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Vzdělání pro dospělé:
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium

Předškolní a mimoškolní pedagogika – jednoleté zkrácené studium

Mechanik el. zař. – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení, MZ

Strážník městské policie – 3leté nástavbové dálkové studium
– 2leté nástavbové denní studium.

Příměstský jazykový tábor – výuka anglického a německého jazyka.

Základní škola – s nadstandardním výukovým programem
jazykového zaměření

Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium se zaměřením: 
� Veřejná správa a právo � Diplomatický protokol � Cestovní ruch 
Floristka – čtyřleté denní studium
POZOR – PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

POZOR – PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Vzdělání dospělých
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium se zaměřením:
� Veřejná správa � Cestovní ruch �

Podnikání – tříleté dálkové studium
Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném 

oboru nebo maturita

Základní škola, Střední odborná škola 
a Gymnázium, BEAN, s. r. o.

Trnkova 125, 345 61  Staňkov
Kontakty: 773 971 373

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !

Dny otevřených dveří: 
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.

Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech. 
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích 

programech a individuální přístup ke studentům.

Přijímáme jako jediná škola v kraji na všechny obory 
bez přijímacích zkoušek!

NOVINKY

Galavečer s mezinárodní účastí na−
bídne velkolepé zápasy bojových
sportů, jako je thajský box, kickbox,
box. Jako VIP hosté se zúčastní elit−
ní světoví profesionální zápasníci.
Atraktivní galavečer vyvolá−
vá neuvěřitelnou atmo−
sféru. Za posledních
5 let přišlo na Souboj
Titánů 17 800 diváků.
Patří mezi nejoblíbenější
a nejznámější turnaje v Evro −
pě. Tradiční akce začíná předzápasy
od 18:00 hodin a hlavní program ná−
sleduje od 19:00 hodin.

Představí se světový šampion
a legenda v muay thai Jiří Žák nebo
domácí borec s ocelovou bradou
a obrovským srdcem Honza Tůma.
Těžké váhy budou v obsazení

Luboše Raušera a Michala Janáčka,
bude to bitva „tanků“. Dívčí válka
mezi provazy v mezinárodním sou−
boji, to je Alexandra Jursová vs
Therese Gunnarsson.  V extra sou−

boji do ringušap na−
stoupí plzeňská

ho kejová legenda
a městský radní
Michal Dvořák

proti dravci jménem
Steven Kr t. Novinkou

koncepce Souboje Titánů je navázá−
ní spolupráce se světovými zahra−
ničními televizemi, které mají zájem
o kvalitní zápasy, které při ná šíme
a dodáme tzn. na klíč. Galavečer bu−
de přenášen do Ruska, Holandska
a dalších zemí, kde jsou bojové
sporty velice populární. 
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Koncem dubna čeká populární sa−
mičku nosorožce indického Maruš −
ku cesta do nového domova. Tím
bude zoo Touroparc ve Francii.
Čeká tam na ni nový partner jmé−
nem Fanindra. První dvě dekády
dubna jsou tedy poslední šancí po−
zorovat Marušku v rodné zoologic−
ké zahradě s maminkou Manjulou. 

Maruška je jedním z nejpozo −
ruhodnějších odchovů v historii

nejpopulárnějších zvířat. Když se
narodila, vážila 55 kg, počátkem
ledna 2016 však již měla 1070 kg.
Kmotrem – křtitelem se stal v roce
2014 Alice Cooper.  Zoo Plzeň je 
třetí zoologickou zahradou v ČR,
která rozmnožila jakýkoliv druh no−
sorožce.

Verdikt o nové březosti Manjuly bu−
de vyřčen v následujících týdnech na
základě rozboru vzorků trusu na
Univerzitě veterinárního lékařství ve
Vídni u profesora Franze Schwar zen −
bergera. V ČR se dosud narodila

4 mláďata nosorožce indického, 
z nichž 3 byla odchována. Maruška
přišla na svět 17 let po samičce Nově
ze Dvora Králové n. L. Trio Baabuu,
Manjula a Maruška jsou jediní noso−
rožci indičtí v ČR v současnosti.
V Evropě žije nyní ve 27 zoo celkem
71 indických nosorožců. V roce 2014
se v Evropě narodila 3 mláďata, v ro−
ce 2015 potom 4. Manjula přijela do
Plzně v roce 2010 přímo z rodného
Berlína, Baabuu v roce 2011 vystřídal
původně dovezeného Beniho, který
místo něj zamířil do Chesteru.

Pane starosto, vraťme se ještě k zim−
ní sezoně. Ta letošní nebyla asi podle
vašich představ?
V pořadí už to byla třetí zimní sezona,
která zůstala hodně dlužna za těmi, na
které jsme si zvykli za naše−
ho mládí. Nicméně když vi−
dím, že  na Velkém Javoru
i na Špičáku, Nad nádražím
v Železné Rudě se ještě 
lyžuje, tak patří velký dík
všem, kteří se snaží milovní−
kům zimních sportů vyjít maxi−
málně vstříc. Není bez zajímavosti,
že i v době velikonočních svátků byly
perfektně upravené sjezdovky na
Pancíři, za které by se nemuselo stydět
žádné alpské středisko. Přitom na
Pancíři se lyžuje na přírodním sněhu
a to díky unikátní poloze sjezdovky.

Tady vydrží sníh do toho nejdelšího 
termínu, který je vůbec možný pro 
lyžování.
Teď už většina příznivců Železno −
rudska pomýšlí na letní sezonu. Na
co se mohou těšit?
Na šumavskou přírodu, které ne náho−
dou říkáme, že jsou to plíce Evropy.

O tom jsme se přesvědčili v loňských
parných dnech. Každý, kdo k nám při−
jede a několik dnů zůstane na Šumavě,
hodně udělá pro své zdraví. 
Kromě přírody se návštěvníci také

chtějí bavit.
Na Železnorudsku se roz−
hodně nudit nebudou. Při −
pravili jsme pro ně velmi
bohatý a pestrý program
„Želez norudsko vás baví“

v podobě nejrůznějších 
akcí. Srdečně zvu všechny mi−

lovníky Šumavy k nám a už předem
jim vzkazuji, že jim čas na nudu žádný
nezbude. První takovou velkou akcí je
přestěhování Infor mačního a turistic−
kého centra (ITC) z radnice do původ−
ní budovy základní školy. Bývalou
školu jsme přebudovali na Environ −

mentální centrum, kde 
bude nově umístěno
Íčko. Slavnostní otev−
ření ITC centra připra−
vujeme na konec mě−
síce dubna.
Co přinese turistům?
Nově zde instalujeme
Muzeum Historie ly −
žování na Železno −
 rudsku, které doposud
bylo v Zámečku. Pro −
story využijeme také
pro výstavy, největší
bude expozice přírody
Šu ma vy, bude zde ki−
no a velký přednáš −
kový sál. Chystáme
zde další překvapení,
o kte rém teď nechci
mluvit. Odtajníme ho
až v den otevření. En −

viron men tální centrum bude určitě
navštěvovaným místem a to hlavně
ve dnech, kdy šumav ské počasí není
přívětivé pro turistické vycházky.
Proč jste se rozhodli přestěhovat
Íčko?
Na radnici nám chyběla obřadní síň
a přestěhováním jsme získali prostor,

kde bude důstojné místo pro svatební
obřady.
Ale hlavně ITC v budově kde, bude
širo ké zázemí pro návštěvníky Želez no −
rudska budeme moci co nejlépe 
uspo kojit informacemi a zážitky naše
návštěvníky.
Turistickým hitem loňské letní sezony
byly naučné stezky. Budou další?
Předně chceme doplnit některé stávají−
cí naučně stezky. Například Sklářskou
stezku chceme doplnit o repliku Skelné
hutě, naučnou stezku kolem obce

Špičák o repliku Železné hutě. Další dvě
stávající Tetřeví stezku a Utajená obra−
na železné opony doplní další nová
Hadí stezka vedoucí na Pancíř. Sna −
žíme se stále něco nového a zajímavé−
ho vymýšlet pro návštěvníky Železno −
rudska, aby se jim u nás líbilo.
Nesmím zapomenout na letní provoz
v lyžařských areálech, který velmi
oživu je turistický ruch. V neposlední
řade je to i jízda lanovkou v korunách
stromů na Pancíř. Lanovku provozuje
město a co je zajímavé, lidé s oblibou

usedají do sedaček lanovky, která
v té samé podobě jezdila i za mi −
nulého režimu. Je to pro ně taková
retro jízda.
Nahlédněme letmo do kalendáře
akcí „Železnorudsko vás baví“.
Město Železná Ruda bude ve dnech
27. až 29. května hostit města 
a obce, které mají ve znaku parohy.
Akce Parohatá města bude ve zna−
mení bohatého kulturního programu
i u našich bavorských sousedů.
Čtvrt století partnerství Aldeno –
Železná Ruda si připomeneme na
slavnostním česko – italsko – ba −
vorském večeru 1. července od
19:00 hodin. Druhý den a to 2. čer−
vence u nádraží v Alžbětíně zahájíme
Rysí slavnosti. Bude to už 7. ročník.
Měsíc červenec zakončíme tradič −
ními Železnorudskými slavnostmi,
které proběhnou ve dnech 29. až 
31. 7. Jste všichni srdečně zváni
k nám na Železnorudsko. (re)

Starosta Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr o letní sezoně říká:

Perfektně upravená sjezdovka na Pancíři v době letošních velikonočních svátků. 

Ti, kteří letos přijeli lyžovat na špičácký skiareál, ocenili
nové parkoviště na Špičáku, které bude i v letní sezoně
hojně využíváno. Na jeho otevření byl také starosta
Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr (vlevo) a starosta
bavorské Železné Rudy Charly Georg Bauer.

Nenechte si ujít zážitkovou jízdu v koru−
nách stromů. Lanovka je dlouhá 2.739 m
a překonává výškový rozdíl 347 metrů. Do
provozu byla odevzdána v roce 1971. 

Návštěvníci se u nás nudit nebudou

Maruška za měsíc odjíždí
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Začátkem devatenáctého století
měl jistý náš básník starost  o to,
co z nás Slovanů bude za sto roků
a co bude z celé Evropy? Asi jsme
to neměli nikdy příliš jednoduché.
Celé generace usilovaly o svo −
bodu a chtěly se vymanit z  ci −
záckých vlivů.

Již 18. ledna 1409 český Král
Václav IV psal: „…My tedy, pova−
žujíce za nespravedlivé, aby z prá−
ce obyvatel, kteří na prospěch z ní
po právu mají nárok, těšili se
cizin ci, když dávat přednost ci −
zincům před domácími je zvráce−
ním náklonnosti… .“  Tehdy šlo
o to, že na pražské univerzitě měli
Němci tři hlasy proti jednomu 
hlasu českému, a právě vydaný 
dekret Kutnohorský byl listinou,
omezující vliv cizinců na naší uni−
verzitě. Že by býval český král byl
také xenofobní? Ale stejně nám to
na delší dobu moc nepomohlo. 

Byla zhruba polovina devate−
náctého století, přesně rok 1834,
když evangelický kněz a historik
Samuel Tomášik přicestoval do

Prahy. Byl pobouřen, když v  uli−
cích Prahy slyšel mnohem více
němčiny než mateřského jazyka.
Zoufal si, že matička Praha,
ta „perla západního slovanského
světa“ se utápí v německém moři.
Tehdy napsal píseň Hej Slované,
která se stala velmi oblíbenou
ve vlasteneckých kruzích několika
slovanských zemí a je známá
v něko lika jazycích. Už o 14 let po−
zději volali čeští  vlastenci „do
zbraně,“ opět v  touze vymanit se
z cizácké poroby. Revoluce se ko−
nala pod vedením pokrokových
vlasteneckých podnikatelů, spiso−
vatelů a novinářů, ale dostali jsme
mohutně na frak. Svoboda se ne−
konala a K. H Borovský radil, že
časem bude nejspíš nutno při −
tisknout se k velikému dubisku, jež
dosud vzdoruje zhoubným časům,
čímž myslel bratrské Rusko, které
nikdy porobeno nebylo a řada 
vlivných osobností, spisovatelů
a vlas tenců  se začala učit azbuku

Jen nadšeným vlastencům té
doby dodnes vděčíme, že naše

společnost nebyla germanizována
a čeština, která měla být jako ja−
zyk služek vymazána ze slovníku,
zůstala i jako úřední jazyk zacho−
vána. Ačkoliv obsahuje množství
germanizmů a výrazů převzatých
z latiny, je to po našem. Píseň Hej
Slované se vypořádává i s eventu−
alitou, že se nad námi hrozná bou−
ře vznese, skála puká, dub se lá−
me, země se třese, ale my stojíme
stále pevně…?

Dnes by moje babička nejspíš
zkoprněla, kdybych jí k  jejím 
domluvám odpověděla jazykem
současných českých televizních
seriálů „… hele babčo, nešil, co
tě bere? Vo co gou? No tak sory,
ale dobře víš, že takový prkotiny
já neřeším“. Ve svém  oblíbeném
časopise o filmových hvězdách
by se dočetla, že  ta a ta „dora −
zila“ kamsi na ples, a pak „se
přesu nula“ jinam, přičemž neuhlí−
dala rozkrok a vypadlo jí ňadro.
V  telefonu by jí radili, že pokud
chce vyřídit tohle, musí stisknout
jedničku, v  případě že tamto,

stiskne dvojku  a úplně na konci
té číselné tirády by se ozvalo call
centrum se svým blbečkovským
„jak vám mohu pomoci?“ Snad je
za  okolností  těchto zásadních
změn naší společnosti pochopi−
telné, že  jsem docela ráda, že
moje babička už je tam nahoře
a v bezpečí.

Vše nasvědčuje tomu, že už
skála puká, dub se láme, svět se
třese, i kolem naší země to vře,
přičemž útěcha, že „bůh je s ná−
mi, a kdo proti nám, toho smete“
nemusí vyjít. Na veliké dubisko na
východě, dosud neporobené
a důsledně odmítající se porobit,
což leží světovým obhájcům míru
a lidských práv tvrdě v  žaludku,
se soustředěně plije. A pokud jde
o naše vlastenectví? Hej Slované!
Ještě naše slovanská řeč žije, 
dokud naše věrné srdce pro náš
národ bije – ale právě v tom je za−
kopaný pes.  Vyskytují se ještě
věrná srdce, která bijí pro český
národ? 

Dagmar Hermanová

Hej Slované!
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Dotaz čtenáře AP:
Dobrý den, 

přestěhoval jsem se do podnájmu
do bytu v klasickém panelákovém
domě a po několika dnech jsem 
zjistil, že je v  domě kamerový
systém, majitel bytu mi řekl, ať to
neřeším, že je všechno povolené.
Mohl bych se proti tomu nějak brá−
nit, když se mi to nelíbí?

Odpověï advokáta:
Vážený pane AP,
problematika kamerových systé−

mů je obecně velmi diskutovaná,
protože jsme v  dnešní době téměř
na každém kroku sledováni. Na
úvod je ale nutné rozlišit, zda se
jedná o záznamový kamerový sys −
tém, nebo bez záznamu. Kame rový
systém, který data nezaznamenává,
nevyžaduje povolení Úřadu pro
ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
a slouží buď jen jako výstraha nebo
pro namátkovou kontrolu, když

zrovna někdo může kamery sledo−
vat. Složitější situace je s  kamero−
vým systémem, který záznamy po−
řizuje a ty jsou po nějakou dobu 
archivovány. Jelikož se již dříve do−
vodilo, že záznam z  kamery, který
zachycuje osobu, je osobním úda−
jem, musí být záznamový kamerový
systém registrován u ÚOOÚ. Regis −
trace není automatická, ÚOOÚ musí
každou žádost posoudit a zvážit,
zda žadatel splňuje veškeré pod−
mínky pro získávání a uchovávání
osobních údajů.

Co se týče záznamových kame−
rových systémů v  bytových do−
mech, tímto se opakovaně zabývaly
soudy a ÚOOÚ vydal několik stano−
visek, poslední v lednu 2016. Když
bychom měli závěry soudů a ÚOOÚ
stručně shrnout, tak je nutné roz −
lišovat, jestli je kamera namířena
přímo na dveře bytů nebo snímá vý−
hradně společné prostory – sklepy,
výtah, vchodové dveře… V prvním
případě se jedná o tak zásadní zá−
sah do soukromí, že je od obyvatel
domu vyžadován výslovný souhlas
k  provozování kamerového systé−
mu. Za situace, kdy kamery snímají
jen společné části a zásah do sou−
kromí není tak razantní, stačí, když
jsou obyvatelé domu předem s pro−
vozováním kamerového systému
seznámeni a na viditelných místech

je vylepena cedule s upozorněním,
že prostor je monitorován kamero−
vým systémem.

Ve Vaší situaci by bylo namístě
nejprve zjistit, zda jsou kamery zá −
znamové, pokud ano, zajímejte se
o to, co přesně zabírají. Správce
systému je povinen Vám zpřístupnit
tyto údaje i záznamy, které jsou
Vašimi osobními údaji. I když jste se
do domu nastěhoval v době, kdy už
byl kamerový systém v provozu, ne−
znamená to, že nemáte nárok na to
být řádně informován. Jestliže kame−
ry nezabírají přímo dveře Vašeho
pronajatého bytu, měl Vás minimál−
ně majitel bytu upozornit, nejlépe pí−
semně v nájemní smlouvě, že dům
je monitorován. Pokud by kamery
zabíraly přímo Váš byt a na zázna−
mech by byl zachycen pohyb osob
do a z Vašeho bytu, je povinností
správce kamerového systému ob−
starat si souhlas Váš a osob, které
s Vámi žijí. Souhlas samozřejmě ne−
jste povinen dát. Je nutné zvážit, zda
bezpečnost v domě převažuje nad
ochranou Vašeho soukromí.

V případě, že byste měl pochyb−
nosti o řádném provozování kame−
rového systému, je možné podat
podnět ÚOOÚ, který provozování
kamerového systému prověří.

Mgr. Zdenka Mlčáková, 
advokátní koncipient

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Synagoga přivítá 
kytarového mága
V tomto roce slaví šedesátiny
obdivovaný kytarový mág, skla−
datel rockových balad, ale i sym−
fonické a scénické hudby, jeden
z otců Pražského výběru, či
Stromboli, široce respektovaný
a obdivovaný hudebník Michal
Pavlíček. 

Michal Pavlíček, tato legenda
ověnčená řadou vítězství jak v di−
váckých anketách, tak odborných
soutěžích, vystoupí v impozantním
prostoru Velké synagogy v Plzni
vůbec poprvé. Na koncert ke své−
mu narozeninovému výročí si při−
zval hosty, kteří ideálně kores −
pondují s duchovním prostorem
druhé největší synagogy Evropy.
Koncert bude především průřezem
dvou desek, které Michal Pavlíček
natočil s charismatickou zpěvač−
kou Monikou Načevou. Pavlíček
zhudebnil silné texty Jáchyma
Topola, které Načeva interpretuje
velmi emocionálně  a působivě za
dominantního doprovodu Pavlíč −
kovy nezaměnitelné, magické roc−
kové kytary. Koncert v prostoru
Velké synagogy ještě obohatí
smyčce kvartetu Pavla Bořkovce. 
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Nevím, nakolik byl klasik české
literatury Karel Čapek zdatným
zahrádkářem, ale stoprocentně
vím, že ve své knize Zahradníkův
rok popisuje, co všechno čeká na
zahrádkáře v průběhu celého ro−
ku. Všímá si jeho každodenních
starostí s tím, aby jeho zahrada
rostla. Kdyby tak měl k dispozici
dnešní vymoženosti, to by se
mu to možná psalo ještě lépe!
Zcela by stačilo, kdyby navštívil 
Za hradní centrum v Soběslavi,
Plzni, Jičíně, Soběslavi nebo
v Přešticích a jeho srdce milov−
níka přírody by jistě zaplesalo.
Nevadí, my to uděláme za něho,
a to v doprovodu Ing. Rostislava
Staňka, spolumajitele skupiny
CIMS, a.s., jejíž součástí je i spo−
lečnost Rašelina Soběslav.

� Vaše zahradní centra nabízejí vše,
co si člověk může představit pod
pojmem zahrada. Nemusím tedy
jezdit od jednoho ke druhému,
abych našla to, co právě hledám?

To rozhodně ne. Konkrétně v Za −
hradním centru Plzeň nabízíme 9400
položek zahradního sortimentu. Prak −
ticky totéž, jen o málo méně, najdete
i v našich zahradních centrech So −
běslav nebo v Přešticích, které jsme
otevřeli teprve letos v únoru. Tady je
sice zatím sortiment trošku menší,
nabízíme cca 3.000 základních polo−
žek, ale vše, co si budete přát, samo−
zřejmě urychleně dodáme. Nabídka
zahrnuje široký sor timent živého
rostlinného materiálu, počínaje naši−
mi špičkovými hnojivy a substráty
konče. Navíc se snažíme lidem při
prodeji dobře poradit, například
s  chemickou ochranou či výživou
rostlin, volbou rostlin pro zahrádku či
do interiéru. Chodí k  nám zákazníci
třeba jen i pro radu či konzultaci.
Chceme totiž, aby byli spokojeni
s tím, co si koupili a nemuseli se slo−
žitě orientovat v tak široké nabídce.
� V čem spočívá podstata oblíbe−
nosti vašich zahradních center?

Především v tom, že prodáváme vy−
soce kvalitní produkty přímo od pro−
ducentů nejenom z Čech a Moravy.
Například  stromy a keře dovážíme též
z Itálie, květiny z Holandska. Díky to−
mu, že provozujeme 4 centra (ještě
Jičín a Soběslav a chystáme další),
tak máme velmi dobrou vyjednávací
pozici přímo u výrobců zahradního
a zahradnického sortimentu a tudíž do 

našich cen nezahrnujeme zbytečné
náklady za zprostředkovatele a velko−
obchody. Například 60 cm plastový
truhlík na muškáty, který v běžné síti
koupíte za 55 Kč, u nás nyní vyjde
v akci na 29 Kč. 
� Kladem je i skutečnost, že použí−
váte i významnou vlastní surovinu... 

Máte pravdu. Výrazným faktorem
úspěchu je i to, že sortiment substrá−
tů, zemin, mulčovacích kůr, organic−
kých a minerálních hnojiv a dalších
položek odebíráme přímo z našeho
vlastního závodu Rašelina, a.s., a to za
bezkonkurenční nákupní ceny. To nám
umožňuje nabídnout zákazníkům ro−
zumné maloobchodní ceny celého
sortimentu. Například Mulčovací kůru
tříděnou 70 l prodáváme nyní za 89 Kč,
což je prokazatelně nejnižší cena v re−
gionu. Tuto cenu nemá ani Mountfield.
A zákazníci to oceňují. V roce 2015
nás jen v Plzni navštívilo 40 tisíc 
zákazníků. Jsme neskutečně rádi, že

si nás zákazníci tak oblíbili – doufá−
me, že je nezklameme. Věříme, že
svoji cestu k nám si najdou i lidé
v nové prodejně v Přešticích. V Plzni
máme prostě tradici.
� Osobně oceňuji i to, že vaši za−
městnanci poradí, co a jak udělat,
co koupit, protože v  tom nepřeber−
ném množství sortimentu se samo−
zřejmě vyznají lépe než já?

To je samozřejmé, poradí, ukážou,
předvedou. Na víc konkrétně v ZC Plzeň
naši šikovní floristé uváží květinu pro
každou příležitost. Ať už je to svatba či
jen významné životní jubileum našich
zákazníků. Nehledě na to, že hodně
užiteč ných informací a rad najdete 
i na našich webových stránkách 
Za hrad nickakucharka.cz a Raselina.cz.
Jsou zde nejenom informace o společ−
nosti a kontakty na jednotlivá zahradní
centra, ale také kompletní aktuál ní sor−
timent, poradna pro zákazníky a celá 
řada dalších uži tečných zajímavostí. 

� Zmínil jste se o společnosti
Rašelina a.s. v Soběslavi, což je 
jistě pojem mezi zahrádkáři?

To je pravda. Je to náš producentský
závod, kde vyrábíme nebo balíme
substráty, zeminy, kapalná, minerální
a organická hnojiva. Produkujeme též
vlastní řadu travních semen. Kvalita
a výjimečnost našich substrátů se vý−
razně odlišuje od běžně dostupných
substrátů na trhu v ČR. Jde o surovinu
především z jižních Čech, jejíž 
odliš nost spočívá především v jejím
složení. Je to opravdu velká alchymie.
Každý substrát je totiž svým složením
a různorodých frakcí rašelin před určen
k pěstování různých plodin. Je rozdíl
v tom, zda potřebujete vhodný substrát
pro muškáty nebo například pro trávní−
ky. A to u nás zaručeně najdete. Velkou
výhodou našich substrátů, konkrétně
pro balkonové květiny, je vysoký obsah
tzv. tmavých (černých těžkých) rašelin.
Málokterý zahradník v prodejně pozná,
který substrát obsahuje vysoký podíl
tmavých rašelin. Ten s označením
Rašelina Soběslav zásadně minimali−
zuje celkovou náročnost na zalévání
rostlin. Svou konzistencí vodu velmi
dlouho zadržuje a rostlinám prospívá.
Lépe zadržuje i veškeré živiny. Do těch−
to substrátů přidáváme i určitý podíl
tzv. bílých rašelin z Pobaltí, které na −
opak zabezpečují přístup kyslíku ke
kořenovému systému rostliny. Správný
substrát a hnojivo je prostě a jedno −
duše základ pro vše živé na zahrádce.
Ale to vše našim zákazníkům řeknou či
vysvětlí zaměstnanci přímo v našich
Zahradních centrech v Soběslavi,
Jičíně, Plzni a Přešticích. 

Český zahradníkův rok začíná
v zahradních centrech 

Zahradní centrum Fišer, Lochotínská 42, 301 00 Plzeň

Mob.: +420 377 533 515  � E−mail: fiser@fiserzc.cz

Ing. Rostislav Staněk

Otevírací doba 
Po – Pá: 9:00 – 18:00
So:         9:00 – 18:00
Ne: zavřeno
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Obří funkční modelové kolejiště, po
kterém jezdí a kouří 10 parních loko−
motiv, Slovenská strela, Pendolino
a spousta dalších
unikátních modelů
doprovázena zvu−
kovými a triko vý −
mi efekty, můžete
vidět v Domažli −
cích. S tvůrcem
výstavy Jarosla −
vem Šimá čkem
jsme si povídali
o jeho splněném
životním snu.
Čím vás okouzli−
ly železniční mo −
dely?
To je koníček už od malička. Posedlost
vláčky mám v krvi odjakživa. To se na−
rodíte a máte to tam.

Jak to začalo?
V ložnici. Tam jsem postavil první kole−
jiště se železničními modely. Když
jsem chtěl manželce odstěhovat 

z ložnice poslední skříň, abych kolejiště
ještě rozšířil, rezolutně řekla NE. Můj
nápad komentovala slovy: „Že mi jezdí

vlaky nad i pod hlavou, na to jsem si
zvykla, ale skříň mi tady necháš.“ Tak
jsem vše přestěhoval do garáže.

Do ložnice by vám manželka určitě
nedovolila vodit návštěvy.
(smích) S myšlenkou udělat výstavu
pro širokou veřejnost jsem si pohrával

vlastně od samého
počátku, kdy jsem
začal stavět kolejiště.
Zhmotnil jsem ji před
10 lety. Tehdy jsem
si řekl, že na Chod −
ské slavnosti připra−
vím výstavu a možná
přijdou i nějací lidé.
Pak ji sklidím a opět
za rok postavím.
Ovšem lidé se o moji
výstavu zajímali i po
Chod ských slavnos−
tech, takže jsem ji už

nikdy neuklidil a na −
opak ji od té doby
stále rozšiřuji. 
Co se za těch 10 let
změnilo?
Už to není jen výsta−
va, ale taková želez−
niční show. Všechny
železniční modely
jsou funkční se zvu−
kovými a trikovými
efekty. Například je tady stará ruská
železnice z roku 1950 a k ní neodmys−
litelně patří i parodie na filmového
Mrazíka s otáčivou chaloupkou na ku−
řích nožkách a z ní vyleze ježibaba.
Návštěvníci také uvidí velkou vlakovou

loupež. Ve Slovenské strele zase jede
a zpívá Oldřich Nový píseň „Jen pro
ten dnešní den“. Z filmu Slunce, seno,
jahody uvidí návštěvníci jedoucí lokál−
ku s hláškou „Nezastavujeme“. Z dal−
šího vlaku jim zazpívá Karel Gott nebo
zažijí bouřku a v ní se na věži hradu
objeví bílá paní. Ti nejmenší tady mají
mašinku Tomáše, venku se mohou
svézt mašinkou Lízou a také se podí−
vat do kabiny vlaku. 
Železniční show je
vlastně takové di−
vadlo na kolejích.
To byl náš hlavní
záměr. Celou show
komentujeme a ná−
vštěvníky bavíme.
Nechtěli jsme, aby
se jen pasivně díva−
li. Děláme to oprav−
du jako divadlo. 
Jakou novinku má−
te?
Žraloka. Je to pře−
zdívka pro vlak, který jezdí na trase
Plzeň – Domažlice. Je zajímavý tím,
že když přijede do Domažlic, tak odve−
ze cestující až do centra, aby nemuse−
li z nádraží chodit pěšky. Když jede
zpět, tak pro ně do centra opět zajede.
Model žraloka jsme ručně vyrobili, 

nedá se nikde koupit, uvnitř jsou ces−
tující a interiér je osvětlený.
Co plánujete?
Připravuji bývalé východní Německo
60. let. Vlaky budou jezdit po želez −
nici, která bude na pilířích, jako

v Japonsku nebo
Americe. Tehdy
uvažovali východní 
Ně m ci vybudovat
tento systém pře−
pravy v Lipsku mís−
to metra. Nakonec
k tomu nedošlo,
takže jsem tady po−
stavil takový mo−
dul. Bude tam i vý−
chodoněmecká pa−
nelová dálnice, po
které budou jezdit
a kouřit s typickým

zápachem dvoutaktů tehdejší auta 
trabant, wartburg, barkas. 
Jaký je ohlas návštěvníků?
Lidé všech věkových skupin jsou 
nad šeni a většina se jich znovu vrací.
Za všechny snad jeden názor skupiny
návštěvníků. Doslova mi řekli. „Hodně
cestujeme po celé Evropě, ale tako−
vou železniční show jsme ještě nikde
neviděli a nezažili. Je to úžasné.“ To

jsou slova, která člověka nejen potěší,
ale opět mu dají impuls vymýšlet nové
věci. Výstava vláčků v Domažlicích je
i výborným tipem pro školní i rodinné
výlety. Přijďte se podívat, otevřeno je
celoročně, viz inzerát na straně 2.
 Srdečně zvu všechny.                    (re)

10. výročí výstavy vláčků v Domažlicích

Nezastavujeme.

„V kabině lokomotivy si každý může vyzkoušet její 
řízení,“ ukazuje Jaroslav Šimáček.

Okružní jízda s Lízou kolem světa je dětským hitem.

Výstavu vláčků má Jaroslav Šimáček u rodinného
domku v Domažlicích, Máchova ulice 134.

Depo parních lokomotiv.

„To je naše žhavá novinka, které se přezdívá žralok,“ ukazuje Jaroslav Šimáček.

Jedinečná železniční show v Česku
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Ze všech druhů tuzemského ovoce
jsou jahody nejbohatší na mangan,
který vyživuje nervy, mozek, podpo−
ruje libido, povzbuzuje činnost štít−
né žlázy a zásobuje barevnými pig−
menty vlasy a kůži. V největší kon−
centraci v nich nalezneme vitamín
C. Jeho obsah je srovnatelný s citru−
sovými plody.

Podle slov majitele Jahodárny Pavla
Bonka ta pravá jahodová sezona vy−
pukne už koncem května – začátkem
června. V současné době si můžete
v klatovské Jahodárně pana Bonka
vybrat zdravé a silné sazenice.
Pane Bonku, máte sazenice, které
nyní zasadíme a na počátku června
už trháme jahody?
Jsou to sazenice Frigo, které pochá−
zejí od množitelů z Holandska. Patří
mezi moderní způsoby pěstování ja−
hod. Právě nyní je ten správný oka−
mžik pro jejich výsadbu. V prodeji

máme jak zamraženou, tak i zakoře−
něnou sadbu. Když ji nyní na počátku
dubna zasadíte, tak koncem května
budete sklízet úrodu.
Jaké další sazenice jahod máte?
Kdo dává přednost české kvalitě, jistě
bude chtít na své zahradě pěstovat
odrůdu jahodníku Karmen. Je to nej−
chutnější poloraná odrůda českého

původu a její plody jsou obrovské,
tmavě červené barvy, aromatické
a velmi sladké. Odrůda má velkou
plodnost a je jednou z nejpěstova−
nějších. 
Zájemce o sazenice jahod mohu
ujistit, že v nabídce je také holand−
ská odrůda Rumba. Loni na pod−
zim vlivem počasí jsme ji nemohli
nabídnout. Je to jedna z nejlepších
raných odrůd s mimořádně chut−
nými plody. Je výborná na marme−
lády i na jakékoliv použití v kuchy−
ni. Rumba vyniká vysokou odol−
ností na všechny známé choroby.
V naší jarní nabídce, která je velmi
bohatá, jsou také převislé stále −
plodící jahodníky. 
Co je na první pohled nejdůleži−
tější u sazenice?
Síla krčku a vyvinutý kořenový
systém. To, co člověk vidí v super−
marketech, ty slabé krčky, z toho
nemůže nikdo čekat bohatou úro−

du. Ta sazenice je slabá sama o sobě.
Poradíte lidem, jak správně zasadit
u vás koupenou sadbu jahodníku?
Není snad jediný zákazník, který by se
nezeptal a nechtěl poradit. Jsem rád,
že jim mohu poskytnout moje letité
zkušenosti. Velmi rád každému
ochotně poradím. 
Prozraďte několik dobře míněných
rad při sázení.
Pokud rostliny nemůžete ihned po za−
koupení vysadit, lze je na několik dní
uskladnit v ledničce. Záhon pro výsad−
bu by se měl zrýt aspoň týden předem,

aby půda slehla. Jamka pro výsadbu by
měla být hluboká 10 až 15 centimetrů
a srdíčko jahodníku nesmí být pod pů−
dou utopené. Každá sazenice potřebuje
kolem sebe prostor 25 až 30 centimet−
rů. Při sázení se musí zem kolem rostlin
dobře přimáčknout. Tím se kořeny spo−
jí se zemí. Kolem kořenů je nezbytná
důkladná zálivka. Při výsadbě musejí
kořeny směřovat svisle dolů a kořenový
krček zůstat nad zemí. Přihnojit je mů−
žete po měsíci od výsadby.

Jak se vaše Jahodárna připravuje
na letošní sezonu?
V současné době prodáváme sazeni−
ce jahodníku a provádíme pěstební
práce. Kdo chce mít doma na zahra−
dě jahody, může si u mě vybrat kva−
litní, silnou a zdravou sadbu. Saze −
nice prodáváme přímo na Jahodárně.
Jinak jsme zasadili 80.000 sazenic
na ploše 1,5 hektaru. Sázíme rané,
polorané i pozdní odrůdy a to z důvo−

du, aby jahodářská
sezona byla co nej −
delší. Předpokládám,
že letos začne kon−

cem května, začátkem června. Bude
záležet na počasí.
Nejednou nám do redakce volali
čtenáři, kde je prý ta Jahodárna
v Klatovech. Jsou na konci Klatov
a dostali se do zahradnictví. 
Do Jahodárny se dostanete tak, že po−
jedete Koldinovou ulicí směrem na
Svrčovec, na kruhovém objezdu se
dáte směrem na Domažlice a hned za
mostem odbočíte doprava. Nicméně
poblíž Jahodárny je Zahradnictví

a shodou náhod se jeho majitel jmenu−
je podobně jako já, takže se lidé občas
spletou.
Kdy vás mohou zájemci o sazenice
jahodníku navštívit?
Jahodárna v Klatovech je otevřena
denně v pondělí až pátek od 9:00 do
16:30 hodin a v sobotu od 9:00 do
12:00 hodin. Případně mohou zavolat
a domluvit se. Prodej sazenic je přímo
na Jahodárně v Klatovech.            (pi)

vám přinesou bohatou úrodu

První letošní čerstvé jahody už budou na
konci května, začátkem června. Jahody
jsou také významným zdrojem tekutin,
protože obsahují přes 90% vody.

Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk radí:

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Svrčovec. Na kruhovém
objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mostem odbo−
číte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.

Jen zdravé a silné sazenice jahod 
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V centru Pasova, na břehu ře−
ky Dunaje, hned vedle radnice
stojí zajímavý dům jménem
Wilder Mann, který až do kon−
ce 19. století sloužil jako hotel.
Vystřídala se v něm spousta
zajímavých hostů, mezi něž
patřila i rakouská císařovna
zvaná Sissi. Během 20. století
byl hotel přestavěn na byty.
V roce 1980 koupil tento a dal−
ší 3 přilehlé domy pan Georg

Höltl za účelem obnovení slav−
ného hotelu a zřízení sklářské−
ho muzea. Dnešní hotel Wilder
Mann ukrývá největší sbírku

českého skla na světě. Sklář −
ské muzeum v Pasově bylo za−
loženo 1985 Georgen Höltlem.

Vše začalo autobusem Tatra
V roce 1945 bylo Georgu Höl t lo −
vi 17 let. Byl vlastníkem řidičské−
ho průkazu a měl svůj český 
autobus značky Tatra na dřevo−
plyn, se kterým provozoval linku
Tittling – Pasov. Tenkrát už exi−
stovala také železnice mezi 

oběma městy, ale
kvůli rozbitému mos −
tu vlaky nejezdily.
Pan Georg Höltl měl
tedy zákazníků dost.
Ujet vzdálenost 20
km tehdy trvalo asi
2 hodiny, a když jel
přeplněný autobus
do kopce, musela
část cestujících vy−
stoupit a jít pěšky.
V roce 1949 byla
mě nová reforma
a se zavedením mar −
 ky už bylo možné
koupit i naftu. Panu
Höltlovi vznikla na
jeho lince silná 
konkurence, a tak
se rozhodl, že bude
jezdit do světa.

Hotel na kolečkách 
Od roku 1950 směli

Němci jezdit do ciziny, tak začal
organizovat výlety do Švýcar −
ska a pak hned do Itálie. To už
měl ale autobus jiný, poháněný

dieslovým motorem. Mezi
prvními zákazníky bylo
především mnoho poutní−
ků se zájmem navštívit

slavná evropská svatá místa,
například ve Francii nebo
Španělsku. Autobus měl vzadu
přívěs se stany, ve kterých se
přespávalo. Bylo to levné cesto−
vání. Tak to fungovalo tehdy
v 50. letech. Pak se ale z poutní−
ků stali normální turisté a vy−
vstaly požadavky na zlepšení
komfortu cestování. Stany už
nestačily, tak pan Georg Höltl
vymyslel přívěs s kabinami na
spaní, aby v něm mohli všichni
cestující přenocovat. Takový 
hotel na kolečkách, dnešní
Rotel. Bylo to v roce 1959. Svůj
nápad si pro jistotu nechal pa−
tentovat. Cestování najednou
začalo být o něčem jiném. První

jízda vylepšeného autobusu
vedla přes Turecko až do
Jeruzaléma. Infrastruktura by −
la tenkrát naprosto katastrofální.
Pan Höltl si z výpravy přivezl vo−
du z řeky Jordánu a nechal 
s ní pokřtít svého pro střed ního
syna Petra.

S Rotelem po celém světě
V roce 1962 se uskutečníla ces−
ta do Indie, která tam i zpět trvala
84 dní a byla velmi dobrodružná.

Naštěstí měli turisté zkušeného
průvodce, který cestu do Indie
podnikl už ve 30. letech na mo−
torce. Pak se jezdilo dál, napří−
klad v roce 1964 do Ruska, v ro−
ce 1966 do USA, v roce 1969 na−
příč Saharou. Od roku 1972 jsou
na programu cesty po celém
světě. Höltlovy autobusy dnes
potkáte skutečně všude, také
v Austrálii. Celkem jich jezdí 70.
Turisté si většinou koupí zájezd
v CK v Tittlingu nebo přes inter−
net, pak odletí z Německa leta−
dlem a v té které destinaci na−
stoupí do autobusu. V něm stráví
příštích 14 nebo i více dní. Prů −
vodci jsou velmi zkušení a zvlád−
nou nejen pestrý výklad, ale 4

Sklářským muzeem nás provedl syn zakladatele Petr Höltl

Höltlovy autobusy dnes potkáte po celém světě.
Celkem jich jezdí sedmdesát

Nejkrásnější dům skla na světě

V Pasově je největší světová 
sbírka českého skla
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4i uvařit snídani a večeři pro ce−
lé osazenstvo. Hygiena je zajiš−
těna většinou v campech. 

Láska ke sklu
Už ze svých prvních cest do
Orientu si pan Georg Höltl při −
vážel různé sklo a také keramic−
ké amfory. Tři 2000 let staré řím−
ské koupil v roce 1959 u Mrtvého
moře. Tenkrát ještě netušil, že
tím pokládá základní kámen své
budoucí sbírce. Na začátku
70. let začal sbírat
sklo české. Ještě
o něm sice nic ne−
věděl, ale tušil, že
je tam zachycena
dávná kultura té
nejvyšší úrovně,
která se nacházela
přímo před jeho
dveřmi. To v něm
probudilo nebýva−
lý zájem, a tak ku−
poval sklo z růz−
ných aukcí, přede−
vším to, které jed−
notlivé hutě vyrá−
běly pro evropský
trh. Během 10 let
nashromáždil 2400
krabic od banánů
plných obrovských
pokladů. Jako ideální prostor
pro vystavení sbírky se jevil 
právě zrekonstruovaný hotel
Wilder Mann. 

Astronaut Armstrong 
otevírá muzeum
Dne 15. března roku 1985 pře−
střihl americký astronaut Neil
Armstrong pásku nově vzniklé−
ho muzea. O něco později se
začali sjíždět odborníci, kteří sklo
pečlivě roztřídili podle epoch
a místa vzniku a vše do detailu
popsali. Byly to především dámy

dr. Heydová a dr. Brožová z Pra −
hy a dr. Zelasko z Polska. Svět
začal pasovské muzeum uzná−
vat jako nejvýznamnější výzkum−
né centrum evropského skla.

Skleněná krása z Bavorska,
Šumavy a Krkonoš
Těžiště sbírky leží hlavně v do−
bě od 19. století až po secesi. Je
tu i pár moderních věcí, ale jen
okrajových. V muzeu se ve velké
míře nacházejí exponáty ze

sklářských hutí Ba −
vorského lesa, Šu −
mavy a Krkonoš jak
z české, tak i polské
strany. Většina z hu−
tí už dnes neexistu−
je. Velký prostor byl
dán sklu z Kláš −
 terského Mlýna po−
blíž Rejštejna a ta−
mější značce Lötz
nebo sklárně Wil −
helm Kra lik z Leno −
ry. Všech asi 30 000
kusů je vystaveno
v 600 vitrínách
a roz  místěno do tří
podlaží. 
Neobvyklý zážitek
si v minulosti nene−
chaly ujít mnohé

slavné osobnosti, např. Simeon
II. – král bulharský, Silvia – králov−
na švédská, Michail Gorbačov,
papežův bratr Georg Ratzinger,
Karel Schwarzenberg, Václav
Klaus, němečtí spolkoví prezi−
denti Richard von Weizsäcker,
Roman Herzog Joachim Gauck
a další.
Náš průvodce, syn zakladatele,
Peter Höltl co nejsrdečněji zve
všechny české návštěvníky
Pasova do sklářského muzea,
které je v hotelu Wilder Mann. 

Romana Merglová

Hotel Wilder Mann je hned vedle pasovské radnice
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Děkuji všem čtenářům za velmi pozi−
tivní reakce na moje články a za
uznání. Budu se snažit, aby témata,
kterým se ve svých věštbách věnuji,
vás zajímala a byla
vám blízká. 
V této době, kdy
nám začíná jaro,
uvádíte ve svých
dopisech, telefoná−
tech i mailových
zprávách, že vás
stresuje jarní únava.
Ptá te se, jak se jí lze
vyhnout.
V první řadě je třeba
zbavit se virů.
Úspěš ně jsem vy−
zkoušel dva prepa−
ráty. K celkovému zbavení virů je vhod−
ná sada bylin, a to rakytník + šalvěj +
zlatobýl. Tuto bylinnou směs zalijte 
vodou o maximální teplotě 70 °C.
Zásadně ne vařící vodou, tím zničíte lé−
čivé účinky bylin. Jen pro zajímavost
připomínám, že citron i med snese jen
50 °C. Také se mě dotazujete, zda lze
bylinné čaje sladit medem. Ano, je to
možné. Bylinnou směs rakytník + šal−
věj + zlatobýl louhujte 35 minut a uží−
vejte jednu třetinu litru denně. Dopo −
ručuji pít napoprvé 4 týdny a potom
preventivně jednou za rok alespoň 
14 dnů. Denní dávku připravíte tak, že
do jedné třetiny litru dáte jednu kávo−
vou lžičku bylinné směsi. Dále užívejte
oregano. Působí účinně také na chla−
mydie, které má 95 % lidí. Je lepší uží−
vat oreganový olej nebo kapsle.
Na vyčištění trávicí soustavy dopo−
ručuji kopřivu + heřmánek + třeza−

lku. Musím upozornit, že kopřiva
s třezalkou snesou 70 °C a heřmánek
jen 50 °C. Proto se musí louhovat
zvlášť celou hodinu. Tuto směs zač−

něte pít za 14 dní
po skončení užívání
čajů na zbavení virů
a to po dobu 10 až
14 dnů. Vypijte na
lačno zhruba půl lit−
ru denně tohoto ča−
je z bylin. Tím si vy−
čistíte tělo od virů
a zbavíte se jarní
únavy. Podle mě
žádné zázračné kú−
ry neexistují. Neza −
pomínejte na užívá−
ní minerálů a vita−

mínů, jak jsem o tom psal v minulém
vydání. Často mi klienti říkají, proč
mají brát vitamíny minerály, když se
snaží jíst pestrou a vydatnou stravu.
Bohužel pravda je taková, že ve stra−
vě je pouze 30 % potřebných minerá−

lů a vitamínů. Mějte rovněž dostatek
pohybu, který podporuje samočisticí
schopnost těla a je nutné udržovat
svalovou hmotu. Hodně se sprchujte
a dobíjejte se energií z náhradních
zdrojů.
Když se na 20 až 25 minut opřete
o strom, získáte 20 % energie. Při ho−
dinové procházce lesem také získáte
20 % energie. Když si sednete ke stro−
mu a opřete si o něj záda, pak 20 %
energie získáte zhruba za 35 minut. Ze
stromů je živý organizmus schopen
nejefektivněji přijímat energii mezi 12.
až 18. hodinou letního času. Energie
mnoha stromů a keřů má léčivé účin−
ky. Na příklad bříza podporuje regene−
raci mozkových buněk a příznivý vliv
má na žlázy, zejména štítnou žlázu.
Smrk podporuje růsto vý hormon, bo−
rovice blahodárně působí na slezinu,
tlusté střevo a dýchací ústrojí, jedle na
činnost ledvin a močového měchýře.
Kdo má problémy se srdcem a krev−
ním oběhem měl by si vyhledat buk. 

Energií se vaše tělo také dobíjí při od−
počinku v teplé vodě ve vaně. Za 20
minut načerpáte 20 % energie. 
Z mých mnohaletých zkušeností radím
všem, kteří se chtějí zbavit jarní únavy,
aby své tělo i duši měli pokud možno
v rovnováze. Kolik úsilí věnujete péči
o tělo, tak stejně velkou pozornost vě−
nujte i duši. Není to nic obtížného.
Například při každodenním spěchu
a shonu nezapomínejte na radost ze ži−
vota. Zeptejte se sami sebe, kolik ra−
dosti a štěstí jste zažili právě v ten den,
kdy čtete můj článek. Žijte přítomností
a radujte se z toho, co máte. Ne −
myslete stále na minulost, která vás
brzdí. Když jdete nebo jedete na kole,
autem, také se neotáčíte dozadu.
Vyvarujte se snění o budoucnosti. Není
to ten správný počin. Snít je jako mlha,
která se najednou rozplyne a vám zů−
stane trpké zklamání. Jakákoliv nerov−
nováha znamená pohromu. Když je ne−
rovnováha ve vztahu, tak se vztah roz−
padne, v lidském těle nerovnováha
způsobí onemocnění. Jestliže budete
mít tělo i duši v harmonii, využijete na
maximum své možnosti a schopnosti.
Nepoznáte, co je jarní únava. Budete
mít radost ze života, energii, chuť a elán
stále něco nového tvořit. Žít přítomnos−
ti také od vás vyžaduje udělat tlustou
čáru za minulostí a nepatlat se v ní. 

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda doporučuje:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

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

Stanislav Brázda na Kdyňsku
V sobotu 9. dubna 2016 bude mít Stanislav Brázda dvě
přednášky. Od 14:00 hodin vystoupí v obci Mezholezy
u Kdyně a v 17:00 hodin v Muzeu příhraničí ve Kdyni.

Tematické okruhy jeho přednášky jsou například: 
n ZDRAVÍ – zjišťování příčin zdravotních problémů a jejich 

odstranění, jak se dožít vysokého věku, psychická pohoda.
n LÁSKA – jak řešit problémy ve vztazích.
n ÚSPĚCH – jak se stát úspěšným. 
n Dotazy a diskuse.

Jste srdečně zváni.

Žijte přítomností a radujte se z toho, co máte

Za kulturou v Měšťanské besedě 
HUDBA
10. 4. 19:00 Klíč (kvartet)
Renesančně−folkové hudební uskupení tvořené
čtyřmi předními protagonisty legendární, dnes už
nekoncertující skupiny Klíč, se koncertem v Měš −
ťanské besedě po letech vrací do města, ze které−
ho si odvezl tři Porty, včetně těch „nejdůležitěj−
ších“ – divácké a zlaté.

11. 4. 19:00 Karel Plíhal: Koncert
Skvělý kytarista a neméně kvalitní poeta, který
v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát veselou
básničkou, aby vzápětí posluchače rozněžnil
a roztesknil emotivním textem písně. To vše je
Karel Plíhal. Mládeži do 12 let nepřístupno!

DIVADLO
7. 4. 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 roz dílech mezi námi, o lásce, partnerství 
a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. 
Hraje Jakub Slach.

10. 4. 19:30 Hvězdné manýry
Jak ubytovat v jednom hotelu dvě vynikající uměl−
kyně, které se ale na vzájem nesnášejí a nejraději
by si vjely do vlasů? Lukáš Vaculík, Adéla
Gondíková či Iva Andrlová vás zaručeně pobaví
v nové špičkové bláznivé komedii. 

KOMEDYFEST  27. 4. – 1. 5. 2016
28. 4. 19:00 Pánská šatna
Nepropásněte jedinečnou příležitost nahlédnout
tak trochu klíčovou dírkou do pánské šatny ypsi−
lonských herců. Zažijete spontánní atmosféru, 
improvizační nápady, jedinečné propojení herců
a diváků i trochu kolegiální škodolibosti.
Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan
Jiráň, Martin Janouš, Dominik Renč a Petr Hojer

28. 4. 20.00 Celebrity
Celovečerní stand−up comedy Ondřeje Sokola.
Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje Sokola
a téměř všech umělců v České republice...

29. 4. 20:00 Blondýni
Iva Pazderková a Lukáš Pavlásek ve své autorské
talk show malý blondýn s velkou blondýnou. Co
všechno se během osmdesátiminutového talk
show přihodí? A přijde i brunet?

30. 4. 20.00 Nekorektní skeče
Matonoha, Pavlásek, Polášek bez servítek a bez
obalu, není čas na citečky. Nekorektno je jedineč−
ný způsob, jak reagovat na nekorektní dobu. Ale
nebojte se, smích vás ochrání.

1. 5.    19:00   Hrdý Budžes
Barbora Hrzánová exceluje v roli osmileté holčičky
Helenky Součkové a z pohledu žákyně druhé třídy
seznamuje diváky se „zvláštnostmi“ husákovské
normalizace. Laskavý dětský pohled a přímočará
logika mnohdy vyvolává u diváků salvy smíchu.
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JSTE v invalidním důchodu
a potřebujete přivýdělek?
Pokud ano, máme pro vás
pracovní příležitost. Jedná se
o nenáročnou pozici vrát ného
v Plzni na Bor ských polích.
Hlavní pracovní poměr
a sluš né a férové jednán
z naší strany samozřejmostí.
Info na karel.huml@bartona−
partner.cz nebo tel. 730 155
312. KŘI PM 160090
NABÍZÍME dlouhodobé i jed−
nodenní brigády:  Prá ce ve
skladu – s VZV i bez, pekař−
ské práce, manipulační práce
a další. Směny dle výběru, tý−
denní zálohy, ubytování. 
82−100  Kč/hod. Info na tel.:
377963917. KŘI PM 160006   
HLEDÁTE možnost výdělku?
Máme pro vás mnoho nabí−
dek, manuální i administrativ−
ní, práce doma! Nabídkový list
za nadeps. ofr. obálku, tel.:
733770217. RR 60186
NABÍZÍM pracovní příležitost u
firmy SRN, komunikace v ČJ,
na věku nezáleží, požaduji ko−
munikativnost, spolehlivost,
mobilitu, tel.: 603484113. RR
60187
NABÍDKA práce i brigády pro
firmu v SRN, pracujete dle
svých časových možností, ko−
munikace v ČJ, na věku ne −
záleží, tel.: 724964624. RR
60188
DO KAVÁRNY v Železné Rudě
hledáme pracovnici na pří−
pravu kávy a zdobení pohá−
rů. Mladý kolektiv, turnusy,
ubytování zdarma. Tel..
602486490. RR 60232

CHCETE být finančně a časově
nezávislí? Máte zájem praco−
vat v ČR za výplaty v SRN?
Jste spolehliví? Volejte
721413960. RR 60189
CHCETE pracovat pro firmu
v SRN v Čechách – za plat ja−
ko v zahraničí? Pouze spo −
lehliví, ambiciózní, komuni−
kace v ČJ. I brigádně. Tel.:
774267130. RR 60195
PŘIJMEME do stálého pra−
covního poměru fakturantku.
Nutná znalost NJ a MS
Office. Firma v Horaž ďo −
vicích. Tel.: 777331336. RR
60240

PRODÁM svař. elektrody ba−
zické, pr. 2,5 + 3,2 mm, ruti−
lové pr. 3,2 mm, kyselé 
pr. 2 mm, nerezové různé prů−
měry. Vše dobrý stav, levně.
Plzeňsko, osobní odběr. Tel.:
724176766. PM 160091

PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6m x
2,5m x 3m, po montáži vhod−
né jako dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou buň−
ku 5−6m x 3m x 3m – více ku−
sů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
723622663. PM 160019

PRODÁM z pozůstalosti časo−
pisy: ohníček, čtyřlístek z roku
1970−1977, Punťa z roku
1939, Hlasatel z roku 1936
a dál, JUNÁK z roku 1968 a
pozdější, Letem českým svě −
tem, brožované romány Julia
Verna „OCEÁNEM NA KŘE LE−
DOVÉ„ z roku 1926. Hodinky
zn. Remontoire, Cyma, Faveur,
Chronometre oravia, central
Rita watch, známky a obrazy.
Tel: 602175494. PM 160102

DĚTSKOU dřevěnou ohrádku
130 x 100 cm za 800 Kč.
Polohovací lehátko Chicco za
400 Kč. Vše výborný stav.
Plzeň−jih. Tel. 731521112.

MĚSTO Švihov nabízí k pro deji
příkopové rameno ORSI, mo−
del RIVER 507 LX  (závěsný
stroj na traktor). Váha stroje
1.250 kg, rok výroby 2008.
Cena dohodou – po prohlídce
stroje. Více na www.svihov.cz.
Tel.: 724180127.

SVAŘOVACÍ kabely v metráži.
Průřez 50 mm2 měděné. Velmi
levně! Tel.: 376311848. RR
60169

KOŽENOU rohovou sedací
soupravu s jedním křeslem
barva Tabacco. Sedačka je
rozkládací.  Daruji televizi
Panasonic 80 cm ve stříbrné
barvě + set− top box. Tel.:
728732920. RR 60180

PODMÍTACÍ disky talířové –
cena 12.000 Kč, dále rotačku
PC−180, velmi dobrý stav –
cena 17.000 Kč, obraceč se−
na Klass tažený, záběr 4.50 m
– cena 9.500 Kč, tříradličný
pluh obracák – cena 16.500
Kč, vše velmi dobrý stav, 
na požádání zašlu foto, tel.:
724003512. RR 60207

HLINÍKOVÉ okapové žlaby r.š.
33, nové, d. 4–6 m, červené
a hnědé cca 100 Kč/1m. Dále
hliníkové, lamelová stáčecí
vrata s pohonem, v. 5 m, 
š. 4 m, cena 4.000 Kč. Tel.:
775642436. RR 60208

SEKAČKU BDR 550 – vhodná
na sečení vysoké trávy – velmi
dobrý stav, dále sekačku LTS
440 – vhodná na sečení trávní−
ku na zahradě. Cena dohodou,
tel.: 721024186. RR 60218

VYBAVENÍ prodejny – pro−
dejní pult, prodejní prosklené
skříně. Tel. 602439777.

ROTAČKU 140 cm s náhonem
– 22.000 Kč, káru brzděnou
3stranný sklápěč, plocha 3x2
m – 15.000 Kč, Tona nahra−
bovač obraceč nové řemeny –
7000 Kč, vše jsem tahal 
třicítkou, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 60228

CHLAPECKÉ oblečení vel.
80–120. Cena dohodou.
Plzeň−Jih Tel. 731521112.

ODRÁŽEDLO pro děti 3–5 let.
Cena 250 Kč. Klatovy. Tel:
603163061.

KOUPÍM elektrické a mecha−
nické vláčky všeho druhu jako
Piko, Merkur, Husch,  Igra a ji−
né, i ve špatném stavu. Nebo
jen příslušenství. Dále koupím
trafa, domečky a vše co souvisí
se železnicí. Též koupím ramín−
ko zadního stěrače na Renault
Espace trojkové řady. Tel.:
731064361. PM 160013

KOUPÍM STARŠÍ PIVNÍ 
PŮLITRY A TŘETINKY
S NÁPISY PIVOVARŮ,
SBÍRKY I JEDN. KUSY. TEL.
732170454, SBĚRATEL.
PM 160008      

KOUPÍM betonové panely, větší
množství, případně panelové
silážní jámy i panelové cesty.
Tel.: 776693272 PM 160030  

KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký tesák,
lesní roh, housle, vojen−
skou vzduchovku, po plaš −
ňák, celtu, medaile, vyzna−
menání (vzorný voják, za
obranu vlasti, vojenské
učiliště,  za budování vlasti
apod. až do r. 1989), kovo−
vý model děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
160054 

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit, vá−
noční ozdoby, loutky, pa−
nenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakeli−
tová autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698. PM
160055 

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabíd něte –
doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 160029

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, chromové lustry
a  lampičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic, fi−
gurky  zvířátek, svícny, ob−
razy, kresby, i samotné rá−
my, hodiny, lampová radia,
knihy a časopisy o automo−
bilismu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice, odzna−
ky a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 160056 

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1955 VÝKUP – RE−
NOVACE – PRODEJ (chro−
movaný, dýhovaný, selský),
lustry, hodiny, obrazy a růz−
né staré věci na dekoraci,
možnost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJEDU. Tel.
603512322, pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 160003 

KOUPÍM staré jízdní kolo do ro−
ku výroby 1950, skládací kolo
značky ESKA, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku, staré
lampy, zvonky, motocykl JAWA
90 Cross nebo Roadster, i ne−
pojízdný vrak, moped S11,
S22, JAWETA i na náhradní 
díly, Škoda 1000 MB, Škoda
Octavia, Škoda Sedan, náhrad−
ní díly, celé auto i vrak. Staré
šlapací autíčko čtyřkolové nebo
tří kolové a starou koloběžku.
Též náhradní díly na Jawa  pa−
nelku nebo kývačku, pionýr
550, 555, 05,20 i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy, dobové
prospekty. Tel.: 721730982.
PM 160009

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. Tel.:
+420 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@seznam.cz.
Děkuji :) RR 50521

VEŠKERÉ náležitosti spjaté se
Sborem národní bezpečnosti,
týkající se výstroje a výzbroje.
Předem děkuji za nabídky. Tel.:
606403829. RR 60238
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE RHK PK 2016

Pro bližší informace zašlete email na cizkova@rhkpk.cz

7. 4. 2016 Workshop Jak obchodovat s německým 
partnerem, Pracovně−právní právo 
v Německu – Dr. Pawelka

14. 4. 2016 Digitalizace dokumentů

15. 4. 2016 Závěrečná konference projektu Technika 
a ICT – Cherchez la femme !

19. 4. 2016 Seminář Zaměstnávání cizinců

28. 4. 2016 Soutěž T−PROFI Talenty pro firmy

2. 5. 2016 Seminář Recruiting nastupující generace 
Y do světa práce

5. 5. 2016 T−Mobile Rozjezdy

20. 10. 2016 Seminář Podniková kriminalita

1. 11. 2016 Exportní konference



KOUPÍM po československé ar−
mádě do r. 1970 maskované
oděvy, saka, čepici, rajtky, vy−
znamenání, medaile, odznaky
vzorných vojáků, pilotní odzna−
ky, odznaky vojenských učilišť,
těžítka ve formě modelů děl, tan−
ků, letadel, letecké uniformy, pi−
lotní deníky a vše z pozůstalosti
po pilotech, navigátorech apod.
Tel. : 721730982.  PM 160011

KOUPÍM ze staré ordinace
železnou prosklenou vitrí−
nu, stolek, skříňku a jiné.
Dále starý litinový ponk
a různé litinové nohy, různé
plechové skříňky se šuplíky
a truhlářský ponk s dře −
věnými závity na dekoraci.
Zn.: PŘIJEDU, tel.
603512322 PM 160005A 

KOUPÍM starou četnickou a vo−
jenskou přilbu, sako, kalhoty,
bajonet, odznaky, dalekohled,
šavli, boty, pouta, vyznamená−
ní, nášivky a též vše po národní
bezpečnosti a SNB do roku
1965, také armádní sako
a „rajtky“ z 50 let. Uniformu že−
lezniční stráže z minulého re −
žimu. Dobře zaplatím. Tel.:
728347491. PM 160010

VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do nově vznikajícího vo−
jenského muzea okupace
a osvobození západních Čech
vojenskou techniku (i části),
motocykly, automobily, helmy,
dalekohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části), voj.
boty, vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pistole,
plyn. masky, zásobníky, ka−
nystry, ešusy, čutory, lopatky,
torny, telata, spacáky, šavle
apod. Zájem máme i o fotogra−
fie, dokumenty a časopisy.
Velice děkujeme za nabídky
i případné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sběra −
tel stále hledá a dobře zaplatí
staré pohlednice− až 10. tis Kč
za chybějící pohlednice obcí
Šumavy (např. Schukatschen,
Paterlhütte, Glaserwald, Sta −
dln, atd.), dobře zaplatím i jiné
pohlednice do roku 1945, uví−
tám větší množství, sbírku či
pozůstalost, mohu přijet.
Mobil: 602486490. RR 60059

KOUPÍM vyorávač brambor
TEK, sazeč dvouřádkový, trak−
tor německý nebo Zetor 30
i bez SPZ (i nepojízdný), svá−
řečku TIP−KS i se závadou a ka−
bely určené k likvidaci, tel.:
721803621. RR 60174

LAMPOVÁ rádia, krystalky, gra−
mofony, gramodesky (78 ot.),
měřicí přístroje a jinou historic−
kou elektroniku. Možno i ne−
funkční nebo jen části a ná−
hradní díly. Dále tematickou 
literaturu, reklamy, letáky, ka −
talogy. Vše do roku 1950. Tel.:
724675967, radio−museum
@seznam.cz. RR 60236

KOUPÍM dívčí kolo 20“ s pře−
hazovačkou v dobrém stavu.
Klatovy. Tel.: 603163061.

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@seznam. cz.
Děkuji :) RR 50521

PRONAJMU HALU v okrese
Klatovy o ploše 2400 m2, dob−
rá přístupová cesta včetně sítí
v místě. Možno i část haly.
Dále halu o ploše 1000 m2.
Tel.: 603383211. PM  160070

HLEDÁM pronájem nebo pro−
dej malé zahrady, okolí Plzně
do 15 km. Tel.: 792203716.
PM 160098

PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím
naší kanceláře tisíce zájemců
o pronájem. Úzce spolupracuje−
me s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledáme
čisté byty k dlouhodobému pro−
nájmu. Zaručujeme pouze so−
lidní klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis, pře−
vody energií a klientský servis
po celou dobu nájmu je samo−
zřejmostí. Prázdný byt vám ne−
vydělá! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 160035

PRO ZAMĚSTNANCE obchod−
ních firem hledáme byty k pro−
nájmu po celé Plzni. Nabídněte
nám svůj byt pro prověřené kli−
enty. Záruka platební schop−
nosti a právní servis po celý
nájemní vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu od ná−
jemců. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 160043

PRONAJMU vybavenou dílnu –
garáž 100 m2 v Mochtíně. Zdviž,
nářadí, ponky, regály atd.
Samostatné plynové topení.
Tel.: 724516519. RR 60171

PRONAJMU dlouhodobě nově
zrekonstruovaný byt v Klato vech
Pod nemocnicí 3+ 1, lednice,
pračka, sedačka k dispozici. Od
června 2016. Kauce 8.000 Kč.
Nájem dohodou. Tel. 777025495
– jen odpoledne. RR 60173

PRONAJMU dlouhodobě od
5/16 velmi pěkný slunný byt
3+1 ve zděném domě na
Plánické ul. v Klatovech, dům
je po celkové rekonstrukci,
tel.: 731369246. RR 60193

NABÍZÍM pronájem k rekreaci,
Šumava – Sušicko. 2 pokoje,
spol. kuchyň a koup. cena na
os./den 140 Kč, při obsazení
obou pokojů 130 Kč. Tel.:
376526153. RR 60203

HLEDÁM pronájem nebo prodej
zahrádky v zahrádkářské kolonii
Pod Hůrkou v Klatovech, tel.:
737946607. RR 60211

PRONAJMU nebytový prostor
(bývalá restaurace) v obci
Šlovice, 5 km od Plzně, v těsné
blízkosti dálnice. Prostor o roz−
loze 164 m2, jde rozdělit na 
2 části – každá část má svůj
vchod. V objektu je připojen
plyn, elektrika, 2x soc. zaříze−
ní, voda. Tel. 731521112.

HLEDÁM ke koupi byt nebo
dům za účelem dalšího pro−
najímání. Po prohlídce oka−
mžitá nabídka. Tel.: 602 853
803, D. Khasová, Plzeň (stačí
sms). KŘI PM 160097

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme
vaši chalupu či chatu v okrese
Plzeň – jih, Plzeň – sever.
Podmínkou pouze vlastní po−
zemek a zavedená elektřina.
Peníze vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn. 
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800 73 73 09
PM 160034

KOUPÍM les za nejvyšší mož−
nou cenu (smrk, borovice),
může být vytěžený i po kala−
mitě. Seriózní jednání, platba
hotově. Tel.: 731027795. RR
50878

PRODÁM velkou zahradu na
Markytě v Klatovech o výměře
890 m2, dřevěná, patrová chat−
ka, kůlna, plechová garáž, stud−
na s vlastní vodou, bojler, domá−
cí vodárna, nedodělaná koupel−
na, elektřina 220 V, WC. Zahradu
lze použít jako stavební parcelu
na stavbu do 40 m2. Cena
550.000 Kč. Tel.: 728144954.
RK nevolat. RR 60029

PRODÁM rodinný dům v Ko −
linci, dům se nachází na krás−
ném místě klidné části Kolince,
je podsklepený, zcela zreno −
vovaný, zateplený, možnost
dvougeneračního využití, tel.:
376594949. RR 60177

PRODÁM bývalou zeměděl−
skou usedlost 7 km od Klatov
s krásným výhledem na pano−
rama Šumavy, bez přímých
sousedů, s dobrým přístupem,
5+1.  Rozloha 3.500 m2 par−
cela – dvůr, zahrada, 2 x stud−
na, 380/220V. Vhodné k bydle−
ní, podnikáni i k rekreaci. Cena
1mil. 150 tis. Kč. RK nevolat.
Tel.: 602614480. RR 60131

PRODÁM rodinný dům v Ko −
linci – polovina domu z 15.
století (klenby), druhá polovina
z poloviny 19. století. V 1. pat−
ře je bytová jednotka o ploše
cca 100 m2, v podkroví, které
je adaptované, v 1. a ve 2. p.
koupelna. Atrium přechází po−
zvolna k židovskému hřbitovu
s lesním porostem. Vybavení
domu odpovídá stylu 19. sto−
letí. Pozemek 400 m2. Tel.:
724890242. RR 60168

KOUPÍM A DOBŘE ZAPLATÍM
LES. Na velikosti ani stáří ne−
záleží, platím hotově. Tel.:
773585290. RR 60144

KOUPÍM dům k rekonstrukci
do 200 tis. Kč, se zahradou,
tel.: 723156377. RR 60185

PRODÁM dům 250 m2, je tře−
ba celková rekonstrukce, za−
hada 200 m2 v Žichovicích.
Elektřina, voda obecní na kraji
pozemku. Cena dohodou,
mob.: 774112914, NE realitky.
RR 60199

KOUPÍM garáž v Klatovech.
Prosím nabídněte. Tel.:
602882461. RR 60210

PRODÁM domek 1+1 v malé
vesnici 8km od Sušice, zahra−
da pod lesem, cca 300 2, elek−
tř., voda, vhodné k rekreaci,
cena dohodou, tel.:
376513869. RR 60222

PRODÁM ca. 7000 m2 orné
půdy v zahrádkářské kolonii
Rok v Sušici, tel.: 603720582.
RR 60224

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 80 m2 v panelových
v Plzni. Máme připraveny in−
vestory (přímé kupce) s hoto−
vostí. Celá transakce je dokon−
čena v řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem. Exe −
kuce či zástavy vyřešíme. 
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800 73 73 09
PM 160040

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1 s lo−
džií v Plzni. Podmínkou je pou−
ze vyšší patro, nikoli přízemí.
Byt může být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do 1,8
mil. INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73 73
09 PM 160041

KONKRÉTNÍ  kupec hledá byt
1+kk o výměře 20 – 30 m2

kdekoliv v Plzni. U vyšších pa−
ter podmínkou výtah. Cena do
1 mil. Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800 73 73 09
PM 160042

KOUPÍM byt 1+1 za rozum−
nou cenu v Klatovech nebo jin−
de, obslužnost dopr. spoj, lé−
kař, školka, škola. Ne na ven−
kově. Nabídněte, spěchá. Tel.:
604748388. RR 60202

PRODÁM motorovou sedmi−
metrovou loď s malou kajutou,
německé výroby se Z nohou a
se zabudovaným, nefunkčním
osmiválcovým  karburátoro−
vým motorem GMC, včetně
dvounápravového brzděného
přívěsu. Plzeňský kraj. Cena
k jednání 70000 Kč. Tel.:
723622663  PM 160022

KOUPÍM traktor Zetor řady
25,30,40,50,60,70 i 80, s čel−
ním nakladačem, ale i bez něj.
Tel.: 723622663. PM 160026

PRODÁM sklápěcí nákladní
auto Trambus 706 Š, 16 t, se
zadním náhonem bez SPZ.
Cena 20000 Kč a Trambus
706 Š, 16 t s předním náho−
nem, cena k jednání  50000,
případně na náhradní díly. Dále
prodám sklápěcí valníkovou
korbu na 10 t a pěkné pneu,
přední a zadní nápravy a jiné
díly Tel.: 736139113 PM
160023

PRODÁM traktor Krystal 80 11
bez SPZ, kloubový traktor
Škoda 180 se zadními hydrau−
lickými rameny s SPZ, vhodný
pro zemědělské práce a práce
v lese, přívěsný nakladač za
traktor typ 750 a 500, malo−
traktor McCormic s čelním 
nakladačem bez SPZ. Tel.:
603383211. PM 160024

PRODÁM náhradní díly na ná−
kladní automobil DAF typ AE 45
FA, pěkné pneu s disky, rozměr
i pro nové Avie, motor s šes −
tistupňovou  převodovkou
a kom pletní dveře  do kabiny
v pěkném stavu. Případně čelní
sklo i jiné díly. Prodám také  díly
na Avii 31 r.v. 1992, motor, dve−
ře, kardany,  pětistupňovou pře−
vodovkou, pěkné pneu včetně
disků, světla atd  Dále prodám
valníkovou sklápěcí korbu LIAZ
z trambusu. Tel.: 736139113
PM 160025 

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

PRODÁM Opel Vectra Caravan
C, r. v. 2006, 1.9 CDTI, 110kW,
klima, centrál na DO, modrá bar−
va, 2 sady kol letní + zimní, do−
brý stav, TK do 11/2017, cena
dohodou. Prosím SMS na tel.:
+420737704647. RR 60172

HOLÝŠOV – POZŮSTA−
LOST – PRODÁM Byt
3+kk, sklep 2x, půda,
garáž, zahrada. Cena
dohodou. Přímý ma −
jitel: 602266098. RR
60095
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PRODÁM přívěs za os. auto,
kola 155x14, D – 2,55 m, 
Š – 1,54m, V – 0,32 m, cena
dohodou, tel.: 723201340. RR
60182

PRODÁM skútr Simson, cena
dohodou, tel.: 603348191. RR
60197

PRODÁM Škoda Octavia kom−
bi, r.v. 2004, 1.9 tdi, 66kw, kli−
ma, servo, el okna, imobiliser,
stříbrná metalíza, serviska,
tažné zařízení, cena 99.000
Kč, telefon 723/439518, KT.
RR 60212

PRODÁM Peugeot 307 sw, 
automat, obsah 1.6 benzin,
80kw, imobiliser, klima, servo,
navigace, tažné, najeto 290t
km+servisováno v Peugeot
servisu, super cena 45.000kč,
Klatovy, telefon: 723/439518.
RR 60213

PRODÁM Citroen Berlingo, r.v.
2001 obsah 1.4 benzín, 55kw,
tmavě modrá, 2x šoupačky,
cena 59.000kč, Klatovy tele−
fon: 723439518. RR 60214

PRODÁM Peugeot 206 sw,
kombi, r.v. 2003, obsah 1.4
hdi, 50kw, diesel, nová zadní
náprava, olej, klima, abs, el
okna, servo, najeto, 117tkm,
servisováno, radio na cd, nová
stk a emise, velmi pěkné auto,
cena 67.000 Kč, Klatovy, tele−
fon 723439518. RR 60215

KOUPÍM náhradní díly pro au−
tomobil Volha Gaz 24. Předem
děkuji za nabídky. Tel.:
606403829. RR 60237

PRODÁM Peugeot 307 sw,
kombi, obsah 1.6 hdi, 80kw,
r.v. 2006, provoz 2007, tmavě
modrá metalíza, klimatronik,
servo, elektrická okna, velmi
dobrý stav, 7 míst, nová stk,
super cena 99.000 Kč, Kt, te−
lefon: 723439518. RR 60216

KOUPÍM Simson S50 nebo
S51. S doklady i bez. Jakýkoliv
stav. Tel.: 724519585. RR
60220

PRODÁM Škoda Felicia Pick
Up. Do provozu 12/1999, 
STK do 2/2018,první majitel,
najeto 106.000 km, Cena
25.000 Kč + DPH. Tel.:
602439777.

PRODÁM SUV Citroen C CRO−
SER 2.2HDi, 4x4. Do provozu
4/2008, STK do 4/2018, první
majitel, najeto 143.000 km,
Cena 259.900 Kč, možnost od−
počtu DPH. Tel.:602439777.

PNEU, alu kola, plechové dis−
ky, nové i použité, Škoda, Audi,
VW, BMW, Peugeot, Citroën,
Ford, Hyundai, Fiat, Opel,
Honda, Nissan, Mitsubishi atd.
Tel.: 602834411. RR 60234

PRODÁM traktor Krystal 
80 11 bez SPZ, kloubový traktor
Škoda 180 se zadními hydrau−
lickými rameny s SPZ, vhodný
pro zemědělské práce a práce v
lese, přívěsný nakladač za trak−
tor typ 750 a 500, malotraktor
McCormic s čelním naklada−
čem bez SPZ. Tel.: 603383211.
PM 160024

1

KOUPÍM Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové ná−
hradní díly. Stačí poslat SMS
603535061.

KOUPÍM os. automobil do r.v.
1980 i nepojízdné. Stačí po−
slat SMS 603535061.

ROBERT 36let/ 179 cm/ 80 kg/
21/5 cm, hnědé vlasy – krátký
sestřih, bývalý pornoherec,
hledá roštěnku či pár do svého
pelíšku. Telefon.: 602828249
(nejlépe SMS, ozvu se Vám
zpět). PM 160103

NEKUŘÁK 55/170 se rád se−
známí s menší štíhlou ženou
do 49 let, nekuřačkou, s vy −
řešenou minulostí. Tel.:
773629396. PM 160007

PLZEŇAN 57/175, rozvedený,
hledá pohlednou štíhlou ženu
středního věku z Plzně, která
také nechce být sama.
Odstraníme samotu, budu
Tvým ochráncem i milencem.
Tel.: 777614994. PM 160086

SVOBODNÝ, bezdětný muž,
nekuřák, 52 let, střední posta−
vy, hledá hodnou, štíhlou,
mladší osamělou ženu. Bydlím
na vesnici, jsem učitel, rád ce−
stuji, starám se o dům a do−
mácnost. Plzeňsko. Tel.:
724735293. PM 160089

VAŠEK 39 let/180 cm, svo−
bodný z Domažlicka, hledá
hodnou sympatickou přítelkyni
do 40 let, možno i s 1 dítětem,
které uvítám, pro kterou má
otevřené srdce a láska větší
cenu, než peníze a krása, která
je pomíjivá. Pokud máš jako já
ráda toulky přírodou, potom
hledám právě Tebe. Vše ostat−
ní si povíme při osobním set−
kání. Tel.: 725541088. PM
160059

ROZVEDENÝ 66/168. hledá
pro trvalý vztah milou a sympa−
tickou ženu, přiměřeného věku
z Plzně a okolí. Přistěhování
možné. Tel.: 736407676. PM
160094

ROZVEDENÝ sympaťák
58/180, nekuřák, s bytem
v Plzni, hledá trochu prsatou
ženu pro trvalý vztah.
Tel.:773042410. PM 160095

HLEDÁM ženu do 45 let na tr−
valý vztah plný lásky a radosti.
Pokud víš co život obnáší, tak−
se budu těšit. Já 37 let, vyšší
spor tovní postavy. Tel.:
722749243. PM 160101

48/177 ROZVEDENÝ, s vyře−
šenou minulostí hledá k vážné−
mu seznámení ženu 40–48 let.
Zn.: Najdu Tě? Tel.:
724788913. RR 60159

SYMPATICKÝ ženatý 47/186/
90 hledá milou pohodovou
ženu k hezkému milenecké−
mu vztahu bez narušení sou−
kromí. KT, DO, PJ. SMS na
tel.: 606415866. RR 60175

57/177 NEKUŘÁK, zadaný,
hledá protějšek k občasným
diskrétním schůzkám, tel.:
607575195. RR 60194

ŠTÍHLÝ muž střed. let hledá
štíhlou dívku, ženu, která též
bydlí sama a schází jí též něž−
ný dotek a pohlazení. Přidám
se i k páru a přijedu na kávu.
Jsem něžný, 100% diskrétní,
zdravý, pohodový. Ozve se mi
někdo? Pište kdykoliv. Zn.: DO,
KT, PJ, PM a okolí. Tel., SMS:
722257272. RR 60200

ŠTÍHLÝ 52/175 nekuřák moto−
rista – cyklista s vl. rod. dom−
kem hledá ženu štíhlejší posta−
vy z okolí Dom. Časem k trva−
lému vztahu. Tel.: 721017305
– raději SMS. RR 60204

55LETÝ, 180/78, kuchař hledá
štíhlejší ženu do 62 let pro set−
kání, tel.: 723091743. RR
60217

HLEDÁ se žena všeho schop−
ná štíhlé postavy. Já 52/170.
SMS – 728206002. RR 60223

HLEDÁM štíhlou, vlídnou mam−
ku – ženu od 40 do 48 let, pro
společný průplav životem s ro−
man. nádechem v srdci, se kte−
rou bych mohl o všem mluvit a
chtěla by žít v hezkém prostředí
i cestovat pro krásách přírody.
Může písnout z širokého okolí
KT a SU i DO. Já 186cm urost−
lý, štíhlý, asi pohledný, spoleh−
livý a usměvavý, bezva tvořící
muž. Budu se těšit na Tvé 
řádky, či Tvůj hlas. Tel.:
605392214. RR 60229

47/174 HLEDÁ ženu k váž −
nému seznámení. Značka
723722055. RR 60231

HLEDÁM empatickou životní
partnerku 45–55 let, která
má ráda historii, chce bydlet
v domě na Šumavě a nevadí
jí pes. Jsem myslivec bez zá−
vazků. Jen vážně. Hovořím
německy. Tel.: 0049
01717779396. RR 60239

58/170  se ráda seznámí
s mu žem z Plzně, který je také
sám. Tel.: 704494593. PM
160099

RÁDA bych poznala přítele
60+, nekuřáka, pro hezký
vztah. Setkání napoví vše. KT−
PM, tel.: 723115641, SMS –
ne. RR 60225

NEKUŘÁK Plzeňák 72/170/90
hledá Plzeňáka na popovídání
u videa, který je také sám jako
já. Může být i žena do 80 let .
Pouze Češi. Bydlím Na Vy −
hlídce 10 v Plzni – Božkově.
Trolejbusová linka č. 12, vý−
stup v ulici Na Spojce, vrátit se
zpět a první ulicí doleva – ad−
resa Na Vyhlídce 10.  Pouze
volejte, SMS neumím. Tel.:
736204861. PM 160014 

COUNTRY DUO hrající součas−
ně 4 nástroje, zahraje k tanci
i poslechu. Aparaturu máme.
Jen v dosahu MHD Plzeň. Doba
vystoupení neomezená. Tel.:
737361299. PM 160087

KDO DOUČÍ Mechaniku
a Pružnost a Pevnost studen−
ta VŠ strojní v Plzni. Děkuji za
nabídku. Tel.: 606539354.
PM 160080 

KARTY nelžou, kyvadlo odpoví
na Vaše otázky a magie pomů−
že při řešení potíží. Výklady ka−
ret, roční předpovědi, pomoc
v mezilidských a milostných
vztazích, při materiálních
a zdravotních problémech.
Odrušení negací či kletby. Tel.:
775901978. PM 160060

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut, vra−
ky odvezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykoupíme
starší stavební stroje, nákl. au−
tomobily a zemědělské stroje.
Dále provádíme demontáž oce−
lových konstrukcí a budov ( sila
apod.) a výkup železného šrotu.
Tel.: 723622663. PM 160027

NABÍZÍM ukládku zeminy i větší
množství cca 3000 tun. Cena
při menším množství 100Kč/t,
při větším množství sleva až na
55 Kč/t. Plzeň, Klatovy. Přeštice
Tel.: 603383211. PM 160028

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@seznam. cz.
Děkuji :) RR 50521

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

LIKVIDÁTOR spolku Občan −
ské sdružení za rozvoj Sušice
a okolí, IČ 27050572, T.G.
Masaryka 23, Sušice 1,
34201 Sušice, Jaroslav
Motlík oznamuje, že spolek
vstoupil dne 6.3.2016 do li−
kvidace a vyzývá věřitele k
přihlášení jejich pohledávek
do tří měsíců od druhého zve−
řejnění tohoto oznámení na
adrese spolku. RR 60178

ODVEZU za část. úhradu staré
kompoty, šťávy. Tel.:
775642436. RR 60209

KURZ Kontrolního hlášení,
EET.  Programy účto, mzdy
a daně. Počítače prodej
a opravy. www.SoftAg.cz,
374623540. KŘI PM 160088

ZAHRADNICKÉ PRÁCE: vý−
sadba, péče o zahradu, přípra−
va záhonů na sázení, řez keřů
a stromů, tvarování a řez ži−
vých plotů, stříhání ovocných
dřevin, ošetření travnatých
ploch, založení trávníku výse−
vem. Dlouhodobá praxe
v oboru, dohoda na tel.:
773123045. PM 160096 

NABÍZÍM bagrování, výkopové
práce, kopání bazénů, uložení
bazénů, odvodňovací drenáže
okolo domů, případně země−
dělské drenáže, terénní a za−
hradní úpravy. PM 160100

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce ne−
movitosti. Bojíte se, že přijdete
o majetek. Vše se dá řešit, ni−
kdy není pozdě. Naše právní
oddělení zdarma zanalyzuje
Vaší situaci a najde optimální
řešení. Důležité je nebát se
a začít jednat! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM 160036

HODINOVÝ MANŽEL – služby
pro domácnost, byt, zahradu.
Opravy, údržba, montáže, re−
novace, úklid, SEKÁNÍ TRÁ−
VY. www.hodman.eu. Tel.:
736797470. RR 60219

VYKLÍZECÍ  PRÁCE  – kom−
pletní vyklizení, odvoz a li−
kvidace různého odpadu,
dále možnost vymalování,
úklid. Tel. 603512322, 
e−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 160005 

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou ne−
movitost a přesvědčte se o ry−
chlém jednání a solidním pří−
stupu našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme
u vás a do měsíce máte pro−
dáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 160037

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná rea−
litní kancelář v Plzeňském kraji
Vám vyplatíme až 80% kupní
ceny vaší nemovitosti pře−
dem. Peníze máte na účtu do
24 hodin. Neslibujeme – ga−
rantujeme. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 160038

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou trans−
akcí krok za krokem. Ne −
movitost prověříme technicky
i právně a navíc vyjednáme
maximální SLEVU! A nezapla−
títe ani korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo vo−
lejte zdarma na 800 888 957.
PM 160039

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábková,
tel.: 608117789. RR 60077

ZIMNÍ řez ovocných stromů
a další práce na zahradě. Při
prořezu většího množství
stromů prořez jednoho stro−
mu zdarma. Tel.: 721728644.
RR 50855

RYCHLÁ půjčka. Klatovy
a okolí. Tel.: 734258355. RR
60139

PROVÁDÍM veškeré zednické
práce – omítky, zdění, výkopo−
vé práce a další práce dle do−
mluvy. Klatovsko, Sušicko,
Plzeňsko. Tel.: 722749243.
Zn.: Rozumné ceny. RR 60192

PŮJČKY NA RUKU od 2.000
Kč, od 18−80.let. Vem OP
a mobil. Insolvence ani
exekuce nevadí. Nejsme
Ferratum. Po−Pá 9−17.
Plzeň, Sady Pětatřicát níků
48/33, 2.patro, dv.č.303,
Tel.: 607 083 088. KŘI 
PM 160066 

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

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 60230
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem

Sekretariát, soukromá inzerce:   
                                 Květoslava Spoustová
                                 tel.: 377 221 996, 777 730 256 
                                 e−mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz

Obchodní poradci:      Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
                                    e−mail: sramek@plzenskyrozhled.cz

                                 Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
                                    e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz

                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:                  Mgr. Miloslav Fait − tel.: 377 221 996

Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo −
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah 
pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113

Zakladatel: Ing. Richard Vogel 
Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Havlíčkova 5
301 37 Plzeň

tel.: 377 221 996, 377 221 764 � tel./fax: 377 221 765
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová

mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Uzávěrka řádkové inzerce je 21. dubna 2016

FOFR PŮJČKA. Registry ne−
řešíme. Tel.: 702403547. KŘI
PM 160016

ODDLUŽENÍ OSOB! Rychle,
levně! E−mail: dluhy.ne@
seznam.cz Tel.:734741216.
KŘI PM 160092

RYCHLÉ půjčky 5tis−300 tis.,
hypotéky až 3 miliony Kč, bez
poplatku předem. www.kz−fi−
nance.cz. Tel.: 737607405.
KŘI PM 160072

PŮJČKY 2.000−10.000 Kč!
Ihned „na ruku“! Přijďte
s OP ČR + mobil, bez exe−
kuce. Plzeň, Pražská 41, po−
pá 11−16, tel.: 605760958.
KŘI PM 160093 

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

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zkušený
chovatel, etolog a výcvikář. Tel.:
737824579. PM 160017

DARUJEME zrzavo−bílou koč−
ku, po kastraci, očkovaná, věk
3−5 let, přítulná, zvyklá na ven−
kovní pobyt, tel.: 606314066.
RR 60235

PRODÁM 2,5 roku starou kozu
hnědou za 500 Kč, kozí mléko 25
Kč/l, kozí sýry 250 Kč/kg, Kdyň −
sko, tel.: 723877969. RR 60227

JSME sexy, máme sexy štíhlé
postavy, rádi sexujem před di−
váky, chcete nás vidět? On 43,
ona 39 let, děláme všechno,
senioři vítáni, diskrétnost
a hezký prožitek zaručujem.
Jsme z KT, těšíme se na zavolá−
ní. Tel.: 704424756. RR 60069

Další číslo

Plzeňského
rozhledu 

vyjde
3. 5. 2016

www.plzenskyrozhled.cz

Najdete nás na 
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Pánové, kteří jste absolvovali základní vojenskou službu v Líních 
u Plzně u vojenského útvaru 2494 v roce 1966 až 1968, ozvěte se.
Připravujeme setkání k 50. výročí nástupu na základní vojenskou

službu. Setkání bývalých záklaďáků se uskuteční v sobotu 
14. května 2016 ve 14:00 hodin v Chotěšově u Plzně v Restauraci 

Pod Klášterem. Hudba Klatovská heligonka.

Tel.:  739 690 532

VÝZVA ���VÝZVA ���VÝZVA
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