
kladní automobil DAF typ AE
45 FA, pěkné pneu s disky,
rozměr i pro nové Avie, motor
s šestistupňovou převodov−
kou a kompletní dveře do ka−
biny v pěkném stavu. Sklá−
pěcí hydraulické zadní čelo
HUBFIX v pěkném stavu včet−
ně ovládání. Případně čelní
sklo i jiné díly. Dále prodám
valníkovou sklápěcí korbu
LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 160025
PRODÁM sklápěcí nákladní
auto Trambus 706 Š ,16 t, se
zadním náhonem bez SPZ.
Cena 30000 Kč a Trambus
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 160023

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 do−
klady i bez. Tel.
608941498. RR 60133
KOUPÍM traktor Zetor řady
25,30,40,50,60,70 i 80,
s čelním nakladačem, ale
i bez něj. Tel.: 723622663.
PM 160026

PRODÁM ALFA Romeo 159,
r.v. 2006, obsah 1.8, najeto
35.000 km, stříbrná metalí−
za, benzín, cena 149.000 Kč.
Tel.: 376397318. RR 60127

SNĚŽENKY jsou už vidět, i já
bych chtěl vidět budoucí
přítelkyni. Štíhlejší postavy,
věkem do 70 let a bez domá−
cích mazlíčků (z důvodu ces−
tování). Kontakt SMS nebo
volat na tel.: 728611096. PM
160071
NEKUŘÁK 55/170 se rád se−
známí s menší štíhlou ženou
do 49 let, nekuřačkou, s vy−
řešenou minulostí. Tel.:
773629396. PM 160007
VAŠEK 39 let/180 cm, svo−
bodný z Domažlicka, hledá
hodnou sympatickou přítel−
kyni do 40 let, možno i s 1 dí−
tětem, které uvítám, pro kte−
rou má otevřené srdce a lás−
ka větší cenu, než peníze
a krása, která je pomíjivá.
Pokud máš jako já ráda
toulky přírodou, potom hle−
dám právě Tebe. Vše ostatní
si povíme při osobním set−
kání. Tel.: 725541088. PM
160059
HLEDÁM ženu okolo 40 let,
štíhlejší postavy, neku řač−
ku, všeobecných zájmů,
k vytvoření trvalého vztahu.
Tel.:723722055. PM 160074

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 60078

38 LETÝ, vyšší sportovní po−
stavy hledá ženu do 55 let na
trvalý vztah a rodinný život.
Ozveš se?, Tel.. 722749243.
PM 160081

PRODÁM Škodu Fabia, r.v.
2002, 150.000 km, cihlová
metalíza, TK 11/2017, 44kW
– 4 válce, 1400 cm3, cena
50.000 Kč. Tel.: 608182508.
RR 60165

SVOBODNÝ 46/179 rád po−
zná svobodnou dívku, která
má zájem o vážnou známost.
Jsem ze Šumavy. Odpovědi
zasílejte na adresu redakce
pod č. inz. PM 160085
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WINTERZEIT – Kuschelzeit!
Netter Mann 48 sucht
sympathische, deutschspre−
chende Frau für eine tolle
Liebevolle Zukunft. Raum
Sušice/Klatovy. Tel.: 0049
1709922113. RR 60084

ŽENA 63 let bez závazků hle−
dá přítele 60–65 let, výška
175–180cm, pro toulky pří−
rodou, který nechce být
sám. Byt, auto, chalupu
mám. Domažlice – Klatovy,
tel.: 720408994. RR 60104

64/188 RÁD pozná štíhlou
nekuřačku, která je už také
sama. RR 60085

AHOJ, hledám přítele, který
nechce být sám, jako já. Je
mi 21 let, jsem plnoštíhlé po−
stavy, obyčejná holka. Zn.:
Najdem se. RR 60115

45/195 HLEDÁ sympatickou
ženu k vytvoření trvalé−
ho vztahu. Nejlépe ze Sušice
a blízkého okolí. SMS na
tel.: 727822291 nebo
725936185. RR 60102
TAKÉ jsi sama a hledáš ka−
maráda, přítele, tak se ozvi
41letému muži ze Sušice.
SMS na tel.: 731789666 ne−
bo 720374362. Zn.: Láska je
mocná čarodějka. RR 60103
66/173 NEKUŘÁK hledá
upřímnou a laskavou part−
nerku pro trvalý vztah se zá−
jmy o domov, přírodu, tel.:
607293573. RR 60108
38LETÝ, ne vlastní vinou roz−
vedený, hledá upřímnou že−
nu. Dítě není překážka, volejte
od 16 do 21 hod. Kontakt –
tel.: 724172275 – Domažlice
– Klatovy – okolí. RR 60113
HLEDÁM k sobě elegantní –
dominantní přítelkyni – Paní.
Jsem rozved. 60/170, mlad.
vzhledu, zajištěný, mezi PM
a DO. Najdeme spolu štěstí?
Tel.: 607293848. RR 60135
HLEDÁM ženu kolem 60 r. ke
společ. žití v rod. domku, se
zájmem o přírodu, cestování,
chalupaření a vše hezké, tel.:
723387698. RR 60140

NAJDU příjemného přítele
s autem tak do 75 let. Pro
společné chvíle. Já vdova
zachovalá 73/175, štíhlá –
ve dvou je lépe. Tel.:
734678877. RR 60136
RÁDA poznám slušného mu−
že, věk 65 i více. Řidičský
průkaz
vítán.
Tel.:
723048366. RR 60141

NEKUŘÁK Plzeňák 72/170/
90 hledá Plzeňáka na popo−
vídání u videa, který je také
sám jako já. Může být i žena
do 80 let. Pouze Češi. Byd−
lím Na Vyhlídce 10 v Plzni –
Božkově. Trolejbusová linka
č. 12, výstup v ulici Na
Spojce, vrátit se zpět a první
ulicí doleva – adresa Na
Vyhlídce 10. Pouze volejte,
SMS
neumím.
Tel.:
736204861. PM 160014
RÁDA poznám kamarádky
/kamarády na společné rekre−
ační sportování (plavání, tu−
ristika, kolo). Je mi 46 let a
jsem z Klatov. Tel. 737133608.
Prosím SMS. Nehledám part−
nera. RR 60086

49/181 POHODÁŘ hledá po−
hodářku na procházky a do
sauny. Zn. Buď fit! RR 60147
ROZVEDENÝ 58/180 vše−
stranných zájmů hledá milou
sympatickou ženu štíhlé po−
stavy do 56 let. Domažlicko.
Tel.: 737671535. RR 60151
SYMPATICKÝ pohodář 46 let,
sport. postavy, zadaný,
180cm, hledá štíhlou ženu,
trochu divošku, na hezký sex,
která si ho umí užít a nebrání
se téměř ničemu. Uvítám tr−
valý diskrétní vztah, bez naru−
šení soukromí. KT, DO, tel.:
721460064. RR 60154
48/177 ROZVEDENÝ, s vyře−
šenou minulostí hledá k váž−
nému seznámení ženu 40–48
let. Zn.: Najdu Tě? Tel.:
724788913. RR 60159

ŽENA 73/165 s všestrannými
zájmy hledá čestného přítele
pro trvalý vztah. Odpovědi
posílejte do redakce pod
č. inzerátu PM 160073.
HLEDÁ SE KAMARÁD, přítel,
partner – to teprve čas ukáže,
60−70 let pro ženu 60/165.
Odpovědi zasílejte do redakce
pod č. inzerátu PM 160077.
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KDO DOUČÍ Mechaniku
a Pružnost a Pevnost studen−
ta VŠ strojní v Plzni. Děkuji za
nabídku. Tel.: 606539354.
PM 160080

KARTY nelžou, kyvadlo odpo−
ví na Vaše otázky a magie po−
může při řešení potíží. Vý−
klady karet, roční předpovědi,
pomoc v mezilidských a mi−
lostných vztazích, při mate−
riálních a zdravotních problé−
mech. Odrušení negací či
kletby. Tel.: 775901978. PM
160060
EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše potřeb−
né rychle vyřídíme. Vykou−
píme starší stavební stroje,
nákl. automobily a zeměděl−
ské stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila apod.)
a výkup železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 160027

Aktuální internetové noviny na
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná
realitní kancelář v Plzeň−
ském kraji Vám vyplatíme až
80% kupní ceny vaší nemo−
vitosti předem. Peníze máte
na účtu do 24 hodin. Ne−
slibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160038

NABÍZÍM ukládku zeminy
i větší množství cca 4000 tun.
Cena při menším množství
100Kč/t, při větším množství
sleva až na 55 Kč/t. Plzeň,
Klatovy.
Přeštice
Tel.:
603383211. PM 160028
PROSÍM, kdo se potřebuje
zbavit vykopaných pařezů,
ať se mi ozve na tel.:
607234652. Mám zájem
o šířky kmenů 40 cm a více
a délky kmenů min. 60 cm.
Více na www.drevorezby−
belfin.cz. RR 50691

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje Vaší situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 160036
VYKLÍZECÍ PRÁCE –
kompletní vyklizení, od−
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost
vymalování, úklid. Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 160005
STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
160037
PROFESIONÁLNÍ
čištění
a ošetření pleti obličeje, vy−
soce kvalitními a certifi−
kovanými produkty SRN –
žehlení, mobilita, tel.:
727863331. RR 60099

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vyjed−
náme maximální SLEVU!
A nezaplatíte ani korunu na−
víc! Více na www.zkontroluj−
to.cz nebo volejte zdarma na
800 888 957. PM 160039
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789. RR
60077
PROVÁDÍM veškeré zednic−
ké práce – omítky, zdění,
výkopové práce a další prá−
ce dle domluvy. Sušicko,
Klatovsko a Plzeňsko. Tel.:
722749243. RR 60111
ZIMNÍ řez ovocných stromů
a další práce na zahradě.
Při prořezu většího množství
stromů prořez jednoho
stromu
zdarma.
Tel.:
721728644. RR 50855
RYCHLÁ půjčka. Klatovy
a okolí. Tel.: 734258355. RR
60139

FOFR PŮJČKA. Registry ne−
řešíme. Tel.: 702403547.
KŘI PM 160016
PŮJČKY NA RUKU od
2.000 Kč, od 18−80. let.
Vem OP a mobil. Insol−
vence ani exekuce ne−
vadí. Nejsme Ferratum.
Po−Pá 9−17. Plzeň, Sady
Pětatřicátníků
48/33,
2.patro, dv. č. 303, Tel.:
607 083 088. KŘI PM
160066
RYCHLÉ půjčky 5tis−300 tis.,
hypotéky až 3 miliony Kč,
bez poplatku předem.
www.kz−finance.cz.
Tel.:
737607405.
KŘI PM
160072

ODDLUŽENÍ

OSOB!

Rychle, levně! E−mail:
dluhy.ne@seznam.cz.
Tel.:734741216. KŘI PM
160082
PŮJČKA! Výplata v hoto−
vosti, měsíční splátky, tel.
777012794 nebo SMS. RR
60087
RYCHLÉ půjčky bez poplat−
ků, bez náhledu do registrů.
Domažlice a okolí, stačí
SMS – 724778145. RR
60152
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PŮJČKY 2.000−10.000
Kč! Ihned „na ruku“!
Přijďte s OP ČR + mobil,
bez exekuce. Plzeň,
Pražská 41, po−čt 11−16,
tel.:605760958. KŘI PM
160083

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zkušený
chovatel, etolog a výcvikář.
Tel.: 737824579. PM 160017
PRODÁM jehňata ze Šumavy,
ovečky i beránky, přeoč−
kované. Tel.: 603383211,
723622663. PM 160031
PRODEJ doma vykrmených
prasat. Možnost porážky. Tel.:
606509783. RR 60100
PRODÁM štěňátka knírače
středního P+S, odběr polovi−
na dubna, očkování, odčervení
samozřejmostí, oba rodiče
mám, dotazy – 606231922,
Staňkovsko. RR 60109

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM 2 bílé kozlíky nar.,
1/16, matka ER, otec linie ves−
mír 1000 Kč/kus, 4 kozičky
nar. 1/16 matka česká bílá,
otec 93% ang – 1000 Kč/kus,
př. větší dojivosti 1000 Kč/kus,
2 černé kozy malý vzrůst
500 Kč/kus, 1 dvouletou kozu
na maso 500 Kč, kozí mléko
25 Kč/l, králíky 250 Kč/kus,
Kdyňsko, tel.: 723877969. RR
60153

l
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JSME sexy, máme sexy štíh−
lé postavy, rádi sexujem
před diváky, chcete nás vi−
dět? On 43, ona 39 let, dělá−
me všechno, senioři vítáni,
diskrétnost a hezký prožitek
zaručujem. Jsme z KT, těší−
me se na zavolání. Tel.:
704424756. RR 60069

DARUJI 9letou fenku amer.
staforda dobrým lidem. Je
hodná, přítulná a zvyklá žít
v bytě. Zdravotní stav mně ne−
dovoluje se o ni nadále starat.
Tel.: 723932082. RR 60157

Další
číslo
NABÍZÍME rekvalifikační
kurzy: masér, pedikúra, ma−
nikúra, nehtová modeláž,
kosmetika a další. Akre−
ditováno MŠMT ČR, MAVO
s.r.o., individuální výuka!
www.vip−relax.cz,
www.
mavo.eu.Tel.: 602478448,
603284493. KŘI PM 160018

Plzeňského
rozhledu
vyjde
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SUPERCENA

1 ks 69 Kč

1 pár samec+ samice 138

Kč

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ
– plody mají vynikající léčivé
účinky a vysoký obsah
vitamínů

NOVINKA

79 Kč
KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ
– je také známa jako ovoce
pěti chutí a má významné lé−
čivé a tonizující účinky.

12 ks 139 Kč
JAHODY STÁLEPLODÍCÍ
– plodí již několik týdnů po
vysazení a sklizeň trvá až do
prvních mrazů

59 Kč

59 Kč

– prakticky beztrnný angrešt
s červenými sladkými plody,
netrpí padlím!!!

MALINÍK POLKA
– nejlepší a nejchutnější ma−
liny pro Vaši zahradu. Od léta
až do zámrazu bohatě plodí

MEDVĚDÍ ČESNEK
– je oblíbený nejen pro své
využití v kuchyni, ale také ja−
ko léčivá bylina.

Keř 69 Kč

Keř 69 Kč

Keř 69 Kč

RYBÍZ ČERNÝ TITANIA
– velkoplodá odrůda s la−
hodnou chutí, vhodná na jíd−
lo i zpracování.

RYBÍZ ČERVENÝ VELKOPLODÝ
– sladké plody v dlouhých
hroznech, odolný mrazu
i chorobám

JOSTA – JOSTABERRY
– kříženec angreštu a černé−
ho rybízu má nezaměnitelnou
chuť a je velmi úrodný.

ANGREŠT CAPTIVATOR

149 Kč
INDIÁNSKÁ BORŮVKA
„VICKY“
– dechberoucí bílé květy
a mimořádně chutné sladké
plody, spojení krásy a užitku

89 Kč

NOVINKA

99 Kč

MALINÍK ALPENGOLD
– žlutý, stáleplodící a hlavně
beztrnný!!! maliník. Plody jsou
velké, sladké a nečervavé

99 Kč
ZIMOLEZ KAMČATSKÝ
– již koncem května můžete
sklízet sladké a velmi chutné
modrofialové borůvky

89 Kč

12 ks 89 Kč

OBŘÍ KANADSKÁ BORŮVKA
– jediná opravdová borůvka
pro Vaši zahradu, nevymrzá
a bohatě a pravidelně plodí

JAHODY VELKOPLODÉ
– ihned plodící frigo sazeni−
ce, sladké, šťavnaté a voňavé
jahody již několik týdnů po
vysazení

149 Kč

299 Kč

MORUŠE TRNAVSKÁ
– lahodné plody moruší jsou
vynikající pochoutkou a s ob−
libou je mlsají děti i dospělí

TRPASLIČÍ NEKTARINKA RUBIS
– na balkoně či v malé
zahrádce můžete sklízet vyni−
kající nektarinky

Zasíláme na dobírku poštou. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog návodů
na pěstování. Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod.
Objednávky přijímáme telefonicky, přes e−shop, nebo písemně.

Subtropické zahradnictví Kruh,
Kruh 209, 514 01 p. Jilemnice,
tel.: 481 587 225
e–shop:

Pro jarní výsadbu nabízíme velmi bohatý výběr ovocných stromků, keřů a také vynikající odrůdy jahodníků.
Plzeňský rozhled 3/2016
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