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Bezpečný kraj 
a prevence 
kriminality 

Rada souhlasila s poskytnutím
účelových finančních dotací
v rámci dotačního titulu Plzeňský
kraj – bezpečný kraj a prevence
kriminality pro rok 2015 v celko−
vé výši 3,3 milionu korun 17 ža−
datelům. Celkem bylo podáno 30
žádostí na realizaci dílčích bez−
pečnostních projektů. Přidělení
dotací budou schvalovat ještě za−
stupitelé.

Nejvyšší částku (700 000 ko−
run) získalo město Blovice, a to na
vybudování I. etapy městského
kamerového dohledového systé−
mu. Jenom o 150 tisíc méně do−
stanou Domažlice na stejný pro−
jekt, za 250 tisíc ho rozšíří také
v Dobřanech. Osazení orientač−
ních radarových měřičů rychlosti
při silnici I/22 v Hradešicích přijde
na 120 tisíc korun, fotopasti a ka−
merový systém pořídí v Rokyca −
nech za téměř 190 tisíc korun. 

Regionální  
sektorová dohoda

pro kraj  
Uzavření Regionální sektorové do−
hody pro Plzeňský kraj v oblasti
plastikářského průmyslu schválili
krajští radní. Jejím cílem je zlepšit
situaci odborného vzdělávání
v oborech využitelných pro firmy,
které vyrábějí a zpracovávají plas−
ty a kompozitní materiály. Dalším
záměrem je snaha vytvořit komu−
nikační platformy mezi zaměstna−
vateli, školami a případně dalšími
relevantními institucemi.

Důvodem pro vytvoření Regio −
nální sektorové dohody je ne −
dostatek vhodných absolventů
v oboru plastikářství, který má
nepříznivý vliv na rozvoj firem
zamě řených na výrobu a zpra −
cování plastů v PK. Vizí regio −
nální sektorové dohody pro PK
v oblas ti plastikářského průmyslu
je zajistit do budoucna dostatek
kvalifikovaných lidských zdrojů
vstupujících do tohoto oboru.
Nástrojem k dosažení této vize je
spolupráce mezi zaměstnavateli,
institucemi veřejné správy, škol−
skými a dalšími vzdělávacími
institu cemi v PK.

Přibližně devět měsíců trvající re −
konstrukce Lochotínského amfi −
teátru v Plzni se blíží ke konci, areál
bude slavnostně otevřen 2. června.
Stavba za 29, 5 milionu korun, na
niž částkou  necelých 20 milionů
korun přispěla Evropská unie, zahr−
nula nejen rekonstrukci schodišť
a hlediště, úpravy pódia, sanaci čtyř
objektů, jež jsou součástí amfi −
teátru, ale i sadové úpravy a úpravy
trávníků, pořízení bezpečnostního
systému, nové obrazovky, části 
plotu a další. První víkendovou vel−
kou akcí, která se v opravené atrak−
tivní lokalitě města uskuteční, bude
5. až 7. června Metalfest Open Air
Plzeň 2015. 

„Záchrana této lokality, která má
v současné době již historicky vý−
znamnou tradici, by nebyla možná
bez získání peněz z fondů Evropské
unie. Pokud by rekonstrukce nebyla
provedena, do dvou až tří let by 
musel být amfiteátr zcela uzavřen,“
uvedl primátor města Mar tin
Zrzavecký. 

Záměrem rekonstrukce, jež začala
4. září 2014, bylo uvést areál do po−
doby antického amfiteátru. „Jeho
horní část byla přeměněna do parko−
vé podoby už v souvislosti s rekon−
strukcí Lochotínského parku, tím se
zmenšila celková plocha amfiteátru.
Kapacita je nyní 17 tisíc návštěvní−

ků, tedy o zhruba tři tisíce méně,
míst k sezení je přibližně šest tisíc,“
uvedl Erich Beneš z Útvaru koordi−
nace evropských projektů města
Plzně, jenž měl v kompetenci zajiště−
ní dotace z Regionálního operačního
programu NUTS II Jiho západ, a to ve
výši 85 procent způsobilých výdajů.
Realizátorem celé akce je Odbor 
investic Magistrátu města Plzně, zho−
tovitelem akciová společnost BIS.

Součástí projektu bylo i pořízení
nové budovy pro dravce, rekon−
strukce je tak významná i s ohledem
na zachování činnosti sokolnictví,
které je zařazeno na tzv. Repre −
zentativní seznam nemateriálního

kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Práci s dravci a ukázky bude zajišťo−
vat Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, která s amfiteátrem
sousedí. 

Zatímco v uplynulých letech se
v areálu amfiteátru konalo průměrně
180 akcí ročně, nově vzroste jejich
počet na téměř 280. Mezi ně jsou
započítány právě ukázky sokolnické
činnosti (175 akcí), nově pořádané
naučné programy zaměřené zejmé−
na na environmentální vzdělávání
(87 akcí), veřejně prospěšné akce 
(7 akcí) a hudební a další kulturní
události v předpokládaném počtu
pět až osm za sezónu. 

Lochotínský amfiteátr
přivítá jako první Metalfest

V 21. ročníku soutěže Bílý slon o od−
chovy a  stavby v českých a sloven−
ských ZOO za rok 2014 zabodovala 
plzeňská nosorožčí slečna Maruška.
V kategorii savci obsadila první místo
před zlínským paviánem dželada 

a ostravskou kočkou cejlonskou.
Cenu při slavnostním vyhlašování ve
Fulneku  v Kapucínském klášteře pře−
vzali její ošetřovatelé Martin Zá branský
a Ro bert Bultas. Soutěž vyhlašuje od
roku 1994  Sdružení Česká ZOO. 

Maruška má Bílého slona
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Tím místem je Rozhledna na vrchu
Kožich nad obcí Libákovice na
okrese Plzeň – jih. Letos je to 150
let, kdy zde byla postavena první
vyhlídková dřevěná věž. V roce
1935 byl na jejím místě postaven
nákladem Mini sterstva financí tri−
angulační bod. Byla to 21 metrů vy−
soká dřevěná stavba ve tvaru kuže−
le. Ve dvou třetinách její výšky byla
umístěna dřevená plošina, ke které
vedl strmý žebřík. Vrch Kožich se
také ukázal jako velmi strategické
místo pro vojáky, kteří využili okolí
rozhledny v roce 1968 pro  vybudo−
vání odpalovacích ramp a bunkrů.
Dnes tu po armádě najdete v lesíku
západně od vyhlídky zbytky staveb. 
V současné době stojí na vrchu
Kožich (584 m n. m.)stanice mobil−
ního operátora s přístupovou vyhlíd−
kovou plošinou ve výšce 20 metrů.
Když vystoupáte po 121 schodech
naskytne se vám neskutečně nád−

herný panoramatický pohled.
Uvidíte Šumavu, Brdy, Plzeň,
Rakovnicko, Kralo vicko, Doupov −
ské a Krušné Hory.
Starostka obce Řenče Miloslava
Loudová vždy v prvních májových
dnech pořádá na Kožich jarní výšlap.
Ne jinak tomu bylo i letos. Nechyběly
ani známé osobnosti z televizní 
obrazovky manželé Josef a Renata

Pospíšilovi se synem a dcerou.
Už zde byli podruhé. Loni přišli
bez harmonik a slíbili, že to na −
praví. Takže letos se na Kožichu
hrálo a zpívalo.

Pro milovníky pěší i cyklo turistiky
je Rozhledna na Kožichu velmi oblí−
beným místem. Zásluhu na tom mají
vzájemně propojené cyklotrasy, které
vás po naučné stezce zavedou na −

příklad na Čertovo břemeno, k taju−
plným rybníkům Na Hluboké nebo
k lesní kapličce Panny Marie z 19.
století. Budete procházet nebo pro−
jíždět typickou českou krajinu tvoře−

nou mozaikou lesů, polí, luk a remíz−
ků. Nenechte si ujít tento nádherný
kout jižního Plzeňska a udělejte si
výšlap na Kožich. Účastníci jarního
setkání na Kožichu.

Rozhledna

Účastníkům letošního výšlapu na Kožich zahrálo populární harmonikové duo
Josef a Renata Pospíšilovi.

Po 121 schodech uvidíte Šumavu i Brdy
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Skupina Turbo zahrála ve stříbrském
DC klubu, aby podpořila benefiční
akci pořádanou pro nemocnou pěti−
letou Elišku. Maminka Eva Zezulová
potřebuje pro Elišku bazén, aby se
holčička mohla pohybově rozvíjet. 

„Eliška má pneumokokovou me−
ningitidu, narodila se zdravá, ale asi
ve dvou a půl letech onemocněla,
byla někde nakažena virem. Lékaři
nebyli moc optimističtí, říkali, že
Eliška zůstane slepá, hluchá, nebude
chodit, ani moc vnímat. Ale já s ní
stále cvičím, jezdím po lékařích a za
tři roky jsme udělali velké pokroky.
Eliška se už dokáže postavit na no−
hy, vnímá, začíná zapojovat pravou
ruku. Moc by nám pomohlo mít ba−

zén, aby se ve vodě mohla rozcvičo−
vat, zatím pořád někam dojíždíme do
okolí, zde totiž bazén není,“ uvedla
maminka. „Nikdy by mě nenapadlo,
že nám někdo takto pomůže. Vždy
jsem pomáhala já druhým. Je to
hezké, moc všem děkuji, jsem doja−
tá,“ dodala Eva Zezulová.

Kapela Turbo nehrála za obvyklý
honorář, rozhodla se udělat gesto,
aby zbylo co nejvíce peněz právě pro
Elišku. „Nejhorší pro člověka je, když
je nemocen, ale když onemocní ještě
jeho malé dítě, to je opravdu neštěstí.
Proto tu hrajeme, každý by měl po−
moci způsobem, jakým může. Samo −
zřejmě, že asi tímto Elišku neuzdraví−
me, ale aspoň jí ten život něčím uleh−

číme. Občas se takto snažíme pomo−
ci i jinde,“ uvedl bubeník Jirka Lang.

Lidé chodili a házeli peníze do při−
pravené urny. Byli i tací, co se ne −
rozpakovali tam hodit i vyšší částku,
jako Lukáš Mayer, který dal 1.300 ko−
run. „Rodinu malé Elišky znám osob−
ně, protože původem jsem ze Stříbra,
ačkoliv nyní žiji v Plzni. Přijel jsem pří−
mo na tento večer, abych je mohl
podpořit. Měl by to udělat každý, 
aspoň nějakou možností. Co mě však
mrzí, je to, že se do takových akcí
málo zapojuje město. Myslím si, že
by mělo jít jako první příkladem a dát
nějaký obnos či jinou pomoc všem,
co to potřebují. Mělo by se to tak dě−
lat všude,“ uvedl Mayer.

V programu byla také bubenická
show a zatančil osmiletý Michael
Zdvořan, který umí věrně napodobit
Michela Jacksona. Podobná akce se
konala už před rokem. 

„Je tu mnoho lidí, kteří mají ne −
mocné děti, a těm bychom rády po−
mohly. Není to jednoduché něco ta−
kového uspořádat, ale nevzdáme se
a budeme pokračovat dále. Vždyť to
má smysl a třeba z toho bude i na−
konec tradice, že se každý rok lidé
sejdou při hudbě a finančně pomo−
hou někomu, kdo to potřebuje.
Děkujeme všem skvělým sponzo−
rům, ještě mohou přispět i další pro−
střednictvím účtu, který byl pro
Elišku vytvořen,“ uvedly pořadatelky
Lucie Rabadová a Jitka Malá. 

Martina Sihelská

Turbo hrálo pro nemocnou Elišku

Po úspěšném startu na podzim mi−
nulého roku hostí jihozápadní Če −
chy od poloviny června již druhý
ročník mezinárodního festivalu du−
chovní hudby Musica Sacra 2015.
I tentokrát jej na české straně pořá−
dá klatovský spolek Kolegium pro
duchovní hudbu ve spolupráci
s mnichovskou nadací Kulturstif −
tung EUROPAMUSICALE, která
orga nizuje dolnobavorskou část
festivalu. Evropský hudební festival
Europamusicale „Musica sacra
2015“ (reg. č. projektu 370) je fi−
nančně podpořen v rámci programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3 Čes −
ká repulibka – Svobodný stát
Bavorsko 2007−2013, který je spo−
lufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj. Významnými
partnery české části festivalu jsou
Plzeň 2015, o.p.s., a město Nepo −
muk. Festival potrvá na české stra−
ně až do poloviny srpna. 
Letošní festivalový ročník těží ze silné
hudební a kulturní tradice jihozápad−
ních Čech období baroka. Tím, že od−
krývá pozapomenuté skladby regio−
nálních archivů, festival usiluje o zvi−
ditelnění regionální barokní hudební
kultury, avšak zároveň ji chce před−
stavit jako silný inspirační zdroj sou−
časnosti. Slavnostní zahájení festiva−
lu 13. června v Klatovech tak bude
ve znamení světové premiéry Ora −
toria k Panně Marii Klatovské plzeň−
ského skladatele Pavla Samiece

(1984), věnovaného 330. výročí ma−
riánského zázraku, který významnou
měrou ovlivnil život barokních Klatov
a dal vzniknout jednomu z nejvý−
znamnějších poutních center regio−
nu. Skladba vznikla na popud organi−
zátora festivalu spolku Kolegium pro
duchovní hudbu. Samiecova hudba
v sobě kombinuje různé stylové vrst−
vy od moderní hudební řeči přes sou−
dobou reflexi barokních hudebních
stylů a kompozičních postupů.
Skladbu provede Kolegium pro du−
chovní hudbu ve spolupráci s plzeň−
ským komorním orchestrem Consor −
tium musicum.
Koncert konaný 29. června v nepo−
muckém kostele sv. Jana vzdá hold
sv. Janu Nepomuckému, nejvý−
znamnějšímu světci barokních Čech
a zároveň připomene významnou hu−
dební osobnost našeho regionu pře−
lomu 18. a 19. století Jakuba Jana
Rybu (1765−1815), jejíž dvojité ži−
votní jubileum si letos připomínáme.
Kromě Rybova Chválozpěvu ke sv.
Janu Nepomuckému zazní skladby
z hudebních archivů jihozápadních
Čech 18. století inspirované tímto ba−
rokním světcem.  
Stejně jako tomu bylo v loňském ro−
ce, i tentokrát zve festival zahraniční
hosty, kteří přispějí k rozšíření drama−
turgického záběru festivalu. Jsou jimi
festivalový sbor a orchestr z dolno−
bavorské části festivalu, jež 20. červ−
na provedou v Bayerisch Eisenstein

Händelovu Ódu na sv. Cecílii a světo−
vou premiéru oslavného Te Deum
německé skladatelky Dorothey
Hofmann psaného na latinský, český
a německý text. Vyvrcholením před−
prázdninové části festivalu pak bude
vystoupení Komorního orchestru
koncernu BMW z Mnichova, který
4. července provede Dvořákův cy−

klus Biblických písní v plzeňské 
katedrále sv. Bartoloměje. 
Bližší informace o festivalu vč. aktu−
álního programu a informací o lo −
kalitách a souborech naleznete 
na stránkách http://www.musicasac−
ra−festival.eu/ 

Vít Aschenbrenner, 
dramaturg festivalu 
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KLATOVY
kostel Narození Panny Marie 19:00
Marie Houšková (sopran), Consortium musicum 
& Kolegium pro duchovní hudbu
Pavel Samiec Oratorium k Panně Marii 
Klatovské – světová premiéra

BAYERISCH EISENSTEIN 
kostel St. Johann Nepomuk 20:00
Festivalchor EUROPAMUSICALE & Orchester
G. F. Händel Óda ke sv. Cecílii
Dorothea Hofmann Te Deum

NEPOMUK 
kostel sv. Jana 19:00
Consortium musicum & Kolegium pro 
duchovní hudbu
Pocta svatému Janu Nepomuckému

PLZEŇ 
katedrála sv. Bartoloměje 19:00 
BMW-Kammerorchester München, 
dir. Daniela Wabnitz 
A. Dvořák Biblické písně, L. v. Beethoven 
Symfonie č. 2, op. 36

se vydává po stopách barokní duchovní
hudby našeho regionu.

Evropský hudební festival Europamusicale 
„Musica Sacra 2015“
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Až do 19. června je v mazhauzu pl−
zeňské radnice výstava  „20 let
Památníku obětem zla“. Letos je 
tomu 20 let, kdy byl předán Pa −
mátník obětem zla meditační zahra−
da plk. Lubošem Hruškou do vlast −
nict ví  Biskupství plzeňského a díky
tomu již 20 let slouží celý areál všem
občanům ke kulturním a jiným úče−
lům. Výstava je věnovaná odkazu
Luboše Hrušky, který je autorem za−
hrady. Byl členem Konfederace poli−
tických vězňů, který byl v době ko−
munistické vlády v roce 1949 od−
souzen k 18 letům vězení. Ve vězení
strávil 11 let. Když byl v kriminále
pokřtěn, slíbil si, že pokud přežije
a vrátí se domů, přebuduje původně
ovocný sad na Památník obětem zla.
S realizací svého slibu začal v roce

1960 po propuštění z kriminálu.
Postupně vykácel všechny ovocné
stromy a začal pěs tovat stovky
okrasných jehličnanů a dalších
vzácných dřevin. Tím vznikla ojedi−
nělá zahradní architektura ve stylu
anglického parku se dvěma okras−
nými jezírky.

Meditační zahrada s Památníkem
obětem zla v Plzni je místem naděje,
pravdy, odpuštění a usmíření. Mís −
tem pro vzpomínku na všechny oběti
zla, pro načerpání síly a pokory do
všedního dne. Místem pro ozdravění
duše člověka…

V rámci výstavy se koná v pátek
12. 6. od 18.00 „Vzpomínkové set−
kání k uctění památky Luboše
Hrušky a jeho díla“ v 1. patře farní−
ho sálu, Františkánská 11, Plzeň.

20 let Památníku obětem zla
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V Obřadním sále radnice byli slav−
nostně vyřazeni strážníci, kteří tak no−
vě rozšířili řady plzeňské městské po−
licie. Jedenáct nových strážníků  slav−
nostně převzalo z rukou plzeňského
primátora Martina Zrzavec kého
osvědčení pro výkon služby strážníka. 

Náročné zkoušce, kterou novope−
čení strážníci skládali před komisí

složenou ze zástupců Ministerstva
vnitra, předcházel neméně náročný
kurs. Během něj museli zvládnout
jak fyzickou průpravu pro výkon
služby, tak i znalost zákonů týkají−
cích se jejich práce. Nezbytnou sou−
částí kursu byla i střelecká příprava. 

Pět nováčků zavítá na služebnu
Dopravní skupiny, tři další zamíří na

služebnu Lochotín, dva posílí řady
strážníků v centru města a poslední
z nich míří za kolegy na obvodní slu−
žebnu Bory.  Noví strážníci by měli
společně s ostatními velkou měrou
přispět k zajištění větší bezpečnosti
občanů a veřejného pořádku. Na ve−
řejný pořádek ve městě teď dohlíží
253 strážníků.

Díky Deklaraci o spolupráci mezi
Plzeňským krajem a HOCKEY CLUB
Plzeň 1929 poputuje na podporu ho−
kejových mládežnických družstev
částka 2,7 milionu korun. Oproti 
loňskému roku je navýšena o 200 ti−
síc korun.  Deklaraci podepsali za
Plzeňský kraj hejtman Václav Šlajs
a náměstek Jiří Struček, za proti −
stranu předseda představenstva
HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 a gene−
rální manažer klubu HC Škoda Plzeň
Martin Straka a sportovní manažer
Tomáš Vlasák.  

„Sport je významnou volno −
časovou aktivitou u mladých lidí,
což je jeden z důvodů, proč tra −
dičně Plzeňský kraj podporuje spor−
tování mládeže. Mládežnická hoke−
jová družstva podporujeme už ně−
kolik let a letos jsme se rozhodli na−
výšit poskytovanou částku o 200 ti−
síc korun oproti loňskému roku
a v roce 2016 plánujeme podporu
mladým hokejistům ve výši tři mili−
ony korun. Věřím, že výchova mla−
dých sportovců je tou správnou
cestou k získání nových hokejo−
vých hráčů, kteří budou reprezento−
vat nejen Plzeňský kraj, ale také ce−

lou Českou republiku,“ uvedl hejt−
man Václav Šlajs.

„Práce s mládeží je ve sportu to
úplně nejdůležitější. Samozřejmě
v momentě, když chcete, aby klub
dobře fungoval a tým podával skvělé
výsledky nejen letos, ale hlavně
v budoucnu. My se o to dlouhodobě
snažíme. Podpory kraje si opravdu
vážíme. I díky ní se mohl z mládež −
nických týmů až do extraligy dostat

Jan Schleiss, Jakub Jeřábek nebo
Jakub Lev. Což jsou hráči, kteří kle−
pou na dveře české hokejové repre−
zentace. Jestli v ní v příštích letech
zazáří stejně jako další náš hráč
Dominik Simon, kterého sice hoke−
jově vychovala pražská Sparta, ale
teď bojuje za indiány, bude to i díky
podpoře Plzeňského kraje. Děku −
jeme!“ říká Martin Straka, generální
manažer HC Škoda Plzeň.

Na podporu hokejového mládí

Jedenáctka posílila plzeňské strážníky

Manažer klubu HC Škoda Plzeň Martin Straka a hejtman Plzeňského kraje
Václav Šlajs podepisují Deklaraci o spolupráci

Dotaz čtenáře K. J. z Horní Břízy:
Můj známý je trestně stíhán pro
výtržnictví při fotbalovém zápa−
se. Může mu soud uložit zákaz
vstupu na fotbalový stadion jako
trest v rozsudku?

Odpověï advokáta:
Platný trestní zákon obsahuje
ustanovení § 76 – trest spočívají−
cí v zákazu vstupu na sportovní,
kulturní a jiné společenské akce.
Tento trest může soud uložit teh−
dy, pokud se pachatel dopustil: 
a) úmyslného trestného činu;
b)pokud tento úmyslný trestný

čin spáchal v souvislosti s ta−
kovouto akcí.
Tento trest může být uložen

buď jako samostatný trest, anebo
jako další trest, např. při trestu
odnětí svobody s podmíněným
odkladem.

V odsuzujícím rozsudku musí
soud tento trest přesněji defino−
vat, tj. musí stanovit rozsah toho−
to trestu, a to buď obecně, tj. že
se mu po soudem určenou dobu
zakazuje vstup na všechny fotba−
lové stadiony anebo na fotbalový
stadion konkrétně určený. Podle
§ 77 trestního zákona je pak
odsouz ený při výkonu trestu zá−
kazu vstupu na sportovní, kultur−
ní a jiné společenské akce povi−
nen spolupracovat s probačním
úředníkem, který mu stanoví ze−
jména probační plán a konkrétní
programy sociálního výcviku
a převýchovy, a pokud to probač−
ní úředník uzná za potřebné, tak
i do stavovat se podle jeho poky−
nů v období bezprostředně souvi−
sejícím s konáním akce, na kte−
rou má zákaz vstupu, k určenému
útvaru Policie České republiky. 

Jakmile tento rozsudek nabude
právní moci, pošle předseda se −
ná tu jeho opis středisku Pro bační
a mediační služby v oboru Okres −
ního soudu a zároveň pověří opat−
řením probačního úředníka činné−
ho v obvodu tohoto soudu kontro−
lou nad výkonem tohoto trestu.
Probační úředník pak si odsouze−
ného pozve a podmínky výkonu
tohoto trestu s ním podrobně pro−
jedná a současně jej upozorní i na
následky nesplnění těchto povin−
ností bez důležitého důvodu. 

Pokud odsouzený řádně tyto
podmínky plní, může požádat
o upuštění od zbytku výkonu tres −
tu spočívajícího v tomto zákazu
vstupu soud po odpykání alespoň
jedné poloviny takto uloženého
trestu. JUDr. Václav Korecký
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Pomníčky  u cest, a nejen tam, se
stavěly snad odjakživa. Někde jsou
to jen nenápadné křížky u lesa, ne−
bo na kraji obcí, na lučních cestách
a stezkách kolem řek, i na místech,
kde by je nikdo nehledal. Někde sto−
jí léty omšelý kámen s jakýmsi ná−
pisem, ale všechny svědčí o lidské
tragédii, že někdo na tom místě při−
šel o život. Možná  leckdo, kdo jde
okolo, se na chvíli zastaví a pře−
mýšlí, co se asi tady mohlo stát.
Občas si  nešťastnou událost ještě
pamatují místní pamětníci,  nebo ji
znají z vyprávění svých předků, ale
většinou nelze dohledat bližší údaje
ani v obecních kronikách.

Dnes bohužel přibývá pomníčků
u silnic.  Na některých místech jsou
křížky, někde jsou na kmenech stro−
mů připíchnuté obrázky a fotografie
a kolem nich svíčky, případně
i hračky a další předměty, které při−
nesli nešťastní pozůstalí, příbuzní
a přátelé těch, kteří zde  tragicky za−
hynuli nejčastěji při autonehodách.
Kamarád Honza se právě tady vloni
zabil na motorce, vysvětlují jeho

přátelé, které nemrzelo přijet k jeho
pomníčku a rozsvítit svíčku.  A ně−
kde jinde – o sto kilometrů dál – také
při nehodě vypadla z auta Mařenka
a má  tam křížek, obrázek, srdíčko,
panenku….Píšu o tom proto, že
jsem nevěřícně poslouchala, jak
právě o těchto malých pomníčcích
říkal v televizním zpravodajství jakýsi
veřejný činitel, že bude nutno je od−
stranit, protože  podle jeho názoru
odvádějí pozornost kolemjedoucích
řidičů a to může mít zase další tra−
gické následky.

Panenko skákavá! Zkusila jsem si
sama ověřit – naštěstí z okna tram−
vaje – co  všechno na našich silni−
cích by mohlo upoutat a odvést
moji pozornost. Nejela jsem dlouho,
když moje oči i mysl upoutala pří−
šernost o velikosti několika čtvereč−
ních metrů upevněná v nepřehléd−
nutelné výšce hned vedle hlavního
silničního tahu.  Žlutý plakát se dvě−
ma obrovskými botami, vedle nich
hlava krásné dívky hledící zamilova−
ně a pod tím nápis „miluji Baťu“ No
–  při prudké inteligenci dnešní mla−

dé generace si  plakátem zaujatý 
řidič třeba nedá do souvislosti boty
s panem Baťou, reklamu tudíž ne−
pochopí, zamyslí se nad jejím
smyslem a neštěstí může být na
světě. O necelých sto metrů dál  ční
vedle silnice další třímetrová hrůza
z modrého písma na bílém podkla−
dě  s výzvou „lidé zděte!“  Ale dobře
nám tak. Protože jsme dostatečně
nebděli, musíme teď dumat a žas−
nout nad podobnými skvosty 
vedle silnic a nejen tam, přičemž 
sotva někdo z pachatelů této novo−
dobé parády přemýšlí nad tím, že
může být příčinou autohavárií. Čas
od času se o tom zmíní média, ale
tím to končí.

Všudepřítomné reklamy blikají
nejen na nás chodce, ale i na ko−
lemjedoucí řidiče například i z ob−
řích obrazovek instalovaných v ně−
kolikametrových výškách na vizuál−
ně přitažlivých budovách. Obřími
barevnými plakáty jsou ve městech
i obcích obalena okna celé řady
prázdných bytů, které ještě do ne−
dávna sloužily, a zase by mohly

sloužit nájemníkům. Když jsem pře−
mýšlela, proč asi dostaly reklamní
plakáty přednost, vyšlo mi jediné –
že peníze od reklamních agentur
převyšují možné nájmy. Ve společ−
nosti, která se začala až hystericky
klanět  zlatému teleti, lze jen s obtí−
žemi hledat nějakou lidskost. A tak
snad ty pomníčky u silnic jsou prv−
ními bludičkami naděje, že cit ještě
zcela neodumřel. Jsou důkazem
projevu lidské sounáležitosti s ne−
štěstím, která pomalu, ale jistě zase
narůstá.

Doufám, že pomníčky u silnic ni−
kdo odstraňovat nebude. Každý
z nich signalizuje smutné cursum
perficio – tvá cesta skončila. A kdy−
by pozornost řidičů, které pomníčky
opravdu upoutají, způsobila, že
sundají nohu z plynu a pojedou po−
maleji, vnímavěji, pozorněji a zod−
povědněji,  nebudou na našich silni−
cích tak často vyhasínat životy dal−
ších Jeníčků a Mařenek, mnohem
méně bude smutných pozůstalých,
a více bude mezi lidmi radosti.  

Dagmar Hermanová

Pomníčky u cest
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Pane starosto, je stále
Šumava velkým lá −
kadlem?
Zájem o ní každým ro−
kem stoupá. Turistika 
a v posledních letech
cykloturistika jsou feno−
ménem českého národa.
Snahou města a jeho
zastupitelů je, abychom
všem, kteří k nám přije−
dou, nabídli širokou pale−
tu nejrůznějších aktivit.
Každý u nás určitě najde
to, co chce zažít, vidět
a může si užít šumavské
přírody. Tako vým každo −
ročním prvním baro  metrem zájmu
o Šumavu  jsou školní výlety a s ra −
dostí mohu říci, že k nám přijíždí stále 
více škol. Totéž platí i o nejrůznějších
klubech a spolcích. Například v květnu
k nám zavítali účastníci mezinárodní
Jarní rally Šumava veteránů a také čle−
nové bavorském klubu historických
nákladních aut.  
Na co se mohou návštěv−
níci Železnorudska těšit?
Vybudovali jsme pro ně
další novou naučnou stez−
ku v Hojsově Stráži. Je
dlouhá 17 kilometrů a má
11 zastavení s informač−
ními tabulemi. Například
jedno zastavení připomíná
hlásku protivzdušné obra−
ny, která stávala v lesích
poblíž Hojsovy Stráže.
Zají mavostí je i původní
betonová panoramatická
mapa okolí, která se zde
zachovala a nyní byla
obno vena. Trasa naučné

stezky vede přes známé šumavské vr−
choly Můstek odkud je překrásný vý−
hled, dále Prenet s kaplí sv. Kunhuty
a v Hojsově Stráži každého upoutá její
dominanta kostel Neposkvrněného
Početí Panny Marie. 
Naučné stezky se stávají velmi 
populární.

Musím se přiznat, že jsem
velmi překvapen nebývalým
zájmem. Na Železnorudsku
máme Sklářskou stezku,
Historie obce Špičák, Tetřeví
stezku a Utajená obrana že −
lezné opony, která přitahuje
všechny věkové skupiny. Mladí ná−
vštěvníci Šumavy nemohou pochopit,
proč za minulého režimu byly hlídané
hranice ohraničeny neprostupnou
hradbou ostnatého drátu a to ještě za
nejtužšího komunistického režimu
pod vysokým napětím elektrického
proudu. Železno rudsko má také spor−
tovní areály. Největší sportovní stře−
disko české části Šumavy Ski&Bike je
na Špičáku. Pro zájemce o ježdění
v Bikeparku je k dispozici půjčovna
i servis kol. Na vrcholu Špičáku je roz−
hledna. Právě Špičák, kam vás vyveze
lanovka, může být výchozím bodem
pro pěší nebo cyklistický výlet na
Čertovo nebo Černé jezero či vodopád
Bílá strž. Další areál, který má výborné
zázemí pro aktivní využití volného ča−
su i relaxaci pro velké i malé návštěv−
níky je v Železné Rudě Nad Nádražím.
Velkou oblibu u turistů má lanová drá−

ha na Pancíř, což je ta−
ková jízda v korunách
šumavských stromů.
Můžeme se těšit na
Rysí slavnosti?
Samozřejmě. Populární
celodenní Rysí slavnosti
proběhnou v sobotu
4. července na nádraží
v Alžbětíně. Z Plzně po−
jede parní vlak a během
celého dne budou pro−
bíhat nejrůznější kul −
turní, sportovní, zábav−
né a hudební programy.
Součástí Rysích slav−
ností bude ukázka i pro−
dej certifikovaných vý−

robků ze Šu mavy. Srdečně zvu všech−
ny k nám na Rysí slavnosti do
Alžbětína. Těšíme se na Vás.
Plánujete spolupráci s bavorskými
sousedy, která napomůže dalšímu
rozvoji Železno rudska  jak pro stále

obyvatele, tak i pro návštěv−
níky Šumavy?
Územní partnerská spoluprá−
ce je ohromná příležitost ne−
jen čerpat peníze z evrop−

ských fondů, ale tvořit projekty
s bavorskou stranou. V pátek 12.

června  dojde k slavnostnímu podpisu
dohody o partnerské spolupráci mezi
ILE Nationalpark Gemeiden a Mikro −
regionem Šumava – západ. Tato 
spolupráce  pomůže vybudovat nové

cyklotrasy, naučné okruhy po Šu −
mavě, společně plánujeme stezku po
jezerech na bavorské i české straně.
Je to další skvělý krok do nového 
období vzájemné česko – bavorské
spolupráce. Bavorští sousedé si jako
my uvědomují, že bez turistů nebude
Šumava prosperovat. To nikdo z nás
nechce, proto takové úsilí o zatraktiv−
nění české i bavorské Šumavy jejím
návštěvníkům. To je jedna strana min−
ce. Ta druhá představuje nová pracov−
ní místa pro lidí, kteří zde žijí.  (še)

Starosta Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr vzkazuje:

Jízda lanovkou na Pancíř v korunách
stromů.

Místostarosta Železné Rudy Ing. Milan Kříž nás zavedl na Tetřeví
stezku. Zastavili jsme se u naučné tabule, která je přímo u ne−
značené cesty na vrchol Polomu. 

nabírá na obrátkách

Starosta Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr po−
zdravil jednu z posádek mezinárodní Jarní rally
Šumava veteránů.

Ani krásné jarní dny neznamenají
oddych pro rokycanské ochránce
přírody. Kromě starostlivosti
o mláďata rarohů velkých, které
lze sledovat na www.csop.erc.cz,
několikrát denně vyjíždějí za zra−
něnými živočichy, které se na
Berounsku, Hořovicku či Roky −
cansku dostanou do nesnází.
Jedním z  posledních pacientů je
sameček výra velkého, který se
zranil v blízkosti obce Tmaň na
Berounsku. V místní vápence si

zachytil nohu za silo a bohužel si ji
zlomil. Okamžitě putoval do roky−
canského záchranného centra
a odtud na veterinární kliniku do
Plzně. V  současné době se po−
stupně zotavuje u kolegů v plzeň−
ské záchranné stanici, ale před −
poklad, že by se opět vrátil do vol−
né přírody, je víceméně nereálný. 

Výr velký je největší sova
v  Evropě s  rozpětím kolem 170
centimetrů. Má nápadná péřová
ouška a ohnivě oranžové oči.

Hnízdí brzy na jaře a již v  únoru
či březnu se v hnízdě objevují vej−
ce, na kterých samice sedí asi 
35 dnů. Loví za soumraku a jeho
kořistí jsou drobní obratlovci do
velikosti zajíce. Dožívají se vyso−
kého věku.

Byť řada případů záchrany volně
žijících živočichů, kteří se dosta−
nou do záchranných stanic, končí
jejich záchranou či vypuštěním
zpět do volné přírody, je třeba si
uvědomit, že k  některým přípa−

dům se zachránci nedostanou
včas či jsou jejich zranění tak váž−
ná, že bohužel končí smrtí. 

Pavel MOULIS, 
předseda ZO ČSOP Rokycany

Výr se zlomenou nohou

Letní sezona na Železnorudsku 
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Obecně prospěšná společnost Úhla −
va spolupracuje již řadu let s Úřadem
pro výživu, zemědělství a lesnictví
Cham (AELF Cham) ze sousedního
Bavorska. Zatímco v minulých letech
se zaměřili na oblast zážitkové turisti−
ky na venkově a prodeje ze dvora, 
aktuální projekt se týká výukových
a zážitkových programů na farmách.
V minulosti byl kontakt mezi spotřebi−
telem a zemědělcem téměř samozřej−
mostí. Dnes zná původ potravin jen
málokdo. Řada dětí z prvního stupně
základních škol zná některé druhy 
našich hospodářských zvířat pouze
z obrázků, zatímco v zoologické zahra−
dě, prohlédnout si lva či slona, už byla
mnohokrát. Otázky týkající se potravy
či užitku hospodářských zvířat zůstáva−
jí často bez odpovědí.

Situace v oblasti výukových a zážitko−
vých programů na farmách je v naší re−
publice jiná než v Bavorsku. U našich
západních sousedů mají podobné pro−
gramy již dlouholetou tradici. Farmy
i jednotlivé výukové a zážitkové progra−
my jsou certifikovány, jejich personál
je průběžně vzděláván a uskutečněné
programy pro školy jsou farmám pro−
pláceny státem. Školní třídy (zejména

3. a 4. ročníky ZŠ) se výukových pro−
gramů na farmách pravidelně účastní
v rámci naplňování programu environ−
mentálního vzdělávání, výuky a osvěty

(EVVO). Jen v okrese
Cham dnes funguje
kolem 15 certifikova−
ných farem, které výu−
kové programy pořá−
dají. Naproti tomu po−
čet zemědělců, kteří
nabízí výukové progra−
my v Plzeňském kraji,
by se dal spočítat na
prstech jedné ruky.
Účast na těchto pro−
gramech navíc musejí
platit rodiče dětí sami. 

Obecně prospěšná společnost Úhlava
chce přispět ke změně tohoto stavu.
V rámci projektu „Farma jako místo pro
vzdělávání a zážitek“ vytvořila, ve spo−
lupráci se zemědělci, pět výukových
a zážitkových programů, z toho čtyři
pro děti a jeden pro seniory. Každý pro−
gram byl také vyzkoušen, což dokládají
uveřejněné fotografie. Přípravu pro −
gramů doprovázely další akce moti −

vační ho charakteru, při kterých zá −
jemci z řad zemědělců navštívili pod −
niky, které již výukové programy pořá−
dají, aby zde načerpali inspiraci. Dvě
exkurze směřovaly do Spolkové repub−
liky Německo, jedna do sousedního
Karlovarského kraje. Podobné akce
se konaly také recipročně (návštěvy
bavorských zemědělců a dětí na čes−
kých farmách). 

Organizátoři spatřují význam podob−
ných aktivit minimálně ve dvou smě−
rech. Realizace výukových programů
je na jedné straně příležitostí pro ze−
mědělské podniky, které si tak mohou
přivydělat dodatečné finanční pro−
středky. Na straně druhé jsou přínos−
né pro děti, které se dnes už často ne−
mají možnost jinak dozvědět, odkud
pocházejí potraviny, které denně spo−
třebovávají. Toto přiblížení zeměděl−
ství a jeho popularizace u dětí se pak
může, v dlouhodobém horizontu, po−
zitivně odrazit ve zvýšení zájmu spo−
lečnosti o tuto oblast a dodat země−
dělské činnosti na přitažlivosti.

Pokud máte zájem účastnit
se podobných akcí, kontak−
tujte nás. Programy jsou 
určeny pro školní třídy
a dětské skupiny, mateřské
školy a skupiny rodin s dět−
mi, seniory i další zájemce
o zemědělství. 
Projekt Farma jako místo
pro vzdělávání a zážitek 
byl podpořen z Programu
přeshraniční spolupráce Cíl
3 Česká republika – Svo −
bodný stát Bavorsko
2007–2013. (pi)

Fotografie: Úhlava, 
o.p.s., Václav Šváb

Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek
Obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci se zemědělci připravila výukové a zážitkové programy na farmách

Děti ze ZŠ Klatovy, Čapkova, při krmení skotu na Ekofarmě Bílek (Keply) .

Program „Jak šlo vejce na vandr“ si na Bio −
farmě Skřivánek v Lubech vyzkoušely děti ze ZŠ
Klatovy, Plánická.

Děti ze ZŠ Klatovy, Tolstého, poznávají hospodářské plodiny (program „Obilí –
od klásku ke kvásku“ na Farmě Moulisových).

Děti ze ZŠ Klatovy, Plánická, se seznamují s hospo−
dářskými zvířaty na Zámeckém statku Újezd.

Skupina seniorů na Farmě Moulisových (zážitkový program „Farma včera 
a dnes“).

Kontakt: Úhlava, o.p.s.
Ing. Pavel Vondráček 
Ing. Helena Hnojská 

tel. 376 311 745 
e−mail: info@uhlava.cz
http://www.uhlava.cz 

www.poznejvenkov.uhlava.cz
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Manželé Hedvika a Pavel Wünschovi
bydlí v Rokycanech v rodinném dom−
ku a v roce 1997 se rozhodli pro jeho
adaptaci. Začali od střechy a pak
na řadu přišla i okna. Byli rozhodnuti,
že stávající dřevěná vymění za plas −
tová. Jak si firmu vybírali?  To už 
nám prozradila sama paní Hedvika
Wünschová.
„V první řadě jsme chtěli firmu, na kte−
rou bude stoprocentní spolehnutí.
Ráno při odchodu do zaměstnání dát
jejím pracovníkům klíče od domu a mít
jistotu, že se nic nestane. Z pracovních
důvodů jsme totiž ani já ani manžel  ne−
mohli zůstat doma. Pak jsme chtěli mít
firmu z Rokycan nebo blízkého okolí
kvůli rychlému a dostupnému servisu.
Další podmínka  se týkala úklidu 

starých dřevěných oken a sutě.  Při vý−
měně jsme rovněž požadovali, aby
plas tová okna nezměnila vzhled rodin−
ného domku a byla kvalitní. K dřevě−
ným oknům jsme se vrátit nechtěli,
protože s jejich natíráním máme vlastní
zkušenosti. Byla to příšerná práce.
Protože jsme patrioti Rokycan, navští−
vili jsme  kancelář ve městě, která nabí−
zela výměnu plastových oken,“ vzpo−
míná paní  Wünschová.

První návštěva
Mnohdy už první setkání se zástupcem
firmy mnoho napoví, což nám také pa−
ní Hedvika Wünschová potvrdila. 
„Musím se přiznat, že v životě hodně
dávám na první zkušenost, a tak tomu
bylo i při návštěvě pana Josefa
Kubece, obchodního zástupce firmy
Braun. Už to, že přišel přesně na sjed−
naný čas, byl pro mě dobrý signál.
Představil nám firmu Braun, doporučil
nejvhodnější typ oken, které nijak 

nenaruší ráz rodinného domku
včetně vnitřních  rolet.  Při další
návštěvě jsme hovořili o roz−
počtu a možném termínu vý−
měny. S manželem jsme se
shodli, že firma Braun odpoví−
dá našim představám a roz−
hodli se pro ni.“

17 let bez jediné závady
Takové zkušenosti mají man−
želé Wünschovi s  plastovými
okny od firmy Braun. Když si
připomínají jejich výměnu,
shodně říkají. 
„Jen chválíme a chválíme.
Jediný problém nenastal.
Okna v celém baráku jsme

měnili na dvě etapy a veškeré práce
včetně úklidu proběhly naprosto per−
fektně. Už je máme 17 let bez jediné−
ho problému. Jsou stále bílá a fungují,

jako by je namontovali včera. Máme
naprostou jistotu, že když zavoláme
panu Kube covi, tak kdykoli přijde.
Dokonalý servis.“

Nenarušit vzhled domku
„To byl jeden z hlavních požadavků
manželů Wünschových,“ sděluje

Josef Kubec a pokračuje. „Protože 
firma Braun okna vyrábí, navrhli jsme
okna z moderních materiálů, která ne−
naruší původní architekturu rodinného
domu.  Každému zákazníkovi pora −
díme nejvhodnější a nejlepší řešení
a je na něm, jak se rozhodne.  Většinou
se ptají, kde mohou okenní systémy
Braun vidět. Velmi rád je zavedu do 
firemní expozice, kterou mám v Ro ky −
canech.“

Z Rokycan 
do Podmokel
Obec Podmokly je na rozhraní Plzeň −
ského a Středočeského kraje v Chrá −
něné krajinné oblasti Křivoklátsko
a část obce je v památkové zóně. Ne
náhodou to zmiňujeme, protože pro
majitele rodinných domů tato sku −
tečnost představuje různá omezení. 

Zachovejte ráz a styl domu
S takovým požadavkem přišla paní
Renata Krůtová, když chtěla vyměnit
okno v rodinném domku. 
„Protože jsme v památkové zóně, ne−
můžeme si při rekonstrukci domu 
dělat, co chceme. Musíme respekto−
vat požadavky památkářů, a to i při
vý měně jen jednoho okna. Tak jsem
hledala firmy. Jejich odpovědi byly:
Nemáme čas. Zavolejte si příští týden.
Momentálně to nejde. Pak jsem do−
stala telefonní číslo na pana Kubece,
kterého jsem vůbec neznala. Už při
prvním zavolání jsem byla mile pře−
kvapena.  Nebyl totiž vůbec problém
ihned si sjednat termín návštěvy. 
Na moji připomínku, že musíme

Za plastová okna a jejich montáž dávám
firmě Braun jedničku s hvězdičkou

Plastová okna nezměnila ráz rodinného domku manželů Wünschových
v Rokycanech. Zleva: spolumajitel firmy Braun ve Weidingu pan Georg
Braun, manželé  Pavel a Hedvika Wünschovi,  pracovnice  firmy Braun Lena
Maxa a obchodní zástupce firmy  v Rokycanech Josef Kubec

„Z plastových oken jsem nadšená,“
svěřila se nám Hedvika Wünschová

Bývalá kantorka paní Hedvika Wünschová z Rokycan hodnotí:

„Dali jsme na radu pana Kubece a nechali si
vyrobit čtyřdílná okna a udělali jsme dobře,“
konstatoval Pavel Wünsch

�
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splnit požadavky památkářů, rea−
goval velmi vstřícně. Nicméně k plas −
tovým oknům jsem v té době měla
dost rezervovaný  přístup. Například
sousedé mají plastová okna, a když je
teplo, tak je nemohou otevírat, protože
se kroutí. Pan Kubec přijel, doporučil
mi dobré řešení, ale já jsem předem
chtěla okna Braun vidět. Navštívila

jsem jeho firemní expozici v Roky −
canech, nechala si vysvětlit, jak fun−
gují a jak jsou kvalitní. Rozhodla jsem
se pro Brauna a vůbec nelituji. Okno je
super. Také při jeho montáži vše pro−
bíhalo skvěle a montážníci si po sobě
vždy vzorně uklidili. Jsem nadšená
a to říkám zcela upřímně. Okno máme
přes rok bez jediné závady,“ hodnotí
své zkušenosti paní Renata Krůtová.

Památkáři spokojeni
„Původní dřevěné okno jsme si zkopí−
rovali a vyrobili v přesné kopii nové
plas tové s původním dekorem palisan−
dr. Paní Krůtové jsem doporučil, aby si
vnitřní dekor nechala bílý, protože jí
prosvětlí místnost. Také jsem ji ujistil,
že není pro nás problémem vyrobit
a namontovat jen jedno okno. Roz −
hodující je pro nás  nadšený zákazník,
ne počet vyměněných oken,“ zdů −
razňuje Josef Kubec.

Klienti jsou už našimi přáteli
„Zákazníci si nás vyzkoušeli, otesto−
vali, navštívili firemní expozice v Ro −
ky canech, ve Kdyni nebo přímo ve 
výrobním závodě ve Weidingu, přijali
naše pozvání na každoroční Okto ber −
fest a stali se našimi přáteli,“ říká 
spolumajitel firmy pan Georg Braun
a pokračuje.

„Každá zakázka
u nás začíná do−
konalým poraden−
stvím klientovi.  Je
úplně jedno, zda
chce zákazník 1,
10 nebo 30 oken.
První, co je, že
musíme  osobně
klienta navštívit
a zjistit, co chce,
jaké má poža −
davky, co zamýšlí.
Je ho myšlenky
pře vedeme do
tech nické podoby,
doporučíme na zá−
kladě našich dlou−
holetých zkuše −
ností vhodné řeše−

ní a zpracujeme návrh. Klienta musí−
me osobně poznat. Paní Renata
Krůtová z Podmokel je jedna z těch,
která si nás otestovala na jednom
okně.  Naše firma vyrábí okna více
než 50 let podle nejmodernějších
technologií a jejich životnost je mini−
málně  50 let. I přes moderní tech−
nologie jsou ve výrobě úseky, kde
velký důraz klademe na ruční výro−
bu. Konkrétně  je to montáž kauču−
kového těsnění.  Z 90 procent se na
trhu vyskytuje PVC těsnění, které
nemá parametry kaučukového.
Rychleji tvrdne, praská a pak netěs−
ní. Každý, i ten sebemenší díl plasto−
vého okna, musí odpovídat vysoké
kvalitě. Proto můžeme  zákazníkům
garantovat minimálně padesátiletou
životnost. Kvalita pro život je naším
heslem.  Nadšení zákazníci jsou zá−
roveň i našimi přáteli,“ sdělil pan
Georg Braun.    (re)

Na návštěvě  v Podmoklech. Zleva: Georg Braun, manželé Vojtěch a Renata
Krůtovi, Lena Maxa a Josef Kubec. Nesměl také chybět čtyřnohý rodinný přítel 

„Plastové okno je přesnou kopií dřevěného. Zvenku má
původní tmavý dekor.  Musím pochválit pana Kubece, že
mi poradil ponechat uvnitř místnosti bílý dekor, který pro−
světluje celý prostor,“ s nadšením říká Renata Krůtová

�
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Co tě nezabije, to tě posílí.  Tak by se
dala jednou větou charakterizovat
historie firmy KORAMEX a.s., která
sídlí v Sušici. Vznikla transformací
bývalého Společného podniku Agro −
stav Sušice 5. června 1991. Bývalý
Agrostav se zabýval od roku 1959
technickými úpravami pozemků a je−
jich odvodňováním – jinak řečeno

melioracemi. Po  roce 1989 stát pře−
stal tyto práce dotovat a podnik se
nedokázal rychle přeorientovat na ji−
nou výrobu a už v roce 1994 mu hro−
zil bankrot.  V této době se změnili
akcionáři a po třech letech se podaři−
lo firmu zkonsolidovat a najít pro ni
perspektivní výrobní program. Na
KORAMEX a.s. byla firma přejmeno−
vána v roce 1994.  Kovovýrobou se
zabývají tři střediska – Tedražice,
Sušice a Čejkovy. Není bez zajíma−
vosti,  že právě KORAMEX patří na
Sušicku k nejvýznamnějším firmám
v regionu.
V Klatovech má stavební středisko,
které zde působí nepřetržitě a nabídka
stavebních prací je opravdu široká. Zde
jsme hovořili s jeho vedoucím Petrem
Vondrou.
Jak rozsáhlá je stavební činnost
střediska?
Škála našich prací je poměrně dost
velká. Od těch drobných, jako je napří−
klad  položení zámkové dlažby, až po
stavby rodinných domů na klíč, do−
pravních  a inženýrských staveb nebo

průmyslových objektů. Stavíme pro fir−
my i jednotlivce. Například přijde klient,
že potřebuje udělat chodník před rodin−
ným domem. Náš technik ho navštíví,
vyměří a zpracuje kalkulaci. Rovněž fir−
mám jsme v tomto naprosto k dispozi−
ci. Všechny tyto práce jsou zdarma.
Pak záleží na zákazníkovi, zda se pro
nás rozhodne. 

Asi záleží na ceně?
Není tomu tak dávno, kdy naprosto
jednoznačně všem zakázkám vévodila
co nejnižší cena. Dnes už nejen sami
zákazníci, ale i zadavatelé zakázek 
přicházejí na to, že nejen cena, ale

hlavně kvalita stavebních prací, spo−
lehlivost, solidnost a historie stavební
firmy hraje důležitou roli. Stává se, že
cizí firmy se nemají k nápravám rekla−
mujících zakázek a to hlavně z důvodu

toho, že zde nemají stálou působ−
nost a kvalita jejich prací není proto na
prvním místě, což  je právě často
pouze cena. 
Jak si v tomto směru vede klatovské
stavební středisko?
Máme zkušený tým lidí, kteří ve své
profesi nejsou žádnými nováčky
a jsou na vysoké profesní úrovni.
Proto jsme získali zakázku například
v Mlékárně Klatovy, kde jsme dokon−
čili jednu halu a  druhá je před zá −
věrem. Parametry kvality jsou zde na−
staveny hodně vysoko. Francouzský
majitel je nesmírně náročný a prak −
ticky nelze udělat  chybu. Přesnost,
kvalita, spolehlivost, plnění termínů –
to jsou cesty k úspěchu. Zklamete
jen jednou a po druhé už vás ne −
chtějí. Děláme také pro velké stavební 
firmy, městské nebo obec ní úřady.
V tomto směru bychom rádi získávali
více zakázek.

Myslíte také na zakázky pro majitele
rodinných domků, chat a dalších 
objektů?
I ti jsou pro nás  zajímavým a důležitým
klientem. Můžeme jim postavit rodinný

dům na klíč,  položit zámkovou dlažbu,
zpevnit parkovací plochy, provést zem−
ní i zednické práce i menšího charak −
teru, sádrokartonářské práce včetně
půdní vestavby a zateplení, vybudovat
kanalizaci, oplocení  a podobně.
O co je  nejvíce zájem?
V současné době jsou to u fyzických
osob svislé izolace u starších baráků.
Buď nemají žádnou izolaci nebo ta pů−
vodní,  jako byly lepenky a jílové izola−
ce, dosluhuje a v barácích se ukazuje
vlhkost. Máme veškerou dostupnou
techniku i dostatek odborných zkuše−
ností, abychom  zákazníkovi  odizolo−
vali rodinný dům nebo jiný objekt.
Mluvili jsme o kvalitě prací. Jsou 
klienti spokojeni?
Řečeno jednou větou. Kdyby nebyli,
tak už na trhu neexistujeme. Nemů −
žeme si dovolit žádné pochybení a také
naši zaměstnanci jsou na profesní 
i odborné úrovni. Každý si nás může

vyzkoušet. Musíte být neustále připra−
veni splnit zákazníkovi přání v maxi−
málním rozsahu a to individuálně dle
jeho potřeb. Kvalitou a zkušeností má−
me co nabízet. (re)

Vedoucí stavebního střediska KORAMEX a.s. Klatovy Petr Vondra říká:

Přeji si, aby rozhodovala kvalita a zkušenost

Vedoucí stavebního střediska v Klatovech Petr Vondra.

Stavební středisko KORAMEX a. s. 
v Klatovech sídlí téměř na konci Lub
směrem na Železnou Rudu, kde oto−
číte doleva o 180 stupňů, pojedete
asi 100 metrů po užší komunikaci
a přijedete přímo do střediska.

V příštích  číslech se budeme za−
měřovat na jednotlivá odvětví sta−
vební činnosti střediska Klatovy
firmy  KORAMEX a.s.
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Mnoho klientů, kteří za mnou přichá−
zejí, se nemůže vyrovnat s  tím, jak
kolem sebe vidí narůstající nenávist,
a to i  u svých přátel a blízkých. Ptají
se, čím to je, kde se v lidech najed−
nou bere tolik nepřátelství. Vraťme
se na počátek 90. let minulého sto−
letí. V té době většina  národa se do−
slova přes noc stala podnikateli.
Všem se dařilo a měli dojem, že to
tak navždy zůstane. Ale nestalo se
a postupně začali krachovat. Už v té
době jsem věštil, že  u nás má 
obchodní talent jen 25 až 30 procent
lidí. Naproti tomu například v USA je
to 65 procent. Ta nespokojenost,
která přerostla v  nenávist, pramení
z toho, že  ti bez obchodního talentu
mají pocit, že musejí pracovat na
úspěšné podnikatele. Závidí jim 
úspěch a bohatství. 

Zlomový rok, který rozdělil spo−
lečnost, byl podle mé věštby rok
2008, kdy byla ve světě krize a nás
také zasáhla. Věštil jsem, že potrvá
10 let, takže ještě nemáme vyhráno.
Komu se daří a má jakousi jistotu,
jsou státní úředníci. Dostávají přidá−
no a někteří si myslí, že si mohou
dělat, co chtějí a nic se jim nestane,
zejména na vedoucích postech.
Zapomněli, že jsou tady pro nás. Už
samotný název Služební zákon vy−
povídá o tom, že vykonávají službu

pro nás. Skutečnost to−
mu však neodpovídá
a mnohdy si připadáme,
že je obtěžujeme. Dal −
ším molochem je zdra−
votnictví.  Tvrdím, že
v  roce 2008 naše spo−
lečnost onemocněla, ale
neklesejme na mysli.
Podle mé vize se z těch−
to problémů dostaneme.
Nebude to hned. Tak za
10, 11 let se opět sta −
neme právním státem
a lidé budou spokojeni.
Zatím jsme ve světo −
vém žebříčku spoko −
jenosti na 39. místě.
Jasně vede Dánsko,
Holandsko je čtvr té,
Rakousko deváté. 

V naší české společnosti převládá
nervozita z  nejistoty, co bude dál.
Jedinou jistotu, kterou máme, je ta,
že umřeme. Jiná vlastně ani neexis−
tuje. Nicméně podle slov mých kli−
entů  vyplývá, že chtějí mít alespoň
nějakou i malou jistotu. Proto se na−
příklad berou a myslí si, že svatbou
získají jistotu. Ale to je omyl. Místo
jistoty  jim přibudou zase další 
starosti a problémy. Obdobně je to
i s půjčkami. Neuvažují, co bude za
měsíc, rok, pět let. Do nepříjemné

situace se dostávají vlastní nezod−
povědností. 

S partnerkou jsem napsal knihu
Záhady a taje, ve které se zabývám
historií. Zjistil jsem, že jediným
úspěš ným panovníkem byl Karel IV.
Měl vynikající intuici a k  sobě tři
astro logy. Když dělal svá rozhodnutí,
museli se shodnout alespoň dva
astrolo gové a jeho intuice. Ve správ−
ný čas byl na správném místě. Před
ním i po něm jsme už nikdy neměli
tak osvíceného panovníka a dlouho

nebudeme mít. Tím také odpovídám
lidem, kteří se mě ptají, kdy dožene−
me vyspělé evropské státy. Podle
mé věštby se tak nestane. Nečekají
na nás, až se společně srovnáme na
startovní čáře. Na jejich současnou
úroveň se dostaneme za 20 let, za−
tímco oni budou zase o velký kus
před námi. Proto také někteří mladí
lidé odcházejí odtud, protože ne−
chtějí stále čekat, ale už žít v práv−
ním státě, který má řád a pořádek.
Ti, kteří neodejdou, a bude jich pře−
vážná většina, se musí smířit s tím,
že budujeme kapitalismus. Podle mě
vize jsme na dobré cestě a bude se
nám dařit dobře. Nepodléhejme
strachu, panice, ale věřme si. Česká
ekonomika nabírá dech a to je dobré
znamení. 

Radujme se ze života a najděme
si sami pro sebe poměr mezi prací
a odpočinkem. Přeji  vám hodně
zdraví, štěstí, lásky a peněz. Ať se
vám daří. Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Nepodléhejme strachu, panice, ale věřme si 

Obec Starý Poddvorov leží v úrod−
né oblasti jihovýchodní Moravy.
Kolem dokola jsou známá vinařská
místa jako například Velké Bílo −
vice, Čejkovice, Mutěnice.
Ing. Ivo Padalík je starostou Sta −
rého Poddvorova a také členem
vinař ského spolku Nový Poddvorov.
Jeho vznik je datován do druhé
polovi ny roku 2008, kdy se několik
vinařů rozhodlo založit vinařský 
spolek, ve kterém by členy pojila
úcta a respekt k vinařské tradici. 
Ing. Ivo Padalík pokračuje v rodinné
tradici vinařství. 
Bude letošní víno něčím výji −
mečné?
Loňský rok byl trochu nevyzpyta −
telný. Do půlky srpna nádherné po−
časí a vše nasvědčovalo tomu, že

bude perfektní sklizeň.
Počasí však neporu −
číme. Pak začalo pršet
až do poloviny září.
Hrozny úplně nedozrá−
ly v té kvalitě, kterou si
představujeme. Sbírali
jsme je podle stavu
hroznů, ne podle toho
jak jsme chtěli.
A výsledek v podobě
vína?
Loňský ročník je už
v prodeji od května
a vína jsou charakte−
ristická svěží kyselin−
kou, jsou šťavnatější.
Červená vína jsou užší,
tenčí, bílá aromaticky
bohatší. Vína nemají

žádné rušivé tóny. Ročník
vín 2014 je velmi zajímavý
a dobře se bude pít.
Kdy můžeme ochutnat?
Náš vinařský spolek v No −
vém Poddvorově  připravil
na sobotu 20. června už 
11. ročník Den otevřených
sklepů. Od 10.00 do 19.00
ho din bude otevřeno 11
sklepů a počet nabízených
vzorků bude kolem 100.
Večer zahraje cimbálová
muzika.  Všichni zájemci
o víno z loňské sklizně hroz−
nů jsou k nám srdečně 
zváni. Více informací najde−
te na našich webových
stránkách www.vinarinovy−
poddvorov.cz.

Vinaře Ing. Ivo Padalíka ze Starého Poddvorova jsme se zeptali:

Ing. Ivo Padalík ve svém sklípku kontroluje kvalitu vína

Jakou chuť bude mít víno z loňské sklizně?
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Usnadnit orientaci řidičům parkujícím
v centru města chce plzeňská radni−
ce. V nejbližších dnech nechá na vo−
zovkách v ulicích označit modrými
čarami místa, na nichž smějí odstavit
vůz pouze rezidenti, tedy místní oby−
vatelé a podnikatelé s parkovací kar−
tou. Vodorovné dopravní znače−
ní tak doplní stávající svislé, jež
zóny pro ně určuje. Celkem bu−
de v centrální oblasti města, ze−
jména v historickém jádru, vy−
značeno kolem stovky míst
v takzvaných modrých zónách.

„Jdeme v tomto směru po
vzoru jiných měst, například
Prahy. Impul zem nám byly
i stížnosti od občanů, kteří uvá−
děli, že nevědí, kde jsou pro ně zóny
rezervovány,“ řekl primátor města
Martin Zrzavecký. 

„Tento typ vodorovného dopravní−
ho značení je v Plzni novinkou, u níž
předpokládáme, že se osvědčí. Je

jednou z mála možností, jak zvýhod−
nit naše plzeňské občany, živnostní−
ky a podnikatele,“ uvedl náměstek
primátora Petr Náhlík, který má na
starost dopravu a životní prostředí.

Vyznačeny budou nově v celkem
12 oblastech centra Plzně. Jedním

z úseků, kde se modrá barva objeví,
bude Sedláčkova ulice mezi Riegro −
vou a Solní ulicí. Právě tam často
Plzeňané i turisté chybovali, odstavit
vůz je sice možné při obou stranách
vozovky, při pravé ale jen pro držitele.

Modré značení usnadní parkování

Městečko Klenčí, ležící v úpatí
chráněné krajinné oblasti Český
les, nabízí turistům kromě klidných
procházek a turistických výšlapů
po hřebenech haltravského pásma
také historii, tradice a folklor. Celý
rok nabízí návštěvu muzea spisova−
tele Jindřicha Šimona
Baara, příjemnou pro−
cházku Baaro vou stez−
kou na Výhledy k po−
mníku spisovatele.  
Folklor a tradice si mo−
hou návštěvníci Klenčí
vychutnat každým ro−
kem vždy první víkend
v červenci. V nově re−
konstruovaných prosto−
rách Staré pošty v přírodním amfi −
teátru  se představují folkloristé ne−
jen z našeho regionu, ale i z ostat−
ních folklorních oblastí Čech a Mo −
ravy. Nechybí ani zahra−
niční účastník – zatím
v Klen čí vystoupily 
soubory ze Slovenska,
Německa, Skotska, Bel −
gie, Fran cie, Bulhar ska.
Folklorní festival „Vý −
hledy“ je vždy doplněn
doprovodnými akcemi.
Bývají to zpravidla vý−
stavy, vztahující se ke
Klenčí, okolí nebo folk−
loru. Oblíbené jsou 
u káz ky řemesel a prodej
chodských koláčů. Pro −
s tě máme v Klenčí ta −
kové malé Chodské
slavnosti.

Již tradičně jsou klenečské slav −
nosti věnovány místním slavným
osobnostem. Letos je tomu 90 let

od úmrtí nejslavněj −
šího klenečského ro−
dáka Jindřicha Ši −
mona Baara. Je tedy
samozřejmé, že le−
tošní Výhledy jsou
pořá dány na jeho po−
čest – zejména ne −
dělní folklorní pro−
gram. Tato souvislost
je velmi příhodná, 

neboť spisovatel Baar miloval 
chodský folklor, chodskou řeč a tra−
dice vůbec. To je konečně patrné
z jeho děl.

Co tedy na Výhledech
2015 letos uvidíte?
Během tří dnů si při−
jdou na své snad mi−
lovníci téměř všech
hudebních žánrů.
V pátek 3. července
od 21 hodin se budou
těšit milovníci rocko−
vé hudby. Představí
se rocková skupina
Benefit.
V sobotu 4. července
od 10 hodin zahraje
pro děti spolek Jezír −
ko z Plzně divadelní
představení O hvězdě
dobra.

Odpoledne pak od 14 hodin si mo−
hou milovníci dechovky zazpívat
s muzikou Domažličanka.
Jste spíše zastánci poklidné jazzové
hudby? Tak to nesmíte vynechat vy−
stoupení jazzového tria Ivan Audes
trio, které interpretuje vlastní skladby
i po svém upravenou klasiku. Mimo
to pravidelně vystupuje v pražské
Redutě a několikrát do roka v cizině.
Přeneste se s Ivan Audes triem do
třicátých let 20. století a přijďte si
v 16 hodin poslechnout Ježkovy pís−
ničky i slavné muzikálové skladby.
Ve 20 hodin rozezní areál Staré poš−
ty kytara Honzy Vančury se starými
dobrými písničkami šedesátých let,
které doplní svým typickým lasero−
vým hlasem Irena Budweiserová. 
Závěr dne bude patřit místnímu Mas −
nému fleku, který nikdy nezklame. 

V neděli 5. července od 15 hodin se
představí v hlavním folklorním pro−
gramu samozřejmě místní Haltravan
a sestry Kuželkovy s rodinami, sou−
bor z Mrákova, sousední dětský 
i dospělý Postřekovský soubor,
Konrádyho dudácká muzika, pěvec−
ký sbor Canzonetta, folklorní skupina
Máj z Blatnice u Nýřan a sólisté –
manželé Holoubkovi a Jiří Sauer.
Součástí klenečského festivalu bude
výstava vztahující se k životu a dílu
J. Š. Baara a výstava chodských
krojů; ukázka chodských řemesel,
spojená s prodejem suvenýrů a pro−
dej chodských koláčů.
Celou akci finančně podpoří městys
Klenčí pod Čerchovem, firma Steatit
a Plzeňský kraj.
Nezapomeňte si tedy první červen−
cový víkend rezervovat pro návštěvu
Klenčí, moc se na vás těšíme.

Marta Vojtíková

4.−5. července 2015
Navštivte folklorní Klenčí pod Čerchovem 
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NABÍZÍM práci nebo brigá-
du šikovnému zedníkovi.
Plzeň sko, Klatovsko.Tel.:
603383211 PM 150085 

NABÍZÍME dlouhodobé i jed-
nodenní brigády:   Práce ve
skladu - s VZV i bez, vybalová-
ní a doplňování zboží, pekař-
ské práce a další. Směny dle
výběru, týdenní zálohy a další
výhody. 82-100  Kč/hod. Info
na tel.: 377963917.  KŘI PM
150020 

SHÁNÍM ambiciózní lidi do
svého prac. týmu, na věku ne-
záleží, časová nezávislost, me-
zinárodní firma, nadstandard-
ní výdělky, tel.: 603484113. 
RR 50355

PRO obchod s dárkovým
zbožím v Železné Rudě hle-
dáme spolehlivou a příjem-
nou prodavačku. Možno
brigádně nebo na HPP, tur-
nusy, část. NJ, ubytování
zdarma. Tel.: 602486490.
RR 50374

HLEDÁM VPP, hovořím ně-
mecky, praxe v  hotelnictví,
ošetřovatelství, kosmetické
služby. Vzdělání Bc. – vycho-
vatelství. Prosím nabídněte,
tel.: 604401388. RR 50396

PŘIJMEME pečovatelky do
němec. rodin (Bavorsko) 
s ŽL. Alespoň částeč. znalost
NJ podmínkou. Dobré 
platové podm. Tel.:
004915788465651. RR 50409

PRODÁM levně zánovní
gauč, dvousedačku, hnědá
barva. Dvě křesílka, květinový
stolek z  ohýbaných trubek.
Tel.: 773908578. PM150105

PRODÁM skříňkový šicí stroj
Veritas. Tel.: 736126774. PM
150112

PRODÁM obývací pokoj,
tmavý masiv, styl 50. let  (se-
kretář, 2 křesla, konf. stolek,
gauč s úložným prostorem).
Velmi levně, dohoda jistá. Tel.
775412821. PM150113

PRODÁM skříňky 2 ks kuchy-
ně Koryna, masiv, 1500,- Kč,
postel s  úložným šuplíkem
sv. dřevo, 2500,- Kč, kvalitní
matrace 20x190x20, nové,
snímatelný potah, 2500,- Kč,
menší stůl na počítač, 1000,-
Kč, pohovka délka 2,10 m,
hnědý odstín se vzorem,
6000,- Kč. Výhodné slevy
k  poměru skutečné ceny.
SMS nezasílat! Pouze telefo-
nicky. Plzeň, tel.: 606898069.
PM 150091

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění 
dřevěné palubky  a Ejpovic -
kou 5-6m x 3m x 3m – více ku-
sů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč.  jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Dále  mo-
bilní kontejnerovou dvojbuň-
ku, zánovní plast. okna, plast.
rolety, standardní vybavení
včetně klimatizace. Rozměr
6,5x2,40x2,80 m, vhodná 
pro kancelář. Buňky jsou
v  pěkném stavu. Cena od
25000,- Kč. Zajištění do -
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 150025 

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x120x15
cm a 300 x 120 x 20 cm, Plzeň,
vhodné použití pro ze -
mědělce. Možnost  naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 150027

PRODÁM hydraulické vyklá-
pěcí zadní čelo HUBFIX (z ná-
kl. aut. DAF), nosnost 1,5 t, ce-
na 30000 Kč. Tel.: 603383211.
PM 150073

NÁDRŽE plastové 1000-2000
l, šířka 75, výška 170, délka dle
objemu 120-210 cm, vhodné
na vodu, naftu, septik, cena
1 Kč za 1  litr, tel.: 607236995.
RR 50191

CHLADNIČKU s mrazničkou
zn. Ardo, obsah 342  L
(237+105), se 2 kompresory,
bílé barvy, za 700 Kč, tel.:
721726707. RR 50363

DĚTSKÝ kočárek, vaničku
a dětské oblečení – cca do 
1 roku. Volejte kdykoliv, tel.:
721030735. RR 50391

KOMBINOVANÝ sporák 60
cm, Amica, trouba s  otáči-
vým i základním grilem, 
teplovzdušným pečením,
displej minutka a programy,
elektr. zapalování hořáků,
dobrý stav, cena dohodou,
tel.: 603521842. RR 50393

POSILOVACÍ stroj „eliptický“
(novy+ruce) s displejem, Kla -
tovy, cena dohodou, tel.:
603521842. RR 50394

ZÁPALKOVÉ nálepky z obdo-
bí 70-90. let 20. století + men-
ší počet různých krabiček. 
Tel.: 606907141. RR 50401

NOVÉ vnitřní dveře buk, dub,
olše, javor, třešeň, plné i pro-
sklené. Za poloviční cenu.
Protipožární dveře rozměr
90cm za 1999 Kč. Bukové foš-
ny tl. 5cm neosámované. Tel.:
604134214. RR 50348

STARÉ vojenské věci pro-
dáte nejlépe sběrateli!
Koupím bajonet, dýku,
kordík, lovecký tesák,
šavli, helmu, trop. klo-
bouk, uniformu, masko-
vací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro
na pistoli, zásobníky
a bedny od munice, dale-
kohled, puškohled, vysí-
lačku + sluchátka, čutoru,
ešus, teletinu, odznaky
a vyznamenání, nášivky,
leteckou  kuklu,  bundu,
kombinézu, vrtuli,  pa-
lubní ukazatele a sou-
částky z letadel, tech. pří-
ručky, knihy o vojácích aj.
voj. pozůstatky až do r.
1960. Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 150013   

KOUPÍM menší zahradu
v okolí Plzně  do 20 km. Tel.:
792203716. PM 150103

KOUPÍM mobilní buňku ne-
bo maringotku, i v  horším 
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš -
těna. Tel.: 603383211,
723622663. PM 150032

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa-
nelové  silážní jámy i panelo-
vé cesty. Tel.: 776693272 PM
150033    

KOUPÍM starší pásový bagr
15-25 tun s točnou a kolový
čelní nakladač (HON), případ-
ně i pásový čelní. Dále vibrač-
ní dvouválec na zeminu do 
2 tun. Nejlépe Sušice nebo
Klatovy. Tel.: 723622663. PM
150034 

KOUPÍM zemědělskou půdu
cca od 1ha  do 25 ha, oblast
PS, PJ, Klatovsko, Horaž -
ďovicko, Sušicko a Srní Tel.:
723622663. PM 150035

KOUPÍM staré a starožitné
věci, např. z  pozůstalosti.
Nábytek, obrazy, kapesní a
náramkové hodinky, mince,
bižuterii, porcelánové soš-
ky, sklo, vázu, karafu, skle-
ničky, svícny, chromový lus-
tr a lampičky, voj. odznaky
a vyznamenání, voj dýku
a bajonet, šavli, uniformu,
starou vzduchovku, flobert-
ku, housle a trumpetu, ple-
chová a bakelitová autíčka,
loutky, radia, fotoaparát,
knihy, pohlednice, kuchyň-
ské váhy aj. staré věci.
Děkuji za nabídku – přijedu.
Tel.: 604343109  PM 150011

KOUPÍM nové i použité au-
to-moto díly: Jawa, ČZ, pří-
věsný vozík PAV, sajdkáru,
BMW aj. Tatra, Škoda  –
Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy 
o motorismu, auto-moto
příručky, prospekty, plaká-
ty, staré hračky, plechovky
od oleje, reklamní auto-ce-
dule. Dále starou vzduchov-
ku zlamovací,vojenskou,
pouťovou, vzduchovou pi-
stoli, flobertku. Děkuji za
nabídku - přijedu Tel.:
604343109 PM 150012

Z POZŮSTALOSTI  starý dře-
věný a chromový nábytek:
kredenc, skříň, špajz se 
šuplíky i bez, stůl a židle.
Ložnici, truhlu, komodu,
chrom. židle s podpěrkami,
psací stůl, chrom. křesla, dá-
le chrom. lustr s bílými kou-
lemi, lampičky, stolní a pod-
lahovou lampu aj. chromo-
vé doplňky např. kuchyňské
hodiny, budík, těžítko, mo-
del letadla, reklamní před-
měty, popelník atd. do r.
1960. Děkuji – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150014

KOUPÍM staré, již nepotřeb-
né housle s pouzdrem i bez
pouzdra, dále violu, violon-
cello, trumpetu, lesní roh,
tubu, voj. polnici, klarinet
aj. staré nástroje. Sběratel –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 150015

KOUPÍM staré obrazy čes-
kých i cizích autorů s námě-
tem krajina, lovecké zátiší,
portréty, dívčí akty, lodě na
moři, vojenské motivy, po-
stavy v krojích aj. (i špinavé
a poškoz. nebo jen rám).
Dále porc. a kovové sošky,
mince, hračky, knihy, ho-
dinky, vyznamenání, ván.
ozdoby, pohlednice, betlém
aj. staré a starožitné věci do
r. 1970. Děkuji za nabídku –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 150016

STARÉ fotoaparáty (Fle -
xaret, Mikroma, Stereo -
mikroma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit, vá-
noční ozdoby, loutky, pa-
nenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakelito-
vá autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698. PM
150009

KOUPÍM figurky LPS – dogy,
jezevčíky, SHC, kokršpaně-
ly, tel.: 603163061.

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou braš-
nu, lesní roh, housle, vo-
jenskou vzduchovku,
celtu, medaile, vyzname-
nání (vzorný voják, za
obranu vlasti, vojenské
učiliště,  za budování
vlasti apod. až do r.
1989), kovový model dě-
la, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 150008  

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampič-
ky, sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané nevěs-
ty, dětí, kytičky), kořenky,
sošky tanečnic, akty, zví-
řátka, svícny, obrazy, kres-
by, i samotné rámy, hodi-
ny, lampová radia, knihy
a časopisy o automobilis-
mu, vše skautské a junác-
ké, pohlednice a starou bi-
žuterii. Tel.: 603872698.
PM 150010

SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém,  vánoční
ozdoby,  různé staré do-
kumenty, pohlednice,
plakáty, hračky, autíčka
na kabel i bez, na klíček,
vláčky, pokojík pro pa-
nenky, hodiny a hodin-
ky Děkuji za nabídku.
Tel.: 603512322. PM
150018 

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky, motocy-
kl 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 Moskvič
i jiné. Tel.: 721730982. PM
150078

KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako, kal-
hoty, bajonet, odznaky, da -
lekohled, šavli, boty, pouta,
vyznamenání, nášivky a též
vše po národní bezpečnosti
a SNB do roku 1965, také 
armádní sako a „rajtky“ z 50
let. Tel.: 728347491. PM
150067

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty- firemní, budo-
vatelské, reklamní, fil-
mové. Pohlednice, vy-
znamenání- vojenské,
různé předválečné, ko-
munistické, mince, od-
znaky, hodinky – ná-
ramkové, kapesní.
Děkuji za nabídku. Zn.:
přijedu tel. 603512322.
PM 150017A 

VYKOUPÍME za velice sluš-
né ceny do nově vznikají -
cího vojenského muzea
okupace a osvobození zá-
padních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk-
ly, automobily, helmy, da-
lekohledy, kordíky, bajo-
nety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, vysílač-
ky, vyznamenání, opasky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, kanyst-
ry, ešusy, čutory, lopatky,
torny, telata, spacáky, ša-
vle apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děkuje-
me za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
777263546. 

KOUPÍM koženou bundu
a kalhoty bývalých příslušní-
ků VB a motospojek, velikost
54 a větší nebo i jiné dobové
doplňky a díly na staré moto.
Tel.: 604134214. RR 50349

KOUPÍM svářečku TIP KS,
TRIODIN nebo silné trafo i se
závadou na opravu, koupím
lis na malé hranaté balíky
i v  horším stavu, prodám
svářecí kabely různé délky.
Tel.: 721803621. RR 50390



POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě -
ratel stále hledá a dobře
zaplatí staré pohledni
ce- až10. tis Kč za chybějící 
pohlednice obcí Šumavy
(např. Schukatschen, Pa -
terl  hütte, Glaserwald,
Stadln, atd.), dobře za -
platím i jiné pohlednice do
roku 1945, uvítám větší
množství, sbírku či po -
zůstalost, mohu přijet.
Mobil: 602486490. RR
50373

SBĚRATEL – koupím staré
pivní lahve s  litými nápisy,
dále sodovkové lahve, cedu-
le, bedničky od piva a li -
monád, půllitry, podtácky,
sudy a vše, co je spojené 
s pivovarnictvím na okrese
Klatovy. Za nabídku předem
děkuji, zajímavé věci dobře
ocením. Tel.: 722720295,
606482803. RR 50313

1 MĚSÍC NA PRODEJ VAŠÍ
NEMOVITOSTI. Svěřte nám
k  prodeji svoji nemovitost.
Rychlé jednání a solidní 
přístup našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme
u vás a do měsíce pro -
dáno. INSTINKT REALITY
s.r.o. Tel: 800737309. PM
150046

PRONÁJEM – byt 2+1 s vý-
hledem na náměstí v Kla -
tovech 168/1, II patro, nově
renovovaný, včetně kuch. 
linky, koupelny. Nájem 8.000
Kč + kauce 8.000 Kč, infor -
mace v prodejně Sklo-por -
celán nebo tel.: 602441949.
RR 50265

PRONAJMU byt v Klatovech
Pod Nemocnicí, 2+1, 60 m2,
byt je zařízený, cena doho-
dou, tel.: 777224953. RR
50365

PRONAJMU byt 1+1 se za-
hradou v  Nýrsku, tel.:
776566195. RR 50375

NABÍZÍM pronájem k rekreaci
– Šumava – Sušicko. 2 pokoje,
spol. kuch. a koupelna. Cena
na os./den 140 Kč. Při obsaze-
ní obou pokojů 130 Kč. Tel.:
376526153. RR 50388

PRONAJMU nový 3+KK, me-
zonet, 1. patro v RD v centru
Klatov, dlouhodobě, náj.
7.500 Kč, v  ceně nájmu 1x
park. místo u domu a wifi
zdarma + poplatky za energie
a služby. Kauce vratná 18.000
Kč, v bytě jsou koberce + dlaž-
ba, el. sporák se skloker. des-
kou, eurookna s mikroventila-
cí, tel.: 602614480. RR 50405

PRONAJMU garáž v Kla -
tovech na Domažlickém
před městí v blízkosti TESCA.
Tel.: 602882461. RR 50398

PRONAJMU obchod v centru
Nýrska – 75  m2, tel.:
732461893. RR 50400

PRONAJMU byt 2+1, 75 m2,
1.p., po rekonstrukci, v centru
Klatov, zařízená kuchyně, náj.
6000 Kč + energie a pronajmu
zahradu na Markýtě za sekání
trávy. Tel.: 602857551. RR
50431

PŘENECHÁM k odprodeji lu-
krativní pozemky v zástavbo-
vé lokalitě Plzeň – město.
Vhodné pro výstavbu bytů,
kde již probíhá výstavba 
bytových domů. Inženýrské
sítě v blízkosti pozemků. Tel.:
736139113. PM 150108

PRODÁM RD v obci Čachrov
okr. KT. tel. 606624665. RR
50425

PENÍZE ZA VAŠI NEMOVI-
TOST IHNED! Vykoupíme va-
ši chalupu, chatu. Podmínkou
vlastní pozemek, zavedená
el.. Peníze vyplácíme do
3dnů. Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o. Tel:
800737309. PM 150044

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO
14 DNŮ. Úzce spolupracuje-
me s velkými firmami. Pouze
solidní klientela. Právní servis,
převody energií a klientský
servis je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá.
INSTINKT REALITY s.r.o.  Tel:
800737309. PM 150045

KOUPÍM les nebo ornou 
půdu – jakoukoliv výměru.
Platím hotově. Tel.
773585290. RR 50131

PRODÁVÁTE nemovitost?
Vykoupíme za nejvyšší ce-
nu, pokud máte exekuce,
dražbu – nevadí. Peníze do
3 dnů. Pro více info volejte –
739061139. RR 50413

PRODÁM stavební parcelu ve
Skelné Huti 1km od Nýrska.
Velikost parcely je 1700 m2.
Cena 400.000 Kč. Bližší infor-
mace na tel.: 606861205. RR
50347

KOUPÍM vaši nemovitost ve
vaší lokalitě, může být i za-
dlužená, v  exekuci apod.
Platba hotově. Nabídněte!
Tel.: 603484113. RR 50370

PRODÁM bývalou zeměděl-
skou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhledem
na panorama Šumavy, bez
přímých sousedů, s dobrým
přístupem. 5+1.  Rozloha
3.500 m2 parcela – dvůr, za-
hrada, 2 x studna, 380/220
V. Vhodné k bydlení, podni-
káni i k rekreaci. Cena 1mil.
395 tis. Kč. RK nevolat. Tel.:
602614480. RR 50406

PRODÁM zděnou chatu, lo-
kalita Na Škarmaně (Domaž -
lice), podsklepená, terasa,
skleník, elektřina zavedena,
voda užitková, cena doho-
dou, tel.: 721316105. RR
50411

PRODÁM pozemek na okraji
Srní, v zastavěné části obce,
krásný výhled, cca 6000 m2,
možno rozdělit, dobrý pří-
jezd, cena 420 Kč/m2, tel.:
773490163. RR 50412

KOUPÍM byt 3+1 nebo větší,
nejlépe s  balkonem v  Do -
mažlicích. Děkuji za nabídky.
Tel.: 603840476. RR 50357

PRODÁM byt 2+1+garáž
v Nezamyslicích, nová plasto-
vá okna, nové vlastní elektr.
topení, jižní strana, cena
399.000 Kč, tel.: 777338552.
RR 50410

PRODÁM byt 2+1 KT,
Podhůrčí. 60m2, přízemí.tel
734200646. RR 50424

PRODÁM 4 ks letní pneu 255/
50-19, dezén 4-5 mm. Cena
3000 Kč. Tel.: 728486415.

PRODÁM FIAT Multipla, 6
míst, STK 8/2016, benzín.
Cena 30  000,- Kč. Tel.:
777110010

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, kardany,
pětistupňovou převodovkou,
pěkné pneu včetně disků,
světla atd.  Tel.: 603383211.
PM 150028

KOUPÍM čelní nakladač na
traktor Zetor Krystal, případ-
ně traktor  s  čelním nakla -
dačem. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211. PM
150029

PRODÁM motorovou sedmi
metrovou loď s malou kaju-
tou, německé výroby se Z no-
hou a se zabudovaným, ne-
funkčním  osmiválcovým  kar-
burátorovým motorem GMC,
včetně  dvounápravového
brz děného přívěsu. Plzeňský
kraj. Cena k  jednání 100000
Kč. Tel.: 723622663  PM
150030

PRODÁM Nissan Qashqai, vý-
borný stav. rv. 2007 tel.
606624665. RR 50426

KOUPÍM díly na Traktor Zetor
krystal typ 8111 nebo 8011,
spodní ramena do hydrauliky
včetně držáků ramen. Závaží
do disků kol, dveře, případně
čelní nakladač k tomuto typu.
Závaží na předek traktoru, se-
dačku, přední a zadní pneu a
zadní závěs. Tel.: 723622663,
603383211. PM 150102

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon-
táž, www.e-taznezarizeni.
cz, tel.: 775104121. RR
50083

PROVÁDÍM vnitřní vyčiště-
ní, odrezení, odstranění
prů saků a proděravění ben-
zínových nádrží motocyklů
s následným ošetřením
benzínu odolnou barvou.
Tel. 721646134, mail: oldti-
mer.petr@seznam.cz. RR
50361

PRODÁM sklápěcí vozík 
VAREZ HV 220S nový; pří -
věsný vozík za osobní auto-
mobil JACHT  SPORT. Tel.:
776588314. RR 50362

PRODÁM kultivační kola 12,
4/11-32, kára nesklopná 4 t,
vidle nakládací do zadních 
ramen, tel.: 728305429. RR
50389

PNEU, alu kola, plechové
disky, nové i použité, pěk-
né, levně, např. nová alu 
kola Fabia, Polo, Seat, 
5500 Kč za celou sadu. Tel.:
602834411. RR 50403

PRODÁM Škoda Octavia
Kombi, r.v. 2003, 1.9 tdi, 81kw,
klimatronik, servisní kniha,
alu kola, 4 el okna, tažné zaří-
zení, dobrý stav, nová stk, ce-
na 105000 Kč, Klatovy, tel:
723439518. RR 50420

PRODÁM Škoda Octavia 1,
r.v. 98, 1.9TDi, 66kW, TK
2/2017, najeto 264 tis. km,
v  dobrém stavu, pravidelně
servisováno + náhr. elek. dis-
ky, cena 39.500 Kč, tel.:
739962448. RR 50415

KOUPÍM traktor Zetor
všechny modely, v jakémkoli
stavu i bez stk, přijedu a za-
platím   ihned, volejte,
pište, telefon: 723439518. RR
50422

PRODÁM Peugeot 307 sw,
1.6 benzin, r.v. 2002,  stříbrná
metalíza, abs, klima, servo,
prosklená střecha, imobiliser,
radio, nová stk, eko se nepla-
tí,cena k jednání 67000 Kč,
Klatovy, telefon 723/439518.
RR 50423

PRODÁM Peugeot 206 sw, r.v.
2002 provoz 2003, obsah 1.4
benzín, servo, centrál, najeto
128tkm, nová stk a emise, eko
poplatek se nemusí platit,
Klatovy, cena 59.000 Kč, tele-
fon 723/439518. RR 50419

PRODÁM Citroen Berlingo,
r.v. 2002 provoz 2003, 1.6
benzin, 2 šoupačky, el okna,
velmi pěkný vuz, klima, pano-
rama střecha, světle modrá
metalíza, cena k jednání
73000 Kč, Klatovy, tel :
723439518. RR 50421

KOUPÍM za vaši cenu
do soukromé sbírky
motocykly a náhrad-
ní díly značek JAWA,
ČZ, PRAGA, OGAR 
od r.v. 1929 do r.v.
1989 s doklady i bez.
Tel. 608941498. RR
50121

JAWA, ČZ – koupím
náhradní díly na 
československé mo-
tocykly i nové, po -
užité, cokoli, zbyt-
ky z mototechny, 
t e l . :  7 2 4 5 1 9 5 8 5 . 
RR 50129

KOUPÍM  Jawa 350
typ 633-634 a 638-
640 i poškozené, 
tel.: 724519585. RR
50130
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JAWA, ČZ a jiné, koupím sta-
ré motocykly všech značek a
v jakémkoliv stavu i jednotli-
vé díly. Platím ihned v hoto-
vosti. Tel.: 607946866. RR
50429

AHOJ, hledám štíhlou ženu,
drobnější postavy na úrovni
do 50 let ke společné dovole-
né v Chorvatsku. Jsem 54/170,
střední postavy, mladšího
vzhledu. PM, PJ, RO, DO. Tel.:
723022697. PM 150097

SYMPATICKÝ 40/175 muž,
hledá sympatickou, štíhlejší
ženu do 40 let. Z Plzně a okolí,
se zájmem o rockovou hudbu
a poznávání památek. Zn.:
Štěstí ve dvou. Tel.:
733681229. PM 150098

56/175 , štíhlý Plzeňák,  hledá
ženu do 45 let z Plzně, která
také nechce být sama a hledá
přítele pro volné chvíle 
v  přírodě i v  soukromí. Zn.:
Vzájemné porozumění. Tel.:
778226236. PM 150099

HLEDÁŠ lásku a něhu, pohla-
zení, vážný vztah, co osud
změní. Pokud jsi rodinný typ,
máš vyřešenou minulost, jsi
ve věku od 25 do 40 let a ne-
chceš být sama, budu se těšit
na Tvoji odpověď. Děti nejsou
překážkou. Tel.: 704763210.
PM 150104

RÁD POZNÁM svobodnou
dívku, která má zájem o vážný
vztah. Jsem ze Šumavy, 
svobodný 45/179. Tel.:
737301967. PM 150106

SÁM V  DOMĚ, na chalupě
v radosti i starosti, hledá prak-
tickou a příjemnou ženu
z Plzně a okolí, případně KT,
DO, okolo 65 let, upřímnou a
citlivou. Pište hezkou SMS.
Tel.: 606889580. PM 1500109

52/172 rozvedený, čestný
a spolehlivý, sport. postavy, se
zájmy o přírodu, výlety, zahra-
du, chalupu a zvířata hledá
laskavou a upřímnou ženu do
48 let, štíhlejší postavy pro
poctivý a klidný rod. život se
stejnými zájmy, která by ráda
trávila společně na chalupě
volný čas. Žít pro společné
štěstí dítě není překážkou KT,
SU, PJ, HT. Napiš odpověď do
redakce. RR 50312

36 LETÝ, vyšší sportovní po-
stavy, prý pohledný, hledá
touto cestou ženu do 45 let
na trvalý vztah, plný lásky
a radosti. Hledám rodinný ži-
vot a pohodu. Pokud víš, co
život obnáší, tak se budu tě-
šit na tvoji odpověď. Tel.:
722149243. PM 150100

NETTER Herr aus Deutsch -
land, 26 Jahre, 170cm sucht
eine Frau nur aus CZ. Bin fi-
nanziell sehr gut gestellt
und kann viel bieten für ei-
ne gemeinsame Zukunft!
Du solltes aber etwas de-
utsch sprechen! Du  solltest
Nichtraucher sein und ohne
Kinder! Habe sehr sichern
Arbeitsplatz. Ich wohne in
Grenznähe Taus. Ich möch-
te nicht mehr alleine sein.
Habe viele Hobbies: Natur,
Musik, Tanze gerne. Bien.
Bin Humorvoll und fahre
gerne Auto. Habe sehr si-
cheren Arbeitsplatz. Suche
also eine Frau für immer!
Wo können wir uns treffen.
Freue mich auf Antwort!!
Adresse: Tel.: 01717496672.
Mein Name ist Daniel! RR
50350

OSAMĚLÝ nekuřák 41/174
hledá druhou polovičku.
Najdeme klíč k společné cestě
životem? Děti vítány. Tel.:
723876782. RR 50356

RÁD bych se seznámil s citli-
vou nekuřačkou. Jsem
48/168/70. Zn.: Trvalý vztah.
Tel.: 728173034. RR 50358

VDOVEC 59/174/87 kg, ku-
řák, hledám hodnou mámu
pro 14letého kluka a 13letou
holku. Jsem abstinent, zedník.
HO, SU, KT. Tel.: 721287308.
RR 50360

HLEDÁM osamělou ženu nej-
lépe ve věku 33-48 let pro
vážné seznámení, společný
rodinný život. Možno odkud-
koliv. Já jsem rozvedený, ne-
kuřák, abstinent, středoško-
lák. Mám vlastní byt, možno
přistěhování, ale jsem ocho-
ten se přestěhovat později já.
Nechci být sám, chci mít ně-
koho rád. Ozvi se lásko, nebu-
deš litovat. RR 50366

POHODOVÝ 50/175, roz -
vedený, hledá štíhlou, 
sympatickou přítelkyni do
43 let, tel.: 702505795. RR
50372

HLEDÁM ženu do 40 let, z ne-
dostatku příležitosti, k sezná-
mení. Dítě vítáno. SU – HD.
Tel.: 702812933. RR 50379

NESMĚLÝ 41/195/střední
postavy hledá z nedostatku
příležitosti dívku, ženu k se-
známení. Věk od 30 do 40
let, které také chybí to nej-
cennější – „LÁSKA“. Prosím
jen vážně. Jen ze Sušice
a blízkého okolí. Zn.: Láska
je mocná čarodějka. SMS na
tel. číslo: 731789666 nebo
720374362. RR 50385

HLEDÁM ženu do 30 let,
z  nedostatku příležitosti
k seznámení. Jestli i Ty máš
zájem vytvořit hezký vztah,
ozvi se. Nejlépe ze Sušice a
blízkého okolí. SMS na tel.
číslo: 737575997. RR 50386

SYMPAT. chalupář hledá
parťačku – elegantní pří -
telkyni cca 50-60 let na
krásné chvíle i život v ma-
lém městě. Jsem zajištěný,
bez závazků – kuřák – absti-
nent. Uvítám dominantní
ženu. Láska, tolerance.
Holýšovsko. Tel.:
607293848. RR 50387

ŠTÍHLÝ, hodný muž, 182cm,
hledá báječnou štíhlejší že-
nu 42–48 let, pro pěkný
vztah. Tvořím, cestuji, roz-
mazluji. Zn.: Voda + slunce
+ hory. Tel.: 704464010. 

AHOJ. Taky hledáš spřízně-
nou duši? Někoho s  kým Ti
bude dobře a vedle něhož
budeš cítit, že život má smysl?
Někoho s kým budeš v myš-
lenkách i ve skutečnosti?
Všichni říkají, že přes inzerát
to nejde. Přesto bych chtěl vě-
řit, že nemají pravdu. Co mys-
líš? Napíšeme si a pak se 
uvidí. Nehledám žádný flirt.
Rozvedený 47. DO. Tel.:
607170442

ROZVEDENÝ 51/175 štíhlý
nekuřák, motorista, vlastní
rod. domek, hledá ženu štíhlé
postavy k vážnému seznáme-
ní se zájmem o cyklistiku.
Z  okolí Domažlic, tel.:
720268413. RR 50399

NETTER Mann 47 vom
Šumava sucht deutschspre-
chende, attraktive nette
Frau für gemeinsame Frei -
zeitgestaltur und harmoni-
che Partnerschaft. Raum
Klatovy, Sušice. Tel.:
0049  170  9922113. RR
50402

SVOBODNÝ štíhlý muž střed.
let hledá štíhlou dívku, ženu,
která též bydlí sama a schází jí
něžný dotek, pohlazení jako
mně a nebojí se nahoty. Jsem
něžný, 100% diskrétní. Uví -
tám dlouhodobý vztah. Zn.:
PJ, PM, DO, KT, Horaž ďovice,
Sušice a okolí. SMS – tel.
722257272. RR 50416

45/175 hledá sympatickou
ženu všestranných zájmů. Zn.:
728847769. RR 50417

ZDRAVÍM. Já, muž po 50ce
179/80, papírově vázaný,
rád pozná partnerku do 48
let, spíše štíhlejší, sympatic-
kou, které též schází popo-
vídání, mazlení, pro hezký a
diskrétní vztah. Z  Do maž -
licka piš na – 702378058.
Těším se. RR 50404

OSAMĚLÁ  vdova po sedm-
desátce hledá pohodového
nekuřáka do 80 let z  Plzně.
Zatím schůzky a vycházky.
Tel.: 723151768. PM 1500110

ŽENA z  Klatovska, štíhlá,
59/165, hledá muže od 55 do
63 let, s vyřešenou minulostí a
svým zázemím! Co žádám,
nabízím! Budeš-li mít zájem
mě poznat, tak zavolej na
728516920. RR 50354

JÁ 55+165, blondýnka, hle-
dám šikovného a hodného
muže s vyřešenou minulostí
od 55 do 60 let. KT, PJ. Volat
po 19. hod. – tel. 722259965.
RR 50364

AHOJ, jsem 20letá nesmělá
hnědovláska plnoštíhlé po-
stavy a ráda bych se seznámi-
la se svob. a bezdětným mu-
žem do 25 let, KT, DO. Zn.:
Foto napoví, najdeme se? RR
50371

ROZVEDENÁ 57/168, plnoš-
tíhlá pohodářka, hledá poho-
dového, podnikavého muže
se smyslem pro humor, věk
55–61 let, nad 178cm, s vyře-
šenou minulostí. Jen volat po
14. hodině! Tel.: 722177391.
PJ, KT. RR 50378

RÁDA bych poznala nezad.
muže 65+ vys. postavy, tem-
peramentního, nekuřáka, kte-
rý dbá o svůj zevnějšek, čest-
né jednání, z PM – já z KT, tel.:
723115641 – SMS neposílat.
RR 50380

NEKUŘÁK Plzeňák 69/170/90
hledá Plzeňáka na popovídá-
ní u videa. Může být i žena do
80 let nebo lékař, který je také
sám jako já.. Pouze Češi.
Bydlím Na Vyhlídce 10 v Plzni
– Božkově.Trolejbusová linka
č. 12, výstup v ulici Petřínská.,
přejít přes most a vlevo okolo
garáží. Pouze volejte, SMS ne-
umím. Tel.: 736204861. PM
150068

KARTY A MAGIE – výklad ka-
ret Lenormand, odpověď na
otázky, pomoc v milostných
a mezilidských vztazích, ve fi-
nančních a zdravotních pro-
blémech. Osobně nebo 
písemně. Volejte na
tel.775901978. PM 150070

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše potřeb-
né rychle vyřídíme. Vy -
koupíme starší stavební 
stroje, nákl. automobily a ze-
mědělské stroje. Dále prová-
díme demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného 
šrotu. Tel.: 723622663. PM
1150031

NABÍZÍM ukládku zeminy
i větší množství cca 8000 tun.
Cena při menším množství
100 Kč/t, při větším množství
sleva až na 55 Kč/t.Tel.:
603383211. PM 150101

HLEDÁM spolehlivé lidi na
případnou spolupráci při
výkupu hub v místě, kde se
houby nevykupují. Vlastní
auto podmínkou. Tel.:
604807004. RR 50381

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 150019 

UBYTOVÁNÍ BEROUNKA,
Křivoklátsko, pro 4 osoby.
Květen-říjen. E-mail: chatau-
berounky@seznam.cz, tel.:
725038339. KŘI PM 150096

Tablet/počítač za vysvědče-
ní. Programy účto, mzdy 
a daně.www.SoftAg.cz, 374
623 540. KŘI PM 150111

EFEKTIVNÍ řešení proti vy-
padávání vlasů, zhuštění
vlasů a prodlužování vlasů,
přírodním produktem – fa
SRN, vyzkoušejte, tel.:
603484113. RR 50369

TRÁPÍ VÁS HROZÍCÍ EXE-
KUCE NEMOVITOSTI. Bojíte
se, že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit! Naše právní 
oddělení zdarma zanaly -
zuje Vaši situaci a najde opti-
mální řešení. Důležité je 
začít jednat! INSTINKT REALI-
TY s.r.o. Tel: 800737309. PM
150047

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb -
ková, tel.: 608117789. RR
50082

EFEKTIVNÍ léčba přírodními
produkty SRN – lupénka,
astma, atop. ekzém, akné,
imunita, diabetes a další –
poradenství, tel.:
603484113.  RR 50368

PROVÁDÍM veškeré ze-
dnické práce – omítky, ob-
klady, dlažby, výkopové
práce, drenáže a další prá-
ce dle domluvy. Klatovsko
a Plzeňsko. Levně a kvalit-
ně. Tel.: 722749243. RR
50395

RYCHLÉ půjčky 10 tis-100
tis. bez poplatku předem.
www.kz-finance.cz, mož-
nost spolupráce. SUPER VÝ-
DĚLKY!!! Tel.: 737607405.
PM 150082

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

PŮJČKA 2 až 8 t.Kč!
Ihned! Stačí OP! Pražská
41, Plzeň, 11-16h, tel.:
605760958.   KŘI PM
150107 

FOFR PŮJČKA. Registry ne-
řešíme. Tel.: 608272711.KŘI
PM 150048

OSOBNÍ ODDLUŽENÍ !!
Expresně! E-mail: ¨
dluhy.ne@seznam.cz.
Tel. : 734741216. KŘI PM
150089 
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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

                                 Václav Zickler: mobil: 777 730 258

                                    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 25. června 2015

RYCHLÁ půjčka. Klatovy
a okolí. Tel.: 734258355. RR
50236

PŮJČKA! Výplata v hoto -
vosti, měsíční splátky, tel.:
777012794 nebo SMS. RR
50376

POHLÍDÁM vašeho pejska o
dovolených i jindy.  Zku -
šený chovatel, etolog a vý-
cvikář. Tel.: 737824579. PM
150037

PRODÁM štěňata NO, očko-
vaná, odčervená. Odběr v čer-
vnu, po výborných rodičích,
jsou k vidění. Tel.: 724591752.
RR 50351

PRODÁM králíky – bílé 
brojlery – od králíčat k do-
chovu po dospělé kusy – 
cena 65 Kč/kg živé váhy.
Raška, Chanovice – tel.
376514493, mobil
728919839.  RR 50418

PRODÁME ovečky – minio-
večky – QUESSANTSKÉ. Zdra -
vé, veselé, společenské 
a na chov nenáročné. Tel.:
723968154. RR 50384

PRODÁM sele, sviňku – váha
přibližně 25 kg, 60 Kč/1kg,
Kdyňsko, tel. 723877969. RR
50414

COTON DE TULEAR. Pro -
dám štěňátka bez PP po vý-
stavně úspěšných předcích.
Malý pejsek s nelína jící ba-
vlníkovou srstí nevyžaduje
střihovou úpra vu, jenom se
pročesává. Je antide  pre -
sivní, vhodný i pro alergiky.
Je bdělý a ostražitý, ale zby-
tečně neštěká. Vhodný na
canisterapii – k rehabilitaci.
Oblí bený pro výstiž nou
a přizpůso bivou povahu.
Milá ček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s  nad še -
ním. Kupní smlouva při od-
běru. Do dobrých rukou.
Kon takt – 602823882,
378774498, e-mail: 
hajami@volny.cz,   RR 40154

NABÍZÍME  rekvalifikační
kurzy: masér, pedikúra, 
manikúra, nehtová mo -
deláž, kosmetika a další.
Akre ditováno MŠMT ČR,
MAVO s.r.o., individuální
výuka! www.vip-relax.cz,
w w w . m a v o . e u . T e l . :
602478448, 603284493.
KŘI PM 150001

Další číslo 
Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
6. 7. 2015
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