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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PRACOVNÍ NABÍDKY

• 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)

Plzeňský rozhled 8/2016

Placené parkování
se rozšíří západně
od Klatovské

Poprvé v historii rokycanské zá−
chranné stanice živočichů jsme od−
chytávali bobra evropského. Ten se
dostal do zahrady rodinného domku
v Klabavě na Rokycansku a děsil
zdejší obyvatele. Na místo se oka−
mžitě po telefonickém oznámení vy−
dali rokycanští ochránci přírody vy−
baveni odchytovými pomůckami. Po
příjezdu na místo zjistili pobytová
znamení bobra a za několik okamžiků
i samotné zvíře. To odchytili a pře−
vezli k nedaleké Klabavské nádrži,
Plzeňský rozhled 8/2016

neboť odkud zřejmě zvláště chráněný
živočich pochází. Vzhledem k tomu,
že se jednalo o dospělé a zdravé zví−
ře nebylo důvodu jej držet v zajetí.
Bobr evropský je druhým největ−
ším hlodavcem na světě a v součas−
né době se s jeho výskytem můžeme
stále častěji setkat i na Rokycansku.
Zde obsazuje malé či větší vodní plo−
chy obrostlé vegetací. Vyznačuje se
až metrovou délkou, nezaměnitel−
ným plochým ocasem a zhruba 30
kilogramovou hmotností.
Bobr evropský se do Čech opět
začíná vracet v 80. letech minulého
století. Objevuje se na Kateřinském
potoku, Mži, Úslavě a Křemelné. Po

potocích Tachovska, Domažlicka i
Klatovska se postupně rozšiřuje dá−
le do vnitrozemí Plzeňského kraje.
Pavel MOULIS,
předseda ZO ČSOP Rokycany

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Rada města Plzně schválila návrh
na rozšíření zóny placeného parko−
vání západně od Klatovské třídy
v roce 2017. Zóna by měla být vy−
mezena ulicemi Přemyslova (mi−
mo zónu), Karlova (mimo zónu),
Husova (v zóně), Puškinova (v zó−
ně B) a Tylova (v zóně úsek Kla−
tovská – Kardinála Berana) v počtu
zhruba 290 parkovacích stání.
Bude se jednat o zónu F se základní
sazbou 10 korun za hodinu. Zóna
bude zprovozněna až po otevření
nového bezplatného záchytného
parkoviště v Kotkově ulici, tedy
zhruba v červenci 2017.
„Tato oblast představuje ucele−
ný okrsek, přičemž ulice Pře−
myslova a Karlova zůstanou mi−
mo zónu a budou nezpoplatněné.
První úsek ulice Tylova se navr−
huje zpoplatnit kvůli přetrvávají−
cím problémům se zneužíváním
zásobovacího boxu, které vedou
k parkování ‚ve druhém proudu‘
a zahlcování křižovatky U Práce,“
uvedl náměstek primátora pro
oblast dopravy a životního pro−
středí Petr Náhlík.
Aktivace zóny se navrhuje až
po otevření nového záchytného
(bezplatného) parkoviště v Kot−
kově ulici, přičemž parkoviště
Kotkova má pravomocné územní
rozhodnutí, zpracovává se projekt
pro stavební povolení a stavba je
schválena v rozpočtu Správy ve−
řejného statku města Plzně na ro−
ky 2016 – 2017. Reálný termín
dokončení je polovina roku 2017.
Hlavním cílem zřizování place−
ných zón je organizace dopravy
v klidu tak, aby občané, kteří v té−
to zóně potřebují krátkodobě za−
parkovat, mohli vždy nalézt volná
místa a nedocházelo k přetížení
ulic. Omezuje především celoden−
ní stání, jež by se mělo realizovat
ve vzdálenějších plochách (par−
kovištích P+R). Strategie zahrnu−
je úpravu parkoviště na náměstí
Emila Škody na záchytné parko−
viště P+R s kapacitou zhruba
177 stání s celodenní sazbou,
která bude zahrnovat též jízdenku
na MHD (probíhá územní řízení,
realizace bude možná nejdříve
v roce 2018).
V nové parkovací zóně západ−
ně od Klatovské bude osazeno
20 parkovacích automatů, které
umožní platbu plzeňskou kartou,
bankovkami, mincemi a budou
vracet mince. Cena rezidentské
karty bude činit 700 korun za
rok, cena předplatitelské karty
7 000 korun za rok.
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Výzva pro
bývalé vojáky
Pánové, kteří jste se narodili v roce
1947 a základní vojenskou službu jste
vykonali u vojenského útvaru 7356 –
velitelská baterie a další v Hranicích na
Moravě v letech 1966–68, ozvěte se.
Připravujeme setkání, které se usku−
teční v sobotu 10. 9. 2016 v restauraci
Na Bidle v Klatovech (u autobus. nádr.).
Sraz kamarádů z vojny je ve 14 h.
Tel.: 607 735 724
e−mail: honzariha47@seznam.cz

Střípky
z Plzně
Nová služba
čtenářům – info SMS
Od prvních prázdninových dnů
funguje v Městské knihovně Roky−
cany nová služba čtenářům – info
SMS. Čtenářům jsou automaticky
zasílány informace o připravených
rezervacích, MVS (půjčování do−
kumentů z jiných knihoven), před−
upomínkách (oznámení o blížícím
se termínu vrácení výpůjček),
upomínkách atd. pomocí textové
zprávy na mobilní telefon.
Zdejší knihovnický systém však
nabízí řadu dalších on−line služeb.
Jednou z nich je výpůjčka e−knihy.

Službu, která je založena na spolu−
práci se společností eReading.cz,
mohou využívat čtenáři, kteří vlastní
čtečku eReading.cz START2/
START3, případně telefon nebo tab−
let s operačním systémem Android
(v. 2.4 a vyšší) a iOS. Služba je re−
gistrovaným uživatelům knihovny
poskytována zdarma.
Délka výpůjčky je 21 dní. Kniha
se po uplynutí této doby automa−
ticky znepřístupní, a proto se na ni
nevztahuje poplatek z prodlení.
Knihu nelze předčasně „vrátit“.
Můžete mít zároveň vypůjčeny
maximálně 2 tituly. Stejnou e−kni−
hu si může vypůjčit neomezený
počet čtenářů současně.
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Rys na Šumavě nemusí přežít

Evropští vědci upozorňují, že popu−
lární výskyt rysa ostrovida na české,
bavorské a rakouské straně Šumavy
nemá do budoucna jistotu. Dospěli
k tomu genetickou analýzou biolo−
gických vzorků rysa
(například trusu) se−
braných na bavorské
straně Šumavy. Tým
expertů z Německa,
Polska a Ruska v nové
studii označil naši nej−
větší populaci rysa za
ohroženou.
Velké šelmy, zejmé−
na vlci, se sice do vět−
šiny evropských zemí
vracejí, situace na Šu−
mavě a Pošumaví je ale
odlišná od tohoto tren−
du. Příčinou je omeze−
ný počet zdejších rysů,
nízká genetická variabi−
lita a také izolovanost šumavské po−
pulace ve středoevropském prosto−
ru. Na vině je přitom především pyt−
láctví, které zabraňuje šíření šelmy
do přilehlých oblastí. Aktuální zoolo−
gické výzkumy uvádějí, že na Šuma−
vě a v Pošumaví se vyskytuje 65 do−
spělých rysů. To je o několik desítek
méně než před zhruba patnácti lety,

kdy jich v jihozápadních Čechách
mohlo žít kolem stovky.
Zoologové a ochranáři se shodují,
že je třeba s genetickým výzkumem
pokračovat, zvýšit počet analyzova−

přežít. Hlavně vinou pytláctví se šu−
mavská populace rysů zmenšila až
o třetinu a trpí tím, že není propojená
s dalšími oblastmi v Evropě obýva−
nými rysem. To má negativní gene−
tické následky. O to důležitější je prá−
ce dobrovolníků našich Rysích hlí−
dek na Šumavě, kteří už jedenáct let
přinášejí cenné zprávy z terénu,“
uvedla Josefa Volfová, koordinátorka
Rysích hlídek na Šumavě.

ných vzorků a oblast sběru
rozšířit také na české a ra−
kouské území. Díky tomu bu−
de možné zpřesnit závěry vý−
zkumu i konkrétní způsoby
ochrany rysa.
„Evropští vědci varují v no−
vé studii, že populární rys
ostrovid nemusí na Šumavě

Město podpoří aktivity dětí a mládeže
Vyhlášení čtyř dotačních programů
v oblasti školství, mládeže a tělový−
chovy pro rok 2017 schválili radní
města Plzně. Podpořit chtějí primární
prevenci rizikového chování, tělový−
chovné činnosti, aktivity k technic−
kému vzdělávání a volnočasové akti−
vity dětí a mládeže. Celková částka,
kterou je město připraveno uvolnit
z rozpočtu magistrátního odboru
školství, mládeže a tělovýchovy, je
3,63 milionu korun.
„Cílem prvního dotačního progra−
mu na podporu primární prevence
rizikového chování je podpora před−
cházení takového chování ve ško−
lách, které zajišťují povinnou školní
docházku na území města Plzně.
Předpokládaný celkový objem fi−
nančních prostředků činí 500 tisíc
korun, maximální výše dotace v jed−
notlivém případě je 50 tisíc korun,“
přiblížila Eva Herinková, náměstkyně
primátora pro oblast školství a so−
ciálních věcí. Prostředky mohou
být využity na zajištění besed a pro−
jektů pro žáky k problematice rizi−
kového chování, zajištění seminářů
pro pedagogy nebo pro specifické

programy primární prevence nezis−
kových organizací.
Tělovýchovné aktivity v roce 2017
podporuje druhý dotační program,
i v něm bude rozděleno 500 tisíc ko−
run přihlášeným subjektům, výše
jednotlivé dotace bude maximálně
50 tisíc korun. Cílem programu je
aktivně zapojit základní školy do
podpory tělovýchovných a pohybo−
vých aktivit žáků, vzbudit v nich zá−
jem o pravidelnou sportovní činnost,
motivovat je k volnočasovému spor−
tu a aktivnímu přístupu k životu.
Školy mohou finanční prostředky
použít na pořádání tělovýchovných
a sportovních akcí, olympiád, na
činnost sportovních kroužků a další.
Na vybavení školních dílen a uče−
ben, na materiál, případně na dopra−
vu a vstupné při technicky zaměře−
ných exkurzích přispěje další dotač−
ní program zaměřený na podporu
aktivit k technickému vzdělávání.
Podpořeny mohou být akce základ−
ních škol připravené ve spolupráci
se středními školami na území měs−
ta Plzně, cílem je navázat na tradici
průmyslové výroby v západočeské

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

metropoli a zvýšit zájem žáků
o technické obory, motivovat je ke
studiu řemeslných oborů. „Předpo−
kládaný celkový objem finančních
prostředků činí 1,2 milionu korun,
maximální výše dotace v jednotlivém
případě je 100 tisíc korun,“ vysvětli−
la Eva Herinková.
Na celoroční projekty i jednorázo−
vé akce mohou subjekty žádat o do−
taci ze čtvrtého programu na pod−
poru volnočasových aktivit dětí
a mládeže. Jeho cílem je poskytnout
pomoc s realizací volnočasových
vzdělávacích a výchovných projektů
jako základní prevence rizikového
chování. Připraveno je 1,43 milionu
korun, maximální výše dotace v jed−
notlivém případě je 200 tisíc.
Žádosti pouze v listinné podobě
mohou zájemci do všech čtyř progra−
mů odevzdávat v termínu od 1. září
do 15. listopadu 2016 osobně v sídle
vyhlašovatele dotačního titulu, tedy
na Odboru školství, mládeže a tělový−
chovy Magistrátu města Plzně, Ko−
peckého sady 11, Plzeň. Podání je
možné učinit i poštou s termínem do−
ručení nejpozději 15. listopadu 2016.
Plzeňský rozhled 8/2016

Minule jsme skončili
u multikulturalismu…
…ano, a slíbil jsem, že to bude za−
jímavé. Během měsíce se však
odehrálo mnoho věcí.
Výbuch v Bruselu, masakr v Nice,
útok ve vlaku sekerou v Německu,
střelba do lidí v Mnichově, mrtvá tě−
hotná žena po mačetovém útoku, se−
bevražedný atentátník v Ansbachu...
A elity vykládají pohádky, jak nic nemá
nic společného s Islámským státem,
atentátníci byli „vyšinutí“, nebo zase
klidní a tiší, a tu je Němec, ovšem
íránského původu, tu zas Francouz
tuniského původu a že byli frustrova−
ní, jak je naše společnost xenofobní.
Nikde se ale nedozvíme, že všechny
vraždy a útoky mají společného jme−

novatele, mají spojnici a tou je, světe
div se, právě Islám.
Vládnoucí levice, jak Euro−unijní, tak
česká, není schopna nás jakkoli
ochránit a není otázkou, zda se te−
ror přelije přes hranice, ale kdy.
Opravdu naší jedinou možností je
opustit spolek, který řeší příkon vy−
savačů a toustovačů v době, kdy
jsou lidé vražděni po desítkách
a společný jmenovatel je známý.
Teror a vraždění pustili euro−socia−
listé přes hranice poukazem na
dobro. Lžou, vyhrožují cenzurou,
zatýkáním a tresty. Proboha, kam
jsme to se socialisty došli? Opět zas
a znova na pokraj války.

Vzpomeňme na Paříž a masakr v klu−
bu Bataclan, reakcí vládnoucích je
omezení legálních zbraní. Ochránit
nás soudruzi neumí a zakazují nám
se bránit?
Do Senátu kandidujete také s cílem
zabránit dalším plánům vlády na li−
kvidaci malých podnikatelů a živ−
nostníků. Je ale nějaký zákon, který
byste chtěl v tomto směru jako se−
nátor navrhnout a prosadit? A mů−
žete být konkrétnější?
Proboha, jen ne další zákony. Nemám
ambice přispívat ke stávající džungli
zákonů, nemám v žádném případě tou−
hu dále zhušťovat náš právní systém,

který je doslova tak šílený, že potřebu−
jete desítky odborníků na zorientování
se v jakékoli problematice. Jde o desít−
ky a stovky evidencí, kontrol, revizí,
povinných školení, značení, vzorko−
vání, potvrzení o shodě, o neshodě,
o potřebnosti či nepotřebnosti…
– odborník se diví, laik žasne.
Velmi citlivě pak vnímám tlak na potí−
rání občanských práv a svobod. Není
dne, aby socialisticko−oligarchická
vláda nepřišla s novým nápadem, jak
nařídit morálku, něco zakázat, registr
a evidenci o lidech zavést a jak lidem
vnutit svůj vlastní pohled na dobro.
Násilí, represe, dozor a strach jsou
hlavními atributy současné vlády
socialistů a ANOnistů za veselého
sekundování lidovců. Bojíme se
kdekoli cokoli říci, bojíme se vyjádřit
své pocity nahlas kdyby „náhodou
někdo něco…“.
Nechci tedy přidávat nové a nové zá−
kony, ale vracet lidem jejich práva
a svobodu, o kterou v posledních le−
tech přicházejí den za dnem.
Otázka na závěr. Co byste chtěl
udělat z pozice senátora pro region
a jeho obyvatele?
Ohlédněme se zpátky za sebou v čase.
Od počátku nové historie v roce 89 se
poslanci, ministři a koneckonců i sená−
toři snažili „něco udělat“. Za každou ce−
nu. A výsledky? Zmatek, korupce, do−
tace a lidi nemají klid na vlastní život.
Je jedno, zda zaměstnavatel či za−
městnanec. Lidé už nepracují pro
uspokojení svých potřeb, ale mají co
dělat, aby nakrmili nenasytný stát.
A ten nás ždímá stále více a nic za to
neposkytuje. Stát se prostě neřídí, ale
spravuje a nejsou tu lidé, aby živili
stát, ale stát je tu pro lidi a správu věcí
společných. A jako s korupcí. Ko−
rupce tu byla už od dob starého Říma,
od dob antických. Korupce je totiž pří−
mo úměrná množství společných
a přerozdělovaných peněz a množství
lidí majících nad nimi moc.
Jedinou cestou boje proti korupci je
minimalizace množství přerozdě−
lovaných peněz a lidí, kteří nad nimi
vládnou...
(pr)

Kašpar na Kašperku

Divadelní spolek Kašpar zamíří již tradičně na Kašperk, kde ve dnech
5. – 7. srpna 2016 vždy od 21:00 hodin uvede v jedinečném prostranství
hradního paláce nesmrtelný Shakespearův příběh Othello. Světla a stíny,
balkon z věže, přelétávající netopýr, zářivé hvězdy nad hlavami (pokud ne−
ní počasí proti), to jsou divadelní představení na Kašperku.
V roce 2016 se bude v prostorách hradního paláce hrát na několik let
naposled. Na příští roky se plánuje nová dramaturgie, které by měla diva−
delně oživit jiné prostory hradního areálu. Navíc spolek Kašpar stahuje
všechny tři tituly z repertoáru.

Obsazení:
Jan Potměšil a Alena Doláková, v dalších rolích se představí Eva
Elsnerová, Adrian Jastraban nebo Marek Němec.
Plzeňský rozhled 8/2016
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Ohaři absolvovali lesní zkoušky

Hlasování veřejnosti
rozhodne o ceně!
O tom, zda Sloup se sochou Panny
Marie Immaculaty na Masarykově
náměstí ve Stříbře získá cenu
„Památky děkují“, rozhodne veřej−
nost! Cenu totiž získá počin, který
zvítězí v on−line hlasování. Jde
o jedno z ocenění udílených v rám−
ci každoročního klání o cenu Patri−
monium pro futuro, kterou vy−
hlašuje Národní památkový ústav
pověřený záchranou a rozvíjením
hodnot památkového fondu. Ti,
kdo chtějí podpořit vítězství no−
minaci stříbrského sloupu, tak mo−
hou učinit prostřednictvím on−line
hlasování na webu Národního
památkového ústavu: https://
www.npu.cz/cs/npu−a−pamatko−
va−pece/npu−jako−instituce/cin−
nosti/patrimonium−pro−futuro/pa−
matky−dekuji. Hlasovat lze nyní do
31. srpna.

Okresní myslivecký spolek Česko−
moravské myslivecké jednoty v Ro−
kycanech patří k aktivním pořadate−
lům nejrůznějších mysliveckých akcí.
Kromě pořádání Zlaté srnčí trofeje –
soutěže mysliveckých znalostí pro
děti a mládež, výstavy trofejí je i vý−
znamným organizátorem kynologic−
kých akcí. Za vydatné podpory Mys−
liveckého spolku Stráně Rokycany
a Lesů města Rokycan uspořádal
opět po roce i lesní zkoušky ohařů.
Vrcholnou disciplínou těchto
zkoušek je ohrádka, neboli přinášení
lišky přes překážku. Účelem je zjistit,
jak je pes vycvičen a schopen pře−
konávat výškové nebo hloubkové
překážky s liškou v mordě (tlamě).
Celkem se k plnění lesních zkoušek
vydalo jedenáct psů.
„Smyslem lesních zkoušek, při
kterých bylo možné vidět nejrůznější
plemena loveckých psů (český fou−
sek, německý krátkosrstý ohař, ma−
ďarský ohař krátkosrstý, výmarský
ohař krátkosrstý či malý a velký
münsterlandský ohař), je prokázat,

Dotaz čtenáře OM:

Plzeňské územní odborné pra−
coviště Národního památkového
ústavu letos nominovalo v Plzeň−
ském kraji obnovený Sloup se so−
chou Panny Marie Immaculaty na
Masarykově náměstí ve Stříbře,
který patří mezi významné sochař−
ské památky Plzeňského kraje.
Původně je zřejmě dílem Kristiána
a Lazara Widemannových (Wid−
mannových) z let 1715–1740 (vy−
svěcen 1762), obnovený a dopl−
něný byl roku 1894 Karlem Wilfer −
tem starším. Na počátku 21. století
se však stav sloupu nacházel opět
v havarijním stavu. Roku 2012
proto nechalo město Stříbro zahájit
jeho restaurování – restaurátoři
K. Granát a J. Šindelář opravili v ro−
ce 2013 všechny architektonické
prvky a v letech 2013 a 2014 díky
tomu se mohly na svá místa vracet
restaurované sochy. Celá obnova
byla dokončena v roce 2015.
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Dobrý den, pracuji jako operá−
tor výroby ve velké výrobní fir−
mě a zaměstnavatel nám neu−
stále nařizuje přesčasy, tvrdí, že
nestíháme zakázky. Za poslední
dva měsíce jsem byl v práci té−
měř každou sobotu. Když někdo
řekne, že nemůže přijít, tak mu
nadřízení dělají velké problémy.
Může nám zaměstnavatel naři−
zovat přesčasy, jak se mu zlíbí?

Odpověï advokáta:
Dobrý den,
případ, který popisujete, je obec−
ně v tomto oboru velmi častý
a zaměstnavatelé se pohybují na
hraně zákona proto, aby byli
schopni uspokojit poptávku po je−
jich výrobcích.
Zákoník práce říká, že prací přes−
čas je práce konaná zaměstnan−
cem na příkaz zaměstnavatele nebo
s jeho souhlasem nad stanovenou
týdenní pracovní dobu vyplývající

že je pes schopen zvěř vyhledat
a umožnit její ulovení. Usmrcenou,
postřelenou nebo jinak zraněnou
drobnou zvěř musí pes dohledat

Vítěz lesních zkoušek – velký mün−
sterlandský ohař Urbi Junior od
Nezdického potoka vedený ing.
Lenkou Fialovou.

a přinést a spárkatou zvěř dosle−
dovat. Zároveň prokazuje svoji
schopnost dohledat a přinést lišku,
kterou přináší i přes překážky,“ zdů−
raznil Pavel Moulis, předseda ZO
ČSOP Rokycany.
Tým zkušených rozhodčích posu−
zoval všech patnáct disciplín podle
platného zkušebního řádu. Kromě
přinášení lišky přes překážku mohla
početná korona – doprovod z řad zá−
jemců o loveckou kynologii – sledo−
vat šoulačku s odložením, práci na
pobarvené stopě, vlečky, vyhledává−
ní, slídění, dohledávky, chování na
stanovišti či po výstřelu, aporty, vo−
dění na řemeni či poslušnost.
Bohužel přinášení lišky a vlečka
se čtyřem pejskům stalo osudným,
takže celkově obstálo sedm psů,
čtyři v první ceně, dva ve druhé ceně
a jeden ve třetí ceně. Vítězem lesních
zkoušek se stal velký münster−
landský ohař Urbi Junior od Nez−
dického potoka vedený zkušenou
ing. Lenkou Fialovou s 240 body.
Pavel Moulis

z předem stanoveného rozvržení
pracovní doby. Lze tedy říci, že prá−
ci přesčas je zaměstnavatel opráv−
něn zaměstnanci nařídit, pokud se
přitom pohybuje v mantinelech zá−
koníku práce.
Zákon výslovně stanoví, že práci
přesčas lze konat jen výjimečně
a zaměstnavatel ji může nařídit jen
z vážných provozních důvodů.
Právě tato ustanovení zákoníku
práce si zaměstnavatelé často vy−
kládají velmi volně a za vážné pro−
vozní důvody vydávají téměř kaž−
dou zakázku s kratší dobou na její
zhotovení. Zaměstnanec má bohu−
žel v takové situaci poměrně slabou
pozici, neboť když zaměstnavatele
osloví s tím, že si není vědom váž−
ných provozních důvodů pro to,
aby byla nařízena práce přesčas,
tak si zajisté vyslechne motivační
přednášku týkající se maximální
spokojenosti zákazníků a jistoty
práce pro zaměstnance do budouc−
na. Částečně lze samozřejmě sou−
hlasit s tím, že přání zákazníka je
nutné vyplnit, aby se vracel zpět
s dalšími zakázkami, nicméně po−
kud zaměstnavatel není schopen
dlouhodobě časově zvládat přijaté
zakázky, je nutné zamyslet se nad
koordinací práce a případně navýšit
stavy zaměstnanců. Není možné,
aby zaměstnavatel automaticky

a pravidelně počítal s prací přesčas
zaměstnanců, jako kdyby šlo o běž−
ně rozvrženou pracovní dobu.
Další limity, které zákoník práce
pro práci přesčas upravuje, jsou
přirozeně časové limity. Ust. § 93
zákoníku práce říká, že práce přes−
čas nesmí u zaměstnance činit více
než 8 hodin v jednotlivých týdnech
a současně 150 hodin v kalendář−
ním roce. Osmihodinový průměr se
pak počítá v období nejvýše 26 týd−
nů po sobě jdoucích. Jen kolektivní
smlouva může období prodloužit na
maximálně 52 týdnů. Zde je ale nut−
né mít na paměti, že do limitů nej−
výše přípustné práce přesčas za
dané vyrovnávací období se neza−
počítává práce přesčas, za kterou
bylo zaměstnanci poskytnuto ná−
hradní volno, neboť jak je obecně
známo, za práci přesčas náleží buď
příplatek, nebo náhradní volno.
V případě, že se zaměstnanec
domnívá, že je mu práce přesčas
nařizována neoprávněně, zejména
s ohledem na výše zmíněné, a není
možné se dovolat nápravy přímo
u zaměstnavatele, nezbývá, než se
obrátit se svým podnětem na
inspektorát práce, který danou zá−
ležitost prošetří přímo u zaměstna−
vatele.
Mgr. Zdenka Mlčáková,
advokátní koncipient

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Kandiduji proto, abych něco
změnil ve prospěch občanů
Blížící senátní i krajské volby ak−
tivizují nejen politické strany, ale
i samotné kandidáty. Chce se
ale říci, že by měli být přede−
vším aktivizováni voliči. Ti by se
měli mít na pozoru, komu dát
hlas. V minulosti se mnohokrát
stalo, že řada politických sub−
jektů, ale i kandidátů, dostala
hlasy za sliby, které ale nikdy
nebyly naplněny.
A proč vlastně kandiduji já? V první
řadě proto, že chci změnit něco ve
prospěch občanů. Osm let jsem
vykonával funkci starosty městyse
Dešenice. Domnívám se proto, že
vím, co občané, ale i obce a města
potřebují. V současnosti jsem ještě
členem Finančního výboru Zastu−
pitelstva Plzeňského kraje a před−
sedou Komise pro správu majetku
Rady PK. Přitom nechci slibovat
něco, co nemohu splnit. Takto by
měli rozlišovat své postoje k výbě−
ru kandidátů do obou orgánů i ob−
čané. Sleduji přitom velmi pozorně
své protikandidáty. Někteří své pro−

gramy a priority již mají, jiní je tepr− CHCEME BÝT CIZINCI VE VLAST−
ve formulují. Ti, co je mají a se kte− NÍ ZEMI. Občany, obce ale i města
rými jsem se již seznámil, jsou vel− trápí současná realiazce zákona
mi pozoruhodné, některé možná o církevních restitucích. Přitom dvě
vládní strany se
i zvláštní. Chci také
v minulých parla−
upozornit, že řada
mentních volbách
z nich, dnes navrho−
slibem zavázaly, že
vaných, byla i ve
udělají vše pro na−
vínku KSČM a jejich
rovnání tohoto špat−
kandidátů v minu−
ného zákona, kdy
losti. Protože ale po−
jsou vydávány ne−
slanecká sněmovna
prokázané majetky a
neprojednává návr−
náhrady za ně.
hy dle toho, jak byly
Smutné je, že každý
předkládány, staly
občan platí poctivě
se velmi lacinou ko−
daně. Církve se ale
řistí mých protivní−
Jan Rejfek
diví, že navrhujeme
ků. Ti dnes přichá−
zejí jakoby s něčím objevným, ale alespoň zdanění peněžních ná−
hrad. I když byla přijata zákonná
opak je pravdou.
A co je třeba řešit velmi aktuálně? norma týkající se prokazování ma−
Vzhledem k situaci ve světě přede− jetku, je nedostatečná. Především
vším migrační krizi a s tím zajištění nezahrnuje mafiánské privatizace z
bezpečnosti vás občanů. Je to také počátku devadesátých let a vše se
i vtahování naší země do militaris− snaží zakrýt a zamaskovat tak, aby
tických choutek USA a NATO. tyto zlodějny provedené za bílého
Proto mám ve vínku heslo NE− dne byly promlčeny a oněm mafiá−

nům, především politikům, se
nic nestalo. Mnozí z těch, kte−
ří pro tyto zlodějny zvedali ru−
ce, sedí v nejvyšších zákono−
dárných sborech. Není proto
divu, že voliči jsou politickým
vývojem znechuceni a že ne−
nají chuť jít k volbám a doufat
tak v nějakou změnu.
Je zde pochopitelně řada dalších
otázek, které je třeba řešit. Zákon
o Šumavě, kdy se stále více prosa−
zuje ne zdravý rozum, ale přehna−
ný lobbismus, navíc prováděný od
kancelářského stolu. Stát hledá
úložiště jaderného odpadu a nedo−
káže vysvětlit obcím ani nejzáklad−
nější bezpečnostní opatření. V na−
šem případě se to týká Pače−
jovska. V minulosti na špatnou poli−
tiku státu doplatili i senioři, kterých
je víc než 2 miliony. Je to velmi sil−
ná voličská základna. Proto mám
ve vínku stabilizaci důchodového
systému i návrh na změnu výpočtu
těchto dávek. Je tady i národní bo−
hatství v podobě vody, jejíž cena se
neustále zvedá a politici nemají zá−
jem na řešení a nevadím jim, kam
plynou zisky. O tomto problému,
ale i některých dalších, opět v příš−
tím vydání Rozhledu.
Váš kandidát do Senátu za VO
č. 7 Plzeň a do Zastupitelstva
Plzeňského kraje Jan Rejfek

Kaplička v Borku v novém hávu
O kapličku v Borku na Rokycansku
se dobrovolně starají a její okolí
udržují občané z této lokality, ale
stav zdiva a vlhnutí omítek již vyža−
dují větší opravy. Město Rokycany
proto zahrnulo tuto akci do rozpočtu
na letošní rok, a tak mohla být opra−
va zahájena už v minulém týdnu.
V minulosti byla na kapličce opra−
vena střešní krytina a v současné
době dojde k osazení nových vcho−
dových dveří a oken. Vnitřní dveře
budou repasovány. Nově bude pro−
vedeno kamenné obložení okolního
svahu, aby nedocházelo ke zvětrá−
vání skály, na které je kaplička po−
stavena a přístup ke kapličce bude
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řešen štěrkovým chodníčkem. Na
základě výběrového řízení opravu
kapličky realizuje firma PP−servis.
s.r.o., Plzeň s celkovými náklady
397 tisíc Kč a termín dokončení je
sjednán do konce září tohoto roku.
„Kamenný kříž z roku 1758,
umístěný za kapličkou, který je za−
psán v seznamu nemovitých kultur−
ních památek, byl též restaurován
v letošním roce. Restaurátorské prá−
ce prováděla odborná firma TERRI−
GENA Art s.r.o. a byly kontrolovány
pracovníkem Národního památko−
vého ústavu Plzeň. Náklady činily
99 tisíc korun,“ sdělila Eva Praumo−
vá z Městského úřadu Rokycany.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Školní prázdniny se přehouply do druhé
poloviny, ale letní sezona zdaleka nekončí
ŽELEZNORUDSKO VÁS BAVÍ
Šumava opět přilákala mnoho
návštěvníků, kteří nejen obdivují
krásy přírody a užívají si
pobyt ve zdravém hor−
ském prostředí, ale také
se zúčastňují akcí, které
jsou připravovány v rám−
ci kalendáře akcí –
Železnorudsko Vás baví.
O tom jsme se přesvědčili
na letošních Rysích slavnostech
v Železné Rudě. Ty letošní byly

trochu jiné a větší, na nádraží v
Železné Rudě Alžbětíně jezdily dvě
parní lokomotivy a po oba
dny zde byl ke zhlédnutí
Legiovlak. Tradiční Želez−
norudské slavnosti jsou
oblíbeným sousedským
posezením u piva a dobré
zábavy pro všechny, kteří
to na Železné Rudě mají rádi.
Co ale ještě mohu nabídnout
a doporučit návštěvníkům:
Již devátý
ročník Cyklo−
turistické
akce Okolo
Železné Ru−
dy konaný
ve dnech 10
a 11. září
2016.

Jízda lanovkou na Pancíř v korunách stromů skýtá nezapome−
nutelné zážitky.
28

Častá setkání starostů Železné Rudy Michala Šnebergra (vlevo) a Bavorské
Rudy Charly Georga Bauera přispívají k rozvoji spolupráce v turistickém ruchu.
Dále pak 24. září Česko−němec−
ké setkání na Juránkově chatě –
VII. Ročník pochodu na Svaroh.
V neděli 25. září Česko−bavor−
ská neděle s hudbou a již tradič−
ním Bleším trhem a mnoho dal−

ších akcí v rámci našeho kalendá−
ře akcí. Kalendář akcí nejdete na
adrese www.sumava.net/itcruda.
Srdečně zve starosta
Michal Šnebergr

Stále největším magnetem na Železnorudsku je Černé jezero.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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O Portách, festivalech a muzikantech českého západu
Již na začátku června se na pultech
nejen plzeňských knihkupectví objevi−
la mimořádně zajímavá kniha s ná−
zvem „S kytarou na zádech“ a podti−
tulem „O Portách, festivalech a mu−
zikantech českého západu“, v níž její
autor Michal Jupp Konečný zavzpo−
mínal na osobní zážitky dlouholetého
dramaturga festivalu Porta
a představil i řadu dalších
festivalů, přehlídek a soutěží
na západě Čech. Svůj pro−
stor dostaly hudební kluby i
vydavatelství, stejně tak mi−
mořádné osobnosti, pohy−
bující se dlouhá léta kolem
folkové, country a trampské
muziky. Velkou část knihy
autor ponechal příběhům
všech západočeských ka−
pel, dvojic a písničkářů, a tak se na
stránkách knihy otevírají osudy kapel
nejen stále hrajících, ale i těch, jejichž
éra dávno skončila. Do kapitoly na−
zvané „Muzikantský kotel“ vepsali své
vzpomínky i mnozí muzikanti sami –
někdy s humorem a nadsázkou, jindy
s trochou nostalgie…
Pozoruhodnou se čtenářům jeví i
závěrečná kapitola knihy, kterou při−
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S KYTAROU NA ZÁDECH

chystali David a Lenka Růžičkovi pod
názvem „Dějiny dějišť“. Vypráví o
historii plzeňského výstaviště, oblí−
beného „Amfíku“ na Lochotíně a je−
jich nejbližšího okolí. Nejen zajímavý
text, ale i řada foto−
grafií, z nichž ty his−
torické a dosud ne−
publikované poskytl
Archiv města Plzně,
vzbuzují údiv nad
tím, jak zásadně se
změnila tvář této
části města Plzně za
posledních cca 30
let. Připomínají oblí−
benou Viechu nebo
Kolibu, areál výstaviště i stavbu amfi−
teátru, Lochotínský park s Kopec−
kého pramenem, původním Chot−
kovým sedátkem s poustevnou i za−
pomenutou pionýrskou železnici, po
níž nezůstaly stopy.
Ústřední část unikátní publikace,
jíž se čtenáři dočkali při 35. výročí
prvního festivalu Porta v Plzni, je do−
slova nabita stovkami žánrových fo−

tografií nejen profesionálů, ale i foto−
grafů amatérských. Již dnes se vy−
davatelskému týmu hlásí bývalí náv−
štěvníci Porty a pamětníci, kteří na
uvedených fotografiích objevili nejen
sebe, ale i své přátele a samozřejmě
oblíbené muzikanty. Jak svěřuje vy−
davatelka Hana Voděrová, i pro vyda−
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vatelský tým bylo pátraní ve tvářích
nadšených účastníků Port nejzábav−
nější částí práce.
Kniha je v současné době již k dis−
pozici u většiny knihkupců nejen na
západě Čech, ale po celé republice.
Mimo to se jí dostává velké přízně
u návštěvníků nejrůznějších folko−
vých a country festivalů, které se
v letních měsících konají.
Pokud tedy ještě ve vaší knihovně
chybí, pak vám vřele doporuču−
jeme ke knihkupcům zavítat.
Garantujeme vám, že v jejích
stránkách budete listovat jako ve
starém albu plném laskavých
vzpomínek. A navrch vás v knize
čeká ještě mimořádný bonus.
Tím je vložené CD s 25 skladba−
mi –skvělá hudební kompilace
namíchaná plzeňským vydava−
telstvím AVIK Jiřího Slámy. A tak
si to nostalgické vzpomínání na
časy zaváté, na jednotlivé roční−
ky Porty, muzikanty, kteří v nich
sváděli souboje o vaši přízeň,
kamarády, kamarádky a zážitky
můžete zpříjemnit poslechem
písniček, které jsme si zpívali
a zpíváme dosud.
n
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Za vším hledej ženu
krimi příběh
Případů krádeží vloupáním jsme na
kriminálce v Klatovech měli ve dru−
hé polovině sedmdesátých let minu−
lého století požehnaně.
Byla to vloupání do všech možných
objektů, počínaje prodejnami, hospo−
dami, chalupami, chatami, kolnami,
seníky i stodolami. Vše rozprostřeno
zejména kolem Strážova, Ondřejovic,
Klenové, Týnce, Patrasky, Depoltic
i Městiště. Jen v Janovicích nad
Úhlavou se ty případy jako by zázra−
kem vyhnuly. To i o něčem svědčilo.
Nejvíce nám do případů pasoval ně−
jaký místní vojáček, neboť na místě
činu bylo nadmíru stop po vojen−
ských bagančatech – kanadách. Tak
jsme se zaměřili s čuchem loveckého
ohaře na janovická kasárna. Nebylo
to v té době nijak lehké, sídlilo zde ně−
kolik útvarů. Bylo to takové malé více
jak dvou tisícové městečko v zele−
ném. Janovice byly známé nejen
v Plzeňském kraji, ale díky povinné
základní vojenské službě i v celé
Československé republice a snad i dí−
ky „Černým baronům“ od Švandrlíka.
Působily zde útvary tankistů, dělo−
střelců, průzkumáků a samozřejmě
i přísně utajovaných rakeťáků. Mimo
tyto útvary zde byli umístěni i pěšáci.
Šetření u útvarů jsme prováděli přes
vojenskou kontrarozvědku.
Velitelé útvarů a jejich štáby se s ná−
mi moc bavit nechtěli, neboť skoro
vždy z toho byl pro ně průšvih, prostě
černá tečka v jejich práci a snad proto
i raději mlčeli. Záhy po nahozených

„Měl bílé tričko a maskáče.
Nejvíce mi bylo divné, že
v takovém horku má na no−
hou vysoké černé vojenské boty,
no asi ty kanady nebo jak tomu vy
říkáte? To víte, fotografii odpovídá, až
na ty vlasy.“

nezkazili, když přijedeme se služeb−
ním autem do takové malé vesničky,
jakou Lehom byla. Auto jsme nechali
opodál a rychle do vesnice. Tenkráte
byl se mnou parťák nadmíru schopný,
Pepík Kočí. Hlavní štáb jsme měli u je−
jich babičky, odkud byl přehled.
Vysílačku v tašce. Akce se zdařila.
Vojenský zběh, asi Doležal, pokud si
vzpomínám, uvíznul v našich předem
připravených sítích a bylo vyhráno.
Nakonec jsme ještě před příchodem
a příjezdem psovoda sami akci ukon−
čili. Sousední chalupu obešli zezadu
a každý z jedné strany k ní vyrazil.
Vojáček se zrovna chystal k odchodu,
tak jsme po něm skočili a byl náš!
Chudák kluk, tak nějak mi ho bylo
později líto, když mu vojenský tribu−
nál uložil několik měsíců Sabinova.
Všechno kvůli ženský a zhrzené lásce.
Čtrnáct nebo patnáct případů vloupání
a to ublížení na zdraví jeho sokovi
mu prostě přitížilo. Děvčatům jsme
poděkovali a nechali jim poslat
z Krajského ředitelství v Plzni děkovný
dopis na školu.
Ab absurdum – za vším, co se tenkrá−
te stalo, byly prostě ženy! Bez nich by
se případ, zcela jistě ani nestal.
Zamilovaný vojáček, nevěrná jeho dív−
ka a naše dvě detektivní studentky.
Karel Fořt

sítí se k nám na ucho dostalo, že
u jednoho útvaru schází vojáček, kte−
rý se v podstatě nevrátil z opušťáku
z Moravy. Byl to dle hodnocení nadří−
zených dobrý vo−
Bývalý kriminalista Karel
ják, jen děvče ho
doma zklamalo a on
Fořt napsal už několik knih,
byl do té ženské
ve kterých vzpomíná na od−
sukně stále ještě
halování kriminalistických
blázen. Prostě za−
příběhů, které se staly na
milovaný až po uši.
Šumavě. Jeho posledně vy−
Přijel domů a hurá
danou knihou jsou Osudy hr−
za děvčetem. Dílem
dinů drsné Šumavy.
okamžiku připravil
Smála se
ve své rozkuráženosti pro nemocniční
a my byli
zařízení jejího současného milého,
spokojeni. Tři dny však nic. Vojáček
svého soka, který si tak v nemocnici
se neukázal. Tak jsme při svém šetření
poležel více než dvě desítky dní. A tím
děvčata „zaúkolovali“, aby nám oka−
to vlastně všechno začalo.
mžitě dala vědět, kdyby se situace
Bylo nám jasné, že se s klukem něco
změnila, že odměna bude veliká. To ví−
děje. A dělo. Do figury nám hrálo i to,
te, tenkráte to bylo složité, žádné mo−
že se sice do Janovic vrátil, což nám
bilní telefony, takže to pro holky byla
potvrdili „ U Kulaté báby, “ ale jen se
oběť, ale ony si rády zahrály na detek−
na světnici u své roty otočil, převlékl
tivy v sukních a dobrovolně přizná−
do maskáčů a hurá pryč. Zaplať
vám, že my z toho měli profit!
Pánubohu, že si s sebou nevzal
Za čtyři dny se ozval telefon a my vy−
zbraň! Získali jsme i jeho fotografii,
razili do Lehomi. S děvčaty jsme měli
a tak jsme alespoň na chvíli byli spo−
konspirativní schůzku u strážovického
kojeni a běhali s ní po okolí. A ejhle.
hřbitova. To abychom to všechno
Z koupaliště ve Strážově zrovna od−
cházely dvě mladé dívky, se kterými
jsme se dali do řeči. Byly na prázdni−
nách u babičky v Lehomi. Prý tam
vedle jejich chalupy nějaký takový
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše 108/I, v knih−
chlapík, snad asi voják, přespává.
kupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a v Galerii a knihkupectví ŠIWA na
Vše jsme náležitě omrkli a věc se zdá−
nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava – nám. Svobody, dále v knihku−
la být žhavá. Majitelé na druhém kon−
pectví v Horažïovicích – Ševčíkova 24, v knihkupectví ve Kdyni – Náměstí
ci republiky na chalupu skoro vůbec
22, v Kašperských Horách v prodejně dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka
nejezdili, zůstala jim přívažkem jako
99, v Domažlicích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru a v Plzni
dědictví po tetičce. Dokonce jedna
v Knihkupectví Dobrovský – Americká 32.
z dívek ho vypodobnila.

Kde si lze knihy koupit ?

Evropské peníze pomohly cestovnímu ruchu
Více než 3,3 miliardy korun
z Evropské unie napomohly v uply−
nulých letech rozvoji cestovního
ruchu v Jihočeském a Plzeňském
kraji. Zasloužil se o to Regionální
operační program NUTS II Jiho−
západ (ROP Jihozápad), z nějž mí−
řily finance na 344 projektů z ob−
lasti rozvoje infrastruktury cestov−
ního ruchu, revitalizace památek
a využití kulturního dědictví v roz−
voji cestovního ruchu a rozvoje
služeb cestovního ruchu, marketin−
gu a produktů cestovního ruchu.
„Právě nyní, v letním období, mo−
hou návštěvníci krajů i jejich obyvate−
lé ocenit přínos ROP Jihozápad pod−
poře cestovního ruchu. Finance z to−
hoto programu byly využity ke zvýše−
ní potenciálu území a posílení ekono−
mického významu udržitelného ces−
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tovního ruchu. Byly z nich například
vystavěny a rekonstruovány turistické
cesty, opraveny památky, vybudová−
ny doprovodné informační systémy,
připraveny a realizovány cílené mar−
ketingové kampaně,“ řekl předseda
Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad a náměstek hejtmana
Plzeňského kraje Ivo Grüner.
Nejvíce financí mířilo na rozvoj in−
frastruktury cestovního ruchu, kde
bylo podpořeno 222 projektů za více
než 2,2 miliardy korun. „V rámci této
oblasti byly podpořeny například
zoologické zahrady Ohrada a v Plzni,
cyklistické stezky v úseku Písek–
Smrkovice nebo otavská stezka
v Sušici, sportovně rekreační centra
v Přešticích a Vyšším Brodu, koupa−
liště a bazény v Husinci a Kralovi−
cích, muzea v Týně nad Vltavou

a Dešenicích, turistické rozhledny
v Děbolíně a na Sedle. Dalším příkla−
dem jsou pak pěší stezky, jedna se
nachází v Plzni na Božkovském
ostrově a mnoho dalšího,“ připo−
mněl Ivo Grüner.
Dalším významným projektem,
který v roce 2011 vznikl díky podpo−
ře ROP Jihozápad v Plzni, je Dům
pohádek. Také u něj přesáhla dotace
částku 25 milionů korun. „Dům po−
hádek je multifunkčním areálem
s pohádkovou tematikou pro děti.
Jedná se o investiční projekt, který
byl realizován v návštěvnicky atrak−
tivní oblasti města Plzně. Jedná se
o jedinečný produkt cestovního ru−
chu, který nemá obdoby v celé ČR,“
řekl Karel Hron.
Z ROP Jihozápad bylo dále pod−
pořeno 82 projektů revitalizace
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památek a využití kulturního dědictví
v rozvoji cestovního ruchu za téměř
miliardu korun. V rámci této oblasti
byly podpořeny například hrad
a zámek ve Strakonicích a v Boru,
historický hřbitov v Nýrsku, kostel
v Chudenicích, zahrady na zámku
Zbiroh a další.
Dalších více než 13 milionů korun
získala v roce 2012 obec Nečtiny na
severním Plzeňsku na projekt Re−
konstrukce bývalého zájezdního
hostince čp. 79 na regionální muze−
um. Měšťanský dům čp. 79 v Nečti−
nech z první poloviny 17. století, kte−
rý je nemovitou kulturní památkou
zapsanou v Ústředním seznamu kul−
turních památek České republiky,
byl opraven a dnes v něm obec pro−
vozuje regionální muzeum a infor−
mační centrum.
Plzeňský rozhled 8/2016

Stezka v korunách stromů WaldWipfelWeg
a ráj bobových drah Egidi−Buckel
Městečko St. Englmar leží nedaleko hranic
s Českou republikou, v blízkosti obce Viechtach,
cca 50 km od hraničního přechodu Železná Ruda
a 90 km od Stráž−
ného.
V překrásné příro−
dě Bavorského le−
sa najdete Stezku
v korunách stro−
mů WaldWipfel−
Weg, umístěnou
na 30 m vysokých
betonových pilí−
řích. Stezka v ko−
runách stromů nabízí pohled na les
z úplně jiné perspektivy. Za dobrého po−
časí uvidíte až k Dunaji a k vrcholkům
Alp. Stezka v korunách stromů plynule
navazuje na Přírodní zážitkovou stezku,
která je didakticky zpracována a přináší
zábavu i poučení pro malé i velké.
Mimoto si užijete i putování po Stezce
optických klamů, kde Vás bude šálit
zrak… Stezka v korunách stromů je
otevřena celoročně. Děti se mohou vy−
řádit na lezecké stěně, v dětském lano−

vém parku, v indiánském týpí či pozorovat alpaky, klo−
kany, lamy a ovce ve volných výbězích.
Rodiny s dětmi si v St. Englmaru užijí zábavu po celý
den. V letním období (do 6. 11. 2016) totiž
mohou v bezprostřední blízkosti Stezky v ko−
runách stromů navštívit ještě ráj bobových
drah, zážitkový park Egidi−Buckel, se dvěma
nejdelšími bobovými dráhami v Bavorském le−
se o délce více než 1 000 m – trochu adrena−
linu při takové jízdě ocení nejen děti! Zatímco
si děti užívají na dětském hřišti s prolézačka−

mi, řádí na skákacím hradu, auto−
dromu, šlapacích tříkolkách, visu−
té lanovce apod., dospělí si mo−
hou nerušeně užívat chutnou bavorskou kuchyni.
Terasa je velmi přehledná, rodiče mají své ratolesti
neustále pod kontrolou. Kdo by chtěl změnu, může si

zaskákat na trampolíně až do výšky
6 m, anebo vystoupat na místní roz−
hlednu. Ta se tyčí do výšky 20 m a v pří−
padě příznivého počasí nabízí nádherný
výhled daleko do krajiny i na celý areál.
Vstup do zážitkového parku včetně
parkování pro osobní automobily je
zdarma. Jízdné zaplatíte pouze na
bobové dráze a několika vybraných
atrakcích.
(ma)

Další informace v češtině naleznete zde: www.waldwipfelweg.de a www.sommerrodeln.de
Plzeňský rozhled 8/2016
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda vysvětluje nevysvětlitelné záhady:

Má Karlův most v Praze magické účinky ?
V posledním vydání časopisu
jsem slíbil, že vám prozradím ně−
co víc o magických účincích
Karlova mostu v Praze.
Tím, že most byl založen ve správ−
ný čas, má v sobě zvláštní magic−
kou přitažlivost a lidi neodradí ani
psychosomatické zóny po zemře−
lých. Jeho přitažlivost je dána i tím,
že jednou za desítky let dojde
k úkazu, kdy všechny planety se
seřadí do jedné řady a tehdy astro−
logové spočítali, že pozitivní záření,
které je tím velmi intenzivní, vždy
ozáří Karlův most na několik hodin.
Mřížka na místě shození sv. Jana
Nepomuckého. Mezi sochou sv.
Jana Křtitele a sousoším sv. Norber −
ta, sv. Václava a sv. Zikmunda je
mřížka s reliéfem Svržení Jana
a v zábradlí mostu dvojitý arcibis−
kupský křížek s pěti hvězdami. Je to
označení místa, kdy bylo do Vltavy
shozeno tělo sv. Jana Nepomucké−
ho. Pověra říká, že pokud návštěvník
položí ruku na křížek v zábradlí mos−
tu tak, aby se každý prst dotýkal jed−
né z hvězd, splní se mu tajné přání.
Bohužel podle mé věštby je to ji−
nak. Kdo položí ruku na křížek nebo
na mřížku či jakýkoliv bod mřížky,
je to stejné, jako kdyby sahal na
hrobku. Dotyčnému hrozí, že bude
mít sedm let smůlu.
Když lidé sáhnou na levou část –
na psa nebo na prostředek, tak se
nic neděje. Když ovšem lidé sáh−
nou na pravou tabulku, tak by moh−
li mít půl roku štěstí a v okamžiku,
kdy sahají na danou pravou tabul−
ku, tak je třeba vyslovit své přání.
Magický náboj Karlova mostu koru−
nuje jeho Staroměstská mostecká

věž. Výzdoba věže je rozdělena na
čtyři sféry, a to zemskou, měsíční,
sluneční a hvězdnou. Ty mají nejen
dobový společenský význam, ale
rovněž ten tajuplný, astrologický.
Staroměstská mostecká věž je vel−
mi silné magické místo s magickou
symbolikou. Každoročně na letní
slunovrat, tedy 21. června, se tu
koná velkolepé divadlo. Divák si
stoupne pod mostní oblouk a může
pozorovat slunce, které zapadá za
katedrálou sv. Víta na Pražském
hradě přesně v místech, kde je po−
hřbený svatý Vít. A to je pouhá část
magických náznaků.
Jsem přesvědčen, že jsem věštbou
rozluštil její magické účinky a stejně
tak i určitých částí Karlova mostu.
Jsou zde pozitivní zóny, ale most je
také poset psychosomatickými ne−
gativními zónami po zemřelých ne−
přirozenou smrtí na mostě.
Jedna pozitivní zóna obklopuje
právě Staroměstskou mosteckou
věž a v jejím prostoru se lidé cítí
dobře. Přišel jsem na to, že pokud
si zájemce o splnění přání stoupne
pod kruhový otvor ve stropě

Kde roste Alej roku 2016?

Právě v čase horkých letních dní, prázdnin a dovolených je oceníme nejvíc –
aleje v naší krajině. Ať už proto, že jsou krásné a dokreslují neopakovatelný
ráz krajiny, nebo proto, že poskytují stín a chlad při procházce. Oblíbenou alej
mohou lidé ocenit různým způsobem, ale Arnika nabízí způsob zcela jedno−
značný, a to anketu Alej roku 2016. Šestý ročník prestižní soutěže už tradič−
ně začíná svou nominační fázi v letních měsících, které jsou pro aleje zvláště
lichotivé. Nominovat kandidátky bude možné až do 23. října na webu
http://alejroku.cz. Přihlásit alej do ankety je snadné a stačí k tomu pořídit
alespoň jednu fotografii aleje a případně připojit příběh, jenž se s alejí či no−
minací pojí. Oceněny nebudou jen vítězné aleje, ale i autoři nominací, pro
které jsou připraveny hodnotné ceny. O vítězné aleji budou od 23. října rozho−
dovat lidé svými hlasy na webu Alej roku 2016. Vyhlášeny budou i krajské
aleje roku a nejlepší fotografii pak vybere odborná porota.
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braní astrologové. Kameny tvoří
skupinu, která má maximální pozi−
tivní vliv na toho, kdo korunu má.
Kdyby ji vzal někdo jiný než majitel
na hlavu, hrozilo by mu nebezpečí,
a dokonce jsem přesvědčen, že by
mu hrozila smrt. Karel IV. dal do
koruny svou energii a podlé mé
věštby vyzařuje z koruny magická
energie.
Koruna je sestavená podle vizí
Karla IV. Tím, že korunu tvořil tak−
řka celý svůj život, dodával koruně
stále svou energii. Připadá mi, že
korunu dotvářel proto, že cítil tok
energií z koruny do jeho hlavy
a opravdu to ve finále doladil tak,
jako kdyby se sjednotil tok energie
z koruny do jeho hlavy a těla a z tě−
la do koruny. Vibrace koruny sladil
s vibracemi svého mozku. Tím do−
cílil toho, že když měl korunu na
hlavě, měl dvojnásobný tok energií
a vizí shora. Kdyby si na hlavu vzal
korunu jiný člověk, pro kterého ne−
byla vytvořena, tak tok energie ko−
runy a mozku dotyčného nebude
v souladu. Energie koruny je tak
silná, že dokáže člověka s jinou
energií, než měl Karel IV., zabít, či
přivodit nemoc, případně smr t.
Podle mé věštby si na hlavu dalo
korunu 25 lidí, 5 z nich zemřelo, 10
z nich mělo do konce života psy−
chické problémy.
Stanislav Brázda

Mostecké věže ve 12 hodin zimní−
ho času nebo ve 13 hodin letního
času a stojí−li pod otvorem 12 mi−
nut v nižší hladině vědomí a zhmot−
ňuje myšlenku tím, že si ji 12krát
za sebou formou meditace opaku−
je, tak se mu jeho přání může splnit
do tří týdnů, tří měsíců až tří let.
Zde je většina lidí schopna zhmot−
ňovat své myšlenky, protože je zde
pozitivní zóna, kde je snadné se
uvést do nižší hladiny vědomí. Je
nutné formou meditace opakovat si
své přání.
Když jsem zjišťoval zóny v této ob−
lasti, jak pozitivní, tak negativní,
objevil jsem na Novotného lávce
další tři pozitivní zóny do tvaru rov−
noramenného trojúhelníku. Je tam
Muzeum Bedřicha Smetany. Po−
chopil jsem, proč tam lidé tak rádi
a často chodí.
Záhadné tajemství Svatováclav−
ské koruny.
Nechal si ji zhotovit Karel IV. pro
svou připravovanou korunovaci na
českého krále. Na vrcholu koruny je
umístěn kříž, v němž se údajně na−
chází trn z útrpné koruny Ježíše
Krista. Jsem přesvědčen, že je v ko−
runě skutečně schránka pro nějaký
předmět, ale nemyslím si, že je to
schránka pro útrpný trn. Podlé mé
věštby si myslím, že do schránky
chtěl dát Karel IV. část těla z Ježíše
Krista a napadá mě, že by tam mohl
chtít dát kost. Bohužel, nikdy vysně−
nou část kosti Karel IV. nezískal. Ale
celý život o tom tajně snil. Útrpný trn
zde nikdy nebyl.
Karel IV. měl jasnozřivé schop−
nosti a podlé mé věštby na zhoto−
vení koruny pracovali ještě tři vy−

POZVÁNKA

l

POZVÁNKA

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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STANISLAV BRÁZDA
v Poběžovicích
Ve středu 31. srpna 2016 bude mít Stanislav Brázda
přednášku v Poběžovicích.
Vystoupí v Hotelu Hubertus od 16:00 hodin
v rámci seniorského odpoledne.
Srdečně zveme všechny zájemce o setkání se známým
vizionářem a věštcem Stanislavem Brázdou.
Základní organizace Svazu postižených civilizačními
chorobami v Poběžovicích.
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Veď ja preca robím ! Robím děti !
Odlehlý kraj, kde se každý s každým
zná. Obec se snaží udržet školu,
podporuje hasiče, pořádá oslavy
a dětské dny. Opravila školku, vy−
budovala hřiště. Přilákala tak mladé
lidi, kteří tu pro své rodiny postavili
nové domy. Zkrátka a dobře – měs−
tečko mělo slibně nakročeno k dal−
šímu rozvoji. Náhle však budouc−
nost tohoto místa zčernala. Opuš−
těný hotel přímo v srdci návsi získal
imaginární kupec. Obratem ho pro−
najal sociálně potřebným lidem.
Lidem, kterým náš stát platí úplně
všechno, i to bydlení. A oni pijí, kou−
ří, hodují, radují se a užívají života.
Mají na to hodně času. Zatímco se
množí a druží, my vyděláváme na
jejich živobytí.
„Veď ja preca též robím. Robím deti!“
Všude je jich plno a každý je pořád
čoro, jen v hospodě ne. Spřátelené
klany, bez rozdílu barvy pleti, totiž
povětšinou sedávají před konzumem
a na veřejném prostranství. Domo−
rodci jejich špalírem procházeli nej−
dříve s nechutí, nyní už vůbec.
Obchod skomírá. Na úbytě hyne také
škola, která inkluzí prochází chtě ne−
chtě, a to v takové míře, že vyvstala
potřeba začleňovat především žáky
původní. Ti na svoji rovnoprávnost ale
nečekají a školu postupně opouštějí.

Znak obce slouží jako sušák prádla,
vlají na něm čerstvě vyprané svršky
nové komunity. To turisté bezpochyby
ocení. Drobná občerstvení a dárečky,
které se na stmelujících setkáních dří−
ve rozdávaly, mizí v kapsách roztomi−
lých snědých capartů s takovou rych−
lostí a drzostí, kterou by ostatní mu−
seli trénovat po staletí.
A věci vůbec mizí.
Nové hřiště je třeba zavřít, protože
množství povalujících se injekčních
stříkaček roste tempem hub po dešti.
Pracovníci obce mají najednou hlavu
plnou starostí – starostí svých problé−
mových spoluobčanů. Odpadu přibý−
vá, za popelnice se neplatí.
„Húú a proč pán stárosta? Ved my
tuna len na návštěve u dado, my neni
sme vaši!“ Vida, svá práva znají do−
konale. Mezery ve vzdělání jim vyna−
hradí rady imaginárního domácího:
„Starosta vám nesmí do ničeho mlu−
vit. Můj dům, můj hrad,“ tvrdí nahlas
a potichu si mne ruce, „a vy mně
v něm snášíte zlatá vejce.“
Vesnice se postupně rozděluje, domy
se prodávají, cena nemovitostí rapid−

ně klesá. Kočovné hostující rodiny se
zabydlují vybydlováním. „Naši“ vyklí−
zejí prostor a pomalu začínají žít na
okraji nové společnosti.
Ale ne, přece je tu živo. To když do−
razí nějaká neziskovka a výchovou
ohroženým, pozor ale jenom vý −
chovou ohroženým, dětem rozdává
hračky, knížky a čokolády. Ty ne −
ohrožené jim tiše závidí, proč jen
nejsou na jejich místě. Po dobro −
činnosti zůstávají na návsi přeplně−
né odpadkové koše a nepořádek. Kdo
to uklidí? Kdo to ví, odpoví, že zase
jen a jen obec.
Pravé posvícení se ale odehrává je−
denkrát za měsíc u pošty. Od samého
rána se tu tvoří dlouhý zástup potřeb−
ných. S postupujícím dopolednem
sem pak líně najíždějí automobily lu−
xusních značek. A všichni, bez rozdí−
lu, trhají pracovnicím pošty ruce.
Ano, pochopili jste správně. Jde tu
o hodně peněz. Vyplácejí se sociální
dávky. To náš alibistický stát rozdává
odpustky potřebným a nepřizpůsobi−
vým spoluobčanům.
Nemějme to za zlé našim sousedům
v nouzi. Neudělali totiž nic hrozného.
Pouze přišli na to, že bez práce jsou
koláče. Mějme to za zlé státu, který
pracovitým bere a líným dává!
Sylva Heidlerová

Nejstarší český smrk na Šumavě,
který pamatuje dobu Karla IV.

Hodně velký unikát ukrývá NP Šu−
mava. V oblasti Plešného jezera na
Šumavě vyrostl nejstarší zazname−
naný smrk v Česku. Strom, který
klidně může pamatovat Karla IV.
Dendrologové ho objevili při náhod−
ných odběrech vzorků v nepřístupné
první zóně parku. Jeho věk přesahu−
je šest set let.

Smrk starý 623 let je unikát v kon−
textu českého prostředí a dost mož−
ná i střední Evropy. Klínový výřez
nejnovějšího šumavského rekord−
mana dendrologové odebrali na str−
mém svahu Plešného jezera. Nálezy
mnohasetletých stromů jsou v ob−
lasti časté.
„Jestliže tady na poměrně malé
ploše našli kolegové několik pět set
Plzeňský rozhled 8/2016

nebo skoro šest set let starých stro−
mů a jeden přes šest set let, tak je
vysoká pravděpodobnost, že tady
někde roste tisíciletý strom,“ uvedl
ředitel Správy Národního parku
Šumava Pavel Hubený.
Objevený rekordman měl relativně
malý průměr. Při stáří přes šest set
let průměrně přibýval o pouhý půl
milimetr za rok. Je tedy
vidět, že velikost a mo−
hutnost stromu nemusí je−
ho věku odpovídat.
„Když roste pomalu, tak
je vlastně menší,“ uvedl
Vojtěch Čada z České ze−
mědělské univerzity v Praze
s tím, že pak strom lépe
zvládá vítr a má pevnější
dřevo. Letokruhy odhalí o stromě více
než jenom věk. Výzkum věkové struk−
tury smrčin na Šumavě probíhá deset
let. Jen za poslední tři roky odebrali
dendrologové téměř pět set vzorků.
Nezkoumají jen torza a sušiny, ale i ži−
vé stromy. Ty ale jen šetrně navrtávají,
aby nedošlo ke zbytečnému poškoze−
ní. I tak získají přehled o letokruhové
sérii stromu.
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Že včera není dnes ...

… a že kočka není pes… . Kdysi
to byla oblíbená písnička. Doda−
tečně si uvědomuji, že jsem teh−
dy nepřemýšlela v souvislostech,
kdy za jediný den se mohou při−
hodit nečekané, případně i šoku−
jící události. Dokonce, že i jeden
jediný den může někomu výraz−
ně ovlivnit, případně i úplně změ−
nit další život.
Že kočka není pes? O tom
jsem taky nepřemýšlela, když
naše oblíbená zpěvačka zpívala
písničku, kde se ještě zpívá, že
jistě není snad, a že dudy nejsou
nebe.
Jednoho horkého dne mi za−
volal můj blízký příbuzný, že ho
odvezli do nemocnice a jádro
pudla je v tom, že doma zůstal
opuštěný pudl. Je třeba se o ně−
ho postarat. Naskočila mi kopřiv−
ka. Co tomu řekne můj kocour?
Ale nestalo se nic. Ti dva se
téměř nevzali na vědomí. Kocour
pudla arogantně přehlížel, a pak
si v bytě zabrali každý jeden kout
několik metrů od sebe. Odtamtud
se navzájem přátelsky měřili, asi
jako členové vládní koalice.
Andrej ihned pochopil, že musí
zaujmout co možná nejvyšší po−
zici, aby obstál. Opustil své mís−
to na židli a vylezl na okenní pa−
rapet, kam na něho Bohuslav ne−
mohl i kdyby se zbláznil. Chodil
okolo a vrčel, ale postupně zjis−
til, že jakákoliv snaha dostat se
Andrejovi na kobylku je zbyteč−
ná, a tudíž zaujal výhodnou pří−
zemní pozici, kterou si bude hájit
zase on. Jinak se choval rezervo−
vaně, nedával příliš najevo, že
má na Andreje pifku a točil se
k němu zády.
I boj o koryto jsem si předsta−
vovala dramatičtější. Jakmile
Bohuslav obdržel krmení, Andrej
bleskově seskočil s okna prově−
řit, co Bohuslav dostal, jestli to
není lepší, než má on, a jestli to−
ho není víc. Bohuslav se nad
takovou drzostí ale nerozčílil,
protože stejně rychle skočil
k Andrejově misce prozkoumat
zase jeho příděl. Pak teprve si
oba hleděli své misky, ale tyto
prověrky podnikali pokaždé.
V noci pod rouškou tmy po−
pouštěli uzdu své vzájemné ne−
sympatii nenápadnými provoka−
cemi. Přibližovali se k sobě na
vzdálenost kratší, než dokázali
34
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duševně utáhnout a mě pravi−
delně probouzelo vrčení, prskání
a rozčilené pobíhání. V jejich ja−
zyce to znamenalo, že Andrej
se nespokojil s nejvyšší možnou
pozicí na okně a nadával
Bohuslavovi, že obsadil jeho
kobereček mezi dveřmi. Vždycky
to byl jeho kobereček a on tam
nemá co dělat. Bohuslav mu od−
vrčel, že v tom případě má smů−
lu, a jestli je zvyklý si vyskako−
vat, bude se muset přizpůsobit
novým poměrům, ať se mu to
líbí nebo ne.
Zatímco o Andrejovi bych celé
dny ani nevěděla, Bohuslav byl
potížista. Neustále stál u dveří
a chtěl ven, ale na stoupání do
čtvrtého patra v domě bez výtahu
není zvyklý. Dolů vždycky seběhl
rychle jako blesk, zatímco při
stoupání trucoval, zastavoval se,
odmítal pokračovat, díval se
vztekle a čekal, co udělám. Dala
jsem mu jasně najevo, že v tom
nehodlám dělat nic a očekávám,
že se nebude dožadovat vycház−
ky už ráno v šest, večer v devět
a mezitím asi tak pětkrát do−
poledne a pětkrát odpoledne
za každého počasí. Ale aby mě
naštval, chtěl ven pořád. Možná
ho rozčiloval Andrej stále v jeho
zorném poli, zatímco venku ho
vzrušovaly neprobádané trávní−
ky, kde davy psů, žijící v naší
čtvrti, zanechávají svoje specific−
ké stopy, z nichž každou svědo−
mitě a dlouze očuchával, než tam
zanechal svoji.
Když horko vystřídal déšť, po−
znala jsem, že ouvej není ach –
i v tom má písnička pravdu. Na
vycházce, když mě Bohuslav ne−
smlouvavě táhl na mokrý trávník,
přemýšlela jsem o nové strategii
přístupu k oběma protagonistům,
když najednou začal Bohuslav
nepřiměřeně bláznit. Vyskakoval,
zmítal se, pletl se mi pod nohy
a vyváděl jako opilý radní. Na−
proti nám šel totiž jeho pravý
pán, když po příchodu z nemoc−
nice vedla jeho první cesta pro
pudla. A protože včera není dnes,
má Andrej okno, židli, kobereček
i koryto zase jen sám pro sebe.
Je na něm vidět obrovská úleva
a stejně tak prý je šťasten i Bo−
huslav. Asi se oba cítí nejlépe,
když se navzájem nevidí.
Dagmar Hermanová
Plzeňský rozhled 8/2016
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NABÍZÍME dlouhodobé i jed−
nodenní brigády: Práce ve
skladu – s VZV i bez, pe−
kařské práce, manipulační
práce a další. Směny dle
výběru, týdenní zálohy,
ubytování. 82−100 Kč/hod.
Info na tel.: 377963917.
KŘI PM 160006
POSLEDNÍ volné místo –
pro obchod s dárkovým
zbožím v Železné Rudě hle−
dáme spolehlivou a pří−
jemnou prodavačku. Mož−
no na dohodu nebo na pra−
covní smlouvu, turnusy,
část. NJ, ubytování zdar−
ma, dobrý plat. Tel..
602486490. RR 60444
BRIGÁDA v kavárně s uby−
továním zdarma: Student−
kám nabízíme v kavárně
v Železné Rudě letní brigá−
du s ubytováním, turnusy,
dobrý plat. Informace
602486490. RR 60445
CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna 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 ab−
solventy. Turnusy, zaučíme,
ubytování poskytneme zdar−
ma, dobrý plat. Informace:
602486490. RR 60446
NABÍZÍM pracovní příleži−
tost nebo brigádu u firmy
v SRN, komunikace v ČJ,
časová flexibilita, spolehli−
vost, ambice, na věku ne−
záleží. Nadstandardní vý−
dělky. Tel.: 603484113,
731991626. RR 60466
PRO firmu v SRN hledám
spolehlivé a ambiciózní li−
di. Zabýváme se distribucí
doplňků stravy aj. Možno
i brigádně, komunikace
v ČJ, na věku nezáleží, tel.:
601332635
PŘIJMU ženy do nočního
klubu. Ubytování zdarma,
majitelka žena, věk neroz−
hoduje. Tel.: 732504490.
RR 60477

l
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DO ZUBNÍ ordinace přijme−
me sympatickou recepční.
Jedná se o práci na polo−
viční úvazek Po–Pá: 8–
12 h, během následujícího
roku předpokládáme po−
stupné navýšení úvazku na
celý. Náplň práce – objed−
návání a přeobjednávání
pacientů, výběr plateb, ve−
dení pokladní knihy, udržo−
vání pořádku a příjemné
atmosféry v čekárně, příle−
žitostná asistence u křesla
(při nemoci sestry, při vý−
konech, kde je za potřebí
více rukou). Z tohoto důvo−
du výrazně preferujeme
zdravotnické
vzdělání.
Dále požadujeme řidičské
oprávnění, uživatelskou
znalost práce s PC, výho−
dou je zkušenost s admi−
nistrativní prací a komu−
nikační znalost AJ a NJ.
Požadujeme příjemné vy−
stupování, proklientský pří−
stup, organizační schop−
nosti, schopnost se samo−
statně rozhodovat i schop−
nost pracovat v týmu.
Nabízíme práci v mladém
příjemném kolektivu, přís−
pěvek na vzdělávání a od−
povídající finanční ohodno−
cení. V případě zájmu pro−
sím zašlete životopis s fo−
tografií a motivační dopis
na adresu: kura.zubar@
gmail.com. Případné dota−
zy také zodpovím na tomto
mailu. Nástup od září,
v srpnu zaučení.
DO ZUBNÍ ordinace hledá−
me uklízečku. Jedná se
o pravidelnou práci na 1,5–
2 hod. denně. Úklid musí
probíhat jednou denně
v době mimo ordinační ho−
diny, to je buď ráno od 6 do
8 h, nebo večer od 18 h
(v úterý až od 20 h) Náplň
práce – vytírání podlahy,
úklid prachu, úklid sociální−
ho zařízení, jednou za půl
roku mytí oken. Požadu−
jeme pečlivost a pravi−
delnost. Nabízíme DPP 85
Kč/ hod. Nástup ihned.
V případě zájmu či dotazů
nás kontaktujte prosím
emailem na kura.zubar@
gmail.com.

ZAVEDENÉ kadeřnictví na
Husovo náměstí v Klato−
vech hledá kadeřnici s živ.
list., praxe vítána, nástup
od září 2016. RR 60480
DŮCHODCE 67 roků, pracu−
jící celý život v zemědělství,
hledá brigádu jako trakto−
rista – R.V. nebo Ž.V. Tel.:
607786333. I celý rok.
Horažďovice – Klatovy. RR
60510

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve špat−
ném stavu. Nebo jen pří−
slušenství. Dále koupím tra−
fa, domečky a vše co sou−
visí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 160013
KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vojenskou vzduchovku,
poplašňák, celtu, meda−
ile, vyznamenání (vzor−
ný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště,
za budování vlasti apod.
až do r. 1989), kovový
model děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
160054
KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211. PM
160029
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i pane−
lové cesty. Tel.: 776693272
PM 160030
STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) , náramkové ho−
dinky, barometr, theodo−
lit, vánoční ozdoby, lout−
ky, panenky a dětské po−
kojíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti−
nové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 160055
VÝKUP hub – Bělá nad
Radbuzou, výkup hub se
koná každý den i So a Ne.
Pod kruhovým objez−
dem. Tel.: 604807004. RR
60496
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KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromo−
vé lustry a lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic,
figurky zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samot−
né rámy, hodiny, lampo−
vá radia, staré housle,
violu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
160056
KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Staré
hodiny, hodinky náram−
kové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové soš−
ky, sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku, nebo po−
zůstalost. Sběratel. Na−
bízím solidní jednání.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
160125
KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do roku výroby 1950,
skládací kolo značky
ESKA, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky,
motocykl JAWA 90
Cross nebo Roadster,
i nepojízdný vrak, mo−
ped S11, S22, JAWETA
i na náhradní díly, Škoda
1000 MB, Škoda Octa−
via, Škoda Sedan, ná−
hradní díly, celé auto
i vrak. Staré šlapací au−
tíčko čtyřkolové nebo tří
kolové a starou koloběž−
ku. Též náhradní díly na
Jawa panelku nebo ký−
vačku, pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, do−
bové prospekty. Tel.:
721730982. PM 160009
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře
zaplatí za staré pohlednice
do roku 1945, uvítám větší
množství, sbírku či pozů−
stalost, po dohodě mohu
i přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 60059

l
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KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako,
kalhoty, bajonet, odznaky,
dalekohled, šavli, boty, pou−
ta, vyznamenání, nášivky
a též vše po národní bez−
pečnosti a SNB do roku
1965, také armádní sako
a „rajtky“ z 50 let. Uniformu
železniční stráže z minulého
režimu. Dobře zaplatím. Tel.:
728347491. PM 160010
SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty− firemní, budo−
vatelské, reklamní, fil−
mové. Pohlednice, vy−
znamenání− vojenské,
různé předválečné, ko−
munistické, mince, od−
znaky, hodinky – náram−
kové, kapesní. Děkuji
za nabídku. Zn.: přijedu
tel. 603512322. PM
160003A

KOUPÍM po českosloven−
ské armádě do r. 1970 mas−
kované oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání, me−
daile, odznaky vzorných vo−
jáků, pilotní odznaky, odzna−
ky vojenských učilišť, tě−
žítka ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké uni−
formy, pilotní deníky a vše
z pozůstalosti po pilotech,
navigátorech apod. Tel.:
721730982. PM 160011

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově vzni−
kajícího vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojen−
skou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kordí−
ky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobní−
ky, kanystry, ešusy, čuto−
ry, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotogra−
fie, dokumenty a časopi−
sy. Velice děkujeme za
nabídky i případné dary.
Army
muzeum
tel.:
731454110.
KOUPÍM různé předmě−
ty ze starého koloniálu,
restaurace, obchodu,
ordinace, kanceláře –
nábytek, osvětlení, re−
klamní materiál – ce−
dule, nádoby, plechov−
ky, plakáty, flašky, atd.
O Starém Plzenci – vše
staré: pohlednice, foto,
plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322. PM
160004A
KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhodu−
je. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@seznam.cz.
Děkuji :) RR 50521

LAMPOVÁ rádia, krystalky,
gramofony, gramodesky
(78 ot.), měřicí přístroje a ji−
nou historickou elektroniku,
možno i nefunkční nebo
jen části a náhradní díly.
Dále tématickou literaturu,
reklamy, letáky, katalogy.
Vše do roku 1950. Tel.:
724675967, radio−museum
@seznam.cz. RR 60300

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6m x 2,5m x 3m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6m x 3m x 3m – více ku−
sů, vnější opláštění – jem−
ně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. 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 za−
jištěna. RR 60285
PALIVOVÉ dříví buk. Do−
prava
možná.
Tel.:
774086417. RR 60346
2 PĚKNÉ válendy s úlož−
ným prostorem a polo−
hovacím podhlavníkem
190 x 90 cm, původní ce−
na 4.800 Kč, nyní 1.500
Kč/kus. Klatovy, tel.
603498614.
DOMÁCÍ výčepní pultík na
pivo (soudek na 5 litrů)
pro různé oslavy nebo ke
krbu. Nikdy nepoužitý.
Původní cena 2.500 Kč,
nyní 800 Kč. Nevhodný
dárek.
Klatovy,
tel.
603498614.
PRODÁM Protherm B60Z –
24 KTO, zásobníkový ohří−
vač užitkové vody k plyn.
kotli, ze 30 na 60 °C –
7 min., nový, nepoužitý,
cena
dohodou,
tel.:
724729379. RR 60478
PRO RYBÁŘE vybavení pro
lov sumců. Echolot +
zdroj, klepačku, pruty, na−
viják + příslušenství. Tel.:
702811794. RR 60483
STARŠÍ barevný televizor
TESLA, úhlopříčka 50 cm,
včetně set top boxu
Hyundai. Cena dohodou.
Tel.: 737359375. Prosím
po 20. hodině. RR 60489
DVĚ zdravotní matrace
18cm vysoké, 85 x 195,
jedna zdarma, tvrdší, druhá
měkčí, málo používané,
cena
dohodou,
tel.:
603435264. RR 60506
36
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PRONAJMU byt 3+1, 14
km od Klatov, s balkónem
a se zahradou, po celkové
rekonstrukci, 95 m2, slun−
né místnosti, klidné pro−
středí, vhodné pro mladou
rodinu i pro seniory. Tel.:
723622663. PM 150161
PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře
tisíce zájemců o proná−
jem. Úzce spolupracujeme
s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouhodo−
bému pronájmu. Zaruču−
jeme pouze solidní kliente−
lu, jejíž výběr můžete sami
ovlivnit. Právní servis, pře−
vody energií a klientský
servis po celou dobu ná−
jmu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160035
PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti
a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmos−
tí. Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 160043
V MOCHTÍNĚ pronajmu
garáž 100 m2, zařízená,
zdviž, nářadí, regály. Tel.:
724516519. RR 60461
PRONAJMU rodinný dům
v Plánici, 4+1, částečně
zařízený, nájem 6.500 Kč
čistého, záloha 2 kauce,
dům se nachází u spor −
tovního
areálu,
tel.:
728475766. RR 60469

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM garáž v Klatovech.
Prosím nabídněte. Tel.:
602882461. RR 60474

KOČÁREK trojkombinaci
DORJAN. Možno nasadit ve
směru i protisměru jízdy,
4 nafukovací kolečka, barva
styl džínovina s černými
ornamenty. Jako nový.
Pláštěnka, taška. Cena
4.000 Kč. Tel.: 605836427.
RR 60490

PRONAJMU 1+1 v centru
Plzně, cena 5 000,− +
služby + energie. tel. 608
911 111

l

PRONAJMU nebytový pro−
stor v obci Šlovice, 5 km
od Plzně, v těsné blízkosti
dálnice (bývalá restaura−
ce se sálem) náleží k to−
mu kuchyňka, 2 x soc. za−
řízení, kancelář, šatna,
úklidová komora. Vhodné
pro výrobní prostory, skla−
dovací prostory o rozloze
228 m2 jde rozdělit na
2 části, každá část má
svůj vchod. V objektu je
připojen plyn, elektrika,
voda. Tel. 731521112.

PRONAJMU byt 2+KK
54 m2, ve Švihově. Tel.
602116084. RR 60485
NABÍDKA PRONÁJMU vel−
mi pěkného bytu 1+kk,
40 m2, ve zděném bytovém
domě. Byt je kompletně
zařízený včetně nad−
standardního zázemí. Loka−
lita: Sušice. Volný: od
01.08.2016. Vratná kauce:
10.000 Kč. Nájemné: 5.000
Kč/měs. Zálohy na služby:
2.500 Kč/měs. Kontakt:
724083703. RR 60488

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 50878

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň −
sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavede−
ná elektřina. Peníze vy−
plácíme do tří dnů. Právní
servis zajištěn. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 160034
KOUPÍM les na věku nezá−
leží i malé výměry. Solidní
jednání, platba hotově tel.:
773585290. RR 60341
PRODÁM velkou zahradu
na Markytě v Klatovech,
890 m2. Dřevěná, patrová,
celopodsklepená chatka,
dřevěná kůlna, plechová
garáž, studna, bojler, do−
mácí vodárna, rozestavěná
koupelna, 220 V, WC. Voda
je rozvedená po zahradě.
Ovocné stromy. Zahradu
lze použít i jako stavební
parcelu na stavbu do
40 m2. Cena 510.000 Kč.
Tel.: 728144954. RK nevo−
lat. RR 60460
PRODÁM bývalou země−
dělskou usedlost 7 km
od Klatov s krásným vý−
hledem na panorama
Šumavy, bez přímých
sousedů, s dobrým pří−
stupem, 5+1. Rozloha
3.500 m2 parcela – dvůr,
zahrada, 2 x studna,
380/220V. Vhodné k byd−
lení, podnikáni i k rekre−
aci. Cena 990 tis. Kč. RK
nevolat. Tel.: 602614480.
RR 60482

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v panelo−
vých v Plzni. Máme připra−
veny investory (přímé kup−
ce) s hotovostí. Celá trans−
akce je dokončena v řádech
dnů. Možnost vyplatit zálo−
hu předem. Exekuce či zá−
stavy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
160040
NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s lodžií v Plzni. Podmínkou
je pouze vyšší patro, nikoli
přízemí. Byt může být v ja−
kémkoli stavu i rekons−
trukci. Cena do 1,8 mil.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160041

KOUPÍM traktor Zetor řady
25,30,40,50,60,70 i 80,
s čelním nakladačem, ale
i bez něj. Tel.: 723622663.
PM 160026
TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž,www.e−taznezari−
zeni.cz tel.: 775104121.
RR 60078
PRODÁM Michelin MXT
80, 155/80 R13 79T, ple−
chové disky, 4x Golf + do−
jížděcí rezeva Continental
Inflateto 60PSI, 4,2 Bar.,
plech. disk 1x. Michelin
Energy Saver 185/60 R15,
disk KBA 44748, díry 4 +
matice, AL disky, vše 4x.
Goodyear 185/65 R14
S6T, GT3, plech. disky, díry
4. Tel.: 724729379. RR
60479

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v Plzni.
U vyšších pater podmínkou
výtah. Cena do 1 mil. Peníze
k dispozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
160042
PRODÁM BYT 2+1 v osob−
ním vlastnictví Klatovy
Podhůrčí 7. patro s úžas−
ným výhledem na Klatovy,
zatepleno, nová plastová
okna, nový výtah, 2 měsíce
rekonstruovaná kuch. linka,
nová dvířka, deska, potravi−
nová skříň, koupelna rekon−
strukce v roce 2010, možné
i s kompletním vybavením
nebo bez. Tel.: 604890121.
RR 60269

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu s dis−
ky, rozměr i pro nové Avie,
motor s šestistupňovou
převodovkou a kompletní
dveře do kabiny v pěkném
stavu. Případně čelní sklo
i jiné díly. Prodám také díly
na Avii 31 r.v. 1992, motor,
dveře, kardany, pětistupňo−
vou převodovkou, pěkné
pneu včetně disků, světla
atd Dále prodám valníkovou
sklápěcí korbu LIAZ z tram−
busu. Tel.: 736139113 PM
160025

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

PRODÁM
Volkswagen
Touran, r.v. 2005, obsah
1.9 tdi, 66kw, klima, tažne,
červená barva, imobiliser
proti krádeži, 1. majitel,
servisní kniha, servisováno
pravidelně, velmi pěkné
auto, cena 137000 Kč,
Klatovy, telefon: 723/
439518. RR 60501
PRODÁM
Volkswagen
Touran, r.v. 12/2004, ob−
sah 1.9 tdi, 77kw, 7. míst,
klimatizace, servisní kniha
227tkm, servisováno pra−
videlně, barva zeleno mod−
rá, petrolejová, velmi pěkný
stav, cena 135000 Kč,
Klatovy 723/439518. RR
60502
PRODÁM Peugeot Partner,
r.v. 11/2005, provoz 2006,
obsah 1.6 hdi, 66kw, čer−
vená, klima, el okna, servo,
servisováno pravidelně, 2 x
šoupačky, tónovaná skla,
rádio, nová stk a emise,
tažné zařízení, cena: 99000
Kč, rychle dohoda, Klatovy,
723/439518. RR 60504
Plzeňský rozhled 8/2016
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TOLERANTNÍ Vodnář, hle−
dá ženu ve věku od 54−61
let k vážnému seznámení,
pro kterou charakter
a čestné jednání není cizí.
Totéž nabízím i já. Bližší
o sobě sdělím při osobním
setkání. P.S. ještě chci
napsat, že rád cestuji
a hledám někoho podobné−
ho. Tel.: 606414620 PM
160146

PRODÁM Citroen Berlingo,
r.v. 2003, obsah 2.0 hdi,
66kw, šedá metalíza, 2 x
šoupačky, klima, el okna,
imobiliser, pěkný stav,
rádio, nová stk a emise,
cena: 79000 Kč, Kt, Tel:
723439518. RR 60505

SYMPATICKÝ, rozvedený
67/168 bez závazků, hledá
z PM a okolí upřímnou, hod−
nou, štíhlejší ženu přiměře−
ného věku pro klidný a krás−
ný život ve dvou. Tel.:
736407676. PM 160142
49/180 s vadou řeči, by rád
poznal nekuřačku z Plzně.
Tel.: 737957524 PM
160144
53/174 ROZVEDENÝ, seri−
ózní, spolehlivý muž spor−
tovní postavy by rád poznal
upřímnou laskavou ženu
štíhlejší postavy, která touží
po novém smyslu života –
společném štěstí. Mé zá−
jmy: příroda, kultura, chalu−
pa, zahrada, výlety. Zn.: KT,
SU, HD, PJ. RR 60419
VŠ 170/70/70 hledá přítel−
kyni mladšího vzhledu i du−
cha. Tel.: 728176693. RR
60468

PRODÁM Fiat Punto, r.v.
2004, novy model, klima,
5 dveří, modrá metalíza,
klima, servo, serviska,
134tkm, el okna, tónovaná
skla, dobry stav, cena
57000 Kč, Klatovy 723/
439518. RR 60503
JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré motocyk−
ly všech značek v ja−
kémkoliv stavu i jedno−
tlivé díly, platím ihned
v
hotovosti,
tel.:
607946866. RR 60507

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

VEM si Bavoráka – tel.:
604273327.
Plzeňský rozhled 8/2016

OBYČEJNÝ pohodový muž
45 let hledá obyčejnou po−
hodovou ženu na pohodo−
vý život, z Domažlic, tel.:
720576146. RR 60462
NĚHA a přátelství. Nabízím
zázemí a bezpečí upřímné
a slušné ženě v rodinném
domě v krásné přírodě před−
hůří Šumavy. Dítě není pře−
kážkou, faleš a alkohol ano.
Jsem starší férový nekuřák
VŠ 180/90, tel.: 722064913
KT. RR 60468
41/170 svobodný z vesnice
hledá ženu kolem 35, kterou
baví zahrádka a chov dom.
zvířat. ŘP výhodou, nejlépe
z okolí KT, HD, SU. Tel.:
602730142. RR 60481

MICHAL 42 let, bez zá−
vazků, hledá štíhlou, klidnou
ženu do 35 let, tel.:
723156377. RR 60494
SYMPAT. 60/170, mlad.
vzhledu, hledá elegantní –
dominantní přítelkyni – paní,
na krásné chvíle i život.
Najdeme spolu štěstí? Tel.:
607293848. RR 60495
JE TI kolem 70, vašim pře−
kážíš, už si zůstala sama,
nemáš si ani s kým popoví−
dat? Ozvi se 70letému, který
je také sám, už 4 roky. Jsem
Rom. Tel.: 607786333, jen
vážně. RR 60509

Ráda poznám klidného ne−
kuřáka 57–64let, do 180
cm, bez invalidity a pohy−
bových omezení, ne cyklis−
tu, s vyřeš. minulostí, byd−
lícího v Plzni, který má rád
pěší či auto výlety, pro−
cházky, případně pobyt na
zahradě, chalupě. Jsem
sympatická, nezadaná, pl−
noštíhlá nekuřačka z PM.
Pouze trvalý přátelský
vztah, žádný flirt. SMS
723745509 nebo volat až
po 18. h. RR 60476

l
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EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup železné−
ho šrotu. Tel.: 723622663.
PM 160027

NABÍZÍM ukládku zeminy
i větší množství cca 3000
tun. Cena při menším množ−
ství 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. Stav nerozhodu−
je. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 50521

HL. PŘÍTELE nekuř., který
už také nechce být sám
a chybí mu pohodový vztah.
64letá… RR 60486

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

RÁD se seznámím se ženou
kolem 60 let, která má ráda
přírodu, kolo, lyže a nechce
už být sama. Dík. Tel.:
702811794. RR 60484

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

46/195 rozv., z nedostatku
příl. by rád touto cestou na−
šel rozum. ženu, štíhl. až pl−
noštíhlé post. pro cestu
životem, Klatovsko, není
podm., tel.: 792277648 –
jen SMS. RR 60493

HLEDÁM kamarádku na ko−
lo, k vodě, na masáže, a kte−
rá mě naučí trochu němec−
ky, nabízím hezký přátelský
vztah, je mi 48 let, 180 cm,
sport. postavy, KT, DO. Tel.:
704290803. RR 60473

l
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NABÍZÍME bagrování, vý−
kopové práce, kopání ba−
zénů, uložení bazénů, od−
vodňovací drenáže okolo
domů, případně zeměděl−
ské drenáže, terénní a za−
hradní úpravy. PM 160100
TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje Vaší situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 160036
STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte
se o rychlém jednání a so−
lidním přístupu našich
obchodníků. Dnes zavolá−
te, zítra jsme u vás a do
měsíce máte prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160037
HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako je−
diná realitní kancelář
v Plzeňském kraji Vám vy−
platíme až 80 % kupní ceny
vaší nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu do
24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 160038
KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost
prověříme
technicky i právně a navíc
vyjednáme
maximální
SLEVU! A nezaplatíte ani
korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na 800 888
957. PM 160039

KURZ Elektronická ev. tr−
žeb. Počítače prodej/opra−
vy/EET. www.SoftAg.cz,
374 623 540. KŘI PM
160143
VYKLÍZECÍ PRÁCE –
kompletní vyklizení, od−
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost
vymalování, úklid. Tel.
603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.
cz. PM 160005

SEKÁNÍ trávy, údržba za−
hrady, výsadba a stříhání
živých
plotů.
Tel.:
721728644. RR 60298
CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme
– zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – po−
stavíme. Poté si můžete
v klidu užívat bezpečí
vašeho domova. Volejte:
733710319, pište: topp−
lot@topplot.cz, navštivte:
www.topplot.cz.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789. RR
60077
KLÁŠTERKA − revize komí−
nů a kotlů, tel.: 604871
028. RR 60491

PŮJČKY NA RUKU od
2.000 Kč, od 18−80 let.
Vem OP a mobil. Jsme
ex.kancelář pro SIM
půjčka. Po−Pá 9−17.
Plzeň, Sady Pětatřicát−
níků 48/33, 2. patro,
dv.č.303, Tel.: 607 083
088. KŘI PM 160141
PŮJČKA! Stop poplatkům!
Stop linkám 0900! Stop
exekuce/dražby!
Tel.:
731923006, Malická 22,
Plzeň.

FOFR PŮJČKA. Registry
neřešíme.
Tel.:
702435739 KŘI PM
160016
RYCHLÁ hotovost 5−
15.000 Kč na měsíční
splátky!! Plzeň, tel.:
606596671. KŘI PM
160139
RYCHLÉ půjčky 5tis−300
tis., hypotéky až 3 miliony
Kč, bez poplatku pře−
dem. www.kz−finance.cz.
Tel.: 737607405. KŘI PM
160072
PŮJČKY „do výplaty“
2.000−10.000 Kč, vy−
plácíme IHNED „na ru−
ku“! První ZDARMA !!.
Plzeň, Pražská 41
(u Bohemie), po−pá 11−
16, tel.: 605760958.
KŘI PM 160140
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NABÍZÍME rekvalifikační
kurzy: masér, pedikúra,
manikúra, nehtová mode−
láž, kosmetika a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAVO s.r.o., individuální
výuka! www.vip−relax.cz,
w w w . m a v o . e u . Te l . :
602478448, 603284493.
KŘI PM 160018

PRODEJ doma vykrme−
ných prasat. Možnost po−
rážky. Tel.: 606509783. RR
60252
KOUPÍM králíky – velký
stříbřitý, prodám kozí mléko
25 Kč/1L a kozí sýry 250
Kč/kg, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 60362
PRODÁM krůťata – Česká
a Bronzová. Tel.: 728193
384. RR 60487

l
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COTON DE TULEAR. Pro−
dám štěňátka bez PP po
výstavně úspěšných před−
cích. Malý pejsek s nelí−
nající bavlníkovou srstí
nevyžaduje střihovou úpra−
vu, jenom se pročesává.
Je antidepresivní, vhodný
i pro alergiky. Je bdělý
a ostražitý, ale zbytečně
neštěká. Vhodný na ca−
nisterapii – k rehabilitaci.
Oblíbený pro výstižnou
a přizpůsobivou povahu.
Miláček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s nad−
šením. Kupní smlouva při
odběru. Do dobrých rukou.
Kontakt – e−mail: haja−
mi@volny.cz, 602823882,
378774498. RR 60258

l
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POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zku−
šený chovatel, etolog a vý−
cvikář. Tel.: 737824579.
PM 160017
PRODÁM 7měsíční štěně
německého křepeláka s PP
– pejsek! Tel.: 725039090.
RR 60492

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde

6. 9. 2016
Najdete nás na
www.plzenskyrozhled.cz
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