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Biomedicínské centrum
− moderní vědecké pracoviště
Lékařská fakulta v Plzni Univerzity
Karlovy otevřela 12. listopadu pro
veřejnost své Biomedicínské cent−
rum, které se specializuje zejména
na výzkum a vývoj v oblasti regene−
race a nahrazování orgánů. Zájemci
si mohli prohlédnout zdejší špičko−
vě vybavené laboratoře a vyzkoušet
si v rámci komentovaných prohlídek
i některé z výzkumných metod.
Biomedicínské centrum vyrostlo
jako součást plánovaného kampusu
lékařské fakulty na zelené louce
v sousedství Fakultní nemocnice
Plzeň na Lochotíně a v provozu je od
17. 10. 2014. Činnost centra je čle−
něna do 2 výzkumných programů,
Náhrada a podpora funkce životně
důležitých orgánů a Regenerace
a reparace životně důležitých orgá−

byl oceněn cenou Neuron za výzkum
odolnosti bakterií proti antibiotikům
a získal také Cenu města Plzně. Mezi
další úspěšné vědce patří prof.
MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., kte−
rá se zabývá reprodukční medicí−
nou, prof. MUDr. Martin Matějovič,
Ph.D., který zkoumá septické stavy
a možnost jejich terapeutického
ovlivnění, nebo MUDr. Karel Ježek,
Ph.D., zabývající se výzkumem
mozku – zejména paměti.
Pracovníci Biomedicínského cent−
ra řešili v uplynulém roce 8 granto−
vých projektů (2 projekty Agentury
zdravotnického výzkumu, 3 projekty
Grantové agentury České republiky
a 3 projekty Interní grantové agen−
tury Ministerstva zdravotnictví), vý−
znamně přispěli k řešení fakultního

nů, které spolu úzce spolupracují
a v některých tématech se překrývají.
„Naši výzkumníci se zabývají na−
příklad prevencí virové infekce při
transplantacích, analýzou vlastností
kmenových buněk nebo experimen−
tální jaterní chirurgií,“ říká doc. Ing.
Jaroslav Hrabák, Ph.D., manažer
Biomedicínského centra. Doc. Hrabák

Programu rozvoje vědních oblastí
UK a řešili řadu projektů smluvního
výzkumu. Celková publikační pro−
dukce centra za r. 2015 činila 121
publikací a byla podána 1 národní
patentová přihláška, která se týkala
zrychlení detekce mikrobů v labora−
torních podmínkách.
n n n

Univerzitní upír měl úspěch
Už po dvacáté zorganizovali studenti
Západočeské univerzity v Plzni a per−
sonál Transfuzního oddělení Fakultní
nemocnice Plzeň akci na podporu
dobrovolného dárcovství krve. Mož−
nost darovat krev s Univerzitním upí−
rem využilo druhý listopadový týden
116 účastníků, přičemž pro 39 z nich
to bylo vůbec poprvé.
Mezi dárci byli zastoupeni studenti
všech fakult, zaměstnanci, absol−
venti i lidé, kteří nejsou se ZČU nijak
spřízněni. Nejvíce účastníků přišlo
z fakulty pedagogické (22), apliko−
vaných věd (13) a právnické (12).
Poměrně výrazné zastoupení měli
i dárci mimo ZČU.
Plzeňský rozhled 12/2016

„V jubilejním dvacátém semestr−
níku se nám podařilo zapojit
všechny plzeňské fakulty včetně lé−
kařské fakulty Univerzity Karlovy.
Univerzitní upír cílí především na pr−
vodárce, kteří díky této akci zůstávají
myšlence dobrovolného dárcovství
věrní. Za deset let, kdy Upíra pořá−
dáme, se na odběrových lehátkách
vystřídalo 1154 prvodárců. I proto
má plzeňská transfuzní stanice nej−
mladší věkový průměr dárců. Pokud
bychom se pokusili orientačně vy−
číslit množství odebrané krve, pohy−
bujeme se kolem jednoho tisíce lit−
rů,“ konstatoval Petr Setvín z organi−
začního týmu.
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Vánoční dárek od výrobce topení z přírodního kamene eurotop in ze Kdyně

Barevný kámen v provedení Silvia
za cenu základního bílošedivého
Výrobou a montáží včetně záručního
a pozáručního servisu topení z pří−
rodního kamene se kdyňská firma za−
bývá více jak 12 let. Pro své nespor−
né výhody je o tento typ elektrického
vytápění velký zájem. Proč se roz−
hodnout pro topení z přírodního ka−
mene? O tom jsme si povídali s maji−
teli firmy eurotop in ve Kdyni Jiřím
Janouškem a Danielem Smolíkem.

Teplo jako z kachlových
kamen
Často se setkáváme s mylným názo−
rem, že vytápění přírodním kamenem
funguje jako přímotopy nebo elektrická
kamna. Pravda je taková, že naše tope−

Topný panel z přírodního
kamene Silvia.
ní využívá vynikající schopnosti kame−
ne akumulovat teplo, které poté vyzařu−
je. V kamenu jsou uloženy topné kabe−
ly, které panel nahřívají. Nedochází
prakticky k žádným ztrátám a účinnost
je téměř stoprocentní. Kabel po zahřátí
okamžitě předá teplo kamenu, který se
za necelou půlhodinu nahřeje na teplo−
tu 60°C. Vytápění prostoru je na zákla−
dě dlouhovlnného záření. Jako když to−
píte kachlovými kamny. Sálavé teplo je
v místnosti rovnoměrně rozložené.

Mezi podlahou a stropem je maximální Topení pro zdraví
přímotopy za naše panely, je úspora
rozdíl 3 °C. Vynikající akumulační Sálavé teplo pozitivně působí na lid− za elektrickou energii ještě vyšší a to
schopnosti kamene umožňují, že po ských organismus. Nevzniká žádná cir− až 40 %. Topení lze připojit na 20 hodi−
nahřátí panelu na 90 °C a jeho pozvol− kulace vzduchu, nevíří se prach a aler− nový nízký tarif a celá domácnost je
ném chladnutí má
měřena v této sazbě. Všem
ještě po 2,5 hodi− Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením poradíme, jak postupovat.
nách teplotu 30 °C.
Každému zájemci zdarma
V místnosti, ve které
předem vypočítáme pro−
topí panel, je samo−
vozní náklady, takže už pře−
statný prostorový
dem ví, kolik ročně zaplatí.
digitální termostat.
Z naší letité praxe můžeme
říci, že se tento prvotní vý−
Vánoční akce
počet nijak neliší od sku−
na kámen
tečnosti. Jsou zde i další
Topné panely jsou
výhody.
vyrobeny z přírodní−
Majitelé našeho topení ne−
ho kamene. Vzhle−
musejí platiti za čištění,
dem k barevnosti
Konvenční, klasické topení. kontroly a opravy komínu,
Tepelné
záření
z
přírodního
kame−
a kresbě kamene je
ne. Díky dlouhovlnnému tepelné− Obvykle topení ohřívá vzduch odpadá výměna kotle, roz−
i vhodným estetic−
mu záření je teplota v místnosti jen v blízkosti topného tělesa.
kým doplňkem do stejnoměrně rozložena. Nevzniká Horká hlava, studené nohy a ví− vodů, vodních panelů při
vytápění plynem, uhlím ne−
bytu. V naší vzorko− žádná cirkulace vzduchu.
ření alergenních látek.
bo dřevem. Nebudou vás
vé prodejně si může
doma
kontrolovat
inspektoři, čím vy−
genní
částice.
Díky
stejnoměrnému
klient vybrat barvu, tvar i kresbu přírod−
rozložení tepelného záření nevznikají tápíte dům.
ního kamene.
plísně, alergeny a vlhkost. Přírodní ká− Pro všechny naše zákazníky platí, že
Vánoční akce je na přírodní kámen men udržuje konstantní vlhkost v míst− mají dovoz a montáž ZDARMA. Na
Silvia. Tento barevný topný panel do− nosti 52 až 58 %, nevysušuje pokožku, topné těleso z přírodního kamene je zá−
stane klient za cenu základního šedo−
ruka 14 let.
bílého. Podmínkou je, že si u nás ob−
V poslední době k nám
jedná výrobu a montáž topení na
stále častěji přicházejí li−
příští rok do letošních Vánoc.
dé, kteří si nechali na
Výběru kamene věnují zákazníci mi−
střechu rodinného domu
mořádnou pozornost. Dokonce jsme
namontovat fotovoltaiku.
měli klienta, který si vybíral kámen po−
V takových případech
mocí kyvadélka. Kámen sám o sobě
jsou naše topné kameny
působí blahodárně na lidský organis−
tím nejlepším řešením, jak
mus, například odstraňuje bloky v těle,
za minimální náklady vy−
které brání průtoku energie, posiluje
tápět dům.
duševní rovnováhu a citovou vyváže−
Přijďte se poradit
nost. Léčitelské účinky kamene využí−
Topné panely lze v případě potřeby umístit také
Každému se budeme in−
vali už ve starém Řecku, Římě i Egyptě. vertikálně.
dividuálně věnovat přímo
Kameny byly důležitou součástí medi− vzduch a nespaluje kyslík. Topení je
v naší firmě eurotop in, která sídlí ve
cínských tradic těchto národů.
vhodné pro alergiky, astmatiky, lidi
Kdyni v Nádražní ulici (u autobusového
s dýchacími potížemi a pro novorozen−
nádraží). Na setkání se zákazníky jsme
ce. Velmi příznivě působí na psychiku.
si vyhradili každý pátek od 8.00 do
12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hodin.
Topení nezatěžuje peněženku
V porovnání s ostatními topnými Je to Den otevřených dveří. Jinak nás
systémy ušetříte ročně 20 až 30 pro− zájemci zastihnou na telefonu nebo
(re)
cent na nákladech. Když vyměníte nám mohou poslat e−mail.

DĚKUJEME všem svým zákazníkům za
přízeň a důvěru, kterou nám po celý
rok projevovali. Přejeme jim i těm,
kteří se pro nás rozhodnou, radostné
Vánoce a hodně štěstí, pohody a zdraví
do nového roku 2017.
24
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Hugo Boettinger − kronikář nových časů
Západočeská galerie, výstavní síň
Masné krámy, připravila retrospek−
tivní výstavu dosud opomíjeného pl−
zeňského rodáka. Přestože je po
tomto umělci pojmenována jedna
z ulic v městské části Bory, málokdo
z Plzeňanů ví, že malíř a kreslíř Hugo
Boettinger (1880–1934) byl ve své
době vyhledávaným portrétistou
vyšších vrstev, tvůrcem křehkých
dívčích aktů a zároveň autorem hu−
moristických kreseb známým širo−
kému publiku pod pseudonymem
Dr. Desiderius – ve 20. letech byl po−
pulární především díky svým pří−
spěvkům do Lidových novin. Byl sy−
nem ve své době známého plzeň−

Plzeňský rozhled 12/2016

ského fotografa Josefa Böttingera
a jeho rodný dům stával v sadech
Pětatřicátníků; dům byl bohužel zni−
čen při demolici kasáren 35. pluku
v 60. letech 20. století.
Dílo Huga Boettingera je mimo−
řádně rozsáhlé a rozmanité a výsta−
va v Západočeské galerii dokládá, že
vytvářel jak působivé podobizny v ži−
votní velikosti (jeho přátelé byli čas−
to z hudebních kruhů, portrétoval
mj. Vítězslava Nováka i Josefa Suka,
ale i plzeňského starostu Luďka
Pika), tak bravurní, mnohdy satirické
kresby. Návštěvníci si mohou pro−
hlédnout desítky olejomaleb a stov−
ky kreseb zapůjčených z českých

veřejných i soukromých sbírek
a především z Boettingerovy dosud
nezpracované kresebné pozůsta−
losti, kterou vlastní Západočeská ga−
lerie v Plzni.
Výstava v Západočeské galerii, kte−
rá potrvá až do 8. 1. 2017, není a ani
nemůže být vyčerpávajícím přehle−
dem tvorby Huga Boettingera. Je spí−
še výběrem upozorňujícím na zajíma−
vé rysy Boettingerovy osobnosti a je−
ho rozsáhlého a rozmanitého díla.
Exponáty pochází z českých veřej−
ných i soukromých sbírek a pře−
devším z Boettingerovy kresebné po−
zůstalosti, kterou Západočeská gale−
rie v Plzni získala roku 1957. K vý−
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stavě vychází stejnojmenná publi−
kace, jejíž autorkou je Ivana Joná−
ková. V grafické úpravě Bohdana
Lukáše knihu vydalo nakladatelství
Barrister & Principal ve spolupráci se
Západočeskou galerií v Plzni.
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Domorodka z šumavského pohraničí
Tak se jmenuje kniha, kterou napsala
Lucie Charlotte Kopecká ze Železné
Rudy. Přibližuje v ní příběh ženy čes−
ko−německého původu paní Marie
Antošové, která od svého narození
29. 12. 1932 žije v Železné Rudě.
V knize jsou také vzpomínky na zná−
mé osobnosti, které měly v Železné
Rudě víkendové chalupy, jako napří−
klad na herce Jaroslava Vojtu, spiso−
vatele Jiřího Muchu a další.
S autorkou knihy Lucií Charlotte
Kopeckou jsme si povídali o jejím prv−
ním spisovatelském krůčku.
Domorodka z šumavského pohraničí
je vaší prvotinou. Co vás přivedlo
k napsání knihy?

jako manželku známého šumavského
hudebníka Vladimíra Antoše. Když
jsem ji ale několikrát slyšela vyprávět
o jejím spletitém životním osudu, bylo

Šumava. A potom hodně už se napsalo
o Modravě, Kvildě a stranou zůstává
Železnorudsko. Mám takový pocit, že
je Železná Ruda opomíjena, tak jsem to
Domorodkou z šumavského pohraničí
alespoň trochu napravila.
V knize se také dozvíme, že i vaše ro−
dina měla blízký vztah ke známým
osobnostem.
Pamatuji se, že jako holčička jsem šla
s maminkou a tatínkem na návštěvu ke
spisovateli Jiřímu Muchovi nechat si
podepsat knihu. Maminka mi říkala,
abych se snažila zapamatovat si každý
detail. Ten obraz ze setkání se spisova−
telem Jiřím Muchou mám v paměti stá−
le. Chodili jsme k němu často. Herec
Jaroslav Vojta byl velký kamarád mého
pradědečka. Oslovovali se sousedé
a rádi spolu rokovali o všem. Jaroslav
Vojta se pokaždé u mého pradědečka
posadil v kuchyni blízko kamen, kde
ho to příjemně hřálo do zad. Nikde jin−
de nechtěl sedět. Památné štokrlátko,
na kterém sedával, máme na chalupě
dodnes.
Za zmínku stojí také netradiční křest
vaší knihy.
Povahou jsem introvert. Nemám ráda
pompézní okázalé akce. Proto jsem se
rozhodla pokřtít knihu na netradičním

O autorce
Mgr. Bc. Lucie Charlotte Kopecká
se narodila 21. 9. 1974 v Plzni, ale
celý svůj život žije a pracuje
v Železné Rudě. Absolvovala gym−
názium v Sušici a poté vystudova−
la tři obory na Pedagogické fakul−
tě Západočeské univerzity v Plzni.
Je aprobovanou středoškolskou
profesorkou angličtiny.
Na Železnorudsku soukromě vyu−
čuje cizí jazyky, překládá a tlumo−
čí. Ovládá jedenáct cizích jazyků.
V roce 2009 obsadila 1. místo
v celostátní soutěži pro učitele
anglického jazyka od Oxford
University Press.
Ve volném čase ráda cestuje, ve
sportu upřednostňuje běh, jízdu
na horském kole, turistiku a pla−
vání. Fandí FC Viktorii Plzeň.

místě, na hřbitově v Železné Rudě v ro−
o knize rozhodnuto. Například
dinném kruhu. Je to místo, kde odpočí−
v ní vzpomíná na Železno−
vá spousta lidí, o kterých se v knize pí−
rudsko v období druhé světové
še, na které paní Marie Antošová vzpo−
války a po ní, jak se zde žilo
míná. I když už nežijí mezi námi, právě
českým i německých obyvate−
ve chvíli křtu knihy jakoby tam byli pří−
lům. Netají se tím, že asi nejhů−
tomni. To byl ten můj záměr.
ře na tom byli členové smíše−
Komu patří poděkování za to, že kniha
ných česko−německých rodin.
vyšla?
Podává pravdivý obraz toho,
Zleva: hlavní hrdinka knihy paní Marie Antošová jak to tady na Šuma−
Úžasné paní Marii Antošové.
s autorkou knihy Lucií Charlotte Kopeckou.
Bez jejího životního příběhu a
vě, konkrétně v Želez−
vypravěčského umění by ta−
Ano, je to moje prvotina, vlastně tako− né Rudě a okolí, bylo. Pro−
to kniha nevznikla. Zvláště
vé moje třetí dítě. Mám syna, dceru mlouvá z ní leckdy i velice trp−
bych chtěla poděkovat las−
a knížka je tím třetím papírovým dítě− ká zkušenost. Ovšem nikdy
kavému a vstřícnému spon−
tem. Už jako malá holčička jsem se ro− nezapomene říci: Přes všech−
zorovi Ing. Jaroslavu Ne−
dičům svěřila, že napíšu knihu a tatínek nu smůlu jsem ale vždycky
chvátalovi, MBA a jeho pres−
se vůbec nesmál a řekl mi, že ji určitě měla štěstí. Je to ryzí domo−
tižní Café Charlotte v Železné
napíšu. Sice se toho nedožil, zemřel ná− rodka šumavského pohraničí.
Rudě.
hle v mých 26 letech, ale měl pravdu. Měla jste ještě další důvod
Knihu Domorodka z šumav−
Můj sen z dětských let je splněn. Člověk k napsání knihy?
ského pohraničí jsem věno−
by měl psát o tom, co je mu blízké a co Je hodně obrázkových knih
vala mým rodičům, prarodi−
zná. Mám ráda Šumavu a doslova mě o Šumavě, ale já jsem chtěla
čům, dětem a všem opra−
přitahují příběhy zdejších lidí.
knihu se skutečným pravdi−
vdovým milovníkům Šuma−
Proč jste si vybrala právě paní Marii vým příběhem člověka bez ně−
vy. Musím prozradit, že u pr−
Antošovou?
jakých fabulací. Takový ryzí
Znám ji od svého útlého mládí. mnohdy i syrový příběh, tak Rodinný křest knihy. Zprava: Lucie Charlotte Kopecká, syn Felix votiny nezůstanu. Už nyní
připravuji další knihu. (re)
Vždycky jsem ji vnímala především jako je krásná ale i drsná Jonathan, maminka Jarmila a dcera Agatha Lily.

Státní vyznamenání pro Luďka Pika
Medaili Za zásluhy o stát udělil
28. října prezident republiky vý−
znamnému československému poli−
tikovi a bývalému starostovi Plzně
Luďku Pikovi in memoriam. Vyzna−
menání na Pražském hradě po doho−
dě a z pověření Pikovy rodiny pře−
vzal primátor Martin Zrzavecký.
Za vedení Luďka Pika, který stál
v čele Plzně v letech 1919 až 1938,
došlo k obrovskému rozvoji města.
26

Byly provedeny úpravy ulic, zregu−
lovány řeky, stavěly se mosty, ško−
ly, město bylo elektrifikováno, zmo−
dernizovala se doprava, byla po −
stavena řada veřejně prospěšných
staveb, které městu slouží dodnes.
Z funkce starosty Plzně musel
Luděk Pik odejít po okupaci Česko−
slovenska německými vojsky, bě−
hem války byl opakovaně zatčen
gestapem. V poválečném období se

pod nátlakem komunistů musel
vzdát politické činnosti. Zemřel
19. dubna 1948. Manželé Pikovi
neměli žádné děti a většinu svého
majetku věnovali městu Plzni. Pik
má na ústředním hřbitově v Plzni
čestný hrob mezi 40 osobnostmi,
jako jsou loutkář Josef Skupa,
malíř Jiří Trnka, spisoval Karel
Klostermann a generál Heliodor
Píka.
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Podzimní inspirace v Pivovarském muzeu
Dotaz čtenáře A. P. z Plzně:
Jsem vlastníkem 1/5 domu, je−
hož 4/5 vlastní můj švagr. Švagr
chce bez mého souhlasu provést
generální opravu střechy. Může
tak učinit i přes můj odpor a jsem
já povinen hradit 1/5 nákladů?

Odpověï advokáta:
Správa společné věci se řídí usta−
noveními § 1126 – § 1133 zákona
č. 89/2012 Sb., tedy občanského
zákoníku. Podle této aktuální právní
úpravy o běžné správě společné
věci rozhodují spoluvlastníci větši−
nou hlasů. Generální oprava stře−
chy však určitě není běžnou zále−
žitostí a v tomto případě podle
§ 1129 občanského zákoníku se
vyžaduje souhlas dvoutřetinové
většiny hlasů spoluvlastníků.
Zdá se tedy, že pozice Vašeho
švagra, který je majoritním vlastní−
kem nemovitosti, mu umožňuje,
aby provedl opravu střechy na svůj
náklad, a protože zvelebil nemovi−
tost společnou, a tedy zvelebil i Váš
podíl, měl by právo požadovat na
Vás úhradu v rozsahu 1/5.
Existují však i jiné možnosti.
Podle § 1129/2 občanského záko−
níku může spoluvlastník přehlaso−
vaný při rozhodování navrhnout,
aby o záležitosti rozhodl soud,
v rámci tohoto soudního řízení pak
může též navrhovat, aby soud do−
časně zakázal jednat podle napade−
ného rozhodnutí, tedy Vašemu šva−
grovi může zakázat opravu střechy.
Vy však pro to musíte uvést závaž−
né důvody a soud tedy bude posu−
zovat, zda Vaše stanovisko není to−
liko jednáním šikanózním, ale zda
má skutečně reálné opodstatnění.
Existuje i jiné řešení, a sice po−
kud by se Váš švagr zavázal, že na
Vás nebude požadovat úhradu
Vašeho podílu na nákladech opra−
vy, pak může tak učinit i jednostran−
ným prohlášením, ale Vy v tom
případě ztrácíte právo odporovat
jeho postup soudní cestou tak, jak
je uvedeno výše.
Spoluvlastnické vztahy jsou
obecně řečeno vždy komplikova−
nou záležitostí a v právní teorii
i v právní praxi se mohou na tuto
problematiku, ke které existuje také
rozsáhlá judikatura, jevit různé ná−
zory. Ať už zvolíte jakoukoliv varian−
tu, bude dobře se před definitivním
rozhodnutím poradit s právníkem.
JUDr. Václav Korecký

Pro ty, kteří hledají nápad na to, jak
zajímavě strávit sychravé dny, při−
chystalo bohatý program Pivovarské
muzeum v Plzni. Na tvořivé dílny
v duchu řemesel spjatých s pivovar−
nictvím naváže tradiční Soutěž o nej−
krásnější perníček. Do konce roku je
v Plzeňském historickém podzemí
k vidění také výstava prací studentů
sochařství SUPŠ Zámeček.
Již je 13. ročník tradiční Soutěže
o nejkrásnější perníček. Soutěžící
mohou do 21. prosince 2016 přiná−
šet své nejpovedenější kousky pří−
mo na recepci Pivovarského muzea
v Plzni. Soutěží se ve třech katego−
riích: Tradiční vánoční perníček,
Dětský perníček a Perníkový model
s pivovarskou tematikou. Vyhlášení
vítězů proběhne ve čtvrtek 22. pro−
since a oceněny budou první tři mís−
ta jednotlivých kategorií. Vánoční
perníčky budou vystaveny v muzeu
do 6. ledna 2017.
Až do 1. května 2017 zve Pivovar−
ské muzeum v Plzni také na novou

výstavu připravenou Západočeským
muzeem v Plzni, která představuje
Zaniklý svět stolních společností.
Výstava představuje fenomén minu−
lého století, stolní společnosti, které
fungovaly vlastně jako tehdejší so−
ciální síť a ze kterých vzešly vý−
znamné osobnosti regionální politi−
ky, ale i kultury a sportu.
Spletitá síť chodeb Plzeňského
historického podzemí hostí stále až

do 31. prosince unikátní výstavu
soch „V kameni, sádře a pod ze−
mí“. Sochy a modely vytvořili stu−
denti sochařského oboru Střední
uměleckoprůmyslové školy Záme−
ček. Výstava je tvořena výběrem
soch, které vznikly na půdě školy
v několika posledních letech a práce
byly vybrány tak, aby harmonicky
doplnily prostory a atmosféru Plzeň−
ského historického podzemí.

Náhradní hřiště pro SK SLOVAN
Sportovní areál za 54,6 milionu ko−
run včetně DPH dokončilo město
Plzně. Hlavní hřiště, tréninkovou plo−
chu i provozní objekt s kancelářemi,
kabinami, šatnami a dalším záze−
mím včetně tribuny s 230 sedadly
zhotovila společnost EUROVIA CS,
a to na „zelené louce“ ve Skvrňa−
nech. Areál s celkovou plochou
2,4 hektaru poslouží jako náhradní
hřiště pro SK SLOVAN Plzeň 1910
(dříve název TJ Slovan Spoje Plzeň),
vznikl na městských pozemcích ne−
daleko zástavby ve směru výjezdu
na Křimice.
„Klub, který má v Plzni více než
stoletou tradici, získá areál na zákla−
dě darovací smlouvy jako náhradu

za své stávající hřiště, které se na−
chází na pozemcích v lokalitě Bory.
Ty potřebujeme získat v souvislosti
s připravovaným projektem budová−
ní tramvajové trati na Borská pole,“
přiblížil důvod výstavby areálu pri−
mátor města Martin Zrzavecký s tím,
že na opuštěném hřišti na Borech by
mělo vzniknout záchytné parkoviště
typu park&ride. Město se v minulosti
zavázalo postavit pro klub náhradní
hřiště do roku 2016.
V novém areálu ve Skvrňanech bu−
dou mít sportovci k dispozici dvě
hřiště. To hlavní o rozměrech 110 krát
73 metrů, tréninkové o rozměrech
93 krát 53 metrů. Povrch obou hra−
cích ploch tvoří přírodní setá tráva.

Součástí areálu je i provozní budova
s kancelářemi, kabinami, šatnami
a dalším zázemím. Ta se skládá z cel−
kem 33 k sobě seskládaných vybave−
ných buněk neboli kontejnerů.
V souvislosti s výstavbou náhrad−
ního hřiště už byla zrekonstruována
příjezdová komunikace, celý kom−
plex je také oplocen, a to v délce
691 metrů. Jeho součástí jsou i tři
desítky parkovacích míst včetně
dvou ploch pro imobilní návštěvníky.
S místy pro imobilní občany se počí−
tá také na tribuně. Součástí areálu je
podle projektu i rezerva na vybu−
dování dvou volejbalových hřišť.
Stavební práce stály kompletně
54,636 milionu korun včetně DPH.

Advokátní kancelář
JUDr. Václava Koreckého
a Mgr. Radka Chaloupky
28
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Baabuu oslavil 12. narozeniny
Největší zvíře plzeňské zoo oslavilo
12. narozeniny. Je jím nosorožec
Baabuu, pro kterého připravili ošet−
řovatelé tradiční dort ze zeleniny,
ovoce a sena. Baabuu je otcem po−
pulární Marušky, v Plzni je od září
2011 a váží 2300 kg. Je již ve své

čtvrté zoo. Narodil se v Basileji, poté
žil v Edinburghu a Chesteru.
Pár Baabuu a Manjula jsou jediní
indičtí nosorožci v ČR. V Evropě jich
je na sedm desítek ve 28 zoologic−
kých zahradách.
Foto – Martin Vobruba

Plzeňská zoo poprvé odchovala agamovitého ještěra trnorepa ozdobného.
Z vajíček, nakladených v červenci, se v září vylíhlo pět mláďat. Návštěvníci je
uvidí v expozici inkubátorů a odchovu plazů v sousedství Království jedu.
V dospělosti dorůstají až 30 cm, žijí v pouštích Egypta a Sinajského polo−
ostrova a jsou býložraví.
30
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Kreativní svět
vánočního jarmarku
Klub rukodělných prací a technik
RUPRT ve spolupráci s firmou
fler.cz a Obecním úřadem Ejpo−
vice zve na vánoční jarmark
v Ejpovicích. Koná se v neděli
4. prosince od 13 do 17 hodin
v kulturním sále restaurace
U Salcmanů.
Těšit se můžete na originální
vánoční dekorace a věnce, ko−
šilky z pedigu, dětské čepičky
a hračky, šperky z různých mate−
riálů, ručně malované hedvábí, ši−
té vánoční ubrusy, prostírky, ke−
ramiku, jmelí a mnoho dalšího.
Vstupné je dobrovolné.

50 tisíc na nocleh
pro lidi bez domova
Částku 50 tisíc korun plánuje
uvolnit Plzeň na zajištění pomoci
a služeb lidem bez domova
v nadcházejících zimních měsí−
cích. Činí tak pravidelně už od ro−
ku 2012, cílem je zajistit na ne−
zbytně nutnou dobu nocleh v ko−
merční ubytovně všem osobám
bez přístřeší, které z kapacitních
důvodů nebudou moci využít azy−
lu Domova sv. Františka.
Projekt pod názvem „Nezmrz−
nou“ je jedním z opatření Akčního
plánu řešení bezdomovectví z po−
hledu sociálně – zdravotní péče
na území města Plzně na léta
2014 – 2016. Finanční pomoc ze
svého rozpočtu poskytuje ma−
gistrátní odbor sociálních služeb.
Domov sv. Františka je jediné pl−
zeňské zařízení, které funguje ja−
ko nízkoprahové denní centrum,
azylový dům a noclehárna pro
osoby bez přístřeší.

Sezóna půjčoven kol Českých drah byla úspěšná
Už třetím rokem provozují České drá−
hy v Plzeňském kraji půjčovny kol.
Letošní rok byl zatím nejúspěšnější,
České dráhy zaznamenaly celkem
214 výpůjček, což je o 88 více než
v roce 2015. Bicykly byly k dispozici
ve stanicích Domažlice, Tachov
a Klatovy od začátku dubna až do
konce října. Nejvíce výpůjček, a to
128, evidovali v Domažlicích.
V nabídce bylo celkem 18 kol: 14
trekingových v dámské a pánské ver−
zi, 2 dětské bicykly a 2 elektrokola.
Možné bylo zapůjčit si i dětské cyklo−
sedačky. Každé kolo je vybavené
Plzeňský rozhled 12/2016

nosičem, brašnou pod rámem s ne−
zbytným lepením a sadou nářadí.
Samozřejmostí je přilba, jejíž vypůj−
čení je zdarma. Podrobné informace
o službě ČD Bike najdou zákazníci na
www.cd.cz/cdbike.
Služba ČD Bike zaznamenala ná−
růst i v ostatních regionech ČR.
Celkem si zákazníci v půjčovnách vy−
zvedli 8 332 kol. V loňském roce za
stejné období to bylo 5 530 kol, tj.
o 2 802 kol více. Ve 14 krajích měli
zájemci možnost vybrat si z 97 želez−
ničních stanic. Doplňková služba ČD
funguje už 13 let a letos si zákazníci

vypůjčili nejvíce kol od roku jejího
vzniku (2003). Nejvíce využívaná by−
la půjčovna na nádraží Praha−
Smíchov, kde ČD zaznamenaly cel−
kem 928 výpůjček.
Kromě nárůstu výpůjček České
dráhy evidují v tomto roce i rostoucí
zájem o přepravu cyklistů. Letos jich
bylo o 8 % více. Za prvních 9 měsíců
letošního roku přepravil národní
dopravce téměř tři čtvrtě milionu cyk−
listů. České dráhy přepravují jízdní
kola celoročně. Jejich přepravu
umožňují téměř ve všech vlacích
a v přibližně 6 000 spojích je rozšíře−
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ná kapacita pro zjednodušenou pře−
pravu formou spoluzavazadla. Do−
pravce nabízí cestování s jízdními
koly i do zahraničí.
„Tradičně největší zájem o cesto−
vání s jízdními koly je během prázdni−
nových měsíců červenec a srpen,
kdy měsíčně přepravujeme přes
150 000 cyklistů. Další silný měsíc
představuje červen a také září. De−
sítky až stovky cyklistů, podle vývoje
počasí, přepravíme ale také v zimních
měsících,“ uvedl Jiří Ješeta, ředitel
odboru obchodu osobní dopravy
Českých drah.
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda tvrdí:

Zahubí nás duševní poruchy a infekce
Většina lidí neunese rychlý tep doby.
Je to problém, který si mnozí ani ne−
uvědomují. Uvedu několik příkladů.
Není čas na odpoči−
nek, zapomíná se na
rovnováhu mezi prací
a volným časem,
honba za penězi vede
k tomu, že jde stra−
nou rodina i přátelé.
Takový způsob života
je nebezpečný ze−
jména v tomto pod−
zimním období.
Nedostatek světla to−
tiž nepříznivě působí
na psychiku. Hlavně citliví lidé by měli
trávit večery v prosvětlených místnos−
tech, ideální je bílé světlo. Dalším pro−
blémem je pokles teploty. Kyvadlo mi
ukazuje, že polovina lidí má problémy,
jakmile klesne teplota pod 8 °C. Do−
poručuji se teple oblékat a brát vyšší
dávky vitamínů a minerálů, které pod−
poruji imunitní systém. Jsou to zejmé−
na vitamíny B3, B6, rutin, céčko, fos−
for, koenzym Q10. Existují kombinace
minerálů a vitamínů, které pomohou
nastartovat imunitní systém. Průměr−
ná teplota v Česku je pouhých 7 °C.
Podle mé věštby potřebuje polovina
lidí venkovní teplotu 14 °C. Proto do−
poručuji lidem, kteří jsou citliví na zi−
mu, což jsem i já, zkrátit si toto obdo−
bí. Odjet do tepla k moři. Vím, že vět−
šina lidí si plánuje dovolenou na letní
měsíce, ale přemýšlejte o tom rozdělit
ji a počítat s tím, že vycestuji do tep−
lých krajin v lednu nebo v únoru. Je to
jen a jen pro vaše zdraví.
Podzim nepříznivě působí také na
psychiku. Abychom se zbavili chmur−
né nálady a špatných myšlenek dopo−
ručuji pít meduňku. Zalévat ji horkou
vodou, která má maximálně 70 °C.
Vyšší teplota zničí její léčivé účinky.
Většina bylin snese maximálně 70 °C.
Meduňku louhujte 35 minut a popíjejte
ráno a večer kolem 16. a 17. hodiny.

Ne náhodou uvádím tento čas, proto−
že do naší psychiky se celodenní
stres promítá s určitým zpožděním
mezi 19. až 20. hodi−
nou. Rovněž doporu−
čuji relaxovat kolem
osmnácté hodiny. Zba−
víte se celodenního
stresu a bude se vám
lépe spát. Zásadně ne−
věřte tomu, že se spán−
kem zbavíte stresu.
Když jste vystresováni,
nechoďte spát!
Stresu se zbavíte po−
mocí akupresury. Svě−
řím se vám s jedním mým poznatkem.
Přišel jsem na to, že když lidé mají
hodně sexu, někdo 30krát za měsíc
i více, nemusejí dělat akupresury. Sex
je totiž nejvyšší pud, je to sport a také
hormonální očista. Sex je nejlepší
akupresurou.

Pozor na infekce
Na naši špatnou náladu a psychiku
nepůsobí jen podzim, ale také infekce.
Aniž bychom to tušili, může naše
zdraví ohrožovat bakterie legionella
žijící ve vodovodním potrubí vlivem
nekvalitní vody. Legionellu lze dostat
i z klimatizací v autech, kancelářích,
bytech. Klimatizace by se měla každý
rok nejméně dvakrát dezinfikovat.
Kyvadlo mi ukazuje, že je u nás 70 %
klimatizací zaneseno touto bakterií. Je
třeba pravidelně dezinfikovat spořiče
vody i sítka v kohoutcích, což téměř
nikdo nedělá. Legionella není pro
zdravého člověka příliš nebezpečná,
ale velké riziko je pro osoby se sníže−
nou imunitou, pro děti a staré lidi.
Další infekcí, na kterou je třeba si dá−
vat pozor, je leptospiróza. Člověk se
nakazí přímým, ale i nepřímým kon−
taktem s nakaženým domácím i di−
vokým zvířetem. Stačí pouhé jeho
škrábnutí. Leptospiróza může způ−
sobit i selhání orgánů – jater, srdce,

ledvin, dále sepsi, mozkové postižení
může končit obrnou i kómatem.
Pozor si dávejte na bartonelózu. Infekč−
ní onemocnění postihuje většinou cho−
vatele koček a osoby s oslabenou imu−
nitou. Jistým způsobem se týká všech,
kteří například náhodně přijdou do sty−
ku s kočkou, kterou chtějí pohladit.
Bartonelóza je nemoc z kočičího
škrábnutí. Její projevy jsou zvýšená tě−
lesná teplota, únava, malátnost, bolesti
kloubů i svalů či zvětšené uzliny.
Nejčastějším infekčním onemocně−
ním jsou chlamydie. Má je skoro kaž−
dý člověk a nesmírně oslabují imunitní
systém. Způsobují alergie, ekzémy,
neplodnost, nemoci srdce, dnu, dý−
chací potíže a řadu dalších onemoc−
nění až po rakovinu. Já tvrdím, že vět−
šina infekcí včetně chlamydií se na lidi
přenáší ze zvířat.
Vyzkoušel jsem, že oregano je výbor−
ným přírodním antibiotikem proti infek−
cím. Napoprvé užívejte oregano až
5 měsíců denně a potom preventivně
stačí jednou za měsíc pět dnů.

Vyplněná věštba o Bílý dům
Ještě bych se rád vrátil k dopisům,
mailům a telefonátům, které jsem do−
stával před americkými volbami i po
zvolení Donalda Trumpa prezidentem
USA.
V živém vysílání rádia Impuls jsem už
na počátku volební kampaně věštil, že
vyhraje Donald Trump. Svoji věštbu
jsem pak zopakoval ještě několikrát. Ve
svých dotazech se ptáte, jak jsem k té−
to věštbě došel. Udělal jsem si analýzu
podle čínské astrologie. Donald Trump
je narozen v roce Červeného Psa. Pes
je kompatibilní se všemi ostatními zna−
meními. Lidi, kteří se narodí v roce Psa,
označuji za celkem pozitivnější než u ji−
ných znamení. Hillary Clintonová je
narozena v roce Prasete. Také jsem
hledal odpověď na otázku, kolik politiků
narozených v roce Prasete uspělo
v politice. Byl to jen poválečný prezi−

dent Německa. Byl jakýmsi usmiřova−
telem po dvou válkách, které Německo
prohrálo. Tam se právě toto znamení
hodilo. Ovšem do dravé politiky je zce−
la nevhodné. Další věštecká intuice,
která mě vedla k tomu, že vyhraje
Donald Trump, byla, že něco dokázal.
Uměl řídit firmy a vydělávat peníze. To
Hillary Clintonová nedokázala. Stát by
měli řídit lidé, kteří ve svém životě už
něco dokázali a ne partajníci.
Lidé narození v roce Prasete, což je
mimochodem i náš premiér Bohuslav
Sobotka, jsou v politice nevýrazní
a neudrží se na vrcholné pozici. Mají
špatné období, které ještě tento rok
potrvá. Naopak pro lidi narozené ve
znamení Psa už začalo dobré období.
Rok 2017 je rokem Kohouta a pro ně
je to jejich osobní rok. Po 12letém
cyklu podle čínského taoistického ka−
lendáře pro ně přichází velmi úspěšné
období, ve kterém mají šanci něco
změnit a splnit své představy a před−
sevzetí. Donald Trump má tak výborně
nakročeno ke změnám. Hillary Clinto−
nová bude mít takové období až o rok
později. Proto kdyby volby byly v příš−
tím roce, tak by to bylo asi všechno
jinak. Rok Opice jí nepřál.
Americké volby mě upozornily na je−
den fenomén poslední doby. Společ−
nost je rozdělena přesně na dvě polo−
viny. Tak jako v USA dopadla podobně
volba i prezidenta v Česku, na Sloven−
sku, volba v Rakousku a také Brexit.
Bylo to obrazně vzato 50 na 50. Vítěze
od poraženého dělily nepatrné rozdíly.
Jako by svět byl černobílý. Určitě to
něco znamená. Je to velmi zajímavé
téma pro moji další věštbu.
Stanislav Brázda

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

Cenu Bohumila Polana poprvé získala detektivka
Nejlepší knihou související s Plzní
vydanou v loňském roce je detektiv−
ka. Tak zněl verdikt poroty šestnác−
tého ročníku Ceny Bohumila Polana.
Ocenění na ceremoniálu 11. listopa−
du převzala Daniela Kovářová za kni−
hu Mrtvá z golfového hřiště.
Porota složená ze spisovatelů a li−
terárních teoretiků, v jejímž čele stál
Ivan Matějka z Literárních novin,
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posuzovala jedenáct prozaických
děl a básnických sbírek. Na verdiktu
se shodla téměř jednomyslně. „Oce−
nili jsme především profesionalitu
psaní a dobré zvládnutí literárního ře−
mesla,“ uvedl v laudatiu na vítězné
dílo a jeho autorku předseda poroty.
Daniele Kovářové k úspěchu pobla−
hopřál i první náměstek primátora
Martin Baxa. Kniha detektivního žán−

ru získala nejvyšší ocenění vůbec po−
prvé. Cenu Bohumila Polana vyhla−
šuje každoročně Středisko západo−
českých spisovatelů pro knihy, které
vyšly v uplynulém roce a svým ob−
sahem či osobou autora se váží
k Plzni nebo Plzeňskému kraji.
Soutěž se koná pod záštitou primá−
tora města Plzně a jejím partnerem
je společnost ČEZ.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Vánoční Oldies but Goldies
Diskotéka Oldies but Goldies, která
má mezi podobnými akcemi nejdelší
tradici již 37 let, se letos bude ko−
nat opět 25. prosince v Parkhotelu
v Plzni na Borech od 20.00 hodin.
Jako každoročně se bude vybírat
z nahrávek, které určitým způsobem
formovaly dějiny populární a rocko−
vé hudby v minulém století. Každé
desetiletí se mohlo pochlubit výraz−
nými osobnostmi a také hudbou,
která s odstupem svou dobu charak−
terizuje. A jde také o žánry, které po−
znamenaly jednotlivá desetiletí.
Takže, padesátá léta budou repre−
zentovat skladby pionýrů rock and
rollu jako např. Elvise Presleyho,
Billa Halleyho a dalších veteránů.
Šedesátá léta byla jasně ve znamení
obrovského rozvoje rockové a popu−
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lární hudby. Patrně v žádném období
v dějinách hudby nevzniklo tolik
krásných a zajímavých skladeb jako
právě tehdy. A zde je skutečně z če−
ho vybírat. Za všechny uveďme jen,
že Dům u vycházejícího slunce nebo
Perný den určitě zazní.
Jako obvykle bude odehrána jed−
na série písniček výhradně v podání
nejslavnější kapely všech dob −
Beatles. Ke slovu se dostanou i je−
jich konkurenti Rolling Stones
a mnoho dalších interpretů, které
dnes najdeme v každé encyklopedii.
Sedmdesátá léta dala světu spoustu
kapel, produkujících vyloženě taneč−
ní hudbu a ty jsou dodnes i na sou−
časných diskotékách velice žádané,
jen nikdo netuší, že jsou už několik
desetiletí staré.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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V plzeňském Pekle dva o lásce
V Kulturním domě Peklo Plzeň může−
te v pondělí 12. 12. 2016 v 19:00
hodin zhlédnout divadelní komedii
O LÁSCE. V režii Adama Krause hrají
− Karel Roden a Jana Krausová,
autor: Philippe Claudel, produkce:
studio DVA.
Je půlnoc. Hodina pravdy. Hodina,
kterou si ON a ONA vybrali pro uspo−
řádání vzájemného zúčtování. Fran−
couzská konverzační komedie s Kar−
lem Rodenem a Janou Krausovou
sleduje s lehce drastickým humorem
pár středního věku.

Předprodej vstupenek: Informační centrum Plzeň,
tel. 378 035 415, www.plzenskavstupenka.cz
l
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A zase už Vánoce
Pamatuji dobu, kdy jsem se ještě
těšila na Vánoce. Nebylo to jen tě−
šení se na svítící stromeček, dár−
ky a na stůl plný dobrot, protože
dárků jsme dostávali spíš málo
a stoly jsou dnes určitě plnější.
Asi prvním důvodem k těšení bý−
vala pravidelná nadílka sněhu.
Bílý kůň svatého Martina se už
obyčejně přiklouzal po peřinách
sněhu a sníh padal snad každý
den. Tak jako je teď setrvale zata−
ženo a každý den prší, mrholí
a poprchává, dříve to bývalo bílé.
Prostě všechno připomínalo po−
hádku. Ručičky hodin se kdysi
nepřesouvaly jednou dopředu
a jednou zase dozadu, na podzim
nebyla tma už v půl páté odpoled−
ne a všechna světla na ulicích
i světýlka z bytů a domků znáso−
bovala večerní atmosféru.
Na Vánoce jsem se těšila i poz−
ději, když jsem měla svoji rodi−
nu. Vánoční příprava vždy zna−
menala hektickou změnu obvyklé−
ho tempa. Po cestě z práce domů
nakoupit, pokecat s dětmi, večeři,
ani kontrolu školních úkolů neby−
lo možno odbýt. Když šli všichni
spát, zadělávala jsem na vánoční
cukroví. Jako bonus jsem si k to−
mu pouštěla kazety s koledami
a nevnímala jsem, že už je půl
jedné nebo půl druhé ráno. Právě
to „těšení se“ na Vánoce sma−
závalo únavu, jako ostatně každé
„těšení se“ na cokoliv má magic−
kou moc.
Těšili jsme se všichni. Moje ko−
legyně z kanceláře nosily do prá−
ce ochutnat své cukrářské výrob−
ky, vyměňovaly jsme si recepty
a předháněly se v počtu druhů na−
pečeného cukroví. A přidám ještě
shánění dárků a velký úklid. Když
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bylo všechno hotovo a do Štědré−
ho dne chyběly tak dva, tři dny,
chodili jsme s dětmi po večerních
ulicích obdivovat krásně nazdobe−
né výlohy obchodů. Všechno bylo
podbarveno sváteční náladou
a očekáváním. Život nám připadal
bohatý a krásný.
Také jsme pravidelně navštívili
prarodiče, tety a další příbuzné.
Těšili jsme se na ně a oni na nás.
Každý Štědrý den dopoledne jsme
nosili kapříky, které jsme mívali ve
vaně v koupelně, k blízkému ryb−
níku a tam jsme je vypustili. Děti
svým kapříkům zamávaly, byly
smutné a šťastné zároveň, a těšili
jsme se na pohádky v televizi.
Ráda na to vzpomínám. Mé
děti už jsou dospělé, dárky už
shánět nemusím, uklízet nemu−
sím, stromeček mít nemusím, ani
péct cukroví nemusím. Jak vypa−
dá čerstvý bílý sníh už jsem zapo−
mněla, za každou třetí ulicí máme
obchoďák, všude je spousta svě−
tel a tmu v půl páté odpoledne
nemusím brát na vědomí. Vánoční
veselí, strom republiky a vánoční
trhy nám zprostředkovává jakási
agentura a kdykoliv se mi zachce,
mohu si doma pustit televizi, kde
blížící se Vánoce připomínají hlav−
ně reklamy. Nejvíce se mi líbí ta
s tou holčičkou a kňourem.
Jak pozoruji a poslouchám
sousedy, Vánoce jim prý můžou
být ukradené, a sousedka od ve−
dle dokonce řekla: „…ach jo, za−
se ty Vánoce, už aby byl alespoň
březen“. Netěším se ani na po−
hádky, dokonce bych řekla, že se
bojím zapnout i televizi, co zase
uslyším a uvidím děsivého. Takže
– co se změnilo a proč?
Dagmar Hermanová
Plzeňský rozhled 12/2016
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NABÍZÍME dlouhodobé
i jednodenní brigády:
Práce ve skladu – s VZV
i bez, pekařské práce,
manipulační práce a dal−
ší. Směny dle výběru, tý−
denní zálohy, ubytování.
82−100 Kč/hod. Info na
tel.: 377963917. KŘI PM
160006
PŘIJMEME obsluhu čer−
pací stanice a obsluhu
do bistra RoBIN OIL v Kla−
tovech. Nástup možný
ihned. Tel.: 732914293.
RR 60721
NABÍZÍME pracovní nabíd−
ku u fy v SRN, komunikace
v ČJ, na věku nezáleží
(i brigádně), nadstandardní
výdělky. Spolehlivost, mo−
bilita. Tel.: 603484113,
731991626. RR 60725
BOSCH Car Service při−
jme automechanika, ná−
stup možný ihned. Plzeň –
Šlovice. Tel. 603535061.

l
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CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a při−
jme PRACOVNICI ZA
PULT – výroba káv a po−
hárů – vhodné i pro ab−
solventy všech škol.
Možno i cizince. Nadprů−
měrné ohodnocení, pěk−
ná práce. Turnusy, zaučí−
me, ubytování poskytne−
me zdarma. Informace:
602486490. RR 60761
CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a při−
jme CUKRÁŘKU – výroba
dortů a zákusků, znalost
oboru nutná. Možno i ci−
zince. Práce na HPP
(smlouvu), nadprůměrné
ohodnocení (po zapraco−
vání 100 Kč/hod. čisté−
ho). Turnusy, zaučíme,
ubytování poskytneme
zdarma.
Informace:
602486490. RR 60762

PŘIJMU ženy a dívky do
nočního klubu u něm. hra−
nic, majitelka žena, uby−
tování
zdarma,
tel.:
732504490. RR 60739

KOUPÍM kuny, norky, tcho−
ře. Lišky – od listopadu do
února, a to pouze nesta−
žené. Jen čerstvé. Tel.:
377983027. PM 160180

POSLEDNÍ volné místo−
pro obchod s dárkovým
zbožím v Železné Rudě
hledáme
spolehlivou
a příjemnou prodavačku.
Možno na dohodu nebo
na pracovní smlouvu, tur−
nusy, zákl. znalost něm−
činy, ubytování zdarma,
výborné platové ohodno−
cení. Tel.: 602486490.
RR 60760

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava za−
jištěna. Tel.: 603383211.
PM 160029
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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 staré jízdní ko−
lo do roku výroby 1950,
skládací kolo značky ES−
KA, 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, dobo−
vé prospekty. Tel.:
721730982. PM 160009

KOUPÍM po českosloven−
ské armádě a pohraniční
stráže do r. 1970 maskova−
né oděvy, saka, čepici, rajt−
ky, vyznamenání, medaile,
KOUPÍM betonové panely, odznaky vzorných vojáků,
větší množství, případně pilotní odznaky, odznaky
panelové silážní jámy vojenských učilišť, těžítka
i panelové cesty. Tel.: ve formě modelů děl, tan−
736139113 PM 160030
ků, letadel, letecké unifor−
KOUPÍM staré bankovky, my, pilotní deníky a vše
mince, pošt. známky, vy− z pozůstalosti po pilotech,
znamenání, odznaky aj. navigátorech apod. Tel.:
sběratelské předměty, sta− 721730982. PM 160011
ré bakelit. rádio Talisman,
KOUPÍM osobní auto−
Philips, Telefunken aj. Sta−
mobil Škoda 1000 MB,
ré hodiny, hodinky náram−
100, 110R, 120L, 130L,
kové a kapesní: Omega,
VAZ, Wartburg aj, i ne−
Heuer, Glasshütte, Doxa,
pojízdné a náhradní díly.
Prim aj., se stopkami Tel.: 721730982 PM
i bez. Porcelánové a kovo− 160178
vé sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky KOUPÍM elektrické a me−
plechové a bakelit., náby− chanické vláčky všeho
tek, knihy, housle, trumpe− druhu jako Piko, Merkur,
tu aj. staré věci do r. 1960. Husch, Igra a jiné, i ve
Vykoupím i celou sbírku, špatném stavu. Nebo jen
nebo pozůstalost. Sběra− příslušenství. Dále kou−
tel. Nabízím solidní jedná− pím trafa, domečky a vše
ní. Tel: 608979838. Email: co souvisí se železnicí.
antikvs@seznam.cz. PM Tel.: 731064361. PM
160125
160013
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SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém, vánoční
ozdoby, různé staré do−
kumenty, pohlednice,
plakáty, hračky, autíčka
na kabel i bez, na klíček,
vláčky, pokojík pro pa−
nenky, hodiny a hodinky
Děkuji za nabídku.Tel.:
603512322. PM 160004
KOUPÍM různé předmě−
ty ze starého koloniálu,
restaurace, obchodu,
ordinace, kanceláře –
nábytek, osvětlení, re−
klamní materiál – cedu−
le, nádoby, plechovky,
plakáty, flašky, atd.
O Starém Plzenci – vše
staré: pohlednice, foto,
plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322. PM
160004A

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově vzni−
kajícího vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojen−
skou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kor−
díky, bajonety, tesáky, uni−
KOUPÍM tato křesla formy (i části), voj. boty,
a tento typ křesel. Stav vysílačky, vyznamenání,
nerozhoduje. Stačí na− opasky, pouzdra na pisto−
psat SMS či prozvonit, le, plyn. masky, zásobní−
ozvu se. Tel.: 776599696 ky, kanystry, ešusy, čuto−
a email.: slavoj.pikovice ry, lopatky, torny, telata,
@seznam.cz. Děkuji :) spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotogra−
RR 50521
fie, dokumenty a časo−
pisy. Velice děkujeme za
nabídky i případné dary.
Army muzeum tel.:
731454110.
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

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

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

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5 m x 3 m,
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 elekt−
řiny vč. jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od
25000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 160019
PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté strop−
ní panely 6 x 1 m, dálepa−
nely 220 x 60 x 12 cm,
Plzeň a okolí. Možnost
naložení a zajištění dopra−
vy. Tel.: 603383211. PM
160193
PRODÁM
zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem, ve velmi pěkném
stavu. Nový lak. Cena
dohodou. Nový lak. Pří−
pojný nakladač na hnůj
včetně drapáku za traktor
500. Tel.:723622663. PM
160194
35
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VALNÍK za koně neb trak−
tor bez SPZ, po GO, nová
výdřeva, brzda mechan.,
velmi pěkný, cena 7500
Kč, možná vým. za men−
ší, tel.: 606505632. RR
60759

VYSCHLÉ fošny.
603535061.
ROTOPED Master R20
Ergometer, nosnost do
120 kg, málo používaný.
Cena dohodou. Tel.:
603794127. RR 60735
PRODÁM domácí „mar−
tinské“ husy a vejce,
Klatovy, tel.: 723732156.
RR 60672
KOČÁREK Gesslein – F6
po dvou dětech, zachova−
lý, cena dohodou – 4.500
Kč, tel.: 732504490. RR
60738
TRÁMY 20x14 a 16x12,
délka 6–8 m, celkem
10 m3. Jsou suché, ne−
použité, cena 5000 Kč za
kubík. Nové dveře 90 L
i pravé, různý dekor, za půl−
ku, protipožární dveře levé
i pravé s atestem, různý
dekor, za 2000 Kč. Tel.:
604134214. RR 60743
20 KS smrčků s možností
vlastnoručního uříznutí
na zahradě – cena 150
Kč/ks, Koryta č. 33. Tel.:
720274832. RR 60757

Tel.

PÍPU s chlazením na 5lit−
rové soudky piva. Tel.
603535061.
FASÁDNÍ omítku 2mm zr−
nitá Teranova Aqua−
Balance 5 balení po 30kg
(cca 50 m2), odstín bílá
káva. 1 balení 1.200 Kč.
Tel. 731521112.

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
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

VARNOU nerezovou plyno−
vou desku, pěkná, zánovní,
na PB, možnost i z PB MATKA s 1 dítětem hledá
bomby, cena 2.000 Kč +
1+1 v Sušici, příp. v Ho−
bomby, tel.: 724340449.
ražďovicích pronájem
RR 60758
nebo koupi. Nabídněte
GOLFKY na dvojčata, se− prosím, děkuji. Tel.:
zení za sebou. Pěkný stav. 604748388, ne SMS. RR
1000 Kč. Tel 731521112. 60746

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 samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 160043
NABÍZÍM společné bydlení
osamělé ženě, možno
i s dítětem. Dohodnout se
je možné na dvou způso−
bech: 1. Bez finančních ná−
roků jako rodina. 2. Za po−
moc s domácími pracemi
a poměrnou část aktuálních
nákladů na bydlení podle
počtu osob v domácnosti.
Jedná se o byt 4+1 v Bělé
nad Radbuzou. Tel.:
705404111. RR 60541
PRONAJMU garáž v Pod−
hůrčí v Klatovech. Levně,
od
1.1.2017.
Tel.:
777849570. RR 60745

PENÍZE ihned za Vaši ne−
movitost. Vykoupíme Váš
byt, dům, chalupu. Peníze
do 48 hodin, exekuce není
překážkou. Právní servis
zajištěn. Tel.: 602 853
803. KŘI PM 160162
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 vyplá−
címe do tří dnů. Právní
servis zajištěn. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 160034
KOUPÍM les, na věku ne−
záleží, i malé výměry.
Solidní jednání, platba
hotově tel.: 773585290.
RR 60713
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PRODÁM částečně zre−
konstruovaný byt 3+1,
zahradu a garáž v Tře−
mešné p. Přimdou. Tel.:
605171867. PM 160198

GOLFKY TFK Buggster,
nafukovací kolečka, pěk−
ný stav. 1000 Kč. Tel.
731521112.
CHLAPECKÉ kopačky Nike
vel.33. Málo nošené. 300
Kč Tel. 731521112.

l

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytěže−
ný i po kalamitě. Seriózní
jednání, platba hotově.
Tel.: 731027795. RR
50878
KOUPÍM garáž v Klato−
vech. Prosím nabídněte.
Tel.: 602882461. RR
60744

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pane−
lových v Plzni. Máme při−
praveny investory (přímé
kupce) s hotovostí. Celá
transakce je dokončena
v řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřeší−
me. 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 jakémkoli sta−
vu i rekonstrukci. Cena do
1,8 mil. INSTINKT REA−
LITY 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. Pe−
níze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160042

PRODÁM dodávkový auto−
mobil Lublin I valník.
Naftový motor 2414 cm3.
Rok výroby 1996, STK do
5/2017. Stav tachometru
93500 km. Cena 55000
Kč. Tel.: 723198765. PM
160196
PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu
s disky, rozměr i pro nové
Avie, motor s šestistupňo−
vou převodovkou a kom−
pletní dveře do kabiny
v pěkném stavu. Případně
čelní sklo i jiné díly. Prodám
také díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, karda−
ny, pětistupňovou převo−
dovkou, pěkné pneu včetně
disků, světla atd. Dále
prodám valníkovou sklápě−
cí korbu LIAZ z trambusu.
Tel.: 736139113 PM
160025
KOUPÍM traktor Zetor řady
25, 30, 40, 50, 60, 70 i 80,
s čelním nakladačem, ale
i bez něj. Tel.: 723622663.
PM 160026
KOUPÍM starší nákladní
vlek na 16 t sklápěcí. Pří−
padně i valníkový, dvou
nebo
tří
nápravový.
736139113. PM 160195
JAWA, ČZ a jiné. Kou−
pím staré motocykly
všech značek, v jakém−
koliv stavu i jednotlivé
díly. Platím ihned
v
hotovosti.
Tel.:
607946866. RR 60644

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarizeni.
cz, tel.: 775104121. RR
60078
PRODÁM Renault Megane
1.6, r.v. 2000, ABS, klima−
tizace, rádio, el. okna,
dálk. zamykání, mlhovky,
airbag – 5x funkčních,
zimní i letní gumy, TK
12/2017, cena 25.000 Kč,
tel.: 774963880. RR
60720

NABÍZÍM osobní a užitková
vozidla z leasingu vrácená,
nebo zabavená. Stáří
0,5–4 r. Prům. 50% pořiz.
ceny. Osobní výběr. Tel.:
728803097. RR 60751
PRODÁM Fiat Punto, r.v.
2004, obsah 1.2 benzin,
novy model, klima, 5 dveří,
modrá metalíza, klima,
servo, serviska, 134tkm,
el okna, tónovaná skla,
dobry stav, cena 52000
Kč, Klatovy 723/439518.
RR 60764
PRODÁM Citroen Berlingo,
r.v. 2003, obsah 2.0 hdi,
diesel, 66kw, šedá metalí−
za, 2 x šoupačky, klima,
el okna, imobiliser, pěkný
stav, radio, nová stk a emi−
se, cena: 77000 Kč, Kt, Tel:
723439518. RR 60765
PRODÁM Peugeot 206, r.v.
2003, provoz 2004, obsah
1.1 benzin, najeto 140 tkm,
klima, 3 dveře, 1 majitel,
abs, pěkný stav, nová stk,
cena 45000 Kč, Klatovy,
telefon: 723439518. RR
60766
PRODÁM Škoda Fabia
kombi, 1.9 sdi,r. v. 2005,
228tkm + servisní kniha
ve škoda servisu, 1. maji−
tel, klima, el okna, servo,
tažné zařízení, super cena
72000 Kč, 723/439518.
RR 60769

KOUPÍM Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové
náhradní díly. Na sms
odpovím 603535061.
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PRODÁM Peugeot 206 sw,
r. v. 2006, obsah 1.4 hdi,
diesel, nová stk a emise,
klima, radio, el okna,
servo, velmi pěkný stav,
najeto 117tkm, servisová−
no, bílá barva, alu kola,
69000 Kč, telefon: 723/
439518. RR 60767

ULOŽÍM zdarma na vlast−
ním pozemku zeminu
i s příměsí kamene. Možno
i větší množství. Klenčí
pod Čerchovem. Tel.:
736138513. RR 60752

PRODÁM Peugeot 206, r.
v. 2003, obsah 1.6 benzin,
118 tkm, 5 dveří, klima−
tronik, červená metalíza,
super stav, cena 65000 Kč,
KT Tel: 723 439518. RR
60768

MUŽ 54/183/73, by se rád
touto cestou vážně sezná−
mil se slušnou ženou do 50
let z Rokycan, okolí, anebo
z Plzně. Já jsem sportovní
typ (rád chodím běhat a ta−
ky trochu kolo). Vánoce ve
dvou by byly fajn. Tel.:
605233488. PM 160197

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 160027

SŠ 51/188 svobodný, bez−
dětný s vlastním bytem
v Plzni, hledá obyčejnou,
věřící ženu, nekuřačku, tře−
ba i s menším hendike−
pem, odkudkoliv. Věk ne−
rozhoduje. Těším se na
Tvůj dopis. Zn.: Trvalý
vztah. Odpovědi zasílejte
písemně do redakce pod č.
inzerátu PM 160177

SŠ 67/168 nekuřák, hledá
vážné seznámení se sym−
NABÍZÍM ukládku zeminy patickou ženou, štíhlejší
i větší množství cca 3000 postavy, všestranných zá−
tun. Cena při menším jmů. Chtěl bych ještě prožít
množství 100Kč/t, při vět− hezký podzim života s mi−
ším množství sleva až na lou partnerkou. Nejraději
55 Kč/t. Plzeň, Klatovy, PM a okolí. Tel.: 76407676
Přeštice Tel.: 603383211. PM 160203
PM 160028
PLZEŇAN 57/175 rozv.
KOUPÍM tato křesla Hledá pohlednou ženu
a tento typ křesel. Stav středního věku z Plzně
nerozhoduje.
Stačí a blízkého okolí, pro spo−
napsat SMS či pro− lečnou cestu životem. Zn.:
zvonit, ozvu se. Tel. Společné Vánoce. Tel.:
776599696 a email.: 777614994. PM 160204

NAŠE seznamka HESA je
tu pro Vás. Tel.773299789
ON z Bavorska, hledá ji
z Čech. Ag. Arendas, mob.
604273327.
SŠ 170/74 – 70 hledá
partnerku,
nekuřačku,
mladšího vzhledu i myš−
lení. Klatovsko a blízké
okolí. Tel.: 728176693. RR
60719
HLEDÁM ženu pro lásku
a trvalý vztah. Já 39, štíhlý,
hodný, vtipný, upřímný.
Nechci další zklamání.
Klatovy a okolí. Volej nebo
piš.
Čekám.
Tel.:
607869229. RR 60723
42/175/87 svobodný, ne−
kuřák, bytem v KT, hledá
ženu. Dítě nevadí, červen
dovča u moře, může být,
auto mám, můžu přijet.
Napiš nebo volej něco
o sobě jak já. Tel.:
723492742. RR 60737
HLEDÁM elegant., domi−
nantní přítelkyni na krásné
chvíle i život. Jsem rozv.
60/172, mlad. vzhledu, bez
závazků. Najdeme spolu
štěstí. Staňkovsko – okolí.
Pište
SMS,
tel.:
604348156. RR 60740
MUŽSKEJ po 50, 179/80,
který se nesmiřuje s vě−
kem, hledá příjemnou po−
hodářku s energií pro vše
možné, spíše mladší
a štíhlejší, bez obou−
stranného narušení sou−
kromí, z Domažlicka. Tel.:
607722587. RR 60753

l
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JSI NEKUŘÁK, cítíš se
osamělý, máš rád pro−
cházky, třeba i se psem?
Pak se mi ozvi, je mi 69 let,
jsem z Domažlicka. Pí−
semné nabídky do redak−
ce. RR 60732
VÁNOCE – nejbližší okolo
mě a přece ten nejdůleži−
tější schází. Schází vám
také? Muže mladš. du−
chem hledá 63/170/65,
tel.: 736229827 (po 17.
hod.) RR 60763

NABÍZÍME bagrování, vý−
kopové práce, kopání ba−
zénů, uložení bazénů, od−
vodňovací drenáže okolo
domů, případně zeměděl−
ské drenáže, terénní a za−
hradní úpravy. 603383211,
723622663. PM 160100
VYKLÍZECÍ PRÁCE –
kompletní vyklizení, od−
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost
vymalování, úklid. Tel.
603512322,
e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 160005
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

l
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EET jen za 99,− Kč měsíč−
ně! Počítače prodej/opra−
vy/EET. Programy účto,
mzdy, daně. Tel.: 374623
540. www.softAg.cz. KŘI
PM 160202
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
MÁTE doma nábytek,
křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.) zdar−
ma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za
odvoz. T.: 608887371
/E.: info: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 60654
KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Stav neroz−
hoduje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 50521

HLEDÁM pro vážné sezná−
mení osamělou ženu, mož−
no i s dítětem. Na věku,
vzhledu a místě bydliště
nezáleží. Já SŠ 57/170/69,
rozvedený, nekuřák, absti−
nent, s vlastním bytem –
později domkem se zahra−
dou. Tel.: 705404111. RR
60542
65/173 s vyřeš. min. hledá
ženu pro život na vesnici,
Sušice, KT a okolí, tel.:
721845899. RR 60714
Plzeňský rozhled 12/2016

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,
výstup v ulici Na Spojce,
vrátit se zpět a první ulicí
doleva – adresa Na
Vyhlídce 10. Pouze volejte,
SMS
neumím.
Tel.:
736204861. PM 160014

40LETÁ dívka mladšího
vzhledu, modrooká bru−
netka, hledá vážný vztah na
život. Věk nerozhoduje. RR
60722

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
jediná realitní kancelář
v Plzeňském kraji Vám vy−
platíme až 80 % kupní ce−
ny vaší nemovitosti pře−
dem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme
– garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 160038

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme
– zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – po−
stavíme. Poté si můžete
v klidu užívat bezpečí va−
šeho domova. Volejte:
733710319, pište: bez−
dek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovoc−
ných stromů a údržbu za−
hrady, tel.: 606943086. RR
60705

PŮJČKA! Stop poplatkům!
Stop linkám 0900! Stop
exekuce/dražby!
Tel.:
731923006, Malická 22,
Plzeň.

STAČÍ nám jeden měsíc na
slavoj.pikovice@
prodej vaší nemovitosti.
seznam.cz. Děkuji :) RR POHODOVÝ 63/180, kuřák
z Plzně, se rád seznámí se
50521
NEKUŘÁK Plzeňák 72/ Svěřte nám k prodeji svou
štíhlou, sympatickou ženou
přiměřeného věku z Plzně
a okolí, která také nechce
být sama. Zájem o trvalý
vztah. Setkání napoví,
věřím v náhody. Tel.:
777677445. PM 160205

ÚDRŽBA zahrady, výsadba
a stříhání stromů a živých
plotů. Tel.: 721728644. RR
60704

RYCHLÉ půjčky a konsoli−
dace půjček bez zástavy
nemovitostí až do 800 ti−
síc Kč. Hypotéky a am.
hypotéky až 5 milionů.
w w w. k z − f i n a n c e . c z ,
tel.: 737607405. KŘI PM
160199
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789.
RR 60077
KLÁŠTERKA – revize komí−
nů a kotlů, tel.: 604871028.
RR 60491

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

ZDARMA půjčky do
10.000 Kč, vyplácíme
IHNED „na ruku“ !!!
Plzeň, Pražská 41 (u Bo−
hemie, u Hvězdy),
tel.: 605760958. KŘI
PM 160200
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BOMBA! Půjčka až
25.000 Kč na OB−
ČANKU ČR! Měsíční
splátky! Peníze do 30
minut! Stačí vlastní
účet! Info+vyřízení:
Plzeň, Pražská 41 (u
Bohemie, u Hvězdy),
tel.:605760958. KŘI
PM 160201
PŮJČKY 2 – 100.000
Kč, od 18 let i pro ci−
zince s trv.pobytem.
Dokládají se příjmy.
Pracujeme pro více
věřitelů. Po−Pá 9−17.
Plzeň, Sady Pěta−
třicát. 48/33, 2. pat−
ro, dv. č. 303, Tel.:
607083088. KŘI PM
160172

l
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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

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zku−
šený chovatel, etolog a vý−
cvikář. Tel.: 737824579.
PM 160017
PRODÁM holoubky dia−
mantové různých barev,
vše rok 2016, tel.:
607685762. RR 60734
PRODÁM českého fouska
– fena, stáří 15 měs.,
PZ I.c., Plzeňsko, tel.:
723757486. RR 60754

l
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DARUJEME tříbarevnou
kočku (asi 5 let). Je hod−
ná a přítulná, zvyklá na
pobyt venku (ideální do−
mek + zahrada), očkova−
ná a kastrovaná. Tel.:
606314066, 723949692.
RR 60736
PRODÁME jezevčíky dlou−
hosrsté STANDARD čer −
vené bez PP. Odběr cca
15. 12. 2016. Tel.:
721376491. RR 60741
PRODÁM 2letou kozu a její
dceru – 1500 Kč obě i jed−
notlivě, dále prodám 2 svi−
ně váha 350 kg a 200 kg,
stáří 4 a 2 roky, Kdyňsko,
tel.: 723877969. RR
60755

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde

12. 12. 2016

Najdete nás na
www.plzenskyrozhled.cz

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem
Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel

Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Havlíčkova 5
301 37 Plzeň
tel.: 377 221 996, 377 221 764

l

tel./fax: 377 221 765

Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
Regionální redakce:

Vídeňská 218, 339 01 Klatovy
tel.:

376 360 311 fax: 376 360 312
l

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

Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: sramek@plzenskyrozhled.cz
Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz

Technický redaktor:
Korektor:

Uzávěrka řádkové inzerce je 2. prosince 2016
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Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Irena Bourová − mobil: 602 107 514
e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Mgr. Miloslav Fait − tel.: 377 221 996

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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