Busking − pouliční produkci vymezí novela vyhlášky
Zastupitelé schválili změnu obecně
závazné vyhlášky statutárního měs−
ta Plzně č. 10/2006, která vymezuje
veřejná prostranství, na nichž je za−
kázáno žebrání. Podnětem pro to byl
stále se rozšiřující fenomén pouliční
umělecké produkce neboli takzvaný
busking. Novela má za cíl jasněji
popsat a vysvětlit žebrání contra
busking, chce tím od sebe oba jevy
pojmově i reálně oddělit, usnadnit
má práci městské i státní policie při
postihování žebrání.
„Žebrání jako způsob jednání
a chování zůstává v rámci novely
zakázáno v původní podobě, včetně
vymezených území, k nimž se zákaz
vztahuje. Co se týká provozování
veřejné umělecké produkce, chce−
me ji tímto umožnit, ale za splnění
několika podmínek ze strany jejích
protagonistů,“ uvedl první náměstek
primátora Martin Baxa.

Plzeňský rozhled 1-2/2016

V první řadě se jedná o takzvané
pozitivní vymezení lokalit, kde
je busking povolen či tolerován.
Jak vyplývá ze schváleného znění,
byl zvolen sadový okruh v centru
města (Smetanovy sady, Ko −
peckého sady, Šafaříkovy sady,
Křižíkovy sady, Mlýnská strouha
a Štruncovy sady). „Jedná se
o prostranství s velkým pohybem
místních občanů i návštěvníků
města Plzně, kde je zároveň do −
statek prostoru jak pro běžný po−
hyb osob, tak i pro spočinutí a od−
dych, stejně jako dostatek městské
zeleně a další infrastruktury pro
tráve ní volného času,“ vysvětlila
Květuše Sokolová, vedoucí ma −
gistrátního odboru kultury.
Na rozdíl od způsobu negativního
vymezení (tj. označení prostranství,
kde předmětná činnost nesmí být
provozována) má pozitivní vymezení

ještě výhodu snadnější případné
kontroly a zjednání nápravy při po−
rušení stanovených podmínek, které
jsou uvedeny v novele. Ty stanoví,
že umělecká činnost může být
provozována v době od 10 do 21
hodin, a to jedním protagonistou
v rámci jedné lokality maximálně
dvě hodiny denně. Podmínky ome−
zují také prostor, který může jeden
performer z veřejného prostranství
zabírat, a to plochu dva krát dva
metry, přičemž maximální počet
osob spojených ke svému vystou−
pení do jedné skupiny je pět.
„V neposlední řadě bylo pa−
matováno i na přípustnost hlasitosti
projevu, když hudební a divadelní
produkce lze sice provozovat
s použitím přídavných zesilovacích
zařízení, avšak jen pokud je to ne−
zbytné pro slyšitelnost produkce
v daném místě. Novela zároveň pa−
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matuje i na situace, kdy ve vybra−
ných lokalitách budou pořádány jiné
akce probíhající na základě záboru
veřejného prostranství, či shro−
máždění oznámená ve smyslu
zvláštního zákona (zejména zákon
o právu shromažďovacím). V těchto
situacích zde provozovat pouliční
uměleckou produkci nelze,“ dodal
Martin Baxa.
Busking je jevem, který oživuje
a činí pestřejším a zajímavějším
veřejný prostor. Pouliční umělci
mohou být hudebníci, herci, žonglé−
ři, tanečníci, loutkáři, živé sochy
a podobně. V minulosti pouliční
umění přispělo ke zrodu takových
hvězd, jako jsou například Edith
Piaf, Janis Joplin, Jimi Hendrix či B.
B. King, nejuznávanější bluesový
umělec všech dob, a dalších.
V České republice na ulici hrávala
písničkářka Radůza.
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Přijeďte soutěžit
Krahujce odchytl
přímo do ruky
Strážníci ze skupiny pro odchyt
zvířat odchytávali zraněného
dravce poté, co Městská policie
obdržela oznámení o tom, že
v lese u Borské přehrady, kousek
od vlakového nádraží Plzeň−
Valcha, nalezl občan zraněného
dravce. Na místo byla vyslána
hlídka, jejíž člen zraněného kra−
hujce odchytl přímo do ruky.
Krahujec byl předán do péče pra−
covníků plzeňské záchranné
stanice živočichů, kde se o něj
postarají.

Nový software
k vedení
zdravotnické
dokumentace
Městský ústav sociálních služeb
města Plzně získá nový softwa−
re, který bude sloužit k vedení
zdravotnické dokumentace uži−
vatelů a s tím spojené administ−
rativy. Nákup programu MEDI−
CUS zajistí Správa informačních
technologií města Plzně, která je
majitelem licence a licenčního
čísla. Kvůli tomu dnes Rada
města Plzně přijala rozpočtové
opatření, kdy o částku 140 tisíc
korun snížila provozní příspěvek
Městskému ústavu sociálních
služeb města Plzně, o stejnou
částku následně zvýšila provozní
příspěvek Správě informačních
technologií města Plzně. Nový
software nahradí stávající užíva−
ný program PC DOKTOR.
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s ČT Sport na Špičák
V sobotu 20. února tam zazpívá i Marek Ztracený.

Ski&Bike Špičák je letošní pátou za−
stávkou oblíbeného seriálu závodů
pro všechny amatérské lyžaře –
„S ČT Sport na vrchol“. Na Špičáku
si můžete zasoutěžit od pátku 19.
února do neděle 21. února. Největší
sportovní areál české části Šumavy
se do tohoto klání vrátil po roční pře−
stávce. V celkově 6. ročníku tak oblí−
bená sjezdovka Spodní Šance přivítá
všechny věkové kategorie amatér−
ských lyžařů na dvou barevně odli−
šených tratích paralelního obřího
slalomu, což je novinka oproti minu−
lým létům.
Každý soutěžní den se můžete za−
registrovat od 9 do 12 hodin a od 10
do 12.45 se jede základní část na
modré i červené trati. Časy z obou
se sečtou a 4 nejlepší muži a 4 nej−
lepší ženy postupují v každém dnu
do finálové vyřazovací části. Vítě−

zové ze Špičáku stejně jako ti z dal−
ších sedmi lyžařských středisek, kde
se závodí v jiných termínech, za od−
měnu získají pobyt v kempu ve
Špindlerově Mlýně od 16. do 20.
března a rozdají si to tam též o titul

absolutního šampiona letošní zimní
sezony mezi téměř 2 miliony amaté−
ry. Tolik Čechů totiž přibližně lyžuje.
Na Špičáku se bude hledat i lyžař−
ská „hvězdička“, takže určitě vez−
měte s sebou i svoje děti, které si

určitě rády zasoutěží. Potkat a popo−
vídat si tady můžete nejen s moderá−
tory ČT Petrem Svěceným a Tomá−
šem Burdou, ale i řadou osobností
alpského lyžování.

Vrcholem druhého soutěžního
dne v sobotu 20. února bude
koncert železnorudského rodáka
a místního patriota Marka Ztrace−
ného přímo pod sjezdovkou Spodní
Šance před začátkem večerního
lyžování od cca 18 hodin. Ten pro
návštěvníky střediska přichystal
ve spolupráci s Markem Ztrace−
ným pořádající areál Ski&Bike
Špičák. Neplatí se žádné vstupné.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Plzeňští obchodní partneři
se dali dohromady na billboardech
Šest nejlepších klientů W&P
EURONOVA se objevilo na ori−
ginálních billboardech v Plzni.
Jedná se o netradiční podě−
kování za celoroční vynikající
oboustrannou spolupráci.
Po celý prosinec a leden jsou
po městě Plzni k vidění spe−
ciální billboardy. Uvidíte na nich
manažery šesti plzeňských fi−
rem, se kterými úzce spolupra−
cuje W&P EURONOVA, patřící
do mediální skupiny EURO−
NOVA GROUP. „Navzájem
jsme se na těchto velkých plo−
chách podpořili a vyjádřili si na
přelomu roků velké poděková−
ní,“ řekla obchodní manažerka
firmy Martina Křivancová.
Na billboardech můžete vidět
JUDr. Kamila Heluse, jednatele
společnosti AUTO HELUS, dá−
le Jana Šmuclera a Martinu
Šmuclerovou, majitele firmy
Autocentrum Jan Šmucler, ing.
Tomáše Kortuse, ředitele pro−
dejny Decathlon Plzeň, ing. Bo−
humila Šrámka, ředitele společ−
nosti PORSCHE Plzeň, Ondřeje
Zapoměla, majitele firmy Cortu−
sa Group a Jaroslava Kučeru,
jednatele firmy Chyť a pusť.

Plzeňský rozhled 1-2/2016
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Fakultní nemocnici
maminky vyhledávají
I když republikové statistiky na−
značují pokles nově narozených
dětí, ve Fakultní nemocnici Plzeň
jsou čísla stále vysoká. Gyneko−
logicko−porodnická klinika spo−
lečně s Neonatologickým odděle−
ním přivádí na svět ročně více
než 3300 dětí.

Maminky si chválí krásné pro−
středí Gynekologicko−porodnické
kliniky, ve kterém mají naprostý
komfort. Porodní pokoje svým
vybavením umožňují rodičům za−
žít jedinečnost okamžiku zrození
přesně v podmínkách, které si
přejí, budoucí maminky i s do−
provodem zůstávají na přiděle−
ném pokoji po celou dobu poro−
du. O miminka, která právě přišla
na svět, pečují odborníci Neona−
tologického oddělení, kteří během
pobytu na oddělení v systému
rooming−in maminkám radí, jak
správně kojit a celkově pečovat
o svého potomka.
Čísla naznačují, že spokojenost
se službami ve FN Plzeň, je již
dlouhodobá:
Počet narozených dětí 2013
3281
Počet narozených dětí 2014
3370
(156 narozených dvojčat)
Počet narozených dětí 2015
3311
(172 narozených dvojčat
a jedny trojčata)

Prvním miminkem, které přišlo
na svět na Gynekologicko−porod−
nické klinice FN Plzeň v roce
2016, je malá Adrianka, s mírami
3200 gramů a 50 cm, pláč naro−
zené holčičky porodníci uslyšeli
13 minut po silvestrovské půlno−
ci. Posledním dítětem, které za−
končilo porodní rok 2015, je malý
Matěj, který přišel na svět 31.
prosince 2 hodiny před půlnocí,
přesný čas narození 21:49 hod.
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Oči a počítač − syndrom únavy
zraku z digitálních zařízení
Oční klinika Fakultní nemocnice
Plzeň provádí diagnostiku a léčbu
očních onemocnění v celé šíři.
Stejně také celé spektrum mikro−
chirurgických operací oka: od ope−
rací šedého zákalu nejmodernější
technikou přes operace zeleného
zákalu, operace slzných cest, ope−
race šilhání, nádorů oka, plastické
operace víček až po mikrochirur−
gické operace sklivce a sítnice oka.
Jsou ošetřovány nejen samostatné
úrazy očí, ale i úrazy, které jsou
součástí polytraumat hlavy, v ná−
vaznosti na činnost traumacentra
Fakultní nemocnice. Díky moderní−
mu přístrojovému vybavení (HRT,
OCT, 3D scan ultrazvuk) došlo v po−
sledních letech k výrazné moderni−
zaci diagnostiky glaukomu a závaž−
ných onemocnění sítnice. Na sou−
časné problémy týkající se syndro−
mu únavy zraku z digitálních za−
řízení jsme se zeptali zástupce
přednostky této kliniky MUDr. Ma−
rie Jurčukové.
Syndrom únavy zraku z digitálních
zařízení (DES, z angl. Digital Eye
Strain) se projevuje poruchami vidě−
ní a nepříjemnými pocity v očích,
které vzniknou po používání všech
digitálních zařízení. Tato různorodost
klade větší pracovní nároky na zrak
a způsobuje namáhání celé zrakové
soustavy. Různorodost zařízení s se−
bou přináší i širokou škálu pracov−
ních vzdáleností, velikosti písma, po−
zorovacích úhlů, jasů a kontrastů.
Podle nedávného průzkumu pro−
vedeného ve Spojeném království
zjistili, že dospělí používají mediální
zařízení v průměru 8 hodin a 41 mi−
nut denně. U mladých lidí ve věku
16−24 let je tento čas delší než 9 ho−
din denně, protože provádějí najed−
nou více různých aktivit v různém
prostředí a na různých zařízeních
současně. Ve Spojených státech se
s příznaky DES setkalo téměř 70 %
dospělých. Nejnáchylnější skupinou
jsou lidé ve věku 18−34 let. Polovina
dospělých nevěděla příčinu svých
potíží nebo jak se s nimi vypořádat.
Příčiny symptomů spojených se
syndromem únavy zraku můžeme
rozdělit do 3 kategorií:
− příčiny související se zrakem (ne−
korigovaná refrakční vada, zvlášť
astigmatismus, nesprávné pohyby
očí při poruše rovnováhy očních
svalů vyvolávají rozmazané vidě−
ní nebo dvojité vidění)
− příčiny související s digitálními
obrazovkami (oslnění od obrazovky,

−

MUDr. Marie Jurčuková
od oken a od svítidel vede k mžou−
rání nadměrnou činností orbikulár−
ního svalu a způsobuje bolest
v oblasti očí)
− příčiny související s povrchem oka
(snížený počet mrkání vede k ne−
rovnoměrnému pokrytí povrchu
rohovky slzami, slzný film je tenký
a nestálý, vede k pocitu mlhavého
nebo rozmazaného vidění)
Doporučení, jak zmínit známky syn−
dromu únavy zraku z digitálních za−
řízení:
− každý, kdo používá počítač měl
by minimálně jednou ročně
absolvovat vyšetření u očního
odborníka
− v případě nutnosti má nosit správ−
nou brýlovou korekci, u nositelů
měkkých kontaktních čoček nosit
event. i doplňkové brýle nebo mul−
tifokální čočky
− upravit pracovní vzdálenost a ve−
likost písmen
− v případě suchého oka používat
umělé slzy k lubrikaci povrchu
oka a nezapomínat mrkat. Mrkání
zvlhčuje totiž povrch očí a před−
chází tak jejich podráždění. Když
pracujete na počítači, mrkáte asi
pětkrát méně často než normálně.
Syndrom suchých očí, jak se to−
muto stavu říká, způsobuje osy−
chání rohovky. Lékaři proto dopo−
ručují každých dvacet minut oči
pořádně promrkat a pořídit si spe−
ciální zvlhčující kapky do očí, tzv.
umělé slzy.
− úprava osvětlení. Přetížení očí je
často způsobené nesprávným
světlem v místnosti, kde pracujete
s počítačem. Přesvětlený interiér
může způsobovat světlo z venku
nebo agresivní zářivka. Pro práci
na počítači je potřeba nejprve
umístit počítač na správné místo.
Postavit ho proti oknu není nej−
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lepším nápadem, světlo vám bude
svítit přímo do očí a bude zne−
snadňovat viditelnost na obrazov−
ce. Pokud už počítač máte takto
umístěný a nelze to změnit, použí−
vejte žaluzie nebo rolety. Uvnitř
místnosti regulujte osvětlení po−
mocí vhodného počtu žárovek.
Zářivky, které jsou umístěny ve
většině kanceláří, vyzařují příliš sil−
né světlo.
minimalizace odlesků. Nejen osl−
nění může vaše oči pěkně potrápit,
také odlesky ztěžují soustředěnost
na obrazovku a přetěžují oči.
Pořiďte si obrazovku, která mini−
malizuje odlesky, nebo zakryjte
okna.
snížení oslnění docílíme snížením
jasu obrazovky, event. při nočních
směnách nepracovat s počítačem
ve tmě (snížit kontrast)
používejte jen LCD monitory –
mají obnovovací frekvenci 75 Hz.
Při používání ploché obrazovky se
zase vyplatí nastavit obraz na co
nejvyšší rozlišení. Čím bude větší,
tím bude obraz ostřejší. Obno−
vování obrazu vás v případě LCD
obrazovky nemusí znepokojovat,
jedná se o otázku datovou, ne vi−
zuální. Větší obrazovka je pro delší
práci vhodnější, v kanceláři byste
neměli používat obrazovku s men−
ší úhlopříčkou než 19 palců, na−
proti tomu pro pouhé připojení
k internetu stačí i notebooky
s menší obrazovkou.
úprava pracovního prostředí –
nesprávná vzdálenost monitoru od
očí a výška monitoru může mít ne−
blahý vliv na oči, ale také na nasta−
vení krku a páteře. Ujistěte se, že
se při práci cítíte pohodlně, máte
kvalitní židli nastavenou na dosta−
tečnou výšku. Počítač by měl být
umístěn ve vzdálenosti asi 45−50
centimetrů od vás, přičemž horní
řádek čtecí oblasti má být ve výš−
ce očí.
dělat přestávky: doporučuje se
dívat se do dálky či na zelenou
barvu, která uklidňuje. V České re−
publice mají dle nařízení vlády na
bezpečnostní přestávky v délce
pěti až deseti minut nárok pracov−
níci po každých dvou hodinách
nepřetržité práce s počítačem
spánek a odpočinek – nezapomí−
nejte na pravidelnou regeneraci,
pamatujte, že vaše oči nejvíce od−
počnou, když spíte.
sportujte – nejen spánkem lze na−
brat sílu, volte i aktivní odpočinek.
Plzeňský rozhled 1-2/2016
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Království pohádek
Vánoce i všechny televizní roman−
tické či zábavné pohádky už má−
me za sebou. Jak ten čas letí.
V rychlém sledu je vystřídaly již
obvyklé mediální manipulace,
strašení a násilí. Snad i jen proto
se mnoho lidí těší na čas sváteč−
ní, že v klidu a pohodě zhlédnou
své oblíbené televizní pořady,
k nimž patří hlavně pohádky.
V nich je sice také zlo, ale nějak ji−
né, a hlavně vždy nakonec bývá
potrestáno. Televizní diváci přede−
vším milují a přejí si tzv. „herecké
koncerty“, kdy smyslům lahodí
díla obsazená skutečnými herec−
kými hvězdami, což platilo o vě−
cech natočených v dobách, kdy
k herectví neodmyslitelně patřilo
nadání a talent. Vznikla díla neo−
pakovatelná a bezkonkurenční, ať
již jsou naše, francouzská, anglic−
ká, či severských národů a další.
K tomu je nutné ale doplnit, že jde
o díla natočená podle románů
a předloh talentovaných literár−
ních umělců, proto se v jejich ko−

nečné podobě spolu snoubí něko−
lik druhů umění a výsledkem jsou
skvosty, které svého diváka nikdy
nezklamou.
Nově vznikají i pohádky pouč−
né. Například pohádka o třech
přáních, která je přitažlivá i proto,
že hlavní postavu vytvořil fešácký
mladý herec Vojta Dyk. Přesto, že
měl k dispozici kouzelná pírka,
neměl to v průběhu děje vůbec
jednoduché. Jako vojenský zběh
požádal o práci zpupného a nelid−
ského vesnického kováře. Kovář
Jiří Štěpnička ho sice přijal, při−
čemž si ale neodpustil varování
„jestli nebudeš sekat dobrotu,
tak…“ a hned mu také naznačil,
že nedobrota by spočívala zejmé−
na v tom, kdyby se příliš všímal
jeho sličné dcery, kterou rozhod−
ně nemíní dát za ženu vandrákovi
bez peněz. Mnoho pohádkových
postav nemá v lásce vandráky
bez peněz – hospodští, statkáři,
selky a sedláci, mlynáři a samo−
zřejmě pohádková šlechta. Jak je

možné, že se vždycky z vandráků
bez peněz vyklubou neuvěřitelně
chytří, šikovní a žádoucí frajeři,
kteří se přes všechno nakonec
ožení s princeznou, nebo dcerou
nejbohatšího sedláka ze vsi, nikdy
žádná pohádka nevysvětlila, ale je
to tak. Přesto nad žádnou přitažli−
vou podívanou nelze snít o tom,
že se každému jeho život vydaří
zrovna tak, jen když to vezme za
správný konec, protože svět je
v podstatě dobrý a vstřícný.
V reálu nic takového nefunguje.
Výjimku by snad mohly tvořit pří−
pady, kdy i vandrák bez peněz má
vlivného strýce, či jiného význam−
ného příbuzného, nebo je lišák
podšitý, náchylný k intrikám, pod−
vodu a klamu – pokud hodně brzy
v průběhu putování životem zjistí,
že svět chce býti klamán.
Samozřejmě, že Vojta Dyk
v pohádce dobrotu nesekal, ale
nakonec, jak už to v pohádkách
bývá, zpupný tatík přišel k rozumu
a pohádky byl konec.

Uvědomila jsem si, že výraz
„sekat dobrotu“ jsem slýchávala
v dětství i mládí poměrně často,
ale protože nikdy nikdo neupřes−
nil, v čem by ono „sekání“ mělo
přesně spočívat, pohlížela jsem
na to jako na příslovečné určení
ničeho. Každý rodič, učitel, nebo
šéfík si totiž „sekání dobroty“
představuje jinak, a protože spo−
lečenské i pracovní pozice se
v dnešní době mění a střídají ne−
uvěřitelně rychle, jeden – i kdyby
se usekal – se stejně nezavděčí.
Právě v letošním roce by neby−
lo od věci, kdybychom směli reál−
ný život vnímat více jako pohád−
ku. Věřit v příznivý obrat věcí
a šťastný konec, a že zlo bude
potrestáno. Hlavně, kdybychom
směli věřit, že vašnostové, kteří
tomuto světu diktují, zahlcují jej
mezilidskou nenávistí a zalévají
potoky krve, s tím nějakým zázra−
kem přestanou a začnou konečně
sekat dobrotu.
Dagmar Hermanová

Kuchyně pro všechny
Značka INDECO je známá přede−
vším vestavěnými skříněmi, úspěš−
ně se ale etablovala také v oblasti
kuchyní. Z řady S, M, L a XL si mů−
žete vybrat ten model, který se bu−
de hodit do vašeho bytu, anebo
využít služeb architekta. Kuchyně
S je řadou kuchyní primárně urče−
ných do malých bytových prostor,
jakými jsou například „startovací
bydlení“ či garsoniéry. Své uplat−
nění nalezne jistě i v kancelářích.
Řada kuchyní M vychází z potřeb
majitelů bytů střední velikosti
a umožňuje jim maximální volnost
při výběru kombinací materiálu
a barev. Kolekce kuchyní L přímo
odkazuje na výrobní potenciál fir−
my INDECO a v aplikovaných ma−
teriálech reflektuje sortiment firmy.
Dochází tak k pomyslné fúzi skříní
a kuchyní. Kuchyně XL, decentní
forma, exkluzivní materiály, ostré
hrany, akcent na detail – jednodu−
Plzeňský rozhled 1-2/2016

še řečeno kuchyně pro náročné.
Jejich forma a velikost odkazuje
na potřeby současného bydlení –
prostorné a vzdušné řešení a mo−
derní ostrůvkové pojetí kuchyně.
Společnost INDECO má expozice

v různých městech nejen v ČR. Pro
nás z Plzně a okolí je nejbližší pro−
vozovna v Plzni – Křimicích v areá−

lu Keramiky Soukup, kde na vás
čeká naše návrhářka paní Marcela
a ochotně vám poradí.

Veškeré další kontakty naleznete
na webových stránkách

www.indeco.cz
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Světově uznávaný filipínský léčitel PHILIP
MALICDAN znovu v České republice !
Už několikrát jste měli mnozí z vás čest
i štěstí potkat se s filipínským léčitelem
Philipem Malicdanem u nás v ČR. Philip
navštívil Prahu a Domažlice, kde nemoc−
ným předvedl své brilantní techniky přírod−
ního léčení a ohromil nejen svým hluboce
lidským přístupem, ale hlavně svými téměř
až zázračnými léčitelskými schopnostmi.
Protože velký počet z vás mělo zájem se
s Philipem znovu setkat a opakovaně vy−
užít jeho vzácného daru, podařilo se nám
zajistit jeho další návštěvu v ČR. Léčení
bude proto probíhat také v Plzni a Podves− Philip Malicdan
kém Mlýně. Léčení, nebo−li spirituální tera−
pie, probíhá na všech úrovních, na fyzickém těle i na duchu, trvá cca 10 min.,
a je bezbolestná. Philip pracuje výhradně s energiemi, které nejen cítí, ale do−
káže i pozitivně ovládat. Ve stavu rozšířeného vědomí, přes své ruce, vidí a cítí
všechny negativní energie a bloky nacházející se v těle člověka, které zapříči−
ňují nemoci. Můžete přijít skutečně s jakýmkoliv zdravotním problémem jak na
fyzickém těle, tak na duchu, respektive na psychické úrovni. Protože, jak
všichni víme, téměř 100% chorob má svůj původ právě v psychice člověka.

Rozhovor s Philipem Malicdanem
Pro ty, kteří se chtějí dozvědět o Phi−
lipovi Malicdanovi více, přinášíme
opětovně krátký rozhovor s ním, kde
se dozvíte podstatné i rozhodující
okamžiky z jeho bohatého života.
Přijďte se přesvědčit sami. I zázra−
ky se dějí.
Philip je pro svou zázračnou léčivou
energii po celém světě známou
osobností. Philipovi je 79 let. Narodil
se v Bonstocku, v horské provincii na
ostrově Lusonu, na Filipínách. Je lé−
čitelem a osobním přítelem mnoha
známých osobností po celém světě,
včetně hollywoodských hvězd.
Mohl byste nám říci něco o sobě
a o tom, jak jste obdržel dar léčení?
Pocházím z léčitelské rodiny. Moji
prarodiče z obou stran byli také léči−
teli. Dar léčení ke mně přišel ve chvíli,

kdy jsem po 18 denní intenzivní me−
ditaci v meditační jeskyni, kde jsem
nic nejedl, jenom pil, vyšel ven na
světlo. Tam na mě čekala matka
a strýcové spolu s mnoha dalšími
lidmi. To byla moje první zkušenost
s léčením lidí – pacienti na mě čekali
před jeskyní a já jsem začal léčit. Po
této zkušenosti jsem začal léčit
po celých Filipínách a už další rok mě
pozvali do SAN Franciska, Singa−
puru, Kuala Lumpuru a Německa.
Cestoval a léčil jsem také v Jižní
Americe, v Austrálii, v Dánsku a prů−
běžně jsem se vracel do USA. Pro−
cestoval jsem Čínu a celý africký
kontinent. V roce 1987 jsem založil
a zaregistroval církev, kterou jsem
nazval „Multi−faith Church of Christ“.
Funguje jako nezisková organizace,

LÉČENÍ je pouze na objednání! POČET MÍST JE OMEZEN, PROTO SE
V PŘÍPADĚ ZÁJMU PROSÍM OBJEDNEJTE NA níže uvedených tel. číslech.

KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM NEJDŘÍVE od 10 hod. – do 20 hod.
POKUD SE VÁM NEPODAŘÍ IHNED NA NÍŽE UVEDENÁ TEL. ČÍSLA
DOVOLAT, NEMĚJTE OBAVY, OZVEME SE VÁM POSLÉZE ZPĚT :−)

Místo konání:

PODVESKÝ MLÝN: 26.−27.2.2016 – kontakt: 721 366 924
(pátek a sobota)

PLZEŇ: 29.2. – 1.3. 2016 – kontakt: 728 333 566
(pondělí a úterý)
jejímž prostřednictvím jsem mohl
cestovat a léčit po celém světě.
Pravidelně léčím v centru Maha−
rišiho nadace v Iowě, kde probíhá
výuka transcendentální meditace
(TM). Prostřednictvím těchto stu−
dentů transcendentální meditace
jsem se stal známým mezi příznivci
tohoto hnutí i na jiných místech
Evropy a otevřelo mi to dveře k léče−
ní těchto lidí také v Londýně a dal−
ších evropských městech.
Jak probíhá léčení?
Jak léčím? Nejprve diagnostikuji
prostřednictvím dotyku svých rukou.
Podívám se na pacienta, pak se ho
dotknu a cítím jeho energie a jejich
blokace. Řeknu mu, zda bude potře−
bovat jedno sezení nebo více. Z mé
ruky vychází skutečná energie Ježíše
Krista. Ježíš Kristus je jediným, kdo
je schopen dávat léčivou energii. Ta
se přenáší prostřednictvím nás, léči−
telů. Tu pak předáváme lidem.
Léčil jste také nějaké lékaře nebo
vědce?
Ano, léčil jsem v Německu například
doktora Kurta Geimana, inženýra
Williho Hopfnera a další.

V Dánsku jsem léčil novinářku Carsten
Hotz, která ke mně přivedla pacientku
s rakovinou, která se jmenovala Marie−
Lausie Hahn, kterou jsem vyléčil z nádo−
ru v hlavě. Lékaři v Londýně jí původně
řekli, že nebude žít déle než 8 měsíců.
Jak dlouho už trvá tvá léčitelská
praxe?
Léčím už 65 let.
Založil jste Circle of Philippini hea−
lers (Svaz filipínských léčitelů).
Mohl byste nám o tom něco říci?
Ano, došlo k tomu v Singapuru, kde
jsem léčil skupinu pacientů z Austrálie
a Alex Orbito tam léčil skupinu němec−
kých a amerických pacientů. Sešli
jsme se tam a jednali jsme spolu
o tom, abychom společně založili ten−
to svaz léčitelů. Je to organizace, která
zaštiťuje a podporuje filipínské léčení
a garantuje jeho kvalitu.
Jaké nemoci léčíte?
Léčím všechny nemoci, známé i nezná−
mé. Specializuji se na rakovinu, ale lé−
čím všechny druhy závažných nemocí,
jako je roztroušená skleróza, Parkin−
sonova nemoc, atd. Nejdůležitějším
předpokladem k uzdravení je však vždy
pacientova víra, láska a pokora.
(pi)

Počítačové kurzy pro seniory
Městský obvod Plzeň 3 ve spoluprá−
ci se Střední školou informatiky a fi−
nančních služeb v Plzni pořádá také
v letošním roce počítačové kurzy
pro seniory. Od zahájení v roce 2012
výukou prošlo kolem pěti set spoko−
jených účastníků.
„Jarní kurzy budou zahájeny po−
slední únorový týden. Výuka je roz−
dělena do pěti tříhodinových lekcí.
Cena kurzu je 600,− Kč, obyvatelé
centrálního obvodu ale uhradí jen
polovinu, zbytek jim zaplatí úřad,“
informuje Radislav Neubauer, sta−
rosta centrálního obvodu. Na výběr
je z těchto úrovní – začátečníci,
22

mírně pokročilí, středně pokročilí
a úprava digitálních fotografií. V pří−
padě zájmu bude nabídka rozšířena
i o kurz zaměřený na práci s tabulka−
mi nebo multimédia.
Senioři s trvalým bydlištěm na
území centrálního obvodu, kteří by
se chtěli do kurzu přihlásit, mohou
kontaktovat sl. Lucii Hůrkovou na te−
lefonním čísle 378 036 496.
Senioři z jiných obvodů nebo i mi−
moplzeňští mohou zavolat paní
Jolaně Šmejkalové ze SŠIFS na tele−
fonní číslo 377 832 427 – tito zá−
jemci si však budou muset uhradit
plnou cenu kurzu, tj. 600,− Kč.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

Netrapte se minulostí, přestaňte snít

o budoucnosti a žijte naplno přítomností
Mojí snahou je věštit seriózní před−
povědi. Tím se odlišuji od radi−
kálních věštců. Nestraším lidi, ale
chci je připravit na to, co by je
mohlo potkat a bylo by to pro ně
nepříjemné. Nic se nestane ze dne
na den. Mým posláním je, aby se
lidé nad mojí věštbou zamysleli,
pochopili ji a podle svého uvážení
se podle ní v životě orientovali.

událostem v Česku, ale zřejmě
v Německu, kde za nějakých 5 let
začnou problémy. Vidím je v tako−
vých vlnách, jako když hodíte ká−
men do vody. Na Německo obrazně
řečeno byl hozen takový kámen a ty
kruhy zatím nejsou vidět, ale názna−
ky už tady jsou. Za 5 let je uvidíme.
Připravme se na to, že tyto vlny ztíží
situaci v Česku.

Rok 2016

Radujme se ze života

Kyvadlo mi ukazuje, že tato vláda
nastartovala, a to díky panu Babi−
šovi, alespoň tak to vidím já, růst
ekonomiky. Když jsem se zamýšlel
nad tím, proč právě díky panu
Babišovi, tak jsem věštbou došel
k tomu, že je narozený podle čínské
astrologie v roce Koně a Česko také
vzniklo v roce Koně. To znamená, že
si pan Babiš s těmi znameními rozu−
mí a tím pádem i s Českem. Proto
chce také v Česku zůstat. Jen tak
mimochodem ve znamení Koně je
i Slovensko, Rakousko, Anglie,
Irsko a Francie. Proto ve Francii má
pan Babiš domek.
Následujících 5 let by v Česku ne−
měl být zásadnější problém. Ky−
vadlo mi ukazuje, že v letech 2018,
2019 a 2020 si ekonomicky pove−
deme dobře a je zde šance, že se
začneme srovnávat s vyspělými zá−
padními ekonomikami. Kdo práci
chce, tak už dnes ji najde. Z těch ne−
zaměstnaných podle mé vize práci
nechce 70 % lidí. Proč ji nechtějí, je
v mnoha případech v důsledku je−
jich psychické poruchy. Už nejed−
nou jsem věštil, že začne přibývat li−
dí s psychickými problémy, protože
nestačí zvládnout rychlý tep doby
a náhlé změny způsobené přírodou
a technikou. Proto řada lidí je v ob−
tížné situaci. Těm doporučuji odstě−

Je zde i další docela velký problém,
se kterým se lidé nemohou vyrov−
nat. Nemají radost ze života, neu−
mějí se radovat z přítomnosti. Všem
doporučuji – netrapte se minulostí,
přestaňte snít o budoucnosti a žijte
naplno přítomností. Vraťte se ze snu
do reality. Plánujte budoucnost tak
na 5 let dopředu a radujte se z toho,
co máte. Neustále zdůrazňuji, že na
prvním místě by měla být rodina,
uzavřený rodinný kruh. Když lidé
spolu drží pohromadě, tak neudělají
velké a časté chyby jako jednotlivci.
Po revoluci v 90. letech minulého
století si většinou každý z rodiny
rozhodoval sám v nadějí, že rychle
zbohatne. Výsledkem byly dluhy
a exekuce. Kdo spěchá, nemá štěs−
tí. Tuto životní moudrost mi řekl je−
den zemědělec ze Sušicka. Jel jsem
za ním a už po cestě mu volal, že to
na sjednaný čas nestihnu. A tehdy
mi řekl tuto moudrost. Nespěchejte.
Kdo spěchá, nemá štěstí.
Je třeba si na vše udělat čas – na
práci i odpočinek. Raději omezit pří−
jmy i výdaje na úkor volného času,
který věnujete rodině. Vaše děti ne−
smějí nabýt pocitu, že jsou zbyteč−
ní, že se jim nikdo nevěnuje, že se
jim nedostává potřebného citu.
Jestliže to zjistí, řeší to po svém.
Například odchodem z domova

hovat se na samotu u lesa, na ves−
nici a tam se věnovat například ze−
mědělské činnosti, pěstování bylin
a podobně. Najít si nový zdroj
a impuls seberealizace. Důležité je
chtít a mít chuť do něčeho nového
jít. Právě tuto odvahu lidé v dnešní
době ztrácejí.

Žijeme v pozitivní zemi
Česká republika je ve středu Evropy
a to je podle mé vize docela zvláštní
místo, jako kdyby tady byla nějaká
ochrana „shůry“. Takové pozitivní
místo, které je chráněné. Je to kruh
o průměru 350 až 400 km. Když
uděláte kružnici kolem Prahy s tímto
poloměrem, tak dostanete území,
které je podle mé vize chráněné.
Jsem přesvědčen, že se právě tady
už dříve usadili Druidové. Jednalo
se o uznávané představitele tehdejší
keltské inteligence, kteří byli nuceni
díky válečným tažením ostatních
národů přesunout se pryč. Podle mě
jsou v Irsku, která je taková druhá
pozitivní zem jako Česko. Když se
tak podívám do větší budoucnosti,
tak se mě zmocňuje takový pocit, že
jako prchali Druidové, budou za ni−
mi prchat i Češi. To nebude kvůli

k partě, kde hledají to, co postrádají
v rodině. Bohužel jejich cesta
mnohdy končí u drog.

Stres nás zabíjí
Tak jako v letech minulých i letos
nás budou pronásledovat civilizační
choroby, jako je například rakovina,
cukrovka, srdeční a mozkové přího−
dy. Kyvadlo mi ukazuje, že jich bude
přibývat a ve většině případů jejich
viníkem bude stres. Lidé si na sebe
neudělají čas, neumějí odpočívat
a stále se ženou za penězi a slávou.
Uvědomí si to až ve chvíli, kdy leží
na nemocničním lůžku, v tom dob−
rém případě, a najednou zjistí, že
ten život i bez nich jde dál. Jsou pří−
pady, kdy vše obětují rodině, která
vydělané peníze úspěšně utrácí. Teď
jsem se dozvěděl, že umřel 40letý
člověk z jižních Čech. Vzpomínám
si, jak přišel za mnou, když už měl
v pokročilém stadiu rakovinu. Díky
mým radám přežil o půl roku déle.
Bez nich by do týdne zemřel. Svěřil
se mi, že se obětoval rodině tím, že
vydělával peníze, ale na sebe si neu−
dělal čas. Paradoxem na celém pří−
běhu je to, že vydělané peníze rodi−
na utrácí. Kdyby ve svém úsilí pole−
vil, určitě by žil. Uhonil se k smrti.

Zbavme se strachu
U nás je 70% lidí ovládáno strachem.
Strach nás blokuje. Pryč s ním. Žijme
přítomností, buďme v pohodě a vyu−
žívejme intuici, kterou všichni máme.
Kyvadlo mi ukazuje, že jen 20% lidí
naslouchá své intuici a také ji využívá.
Když ji budeme poslouchat, tak se
vyhneme tomu nesprávnému místu,
ve kterém bychom se ocitli v nespráv−
ný čas. Věřme si a nesmažme se lpět
na věcech kolem sebe. Na čem lpíme,
o to můžeme velmi lehce přijít.
Stanislav Brázda

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

Hra vášní v plzeňském Pekle
Divadelní komedii nazvanou Hra
vášní můžete vidět 28. 2. 2016
v 19:00 hod v KD Peklo v Plzni.
V režii Lídy Engelové hrají: Oldřich
Vízner, Dana Syslová, Máša Málko−
vá, Dana Batulková, Otakar Brou−
sek, Stanislava Jachnická a Kateřina
Pleyerová.
O co vlastně v komedii jde?
Manželská krize v lehkém kome−
diálním duchu. Námět příběhu je
vesměs banální a stokrát obehraný.
Starší manžel si najde mladší
24

milenku. Příběh je ale obohacen
o přítomnost andělů strážných, do−
provázejících dvě hlavní postavy.
Komedie, která se stane tragédií,
tragédie, která je komedií s jedi−
nečnou koncentrací kumštu a he−
rectví. Převzaté představení z Di−
vadla Rokoko.
Předprodej vstupenek:
KD Peklo, tel. 378 037 954,
Informační centrum Plzeň,
tel. 378 035 415
www.plzenskavstupenka.cz
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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a zřídit ji přímo pro účely přístupu
k vodě. Věcná břemena zatěžující
určitý pozemek (povinný pozemek)
se zpravidla zřizují ve prospěch jiné−
ho pozemku (oprávněný pozemek),
což znamená, že v případě prodeje
oprávněného pozemku věcné bře−
meno nezaniká, ale přechází s vlast−
nictvím pozemku. Je ale také možné
Dobrý den,
zřídit věcné břemeno pro konkrétní
vedle mé zahrady byl dlouhá léta osobu. Věcné břemeno lze omezit
prázdný pozemek, přes který jsem časově a může být sjednáno buď ja−
chodil do rybníka pro vodu na zalé− ko úplatné nebo bezplatné. Na Va−
vání. Nyní pozemek někdo koupil šem místě bych se případné úplaty
a oplotil ho. Když jsem se se souse− nebála, neboť ta je většinou sjedná−
dem setkal, tak jsem mu říkal, že vána na rok v řádu stokorun. Primár−
nemůžu chodit pro vodu, protože ně to samozřejmě závisí na dohodě
pozemek oplotil a on mi nabídnul, stran. Ve Vámi popisovaném případě
že mi udělá věcné břemeno. Ne− bude pravděpodobně nutné vynaložit
tuším ale, co to obnáší a kolik za to náklady také na zřízení vstupu na po−
soused bude chtít, mohl mi takto zemek souseda, kterým budete pro
cestu zatarasit?
vodu chodit, pak se dá předpokládat,
že soused bude vyžadovat zaplacení
části nákladů.
Pokud se zaměříme obecně na
postup při zřizování věcných bře−
Vážený pane KS,
v prvé řadě je na místě uvést, že men, tak ta vznikají jako věcná práva
Váš soused je oprávněn svůj poze− až provedením zápisu do katastru
mek oplotit, zejména za situace, nemovitostí zpětně ke dni podání ná−
kdy nejspíš netušil, že tudy chodíte vrhu na vklad. Katastr nemovitostí
pro vodu. Pokud nemáte jinou mož− provede zápis na základě smlouvy
nost, jak pro vodu chodit, aniž by o zřízení věcného břemene, kterou
Vám tato jiná možnost činila neú− se sousedem uzavřete a katastru
měrné obtíže, je skutečně vhodné společně s návrhem na vklad doloží−
věcné břemeno zřídit a od Vašeho te. Správní poplatek vkladového říze−
souseda je velmi ohleduplné, že ní činí 1.000,− Kč, zde je také na do−
hodě stran, kdo správní poplatek
Vám tuto možnost nabídnul.
Věcné břemeno je svou povahou uhradí. Podrobnosti týkající se věc−
věcné právo k věci cizí, které čás− ného břemene, rozsahu užívání ces−
tečně omezuje vlastníka nemovité ty a úplaty, sjednáte právě ve smlou−
věci (pozemku) v nakládání s ní. vě o zřízení věcného břemene.
Jen okrajově uvedu, že věcná bře−
Věcná břemena se od účinnosti no−
vé právní úpravy (od 1. 1. 2014) mena mohou vznikat také vydrže−
dále rozdělují na služebnosti a reál− ním, kdy lhůta pro vydržení činí de−
ná věcná břemena. Ve Vámi popsa− set let. Nejčastěji musí ale vydržení
ném případě se s největší pravdě− konstatovat soud, takže zásadně do−
podobností bude jednat o služeb− poručuji upřednostnit dohodu se
nost, a to zákonem pojmenovanou sousedem, pokud je možná.
Mgr. Zdenka Mlčáková,
služebnost cesty. Služebnost může−
advokátní koncipient
te ovšem pojmout i konkrétněji
Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Dotaz čtenáře KS:

Odpověï advokáta:

Škoda Electric dodá nové trolejbusy
Škoda Electric dodá v letošním roce
flotilu nových trolejbusů pro město
Plzeň. Nový kontrakt uzavřený v mi−
nulých týdnech zní na osm vozidel
typu 26Tr. Hodnota zakázky je zhru−
ba 77 milionů korun.
„Cestující v Plzni se mohou těšit na
komfortní, plně nízkopodlažní trolej−
busy s širšími uličkami mezi sedad−
ly. Snazší nástup a výstup pasažérů
je usnadněn pomocí tzv. kneelingu,
kdy se trolejbus nakloní až k hraně
chodníku. Pohodlí při jízdě zlepšuje
také výkonný systém vytápění a pře−
hledný informační systém,“ říká
obchodní manažer Škody Electric
Radek Kapr, podle kterého samozřej−
mě nechybí ani vyklápěcí plošina
pro vozíčkáře.
26
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Škoda Electric uzavřela s Plzeň−
skými městskými dopravními pod−
niky, a.s. (PMDP) rámcovou kupní
smlouvu na dodávku až třiceti
dvanáctimetrových nízkopodlažních
trolejbusů letos na jaře. Rámcová
smlouva byla uzavřena na období
let 2015 až 2017, předmětem
dodávky jsou variantně trolejbusy
bez pomocného pohonu a trolej −
busy s pomocným bateriovým ne−
bo dieselovým pohonem. Na zá −
kladě této smlouvy Škoda Electric
již loni vyrobila a dodala první čtyři
nové trolejbusy, podle aktuální
dohody bude v roce 2016 následo−
vat dalších osm. Celková hodnota
kontraktu potom převyšuje 340 mi−
lionů Kč.
Plzeňský rozhled 1-2/2016
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NABÍDKA prac. příležitosti
pro mezinárodní firmu na
pozici marketingový spe−
cialista, možno i na vedlejší
poměr nebo brigádu.
Znalost PC, řid. sk. B. Tel.:
773370736. RR 60006
AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hod., tel.: 607668443.

l
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VOLNÁ pracovní místa u fir−
my v SRN, pro ambiciózní
a cílevědomé lidi, na věku
nezáleží, komunikace v ČJ,
mobilita, sl. auto, renta apod.
Tel.: 728127187. RR 60004
NABÍZÍME
dlouhodobé
i jednodenní brigády: Prá−
ce ve skladu – s VZV i bez,
pekařské práce, manipu−
lační práce a další. Směny
dle výběru, týdenní zálohy,
ubytování. 82−100 Kč/hod.
Info na tel.: 377963917.
KŘI PM 160006

l
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HLEDÁME pro restauraci
v Lamu 15 km od hranic na
2 až 3 dny v týdnu usmě−
vavou, pracovitou a ně−
mecky mluvící servírku.
Nástup možný ihned. Tel.:
731027795. RR 60076
PRO OBCHOD s dárkovým
zbožím v Železné Rudě hle−
dáme spolehlivou a pří−
jemnou prodavačku. Mož−
no brigádně nebo na HPP,
turnusy, část. NJ, ubytová−
ní zdarma, dobrý plat. Tel.:
725835555. RR 60060

RODINNÁ firma se sídlem
v Janovicích nad Úhlavou
zabývající se opravou forem
a strojní výrobou hledá
schopného pracovníka na
pozici nástrojář – obráběč
kovů (výuční list není pod−
mínkou). Nabízíme nadstan−
dardní ohodnocení, pružnou
pracovní dobu, možno i na
živnostenský list. Tel.:
774660825, e−mail: valenta
@kovoform.cz. RR 60043
PŘIJMU barmanku do mla−
dého kolektivu do baru
v Žel. Rudě, týden−týden,
ubytování možné, dobré fi−
nanční ohodnocení, tel.:
739768661. RR 60010
NABÍZÍM prac. příležitost
u firmy SRN, na věku nezále−
ží, komunikace v ČJ, vyžaduji
mobilitu, komunikativnost,
nadstandardní výdělky. Tel.:
603484113. RR 60005

Plzeňský rozhled 1-2/2016
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PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6 m x
3 m x 3 m, vnější opláštění
dřevěné palubky a Ejpo −
vickou 5−6 m x 3 m x 3 m –
více kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elekt−
řiny vč. jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny
zateplené. Dále mobilní
kontejnerovou dvojbuňku,
zánovní plast. okna, plast.
rolety, standardní vybavení
včetně klimatizace. Rozměr
6,5 x 2,40 x 2,80 m, vhod−
ná pro kancelář. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Zajištění
dopravy na místo určení.
Tel.: 723622663. PM
160019

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

PRODÁM starožitný hudeb−
ní nástroj Bandoneon (před−
chůdce harmoniky), r.v.
1817, vše původní stav
v originál skříňce. Tel.:
603484113. RR 60003
SHRNOVAČ píce KUHN řá−
dek 3 m a DEUTZ – FAHR
2,80 m včetně kardanů.
Cena 15.000 Kč. Tel.:
604589329.
27

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x120x15
cm a 300 x 120 x 20 cm,
Plzeň, vhodné použití pro
zemědělce. Možnost nalo−
žení a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 160020
JEHLIČKOVOU
tiskárnu
Epson LX350, 9 jehel, USB,
LPT, velmi málo používaná,
v perfektním stavu, pův. ce−
na 5390 Kč, nyní 4000 Kč,
tel.: 603791798 – Klatovy.
RR 60014
TELEVIZOR zn. Sencor, 2 ro−
ky starý, obrazovka 49 cm,
téměř nehraný. Cena 900 Kč.
Plynový sporák, pěkný, dobře
peče. Cena 800 Kč. Shr−
novací dveře sv. hnědé – po−
kojové, nové, cena 900 Kč.
Možná sleva. Tel.:723211767
– Nýrsko. RR 60018
NEPOUŽÍVANÉ podokenní
topidlo BETA 4, výkon
3,9 kW, obrazy, petrolejové
lampy, ozdobné předměty
ze skla a porcelánu – pozů−
stalost, tel.: 602224112.
RR 60058

KOUPÍM elektrické a mecha−
nické vláčky všeho druhu ja−
ko Piko, Merkur, Husch, Igra
a jiné, i ve špatném stavu.
Nebo jen příslušenství. Dále
koupím trafa, domečky a vše
co souvisí se železnicí. Též
koupím ramínko zadního stě−
rače na Renault Espace troj−
kové řady. Tel.: 731064361.
PM 160013
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i pane−
lové cesty. Tel.: 776693272
PM 160030
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KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211. PM
160029
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 STARŠÍ PIVNÍ
PŮLITRY A TŘETINKY
S NÁPISY PIVOVARŮ,
SBÍRKY I JEDN. KUSY.
TEL.732170454, SBĚRA−
TEL. PM 160008
STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) barometr, theo−
dolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky, ple−
chová a bakelitová au−
tíčka, litinové formy na
bábovku,
lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 160055
KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako,
kalhoty, bajonet, odznaky,
dalekohled, šavli, boty,
pouta, vyznamenání, ná−
šivky a též vše po národní
bezpečnosti a SNB do roku
1965, také armádní sako
a „rajtky“ z 50 let. Uni−
formu železniční stráže
z minulého režimu. Dobře
zaplatím. Tel.: 728347491.
PM 160010
NÁBYTEK našich ba−
biček vyr. do r. 1955
VÝKUP − RENOVACE −
PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lust−
ry, hodiny, obrazy a růz−
né staré věci na dekora−
ci, možnost vyklizení ce−
lé pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU.Tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.c
z. PM 160003
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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, knihy a časopi−
sy o automobilismu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice, odznaky a sta−
rou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 160056
KOUPÍM po československé
armádě do r. 1970 maskova−
né oděvy, saka, čepici, rajtky,
vyznamenání, medaile, od−
znaky vzorných vojáků, pilot−
ní odznaky, odznaky vojen−
ských učilišť, těžítka ve formě
modelů děl, tanků, letadel, le−
tecké uniformy, pilotní deníky
a vše z pozůstalosti po pilo−
tech, navigátorech apod. Tel.
721730982. PM 160011
KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, skládací
kolo značky ESKA, reklamní
cedule, mosaznou pumpič−
ku, staré lampy, zvonky, mo−
tocykl JAWA 90 Cross nebo
Roadster, i nepojízdný vrak,
moped S11, S22, JAWETA
i na náhradní díly, Škoda
1000 MB, Škoda Octavia,
Škoda Sedan, náhradní díly,
celé auto i vrak. Staré šlapací
autíčko čtyřkolové nebo tří
kolové a starou koloběžku.
Též náhradní díly na Jawa
panelku nebo kývačku, pio−
nýr 550, 555, 05,20 i vrak.
Návody na obsluhu, katalo−
gy, dobové prospekty. Tel.:
721730982. PM 160009
VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově vzni−
kajícího vojenského muzea
okupace a osvobození zá−
padních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk−
ly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra
na pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotografie,
dokumenty a časopisy.
Velice děkujeme za nabíd−
ky i případné dary. Army
muzeum tel.: 731454110.
SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty− firemní, budova−
telské, reklamní, filmové.
Pohlednice, vyznamená−
ní − vojenské, různé před−
válečné, komunistické,
mince, odznaky, hodinky
– náramkové, kapesní.
Děkuji za nabídku. Zn.:
přijedu tel. 603512322.
PM 160003A
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POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře
zaplatí staré pohlednice−
až 10. tis Kč za chybějící
pohlednice obcí Šumavy
(např. Schukatschen, Pa−
terlhütte, Glaserwald, Sta−
dln, atd.), dobře zaplatím
i jiné pohlednice do roku
1945, uvítám větší množ−
ství, sbírku či pozůstalost,
mohu
přijet.
Mobil:
602486490. RR 60059
HURDISKY
–
tel.:
728111092. RR 60064

KOUPÍM byt v Plzni, 2−3 +1
do 2 mil., výhradně s lokál−
ním topením, nejlépe v cent−
ru města nebo blízkém oko−
lí, tel. :777110010
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 rekonstruk−
ci. Cena do 1,8 mil. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800 73 73
09 PM 160041
KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
1+kk o výměře 20 – 30 m2
kdekoliv v Plzni. U vyšších
pater podmínkou výtah. Cena
do 1 mil. Peníze k dispozici
ihned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 160042
KOUPÍM byt 1+1 nebo
1+kk v Klatovech, za ro−
zumnou
cenu,
tel.:
603812037. RR 60061

PRONAJMU garáž za fotba−
lovým hřištěm v Klatovech,
el. 220V, pěkná a suchá,
nájem 1000 Kč měsíčně,
2 měsíční kauce, tel.:
605379511, 737965188.
RR 60012
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PRONAJMU byt 1+1, Kla−
tovy – Rozvoj, nájem 8.500
Kč/měs. (včetně energií).
Kauce, tel.: 725089438.
RR 60049
HLEDÁM podnájem 1+1
bez realitky, na okraji Plzně
nebo blízké okolí. Pokud
možno bez kauce. Neku−
řačka. Tel.: 704409492.
PM 160061
PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž zaměst−
nance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu
nájmu 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 by−
ty k pronájmu po celé Plzni.
Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka
platební schopnosti a právní
servis po celý nájemní vztah
samozřejmostí. Provizi má−
me zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160043

PENÍZE ihned za Vaši ne−
movitost: okamžitý výkup,
výplata exekucí, expresní
půjčka. Peníze do 48 hod.
Volejte MM reality holding,
tel: 602853803. KŘI PM
160012

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň −
sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 160034
KOUPÍM v Plzni novostavbu
RD nebo zahradu s novější
zděnou chatou, nebo poze−
mek (zahradu) na stavbu
RD. Jen v Plzni městě a do−
sahu MHD., elektřina, voda
podmínkou. Spěchá nabíd−
něte, děkuji. Email: gre−
nass@seznam.cz , mobil:
702000386. PM 160063
KOUPÍM chalupu nebo po−
zemek na Šumavě, nejlépe
samota nebo polosamota.
Prosím, nabídněte. Tel.:
721661227. RR 50766
KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 50878
PRODÁM bývalou země−
dělskou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhle−
dem na panorama Šumavy,
bez přímých sousedů,
s dobrým přístupem. 5+1.
Rozloha 3.500 m2 parcela
– dvůr, zahrada, 2 x stud−
na, 380/220V. Vhodné
k bydlení, podnikáni i k re−
kreaci. Cena 1mil. 250 tis.
Kč. RK nevolat. Tel.:
602614480. RR 60001
PRODÁM velkou zahradu na
Markytě v Klatovech o vý−
měře 890 m2, dřevěná, pat−
rová chatka, kůlna, plecho−
vá garáž, studna s vlastní
vodou, bojler, domácí vo−
dárna, nedodělaná koupel−
na, elektřina 220V, WC.
Zahradu lze použít jako sta−
vební parcelu na stavbu do
40 m2. Cena 550.000 Kč.
Tel.: 728144954. RK nevo−
lat. RR 60029
PRODÁM zděnou řadovou
garáž (s elektřinou) U Trati
mezi mlékárnou a pekárnou
v Klatovech, cena dohodou,
tel.: 604781828. RR 60073

PRONAJMU nebytový pro−
stor (bývalá prodejna),
vhodný k podnikání, provoz.
služeb, kancelář apod.,
v Klatovech−Lubech, při
hlavní silnici, o výměře cca
40 m2. Volné ihned – tel.:
602681853. RR 60037
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PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, karda−
ny, pětistupňovou převo−
dovkou, pěkné pneu včetně
disků, světla atd. Dále pro−
dám nákladní automobil
DAF 45, celk. hmotnost
11 t, s vyklápěcím čelem,
případně jednotlivé díly. Tel.
603383211. PM 160021
PRODÁM motorovou se−
dmimetrovou loď s malou
kajutou, německé výroby se
Z nohou a se zabudovaným,
nefunkčním osmiválcovým
karburátorovým motorem
GMC, včetně dvounápravo−
vého brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jed−
nání 80000 Kč. Tel.:
723622663 PM 160022
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PRODÁM traktor Krystal 80
11 bez SPZ, kloubový trak−
tor Škoda 180 se zadními
hydraulickými
rameny
s SPZ, vhodný pro zeměděl−
ské práce a práce v lese,
přívěsný nakladač za traktor
typ 750 a 500, traktor Zetor
Super 50. Malotraktor
McCormic s čelním nakla−
dačem bez SPZ, prasklá
hlava u motoru. Tel.:
603383211. PM 160024
PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu s dis−
ky, rozměr i pro nové Avie,
motor s šestistupňovou pře−
vodovkou a kompletní dveře
do kabiny v pěkném stavu.
Sklápěcí hydraulické zadní
čelo HUBFIX v pěkném stavu
včetně ovládání .Případně
čelní sklo i jiné díly. Dále pro−
dám valníkovou sklápěcí kor−
bu 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
NABÍZÍM náhradní díly na
Suzuki Samurai, SJY13,
SJ410, kliky, kříže, brzdy,
lanovody, volat večer – tel.
727881675. RR 60048
TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 60078

PRODÁM sklápěcí nákladní
auto Trambus 706 Š, 16 t,
se zadním náhonem bez
SPZ. Cena 30000 Kč
a Trambus 706 Š, 16 t
s předním náhonem, cena
k jednání 70000, případně
na náhradní díly. Dále pro−
dám sklápěcí valníkovou
korbu na 10 t a pěkné pneu,
přední a zadní nápravy a jiné
díly Tel.: 736139113 PM
160023
PRODÁM SEAT Ibiza 1.4
benzín, sport. výbava, r.v.
2009, 117 tis. km, náhradní
kola + pneu, TK do 3/2017,
cena 113.000 Kč, tel.:
603523178. RR 60026

JAWA, ČZ a jiné. Kou−
pím staré motocykly
všech značek a v ja−
kémkoliv stavu i jedno−
tlivé díly. Platím ihned
v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 60055

37 LETÝ, prý pohledný,
vyšší sportovní postavy hle−
dá ženu do 50 let na trvalý
vztah plný lásky a radosti.
Najdu tě ???
Tel.:
722749243. PM 160002
MUŽ rozvedený 57/180
s bytem v Plzni, hledá
ženu klidné povahy. Tel.:
720333100. PM 160001

NEKUŘÁK 55/170 se rád
seznámí s menší štíhlou že−
nou do 49 let, nekuřačkou,
s vyřešenou minulostí. Tel.:
773629396. PM 160007
44/175 HLEDÁ sympatic−
kou ženu k vytvoření trvalé−
ho vztahu. Tel.: 723722055.
PM 160057
VAŠEK 39 let/180 cm, svo−
bodný z Domažlicka, hledá
hodnou sympatickou přítel−
kyni do 40 let, možno i s 1 dí−
tětem, které uvítám, pro kte−
rou má otevřené srdce a lás−
ka větší cenu, než peníze
a krása, která je pomíjivá. Po−
kud máš jako já ráda toulky
přírodou, potom hledám prá−
vě Tebe. Vše ostatní si poví−
me při osobním setkání. Tel.:
725541088. PM 160059
HODNÝ věrný Bavorák –
tel.: 604273327.
67LETÝ, rozv. hledá ž. pří−
telk. štíhlou, roz. n. vdovu,
nealk., nekuř. ze Sušice,
mající ráda hudbu, tanec,
zpěv,
vycházky,
tel.:
721371913. RR 60013
ZRALÝ muž v nejlepších le−
tech, žijící sám ve své vile,
finančně zajištěný a neu−
stále při sexuální chuti by
se rád seznámil se ženou,
se kterou by mohl uskuteč−
nit své sexuální sny. Šu−
mavský hřebec Péťa. Tel.
605238204.
OSAMĚLÝ 31letý princ hle−
dá zlatovlásku. Zn.: Pihy
nejsou na závadu. Tel.:
606971492. RR 60017
HLEDÁM nezadanou ženu
ve věku 33−42 let pro vážné
seznámení, rodinný život.
Malé dítě potěší. Okr. DO –
KT. Tel.: 774561029. RR
60020
ROZVEDENÝ 61letý neku−
řák, SŠ, 173 cm vysoký,
hledá přítelkyni z DO a oko−
lí. Podobných vlastností.
Tel. 702566307. RR 60021
RÁD bych poznal štíhlou
ženu od 44 do 50 let. Já
52/170 štíhlé postavy. Tel.:
728206002, 721050036.
RR 60022
69/173 všestranných zá−
jmů, nekuřák, hledá přítelky−
ni k seznámení, okr. Domaž−
lice a Klatovy. Řidičský prů−
kaz vítán! Tel.: 606531649.
RR 60023
DEUTSCHER Mann bei
Cham sucht Frau aus
Tschechien, schlank, bis 65
J. (Keine Zigeuner.) Bin 60
J/170/ 70, ehrlich, treu, lei−
bevoll, dunkles – Haar, ei−
genes – Haus, alleinlebend.
Ernste anrufe u. SMS uter
0049−0152−02880186, ab
20.00 Uhr. RR 60030
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HLEDÁM upřímnou a laska−
vou partnerku pro trvalý
vztah se zájmy o domov,
přírodu a cestování. Nej−
raději Sušicko, Horažďovic−
ko. 186/37. Ozveš se mně?
Tel.: 737954089. RR 60032
NETTER Mann 48, vom
Šumava, sucht nette de−
utschsprechende Frau für
gemeinsame Freizeitge−
staltung und alles, was zu
zweit mehr Spass macht.
Raum Sušice/Klatovy. Tel.:
721382240. RR 60038
JE Ti 58 až 66 let, jsi stále
plná životní energie a elá−
nu, chybí Ti pohlazení po
těle i duši. Tak se ozvi
62let. štíhlému muži, 175
cm vys., který hledá přítel−
kyni na občasné schůzky,
nejraději Klatovsko nebo
Domažlicko. Tak neváhej
a odepiš do redakce, kde
čekám na Tvoji odpověď.
Diskrétnost zaručena. RR
60047
63/183 abstinent a nekuřák
hledá ženu do pohody i ne−
pohody do 65 r. Zn.: Čekám.
RR 60051
TAKÉ jsi sama a hledáš ka−
maráda, přítele, tak zavolej
56letému muži od Sušice,
tel.: 607863707. RR 60052
SVOBODNÝ 50letý hledá
dívku, ženu k seznámení.
Jestli Ti nevadí, že jsem
z vesnice, ozvi se mi. Z okolí
Domažlic, Klatov, není pod−
mínkou. Tel.: 723224715.
RR 60054
SPORT. masér 54/177/72
štíhl. postavy (Lev) hledá
štíhl. šikulku kolem 50 let
(ml. nevadí) do přírody, na
kolo, turistiku a na chalupu,
z Domažlic a blíz. okolí, tel.:
728283794. RR 60067
45/194 hledá symp. ženu
s vyř. min. pro vážný vztah,
i starší, štíhlé až plnoštíhlé
postavy, tel.: 776798660.
RR 60068

HLEDÁM přítele, který ne−
chce být sám jak já, jsem
vdova, 68 let. Osobní sym−
patie rozhodnou. KT, SU a
okolí. RR 60002
NEKUŘÁKA, kutila se zá−
jmem o přírodu, zvířata
i kulturu hledá žena 50/169,
SMS na tel.: 735030614.
RR 60031
ŽENA blond v důchodu 65
let/165 cm hledá muže –
přítele pro vzájemnou výpo−
moc. Vlastním rodinný do−
mek. Tel.: 739848385. RR
60070
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NEKUŘÁK Plzeňák 72/170/
90 hledá Plzeňáka na popo−
vídání u videa, který je také
sám jako já. Může být i žena
do 80 let. Pouze Češi.
Bydlím Na Vyhlídce 10
v Plzni – Božkově. Trolejbu−
sová linka č. 12, výstup v
ulici Na Spojce, vrátit se
zpět a první ulicí doleva –
adresa Na Vyhlídce 10.
Pouze volejte, SMS ne−
umím. Tel.: 736204861. PM
160014

KARTY nelžou, kyvadlo od−
poví na Vaše otázky a magie
pomůže při řešení potíží.
Výklady karet, roční předpo−
vědi, pomoc v mezilidských
a milostných vztazích, při
materiálních a zdravotních
problémech.
Odrušení
negací či kletby. Tel.:
775901978. PM 160060
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 že−
lezného
šrotu.
Tel.:
723622663. PM 160027

VYKLÍZECÍ PRÁCE –
kompletní vyklizení, od−
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost
vymalování, úklid. Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 160005
STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
160037
HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná
realitní kancelář v Plzeň−
ském kraji Vám vyplatíme až
80% kupní ceny vaší nemo−
vitosti předem. Peníze máte
na účtu do 24 hodin. Ne−
slibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160038

NABÍZÍM ukládku zeminy
i větší množství cca 4000
tun. Cena při menším množ−
ství 100Kč/t, při větším
množství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň, Klatovy. Přeštice Tel.:
603383211. PM 160028
HLEDÁM učitele bojových
umění pro soukromé hodiny
(Klatovsko),
tel.:
603856677. RR 60011
HODNĚ štěstí Ivetě Lízan−
cové a Borisovi přejí ka−
marádi. RR 60062

ŠKOLENÍ DPH 2016, řidičů.
Programy účto, mzdy a da−
ně. Počítače prodej a opra−
vy. www.SoftAg.cz, 374
623 540. KŘI PM 160062

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vy−
jednáme maximální SLEVU!
A nezaplatíte ani korunu na−
víc! Více na www.zkontro−
lujto.cz nebo volejte zdar−
ma na 800 888 957. PM
160039
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789. RR
60077

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
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ZIMNÍ řez ovocných stro−
mů a další práce na zahra−
dě. Při prořezu většího
množství stromů prořez
jednoho stromu zdarma.
Tel.: 721728644. RR
50855

FOFR PŮJČKA. Registry ne−
řešíme. Tel.: 702675491.
KŘI PM 160016

PROVÁDÍM veškeré ze−
dnické práce – obklady,
dlažby, omítky, zdění, výko−
pové práce a další práce
dle domluvy. Levně a kva−
litně. Sušicko, Klatovsko a
Plzeňsko. Tel.: 722749243.
RR 60024

POHLÍDÁM vašeho pejska o
dovolených i jindy. Zkušený
chovatel, etolog a výcvikář.
Tel.737824579. PM 160017
PRODÁM jehňata ze Šu−
mavy, ovečky i beránky, pře−
očkované. Tel.: 603383211,
723622663. PM 160031
PRODÁM dva velmi dobré
tažné koně na práci v lese.
Tel.: 602429820 RR 60019

ODDLUŽÍME VÁS! Rych−
le, levně! E−mail: dlu−
h y. n e @ s e z n a m . c z
Tel.:734741216. KŘI PM
160032
RYCHLÉ půjčky 5tis−300 tis.
bez poplatku předem.
www.kz−finance.cz, mož−
nost spolupráce. SUPER
VÝDĚLKY!!! Tel.737607405.
KŘI PM 160015
IHNED PŮJČKY 2.000−
10.000 Kč!První ZDAR−
MA!Přijďte s OP ČR+
mobil, bez exekuce.
Plzeň, Pražská 41, po−čt
11−16,tel.: 605760958.
KŘI PM 160033

PRODÁM 8měsíční králíky
na chov i na maso, možno
zabití, 250 Kč/kus, Kdyň−
sko, tel.: 723877969. RR
60056

SBÍRÁM amat. foto s akt.,
portrét., domácí erotika.
Najde se někdo, kdo moji
diskrétní sbírku obohatí?
RR 60063
JSME sexy, máme sexy
štíhlé postavy, rádi sexujem
před diváky, chcete nás vi−
dět? On 43, ona 39 let, dělá−
me všechno, senioři vítáni,
diskrétnost a hezký prožitek
zaručujem. Jsme z KT, těší−
me se na zavolání. Tel.:
704424756. RR 60069

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde 8. 3. 2016

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
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