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PRACOVNÍ NABÍDKY
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Jsme jeden z nejvýznamnějších zpracovatelů
skla v Evropě v oblasti nábytkového a sanitárního
průmyslu s více než stoletou tradicí. Naše firma se
sídlem v Domažlicích se dále úspěšně rozvíjí,
a proto hledáme k okamžitému či pozdějšímu
nástupu zájemce na různé pozice.
Pro tyto pozice není žádné věkové omezení.
Zájemci všech věkových kategorií jsou vítáni.
Každému zájemci bude poskytnuto zaškolení
a odpovídající trénink.

hledáme

nabízíme

1. Spolupracovník/ce pro vizuální kontrolu polotovarů a hotových výrobků
(nečistoty, škrábance apod.)
2. Spolupracovník/ce pro jednoduché pomocné práce ve výrobě

• jisté zaměstnání v úspěšně se rozvíjející mezinárodní společnosti s více než stoletou historií

Pro výše uvedené pozice platí:
• činnosti jsou velmi dobře vhodné pro ženy
• po dohodě možný i částečný pracovní úvazek
• jedná se o lehkou, nenáročnou a rychle osvojitelnou práci ve výrobě
osvětlených zrcadel
• nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti ani vzdělání či zkušenosti
• pro tyto pozice není žádné věkové omezení. Zájemci všech věkových
kategorií jsou vítáni
• každému zájemci bude poskytnuto zaškolení a odpovídající trénink

• docházková prémie

Dále hledáme vhodné pracovníky pro tyto pozice:
3. Obsluha VZV pro vnitropodnikový převoz materiálu
4. Elektrikář pro jednoduché elektromontážní a kontrolní činnosti
při výrobě osvětlených zrcadel
5. Seřizovač strojů – odpovídající znalosti/zkušenosti jsou výhodou
6. Pracovník pro ruční lakování skla
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• atraktivní ohodnocení
• vánoční prémie
• příspěvek na stravování /dovoz obědů
• přestávková místnost s kuchyňskou linkou
• možnost částečného pracovního úvazku
• možnost individuálního profesního růstu dle
zájmu a kvalifikace

kontakt
Cihlářská 557, Domažlice, PSČ 344 01
V případě zájmu o některou z výše uvedených
pozic se prosím obracejte telefonicky na slečnu
Duffkovou, tel. 379 775 041, která s vámi domluví
další postup (po-pá 07.00-15.30 h)
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Troška bude v létě strašit!
Režisér Zdeněk Troška, rodák z Hoštic u Volyně, se rozhodl, že letos
v létě nebude točit, ale strašit. Ne, že by vzal nějaký vedlejšák třeba na
zřícenině Helfenburg, ale bude jezdit se svým novým filmem Strašidla.
Jižní Čechy, i když v nich tentokrát netočil, výjimkou nebudou.
me do kina,“ lákají producentky
Dana Voláková a Michaela Flene−
rová, které stojí i za trilogií Babo−
vřesky, které také dělaly se Zdeňkem
Troškou.
„Věřím, že se divákům bude náš
nový film líbit. Chci lidi bavit, těšit,
rozesmát. Chci, aby to bylo hezké
i na oko a jsem přesvědčen, že se
nám podařilo i skvělé obsazení fil−
mu,“ říká Zdeněk Troška.

„Už 18. srpna jde do kin pohádko−
vý příběh pro celou rodinu o strašid−
lech žijících v současnosti s názvem
Strašidla. Tak trochu jde o filmy po−
dobné Dívce na koštěti nebo Jak uto−
pit doktora Mráčka. Jde ale o jiný pří−
běh, který je uzpůsobený této době,“
svěřil se Rozhledu Zdeněk Troška.
Se svým týmem natáčel vloni na
podzim ve středních Čechách, kde
Ve Strašidlech uvidí di−
váci Terezu Kostkovou
a její maminku Carmen
Mayerovou, Vladimíra Po−
lívku, Matěje Hádka, Sáru
Sandevu, Petra Nárož−
ného, Václava Postránec−
kého, Annu Polívkovou,
Bronislava Kotiše a další.
„Letos si od natáčení
dávám pauzu, pečuji
se podařilo najít exteriéry
a interiéry. Měsíce pak tr−
vala práce ve střižně i na
tricích, kterých bude ve
Strašidlech okolo 80.
„Triky jsou vždy to, co
je velmi nákladné, ale
jsme přesvědčeny, že to
bude další, hezký, velmi
netradiční, přitom klasic−
ký, ryze český rodinný
film. Takže všechny zve−
o maminku, která je ne−
mocná. Ale příští rok bych
rád natočil opět krásnou,
typicky českou a jihočes−
kou pohádku. Už na ní po−
malu pracujeme a věřím,
že se opět podaří vytvořit
hezký, příběh,“ plánuje
Zdeněk Troška, od jehož
Slunce, sena, jahod, uply−
ne letos 33 let.
(pru)
Plzeňský rozhled 7/2016
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Střípky
z Plzně
Plzeň provede
průzkum
tranzitní dopravy
Město Plzeň v září zopakuje velký
směrový průzkum tranzitní do−
pravy, který byl v západočeské
metropoli proveden naposled
v roce 2007, v návaznosti na
otevření dálnice D5 v celé délce
obchvatu. Průzkum ukáže, kolik
vozidel využívá pro průjezd Plzní
konkrétní směry tranzitu, pro kolik
z nich je Plzeň cílovým místem,
a jaké je zastoupení vozů ve sku−
pině nákladních vozů, autobusů
a podobně. Výsledky mohou po−
sloužit k vyhodnocení účinnosti
navrhovaných dopravních opatře−
ní i k úpravě priorit města v majet−
kové a projektové přípravě a reali−
zaci investic.
„S ohledem na vývoj ekonomi−
ky za posledních deset let, a pře−
devším s ohledem na rychlý vývoj
v nárůstu motorizace a změny ve
struktuře osídlení v plzeňské aglo−
meraci považuje Správa veřejné−
ho statku města Plzně za účelné
průzkum tranzitní dopravy zopa−
kovat. Výsledky mohou být využi−
ty například i v procesu přípravy
strategického plánu města Plzně
v návaznosti na nový územní
plán,“ uvedl náměstek primátora
pro oblast dopravy a životního
prostředí Petr Náhlík.
Průzkum by měl být zpracován
ve velmi podobném rozsahu jako
v roce 2007, tedy dodavatelsky
neboli takzvaně na klíč. Na území
města vznikne na vnějším kordo−
nu zhruba 20 stanovišť, vnitro−
městských stanovišť bude deset.
Kordonový průzkum potrvá pět
hodin, profilový 16 a 24 hodin
(cca 5 stanovišť). Sběr dat bude
pomocí ručních zápisů i automa−
tických sčítačů. Náklady jsou od−
hadnuty na 300 tisíc korun.
Průzkum tranzitní dopravy v ro−
ce 2007 v Plzni ukázal, že do zá−
padočeské metropole vjíždělo
v té době denně 78 tisíc vozidel,
z toho nákladních vozidel bylo
9 tisíc. V tranzitní celkové dopra−
vě byly dominantní dva směry,
a to Rokycanská – Domažlická
a Rokycanská – Studentská. Ve
městě Plzni tehdy končily trasy
zhruba dvě třetiny vjíždějících ka−
mionů, přičemž jejich nejvýznam−
nějším cílem byly oblasti Borská
pole a Škodovka.
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Dotaz čtenářky SP:
Bydlím v bytě v nájmu s mojí
tetou, o kterou se současně
starám, protože je již hodně
stará. Nájemní smlouvu
s vlastníkem bytu má ale uza−
vřenou jen teta, já jsem jenom
nahlášena, že tu s ní bydlím.
Co se stane, až teta zemře, bu−
du muset s vlastníkem uzavírat
novou nájemní smlouvu?

Odpověï advokáta:
Vážená čtenářko,
budeme uvažovat, že Vaše teta
má uzavřenou nájemní smlouvu na
dobu neurčitou a nájem tedy ne−
skončí uplynutím doby ještě za
života nájemce a současně, že
s tetou v bytě bydlíte sama, neboť
nepíšete o dalších osobách. Z po−
hledu občanského zákoníku jste
člen nájemcovy domácnosti, ná−

sledky nájemcovy smrti pak upra−
vuje § 2279 a následující občan−
ského zákoníku. Ten výslovně sta−
noví, že zemře−li nájemce, přechází
nájem na člena nájemcovy domác−
nosti, pokud nemá vlastní byt.
Přechod nájmu však neplatí abso−
lutně a automaticky na jakoukoli
osobu, v případě že je členem ná−
jemcovy domácnosti někdo jiný
než jeho manžel, partner, rodič,
sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo
vnuk, přejde nájem na člena ná−
jemcovy domácnosti, pokud s pře−
chodem nájmu pronajímatel (vlast−
ník bytu) souhlasí.
Jestli nemáte vlastní byt, kam
byste se přestěhovala, tak to ve
Vašem případě znamená, že je nut−
né domluvit se s pronajímatelem,
zda Vás nechá v bytě dál bydlet. Je
samozřejmě vhodné zjistit úmysl
pronajímatele ještě před smrtí ná−
jemce. Také je možné, abyste při−
stoupila k nájemní smlouvě ještě
za života Vaší tety, tím by byl nájem
společný a nemuseli byste řešit
přechod nájmu v případě smrti ná−
jemce. Také s přistoupením k ná−
jemní smlouvě by musel pronají−
matel souhlasit.
Jestliže nájem přejde na člena
nájemcovy domácnosti, pak má

člen nájemcovy domácnosti prá−
vo do jednoho měsíce od smrti
nájemce písemně oznámit pro−
najímateli, že nehodlá pokračovat
v nájmu. Tuto lhůtu je nutné do−
držet, neboť se může stát, že nájem
přejde, aniž by si toho daná osoba
byla vědoma, ale přesto musí nést
náklady nájmu. V případě přecho−
du nájmu na člena nájemcovy do−
mácnosti trvá nájem nejdéle dva
roky; po uplynutí dvou let nájem
zaniká a musí být uzavřena nájem−
ní smlouva za účelem dalšího trvá−
ní nájmu. Dvouletá lhůta se ne−
uplatní u osoby (člena nájemcovy
domácnosti) starší sedmdesáti let
a mladší osmnácti let ke dni pře−
chodu nájmu.
Již jsem na to částečně nara−
zila, ale je nutné upozornit, že
s přechodem nájmu přirozeně
přechází také náklady na nájem
bytu. Nájemné včetně nákladů
na služby spojené s užíváním by−
tu budou ve výši, jak je stanoveno
v nájemní smlouvě. Pokud by Vaší
tetě vzniknul před smrtí dluh na
nájemném nebo službách, jste
povinna tento dluh pronajímateli
uhradit.
Mgr. Zdenka Mlčáková,
advokátní koncipient

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Technologie, která pomůže k dalšímu rozvoji
Saša je 17letý mladý kluk, který má
rád PC technologie a novinky dnešní
počítačové éry, ovšem svým posti−
žením je zcela odkázán na pomoc
okolí. Po vážném úrazu se stal paci−
entem fakultní nemocnice již mnoho
let a po čase stráveném na Dětské
klinice je v současnosti hospitalizo−
ván na oddělení Dlouhodobé inten−
zivní péče ARO FN Plzeň – Bory.
„Při kvadruplegickém postižení
mají pacienti nehybné všechny kon−
četiny a život na nemocničním lůžku
určitě není veselý. A právě díky
mladému dobrovolníkovi TOTEMu
Jáchymu Wiesnerovi, který Sašu
navštěvuje již dva roky a ukazuje
možnosti virtuálního světa, dostal
život pro mladého pacienta nový
rozměr,“ říká ředitel FN Plzeň
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Dobrovolnické centrum TOTEM,
z.s. totiž zakoupilo pro Sašu bezdrá−
tové polohovací zařízení, čelenku
s náklonovým čidlem, která pomocí
pohybu hlavy ovládá počítač. Tato
„bezdrátová myš“ umožní kvadrup−
legickému pacientovi samostatně
používat počítač. Jde o speciální

Jáchym Wiesner a Vlastimila Faiferlíková společně
u Saši na návštěvě ve fakultní nemocnici.

technologii, která pomůže k dalšímu
seberozvoji a lepšímu trávení času
na lůžku mladého pacienta.
Ředitelka organizace Bc. Vlasti−
mila Faiferlíková dodává: „Jsem ne−
smírně ráda, že se nám podařilo zís−
kat dostatek peněz na zakoupení
technologie, která Sašovi umožní
určitou relativní svobodu. Jako každý
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mladý člověk i on má rád filmy a hry
a potřebuje komunikovat s venkov−
ním světem. Chtěli jsme umožnit i je−
ho další rozvoj a vzdělávání, protože
Saša je chytrý a šikovný kluk.“
Technologii v hodnotě cca 40 tisíc
korun zakoupilo dobrovolnické cent−
rum TOTEM, z.s., na základě přispě−
ní firem a jednotlivců.
Plzeňský rozhled 7/2016

Nejvìtší skanzen pod širým nebem v Evropì

Muzeum bavorské vesnice v Tittlingu
Tento skanzen, který vznikl v prů−
běhu minulých desetiletí v Bavor−
ském lese u jezera Dreiburgen−
see, patří k obrovským atrakcím
široko daleko a je zároveň jedním
z největších muzeí pod širým ne−
bem v Evropě. Postupem času je
stále doplňován. V současné době
láká návštěvníky více než 140
kompletně zařízených historických
domů.
Kdo projde branou, rázem se ocitne
o několik staletí zpátky a je na−
prosto vtažen do ta−
juplné atmosféry ži−
vota dávných před−
ků. Při prohlídce
může návštěvník na−
hlédnout do nitra pů−
vodních dřevěných
domů ze 14.–19.
století. Patří mezi ně
prostá venkovská
stavení, kde dříve
žili všichni pospolu
i s domácími zvířaty,
kapličky i jednodu−
ché kostelíky. Rari−
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tou je jakýsi multifunkční
dům, kde najdeme nejen
obytné místnosti, školu,
soud, ale dokonce i vězení.
Zajímavou atrakcí je původ−
ní mlýn na potoce s dosud
funkčním kolem. Už schází
jen ten hastrman.
Ve středověkých vesnicích
se dříve provozovala celá
řada řemesel. Také v na−
šem muzeu čekají na náv−
štěvníky zařízené dílny te−

vyzkoušet své řemeslné
nadání na vlastní kůži.
Návštěva skanzenu je
velkým zážitkem pro kaž−
dého, zvláště ji jistě oce−
ní rodiny s dětmi, pro ně
je připraven třeba histo−
rický kuželník. Ale i seni−
oři a zdravotně postižení
se tu cítí moc dobře.
Do skanzenu se nejlépe
dostanete po dálnici ne−
bo státní silnici směr
Pohled do starobylé svìtnice. Passau, odbočka Tittling.
Značení je perfektní, ne−
sařů, truhlářů, ko−
můžete zabloudit. Pro řidiče jen
lářů, kovářů, šev−
připomínáme, že na německých
ců, tkalců, a do−
dálnicích se nic neplatí.
konce jedna pila.
Romana Merglová
Uvnitř můžeme
obdivovat jedno−
Muzeum je otevøeno od 12. dubna
duché nástroje
do konce øíjna, dennì 9–17 hod.
a jen se sklánět
Vstupné: Dospìlí – 6 eur, dìti do
před tvrdou prací
6 let v doprovodu rodičů zdarma.
předků. Během
Skupiny od 16 osob, studenti,
sezony je možné
si během různých
postižení – na osobu 4 eura.
Mlýn na potoce s dosud funkèním kolem.
folklorních akcí
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Cena hejtmana Plzeňského kraje
Kontroly projektů
minimálně
do roku 2020
Úřad Regionální rady regionu sou−
držnosti Jihozápad (úřad) stále kon−
troluje, zda projekty, které byly doto−
vány v rámci Regionálního ope−
račního programu NUTS II Jiho−
západ (ROP Jihozápad), správně
fungují. Kontroly budou probíhat mi−
nimálně do roku 2020. Pracovníci
úřadu nyní zejména kontrolují, zda
jsou projekty správně udržovány.
Například kraje, města, obce a ji−
mi zřizované organizace musejí
prokázat, že projekt funguje po do−
bu pěti let a například obchodní
společnosti pak udržitelnost doklá−
dají během 3 let. „Každoročně nám
úspěšní příjemci dotací z ROP
Jihozápad zasílají zprávu o udržitel−
nosti. A minimálně jednou po dobu
udržitelnosti pak projekt kontroluje−
me fyzicky v místě jeho realizace.
Kontrolní pracovníci prověřují na−
příklad to, zda příjemce dotace udr−
žuje nově vytvořená pracovní mís−
ta, k nimž se v projektu zavázal ne−
bo zda vybudovaný objekt slouží
k danému účelu a podobně,“
upřesnil Karel Hron, pověřený ve−
dením Úřadu Regionální rady regio−
nu soudržnosti Jihozápad.
V případě, že projekt nefunguje
dle závazných podmínek, může
úřad udělit příjemci dotace finanční
sankci. To se ale podle kontrolorů
stává výjimečně. V rámci ROP Jiho−
západ bylo v období 2007–2013
předloženo celkem 3430 projekto−
vých žádostí v celkové hodnotě
přes 50 miliard korun. Smlouvy na
úspěšné projekty se pohybují ve
výši téměř 19 miliard korun.
„V regionu Jihozápad bylo díky
regionálnímu operačnímu programu
nově postaveno nebo rekonstruová−
no více než 1000 kilometrů silnic
druhé a třetí třídy a rekonstruováno
či vystavěno 230 kilometrů místních
komunikací. Za téměř 320 milionů
korun byly rekonstruovány či vysta−
věny domovy pro seniory, necelých
120 milionů korun přispělo k rozvoji
sociálně terapeutických dílen a den−
ních stacionářů. V rámci 42 projektů
byla nově založena nebo rekon−
struována veřejná zeleň o rozloze
přesahující 23 hektarů. V oblasti ces−
tovního ruchu bylo zrekonstruováno
a zrestaurováno 85 historických pa−
mátek a v neposlední řadě přispěl
ROP Jihozápad k výstavbě nebo
modernizaci 20 mateřských škol za
více než 225 milionů korun,“ zreka−
pituloval úspěšnost programu před−
seda Regionální rady regionu sou−
držnosti Jihozápad a náměstek hejt−
mana Plzeňského kraje Ivo Grüner.
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Vítězové 3. ročníku soutěže Cena
hejtmana Plzeňského kraje za spole−
čenskou odpovědnost pro rok 2015
převzali z rukou hejtmana Plzeň−
ského kraje Václava Šlajse certifikát,
koš s regionálními potravinami a od
Regionální Hospodářské komory
Plzeňského kraje obrazy, které na−
malovali klienti z Denního stacionáře
Človíček s mentálním a tělesným
postižením. První místa obsadil
Systherm s.r.o., Gerresheimer Hor−
sovsky Tyn spol. s r. o., Centrum
pečovatelských a ošetřovatelských
služeb Město Touškov a Statutární
město Plzeň.
„Vedle neustálého navyšování vý−
roby a tvorby zisku je dobře, že se
v našem regionu najdou firmy, které
se chovají odpovědně a přispívají
tím k tomu, že Plzeňský kraj dlouho−

době patří k nejlepším místům pro
život a je považován za oblast s dob−
rou podporou investic pro rozvoj
podnikání,“ uvedl při slavnostním
vyhlášení výsledků hejtman Václav

Šlajs. „Těší mě každoročně se zvy−
šující zájem o soutěž Cena hejtmana
za společenskou odpovědnost, a ta−
ké to, že můžeme vyhlásit vítěze ve
všech kategoriích,“ dodal.

Ve Zbirohu mají Fairtradovou školu
Základní škola J. V. Sládka ve Zbiro−
hu získala jako první v Plzeňském
kraji titul Fairtradová škola. Škola se
zároveň stala již 20. školou v České
republice, která se titulem může
pyšnit. Připojila se tak ke stovkám
dalších škol na světě, které pod−
porují fair trade. Pro získání titulu
musela škola splnit pět kritérií kam−
paně: oficiálně deklaruje podporu
fair trade, ve škole působí řídicí
skupina, která koordinuje kampaň,
studenti si zde mohou zakoupit
fairtradové výrobky, v rámci výuky
se věnují tématům globálního rozvo−
jového vzdělávání včetně fair trade
a škola pořádá osvětové akce pro
veřejnost.
Ředitelka školy paní Mgr. Květuše
Horáková při této příležitosti řekla:
„Jsem ráda, že se naše škola za−
pojila do sítě Fairtradových škol.
Žáci naší školy mají zájem o zdra−
vou a férovou výživu – rodičům
a návštěvníkům třídních schůzek
a účastníkům „Kavárny pro rodiče“
nabízejí fairtradové potraviny a ná−
poje, ochutnávky z naší školní jí−
delny. Sami navrhují zařazování
zdravých jídel do školního jídelníčku.
Ve školním bufetu jsou prodávány
některé biopotraviny a fairtradové
výrobky.“
Výuka globálního rozvojového
vzdělávání v ZŠ J. V. Sládka probíhá
především v rámci propojení s prů−
řezovými tématy, a to hlavně s inter−
kulturním vzděláváním, environmen−
tální výchovou, výchovou k lidským
právům, výchovou k občanství

a dalšími oblastmi vzdělávání. Žáci
se s problematikou fair trade sezná−
mili např. v rámci projektového dne
prostřednictvím aktivit „Spravedlivá
cena?“ a „Fair trade naživo“. Žákov−
ské práce na téma fair trade zdobí
školní bufet a jídelnu.
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Škola má rovněž své speciální
projekty: O fair trade se navzájem
vyučují samotní žáci. Poté, co se
o tomto tématu učili žáci 2. stupně,
pak o něm učili žáci 8. třídy žáky na
prvním stupni. A při třídních schůz−
kách se pořádají Férové kavárny pro
rodiče. Velkou odezvu u spoluobča−
nů Zbiroha měla květnová akce
Férová snídaně, kterou škola pořá−
dala již podruhé.
Samotní žáci nejen vědí, co fair
trade znamená, ale navíc si uvě−
domují, jaké dopady podpora fair
trade a nákup fairtradových výrobků
pro drobné farmáře z tzv. rozvo−
jových zemí má. Dokázali to v prů−
běhu diskuze, která proběhla před
předáním titulu s ředitelkou orga−
nizace Fairtrade Česko a Slovensko,
paní Hanou Chorváthovou. Žák
Petr Svejkovský to na závěr s hrdostí
okomentoval: „Je super, že u nás
ve škole prodáváme fairtradové
výrobky.“
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Pfeifer Holz Gruppe přebírá
Holzindustrie Chanovice s. r. o.
Firemní koncern Pfeifer
Holz se sídlem v rakouském
Imstu se na základě kupní
smlouvy ze dne 31. května
2016 stává novým vlast−
níkem společnosti Holz−
industrie Chanovice s.r.o.
Holzindustrie
Chanovice
s.r.o. byla do této doby sou−
částí rodinné společnosti
Haas Group se sídlem v Ně−
mecku. Uzavření smlouvy
proběhlo v souladu se záko−
nem o kartelových dohodách.
Kupní cena nebude veřejně
sdělována. Prodej se netýká
druhé společnosti Haas Fer−
tigbau Chanovice s.r.o., která
má sídlo ve stejném místě.
Společnost Haas Fertigbau
Chanovice s.r.o. se bude i na−
dále zaměřovat na stejné pole
obchodní činnosti jako dopo−
sud a bude součástí skupiny
Haas Group.
Holzindustrie
Chanovice
s.r.o. sídlí v obci Chanovice
v západních Čechách, přibliž−
ně 50 km jižně od Plzně.
K dnešnímu dni zaměstnává
cca 350 pracovníků.
Vedle pily s kapacitou pořezu
500.000 m3 je součástí výrob−
ního areálu i hoblovací hala
a peletárna. Společnost se
dále zabývá výrobou masiv−
ních dřevěných desek (jedno−
vrstvých a vícevrstvých), dále
výrobou KVH a BSH. V roce

2013 byla uvedena do provo−
zu nová kotelna na biomasu,
která dodává teplo a elektřinu
do celého závodu.
Výrobní závod disponuje vý−
bornou infrastrukturou (haly,

30 hektarů zastavěná plocha
výrobním areálem. To zname−
ná, že společnost disponuje
dostatečným pozemkovým
fondem pro případné rozšíře−
ní svých aktivit.

mentu. Pro rodinnou firmu
Pfeifer je nákup společnosti
Holzindustrie Chanovice s.r.o.
dalším krokem k upevnění
stávající pozice na trhu.
S pře vzetím nového závodu

Firma Holzindustrie Chano −
vice s.r.o. bude začleněna do
koncernu skupiny Pfeifer
Gruppe, ale i nadále bude
pracovat samostatně pod ve−
dením současného manage−

získává v oblasti dřevěných
výrobků – BSH a masivních
dřevěných desek nový okruh
působnosti a tou je výroba
KVH (konstrukčních hranolů).
(pi)

Výrobní závod v Chanovicích
kotelna na biomasu, sušárny
atd.), ale také rozsáhlými ka−
pacitami, co se týká pozemků.
V současné době je společ−
nost vlastníkem více než 53
hektarů pozemků, z toho je

O kupujícím

O prodávajícím

Pfeifer Gruppe patří svými aktivitami k hlavním evropským výrobcům
v oboru dřevozpracujícího průmyslu. V současné době zaměstnává na
celkově sedmi výrobních místech
n v Rakousku (Imst a Kundl)
n v Německu (Unternbernbach, Lauterbach, Schlitz a Uelzen)
n v Čechách (Trhanov)
dohromady 1.500 zaměstnanců s celkovým obratem kolem 550 mil. EUR.
Tento rozsáhlý koncern vlastní rodina Pfeifer. Vedení společnosti v sou−
časné době tvoří pan Michael Pfeifer, pan Clemens Pfeifer a pan Ewald
Franzoi.
Výrobní sortiment koncernu Pfeifer – řezivo, špalky pro palety, šalovací
desky, šalovací nosníky, masivní dřevěné desky, lepené lamelové dřevo,
pelety a brikety, je prodáván do více než 90 zemí celého světa.

Haas Group patří k hlavním evropským výrobcům dře−
vostaveb a výrobků v dřevařském odvětví. Xaver Haas
založil svůj první podnik v roce 1972. Nejdříve soustředil
svoji aktivitu na tesařskou činnost a výrobu dřevěných sil
pro zemědělství. Později začal rozšiřovat pole působ−
nosti do oblasti staveb i dále přes hranice.
Od 80. let došlo kromě organizačního růstu a interna−
cionalizaci rovněž k diverzifikaci výrobního portfolia díky
rozšíření podnikatelské činnosti nákupem dalších závo−
dů z přidružených oblastí. Zpětnou integrací a dalším
navyšováním přidané hodnoty, jako např. vlastní kapaci−
tou pily a hoblováním řeziva, dosáhla skupina v roce
2015 celkového obratu ve výši 300 mil. EUR.
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PAVEL HAVLÍČEK, „náš SENÁTOR za lidi a pro lidi!“
l Pane Havlíčku, kdy jste se rozhodl
„vytáhnout“ do boje proti výrobkům
Andreje Babiše?
m V prvé řadě musím poopravit, že
jsem „vytáhl“ do boje proti výrobkům
Babiše. Jeho výrobky jsou mi celkem
fuk a je jen věcí zákazníků, pokud mu je
koupí. Mně vadí politika a styl politiky
Andreje Babiše. Ovšem ten, kdo vyrobí
z půl kila masa kilo uzené kýty bez
kosti, nám tu, slovy Karla Kryla, na ro−
hu ulice nemá právo o morálce kázat.
Cítím, jak ti, kteří se bijí v prsa, chtějí
stále jen další socialismus, jen s jinou
tváří. A český člověk, protože má v po−
vědomí kapitalismus jako něco ohav−
ného, se rád připojuje k tvrzením, že „ti
hodní se o nás postarají“. Nikdo se
o nikoho nepostará a všechno na světě
si zaplatíme sami. A krvavěji, oč více
necháme druhé, aby se o nás starali.
l Ti tak činí pouze za naše peníze
a navíc podle vlastních představ a ne
našich potřeb. A peníze na to z polo−
viny spotřebují pro sebe. Dáváme
tedy dobrovolně vlastní peníze, aby
se jiní měli líp?
m Popsal jsem vám teď právě také
systém dotací, investičních pobídek
a produkčních kvót. Státu už my ne−
svěřujeme své peníze, ale stát už nás
doslova o peníze obírá. Víte, že stát
nám bere téměř 75% všeho co si vy−
děláme? A stále to nestačí. Stále ne−
jsou dálnice, stále nefunguje zdravot−
nictví..., školství nestojí za nic.
Téhle přebujelé státní správě nikdy pe−
níze stačit nebudou, na všechno potře−
buje nové a nové úřady a úředníky. A to
stojí další a další peníze. A v tak zaple−

veleném právním systému už se nevy−
znají ani sami zákonodárci a je už té−
měř nemožné dodržet zákon. Už v do−
bě vzniku ANO jsem předjímal a varo−
val, že velmi brzy bude svržena vláda
a ANO nastoupí s protikorupční rétori−
kou. A co se stalo? Hádejte, můžete
jednou… A víte, že za dobu působnosti
současné vlády přibylo nových zhruba
16 000 úředníků? A že náklady na pla−

tom všem záleží, „když je to proti
zlodějům“, že?
Řešením je zeštíhlení státní správy,
zjednodušení a odstranění klacků na−
házených pod nohy nám všem! Pokud
se podíváme do Chorvatska, modly
našeho ministra financí, dozvíme se,
že v konečném důsledku na on−line po−
kladnách vydělal jediný Agrokor maji−
tele Ivici Todoriče, kamaráda našeho

ty státních zaměstnanců atakují hrani−
ci 150 miliard korun? A kde myslíte,
že se ty peníze vezmou?
l Z většího výběru daní díky EET?
m Je to lež, ale nikdo nad takovou
manipulací nepřemýšlí. ANO, bude líp,
pokud oběsíme živnostníky. Co na tom,
že sám systém EET je naprosto ne−
funkční, že ho lze velmi snadno obchá−
zet – a legálně, co na tom, že se jedná
o něco, co popírá základní principy de−
mokracie. Co na tom, že celý nápad je
jen tunelem, který vede ze státní kasy
do kapes několika vyvolených. Co na

pana Babiše. V Chorvatsku mu také
předvedl úžasný výsledek zavedení
EET. Desetitisíce živnostníků na úřa−
dech práce, desetitisíce jejich zaměst−
nanců tamtéž. A tím dokonalé ovládnutí
maloobchodního koncernem Agrokor,
který kupodivu podniká ve stejném
portfoliu jako Babišův Agrofert.
My skutečně nepotřebujeme další
hlídače, další dráby a výběrčí daní
chrastících zbrojí. Nepotřebujeme dal−
ší stovky úřadů a v nich další desetiti−
síce úředníků. My potřebujeme začít
čistit to, co nesmírně komplikuje život

nás všech a co nás všechny posílá
do chudoby.
Prosím, nevěřme tvrzením, že málo vy−
děláme, anebo naši zaměstnavatelé
nám málo platí. Jsme pracovitý a pilný
národ, jsme plní aktivity a invence, kte−
rou umíme náležitě využít. To přerostlá
státní hydra nás dusí a nutí zaměstna−
vatele strhávat každému zaměstnané−
mu obrovská procenta výdělků. A další
pak platíme při nákupu zboží a služeb
za almužnu, která nám zbývá.
Státní aparát musíme neodkladně
omezit. Jinak nás doslova „sežere“
a nikdy žádné daně stačit takovému
molochu nebudou.
A dovolím si připomenout slova
jednoho velkého státníka Ronalda
Reagana: „My, lidé, nikdy nebudeme
Svobodni, dokud neomezíme moc
vlády nad námi...“
l Pojďme k multikulturalismu a ce−
lému tomu vývoji nynější utečenecké
krize…
m Muhammad Ali alias Cassius Clay
řekl: „Já chci mít krásný černý děti
s krásnou černou manželkou. Já chci
mít krásné děti, které mi budou podob−
né, a každý inteligentní běloch chce mít
s krásnou bílou manželkou nádherné
bílé děti.“ Vrabec lítá s vrabcem, káně
s kánětem, holub lítá s holubicí, lev spí
se lvicí. Tak to prostě je. A proč se to−
mu bráníme?
Víte, pane redaktore, to je poměrně slo−
žité téma a není možné jej popsat
v jednom čísle vašeho časopisu. O imi−
graci, multikulturalismu a koneckonců
i o Islámu si povíme příště a věřte, bude
to velmi velmi zajímavé...
(pr)

Hlavy otočené na druhou stranu,
kamenné tváře, lhostejné pohledy.
„Říkám, že tě zabiju,“ křičí agresivní
staromilec a zběsile šátrá v hlubo−
kých kapsách jakostního zimníku.
Dodávám si odvahy a zpříma se na
něj podívám: „Pane, nechte je být.
Za to, že tu kouří, přece ještě hned
nemusejí umřít.“
„Drž hubu, nebo tě zabiju taky!“
Tak! A bylo! Po odvaze!
Hlavy otočené na druhou stranu,
kamenné tváře, lhostejné pohledy
se rozmnožily i o tu moji.
Tu kupodivu ten bělovlasý pán
opouští zastávku zcela dobrovolně,
středem, se slovy: „Chcípněte tu
všichni!“
Přijela dvěstěsedmička.
Nejde mi to z hlavy, stydím se za
společnost, za ten netečný dav, za
toho pána, za kouřící mladý pár.
Stydím se za svůj strach, stydím
se za svoje ponížení.

Kam se poděla občanská stateč−
nost? Vyměnili jsme ji za jakousi
občanskou svobodu? Za jakou? Sta−
víme pomníky těm, kteří za nás polo−
žili životy, připomínáme si Lidice.
Řeči, řeči, řeči! Vždyť na útočníka,
který napadá bezbranné za bílého
dne, se bojíme byť jen podívat. Ztratili
jsme víru v nás! Celá roztřesená to
ještě ten večer vyprávím pražským
přátelům. „Ty ses dočista zbláznila,
mohl tě zapíchnout nebo zastřelit, co
ty víš, co měl v té kapse? Proč pro−
vokuješ a co si dokazuješ? Myslíš,
že se tě někdo zastane?“
Příště pamatuj:
Hlavu otočenou na druhou stranu,
kamennou tvář, lhostejný výraz!
Pamatuji si to. Neotočím hlavu.
A budu hledat ztracenou víru v nás!
Pamatuji si to. Neotočím hlavu.
A pořídím si pistoli!
A co uděláte vy?
Sylva Heidlerová

Chcípněte tu všichni
Poslední večerní spoj směr Žižkov.
Florenc, zastávka busu 207, 133.
Přešlapující dav vzájemně neteč−
ných lidí. Já. A mladá, na pohled
slušná dvojice postávající opodál;
patrně proto, že ona kouří.
„Proč hulíte? Proč si ničíte zdra−
ví?“ autoritativní, leč libozvučný
hlas rázem upoutal pozornost.
„Je to moje zdraví a kouřím, protože
mi to chutná,“ spíše odpověděla, než
odsekla dívka, zřejmě zaskočená so−
lidním vzhledem tazatele.
„Okamžitě to típněte, tady se kou−
řit nesmí! Ničíte zdraví i mně!“ har−
tusil urostlý, bělovlasý sedmdesát−
ník v černém, dlouhém kabátě,
majitel onoho energického hlasu.
„Pane, my jsme od zastávky
dostatečně vzdáleni, nechte nás
být a jděte si po svém,“ pro změnu
nato hoch. Rozpoutala se malá, ale
Plzeňský rozhled 7/2016

hlasitá slovní potyčka, kterou všichni
čekající kradmo sledovali.
Hlavy otočené na druhou stranu,
kamenné tváře, lhostejné pohledy.
„Co uděláte, když tu cigaretu ne−
típnu?“
„Zabiju tě!“ a na důkaz svých slov
se seriózní pán na slečnu vrhl.
Proboha! Netrpělivě přešlapuji, roz−
hlížím se, pokukuji po kolem−
stojících, už už něco udělat. Hle−
dám v kabelce mobil a? Tázavě tě−
kám po přelidněné zastávce.
Hlavy otočené na druhou stranu,
kamenné tváře, lhostejné pohledy.
Bus s číslem 207 ani 133 stále
nejede. A pán s averzí na cigarety
lynčuje mladou kuřačku dál. Její
útlý par tner ho popadá za klopu
a všichni tři do sebe všelijak strkají.
Au! Těla se zaduněním dopadla na
betonový zátaras.
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10 let firmy Aerotech Czech v Klatovech

Chceme být na špici
Závod Aerotech Czech v Klatovech byl
založen jako dceřiná společnost ně−
mecké firmy Aerotech Peissenberg,
která vyrábí komponenty pro letecké
proudové motory. Klatovský podnik se
zaměřuje na obrábění dílů ze speciál−
ních žáruvzdorných ocelí s vysokým
podílem niklu a slitin titanu, které se
montují do leteckých motorů značek
Rolls&Royce, Pratt&Whitney, Snecma
nebo MTU Aero Engines. Kromě sou−
částek pro pohonné jednotky, například
letadel Airbus nebo Boeing, vyrábějí v Klatovech také komponenty
pro Evropský vesmírný program. Konkrétně se jedná o montáž aero−
dynamických krytů pro rakety Ariane 5.

O dalších perspektivách firmy Aerotech
Czech v Klatovech a možnostech, které
nabízí absolventům strojírenských
oborů, jsme si povídali s jednatelem fir−
my Ing. Janem Burešem a vedoucím
kvality Bc. Miroslavem Víchem.

Aerotech Peissenberg, byly ve hře
tři státy, a to Česko, Rumunsko a
Ukrajina. V konkurenci nakonec zví−
tězily Klatovy díky blízkosti němec−
kého mateřského závodu. Dalším
rozhodujícím kritériem byla skuteč−

Aerotech Czech s.r.o.
Dr. Sedláka 763
339 01 Klatovy
Ing. Jan Šedivec
Tel.: 376 339 922
Mob.: 702 036 620
prace@aerotech−czech.cz
www.aerotech−czech.cz

Firma Aerotech Klatovy sídlí v bývalém objektu Kozaku směrem k městskému
bazénu.
nejvýznamnější v klatovském regio−
nu a navázala na tradici strojíren−
ství, konkrétně přesného obrábění,
která se přerušila zánikem klatov−
ského závodu Škoda.

Zázemí a perspektiva
Klatovský závod Aerotech Czech se
postupně stává významným za−
městnavatelem v regionu. V sou−
časné době máme 88 zaměstnanců
a během pěti let předpokládáme,
že se jejich počet zdvojnásobí.
Průměrný věk pracovníků je 33 let

a jejich finanční ohodnocení převy−
šuje republikový standard.
Od města Klatovy jsme koupili po−
zemek v průmyslové zóně. V druhé
polovině letošního roku zahájíme
stavební práce spojené s výstav−
bou nové haly konkrétně pro pro−
jekt Ariane 6. Česká vláda po −
depsala navýšení příspěvku do
Evropské ve smírné agentury, což
znamená pro firmy spolupracující
na vesmírném programu daleko
širší spolupráci a zvýšení objemu
zakázek.
4

Aerodynamický kryt přívodních hadic pro nosnou raketu Ariane 5 vyrábí klatov−
ská firma Aerotech Czech v rámci Evropského vesmírného programu. Pracovní−
ci montážní dílny. Zleva: Karel Pressl, Libor Janda, Radek Šilhavý, Patrik More.

Proč Klatovy?
V době, kdy se rozhodovalo, kde
vznikne dceřiná společnost firmy

nost, že v regionu je bohatá tradi−
ce strojních profesí. Za 10 let své
exis tence se firma zařadila mezi

Každá raketa Ariane 5, která odstartuje do vesmíru, nese komponenty
vyrobené v klatovské firmě Aerotech Czech.

V Klatovech vyrobené díly pro letecké motory
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4 Měli bychom se podílet na vý−
voji a výrobě komponentů pro no−
vou nosnou raketu Ariane 6. V po−
rovnání se starty amerických a rus−
kých nosičů je současná evropská
raketa dražší a cílem je starty zlev−
nit. K tomu právě směřuje nový
projekt rakety Ariane 6. Evropské
státy, které chtějí do vesmíru vysílat
satelity, laboratoře a další výzkum−
né observatoře, by měly využívat
právě raketu Ariane 6.

Potřebujeme mladé strojaře
V současné době je pro nás velmi
složité sehnat kvalifikovanou pra−
covní sílu. Velmi úzce spolupracuje−

Přemýšlejte o vlastní
budoucnosti – technické
obory mají perspektivu
To je taková naše výzva nebo dobrá ra−
da pro ty, kteří se rozhodují o svém bu−
doucím povolání. Vždy po prázdninách
k nám přicházejí absolventi nejrůzněj−
ších středních i vysokých škol, bohužel
ne se zaměřením na strojírenství.
Většinou jsou to humanitní směry, za−
hraniční vztahy, politologie a podobně.
Snaží se nás přesvědčit, že během ně−
kolika měsíců se to naučí. Když jim
ukážeme technický výkres, jejich od−
hodlání a nadšení tím končí. Víme, že
mládí má své představy o životě. Ale ve

Židovská obec chce peníze na opravy

Absolventi Střední průmyslové školy v Klatovech, kteří pracují ve firmě
Aerotech Czech Klatovy (zleva): Lukáš Vogeltanz, Michal Pleskač, Jiří
Peťovský, Aleš Martínek, Jan Roub, Jan Klesa, Roman Rabas, Jaroslav Kabát,
Jan Rupert, František Oškera, Václav Kuželík.
me se Střední průmyslovou školou
v Klatovech. V průběhu studia k nám
chodí na praxi studenti maturitních
oborů a žáci učebních oborů, ale ně−
jaký větší zájem pracovat v naší fir−
mě nevidíme. Například jsme oslo−
vili dvě maturitní třídy a jednu třídu
učňů – obráběčů kovů a zatím tady
máme jednoho zájemce. Problém je
v tom, že si řada z nich chce udělat
prázdniny a o práci se přijdou uchá−
zet v září a říjnu. Docela je chápeme,
ale kdyby se alespoň informovali,
zda budeme mít pro ně pracovní
místo. Máme takový dojem, že o své
budoucnosti moc nepřemýšlejí.
Například některým učňům nabízí−
me, že praxi ve třetím ročníku mo−
hou absolvovat jen v naší firmě za
přispění určité finanční částky. Naší
snahou je podchytit mladé strojaře
z průmyslovky i učebních oborů na
Střední průmyslové škole v Klato −
vech i na Střední průmyslové škole
strojnické a Střední odborné škole
profesora Švejcara v Plzni. Máme
zájem o soustružníky, frézaře, kon−
trolory, programátory CNC strojů,
přípraváře výroby.
Plzeňský rozhled 7/2016

chvíli, kdy jde o povolání, které je má
živit, by měli naslouchat těm zkuše−
ným – rodičům a přemýšlet o jejich ra−
dách. Ne nadarmo se říká, dobrá rada
nad zlato.

Nejsme žádná montovna

O dotaci na opravy poškozených
stropů nad západními schodišti
u budovy Velké synagogy požádala
město Plzeň Židovská obec Plzeň.
Radní souhlasili s částkou ve výši
65 tisíc korun.
„Od dokončení základní stavební
obnovy v 90. letech 20. století zajiš−
ťuje vlastník nemovitosti postupnou
důslednou opravu objektu při re−
spektování požadavků státní památ−
kové péče. V roce 2015 zahájil opra−
vu poškozené střechy, kterou chtěl
letos dokončit. V průběhu prací bylo
zjištěno poškození trámových stropů
nad západními schodišti po dřívějším
zatékání střechou. To je nutné bez
prodlení řešit,“ přiblížil první náměs−
tek primátora Martin Baxa.

Nutná je oprava konstrukce, záklo−
pu a podhledu s omítkami. Celkové
náklady na tyto práce činí 130 tisíc
korun. Protože celkové náklady spoje−
né se stavební obnovou poškozených
trámových stropů u budovy Velké sy−
nagogy přesahují finanční možnosti
vlastníka, obrátil se s žádostí o finanč−
ní podporu na město Plzeň. Díky
opravě budou odstraněna rizika ohro−
žení zdraví a života veřejnosti v pro−
storu západních schodišť, která slouží
současně jako galerijní prostor uvnitř
významné kulturní památky na území
města Plzně. Velká synagoga v Plzni
je jednou z nejvýznamnějších staveb
a nejhodnotnějších veřejně přístup−
ných budov na území města Plzně
z období kolem roku 1900.

Naše výroba má vysokou přidanou
hodnotou. Potřebujeme kvalifikované
lidi z oboru strojírenství, konstruktéry,
výpočtáře, projektové manažéry, kon−
trolory a podobně. Prvotní zaškolení li−
dí, kteří už mají vzdělání v oboru, trvá
u nás 3 až 5 měsíců. Vstupní investice
z naší strany je velká, ale výsledkem
je, že máme špičkové odborníky.
Vyžadujeme přesnost, kvalitu a pečli−
vost, což je hlavním kritériem letecké−
ho a kosmického průmyslu. Každá, i ta
sebemenší chybička by totiž mohla
mít závažné následky. Schopní a kva−
lifikovaní pracovníci se smyslem pro
zodpovědnost najdou u nás jistotu, zá−
zemí a velmi slušné ohodnocení pra−
covních výsledků. „Chceme být na
špici.“ – právě toto heslo nás spojuje
se skupinou AEROTECH. Cítíme se být
tomuto heslu zavázáni a důsledně jej
naplňujeme.
(re)
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Podle mé teorie znamená tajemno něco
dosud nevyřešeného, nevyjasněného
Proto i mě láká tajemno, ale jinak než
ostatní. Rád hledám reálné vysvětlení
a mým koníčkem je z nevyjasněných
záhad dělat vyjasněné. Jsem pře−
svědčen, že vše lze vyjasnit. V minu−
losti je budoucnost. Je dobré si brát
ponaučení z historie, aby se negativní
důsledky historie neopakovaly. Řada
z vás v době dovolených navštíví hra−
dy a zámky v České republice, kde
těch záhad a tajemna je mnoho. Na
některá taková místa jsem se také vy−
pravil a pomocí svých věšteckých
a vizionářských schopností odhaloval
nevysvětlitelné záhady.
Státní hrad a zámek Český Krumlov.
Zámek č.p. 57 – Solnice. Traduje se, že
v tomto domě strašilo a lidé, kteří zde
bydleli, měli neklidné spaní. Mají to údaj−
ně na svědomí dva strážci, kteří tu hlída−
li sůl. Poprali se mezi sebou a přišli o ži−
vot. Údajně jsou i dnes slyšet zvuky zá−
pasu a vzdechy umírajících strážců soli.
Svou vizí jsem zjistil, že na pověsti je
80 % pravdy. V Solnici se totiž nachází
negativní zóna – záření ze země. Má
tvar kráteru o průměru 20 m a negativ−
ní zóna je asi 400 metrů do země.
Záření působí negativně na psychiku
lidí. Dva strážci se pobili, ovlivněni ne−
gativní zónou, v opilosti. V prostoru
objektu může lidi bolet hlava, protože je
zde velmi silná negativní zóna.
Jezírko v zámecké zahradě v Českém
Krumlově. O jezírku se vyprávěly po−
hádky o vodních vílách, které tu tančí při
měsíčku. Údajně je zde ukrytý poklad.
Zjistil jsem, že u jezírka je pozitivní zó−
na, ve které si lidé dobře odpočinou
a zarelaxují. Zde mohou mít velmi dob−
ré vize. Pozitivní zóny jsou na ostrůvku
a kolem jezírka. Tam se lidé mohou
Doba dovolených za−
čala, tak hurá za do−
brodružstvím, nejlé−
pe k moři. V dobách, kdy se nesmělo
na „Západ“, jsme mířili na rumunské
pláže Mamaia nebo bulharské Zlaté
Písky. Tenkrát jsme s kamarádkou
Máňou vyrazily její novou červenou
Škoda 120 L na Sluneční pobřeží.
Ráno v kempu nás probudily cikády,
šplouchání vln, omámila vůně pal−
mového háje. Před námi byla dlouhá
pouť pobřežím na lov fotek. Z cesty
vedoucí z kempu podél písčité pláže
to Máňa vzala drobet víc vpravo, kola
auta se zahrabala do písku a navzdo−
ry radám shromážděných rozradost−
něných českých obyvatel kempu,
jako – kousek vlevo – kousek vpravo
– kousek zpět – kousek vpřed – se
kola zahrabávala pořád hlouběji.
Zalezly jsme brečet dovnitř. Vymodlí−
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dokonce i uzdravit, pokud zde stráví ví−
ce času. Žádný poklad tam není.
Zámek Litomyšl. Z historie můžeme vi−
dět, jak bylo mnoho majitelů nemovi−
tostí zadluženo a panství vždy bylo buď
dáno do zástavy, nebo vykoupeno za
velmi nízkou cenu jiným
rodem. I toto lze vysvětlit.
Od r. 1400 začaly být na
hradu Litomyšl problémy.
V r. 1410 se v těchto mís−
tech něco přihodilo. V ob−
dobí 1408–1414 došlo ke
změně v podloží. Tím se
změnilo prostředí z pozi−
tivního na negativní. Do−
mnívám se, že to bylo dů−
vodem, proč se majitelům
přestalo dařit. Připadá mi, že se změni−
la energie v podzemí, která ovlivňuje
dané místo a samozřejmě i obyvatele.
Jsem přesvědčen, že lidé žijící na tom−
to místě, nebyli schopni se soustředit
a dělali špatná rozhodnutí. Když jsem
byl na zámku, tak jsem si uvědomil, že
když jsem byl mimo objekt, cítil jsem
se dobře, ale v areálu zámku jsem za−
čal pociťovat do půl hodiny pocity ne−
jistoty, stísněnosti. Kdyby tam podle
mého názoru pobýval člověk delší do−
bu, dostal by strach z budoucnosti.
Ve městě Litomyšl pobývala řada vý−
znamných osobností. Nejslavnějším
rodákem Litomyšle je hudební sklada−
tel Bedřich Smetana.
Podle mé věštby měl Bedřich Smetana
vrozené léčitelské schopnosti. Proto
měl šanci se dožít nadprůměrně vyso−
kého věku. Když se narodil, byl podle
mého věštění zdráv. V 10 letech měl
úraz a kromě poškozeného obličeje
podle mne upadl a poranil si krční páteř

(mezi 1. a 2. obratlem došlo k nějaké−
mu bloku), což byla později příčina jeho
zdravotních problémů včetně hluchoty.
Podle mne byl nadprůměrně inteligent−
ní, pro druhé byl inspirací a dovedl příle−
žitostí využít. Měl schopnost být ve
správný čas na správném
místě. Nehodlal ustu−
povat ze svých pozic.
Bedřich Smetana v závě−
ru života díky dysfunkci
mozku trpěl nemocí moz−
ku. Musel cítit velký tlak
v hlavě. Podle mé teorie,
je společným jmenovate−
lem nemoci mozku blok
na krční páteři, a to mezi
1. a 2. krčním obratlem.
Mezi další významné osobnosti půso−
bící v Litomyšli patřil Alois Jirásek.
Byla to hodně silná osobnost. Narodil
se v roce kovového Zajíce podle taois−
tické astrologie. To znamená, že byl
spravedlivý, měl pevnou vůli, velkou sí−
lu, odhodlaný, soustředěný a díky zna−
mení měl velký umělecký talent. Podle
mne toužil po úspěchu, a to za každou
cenu. Litomyšl byla pro Aloise Jiráska
maximálně vhodným místem a podle
mě se zde našel. Věštba mi ukázala, že
měl v 7 letech nějaký pád, kvůli které−
mu si narazil kostrč, což mu mohlo
způsobit problémy ve spodní části těla,
jako jsou nohy, ledviny, prostata, mo−
čový měchýř. Právě proto byl náchylný
na nachlazení a většina infekcí se stává
v takovém případě chronickými, což se
Jiráskovi stalo osudným.
Karlův most v Praze je bezesporu im−
pozantní stavbou. Zajímavé je, že most
přečkal všechny katastrofy a povodně
až do dnešních dnů.

me si anděla? A bůh nás vyslyšel.
Ještě minutu poté nám bylo dopřáno
zahlédnout záda našich statečných
zachránců, vybíhajících nahoru do
svahu, kde na silnici stál autobus
s nápisem Balkan – Tour. Máňa doja−
tě máva−
la peně−
ženkou
na znamení, že naši spásu vyrovná,
já jsem volala nahoru „balšoje vam
spasíbo“, ale v hrčení motoru odjíž−
dějícího autobusu jsme zaslechly jen
„ně za što.“
Fotek z dovolené jsme udělaly
dost, a po cestě zpět naše škodo−
věnka dodýchala na úplně poslední
silnici před hranicí s Maďarskem.
Praskl klínový řemen a voda z chla−
diče se vyvařila. Všechna auta s CS
značkou nás naštvaně objížděla
obloukem a troubila. Dokonce jedno

v prudké smyčce sklopilo ze své
střechy na silnici celý náklad kufrů
a zavazadel. Navztekaný řidič nám
jadrnou češtinou vysvětlil, že jsme
blbé nány, ale máme štěstí, protože
on má holubičí povahu, a jestli se
něco roz−
bilo, vznik−
lou škodu
proti nám neuplatní. Pak vzteklý ho−
lub naházel kufry zase zpátky nahoru
a odjel. Ale i sem nám bůh seslal
anděla v podobě německého řidiče.
Zastavil ihned, bleskově vyhodnotil
situaci a za svitu úplňku nahodil
do našeho auta svůj náhradní klí−
nový řemen, který naštěstí pasoval.
Původně jsem mu chtěla políbit
ruku, ale byl pryč, než jsem vybreb−
tala „Danke“…
Moře bylo krásné, zažitá dobro−
družství úžasná, poučení z cesty

Tenkrát na Východě
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Když jsem si věštil na dobu, kdy za−
čali vládnout Lucemburkové, vychází
mi, že to bylo období spíše dobré.
Termín pro výstavbu mostu byl termí−
nem dobrým na 99,9 procenta. Tudíž
termín vypočítali dobře a základní sta−
vební kámen byl položen v ten správ−
ný čas. Díky správnému datu stavby
most přečká ještě řadu stovek let
a vydrží i jiné katastrofy, které nás
ještě čekají. Aby dílo mělo úspěch
a mělo v sobě stálost, stačí vypočítat
termín na 97 procent, to se týká
i vztahů a seskupení.
Ke stavbě mostu se váže i legenda
o vajíčkách v maltě. Když jsem si věš−
til, zda byla do malty dávána vajíčka,
tak mi vyšlo, že skutečně ano, ale ne−
bylo to ve velkém množství. Připadá
mi, že panovala taková pověra, když se
do malty přidá vajíčko, tak to prodlouží
životnost stavby. Podlé mé vize z 12
okolních měst byla symbolicky sebrá−
na vajíčka – asi 12 košů, a dána do
malty. Bylo to pouze symbolické.
Podle mé věštby i jindy v historii se do
malty přidávala vajíčka.
Magický náboj Karlova mostu korunu−
je jeho Staroměstská mostecká věž,
jedna z nejkrásnějších svého druhu
v Evropě. Jsem přesvědčen, že jsem
rozluštil její magické účinky a stejně tak
i určitých částí Karlova mostu. O tom
však až v příštím čísle.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
poučné. Od českých spoluobčanů po−
moc nečekej a filmy o tom, jak si kde−
si vesničané navzájem stavěli dům,
bylo možná kdysi. Zlí jazykové dokon−
ce tvrdí, že trápení druhých působí
našinci radost, proto je současný tisk
samá tragédie, neštěstí a nemoc.
Jsem přesvědčená, že to o požáru
činžovního domu nebyl vtip. Záchra−
nář prý snášel oknem po žebříku ná−
jemníka z pátého patra, a když ten
chtěl u třetího patra zastavit, ptá se
záchranář: „Je vám špatně?“ „Ale
ne,“ odpoví nájemník, „jenom se chci
podívat, jak Vomáčkovým hoří ta nová
sedací souprava.“
V současnosti je všechno jedno−
dušší a skvělá dobrodružství čekají
doslova na každém kroku. Letadla pa−
dají z nebe, po autobusech se střílí
a vlaky se navzájem shazují z kolejí.
Dagmar Hermanová
Plzeňský rozhled 7/2016
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Rozcestník
Každé volby, a to budou i ty letošní krajské
v říjnu, jsou rozcestníkem dalšího směru,
kterým se budeme v našem kraji dál ubírat.
Každý, kdo okusil práci v zastupitelstvu, ve−
lice dobře ví, že každý hlas, osobnost za−
stupitele ve svém důsledku vždy ovlivňuje
směr celého zastupitelstva.
Výsledky tohoto procesu, bohužel, dnes mů−
žeme vidět v práci europarlamentu, zvláště
pak jak se vrcholní představitelé Evropské
unie chovají nekompetentně. Ta se svoji nečin−
ností, lhostejností a arogancí lídrů v řešeních
palčivých otázek celé Evropské unie na jedné
straně a na druhé zbytečnou byrokracií a vy−
mýšlení norem, které nikomu nejsou potřebné,
se dostala na scestí. I když na začátku této
cesty jsme si všichni mohli vybrat u pomyslné−
ho rozcestníku – komu dáme hlas.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

Krajské volby, jak je možné zazna−
menat z ohlasů voličů, nejsou prý
tak důležité. Opak je pravdou.
Ustanovení Krajů a jejich samos−
práv, po listopadových volbách v ro−
ce 2000 za vlády ČSSD a zrušení Okresů, bylo
„novátorské“ rozhodnutí nedávající velký smysl
a po historickém úspěšném působení okresů
ve správě svěřeného území se ještě dnes tento
krok negativně projevuje. Nicméně krajské
reprezentace vládnou a významně ovlivňují
život každého z nás. Z pohledu celostátního,
ale i evropského je to významný stupeň samo−
správy. Proto je třeba i krajským volbám věno−
vat pozornost, přijít volit a vybrat zástupce, kteří
usednou v krajském zastupitelstvu a kteří pře−
svědčí, že svoji prací v zastupitelstvu pozitivně
ovlivní vývoj v našem Plzeňském kraji.
O předvolebních tématech příště. Přijďte
k říjnovým volbám.
Michal Šnebergr – živnostník,
starosta Železné Rudy a předseda
Oblastního sdružení ODS Klatovy

ŘÁDKOVÁ INZERCE

CAFÉ Charlotte, kavárna−cuk−
rárna v Železné Rudě posiluje
svůj tým a přijme: paní na mytí
bílého nádobí – vhodné i pro
důchodkyně, dále baristku –
výroba káv a pohárů – vhodné
i pro absolventy. Turnusy, zau−
číme, ubytování poskytneme
zdarma, dobrý plat. Informace:
602486490. RR 60446
BRIGÁDA v kavárně s ubytová−
ním zdarma: Studentkám na−
bízíme v kavárně v Železné
Rudě letní brigádu s ubytová−
ním, turnusy, dobrý plat.
Informace 602486490. RR
60445
PŘIJMU zdravotní sestru do
zubní ordinace v Klatovech.
Nástup možný ihned. Tel.
773637775. RR 60441
HLEDÁME barmana−ku do
Železné Rudy, týden a týden,
tisíc na den plus dýško, ubyto−
vání možné. Zájemci volejte na
tel. 739768661. RR 60448
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KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz. Děkuji :) RR
50521

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 reži−
mu. Dobře zaplatím. Tel.:
728347491. PM 160010

NABÍZÍME dlouhodobé i jedno−
denní brigády: Práce ve skla−
du – s VZV i bez, pekařské
práce, manipulační práce
a další. Směny dle výběru, tý−
denní zálohy, ubytování.
82−100 Kč/hod. Info na tel.:
377963917. KŘI PM 160006
NABÍZÍM pracovní příležitost
nebo brigádu u firmy SRN, na
věku nezáleží, komunikace v ČJ,
nadstandardní výdělky, tel.:
603484113, 731991626. RR
60412

l

POSLEDNÍ volné místo – pro
obchod s dárkovým zbožím
v Železné Rudě hledáme spo−
lehlivou a příjemnou proda−
vačku. Možno na dohodu nebo
na pracovní smlouvu, turnusy,
část. NJ, ubytování zdarma,
dobrý plat. Tel.. 602486490.
RR 60444

KOUPÍM elektrické a mecha−
nické vláčky všeho druhu jako
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 trojko−
vé řady. Tel.: 731064361. PM
160013
KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 160029
KOUPÍM betonové panely, vět−
ší množství, případně panelové
silážní jámy i panelové cesty.
Tel.: 776693272 PM 160030

KOUPÍM staré bankovky, min−
ce, pošt. známky, vyznamená−
ní, odznaky aj. sběratelské
předměty, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky ná−
ramkové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez. Porce−
lánové a kovové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy, hrač−
ky plechové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trumpetu aj.
staré věci do r. 1960. Vykou−
pím i celou sbírku, nebo pozů−
stalost. Sběratel. Nabízím so−
lidní jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 160125
KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký tesák,
lesní roh, housle, vojen−
skou vzduchovku, poplaš−
ňák, celtu, medaile, vyzna−
menání (vzorný voják, za
obranu vlasti, vojenské uči−
liště, za budování vlasti
apod. až do r. 1989), kovový
model děla, tanku, automo−
bilu, parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 160054
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 dřevěný−
mi závity na dekoraci. Zn.:
PŘIJEDU, tel.: 603512322.
PM 160005A

STARÉ fotoaparáty (Flexa−
ret, Mikroma, Stereomikro−
ma, Leica, měchové aj.), ná−
ramkové hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské po−
kojíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, litinové
formy na bábovku, lívaneč−
ník apod. Tel.: 603872698.
PM 160055
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
pozůstalosti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.: 603512322, pavel.
rejsek@seznam.cz. PM
160003
KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, skládací
kolo značky ESKA, reklamní
cedule, mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky, motocykl
JAWA 90 Cross nebo Road−
ster, i nepojízdný vrak, moped
S11, S22, JAWETA i na ná−
hradní díly, Škoda 1000 MB,
Škoda Octavia, Škoda Sedan,
náhradní díly, celé auto i vrak.
Staré šlapací autíčko čtyřko−
lové nebo tří kolové a starou
koloběžku. Též náhradní díly
na Jawa panelku nebo kývač−
ku, pionýr 550, 555, 05,20
i vrak. Návody na obsluhu, ka−
talogy, dobové prospekty. Tel.:
721730982. PM 160009

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

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sběra−
tel stále hledá a dobře zaplatí
za staré pohlednice do roku
1945, uvítám větší množství,
sbírku či pozůstalost, po do−
hodě mohu i přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR 60059

VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do nově vznikajícího vo−
jenského muzea okupace
a osvobození západních Čech
vojenskou techniku (i části),
motocykly, automobily, hel−
my, dalekohledy, kordíky, ba−
jonety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, vysílačky,
vyznamenání, opasky, pouzd−
ra na pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešusy, ču−
tory, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice dě−
kujeme za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
731454110.
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PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme vaši
chalupu či chatu v okrese Plzeň
– jih, Plzeň – sever. Podmínkou
pouze vlastní pozemek a zave−
dená elektřina. Peníze vyplácí−
me do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 160034

LAMPOVÁ rádia, krystalky, gra−
mofony, gramodesky (78 ot.),
měřicí přístroje a jinou historic−
kou elektroniku, možno i ne−
funkční nebo jen části a náhrad−
ní díly. Dále tématickou literatu−
ru, reklamy, letáky, katalogy.
Vše do roku 1950. Tel.:
724675967, radio−museum@
seznam.cz. RR 60300
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,
staré housle, violu, vše
skautské a junácké, pohled−
nice, odznaky a starou bižu−
terii. Tel.: 603872698. PM
160056

PRODÁM pán. r. bundu
„PEACE“ vel. M (170 cm),
1 měsíc nošená. Pův. cena
1590 Kč, nyní 650 Kč. Tel.:
606414620. PM 160123
NABÍZÍM pěknou moderní vý−
bavičku po 1 děcku, prádélko
a svrchní oblečení, vel. Od na−
rození do 6 měs., košilky, body,
kalhotky, kabátky, kombinézky,
trička atd. Vše je ve 100 % sta−
vu, možný výběr osobně
nebo poštou. Levně. Tel.:
739816462. PM 160126
PRODÁM jízdní kolo FAVORIT
z r. 1955 – cena původní 1250
Kč. Jako bonus – jízdní kolo
dámské stejný ročník. Tel.:
604682733. PM 160128
PRODÁM: Kombinaci rovnačku
š. 200 mm s pilou průměr
200 mm, 380 V, 2800 ot., továr−
ní výroby. Mobilní s podstav−
cem, vše se dá odvézt v os. vo−
zidle. V dobrém stavu, vhodné
na chatu či chalupu. Cena
dohodou
(levně).
Tel.:
603887566. PM 160129

PRODÁM reprezentativní obra−
zové publikace (umění, příroda,
památky) vážnému zájemci.
Sleva více než 50 % z původní
ceny. Tel.: 721952301 po 18.
hod. PM 160130
PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6m x
2,5m x 3m, po montáži vhodné
jako dílna, mobilní zahradní do−
mek apod., Ejpovickou buňku
5−6m x 3m x 3m – více kusů,
vnější opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny zateple−
né. Buňky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Zajištění
dopravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 160019
PRODEJ medu ze dvora. Tel.:
606509783. RR 60251
PALIVOVÉ dřevo. Cena od
650 Kč/m3. Tel.: 602940952.
Doprava zajištěna. RR 60285
PALIVOVÉ dříví buk. Doprava
možná. Tel.: 774086417. RR
60346
ELEKTROKOLO – TŘÍKOLKU
zn. Catini Panter / Shimano,
cena
dohodou,
tel.:
737056976. RR 60426
STAVEBNÍ vrátek tov. výroby
a míchačku na dvě kolečka,
tel.: 724076768. RR 60451

PRONAJMU nebytový prostor
v obci Šlovice, 5 km od Plzně,
v těsné blízkosti dálnice (bý−
valá restaurace se sálem) ná−
leží k tomu kuchyňka, 2 x soc.
zařízení, kancelář, šatna, úkli−
dová komora. Vhodné pro vý−
robní prostory, skladovací
prostory o rozloze 228 m2 jde
rozdělit na 2 části, každá část
má svůj vchod. V objektu je
připojen plyn, elektrika, voda.
Tel. 731521112.

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme byty
k pronájmu po celé Plzni.
Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka pla−
tební schopnosti a právní ser−
vis po celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi máme za−
jištěnu od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
160043
PRONAJMU byt 2+1 v Kla−
tovech Na Rybníčkách,
volat po 15. 7. 2016, tel.:
603223548. RR 60411
PRONAJMU trubkové lešení
+ podlážky cca 80 m2, 1500
Kč/měsíc. Klatovy. Tel.:
720686209. RR 60454

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 dlouhodo−
bému pronájmu. Zaručujeme
pouze solidní klientelu, jejíž
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

V CENTRU Klatov pronajmu
útulný mezonetový byt, sou−
částí bytu je kuchyň + úložné
prostory, vlastní topení. Mě−
síční nájemné 5.000 Kč +
ener gie 1.500 Kč, kauce
5.000 Kč. Tel.: 777119669.
RR 60430
HLEDÁM pronájem garsonié−
ry, případně bytu 1+1, 2+1
v Klatovech a blízkém okolí,
nejlépe panelový byt s výta−
hem, není podmínkou. Tel.:
720684672. RR 60433

PRODÁM zavedenou provozo−
vnu v Sušici se zaměřením na
hubnutí a tvarování postavy
včetně vybavení a klientely.
Tel.: 776308983. RR 60432
KOUPÍM garáž v Klatovech.
Prosím nabídněte. Tel.:
602882461. RR 60434
KOUPÍM domek – chalupu –
chatu u rybníka – řeky – jeze−
ra. Nejraději samota – polosa−
mota – není podmínkou. Tel.:
736778406. RR 60447
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KOUPÍM les za nejvyšší mož−
nou cenu (smrk, borovice),
může být vytěžený i po kala−
mitě. Seriózní jednání, platba
hotově. Tel.: 731027795. RR
50878
KOUPÍM les na věku nezáleží i
malé výměry. Solidní jednání,
platba hotově tel.: 773585290.
RR 60341
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 990 tis. Kč. RK nevolat.
Tel.: 602614480. RR 60421
PRODÁM oplocenou zahradu
o velikosti 606 m2, osázenou
ovocnými stromy, situovanou
do krásné a klidné oblasti
Sedmihoří. Na zahradu je při−
vedena pitná voda a postave−
na masivní bouda na nářadí.
Připojení elektrické energie
je možné vyřešit z elektrické−
ho zdroje v blízkosti pozem−
ku, který je možné využít i ja−
ko stavební parcelu. Pří−
padné zájemce, prosím, volat
po 20. hodině večer na cito−
vaný telefon 720366322.
Děkuji. RR 60422

PRODÁM BYT 2+1 v osobním
vlastnictví Klatovy Podhůrčí 7.
patro s úžasným výhledem na
Klatovy, zatepleno, nová plasto−
vá okna, nový výtah, 2 měsíce
rekonstruovaná kuch. linka, no−
vá dvířka, deska, potravinová
skříň, koupelna rekonstrukce
v roce 2010, možné i s komplet−
ním vybavením nebo bez. Tel.:
604890121. RR 60269

PRODÁM náhradní díly na ná−
kladní automobil DAF typ AE
45 FA, pěkné pneu s disky, roz−
měr i pro nové Avie, motor
s šestistupňovou převodovkou
a kompletní dveře do kabiny
v pěkném stavu. Případně čel−
ní sklo i jiné díly. Prodám také
díly na Avii 31 r.v. 1992, motor,
dveře, kardany, pětistupňovou
převodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd Dále
prodám valníkovou sklápěcí
korbu LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 160025
KOUPÍM traktor Zetor řady
25,30,40,50,60,70 i 80, s čel−
ním nakladačem, ale i bez něj.
Tel.: 723622663. PM 160026

HOLÝŠOV–POZŮSTALOST
– PRODÁM Byt 3+kk,
sklep 2x, půda, garáž,
zahrada. Cena dohodou.
Přímý
majitel:
Tel.:
602266098. RR 60095
URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 80 m2 v panelových
v Plzni. Máme připraveny inves−
tory (přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je dokončena
v řádech dnů. Možnost vyplatit
zálohu předem. Exekuce či zá−
stavy vyřešíme. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 160040

PRODÁM velice levně Fiata –
polského, obsach 1500 ccm,
rok výr. 1973, poměrně v dob−
rém stavu, je poškozen levý
přední blinkr, jinak je v pojízd−
ném stavu, vše je funkční, nové
všechny letní pneu, TK do srpna
2017. Podrobnosti na tel.:
723919346, volat po 19 hod.
Auto se nachází v okolí Kašper−
ských Hor. Příp. je možné ho
použít na náhr. díly. K tomu je
i dosti nových náhr. dílů. RR
60405
PRODÁM sadu letních pneuma−
tik zn. Bridgestone 175/65 R14,
nejeté, cena 2.000 Kč. Tel.:
724269401. RR 60409
PRODÁM Fiat Punto, r.v. 2004,
nový model, klima, 5 dveří,
modrá metalíza, klima, servo,
serviska, 134tkm, el okna,
tónovaná skla, dobry stav, cena
58.000
Kč,
Klatovy
723439518. RR 60436
PRODÁM ŠKODA FELICIA 1,3
GLXi zelená metalíza, r. v. 1995,
STK 7/2017. Velmi dobrý stav.
Cena 13.000 Kč. Dohoda jistá.
Tel.: 723255353. RR 60437

NUTNĚ poptáváme ke koupi pro
rodinu lékaře byt 3+1 s lodžií v
Plzni. Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt může
být v jakémkoli stavu i re−
konstrukci. 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 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 Volkswagen Touran,
r.v. 2005, obsah 1.9 tdi, 66kw,
klima, tažné, červená barva,
imobiliser proti krádeži, 1. maji−
tel, servisní kniha, servisováno
pravidelně, velmi pěkné auto,
cena 139.000 Kč, Klatovy, tele−
fon: 723439518. RR 60435

KOUPÍM za vaši cenu do
soukromé sbírky moto−
cykly a náhradní díly zna−
ček JAWA, ČZ, PRAGA,
OGAR od r.v. 1929 do r.v.
1989 s doklady i bez. Tel.
608941498. RR 60133

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli au−
tomobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 60078
PRODÁM Hondu XL600
V Transalp, ročník 1991, najeto
46000 km, velmi pěkný stav, ja−
ko nová, TK do 2018, cena
40.000 Kč. KT, tel.: 606542092.
RR 60431
PRODÁM sadu letních pneuma−
tik zn. Goodyear 175/65 R14,
málo jeté, cena 2.000 Kč, tel.:
724269401. RR 60410
PRODÁM osob. auto Daewoo
Matiz, r.v. 2004, málo jeté, gará−
žované, servisní knížka, nová
baterie, zámek převodovky, zim−
ní kola. Skvělý stav. TK do
IV/2018. Cena dohodou. Volejte
mob. 606827933. RR 60429
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HLEDÁM ženu 54−61 let, spíše
štíhlejší, která by se mnou jela
na dovolenou k moři. Rád
cestuji. Později více. Tel.:
606414620. PM 160124
44/175 HLEDÁ sympatický
protějšek k vytvoření trvalého
vztahu. Nekuřačku. Tel.:
723722055. PM 160131
49/180 s vadou řeči by rád po−
znal nekuřačku z Plzně. Ne
SMS, jen volat na tel.:
737957524. PM 160136
42/172 rozvedený, hledá po−
hlednou a rozumnou ženu mezi
30−50 lety. Jsem nekuřák
s vlastním barákem a samota
mě nebaví. Jsem z Plzně jihu
a hledám právě Tebe. Volejte
a pište na tel.: 604470576. PM
160137
ROBERT 36let/ 179 cm/ 80kg/
21/5cm, hnědé vlasy – krátký
sestřih, bývalý pornoherec, hle−
dá roštěnku či pár do svého pe−
líšku. Telefon.: 602828249 (nej−
lépe SMS, ozvu se Vám zpět).
PM 160103
53/165/69, citově založený,
zklamaný životem, hledá ženu
jen k vážnému seznámení.
Upřímnost a povzbuzení do dal−
šího života. Plzeň a okolí. Tel.:
721309490. PM 160138
63/183 HLEDÁ ženu pro hezký
vztah. Zn.: Čekám na Tebe. RR
60406
VDEJSEDOBAVORSKA.CZ,
tel.: 604273327.
RÁD se seznámím se svobod−
nou a bezdětnou ženou do 35
let. Měla by mít smysl pro hu−
mor a pro rodinu. Je mi 33 let,
196 cm a bydlím v Klatovech.
Odpovídejte na tel. číslo:
605324960. Budu se těšit. RR
60413
53/174 ROZVEDENÝ, seriózní,
spolehlivý muž sportovní po−
stavy by rád poznal upřímnou
laskavou ženu štíhlejší posta−
vy, která touží po novém smys−
lu života – společném štěstí.
Mé zájmy: příroda, kultura,
chalupa, zahrada, výlety.
Zn.: KT, SU, HD, PJ. Odpovědi
prosím písemně do redakce.
RR 60419
SUCHE eine Partnerin bis 65
J., normalle figur, die es ehr−
lich meind für eine Partner−
schaft. Ich bin 56 J./170/75,
dunkles Haar, ehrlich, treu,
Schachtmeister,
eigenes
Haus, alleinlebend in Deutsch−
land, ernste anrufe unter. 0049
0152−02880186. RR 60425
ROZVEDENÝ 49/182 sportov−
ní postavy by se rád seznámil
se ženou do 52 let, pokud mož−
no také štíhlou. Společně na ko−
lo, na lyže apod. Pokud i Ty hle−
dáš partnera a kamaráda – ni−
koli sponzora, prosím zavolej
na tel.: 702174680. RR 60439
ÚSPĚŠNÝ 48letý podnikatel
hledá do 30 let slečnu na nezá−
vazný sex. Diskrétnost nutná.
Tel.: 606515573. RR 60450
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ŽENU pro dny všední i sváteční
se smyslem pro humor rád po−
zná 55/170 nekuřák, žen., kte−
rému chybí něžné doteky. Víc
SMS – tel.: 722129471. RR
60442
SYMPATICKÝ, rozved., zajiště−
ný, 60/170, bez závazků.
Hledá k sobě dominantní, ele−
gantní ženu – paní. Pro krásné
chvíle i život. Mezi PM a DO.
Najdeme spolu štěstí? Tel.:
607293848. RR 60443
POHODÁŘ 52/174 nekuřák,
všestranných zájmů, rád po−
zná sympatickou ženu. Odpo−
věď s fotem na wamec@
seznam.cz. RR 60453

PLZEŇAČKA 47 let by se ráda
seznámila s obyčejným klukem,
Plzeň a okolí. Prosím jen SMS
na tel.:774149569. PM 160135
PŘÍJEMNÁ Plzeňačka 59/162/
75 hledá nekuřáka s vyřeš. mi−
nulostí nad 55 let, kterému chy−
bí pohlazení, se vztahem k příro−
dě, pro trvalé přátelství + víken−
dové aktivity. KT, PM, PJ, PS.
Tel.: 723745509. RR 60344

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

SEKÁNÍ trávy, údržba zahrady,
výsadba a stříhání živých plo−
tů. Tel.: 721728644. RR 60298

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce ne−
movitosti. Bojíte se, že přijdete
o majetek. Vše se dá řešit, nikdy
není pozdě. Naše právní odděle−
ní zdarma zanalyzuje Vaší situa−
ci a najde optimální řešení.
Důležité je nebát se a začít jed−
nat! INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73 73
09 PM 160036
KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou trans−
akcí krok za krokem. Nemo−
vitost 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
CHCETE POSTAVIT PLOT? Na−
bízíme kompletní realizaci
oplocení. Přijedeme – zaměří−
me – naceníme – zajistíme
materiál – postavíme. Poté si
můžete v klidu užívat bezpečí
vašeho domova. Volejte:
733710319,
pište:
topplot@topplot.cz, navštivte:
www.topplot.cz.

45LETÁ rozvedená bezdětná,
ale hlavně stále doufající, že ješ−
tě najde normálního, rozumné−
ho chlapa pro společný život,
tímto vyhlašuje po něm poptáv−
ku. Spolu můžeme podnikat na−
př. výlety do přírody, jezdit na
kole apod. Jsi−li z Klatov a blíz−
kého okolí, i když není podmín−
kou, a toužíš i ty po společném
životě, ozvi se na tel.:
723370052. RR 60414

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti. Svěř−
te nám k prodeji svou nemovi−
tost a přesvědčte se o rychlém
jednání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes za−
voláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800 73 73 09
PM 160037
HLEDÁTE rychlé a bezpečné ře−
šení? Bojíte se nevýhodných
půjček? Jako jediná realitní kan−
celář v Plzeňském kraji Vám vy−
platíme až 80% kupní ceny vaší
nemovitosti předem. Peníze má−
te na účtu do 24 hodin. Neslibu−
jeme – garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
160038

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

ŠTÍHLÝ, sympatický, pohodo−
vý pár, on – 48 let, ona – 43
let, hledají štíhlou BI−ženu na
hezký trvalý diskrétní vztah.
KT, DO, PM. Tel.: 721460064.
RR 60363

NABÍZÍM ukládku zeminy i vět−
ší 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

PŮJČKA! Stop poplatkům!
Stop linkám 0900! Stop exeku−
ce/dražby! Tel.: 731923006,
Malická 22, Plzeň. Jen PM
FOFR PŮJČKA. Registry neře−
šíme. Tel.: 702435739. KŘI
PM 160016
RYCHLÉ půjčky 5tis−300 tis.,
hypotéky až 3 miliony Kč, bez
poplatku předem. www.kz−
finance.cz. Tel.: 737607405.
KŘI PM 160072

Vzpomeňme

CHTĚLA bych poznat hodného
přítele do 70 let, který má rád
přírodu a také poznal, jaká je sa−
mota těžká a věří, že v každém
věku lze prožít hezkou chvíli.
Zn.: KT, Sušice, DO. Odpovědi
prosím do redakce. RR 60416

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
Vyhlídce 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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše potřeb−
né rychle vyřídíme. Vykou−
píme starší stavební stroje,
nákl. automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme de−
montáž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a výkup
železného
šrotu.
Tel.:
723622663. PM 160027
20. 6. 2016 BYL NALEZEN za−
pomenutý fotoaparát (v aty−
pickém pouzdře) v Klatovech
na lavičce pod nemocnicí.
Vrátím – volejte na tel.:
724908713.

l

na klatovského malíře, krajináře,
figurálního kreslíře a ilustrátora –

LUBOMÍRA
PĚKNICEHO
ZAHRADNICKÉ PRÁCE: výsad−
ba, péče o zahradu, příprava
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 obo−
ru, dohoda na tel.: 773123045.
PM 160096
VYKLÍZECÍ PRÁCE – kom−
pletní vyklizení, odvoz a likvi−
dace různého odpadu, dále
možnost vymalování, úklid.
Tel. 603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz. PM
160005
NABÍZÍME bagrování, výkopo−
vé práce, kopání bazénů, ulo−
žení bazénů, odvodňovací dre−
náže okolo domů, případně ze−
mědělské drenáže, terénní
a zahradní úpravy. PM 160100
HODINOVÝ MANŽEL – služby
pro domácnost, byt, zahradu.
Opravy, údržba, montáže, re−
novace, úklid, SEKÁNÍ TRÁVY.
www.hodman.eu.
Tel.:
736797470. RR 60219

Narodil se 28.6.1929 v Klatovech. Studoval v letech 1948−1952 na
Karlově universitě, fakultě pedagogiky v Praze u takových učitelů, jak byli
malíř a ilustrátor Cyril Bouda, nebo figurální malíř Martin Falcman.
Vojnu odsloužil, díky svým protirežimním smýšlením, u proslulých
„Pétépáků“. Nastoupil dráhu venkovského učitele ve Strážově, kdy začala
jeho práce s mládeží. Pořádal výtvarné kroužky, učil děti milovat přírodu.
Nezahořkl, ani když byl degradován v období normalizace v roce 1968,
do pozice „kotelníka“ v OÚNZ Klatovy. Když nemohl vystavovat on sám, za−
čal naopak pořádat výstavy umělcům, kteří nesměli být vidět. Přitáhl z Prahy
taková esa, jako byl Komárek, Jiřincová, jeho milovaný učitel Cyril Bouda aj.)
Po revoluci v roce 1989 měl již možnost vystavovat, kdy jeho velkoploš−
né oleje Šumavy, či lyrické perokresby se sakrální tématikou, obohacovali
duševně návštěvníky jeho výstav v Klatovech a Sušici .
Jako umělec měl široky záběr technik, od akvarelů, grafiky, leptů, síto−
tisku, linorytů, olejů až po podmalby na skle. V červnu by se dožil 87 let.
Samostatnou kapitolou je jeho skautská činnost. Založením 1.oddílu
Červený blesk byla založena roku 1945 linie klatovského skautu, která trvá
do dnes. Byl skautským vedoucím a rádce až do svých 75 let, kdy ještě
zdraví sloužilo. Jeho zásluhy byly oceně−
ny bronzovou plaketou skautského oddí−
lu III.odboje VELENA FANDERLÍKA. Jeho
kresby dotvářely skautský časopis
Táborák, deníky, diplomy aj.
Podívejte se na jeho obrazy na

www.lubomirpeknice.cz
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RYCHLÉ hotovostní půjčky!
Měsíční splátky!! Plzeň,
tel.:606596671. KŘI PM
160132
PŮJČKY „do výplaty“,
2.000−10.000 Kč, IHNED „na
ruku“! První ZDARMA !! OP
ČR, bez exekuce. Plzeň,
Pražská 41, po−pá 11−16,
tel.: 605760958. KŘI PM
160133
ZBAVTE se dluhů Insolvencí
jednou pro vždy !!! Snížení
dluhů až o 70%. Info Plzeň,
Po−Pá 9−17, tel.: 377 280
321 www.pomoczdluhu.cz.
KŘI PM 160134

NABÍZÍME rekvalifikační kur−
zy: masér, pedikúra, manikú−
ra, nehtová modeláž, kos−
metika a další. Akreditováno
MŠMT ČR, MAVO s.r.o.,
individuální výuka! www.vip−
relax.cz, www.mavo.eu. Tel.:
602478448, 603284493. KŘI
PM 160018

l
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POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zkušený
chovatel, etolog a výcvikář. Tel.:
737824579. PM 160017
KOUPÍM králíky – velký stříbřitý,
prodám kozí mléko 25 Kč/1L
a kozí sýry 250 Kč/kg, Kdyňsko,
tel.: 723877969. RR 60362
COTON DE TULEAR. Prodám
štěňátka bez PP po výstavně
úspěšných předcích. Malý
pejsek s nelínající bavlníko−
vou srstí nevyžaduje stři−
hovou úpravu, jenom se pro−
česává. Je antidepresivní,
vhodný i pro alergiky. Je bdě−
lý a ostražitý, ale zbytečně
neštěká. Vhodný na caniste−
rapii – k rehabilitaci. Oblí−
bený pro výstižnou a přizpů−
sobivou povahu. Miláček ce−
lé rodiny, lásku rád bere
i oplácí s nadšením. Kupní
smlouva při odběru. Do do−
brých rukou. Kontakt –
e−mail: hajami@volny.cz,
602823882, 378774498. RR
60258

l
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PRODÁM 4leté prase – svini
Landros, je dlouhá, váha 350
kg, 5000 Kč, tel.: 723877969,
Kdyňsko. RR 60423
MINIOVEČKY – nabízíme letní
jehničku a beránka ovce ques−
santské, veselé a zdravé eko−
sekačky. Prodáme mladé běž−
ce indické z přirozeného od−
chovu. Tel.: 723968154. RR
60449
PRODEJ doma vykrmených
prasat. Možnost porážky. Tel.:
606509783. RR 60252

JSME sexy, máme sexy štíhlé
postavy, rádi sexujem před
diváky, chcete nás vidět? On
43, ona 39 let, děláme
všechno, senioři vítáni, dis−
krétnost a hezký prožitek za−
ručujem. Jsme z KT, těšíme
se na zavolání. Tel.:
704424756. RR 60069

Další
číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde
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Hrajte o zajímavé ceny! Tajenku křížovky nám pošlete mailem na adresu zemanano@gmail.com,
a to nejpozději do 31. 7. 2016. Všichni úspěšní luštitelé od nás získají zajímavou kuchařku
a navíc pro 5 šťastných máme připravenou sadu koření na letní grilování.

