
29Plzeňský rozhled  4/2017 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého  a Mgr. Radka Chaloupky

Dotaz čtenáře J. D.:
Jsem Slovák a pracuji v ČR pod
agenturou práce. Chci se ze−
ptat, jestli se mnou může agen−
tura ukončit smlouvu kdykoliv
anebo jen z určitých důvodů.
Šéf nám hrozí, že pokud u zá−
kazníka s námi nebudou spoko−
jeni, skončí smlouvu s námi ze
dne na den. Je to možné?

Odpověï advokáta:
Vážený pane čtenáři, 
z formulace Vašeho dotazu mám

za to, že jste zaměstnán jako agen−
turní zaměstnanec v rámci agentur−
ního zaměstnávání, jak je upraveno
v § 307 – 309 zákoníku práce (dále
jen „ZP“). 

Agenturní zaměstnávání samo
o sobě se v právní praxi někdy ozna−
čuje jako jeden z „prekérních pra−
covněprávních vztahů“ tedy tako−
vých, kde jistoty zaměstnance jsou
výrazně nižší oproti standardnímu
pracovnímu poměru, kde flexibilita
významně převažuje nad jistotou. 

Agenturní zaměstnanci mají uza−
vřenou pracovní smlouvu s agentu−
rou práce, jejich samotné přidělení
k „uživateli“, jak se označuje firma,
která si agenturní zaměstnance od
agentury najímá, se realizuje na
podkladě pokynu o dočasném přidě−
lení upraveného v § 309 odst. 2. ZP.

Tento pokyn kromě jiných údajů mu−
sí ze zákona obsahovat též vymezení
doby trvání dočasného přidělení, dá−
le by měl obsahovat též podmínky
jednostranného prohlášení o ukon−
čení výkonu práce před uplynutím
doby dočasného přidělení, pokud si
takovou možnost agentura práce ve
své smlouvě s uživatelem sjednala.
Pokyn je dokument, který vystavuje
agentura práce písemně a který Vám
musela před zahájením práce u dané
firmy předat. Pokud v tomto pokynu
úpravu podmínek jednostranného
ukončení dočasného přidělení nena−
leznete, pak platí, že tato možnost
nebyla sjednána a že dočasné přidě−
lení může skončit pouze v souvislos−
ti se skončením Vašeho samotného
pracovního poměru. Ten může po−
chopitelně skončit všemi zákonnými
způsoby jako jakýkoliv jiný pracovní
poměr, tedy zejména dohodou, oka−
mžitým zrušením nebo výpovědí ze
zákonných důvodů. 

Pokud Váš pokyn o dočasném při−
dělení obsahuje definici podmínek
předčasného jednostranného ukon−
čení, pak je třeba nejprve ověřit, zda
vyhovují ust. § 308 odst. 1. písm. g)
ZP, tedy zda byly recipročně sjedná−
ny nejen pro uživatele ale i pro sa−
motného dotčeného zaměstnance.
Pokud by tomu tak nebylo a pokud
by podmínky předčasného ukončení
byly sjednány pouze ve prospěch
uživatele, jednalo by se o neplatné
ujednání a dočasné přidělení by takto
platně předčasně ukončeno být ne−
mohlo. Pokud je ale tato reciprocita
zachována, pak se právě v tomto bo−
dě může prokázat ona výše již nazna−
čená „prekérnost“ agenturního za−
městnávání. Praxe totiž připouští
i případy, aby možnost jednostranné−

ho ukončení dočasného přidělení by−
la sjednána z jiných důvodů, než pro
které lze dát výpověď z pracovních
důvodů, nebo dokonce i bez uvedení
důvodu. Jsou tedy dost časté přípa−
dy, kdy uživatel i zaměstnanec mají
právo dočasné přidělení jednostran−
ně ukončit bez uvedení důvodů pou−
ze s dodržením sjednané výpovědní
doby, která se však mnohdy pohybu−
je v horizontu několika málo dnů.
Soudní praxe takováto ujednání ak−
ceptuje právě proto, že podmínky
agenturního zaměstnávání jsou spe−
cifické a negarantují zaměstnanci ta−
kovou míru ochrany a stability jako
standardní pracovní poměr. Pokud
tedy ve Vám předaném pokynu o do−
časném přidělení naleznete ustano−
vení o možnosti jednostranného
ukončení dočasného přidělení, které
vyhovují výše uvedenému, je třeba
uzavřít, že takový postup ze strany
uživatele (nikoliv však Vaší agentu−
ry!) je přípustný a že dočasné přidě−
lení skutečně takto může být jedno−
stranně ukončeno za dodržení uve−
dených podmínek. Na takové ujedná−
ní zpravidla pak navazuje ustanovení
pracovní smlouvy, kterou proto pro−
sím také pečlivě prostudujte, kde se
sjednává pracovní poměr agenturní−
ho zaměstnance vždy na dobu urči−
tou vymezenou zpravidla jednak kon−
krétním termínem (x měsíců nebo do
… 2017), ale současně též případně
„do skončení dočasného přidělení“
ke konkrétnímu uživateli. Pokud uve−
dené dokumenty jsou takto obsaho−
vě provázány, pak by jednostranné
ukončení dočasného přidělení výše
uvedeným způsobem znamenalo
i skončení Vašeho pracovního pomě−
ru u agentury. 

Mgr. Radek Chaloupka

Střípky 
z Plzně

Výzva z Prazdroje
Ležák Pilsner Urquell letos slaví
úctyhodné 175. výročí od svého
zrodu a chystá k tomu řadu zají−
mavých událostí. Jednou z nich
je výstava unikátních dobových
předmětů odkazujících na důleži−
tá historická období značky
i českých hospod.   

„Pro plánovanou výstavu Pl −
zeňské hospody hledáme a sbírá−
me především fotografie interiérů
a exteriérů českých hospod, po−
zvánky, plakáty, taneční pořádky,
ale také zařízení hospod a restau−
rací, nejrůznější zákazy či naříze−
ní, jídelní lístky, účty, reklamy, ob−
rázky, pohlednice a jiné věci spo−
jené s pohostinstvím 19. – 20.
století do roku 1989. Tedy vše na
téma hospody, zahrady, plesy, vý−
letní a zájezdní restaurace, spo−
lečnosti, spolky, schůze, štam−
gasti, atd.,“ říká Rudolf Šlehofer,
manažer rozvoje cestovního ru−
chu a péče o historické dědictví
Plzeňského Prazdroje.  

Fotografie vašich historických
předmětů můžete zasílat na emai −
lo vou adresu sbirky.muzeum@
pilsner.sabmiller.com až do 24.
dubna 2017 nebo je můžete 
rovnou přinést přímo do Pivo −
varského muzea v Plzni (Velesla −
vínova 6, denně 10−17 hod.).
Další podrobnosti ke sbírce hos−
podských předmětů najdete na
www.prazdrojvisit.cz   

� POZVÁNKA �

V oblíbeném pořadu 

„BEZE SPĚCHU s Pospíšilem“

vás zve moderátor Josef Pospíšil 
na setkání s klasickou krojovanou
moravsko−slováckou dechovkou

VACENOVJÁCI Petra Grufíka
se sólisty a zpěváky.

Hostem pořadu bude tentokrát 
známý herec Jan SKOPEČEK

a představí svoje vtipné písničky, 
které napsal společně s autorem

hudby Davidem Laštovkou 
a které natočila kapela 

„KROKY MICHALA DAVIDA“.

Pořad „BEZE SPĚCHU 
s Pospíšilem“

je ve čtvrtek 27. dubna 2017.
Začátek je v 17:00 hod. 

v KD PEKLO v Plzni. 
Můžete využít i předprodej 

vstupenek. 
Srdečně zve Josef Pospíšil
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Výsledky krajského kola soutěže Zlatý
erb 2017, Junior erb 2017 a Cena hejt−
mana Plzeňského kraje 2017 o Nejlepší
webovou stránku příspěvkové organi−
zace, které byly dnes na Krajském úřa−
dě Plzeň ského kraje vyhlášeny, odesla−
ly do celostátního kola Starý Plzenec
(nejlepší webová stránka města),
Slatina (nejlepší webová stránka obce)
a Bělá nad Radbuzou (nej lepší elektro−
nická služba – hlášení rozhlasu).

Ceny vítězům 14. ročníku krajské−
ho kola soutěže Zlatý erb 2017 o nej−
lepší webové stránky a elektronické
služby měst a obcí   předali na slav−

nostním ceremoniálu hejtman Josef
Bernard a jeho  náměstek Ivo Grüner.
Zároveň byli vyhlášeni vítězové 
5. ročníku soutěže určené mladým li−
dem do 18 let Junior erb 2017 a již
potřetí také Cena hejt mana Plzeň −
ského kraje 2017 o Nej lepší webovou
stránku příspěvkové organizace.

Do Zlatého erbu 2017 se přihlásilo
12 měst, 13 obcí a 13 elektronických
služeb. Vítězové Junior erbu 2017 byli
vybíráni ze 7 přihlášených projektů,
vítě zové Ceny hejtmana Plzeňského
kraje 2017 o Nejlepší webovou stránku
příspěvkové organizace z 11 projektů.

Zlatý erb 2017 do Plzence

Pane starosto, konečně byla zima, 
jaká má být.
Ta letošní právě končící zimní sezona
se na Železnorudsku opravdu povedla.
Po třech letech, kdy byl
nedostatek sněhu, se
zase „paní zima“ na
Šumavě předvedla v pl−
né kráse bohatou sně−
hovou nadílkou. Myslím
si, že všichni co mají rá−
di lyžování, mohli být
spokojeni. Lyžovat se
začalo již loni koncem
listopadu a všechny ly−
žařské areály uspoko −
jovaly sjezdové lyžaře
od prosince až do dru−
hé poloviny letošního
března. Také běžkaři, 
díky dostatku přírodního sněhu a tím
možnosti kvalitně upravovat běžecké
stopy, si přišli na své. Mohli zažít
Šumavu z bílé stopy se všemi krásami
zimní krajiny. Chtěl bych poděkovat
všem zimním návštěvníkům, lyžařům,
že zůstali Šumavě věrni a doufám, že
i v příštích zimních sezo−
nách budou podmínky
pro lyžování takové, aby−
chom je přilákaly.
Návštěvníci a turisté
Železnorudska chtějí
mít pro sebe Šumavu po
celý rok, nejen v zimě.
Na co se mohou těšit?
Úspěšná zimní sezona je
samozřejmě závazkem
pro sezonu letní. Máme
již připraven bohatý pro−
gram na letní sezonu,
který je tvořen již osvěd−

čenými akcemi z minulých let, tak i řa−
dou dalších v česko−bavorském du−
chu. Ty hlavní termíny letošního roku
jsou: 1. července Rysí slavnosti, 4. až

6. srpna Železnorudské slavnosti,
9. září Okolo Železné Rudy a Česko−ba−
vorské neděle 18. června a 24. září.
Zajímavým zpestřením nejen v rámci
sezony, ale i česko−bavorské spoluprá−
ce bude Týden Sousedů, který proběh−
ne v Muzeu železnice v Bavorské Rudě

od středy 28. června do neděle 2. čer−
vence. V rámci projektu Kulturní region
Bavorsko – Čechy 2017 se budou 
prezentovat tři bavorské regi−

ony, a to Dolní Bavorsko,
Horní Falc, Horní Franky
a tři české kraje Plzeňský,
Karlo varský a Jihočeský.
Samozřejmě máme na
Železnorudsku připravený
další bohatý program, se 
kterým včas seznámíme všechny,
co s Šumavu a Železnorudsko
oblí bili a mají rádi. Informace 
najdou na stránkách: www. 
sumavanet.net/itcruda
Jedním z klíčových zákonů této
vlády je novela Zákona o ochra−
ně přírody a krajiny.
Zákon je v posla nec −

ké sněmovně. Zmi ňu ji to
z toho důvodu, že se
opět rozhořel boj o Šu −
mavu. Bude více zpří−
stupněna turistům nebo
z ní bude divočina?
Boj o Šumavu respektive
s divočinou prohráváme
a uvidíme, jaký vývoj
nám naordinují zákono−
dárci. Já osobně z po−
hledu starosty města na
česko−bavorské hranici
a v chráněných režimech nejen Ná −
rod ního parku Šumava, ale i Národní
přírodní rezervace Černé a Čer tovo
jeze ro, Přírodní památky Královský
hvozd, Chráněné oblasti Šumava
a oblasti NATURA 200, chci chránit
šumavskou přírodu. Ta dávala před−
chozím generacím obživu a posléze
i návštěvníkům – turistům prospěch

a potěšení. Musí se najít ale koncen−
sus, který zajistí udržení stálých oby−
vatel na Šumavě a jejich prosperitu.

Jen tak mohou být stávající
rozpory odstraněny.
Dle mého soudu je třeba se
vrátit k většímu otevření
Šumavy pro turistické využití
a najít finanční mechanismy,

jak podpořit toto území, které
většinová společnost nejen naší

země chce přetvořit v divočinu. V sou−
časné chvíli celé naše příhraničí čás−
tečně těží z prosperity našich bohat−
ších sousedů. To ale nemusí tak být
pořád. Při přejezdu hranice do soused−
ní Bavorské Rudy vidíme, jak mohutné
bagry přeměnily bývalý krytý bazén

s mořským vlnobitím v haldy sutě a dr−
ceného betonu. Na celém povodí
Řezné i Špičáckého potoka staví bobří
rodinky jednu hráz za druhou. Bobr 
invazivně osidluje vodní toky.
Jsem optimista a věřím, že i naše 
generace vytvoří pozitivní počin v roz−
voji Šumavy jako poselství pro genera−
ce příští.                                              (re)

Starosta Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr říká:

Bobři si postupně přivlastňují povodí Řezné
i Špičácký potok a staví jednu hráz za druhou.

Po krytém plaveckém bazénu v Bavorské Rudě 
zbyly jen haldy sutě, na kterých dominuje bagr.

Častá setkání starostů Železné Rudy Michala Šnebergra
(vlevo) a Bavorské Rudy Charly Georga Bauera přispí−
vají k rozvoji spolupráce v turistickém ruchu.

Po úspěšné zimní sezoně již máme 
připravený bohatý program na sezonu letní
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Vážený pane premiére. 
Před dvěma lety jsem se na Vás pí−
semně obrátil s konkrétními podně−
ty ve věci Národního parku Šumava,
kde jsem Vás mimo jiné upozornil,
že Šumava není pouze odborně eko−
logickým problémem, ale také so −
ciálním a ekonomickým. Očekával
jsem odpověď od Vás, šéfa exekuti−
vy, dostalo se mi však odpovědi od
Vašeho poradce Vladimíra Špidly.
Ten mi dal ve své odpovědi ve všem
za pravdu a slíbil nejen konsensuál−
ní řešení, ale zejména dlouhodobou
shodu na vyvážené politice ochrany
přírody na Šumavě. Události, které
následovaly, předčily mé nejhorší
očekávání. Dovolím si Vám proto
připomenout několik nejzásadněj−
ších faktů. 
Naprostá většina vládních slibů, da−
ných nám před založením národního
parku, není ani za 26 let od založení
parku splněna. Pokud některý z nich
připomeneme, jsme napadáni, že
chceme národní park zlikvidovat.
Mohu Vás ujistit, že starostové člen−
ských obcí ve Svazu obcí svůj sou−
hlas nikdy nevzali zpět a nejsou ani
developerskými pohůnky. To dokazuje
například fakt, že to byli šumavští sta−
rostové, kteří v minulosti zabránili 
divoké privatizaci národního parku.
Ironií osudu je, že dnes naopak priva−
tizátoři podepisují petice za šumav−
skou divočinu. 
Současné vedení ministerstva život−
ního prostředí nebylo schopno za tři
roky projednat, v souladu se záko−
nem, plán péče. Před třemi roky tvrdil
národu ministr Brabec, že bez tohoto

základního koncepčního dokumentu
nelze odpovědně vykonávat péči
o národní park. Jak je vidět, tak lze,
ovšem zásadní otázkou je, komu ta−
kový chaotický nekoncepční stav vy−
hovuje. Šumavským obcím a šumav−
ské přírodě určitě ne. S koncepcemi
je to na Šumavě, nebo spíše v Praze,
vůbec těžké. Jakákoliv koncepce, kte−
rou navrhla šumavská samospráva,
byla předem odsouzena k zániku, ač
se ministerstvo či vláda tvářily, jak
dobrá věc vzniká. Poslední koncepci,
Krajinný integrovaný plán rozvoje
Šumavy (KIPR), kterou důležitě
schvalovaly předchozí vlády a minis−
terstva, ostudně zahubila Vámi vede−
ná vláda a Brabcovo ministerstvo. 
Jedním z klíčových zákonů Vaší vlá−
dy je novela zákona o ochraně příro−
dy a krajiny. Její naprostá nevyvá −
ženost, direktivní prosazování a způ−
sob, jakým je o ní vedena debata, mě
utvrzují v přesvědčení, že má jít na
ruku především ekoaktivistům. Ti ta−
ké vymysleli pro svoji plošnou a ná−
kladnou kampaň speciální demago−
gický slovník, kterým dnes hovoří
média, členové učených společností,
státní úředníci, VIP osobnosti ale
i politici. Ten slovník se skládá ze
slov – developer, beton, asfalt, lanov−
ky, sjezdovky, akvaparky, delfinária
a papalášský lov tetřevů, medvědů či
vlků. Profesio nální a odborné vedení
státu by tuto demagogickou, lživou
a emotivně agresivní kampaň vyvrá −
tilo pravdivými argumenty. Bohužel
se tak nestalo. Nevyslyšeli jste ani
konkrétní návrhy a připomínky Svazu
obcí Národního parku Šumava, který−

mi upozorňoval
jak na věcné a odbor−
né chyby novely, tak na její nevy−
váženost v případě Šumavy. Nebyly
to žádné návrhy o developerech, be−
tonu, asfaltu, lanovkách, sjezdov−
kách, akvaparcích, delfináriích či pa−
palášských lovech. Byly to návrhy
o zachování mnohasetleté kontinuity
člověka a přírody a o naplnění zá−
kladní filozofie národních parků.
Svoje přehlížení pak vydáváte za de−
mokratický proces a zaštiťujete se
počtem poslaneckých hlasů, kterými
byla Vaše novela zákona schválena.
Šumavské obce v tom příliš demo−
kracie nespatřují. 
Nejsou to ale poslanci, kteří se zpro−
nevěřili demokracii, když přeslechli
hlasy většiny obcí v regionu, kterých
se novela zákona týká. Jsou to zelení
lobbisté, kteří za pomocí velké aktivi−
ty, tlaků a nepravdivých informací, to
vše za obří finanční dotační podpory
také státu, dokázali ovládnout mediál−
ní prostor a prosadit svůj zákon.
Nemluvím jen o posledních měsících,
ale o letech usilovné práce, která vy−
ústila ve zdání, že většina národa, vo−
ličů, chce tzv. „ochranářskou“ podo−
bu zákona o Šumavě. Poslanci se
předháněli v podpoře tohoto tvrdě ze−
leného zákona, jakkoliv je zřejmé, že
toto přesvědčení je více výsledkem
manipulace, než skutečné znalosti
faktů. K politování je určitě skuteč−
nost, že jsme se jako zástupci regio−
nu nedovolali svých práv. Jako staro−
stu malé šumavské obce mě ale děsí
pohled na účinnost výše uvedeného
manipulativního postupu, který je

v rukách ekoaktivistů skutečnou hroz−
bou parlamentní demokracie. Po tom−
to „úspěchu“ budou jistě následovat
další pokusy o prosazení jejich ideo−
logie do zákonných norem. 
Vážený pane premiére, Vaší novelou
zákona popíráte nejhlavnější filozofii

národních parků „POZNÁVEJ
A CHRAŇ“, kterou na−

hrazujete zásadou
„ D I V O Č I N A
VSTUP POUZE NA

POVOLENÍ“, slibu−
jete lidem, kterých se to

týká, lepší místo pro život a daňo−
vým poplatníkům nové a lepší pro −
žitky v přírodě na Šumavě. Pouze tím
vršíte nesplnitelné sliby. Skutečné do−
pady zákona na životy obyvatel i re−
kreaci návštěvníků jsou totiž úplně 
jiné. Žádné nové turistické stezky do
dosud uzavřených oblastí Šumavy
nepovedou, běžecké lyžování bez
možnosti strojové úpravy lyžařských
stop turistickou veřejnost odradí, děti
si nebudou smět u vánočního strom−
ku ani zapálit prskavku. 
Věřím, že pro Vás jsme obyčejní ves−
ničané. Ale i obyčejný vesničan má
mnohem více zkušeností a znalostí
o místě, kde žije, než jakýkoliv praž−
ský politik, pavědec či ekoaktivista. 
Vy jste svými městskými potřebami
přetvořili přírodu na vybetonované
a vydlážděné železobetonové komple−
xy. A svůj pocit viny za Vaše železobe−
tonové pohodlí kompenzujete přehlíže−
ním faktu, že na Šumavě po dlouhá
staletí žijí lidé v souladu s přírodou.
Ochrana přírody byla dosud řízena
nadčasovým zákonem, jehož tvůrcem
byl skutečný ekolog Ivan Dejmal.
Pokud máte odvahu, kousek cti, hr−
dosti a odpovědnosti, pak nedopustíte,
aby byl tento zákon zneuctěn novotva−
rem z dílny účelového spojenectví
ANO a Hnutí Duha a který nazýváte
vládní návrh novely zákona o ochraně
přírody a krajiny. 

S pozdravem 
Antonín Schubert, předseda 

Svazu obcí NP Šumava, 
starosta obce Modrava

Svaz obcí Národního parku Šumava

Otevřený dopis předsedovi
vlády české republiky
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Aby mohli fanoušci společně fandit
národnímu hokejovému týmu na blí−
žícím se šampionátu a zároveň nala−
dili české reprezentanty na stejnou
touhu po vítězství, připravil partner
české hokejové reprezentace Pilsner
Urquell speciální hokejovou várku.
Speciální proto, že letos poprvé ji
uvařili hokejisté s fanoušky dohro−
mady. Takto společně připravený
zlatý plzeňský ležák podpoří během
šampionátu hokejovou atmosféru
v českých hospodách. 

„Letošní vaření bylo unikátní, pro−
tože tentokrát jsme přizvali tým lidí,
které spojuje nejen touha po vítěz−
ství, ale především společná víra

v ně,“ říká Václav Berka a dodává:
„Uvědomili jsme si, že kompletní
varní tým se musí skládat nejen
z hokejistů, ale i jejich fanoušků,
protože ti svou podporou a fanděním
pomáhají národnímu týmu bojovat
o medaile.“ 

Že bez fanoušků by hokej nebyl
opravdovým hokejem, potvrzuje i bý−
valý reprezentant Martin Procházka,
který společně s členem národního
týmu Jakubem Kovářem pomáhal 
fanouškům várku uvařit. „Sám dobře
vím, jak fanoušci dokáží hráče vyhe−
covat a pomoci jim k lepším výko−
nům, jsou prostě důležitým hráčem
týmu,“ řekl Martin Procházka.

Hokejisté s fanoušky uvařili pivo

Tisíce plzeňských dětí už za několik
týdnů čekají zápisy do mateřských
a základních škol. V  případě mate −
řinek jsou termíny stanoveny na ob−
dobí od 2. do 16. května, u prvních
tříd základních škol se zápisy 
uskuteční již od 1. do 30. dubna.

Kapacity mateř−
ských i základních
škol v Plzni jsou do−
statečné, v  pří padě
školek bude z celko−
vých 5162 míst pro
nové děti uvolněno

zhruba 1500 míst. V případě základ−
ních škol předpokládá radnice, že do
prvních tříd ve 26 základních školách

zřizovaných městem
Plzeň nastoupí kolem
1800 žáků. Pro prv−
ňáčky je připraveno
78 tříd. 

„V Plzni zhruba od
roku 2013 pozorujeme

výraznější přesun silných ročníků dě−
tí ze školek do prvních tříd, tento
trend by měl vydržet ještě tak dva ro−
ky. Ve školkách díky tomu dochází ke
zklidňování situace. Místo v nich by−
chom proto měli mít nejen pro
všechny tříleté a starší děti s trvalým
pobytem v Plzni, ale už i také někde
pro děti dvouleté,“ uvedl primátor
Martin Zrzavecký. 

Zápisy do škol začaly
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Okresní myslivecký spolek Česko −
moravské myslivecké jednoty v Ro −
 kycanech představil necelých pět
set nejrůznějších trofejí ulovených
na Rokycansku za rok 2016. Již
potřetí se výstava konala v útulných
prostorách Restaurace Na Střelnici
v centru města. Výhodná poloha
i možnost občerstvení měla pozitiv−
ní vliv na návštěvnost celé výstavy,
kde bylo k  vidění 309 srnčích, 68
jeleních, 11 mufloních, 81 dančích
a 24 trofejí sičí zvěře.  

Samotná výstava začala hodno−
cením trofejí a jejich instalací, se
kterou pomáhali frekventanti kurzu
o první lovecký lístek. Na vlastním
hodnocení se podíleli zkušení po−
suzovatelé v čele s ing. Hamříkem,
který hodnotil význačné trofeje. Od
pátku do neděle si mohli zájemci
z  řad odborné i laické veřejnosti
prohlédnout vkusně a precizně při−
pravenou výstavu v krásných pro−
storách, kde byla prezentována čin−
nost myslivecké organizace na
Rokycansku. Tradiční součástí vý−
stavy trofejí byla i expozice roky−
canských ochránců přírody, kteří
s mysliveckou organizací úzce

spolupracují a propagují její aktivity
na svých webových stránkách na
adrese www.csop.erc.cz . 

„V neděli úderem dvanácté hodiny
výstava pozvolna tradičně končí. Po
náročném čtyřdenním maratónu je

potřeba všechny trofeje předat zá−
stupcům mysliveckých spo leč ností,
kteří je posléze předají úspěš ným
lovcům. I letos převažoval správný,
tzv. průběrný odstřel, což dává záru−
ku, že i při příští výstavě bude co ob−
divovat.  Myslivci tak opět dokázali,

že jsou na odpovídající odborné
úrovni a nezatíženi touhou po co nej−
silnější trofeji, což je jistě dobrým
signálem pro další rozvoj české
myslivosti, která nemá na růžích
ustláno. Stále se najde řada lidí, kteří

myslivost, respektive lov odsuzují.
Bohužel, tito lidé nemají zájem se
s problematikou myslivosti seznámit
blíže. Jistě by poté pochopili nena−
hraditelnou úlohu myslivce v kraji−
ně,“ sdělil Pavel MOULIS

předseda ZO ČSOP Rokycany

Aneta Těhanová a Petr Moulis při instalaci trofejí

Myslivci představili trofejeStřípky 
z Plzně

Spolupráce
s Vojenským 
historickým 

ústavem
Rada města Plzně schválila pod−
pis Memoranda o spolupráci
statutárního města Plzeň s Mi −
nis terstvem obrany České re−
publiky, konkrétně s Vojen ským
historickým ústavem Praha. 
Ten již dlouhodobě spolupracuje
s Patton Memorial Plzeň v  ob−
lasti výpůjček militárií a přispívá
také zapůjčením techniky z  vo −
jen ského muzea v  Lešanech
k  obohacení programu plzeň−
ských Slavností svobody. Cílem
spolupráce je zkvalitnit a posílit
historické povědomí regionu
Plzeň, a to zejména v  kontextu
let 1914 až 1945. 

„S pomocí Vojenského histo−
rického ústavu se Plzni daří
uchovávat jedinečnou tradici
oslav osvobození města Plzně
americkou armádou a expozici
v Patton Memorial Plzeň. Spolu −
práce se ale týká i dalších histo−
rických událostí a společnou
snahou je zejména přiblížit his−
torii veřejnosti a dětem prostřed−
nictvím edukačních programů,“
uvedl první náměstek primátora
Martin Baxa. 

Spolupráce zakotvená v me−
morandu se má týkat nejen
Slav ností svobody, ale také
Oslav vzniku samostatného
Československa, dále vědecké
činnosti, vzdělávací a osvětové
činnosti při pátrání po osudech
československých frontových
vojáků, kteří za Československo
bojovali během 2. světové války,
a též marketingu a PR. Termín
podpisu memoranda bude
upřesněn. 
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V centru Pasova, na břehu řeky
Dunaje, hned vedle radnice stojí zají−
mavý dům jménem Wilder Mann,
který až do konce 19. století sloužil
jako hotel. Vystřídala se v něm
spousta zajímavých hostů, mezi něž
patřila i rakouská císařovna zvaná
Sissi. Během 20. století byl hotel pře−
stavěn na byty. V roce 1980 koupil
tento a další 3 přilehlé domy pan
Georg Höltl za účelem obnovení slav−
ného hotelu a zřízení sklářského mu−
zea. Dnešní hotel Wilder Mann ukrý−
vá největší sbírku českého skla na
světě. Sklářské muzeum v Pasově
bylo založeno 1985 Georgen Höltlem.

Vše začalo autobusem Tatra
V roce 1945 bylo Georgu Höltlovi 17
let. Byl vlastníkem řidičského průkazu
a měl svůj český autobus značky Tatra
na dřevoplyn, se kterým provozoval
linku Tittling – Pasov. V roce 1949 byla

měnová reforma a se zavedením 
marky už bylo možné koupit i naftu. 

Hotel na kolečkách 
Od roku 1950 směli Němci jezdit do ci−
ziny, tak začal organizovat výlety do
Švýcarska a pak hned do Itálie. Mezi
prvními zákazníky bylo především

mnoho poutníků se zájmem
navštívit slavná evropská
svatá místa, například ve
Francii nebo Španělsku.
Autobus měl vzadu přívěs se
stany, ve kterých se přespá−
valo. Pak ale vyvstaly poža−
davky na zlepšení komfortu
cestování. Pan Georg Höltl
vymyslel přívěs s kabinami
na spaní, aby v něm mohli
všichni cestující přenocovat.
Takový hotel na kolečkách,
dnešní Rotel. Bylo to v roce
1959. Svůj nápad si pro jis−
totu nechal patentovat. První
jízda vylepšeného autobusu
vedla přes Turecko až do

Jeruzaléma. Pan Höltl si z výpravy při−
vezl vodu z řeky Jordánu a nechal s ní
pokřtít svého prostředního syna Petra.

S Rotelem po celém světě
V roce 1962 se uskutečnila cesta do
Indie, o dva roky později do Ruska, pak
do USA, napříč Saharou a od roku
1972 jsou na programu cesty po ce−
lém světě. Höltlovy autobusy dnes
potká te skutečně všude, také v Austrá −
lii. Celkem jich jezdí sedmdesát.  

Láska ke sklu
Už ze svých prvních cest do Orientu si
pan Georg Höltl přivážel různé sklo
a také keramické amfory. Tři 2000 let
staré římské koupil v roce 1959
u Mrtvého moře. Tenkrát ještě netušil,
že tím pokládá základní kámen své 
budoucí sbírce. Na začátku
70. let začal sbírat sklo čes−
ké. Ještě o něm sice nic ne−
věděl, ale tušil, že je tam za−
chycena dávná kultura té
nejvyšší úrovně, která se
nacházela přímo před jeho
dveřmi. To v něm probudilo
nebývalý zájem, a tak kupo−
val sklo z různých aukcí,
především to, které jednotli−
vé hutě vyráběly pro evrop−
ský trh. Jako ideální prostor
pro vystavení sbírky se jevil
právě zrekonstruovaný ho−
tel Wilder Mann. 

Astronaut Armstrong otevírá
muzeum
Dne 15. března roku 1985 přestřihl
americký astronaut Neil Armstrong

pásku nově vzniklého muzea. O něco
později se začali sjíždět odborníci, kteří
sklo pečlivě roztřídili podle epoch
a místa vzniku a vše do detailu popsali.
Byly to především dámy dr. Heydová
a dr. Brožová z Prahy a dr. Zelasko
z Polska. Svět začal pasovské muzeum
uznávat jako nejvýznamnější výzkum−
né centrum evropského skla.

Skleněná krása z Bavorska,
Šumavy a Krkonoš
Těžiště sbírky leží hlavně v době od 19.
století až po secesi. Je tu i pár mo −

derních věcí, ale jen okra−
jových. V muzeu se ve 
velké míře nacházejí expo−
náty ze sklářských hutí
Bavorského lesa, Šumavy
a Krkonoš jak z české, tak
i polské strany. Většina
z hutí už dnes neexistuje.
Velký prostor byl dán sklu
z Klášterského Mlýna po−
blíž Rejštejna a tamější
značce Lötz nebo sklárně
Wilhelm Kralik z Lenory.
Všech asi 30.000 kusů je
vystaveno v 600 vitrínách a

rozmístěno do tří podlaží. 
Náš průvodce, syn zakladatele, Peter
Höltl co nejsrdečněji zve všechny čes−
ké návštěvníky Pasova do sklářského
muzea, které je v hotelu Wilder Mann. 

Romana Merglová

Nejkrásnější dům skla na světě

Sklářským muzeem nás provedl syn
zakladatele Petr Höltl.

Höltlovy autobusy dnes potkáte po
celém světě. Celkem jich jezdí 70.

Hotel Wilder Mann je hned vedle pasovské
radnice.

Největší světová sbírka
českého skla je v Pasově
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V současné době se na naší škole
vyučuje devět oborů vzdělání
s výučním listem a dva obory 
kategorie E.
Všem je věnována veškerá péče,
protože velmi dobře víme, že ab−
solventi potřebují dostatek teore −
tických znalostí a praktických do−
vedností, aby se dokázali uplatnit
na trhu práce.
Obory můžeme rozdělit do tří kate−
gorií – na technické, stavební
a službové. Ze strany firem je dnes

zájem o absolventy všech oborů.
Kvalitní pracovní síly je nedostatek
a odborníků v oboru ještě větší.
My jsme v posledních letech doká−
zali posunout úroveň vzdělání hod−
ně vpřed díky nákupu moderního
vybavení, jak pro výuku teorie, tak
pro výuku praxe. Třídy jsou moder−
ní, vybavené novou didaktickou
technikou, odborný výcvik provádí
žáci v moderních dílnách a praco−
vištích vybavených moderním zaří−
zením a technikou. 

Nedílnou součástí výuky je i celá
řada kurzů, které rozšiřují vzdělání
a zlepšují uplatnitelnost na trhu 

práce. Škola má vlastní autoškolu,
která zajišťuje výuku řidičských
oprávnění skupiny B, T, C pro 
žáky technických oborů a všem
ostatním zájemcům skupiny B, T,
C, AM, A1, A2, A, B+E, C+E
za úplatu. Vozový park je mo der−
ní, máme jako jedni z prvních
na výuku traktor NEW HOLLAND
s novým přívěsem ZDT. Dále má
škola vlastní svářečskou školu,
kde za jišťujeme pro žáky a zájemce
vý uku širokého spektra svářeč−
ských kurzů.
Není potřeba se bát učebních 
oborů. Jejich uplatnitelnost na trhu

práce je veliká. Troufnu si říci, že
pokud absolvent chce, tak práci
najde vždy. V současné době je

i odměna za tuto práci vyšší.
Kromě toho my v průběhu studia
zajišťujeme praxi žáků v soused−
ním Bavorsku, kde je zájem o tyto
absol venty ještě větší než u nás.
Co říci závěrem. Pokud přemýšlí−
te o budoucnosti, kde chcete mít 
jisté zaměstnání a finanční pří−
jem, tak přijďte studovat některý
z učebních oborů u nás vyu čo −
vaný. Kromě toho vám na větši−
nu těchto oborů můžeme zajistit 
stipendium od některé firmy 
z regionu. 
Věřte tomu, že firmy mají o vás
skutečný zájem. (pi)

Ještě máme volná místa

Řemesla mají v naší škole tradici
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Přítomnost přírodního kamene na−
příklad ve vašem bytě zvyšuje po−
hodu a posiluje vitalitu. Příroda má
zvláštní léčivou sílu. Známé je léči−
telské využívání kamenů již ve sta−
rém Řecku, Římě i Egyptě. Kameny
byly důležitou součástí medicín−
ských tradic těchto národů.
Kámen sám o sobě působí blaho−
dárně na lidský organismus, napří−
klad odstraňuje bloky v těle, které
brání průtoku energie, posiluje du−
ševní rovnováhu a citovou vyváže−
nost. Pokud jen trochu můžete, měj−
te doma kousek přírody. Přímo se
nabízí vytápění bytu, rodinného do−
mu, kanceláří přírodními kameny.
Mnohaletou zkušenost s tímto dru−
hem vytápění má  firma eurotop  in
ve Kdyni.
Co můžete očekávat od topení z pří−
rodního kamene nám řekli majitelé
kdyňské firmy pánové Jiří Janoušek
a Daniel Smolík.

Teplo všemi směry
Základem vytápění je panel z přírod−
ního kamene. K jeho ohřívání slouží
systém topných kabelů, které jsou
v panelu zabudovány ve  vyfrézova−
ných drážkách. Kabel po zahřátí
okamžitě předá teplo kamenu, který
se za necelou půlhodinu nahřeje na
teplotu 60 °C. Panel předává teplo
do místnosti všemi směry – k pod−
laze, stropu i do středu prostoru.
Oproti klasickému vytápění tak  do−
chází k rovnoměrnému rozložení
tepla, kdy rozdíly v jedné místnosti
mezi stropem a podlahou nepře −
kračují 3 °C. 

Konec plísním
Díky unikátním vlastnostem přírodní−
ho kamene je prostor vyhříván na zá−
kladě dlouhovlnného záření. Je to ob−
doba kachlových kamen. Sálavé tep−
lo ohřívá i předměty a zdi v místnosti.
Zeď je teplejší, čímž se rosný bod

(místo, kde se setkává vzduch
s chladnou zdí) posouvá směrem
ven. Proto sálavé teplou účinně pů−
sobí proti plísním a díky tomuto 
topení jsou plísně už minulostí.
Další jedinečnou a originální vlast−
ností kamene jsou jeho akumulační
schopnosti. Po nahřátí panelu na
90 °C se vypne a jeho pozvolné
ochladnutí má ještě po 2,5 hodinách
teplotu 30 °C.

Nejsou to přímotopy
U některých zájemců o naše topení
stále převládá názor, že jsou to pří−
motopy. Je to naprostý omyl. Ano,
vytápíme elektrickou energií, ale na−
še vytápění funguje na zcela jiném
principu než přímotopy.  Když vymě−
ní přímotopy za naše topné panely,
ušetří na nákladech za topení  až
40 %. Topení přírodními kameny je
také méně nákladnější o 20 až 30 %
oproti ostatním topným systémům
(uhlí, dříví, plyn). Další výhodou je,
že nepotřebujete komín, se kterým
jsou spojeny kontroly, čištění, opra−

vy, dále odpadá výměna
kotle, rozvodů, vodních
radiátorů, skladovacích
prostor pro uhlí a dřevo.

Něco navíc
Pro všechny naše zákazní−
ky platí, že mají dovoz,
montáž  a digitální termo−
stat do každé místnosti
ZDARMA. Na topné těleso
z přírodního kamene je zá−
ruka 14 let. Poskytujeme
záruční i pozáruční servis.
Předpokládaná minimální
životnost přírodního kame−
ne je 100 let.
Topení z přírodního kame−
ne lze připojit na 20 hodi−
nový nízký tarif a celá do−
mácnost je měřena v této
sazbě.

Využijte fotovoltaiku
Topení přírodními kameny
ve spojení s fotovoltaikou
je ta nejlepší kombinace.
Stále více lidí si dává na
střechu rodinného domu
fotovoltaiku. Tuto svoji
sluneční elektrárnu mo−
hou velmi výhodně využít
pro vytápění rodinného
domu přírodními kameny.
Už jsme  v mnoha mís−
tech  republiky  montovali
naše panely, které byly
napojeny na fotovoltaiku, jako na −
příklad v Nýrsku, Klenčí pod Čer −
chovem a jinde. 

Ideální topení pro zdraví
Sálavé teplo pozitivně působí na lid−
ských organismus. Nevzniká téměř

žádná cirkulace vzduchu, nevíří se
prach a alergenní částice. Díky stej−
noměrnému rozložení tepelného záře−
ní nemají vlhkost, alergeny a plísně
žádnou šanci. Přírodní kámen udržuje
konstantní vlhkost v místnosti 52 až
58 %, nevysušuje pokožku, vzduch
a nespaluje kyslík. Topení je vhodné
pro alergiky, astmatiky, lidi s dýchací−
mi potížemi a pro novorozence. Velmi
příznivě působí na psychiku a posiluje
kardiovaskulární systém. 

Přijďte se poradit 
Každému se budeme individuál ně vě−
novat přímo v naší firmě euro top in,
která sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici
(u autobusového nádraží). Na setkání
se zákazníky jsme si vyhradili každý
pátek od 8.00 do 12.00 hod. a od

13.00 do 16.00 hodin. Jinak nás za−
stihnete na telefonu, nebo nám pošle−
te e−mail. Každému zájemci o naše
topení nezávazně a zdarma vypočítá−
me provozní a pořizovací náklady,
takže se předem dozví, kolik ročně
zaplatí za topení.  (re)

Konvenční, klasické topení.
 Obvykle topení ohřívá vzduch
jen v blízkosti topného tělesa.
Horká hlava, studené nohy a ví−
ření alergenních látek.

Tepelné záření z přírodního kame−
ne. Díky dlouhovlnnému tepelné−
mu záření je teplota v místnosti
stejnoměrně rozložena. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu.

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením

Topení z přírodního kamene šetří peníze 
a blahodárně  působí na lidský organizmus
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Trojice spolužáků v páté třídě základ−
ní školy se rozhodla, že založí hu−
dební skupinu a nazve ji dle svých
tehdejších schopností Laik (amatér,
diletant). Nikdo z nich neuměl hrát
na žádný hudební nástroj. Pravidelně
se scházeli ve svých dětských poko−
jících, kde na různé hrnce a puklice,
zkoušejíce trpělivost rodičů, vytvářeli
nejrůznější formy hluku.

Členové skupiny nedali na dopo−
ručení učitelky hudební výchovy, ná−
zory rodičů a ostatně celého okolí,
aby se věnovali raději jinému oboru
než hudbě. Chlapci si domluvili kon−
cert v plzeňském divadlu Dialog.

Laici se však svými prvními ne −
úspěchy nenechali odradit a koncem
roku 1997 natočili svůj první demo−
singl „Zabiják“. Hudební styl kapely
se v této době označuje jako „kinder
punk“ nejen z důvodu image skupi−
ny, která je postavena na dětském
výrazu při vystupování, ale i nepříliš
tvrdém spíše melodickém punku.
Během jednoho z pražských koncer−

tů si kapely všiml i známý pražský
muzikant Jarda Svoboda a nabídl
Laikům hostování před svojí skupi−
nou Traband, což odstartovalo ob−
dobí skupiny, kdy jako „předsko −
kani“ vystupovali před populárními

kapelami jako Mňága a Žďorp, Sto
zvířat nebo Banjo band Ivana
Mládka. Spřízněnou kapelou, která
nejen v samých začátcích skupinu
výrazně podporovala, se stala plzeň−
ská skupina Znouzectnost.

V roce 2000 vydává Laik první ofi−
ciální CD „Záhada zabijáka z písko−
viště“ a následně druhé CD „Šaško −
vé, kejklíři a pimprlata“ .

Po celou dobu své hudební činnos−
ti hraje skupina výhradně vlastní
autor ské skladby a zachovává si svůj
tradiční sound melodického rocku
s prvky ska, punku a country s osobi−
tým zpěvem frontmana Filipa Kasla.
Skupina Laik představuje jednu z má−
la (ne−li jedinou) plzeňskou tzv. klubo−
vou kapelu vzniklou počátkem 90. let,
hrající kontinuálně doposud. 

Kapela tedy nedala na upřímně
míněné rady učitelky hudební výcho−
vy, drze se odvážila vystoupit bez
znalosti jediné noty a dnes má za
s sebou koncerty po celé České re−
publice. V rámci 20 let od první na−
hrávky vydává skupina aktuální CD
„Alchymistova pětiletka“ a připravu−
je pro své fanoušky překvapení na
závěr tohoto roku. (le)

Kontakt: Vladislav Šolc 
mob. 604336654, laici@seznam.cz

V rámci 20. výročí vydává plzeňská skupina Laik nové CD

V současnosti hraje skupina Laik ve složení Filip Kasl (kytara), Vladislav Šolc
(baskytara), Tomáš Pešek (sólová kytara), v nedávné době doplnil skupinu 
rovněž nestor plzeňského bigbeatu bubeník Jiří Bavr Lokajíček (ex. Odyssea,
Turbo) či pravidelný host na pozici saxofonisty Pavel Halík (ex.Tleskač).

Tvrdím, že kamarádství mezi mu−
žem a ženou neexistuje, protože
vždy jde minimálně z jedné strany
o sexuální (fyzickou) přitažlivost, tu−
díž vždy jde jednomu z těch dvou
o dosažení konkrétního cíle. Moje
tvrzení by mohl dokazovat jeden po−
kus, který jsem provedl při skupi −
nové terapii Rodinné konstelace.
Pokus jsem opakoval třikrát s různý−
mi skupinami lidí v různých měs−
tech a vždy vyšel stejný výsledek.
Tím jsem si ověřil svoji teorii, že
vztahy do určité fáze ovlivnit může−
me, od určitého momentu ne. 

Aby se začali bavit dva lidé na 
ulici, musí se u nich sejít jeden spo−
lečný aspekt. Aby se sešli lidé ve
škole jako žáci, musí být společné
dva aspekty. Spolupracovníci už
musejí mít tři společné aspekty. Aby
se lidé stali kamarády, musejí se 
sejít čtyři společné aspekty. Až do
této fáze mohou všichni zúčastnění
vše ovlivňovat.

Aby se dva lidé stali milenci, musí
se přidat další – pátý společný
aspekt, jehož vznik může ovlivnit

pouze žena. Tím se stal z kamarád−
ského vztahu milenecký a bylo pří−
tomno pět aspektů, nutných pro
vznik mileneckého vztahu. Tím se
vysvětlilo, proč z bývalých milenců
již nemohou být kamarádi. Chybí to−
tiž jeden ze čtyř základních aspektů,
které tvoří kamarádský vztah.

Aby se dva lidé stali manželi, mu−
sí se sejít šest společných aspektů.
Aby vztah vydržel celý život, musí
se sejít sedm aspektů. Touto meto−
dou rodinných konstelací, kterou
provádím dva roky, jsem si potvrdil
teorii, že nemůžeme ovlivnit, zda
a kdy budeme mít trvalý vztah, ani
to, jak dlouho vydrží. Tím jsem mu−
sel dát za pravdu svému kamarádo−
vi astrologovi Štěpánu Alexovi, který
tvrdí, že osud nám život ovlivňuje na
šedesát procent. Náš „prostor“, co
s tím uděláme, je omezen na čtyři−
cet procent. Pokud to v jiných 
oblastech neplatí „tak natvrdo“, ve
vztazích se ukázalo, že ano. Nezna −
mená to, že naše kroky, které napří−
klad pro seznámení děláme, jsou
zbytečné. Pokud neuděláme ty
správné, například pro zbavení se
závislosti na partnerovi, nemůžeme
potkat jiného, třeba toho pravého.
Pokud nezvolíme tu správnou mož−
nost seznámení, tak dobu, než jej
potkáme, jen prodloužíme. Špatnou
či dobrou volbou našeho konání jen
zkrátíme či prodloužíme určité ob−

dobí. Stejně tak jsem přesvědčen,
že je pouze na nás, zda budeme
spokojení, šťastní, pohodoví atd.,
jak před vztahem, ve vztahu, tak po
ukončení vztahu. Přesvědčil jsem se
v praxi, že abychom se mohli se−
známit, musí být splněno několik
základních podmínek:

� Musíme mít vyřešen původní
vztah, jinak potkáme někoho,
kdo vztah také nemá vyřešený.

� Musíme být „dospělí“ a vědět,
co a proč chceme.

� Musíme být v psychické pohodě,
protože tu s námi bude chtít sdí−
let každý, smutek a problém ni−
kdo. Jedině tak jsme schopni
„vysílat a přijímat signál“, že se
chceme seznámit.

� Musíme mít reálné představy
o partnerovi.

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda připomíná:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Kamarádství mezi mužem
a ženou neexistuje
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PŘIMEME zdravotní sestry
a oše třovatelky do ambulantní
ošetřovatelské služby v Re −
gens burgu. Nutné: Řidičský
průkaz a základní znalost
něm činy. Info na tel.: 0049
1626441301. PM 170075

NABÍZÍME dlouhodobé i jed−
nodenní brigády:  Práce ve
skladu – s VZV i bez, pekař−
ské práce, manipulační prá−
ce a další. Směny dle výbě−
ru, týdenní zálohy, ubytování.
82−100  Kč/hod. Info na tel.:
377963917. KŘI PM 170018   

PRÁCE DOMA – jednoduché,
manuální, když jste v dů −
chodovém věku, info na
tel.:776329250.  KŘI PM
170084

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a přijme
účtující  SERVÍRKU – vhodné
i pro absolventy všech škol.
Nadprůměrné ohodnocení,
pěkná práce. Turnusy, část.
NJ výhodou,  ubytování po−
skytneme zdarma. Infor ma −
ce: 725835555. RR 70186

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a hledá
čistotnou  paní na mytí bílé−
ho nádobí. 14. tis. čist. /15
odpracovaných dnů, turnusy.
Zaučíme a ubytování poskyt−
neme zdarma. Vhodné i pro
vitální důchodkyně. Infor −
mace na 725835555. RR
70187

AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hod., tel.: 607668443.

PENZION u Nýrska přijme
kuchařku, kuchaře, vhodné
pro důchodce, vyučení není
podmínkou, jedná se o se−
zonní práci, odpoledne. 
Více informací na tel.
602441523. RR 70100

HLEDÁM zedníka, obkladače
a malíře k rekonstrukci 
rodinného domu, tel.:
730630880. RR 70239

PŘIJMU spolehlivého bri−
gádníka – sekání trávy opra−
vy ohrad, řezání dřeva apod.,
80 Kč/hod., tel.: 728683140.
RR 70251

NABÍZÍM brigádu štípání
a řezání dřeva – Chudenicko,
tel.: 606517303. RR 70268

HLEDÁM zdravotní sestru
(zubní instrumentářku) do
soukromé zubní ordinace v
Klatovech. Tel.: 739114014
– volat ráno v 7.00 hod. RR
70260

BRIGÁDA pro studenty:
Sháním brigádníky na příle−
žitostnou (víkendy, prázdni−
ny) pomoc s úklidem větví
v lese v okolí Kolince,
Vlčkovic, Buršic, Smrčí,
Mlázov. Dopravu z Klatov za−
jistím. Platím hned min.
60Kč/h., dle výkonu i více.
tel: 720686209. RR 70255

STAVEBNÍ firma Zednictví
Královec přijme vyučené
zed níky – pouze OSVČ. Prá −
ce Plzeň a okolí. 604525034.

KOUPÍM elektrické a mecha−
nické vláčky všeho druhu jako
Piko, Merkur, Husch,  Igra a ji−
né, i ve špatném stavu. Nebo
jen příslušenství. Dále koupím
trafa, domečky a vše co 
souvisí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 170063

KOUPÍM starší  rybářskou
loďku, pramici. Dřevěnou – la−
minátovou, prostě ne novou,
rybář. Závady odstraním.
Cena okolo 2000 Kč.  Na −
bídněte, volejte na tel.:
606472181 PM 170080

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211. Dále koupím be−
tonové panely, větší množství,
případně panelové silážní 
jámy i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 170035

KOUPÍM staré bankovky, min−
ce, pošt. známky, vyzname−
nání, odznaky aj. sběratelské
předměty, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky ná−
ramkové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez. Por ce −
lánové a kovové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy,
hrač ky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle, trum−
petu aj. staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku, nebo
pozůstalost. Sběratel. Nabí −
zím solidní jednání. Tel:
608979838. Email: antikvs@
seznam.cz. PM 170005

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký te−
sák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, medaile, vyzname−
nání (vzorný voják, za
obranu vlasti, vojenské
učiliště, za budování vlas−
ti aj. ČSSR vyznamenání,
kovový model děla, tanku,
automobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 170013 

NEMÁTE nevyužité  housle,
violu, čelo, basu, el. kytaru či
saxofon nebo klarinet, koupím
i poškozené a nekompletní.
Tel.: 728473687 PM 170072

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mi kroma, Leica, měchové
aj.) , náramkové a kapes−
ní  hodinky, barometr, the−
odolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky, plecho−
vá a bakelitová autíčka, 
litinové formy na bábov−
ku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 170014 

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI kou−
pím vše staré: Plechové re−
klamní cedule, sklo, porcelán,
veškeré staré hračky, figurální
porcelán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy, hodiny,
hodinky na ruku, pohledy, rá−
dia, mlýnek, hmoždíř, lampu
na petrolej, drobný nábytek,
chromový lustr, formy na pe−
čení, kamenné hrnce, smalto−
vané nádobí, vše ze staré do−
mácnosti co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr i jen
díly na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotřebujete.
Tel.: 737903420. PM 170068 

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromové
lustry a lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty, dě−
tí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, figurky  zvířá−
tek, svícny, obrazy, kres−
by, i samotné rámy, hodi−
ny, lampová radia, staré
housle, violu, vše skaut−
ské a junácké, pohledni−
ce, odznaky a starou bižu−
terii. Tel.: 603872698. PM
170015 

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1965 VÝKUP –
RENOVACE  –  PRODEJ
(chro movaný, dýhovaný,
selský), lustry, hodiny, ob−
razy a různé staré věci
na dekoraci, možnost vy−
klizení celé pozůsta los −
ti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.rejsek
@seznam.cz. PM 170022 

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950,
skládací kolo značky ES−
KA, reklamní cedule, mo−
saznou pumpičku, staré
lampy, zvonky, motocykl
JAWA 90 Cross nebo
Roadster, i nepojízdný
vrak, moped S11, S22,
JAWETA i na náhradní dí−
ly, Škoda 1000 MB, Škoda
Octavia, Škoda Sedan,
náhradní 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,
dobové prospekty. Tel.:
721730982. PM 170009 

SBĚRATEL koupí staré pivní
lahve s litými nápisy, dále so−
dovkové lahve, cedule, bed−
ničky od piva a limonád, půllit−
ry, podtácky, sudy a vše, co je
spojené s pivovarnictvím na
okrese Klatovy. Za nabídku
předem děkuji, zajímavé věci
dobře ocením. Tel.: 722720
295, 606482803. RR 70252

KOUPÍM po českosloven−
ské armádě a pohraniční
stráže do r. 1970 masko−
vané oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání, me−
daile, odznaky vzorných
vojáků, pilotní odznaky,
odznaky vojenských uči−
lišť, těžítka ve formě mo−
delů děl, tanků, letadel,
letecké uniformy, pilotní
deníky a vše z pozůsta −
losti po pilotech, navigá−
torech apod. Tel. :
721730982.  KOUPÍM
osobní automobil Škoda
1000 MB, 100, 110R,
120L, 130L, VAZ, Wart −
burg, Trabant aj, i nepo−
jízdné a náhradní díly.
Tel.: 721730982 PM
170011 

KOUPÍM ze staré ordina−
ce železnou prosklenou
vitrínu, stolek, skříňku
a jiné. Dále starý litinový
ponk a různé litinové no−
hy, různé plechové skříň−
ky se šuplíky a truhlářský
ponk s dřevěnými závity
na dekoraci. Zn.: PŘIJE−
DU, tel.: 603512322. PM
170024A 

VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do nově vznikajícího
vojenského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, automo−
bily, helmy, dalekohledy, kor−
díky, bajonety, tesáky, unifor−
my (i části), voj. boty, vysí−
lačky, vyznamenání, opasky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky, torny,
telata, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotografie,
dokumenty a časopisy. Ve −
lice děkujeme za nabídky
i případné dary. Army muze−
um tel.: 731454110.

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz. Děkuji :) RR
70057

PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím
naší kanceláře tisíce zájemců
o pronájem. Úzce spolupracu−
jeme s velkými firmami, pro
jejichž zaměstnance hledáme
čisté byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž výběr
můžete sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií a kli−
entský servis po celou dobu
nájmu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170039

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme byty
k pronájmu po celé Plzni.
Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka pla−
tební schopnosti a právní 
servis po celý nájemní vztah
samozřejmostí. Provizi má −
me zajištěnu od nájemců. 
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170040

STARŠÍ manželé hledají pro−
nájem zahrádky v Klatovech
nebo blízkém okolí. Tel.:
731721686. RR 70194

PRONAJMU dobře zavede−
nou kavárnu – cukrárnu
v Klatovech. Plně vybavená,
vlastní parkoviště, venkovní
i vnitřní dětský kout, 2x 
terasa, pergola, salonek.
Výhledově k dispozici byt
v objektu.  Tel.: 602614480,
modeboss@seznam.cz. RR
70212

NABÍZÍM pronájem k rekreaci
Šumava – Sušicko. V patře
RD – 2 pokoje, spol. kuch.
koupel. balkon, cena 140 Kč
za os/den. Tel.: 376526153.
RR 70247
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HLEDÁM pronájem garsonié−
ry nebo 1+KK nebo 1+1
v Klatovech nebo v dosahu
MHD. Tel.: 602493372. RR
70254

RODINA s dvěma dětmi hledá
pronájem domku nebo bytu
v okolí Švihova. Děkujeme za
nabídky. Tel.: 728624252. RR
70264

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupí me
vaši chalupu či chatu v okrese
Plzeň – jih, Plzeň – sever.
Podmínkou pouze vlastní po−
zemek a zavedená elektřina.
Peníze vyplácíme do tří 
dnů. Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170038

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro −
vice), může být vytěžený 
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 70106

KOUPÍM les – jakoukoliv vý−
měru a stáří. Nejvyšší cena,
platba hotově. 773585290.
RR 70026

PRODÁM rodinný dům na
vesnici. Stodola, stáje, voda,
dvůr, zahrada. Horažďovicko.
Prosím pouze písemné odpo−
vědi do redakce. RR 70205

MLADÁ rodina shání ke koupi
dům či chalupu vhodnou
k úpravám, do 600 tisíc Kč,
tel.: 722111740. RR 70237

ZEDNÍK s rodinou koupí sta−
rou chalupu do 300 tis. Kč.
Tel.: 606436736. RR 70238

PRODÁM zahradu 360 m2

v zahrádkářské kolonii v Plá −
nici Pod Dvorem. Rychlé jed−
nání – možná cenová sleva.
Tel.: 775695827. RR 70274

PRODÁM oplocenou zahradu
o velikosti 606 m2, osázenou
ovocnými stromy, situovanou
do krásné a klidné oblasti
Sedmihoří. Na zahradu je
přivedena pitná voda a po−
stavena masivní bouda na
nářadí. Připojení elektrické
energie je možné vyřešit
z elektrického zdroje v blíz−
kosti pozemku, který je mož−
né využít i jako stavební par−
celu. Případné zájemce, pro−
sím, volat po 20. hodině ve−
čer na citovaný telefon 720
366322. Děkuji. RR 70246

PRODÁM zahrádku v Babíně
u Horažďovic (418 m2), udr−
žovaná, klidné prostředí, elek−
třina, studna, skleník, chatka,
udírna, tel.: 721619794. RR
70248

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

kdekoliv v Plzni. U vyšších pa−
ter podmínkou výtah. Cena do
1 mil. Peníze k dispozici 
ihned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170047

KOUPÍM byt 1+1 – 2+1
v OV v Sušici nebo v Jano −
vicích n. Úhlavou, případně v
Nýr sku. Ne v průmyslové zó−
ně. Platba v hotovosti. Děkuji
za nabídky. Tel.: 604748388.
RR 70256

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 80 m2 v panelových
v Plzni. Máme připraveny
inves tory (přímé kupce) s ho−
tovostí. Celá transakce je do−
končena v řádech dnů. Mož −
 nost vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřešíme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170045

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s lodžií v Plzni. Podmínkou je
pouze vyšší patro, nikoli příze−
mí. Byt může být v jakémkoli
stavu i rekonstrukci. Cena do
1,8 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170046

PRODÁM dámské horské ko−
lo nové, značka TREK, nový
rotoped a 2 ks molitanové
matrace rozměr 200 x 90 cm.
Cena dohodou. Tel.:
775773346. PM 170077

PRODÁM menší zánovní
skříňky 2 ks,  90x30 cm z ma−
sivu olše i na zavěšení na zeď
– obě za 2000 Kč. Vysokou
kancelářskou lampu z 60. let,
nastavitelnou za 400 Kč, per−
fektní stav. Nové pracovní
bundy 200 Kč, montérky vel.
56,58 a 60 za 200 Kč. Plzeň,
tel.: 736110160. PM 170007

PRODÁM mobilní buňky 
UNIMO, více druhů, rozměry
6m x 2,5m x 3m, po montáži
vhodné jako dílna, mobilní
zahrad ní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6m x
3m x 3m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý 
hli níkový plech. Vnitřní  roz−
vod elektřiny vč.  jističů
a osvět lení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 170026

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a  předepnuté stropní
panely 6 x 1 m,  dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň
a okolí. Možnost  naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 170027  

SATELIT + 2 receivery s kar−
tami, 1/2 roku stáří, cena za
komplet 2700 Kč, tel.:
606508537. RR 70209

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi pěk−
ném stavu, nový lak, cena 
dohodou. Dále nakladač
ozn. 500 za traktor s dra −
pákem, bez pístnic. Tel.:
723622663PM 170028

LAMELOVÉ rošty do postelí
různých velikostí, 1800 za
1 ks, tel.: 731057088. RR
70197

FEKÁLNÍ vůz 6tisíc litrů, plně
funkční, cena 68.000 Kč, ro−
tačku dvoububnovou FAHR
185 cena 19.000 Kč, kladív−
kový šrotník se zásobníkem
cena 13.000 Kč, kombinátor
– záběr 3 m, 4 válce, cena
5.500 Kč. Tel.: 724003512.
RR 70228

STÁLOŽÁRNÁ kamna Mag −
nus zachovalá, litinová, min.
15 let nepoužívaná, svěrák zá−
mečnický Proteco 125mm –
nový, instalatérský materiál –
konec živnosti, velmi levně,
elektrocentrála Honda 230
a 380 V – nepoužívaná, ma−
sážní stůl skládací, kožen −
kový, pračku Romo a ždímač−
ku, vše velmi levně, tel.:
724278958 – Kdyňsko. RR
70222

DÁMSKÉ elektrokolo nové,
12.000 Kč, volat po 17. hod.,
tel.: 732350219. RR 70236

PRODÁM na MF obraceč
a shrnovač píce zn. TON, zá−
běr 160 cm, tel.: 722025474.
RR 70262

HNĚDÝ rozkládací gauč 
a jedno větší křeslo, tel.:
605758988. RR 70263

PLECH. sudy 200litrové s ví−
kem za 200 Kč, zeleninové
přepravky za 30 Kč, přeprav−
ky na maso za 50 Kč, zava −
řovací hrnec + teploměr za
200 Kč, staré žehličky, auto−
baterii 45 Ah za 400 Kč ještě
v záruce, náhr. díly na Felicii.
KT 702901182. RR 70261

PRODÁM starožitný příbor−
ník z 30. let min. století od fy
GERSTL, délka 2,40 m, šířka
70 cm, výška 170 cm, vyža−
duje částečnou opravu dýh.
Tel.: 603298166. RR 70271

NOVÉ nepoužívané elektro −
kolo, zdravotní důvody, tel.:
723237363. RR 70265

ŽULOVÝ pomník včetně žulo−
vých lemů na dvojhrob cca
2x2 m. Zájemci kontaktujte
tel.: 376321444. RR 60651

HISTORICKÁ lázeňská kamna
– funkční, v mědi, obrazy (les,
voda), širokou postel s matra−
cí, roštem, opěradlem, přehoz
– nová, světlý peřiňák, staré
truhly, starožitné broušené 
bílé sklo, barevné sklo zdobe−
né (novější), 2 skříně, toalet−
ka, 2 gauče (starší), mraznič−
ku a skládací kolo. Tel.:
732766276. RR 70159

PRODÁM MOPED−SKUTR
značky MATRIX 50 YUKI, rok
výroby 2007, najeto 4300
km, platnost STK do r. 2018
bez závad v dobrém stavu,
10 km od Plzně. Cena doho−
dou tel.: 731590996.

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.
Případně čelní sklo i jiné díly.
Prodám také  díly na Avii 31
r. v. 1992, motor, dveře, kar−
dany,  pětistupňovou převo−
dovkou, pěkné pneu včetně
disků, světla atd  Dále pro−
dám valníkovou sklápěcí kor−
bu LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 170029 

KOUPÍM traktor Zetor řady
25, 30, 40, 50, 60, 70 i 80,
s čelním nakladačem, ale
i bez něj. Tel.: 723622663.
PM 170030 

KOUPÍM starší nákladní vlek
na 16 t sklápěcí. Případně
i valníkový, dvou nebo tří 
nápravový. 736139113. PM
170031 

PRODÁM AUDI A6, sedan,
sříbrná metal., havarovaná,
případně i jen náhradní díly.
R. výr. 2001, cena dohodou.
Tel.: 736139113 PM 170032

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

PRODÁM Škoda Favorit
135LS v zachovalém stavu,
r.v. 1992, najeto 179.000 km,
vozidlo bylo málo využívané,
LPG, tažné zařízení, dobové
rádio, mlhovky, TK 11/18,
k tomu další náhradní díly, 
cena 17.500 Kč, tel.:
731573409. RR 70213

PRODÁM Citroën C1, r.v.
2013 podzim, červený, naje−
to 9000 km, málo jetý, 6 air−
bagů, klimatizace, garážova−
ný, první majitel, 130.000 Kč
i jiné výhody, lépe nekoupíte.
Tel.: 728646200 – Sušice
a okolí. RR 70224

PRODÁM traktor Zetor 50
Super v provozuschopném
stavu, s SPZ, TK do 5/2019,
cena 50.000 Kč. Tel.:
737267328. RR 70225

PRODÁM přívěsný vozík to−
vární výroby s platnou TK,
pěkný, cena 4000 Kč, dále
prodám větší množství knih
– nové i starší, encyklope−
die, beletrie i naučné knihy,
tel.: 723211767. RR 70258

PŘENECHÁM zájemci urnový
hrob na hřbitově v Plzni−
Bolevci. Cena dohodou. Tel.:
723917911. PM 170073

HLEDÁM paní na výpomoc
v domácnosti ve věku kolem
70 let. Nabízím zdarma bydle−
ní a stravu. Jsem sám, špatně
chodící, stále ještě řidič
s vlastním autem a bytem.
Věk 80 let. Tel.: 721472194.
PM 170082

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše potřeb−
né rychle vyřídíme. Vykoupí −
me starší stavební stroje, ná−
kl. automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme de−
montáž ocelových konstrukcí
a budov ( sila apod.) a výkup
železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 170033

JAWA, ČZ, Stadion a ji−
né. Koupím staré moto−
cykly všech značek 
v jakémkoliv stavu, 
i jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti, sluš−
né jednání. Tel.:
607946866. 
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POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře zapla−
tí (až 10.tis/ks) za staré po−
hlednice  do roku 1945, uví−
tám větší množství, sbírku
či pozůstalost, po dohodě
mohu i přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 70185

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz. Děkuji :) RR
70058

HLEDÁM pro vážné seznáme−
ní, společný rodinný život,
mladší osamělou ženu, která
nehledá majetek, ale lásku,
věrnost, oporu. Jsem SŠ
58/170, štíhlé postavy s del −
šími vlasy a knírem, nekuřák
a abstinent, rozvedený s by−
tem, bez auta. Možno odkud−
koliv v ČR. Tel.: 705404111.
PM 170074

HLEDÁM kamarádku – přítel−
kyni ve věku 55–60 let z okolí
Sušice. Tel.: 723503889.

PLZEŇÁK 37/1880 hledá
sympaťandu na seznámení.
Tel.: 702855657. PM 170081

40/180 z Plzeňského kraje,
s vlastním zázemím by rád
touto cestou poznal sympa−
tickou přítelkyni 30−40 let, i se
závazkem. Hledám vztah zalo−
žený na důvěře. Třeba jsi ni−
kdy neodpovídala na inzerát.
Je možné, že mi dva se hledá−
me. Naše setkání nám o sobě
řekne víc. Tel.: 725541088
PM 170066

MUŽ 49/178, štíhlé postavy
hledá ženu od 40 do 50 let,
za účelem vážného sezná −
mení. Z Plzně a okolí. Tel.:
737903420. PM 170065

SŠ 38/180 nekuřák z nedo−
statku příležitosti hledá pro
vážné seznámení obyčejnou
ženu do 35 let, odpovědi pro−
sím písemně do redakce. RR
70206

NEKUŘÁK 65/188 by se rád
seznámil se vyšší, štíhlou, ne−
kuřačkou, která už také ne−
chce být sama. Nejraději z KT.
RR 70220

MUŽ 54/172 s vyřešenou mi−
nulostí hledá štíhlou ženu ve
věku 45–55 let cítící se osa−
měle, která přijme pozvání na
večeři. V případě sympatií mož −
 ná společná dovolená. Jen na
úrovni. Možno Ukra jinka. Tel.:
776560074. RR 70229

DEUTSCHER Mann bei Furth
sucht eine Frau aus der
Tschechei, dei Deutsch sp−
richt u. schlank ist. Bis 65
Jahre die es ehrlich meint eine
Partnerschaft einzugeen. Bin
59 Jahre, 170 gross, 70 kg.
Eigenes Haus, alleinleben in
Deutschland, Tanzlokal besit −
zer, in  Cham. Tel. o. SMS 
unter 0049−0152−02880186.
RR 70231

51LETÝ, svobodný, bez zá−
vazků, hledá dívku k vážnému
seznámení. Bydlím na malé
vesnici u Domažlic. Uvítal
bych dívku s kladným vzta−
hem k domácím pracem. Ne −
měla by ses bát domácích zví−
řat a práce kolem nich. Uvítám
dívku pro založení vlastní rodi−
ny, nebo dívku s dítětem, není
to podmínkou. Jestli jsi, budu
rád, ať jsi odkudkoli, Domaž −
licko, Klatov sko není podmín−
kou. Tel.: 723224715 nebo
můžeš napsat do redakce pod
značkou RR 70243

52/180 VŠ, nekuřák, rozvede−
ný s vl. bytem, milovník příro−
dy, hudby a cestování. Rád
poznám ženu podobných zá−
jmů pro trvalý vztah. Zn.:
Samota tíží. Tel.: 721065780.
RR 70244

SYMPATICKÝ štíhlý chlap
z podhůří Šumavy 189/92
hledá milou ženu pro krásné
chvíle, diskrétnost zaručena,
bez omezení soukromí, nej −
lépe Klatovsko. Tel.
723601765. RR 70234

KLATOVÁK 50/173/75 hledá
touto cestou štíhlejší obyčej−
nou ženu. Tel.: 606508537.
RR 70208

JMENUJI se Tomáš a je mi 22
let, od narození mám DMO
a chodím o francouzských
holích. Hledám přítelkyni
z Klatovska nebo záp. Čech.
RR 70241

HLEDÁM ženu i s dětmi kolem
40 let, která chce pro někoho
žít. Nekuřák 43/174, Domaž −
licko, Klatovsko, Plzeň sko.
Tel.: 723876782. RR 70218

66LETÝ nekuřák hledá poho−
dovou přítelkyni. Je možné,
že my dva se hledáme a cho−
díme kolem sebe. Tel.:
607293573. RR 70245

MUŽ 40 let, svobodný, hledá
přítelkyni do 45 let z Domaž −
licka. Hendikep není pře −
kážkou. Tel.: 728829462. RR
70266

HLEDÁM ženu štíhlejší posta−
vy, která už nechce být sama.
Já 53/170 jen vážně. Tel.:
721050036. RR 70272

MUŽ 36 let hledá ženu, která
se nudí, na flir t a zpestření
erotického života – diskrét−
nost. Tel.: 735776620. RR
70276

HODNÝ věrný Bavorák
604273327.

HLEDÁM parťáka s rozumem
a citem, všestranných zájmů.
Plzeň a okolí. Plzeňačka 59
ml. Vzhledu. Tel.: 732634499.
PM 170076

VYHLAŠUJI konkurz na pana
PRAVÉHO. Věk okolo 60 let.
Předností jsou vlasy, samo−
statnost, smysl pro humor
a auto. Tel.: 776008106. PM
170079

AHOJ, hledám touto cestou
kamaráda nebo milence, je mi
34 let, 180 cm, jsem vdaná,
KT, diskrétní vztah, tel.:
604977697. RR 70226

66LETÁ vdova hledá přítele na
společné chvíle. Zn.: Život je
třeba žít v jakémkoli věku. Tel.:
720448642. RR 70249

NEVÍŠ, co s volným časem?
Jezdíš na kole sám nebo sa−
ma? Je ti 60 r. a víc, jsi
z Klatov a okolí? Přidej se
k nám. Jezdíme na výlety
a v partě je veseleji. Tel.:
736229827. RR 70273

NOVĚ pedikúra, manikúra,
gellak, parafín, objednávky –
774984685.

KARTY NELŽOU, kyvadlo od−
poví na otázky a magie pomů−
že při řešení potíží. Výklad ka−
ret Lenormand, roční předpo−
vědi, pomoc v mezilidských
a milostných vztazích, při fi−
nančních a zdravotních pro−
blémech. Odrušení negací či
kletby. Osobně nebo písemně
– volejte, pište na tel.:
775901978. PM 170006

VYKLÍZECÍ  PRÁCE  –
kom pletní vyklizení, odvoz
a likvidace různého odpa−
du, dále možnost vy −
malování, úklid. Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 170024 

KURZY Novela DPH 2017,
EET. EET jen za 99,− Kč mě−
síčně! Počítače prodej/opra−
vy/EET. www.SoftAg.cz, 374
623 540. KŘI PM 170083

NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňovací
drenáže okolo domů, případ−
ně zemědělské drenáže, te−
rénní a zahradní úpravy. Dále
nabízím  ukládku zeminy
i větší množství cca 3000
tun. Cena při menším množ−
ství 100Kč/t, při větším
množství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň , Klatovy. Přeštice. Tel.:
603383211, 723622663.
PM 170037 

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že při−
jdete o majetek. Vše se dá ře−
šit, nikdy není pozdě. Naše
právní oddělení zdarma zana−
lyzuje 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 170041

MÁTE doma nábytek, křesla
a nevíte co s nimi??? NÁBY−
TEK do roku 1980 a bytové
doplňky (lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za od−
voz. T.: 608887371 / E.: info:
nabytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo pro−
zvonit. Odpovím.  RR 70060

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná rea−
litní kancelář v Plzeňském kra−
ji Vám vyplatíme až 80 % kup−
ní ceny vaší nemovitosti pře−
dem. Peníze máte na účtu do
24 hodin. Neslibujeme – ga−
rantujeme. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170043

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou trans−
akcí krok za krokem. Ne −
movitost prověříme technicky
i právně a navíc vyjednáme
maximální SLEVU! A nezapla−
títe ani korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na 800 888
957.  PM 170044

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solidním
přístupu našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme
u vás a do měsíce máte pro−
dáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170042

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozho −
duje. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 70059

ÚDRŽBA zahrady, sekání
trávy, výsadba a stříhání
stromů a živých plotů. Tel.:
702858393. RR 70063

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb −
ková, tel.: 608117789. RR
70073

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní realiza−
ci oplocení. Přijedeme – za−
měříme – naceníme – zajis−
tíme materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu uží−
vat bezpečí vašeho domo−
va. Volejte: 733710319,
pište:  bezdek@plotana.cz,
navštivte: www.plotana.cz.

DÁMSKÉ, pánské i dětské
KADEŘNICTVÍ. Plzeň−Roud −
ná. Volejte: 604750871.
Nav štivte: www.kadernic−
tvi−plzen.eu.

NABÍZÍM stříhání živých plo−
tů, prořezávání ovocných
stromů a údržbu zahrady,
tel.: 606943086. RR 70062

MÁTE doma nábytek, křesla
a nevíte co s nimi??? NÁBY−
TEK do roku 1980 a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji prodej
– za odvoz. T.: 608887371 /
E.: info: nabytek1980@se−
znam.cz. Stačí napsat SMS
nebo prozvonit. Odpovím.
RR 70060

ZEDNÍK, obkladač provádí
obkladačské a zednické
práce, Kolinec a okolí, tel.:
720637941. RR 70163
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Maminky neumírají,
maminky jen usínají,
aby se probouzely

v srdcích svých dětí.
23. dubna 2017 uplyne
šestý smutný rok ode
dne, kdy navždy odešla
moje drahá a milovaná
maminka, paní

Marie Chaloupková, 
roz. Tichá ze Švihova.

S úctou a láskou stále 
vzpomíná dcera Marie. Nikdy na
Tebe, maminko, nezapomenu.
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem

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

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

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

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

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

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

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

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

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Havlíčkova 5
301 37 Plzeň

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

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 20. dubna 2017
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PROVÁDÍM veškeré zednic−
ké práce – nahazování, štu−
kování, zdění příček, výkopo−
vé práce, drenáže a další
práce dle domluvy. Rozumné
ceny, Klatovsko, Sušicko,
Plzeňsko. Tel.: 721757339.
RR 70250

GEODETICKÉ PRÁCE. Po −
třebujete zaměřit nový dům
či rozdělit nebo vytyčit
poze mek? Neváhejte nás
kontaktovat, působíme
v celém Plzeňském kraji.
Volejte: 775311839, Na v −
štiv te: www.geodeziepl−
zen.eu. RR 70198

PŮJČKY „do výplaty“
! HNED a HOTOVĚ! Novým
klientům ZDARMA! Činnost
pro více věřitelů. Info + vy−
řízení: Pražská 41, Plzeň
(u Bohemie), Po−Pá 11−16
h, tel.: 605760958. KŘI PM
170071

KAMERUNSKÉ ovce krásně
narostlé jehničky, 1500 Kč/
ks. Prodám valník za koně
nebo za traktor. Brzděný, no−
vá výdřeva, bez SPZ. Tel.:
724340449. RR 70267

POHLÍDÁM vašeho pejska
o Vašich  dovolených i jindy.
Zkušený chovatel, etolog a vý−
cvikář. Tel.: 737824579. PM
170017

Vyměním sele divokého pra−
sete, bachyňku za kňourka.
Popř. kňourka koupím. Tel.:
728782274. PM 170078

PRODÁM králíky do chovu i
na dokrm. Plemeno kaliforn−
ské, činčila velká, novozé−
landský bílý. Kříženci uvede−
ných plemen mají dobrou
plodnost a rychle rostou.
Cena od 100 do 300 Kč.
Prodej po celý rok. Tel.:
721214369, místo chovu
Hrádek u Sušice. RR 70223

PRODÁM slepičky na snášku
– hnědý hisex, cena 100
Kč/ks, sadbu brambor Red
Anna Anuschka – 800 Kč/q.
Tel.: 776560074. RR 70230

PRODÁM králíky – novo −
zélandské bílé – od králíčat
k dochovu po dospělé kusy –
cena od 70 Kč/ kg živé 
váhy. Raška, Chanovice – tel.:
376514493, mobil: 728437
606. RR 70275

Další číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 1. 5. 2017




