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Pracovní 
nabídky
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„Pohlavkem za vyučenou“ bednář−
ský mistr Josef Hrůza definitivně po−
světil povýšení tovaryše Marka
Hejduka do stavu bednářského. Ten
po třech letech v učení obhájil své
získané zkušenosti. Podle tradičních
postupů vyrobil zadané 
dílo – pivovarský soudek
a prokázal tak, že se může
stát právoplatným členem
bednářské party.

„Sudy vyrábíme původ−
ním náročným postupem,
který není zaznamenán
v žádné učebnici, a tak se
učíme pouze od našich
mistrů. Na výrobu sudů
používáme nejkvalitnější,
pomalu rostoucí dubové
dřevo z křivoklátských lesů,
které musí být bez suků a vysušené
přirozenou cestou, což trvá minimál−
ně osm let,“ popisuje Marek Hejduk.
Pivovarské sudy, na rozdíl od sudů
vinných, je nutno před každým použi−
tím znovu vysmolit. Vrstva, kterou vy−
tvoří smola při teplotě 200 °C, zabra−
ňuje kontaktu piva se dřevem a záro−
veň sud dezinfikuje. 

Pivovar Plzeňského Prazdroje je
dnes jedním z posledních míst
v Evropě, kde tradiční bednářské ře−
meslo pokračuje a nadále se rozvíjí.
Pivovar svou bednářskou dílnu za−
chovává nejen z úcty k tradici, ale
i z praktických důvodů. Pivo zrající
postaru v dubových sudech pivo−
varských sklepů slouží k trvalému
porovnávání s pivem, které zraje

v moderních tancích tak, aby
zůstala zachována původní
chuť tradičního plzeňského le−

žáku. Pivo zrající postaru v dubo−
vých sudech mohou zájemci ochut−
nat během prohlídky turistické trasy
v pivovaru. Z celkových devíti kilo−
metrů sklepů plzeňského pivovaru
je dnes zpřístupněn úsek několika

set metrů. Sklepy Plzeňského Praz −
droje patří k Sedmeru divů českého
pivovarnického světa. Toto vzácné
ocenění získaly plzeňské sklepy 
6. dubna 2016 v rámci udílení
Výroč ních cen České a moravské
pivovarnické akademie.

„Pivovarští bednáři vyrábějí a udr−
žují velké ležácké sudy o objemu až
46 hektolitrů a hmotnosti až 700 ki−
logramů, celkem se starají o 102 le−
žáckých sudů a 65 kvasných kádí.
Ale vyrábějí i menší transportní sudy
o objemu 17, 25 a 50 litrů, ve kte−
rých pivovar dodává nefiltro va né
a nepasterizované pivo Pilsner
Urquell pro speciální příležitosti,“
upřesňuje Josef Hrůza, bednářský
mistr Plzeňského Prazdroje.

Pracovní setkání, jehož účelem bylo
zvolit strategii rozvoje Šumavy
a Želez norudska, se uskutečnilo
v  hotelu Malá Paříž na Špičáku.
Šlo o první jednání svého druhu,
které inicioval Plzeňský kraj.
Zúčast nili se ho zástupci Správy
CHKO a NP Šumava, investorů
a podnikatelů regionu, náměstek
ministra pro životní prostředí Vla −
dimír Mana, starosta Klatov Rudolf
Salvetr a starosta Železné Rudy
Michal Šnebergr.

Účastníci hovořili především
o obec   ných problémech Železno −
 rudska, které trápí úbytek obyvatel−
stva, nedostatek investorů i zákonné
postupy na ochranu přírody, které brz−
dí  rozvoj sportovních areálů. Právě
zástupci společností, které v  tomto
regio nu provozují sportovní areály,
představili své plány do budoucna

a debatovali o jejich realizaci se zá−
stupci Správy CHKO a NP Šumava.

Například starosta Železné Rudy
uvedl, že pro rozvoj města je význam−
ná realizace projektu rekonstrukce
Skiareálu Samoty v hodnotě přibližně
200 milionů korun. Tomu ovšem brání
směna zhruba hektarového pozemku,
který je v současné době ve vlastnic−
tví Správy CHKO a NP Šuma va. Sta −
rosta Klatov zase připomněl nedostat−
ky v  infrastruktuře v  zimním období,
které souvisí s omezením zimní údrž−
by na území CHKO a NP. Provozo va −
telé Ski a bike areálu Špičák žádají
o prodloužení provozu lanovky Správu
CHKO a NP Šumava, a to už od května
nikoli od června, jako je tomu v sou−
časné době. Dalších palčivých pro−
blémů regionu, které brzdí jeho rozvoj
v oblasti cestovního ruchu i investic,
padla v následné debatě celá řada.

Aby se Šumava dále rozvíjela...

Pohlavkem za vyučenou se
stal bednářem
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Dotaz čtenáře J. N. 
z Plzně−Doubravky:
U své chaty na Tachovsku mám
neoplocený pozemek, na který
mi často chodí sousedovy ovce
a pasou se tam. Souseda jsem
upozornil na toto chování, jakož
i na to, že mi působí škodu, on
však odmítá sjednat nápravu
a tvrdí, že má svůj pozemek
řádně oplocený, a to prý stačí.
Jak mám postupovat? 

Odpověï advokáta:
Především je třeba uvést, že vni−

kání zvířat na pozemek řadíme mezi
imise (zásahy do vlastnického prá−
va), které nový občanský zákoník
upravuje v § 1013 o.z. Podle tohoto
zákonného ustanovení se má vlast−
ník zdržet všeho, co působí, že 
voda, kouř a prach a jiné podobné
účinky vnikají na pozemek sou −
seda v míře nepřiměřené místním
po měrům a podstatně omezují 

obvyklé užívání pozemku, a to platí
i o vnikání zvířat.

Že spásání trávy sousedovými
ovcemi podstatně omezuje obvyklé
užívání pozemku, je nesporné
a z toho, jak věc popisujete, je zřej−
mé, že chování souseda je proti−
právní. Ani skutečnost, že má po−
staven plot, který zvířata buď
obchá zí, podlézají nebo jinak pře−
konávají, nemůže souseda vyvinit,
neboť ustálená právní praxe má za
to, že oplocením se nemůže sou−
sed zbavit povinnosti zabránit svým
chovaným zvířatům vnikat na sou−
sední pozemek. 

Zákon dokonce ani nevyžaduje,
aby se jednalo o zvířata ve vlastnic−
tví souseda, může jít i o zvířata, kte−
rá mají jiného majitele a Váš sou−
sed se o ně stará např. za odměnu
nebo z jiných důvodů. 

Určitě se proti tomuto chování
můžete bránit svépomocí. Můžete
samozřejmě zřídit na svém pozem−
ku mechanické zábrany nebo oplo−
cení, můžete instalovat např. plaší−
cí zařízení, avšak cokoliv podnikne−
te, musí být v souladu s dobrými
mravy. Nejste proto oprávněn ovce
např. zabít nebo zmrzačit, rovněž
nemůžete zvířata zadržovat, neboť
by se jednalo o zásah do cizího

vlastnictví, a nelze si ho ani přisvo−
jit. Podle § 1014 o.z. jste totiž 
po vinen vydat zvířata vlastníku 
bez zbytečného odkladu anebo mu
umožnit vstup na pozemek, aby si
ovce vyhledal a odvedl. 

Pokud Vám ovce působí škodu,
samozřejmě máte právo na její ná−
hradu, to se týká nejen spasené
trávy či jiných pěstovaných plodin,
ale i poškození pozemku zdupáním,
sesuvy apod. Výše této škody se
obtížně odhaduje, pravděpodobně
by bylo třeba se obrátit na soudní−
ho znalce. 

Teprve pokud nelze celou záleži−
tost vyřešit svépomocí, máte mož−
nost se obrátit na soud se žádostí,
aby vyslovil povinnost souseda
zdržet se rušení Vašeho vlastnické−
ho práva vnikáním zvířat na kon−
krétní pozemek. To je samozřejmě
až krajní případ a řízení o takových−
to sporech bývá sice právně relativ−
ně jednoduché, ale poměrně nároč−
né na dokazování. Rozhodnete−li se
pro tento krok, obstarejte si před
podáním žaloby dostatečný důkaz−
ní materiál, kterými mohou být vý−
povědi svědků, ale i záznamy přivo−
lané policie, popř. filmy, fotografie,
videozáznamy apod.  

JUDr. Václav Korecký

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Kde v Plzeňském kraji najdete napří−
klad vyhlídková místa či zajímavé
památky? Kam vyrazit s dětmi na ví−
kend? Kudy vedou v našem regionu
cyklostezky? Kde se v Bavorsku
dobře najíst a pobavit? Kam si vy−
šlápnout na túru do kopců? Na tyto
a mnoho dalších otázek najdou
odpo věď návštěvníci Regionálního

informačního centra Plzeňského kra−
je a Bavorska, které nově funguje na
náměstí Republiky v Plzni vedle
Domu knihy.

Kancelář infocentra slouží k pre−
zentaci Plzeňského kraje a Bavorska,
ale prostor zde mají také obce, aby
přilákaly návštěvníky na nejrůznější
kulturní akce, památky či zajímavosti.

Kromě tradiční nabídky letáků, brožur,
propagačních materiálů, map a cyk−
lomap, průvodců a prezentačních
materiálů obcí zde mohou návštěvní−
ci zdarma využít tablet s internetovým
připojením a vyhledat si sami napří−
klad tip na výlet po okolí nebo aktuální
kulturní akci. 

„Nebližším partnerem Plzeňského
kraje na druhé straně hranice je
Bavorsko, proto ve společném cent−
ru zájemci dostanou informace
o kulturním, sportovním, turistickém
i gastronomickém vyžití u našich
sousedů v Bavorsku,“ říká vedoucí
kanceláře hejtmana Klára Brabcová. 

Informační centrum Ba vorska se
přestěhovalo z prostor v Martinské
ulici v Plzni právě do společných
prostor s Plzeňským krajem na ná−
městí Republiky, kde zároveň sídlí
také Kancelář mezinárodních vztahů
Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Regionální informační centrum
Plzeňského kraje a Bavorska najdou
návštěvníci na náměstí Republiky
v Plzni vedle Domu knihy u pasáže
NAVA (zastávka tramvají č. 1 a 2).
Otevřeno je každý všední den od
9:00 do 18:00 hodin. 

Prezentace Plzeňského kraje a Bavorska

Západočeské 
baroko na webu
Nový webový portál www.zapado−
ceskebaroko.cz vznikl z iniciativy
Plzeňského kraje a je v gesci
Odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu Krajského úřa−
du Plzeňského kraje (KÚPK). Dnes
byl  představen spolu s publikací
„Mariánské, trojiční a další světec−
ké sloupy a pilíře v Plzeňském kra−
ji“, která vznikla za finanční pod−
pory Plzeňského kraje a je prvním
odborným výstupem projektu.

„Portál bude sloužit pro infor−
mování široké veřejnosti, a to laic−
ké i odborné o aktivitách stejno−

jmenného projektu, který byl zahá−
jen v lednu letošního roku. Na por−
tálu je možné najít odborné infor−
mace k jednotlivým směrům baro−
ka v našem regionu, ať už se jedná
o architekturu, malířství, sochař−
ství nebo též životní styl v zámku
i podzámčí. Těšit se můžete též na
recepty barokní kuchyně,“ vysvět−
luje Alena Svobodová, vedoucí
Odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu KÚPK .

Důležitou součásti nového por−
tálu jsou pozvánky na připravova−
né akce, při kterých budou náv −
štěvníci moci vnímat baroko vše−
mi smysly. Tyto zážitky především
zprostředkuje Letní barokní festi−
val, který navazuje na úspěšný
projekt „9 týdnů baroka“, pořáda−
ný v rámci akcí Plzeň EHMK 2015.
V samostatné sekci por tálu je
možné nalézt informace k Centru
baroka v Mariánské Týnici, jež je
součástí Muzea a galerie severní−
ho Plzeňska v Mariánské Týnici,
které zřizuje Plzeňský kraj. Cent −
rum baroka bude slavnostně otev−
řeno 15. června 2016.  

Prvním odborným výstupem
projektu Západočeské baroko je
kniha „Mariánské, trojiční a další
světecké sloupy a pilíře v Plzeň −
ském kraji“, která vznikla za fi−
nanční podpory Plzeňského kraje.
Tato monumentální práce před −
stavuje na téměř 900 stranách ne−
jen soupis těchto památek, které
mají mnohdy zásadní urbanistický
a krajinářský význam ve volné kra−
jině, ale též podrobnou dokumen−
taci včetně dobových i součas−
ných fotografií v jednotlivých okre−
sech plzeňského regionu. 
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V červnových dnech se na pultech
nejen plzeňských knihkupectví obje −
ví mimořádně zajímavá kniha s ná−
zvem „S kytarou na zádech“ a pod −
titulem „O Portách, festivalech
a muzikantech českého západu“.

Jak už sám název napovídá, její
autor Michal Jupp Konečný v ní líčí
osobní zážitky dlouholetého drama−
turga festivalu Porta, popisuje další
festivaly, přehlídky a soutěže v zá−
padních Čechách, hudební kluby
i vydavatelství a vzpomíná na mimo−
řádné osobnosti a zajímavosti kolem
folkové, country a trampské muziky.
Nezapomíná ovšem ani na příběhy
všech západočeských kapel, dvojic
a písničkářů, a tak se na stránkách
knihy otevírají osudy kapel nejen stá−
le hrajících, ale i těch, jejichž éra
dávno skončila.  Do kapitoly nazvané
„Muzikantský kotel“ vepsali své
vzpomínky i mnozí muzikanti sami –
někdy s humorem a nadsázkou, jin−
dy s trochou nostalgie… 

To vše doplňují stovky žánrových
fotografií nejen profesionálů, ale i fo−
tografů amatérských, na kterých se
nepochybně najdou mnozí účastníci
plzeňských Port. Celý redakční tým
se přiznal, že pro něj pátrání ve tvá−

řích nadšených účastníků
Por t bylo nejzábavnější
částí práce. 

Závěrečná kapitola kni−
hy, kterou přichystali
David a Lenka Růžičkovi,
nese název „Dějiny dějišť“.
Vypráví o historii plzeňského
výstaviště, oblíbeného „Amfíku“
na Lochotíně a jejich nejbližšího okolí.
I díky další řadě fotografií, historických
i současných, nevyjdete z údivu nad
tím, jak zásadně se změnila tvář této
části města Plzně za posledních cca
30 let. Spatříte oblíbenou Viechu nebo
Kolibu, areál výstaviště i stavbu amfi−
teátru, a také zapomenutou pionýr−
skou železnici, po níž nezůstaly stopy. 

Máte tedy celou řadu důvodů zařa−
dit novou knihu do své knihovny a ote−
vírat ji jako staré album plné laskavých
vzpomínek. A navrch vás v knize čeká
ještě mimořádný bonus. Tím je vlože−
né CD s 25 skladbami – skvělá hudeb−
ní kompilace namíchaná plzeňským
vydavatelstvím AVIK Jiřího Slámy.
A tak si to nostalgické vzpomínání na
časy zaváté, na jednotlivé ročníky

Porty, muzikanty, kteří v nich
sváděli souboje o vaši pří−
zeň, kamarády, kamarád−
ky a zážitky zpříjemnit po−

slechem písniček, které jsme si zpívali
a zpíváme dosud.

Sám autor na tyto časy vzpomíná:
„Byla to pro mě nádherná setkání.
Pro účastníka jam sesionů po kaž−
dém koncertu poznávání nových pís−
ní a přidávání svého hlasu k těm, co
jsme znali všichni. Pro dramaturga

Porty a porotce tiché fandění těm, co
ještě muzikantsky nedozráli a postr−
kování těch, co sami posouvali tuhle
muziku někam dál. To byla Por ta,
která se z otloukánka stěhovaného
z místa na místo dopracovala až na
plzeňský Lochotín. Jsem moc rád, že
jsem byl u toho a že mi z těch nád−
herných let zbyla spousta zážitků
a skvělých přátel. A jsem také rád, že
jsem se k tomu mohl vrátit a napsat
s pomocí těch, kteří to s námi proží−
vali, tuhle knihu.“

Kniha samotná je dalším z prestiž−
ních produktů vydavatelství Regionall
Hany Voděrové, v němž se o proslu−
lou výtvarnou úroveň publikací stará
plzeňský výtvarník a muzikant Milan
Bauer. Kniha vychází při příležitosti
50. výročí festivalu Porta, respektive
jeho 35. výročí v Plzni, a je nepo−
chybně jednou z nejzdařilejších pub−
likací, věnovaných všem příznivcům
folkové a country hudby, všem vám,
kteří jste neváhali za jakéhokoliv po−
časí dorazit do Plzně a „být při tom“!

Křest knihy se koná 8. června od
19.00 hodin v Hifi klubu na náměstí
Republiky a vydavatelka slibuje, že
pouze při této příležitosti bude kniha
k dostání za velmi příznivou cenu.

O Portách, festivalech a muzikantech českého západu
S KYTAROU NA ZÁDECH
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Žáci ze Střední školy v Horní Bříze 
žijí akcí, kterou v tomto školním roce
zažili úplně poprvé. Jeli totiž na praxi
do 1930 kilometrů vzdálených por−
tugalských keramiček. Za praxí vyjeli
do severoportugalského města Bar −
celos. Jedná se o oblast, která je
stejně jako Horní Bříza tradičně za−
měřena na výrobu keramiky.

„Za takovou zkušenost, jako je 
ta hle, jsem moc ráda. Letos dělám
zá věrečné zkoušky, takže jsem to sti−
hla na poslední chvíli,“ oceňuje mož−
nost pracovat v  zahraniční firmě žá−
kyně 3. ročníku učebního oboru Sára
Cselényiová, která v Portu galsku se
svými spolužáky pracovala.

Hornobřízští předvedli své doved−
nosti a navázali na skupinu, která na
podzim 2015 pracovala ve stejné 
firmě. „Když jsme řekli, že jsme
z Horní Břízy, tak se tamní zaměst−
nanci začali vyptávat na naše spolu−
žáky, kteří tu byli v  předchozím 
turnusu. Velice mě to překvapilo.
Samozřejmě to bylo milé,“ vzpomíná

na přátelské přijetí žá−
kyně Jitka Suchá.

„Jsem ráda, že jsme
vybrali žáky, kteří udě −
lali čest nejen naší ško−
le, městu, re gionu, ale
pře devším českému ře −
meslu,“ konstatuje uči−
telka Veronika Bolgá −

čová, která sedmičlennou
skupinu žáků do Por tu gal −
ska doprovázela. „Jed na lo
se převážně o žáky před−
posledního nebo závěreč−
ného ročníku, od kterých
se očekává, že už řemeslo
do značné míry ovládají.
Bylo by ovšem nespra −
vedlivé opomenout velmi
šikovnou žákyni teprve
1. ročníku Valérii Kadle −
covou, která v žádném pří−
padě nezaostávala za svý−
mi zkušenějšími spolužáky,“ chválí
učitelka žáky, kteří kvitovali příležitost
zkusit si to, co znají ze školy a dílen
v provozu velké firmy. 

„Mohli jsme si vy−
zkoušet práci ve větším
provozu, předvést, co
umíme, ale také si zkusit
odlišné postupy, které ve
školních dílnách vzhle−
dem k  tomu, že jsou
men ší, nemáme,“ po−
chvaloval si stáž letošní
maturant Jakub Mašek.

Skupina sedmi žáků
pracovala ve firmě Tuli −
pa Ceramica decorativa

LBD dva týdny a o víkendech pozná−
vala krásy severního Por tugalska.
Podle účastníků byla  organizace po−
bytu dokonalá. Práce, ubytování, vý−
lety – vše bylo báječné a úžasné.

„Pracovní stáž byla financována
z programu Erasmus+. Vše bylo za−
řízeno na jedničku a výborně zorga−
nizováno, ohlasy žáků i jejich rodičů
jsou jednoznačně kladné. Kdyby −
chom měli možnost takový nebo po−
dobný projekt v příštích letech zopa−
kovat, zcela jistě bychom tuto šanci
opětovně využili,“ hodnotí projekt
Mgr. Ivana Škreňová, zástupkyně 
ředitele SOU stavebního Plzeň pro
pracoviště v Horní Bříze. 

Za keramikou z Horní Břízy až do Portugalska!

Částku 100 tisíc korun poskytne
Plzeň vlastníkovi nemovité kultur −
ní památky Klášteru dominikánů
Plzeň, a to na obnovu havarijních
stropů pod vstupní halou a také na
obnovu teracové podlahy konventní
budovy na Jiráskovu náměstí. Se −
cesní dominikánský klášter s kos −
telem Panny Marie Růžencové je
církevním areálem, jenž tvoří místní
dominantu plzeňského Východního
Předměstí. 

„V letech 2011 až 2014 prováděl
vlastník postupnou obnovu střešní−
ho pláště kostela Panny Marie
Růžencové. Z  důvodu havarijních
a provizorně pode přených stropů
nad suterénem v  konventní budově
zajistil loni obnovu původních kera−
mických stropů s ocelovými nosníky
ve východní části budovy. Pro letoš−
ní rok připravuje pokračování, chce
obnovit havarijní stropy pod vstupní
halou a současně obnovit dekora −
tivní teracové podlahy konventní bu−
dovy,“ přiblížil první náměstek pri−
mátora Martin Baxa. Celkové finanč−
ní náklady pro plánovanou letošní
obnovu stropních konstrukcí kon−
ventu činí 218 tisíc korun. 

Majitel nemovitosti chce pokračo−
vat v systematické obnově v násle−
dujících letech tak, aby bylo možné
zcela zprovoznit všechny prostory
přízemí konventní budovy. Stavbu
provedl v  letech 1910−1913 archi−

tekt Eduard Sochor z  Prahy podle
projektu architekta Antonína Möllera
z Varnsdorfu, a patří tak mezi archi−
tektonicky významné stavby na úze−
mí města Plzně z počátku 20. století. 

Obnova havarijních stropů
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O víkendu 7. a 8. května se konalo již
33. mezinárodní mistrovství České
republiky v plavání Masters. Kvalitně
obsazené mistrovství bylo vůbec
první letní v 50metrovém bazénu.
Téměř 300 plavců z 68 oddílů a z 10
států Evropy a Austrálie přijelo do

Pardubic bojovat o nejlepší umístění
a potvrdit stoupající formu před ME
v Londýně.

„Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň
vyslal do Pardubic desítku nej −
lepších plavců. Vybojovali 22 zla−

tých, 9 stříbrných a 7 bronzových
medaili ve svých kategoriích.
V abso lutním pořadí vybojoval
Vlastimil Havlí ček zlato na 50 metrů
kraul a stříbro za 50 metrů motýlek.
Petra Cho  cho latá vybojovala stříbro
na 1500 m a bronz na 200 m kraul.

Petr Buble dva−
krát bronz za
200 metrů prsa
a znak,“ uvedl
předseda  Pla −
veckého klubu
Slávia VŠ Plzeň
Ing. To máš Ko −
tora a zá roveň
p o b l a h o p ř á l
svým Masters
k bezvadnému
úspěchu.

Z celkového
součtu 126 bo−
dů v absolutním
pořadí (boduje
se 10 nejlepších

časů) získali Petra Chocholatá a Petr
Buble shodně po 30 bodech, Lucie
Červenková 25 a Vlastimil Havlíček
19 bodů. Jan Ježek 11,  Mi chaela
Lukešová 5, Petr Hejnic 4 a Kamila
Čistáková 2 body.

Na společné fotce jsou Petr Buble 1. zleva ve spodní řadě,
Petra Chocholatá 2. zleva ve spodní řadě a Vlastimil Havlíček
2. zprava v horní řadě

Jsme prostě nejlepší tým!
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Každým rokem se zvyšuje zá −
jem našich i zahraničních turistů
o Železnorudsko. Město Železná
Ruda si bylo vědomo, že musí zá−
jemcům o tento region nabídnout
bohatší zázemí, aby turisté
měli důvod zůstat zde
více dní. To byl také
jeden z důvodů,
proč se město
rozhodlo pro re−
konstrukci býva−
lé sta ré školy.

Letní sezona 
s novinkou
Ta novinka se jmenuje Envi −
ronmentální centrum. „Jsem rád, že
jsme zachránili budovu staré školy
v nezměněné historické podobě.
Většinu peněz na její rozsáhlou 
rekonstrukci jsme získali z operač −
ního programu Životní prostředí

a vzniklo tak Environmentální cent−
rum. Jde o největší investici města
za pět let,“ říká starosta Ing. Michal
Šnebergr.
„Environmentální centrum je zamě−
řeno na místní faunu, floru, geologii
i historii. Z budovy radnice jsme sem
také přestěhovali Informační turistic−
ké centrum. Jaké možnosti turistům
nabízíme? K dispozici je menší 3D
kino, přednáškový sál, který může
složit jako kino nebo i jako komunitní
centrum pro místní občany. V příze−
mí, kde je Informační turistické cent−
rum, mohou turisté navštívit výstavu
Historie lyžování na Železnorudsku,
která byla několik let umístěna 

v Zámečku. Jsou zde další klubovny
a prostory, ve kterých chceme pre−
zentovat místní autory a významné
místní rodáky. Jedna místnost 
bude věnována významnému rodá−

kovi, odborníkovi na lesnictví
a myslivost, profesoru

Juliovi Milošovi Ko −
márkovi. Návštěv −
nici si určitě nene−
chají ujít expozice
šumavské flóry
a fauny. Jed náme

s Národním parkem
Šumava o vzájemné

spolupráci. Konečně má
město Železná Ruda důstojné zá−

zemí pro všechny, kteří mají rádi
Šumavu a Železnorudsko a také pro
setkávání s našimi přáteli z Bavor −
ska. Environmentální centrum bud
největší atrakcí ve městě a chtěl
bych při této příležitosti také poděko−

vat zaměstnancům městského úřadu
a všem za jejich snahu, iniciativu
a obětavost, kterou významně přispěli
k zdárnému dokončení celé akce,“
uvedl starosta Ing. Michal Šnebergr.

Na Železnorudsko 
za turistikou i zábavou
„Letní sezóna je doslova a do pís−
mene nabitá spoustou nejrůzněj−
ších akcí,“ připomínají zaměstnanci
Informačního turistického centra
v Železné Rudě. „My jsme takovým
sourozencem Environmentálního
centra, které učí nejen poznávat zdej−
ší floru a faunu, ale také vést lidi
k pozitivnímu vztahu k Šumavě, 

k jejím krásám. Turisté, kteří k nám
přijíždějí, chtějí hodně vidět, poznat
a rovněž se také zabavit. Rád bych
je například pozval na slavnostní 
česko−italsko−bavorský večer, kdy si

připome neme 25. výročí partnerství
Železné Rudy s italským městem
Aldeno. Proběhne v pátek 1. červen−
ce a druhý den v sobotu začíná další
významná akce u nádraží v Alžbětíně
a to už 7. ročník Rysích slavností.
Par ní vlak na Železnorudsku bude 
jezdit dva dny 2. a 3. 7. Také konec
července je velmi lákavý. Od pátku
29. do neděle 31. července proběh−
nou tradiční Železnorudské slavnosti.
Přijďte k nám do nových prostor Infor −
mačního turistického centra a řekne−
me vám o dalších atraktivních spor−
tovních i turistických podnicích.“ 

Spolupráce s Bavorskem
Otevření Environmentálního centra
se také zúčastnil starosta Ba vor −
ské Rudy Charly
Georg Bauer.
Spo lečně se sta−
rostou Že lez né
Rudy Micha lem
Šne ber grem se
shodli na nutnos−
ti mnohem užší
spolupráce s cí−
lem nabídnout
n á v š t ě v n í k ů m
čes ké i bavorské
části Šumavy co
nejvíce možností
turis tického vyži−
tí. Na otázku, co
bude na místě

zboura ného bazénu v Bavorské
Rudě, nám starosta Charly Bauer 
odpověděl. 
„Bude tam zeleň, jezírko a malý
vodní kanál. Z finančních důvodů
jsme si nemohli dovolit provozovat
krytý bazén s vlnobitím. Proto je −
diným řešením bylo objekt, který 
poskytoval své služby do roku

2005, zbourat. Nyní společně
s měs tem Železná Ruda plánujeme
za přispění Evropských fondů akce
pro oživění cestovního ruchu.“ 
Návštěvníkům Železnorudska, kteří
touží po vodní zábavě, můžeme 
doporučit Zwiesel, Lam, Sušici,
Kdyni, Klatovy, kde jsou kryté bazé−
ny. Je to dostupné, ale v dohledné
době se neuvažuje o podobně inves−
tici v tomto regionu. 
„Milovníky Šumavy, kteří k nám za−
vítají, můžeme ujistit, že jak na české
tak i bavorské straně je spousta 
zážitkových míst, které musíte vidět
a věřte, že nebudete litovat. Jste
u nás srdečně vítáni,“ říkají starosto−
vé Charly Georg Bauer a Michal
Šnebergr.         (re)Prohlédněte si výstavu Historie lyžování na Železnorudsku.

Environmentální centrum v Železné Rudě je v ulici 1. máje
12. V přízemí je Informační turistické centrum.

Zahájení letní sezony na Železnorudsku bylo součástí otevření Environmen −
tálního centra v Železné Rudě, ve kterém nové sídlí Informační turistické 
centrum. Zleva: starosta Železné Rudy Michal Šnebergr, starosta Bavorské
Rudy Charly Georg Bauer, pracovnice Informačního turistického centra (ITC)
v Železné Rudě Ivana Vilišová a vedoucí ITC Václav Šebelík. 

Letní sezona na Železnorudsku zahájena

centrum za 45 milionů Kč
Železná Ruda má Environmentální 
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Známá plzeňská fotografka a výtvar−
nice Eva Hubatová oslavila své ku −
laté životní jubileum výstavou. Její
slavnostní zahájení proběhlo za
značného zájmu veřejnosti v kon−
cer tním sále Antonína Dvořáka
Domu hudby. Do posledního místa
zaplněný sál i balkón, zástupy gratu−
lantů a autorčiných příznivců, množ−
ství květin a dárků, tak lze charakteri−
zovat zmiňovanou vernisáž. 

� Byla vaše výstava něčím speci−
fická?

Moje výstava nazvaná VIZUALIZA−
CE HUDBY byla specifická tím, že na
ní bylo vystaveno symbolických še−
desát uměleckých děl, zaměřených
zejména na vizualizaci hudby. 

�� Pro vaše výtvarné ztvárnění je 
typická vlastní umělecká technika
FOTOINFORMEL, pro kterou jste
dokonce držitelkou ochranné znám−
ky. Hudební motivy jste vytvářela
také touto technikou?

Ano, hudební motivy jsem tvořila
na základě poslechu skladeb plzeň−
ských skladatelů Jiřího Bezděka,
Karla Pexidra, Pavla Samiece a Jana
Kaňky. „Fantazy for piano“ od ně−
meckého hudebního skladatele Hol −
mera Beckera mne rovněž inspirova−
la k výtvarnému ztvárnění.
��Stále vás provází příznačný tvůrčí
zápal i četné umělecké aktivity?

Ano, i pro letošní rok mám již plný
výstavní plán. Nedávno jsem vy −
stavovala v Senátu Parlamentu ČR
a mimo jiné mě čekají i tři zahraniční
prezentace. Dokončila jsem grafiku
dvou CD a ilustraci básnické sbírky,
redakčně a typograficky jsem se také
podílela na nedávno vydané publi −
kaci, rovněž s hudební tematikou.
Jedna její kapitola je věnována analo−
gii hudby a mých hudebních motivů. 
��Máte nějaké plány do budoucna?

Zásadní plány do budoucna ne−
mám, ale stále na něčem pra −
cuji. Umělecká tvorba mě baví a na−
plňuje. (re)

Plzeňská umělkyně Eva Hubatová
oslavila kulaté životní jubileum výstavou

Vernisáž výstavy Evy Hubatové

Vizualizace hudby – ukázka z tvorby
Evy Hubatové – Romantické vidiny

Ostrý start jubilejní desáté letní se−
zony přichystal největší sportovní
areál na české straně Šumavy
Ski&Bike Špičák o uplynulém ví−
kendu. Každodenní provoz bude
zahájen o týden později, počínaje
sobotou 11. června, a skončí v ne−
děli 18. září. Ve víkendovém reži−
mu bude pak letní provoz pokračo−
vat až do neděle 30. října. 

„Po deseti letech budování máme
letos poprvé veškerou letní nabíd −
ku areálu v komplexní podobě.
Páteří jsou bikepark, rozhledna,
nauč né či turistické stezky a dětská
hřitě, vše navázané na letní provoz
la novky. Nyní jsme schopni na −
bídnout rekreační vyžití jak rodi −
nám s dětmi či individuálním tu −
ristům a cyklistům, tak i sportov−
cům hledajícím adrenalin,“ uvedl

provozní ředitel Ski&Bike Špičák
Vladimír Kasík. 

Za uvedenou dekádu na Špičáku
do letních sezón investovali i za po−
moci dalších subjektů podporu −
jících zdejší cestovní ruch na 50 mi−
lionů korun. Podařilo se jim přilá −

kat rok od roku stále vyšší počet 
letních návštěvníků, kteří se už mi−
nulou sezónu podíleli přibližně 27
procenty na celkové roční návštěv−
nosti. Praktic ky stejný poměr před−
stavuje letní provoz i na ročních trž−
bách střediska. 

K novinkám letošní sezony patří, mi−
mo samozřejmé vylepšení všech tratí
bikeparku, na ochozu rozhledny insta−
lované zcela nové panoramatické ma−
py s podrobným popisem všech vr−
cholů a významných míst v dohledu.
Na rozhledně stejně jako na novém
parkovišti otevřeném před zimou se
nevybírá vstupné, respektive parkovné. 

Úplnou novinkou jsou letos v půj−
čovně elektrokola. Vybavení mají jako
horská kola, takže se s nimi dá bez
problémů vyrazit do přírodního terénu.
Jde o nový trend horské turistiky, kte−
rý se začíná úspěšně prosazovat. Na
Špičáku jinak nabízejí zapůjčení všech
druhů kol české značky Author/Gang
– pro bikery, freriderové ježdění či kla−
sická horská kola, vše včetně dět−
ských velikostí. Každý rok je 90 %
všech kol zcela nových. 

Šumavský Špičák vítá první bikery a letní turisty  

Nové zázemí pro
Správu 

veřejného statku
Zastupitelé schválili koncepci vy −
užití areálů, které pro svoji činnost,
tedy zejména pro správu a údržbu
místních komunikací, využívá pří −
spěvková organizace Správa ve −
řejného statku města Plzně.
Dokument je podkladem pro zá−
měr města, které plánuje vybu −
dovat pro Správu veřejného statku
nové centralizované technické zá−
zemí v  areálu Jateční – Doubra −
vecká. Výstavba centrálního areálu
souvisí s přípravou výstavby státní
komunikace, která má vést přes
areál „Radčická“. Ten dnes slouží
městu pro parkování odtažených
vozidel a jako sklad soli pro zimní
údržbu. Pro středky na vybudování
nového zázemí chce radnice získat
částečně i prodejem jiných areálů
dosud užívaných Správou veřej −
ného statku. 

„Naším cílem je koncentrovat
činnosti Správy veřejného statku
do menšího počtu míst. Nyní jsou
jejich areály rozmístěny po celém
území města, po realizaci změn
dojde ke sloučení a obsluze pře−
vážně z jednoho místa,“ uvedl ná−
městek primátora pro oblast do−
pravy a životního prostředí Petr
Náhlík. Kromě centralizace čin−
ností projekt přinese také ekono−
mické úspory v souvislosti s pro−
vozními náklady, a to odhadem
v částce kolem 1,2 milionu korun
ročně, zvýší se efektivita a flexibi−
lita operativního řízení. 
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Největší on−line server s ojetými vozy
v ČR, Sauto.cz, si posvítil na to, jak se
mění hodnota vozů v závislosti na stá−
ří. Komplexní data říkají, že standardní
značky ztrácejí v prvních čtyřech až
pěti letech každoročně 10 procent pů−
vodní ceny. Pak pokles výrazně zpo−
malí jen na 2−3 procenta ročně. 

Prémiové značky prudce klesají
prvních 8 let, a to až na zhruba 20
procent své původní ceny. Právě ve
chvíli, kdy končí prudký pokles ceny,
je nejvýhodnější auto koupit. Vůz
mnoho nestojí a je přitom relativně
zánovní. Cenový pokles v dalších ně−
kolika letech bude již jen minimální
a za podobnou cenu by kupec získal
podstatně starší vůz.

Bod zlomu aneb kdy 
nejvýhodněji koupit
Všichni víme, že stáří je hlavním fak−
torem, který určuje cenu ojetých vo−
zů. Sauto.cz však nyní přináší přesná
data o tom, jak cena v průběhu let
klesá. Nejprudší pokles zaznamenají
standardní značky v prvních čtyřech
až pěti letech, kdy ztrácejí 40–60
procent původní hodnoty. Pak se ce−

na vozů ustálí a klesá pouze mírně,
zhruba o 2–3 procenta ročně. Po pá−
tém roce se tedy za relativně podob−
nou cenu nabízejí stále starší vozy
a koupě již nejsou tak výhodné. 

U prémiových značek trvá prudký
pokles ceny trochu déle – až do zhru−
ba osmého/devátého roku. Během 
této doby však vůz ztratí až 80 pro−
cent své původní hodnoty. „Za auto,
které stálo jeden a půl milionu, si tak
po osmi letech provozu oproti stejně
staré škodovce nebo volkswagenu
kupec připlatí jen zhruba 200 000 ko−
run. O dva roky později je to třeba již
jen sto tisíc,“ vysvětlil produktový ma−
nažer serveru Sauto.cz Adam Szabó.
Ve prospěch standardních značek
však samozřejmě hraje fakt, že servis
těchto vozů je levnější. 

Souboj značek
Ceny standardních značek začínají
u jednoletých aut na různé úrovni.
Nejvýše stojí Ford, uprostřed pak
Škoda a Volkswagen, Hyundai je
v průměru nejlevnější. Rozptyl v prů−
měrné ceně je v prvním roce více
než 200 000 Kč. 

Nejvýhodnější nákup
ojetého auta?  

V obci Dobřív na Plzeňsku vyrostla
nová třešňová alej, která nahradila
zbytky stromořadí podél příjezdové
komunikace od Rokycan. Na výsadbě
se pod dohledem odborníků podíleli
žáci místní základní školy, kteří bu−
dou o nové stromy nadále pečovat.

Dobřívu na realizaci projektu přispě−
la Nadace ČEZ 40 620 korunami.

Deset nových třešní bylo v obci
Dobřív vysázeno na místě, kde z pů−
vodního stromořadí zbylo už jen pár
stromů ve špatném stavu. „Původní

třešňová alej, která podél příjezdové
cesty nedaleko místního hřbitova
kdysi stála, byla z velké části postu−
pem času necitlivě zničena. Na místě
zbyly už jen čtyři přerostlé a poškoze−
né stromy, které jsme vykáceli, a ve
spolupráci s žáky místní školy cestu

ole mo vali desítkou nových
stromků původního druhu,“
sdělil starosta Dobříva Jiří
Ondřejíček. 

Pod dohledem odborníků
třešně vysadili páťáci z dob−
řívské jednostupňové zá−
kladní školy, kteří se o nové
třešně budou starat i nadále
a po odchodu na druhý stu−
peň základní školy do okol−
ních měst toto po myslné
žezlo předají vždy spolu −
žákům o ročník níže. Tím

Dobřív zajis tí pravidelnou péči o stro−
my za současného posilování vztahu
místních dětí k přírodě. Vysazení
třešňové aleje si vyžádalo celkem 
50 tisíc korun, většinu peněz obec
pokryla z nadačního příspěvku.

Páťáci z Dobříva se starají
o nově vysazenou alej
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Městečko Klenčí, ležící v úpatí
chráněné krajinné oblasti Čes −
ký les, nabízí turistům kromě
klidných procházek a turistic−
kých výšlapů po hřebenech hal−
travského pásma také historii,
tradice a folklor. Celý rok zve
k návštěvě muzea spisovatele
Jindřicha Šimona Baara, na pří−
jemnou procházku Baarovou
stezkou na Výhledy k pomníku
spisovatele a letos nově v ob−
jektu Staré pošty návštěvu

Domu přírody Českého lesa
s expozicí „Proměna krajiny
Českého lesa v čase“. Náš stroj
času Vám umožní zúčastnit se
jedinečné cesty do mi−
nulosti. Děti se mohou
těšit na tajuplný les, nav−
štívit čápa v jeho hnízdě.
Další část expozice při−
blíží atmosféru promě−
ňující se přírody či zanik−
lých sídel. Nechybí zají−
mavé tipy na výlety po
Českém lese. 
Folklor a tradice si mo−
hou návštěvníci Klenčí
vychutnat každým rokem
vždy první víkend v čer−
venci.V prostorách Staré
pošty, v přírodním amfi −
teátru, který je doplněn
o no vé atrakce,  se před−
stavují folkloristé nejen
z našeho regionu, ale

i z ostatních folklorních oblastí
Čech a Moravy. Nechybí ani za−
hraniční účastník – zatím v Klenčí
vystoupily soubory ze Sloven −
ska, Ně mecka, Skotska, Belgie,
Francie, Bulharska.
Folklorní festival „Výhledy“ je
vždy doplněn doprovodnými akce −
 mi. Bývají to zpravidla výstavy,
vztahující se ke Klenčí, okolí nebo
folkloru. Oblíbené jsou ukázky
řeme sel a prodej chodských ko −
láčů. Prostě máme v Klenčí ta −

kové malé Chodské
slavnosti.
Již tradičně jsou kle−
nečské slavnosti vě−
novány místním slav−
ným osobnostem. Le −
tos je tomu 140 let od
narození neko runo −
vaného krále chod  ské
písně Jin dři cha Jind −
řicha. Narodil se v kle−
nečské staré škole
(na místě dnešního
sídla úřadu městy−
se). Pře stože Jindřich
Jind řich žil v Doma ž −
licích, my Klen čáci
jsme právem hrdi na
svého rodáka, který
je i na klenečském
hřbitově po chován.
Jeho devítidílný Cho −
d ský zpěvník před −

stavuje nevyčerpatelnou studnici
chodských písniček inspirující
snad všechny představitele chod−
ského folkloru.

Na co se tedy můžtete na letoš−
ních „Výhledech“ těšit? Během tří
dnů si přijdou na své snad milovní−
ci téměř všech hudebních žánrů.

V pátek 1. července od 17 ho−
din se budou těšit milovníci jazzu
na sestavu Ivan Audes trio s jaz−
zovými standardy a evergreeny.
Ja ko hosta si jazzmani přizvali
v sou časné době nejvyhledáva−
nějšího alt−saxofonistu v Praze,
mladého talentovaného Jakuba
Sirkla. Big beat bude od 18 ho−
din zastoupen domažlickou sku−
pinou Swerwou, která pod vede−
ním kapelníka Petra Majka zafun−
guje jako předskokan skupině
Lucie revival. Na tu se můžete
těšit od 21 hodin. 
V sobotu 2. července odpo −
ledne od 16 hodin si mohou mi−

lovníci dechovky zazpívat s mu−
zikou Horalka.
Ve 21 hodin nastoupí náš nejlep−
ší country zpěvák Petr Kocman
se skupinou. Ten od svých 11 let
vystupoval s Michalem Tučným,
v pouhých 18 letech se ocitnul na
pódiu v sestavě slavných Green −
horns, se kterými vzápětí po vel−
kém koncertě v pražské Lucerně
k jejich 30. výročí absolvoval tur−
né po Austrálii.
V neděli 3. července od 10 hodin
je pódium vyhrazeno Divadel −
nímu spolku Historio z Plzně.
Co se může stát, když se dva 

popletení loupežníci rozhodnou,
že unesou královnu jménem Kate −
ři na, uvidíte ve veselé pohádce
s písničkami s názvem Lou pež −
 nická patálie.
Od 15 hodin se představí v hlav−
ním folklorním programu samo−
zřejmě místní Haltravan a sestry
Kuželkovy s rodinami, dětský
soubor Mráček a folklorní sou−
bor z Mrákova, sousední Po −
stře kovský soubor, Domaž lic −
ká dudácká muzika Josefa
Kune še, pěvecký sbor Canzo −
netta, Bratři Patrik a Hynek
Hradečtí z Domažlic, Prácheň −
ský soubor ze Strakonic a só−
listé – manželé Holoubkovi
a Jiří Sauer.
Součástí klenečského festivalu
bude výstava vztahující se k ži −
votu a dílu Jindři cha Jindři cha,
ukázka  chodských řemesel spo−
jená s prodejem suvenýrů a pro−
dej chodských koláčů. Svůj po−
byt v Klenčí můžete obohatit
o návštěvu Do mu přírody Čes −
kého lesa. Jedná se o jeden ob−
jekt, takže prohlídku před slav−
nostmi pohodlně stihnete.
Celou akci finančně podpoří
Městys Klenčí pod Čechovem
a firma Steatit.
Nezapomeňte si tedy první čer−
vencový víkend rezervovat pro
návštěvu Klenčí, moc se na vás
těšíme. Marta Vojtíková

Klenečské slavnosti od pátku 1.7. do neděle 3.7. 2016

Navštivte nejen folklorní
Klenčí pod Čerchovem
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Jahody jsou nejen chutné a voňavé
ovoce, ale i velmi zdravé Obsahují
mnoho důležitých vitamínů, kyselin,
minerálů a stopových prvků důležitých
pro lidský organizmus. Například vita−
mín C je v jahodách obsažený v množ−
ství, které je srovnatelné s citrusovými
plody. Z minerálních látek je to napří−
klad draslík, fosfor, hořčík, zinek, man−
gan, vápník. Zinek a mangan jsou dva
prvky prospěšné pro tvorbu krve, pod−
porují nervovou soustavu a ovlivňují
sexuální výkonnost. Mají příznivý vliv
na tvorbu mužského hormonu testo −

steronu a ženám pomáhá rychleji se
vzrušit a dosáhnout orgasmu. Tím
jsme vlastně odpověděli i na otázku,
proč má kombinace jahod se šampaň−
ským takový afrodiziakální účinek.
Jahody jsou také výborné na zdravé oči.
Obsahují totiž beta − karoten, základní
kámen pro syntézu vitaminu A, který
chrání náš zrak, pleti dodává zdravé za−
barvení a podporuje regeneraci sliznice.
Teď už zbývá jen vědět, kdy se konečně
začervená jahodová plantáž Pavla
Bonka. Proto naše první otázka nemohla
znít jinak než:

Kdy začne jahodová sezóna?
V první polovině června. Vše záleží na
počasí, hlavně na sluníčku. Letošní se−
zonu nám trochu pokazily jarní mrazíky,
které poškodily zhruba 30 % úrody.
Naštěstí se nám vyhnulo krupobití.
Všichni zájemci o jahody mohou být
v klidu. Letos bude jahod dostatek.
Neovlivnily jarní mrazíky jejich cenu?
I když nás mrazíky potrápily a způsobily
škodu, přesto bude cena jahod velmi
příznivá. Zákazníci, kteří si k nám přijdou
pro jahody, mají stoprocentní jistotu, že
je dostávají přímo od pěstitele, konec −
konců si je mohou i sami natrhat.
Pěstováním jahod se zabývám téměř pět
let a jahody jsou mým koníčkem.
Nejsladší období roku je tady. Jak
dlouho potrvá.
Každý rok vysazujeme nový porost a ten
nejstarší likvidujeme. Odrůd máme 
několik, od těch nejranějších až po ty 
pozdní, aby sklizeň byla co nejdelší.
Naše jahody mají jasný původ a každý
se na vlastní oči přesvědčí, v jakých
podmínkách narostly. Jahody pěstujeme
technologií na slaměné podestýlce.
Kolem dokola každého jahodníku je slá−
ma, takže i po dešti jsou jahody stále
čisté a lidé si je mohou přijít natrhat.
A kdy končí sezona jahod? Bude záležet
na počasí, ale ze zkušenosti mohu říci,
že koncem července.

Předpokládám, že samosběr jahod je
velmi populární.
Od samého začátku, kdy jsem začal
s pěstováním jahod, preferuji samosběr.
Zájemcům o moje jahody říkám, přijďte
si je natrhat. Budete mít čerstvé jahody
přímo z plantáže, které si předem ochut−
náte. Zákazníci, kteří z jakéhokoliv důvo−
du si je nemohou natrhat, nám mohou
zavolat a my jim jahody připravíme.
Myslíme i na maminky s dětmi. Pro je−
jich ratolesti máme připravený dětský
koutek s pískovištěm. Jahodová sezona

vypukne za několik dnů. Ti, kteří už se
nemohou dočkat a chtějí znát přesný
termín, tak nám mohou zavolat nebo
sledovat naše webové stránky či face−
book. Jahodárna bude otevřena denně
za každého počasí od pondělí do neděle
od 8 do 18 hodin. 
Čerstvě natrhané jahody prodáváme pří−
mo na Jahodárně. Můžete si je předem
telefonicky objednat. Kdo si je chce sám
natrhat, zavedeme ho do záhonu a tako−
vý samosběr může být dobrou zábavou
pro celou rodinu. Přijďte si k nám nasbí−
rat nebo zakoupit již natrhané čerstvé ja−
hody za příznivé ceny.                      (re)

Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk slibuje:

Červené jahody z plantáže
budou v první polovině června

Jahody zlepšují sex, trávení i pleť.
Kromě velkého množství vitamínu C,
který posiluje imunitní systém, dále
obsahují vitamíny A, B a E.

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Svrčovec. Na kruhovém
objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mostem odbo−
číte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.
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Koncertní cyklus Hudba v synago−
gách plzeňského regionu vchází do
svého již 15. ročníku. Během této
doby se posluchači koncertů
v Plzni, Kasejovicích, Radnicích,
Hartmanicích, Kdyni a příhranič−
ním bavorskému Flossu seznámili
s celou řadou našich i zahranič−
ních špičkových umělců. V Plzni
např. vystoupili přední houslisté
Josef Suk, Václav Hudeček nebo
novopečený vítěz asi nejprestiž−
nější celosvětové hudební soutěže
královny Alžběty Lukáš Vondráček,
vřele byla dvakrát přivítána i le−
gendární světová houslistka Ida
Haendel. Také letos vystoupí v sy−
nagogách přední čeští umělci,
jmenujme např. violistku Jitku
Hosprovou, violoncellistu Jiřího
Hoška, Smetanovo trio nebo
Moravské klavírní trio či flétnistku
Julii Branou s cembalistkou Editou
Keglerovou. 
Stěžejním koncertem cyklu je vždy
koncert v Plzni, tentokrát ve Staré
synagoze ve Smetanových sadech.
Za spolupráce svého bratra, klaví −
risty Vladislava Vilímce, se představí
v Plzni  velmi dobře známý umělec,

houslista Miroslav Vilímec, mimo 
jiné dlouholetý koncer tní mistr
České filharmonie. Miroslav Vilímec
před časem uvedl s Plzeňskou 

filharmonií v jejím abonentním cyklu
houslový koncer t legendárního
české ho houslisty Jana Kubelíka
a tentýž koncert zařadil též do pro−
gramu recitálu ve Staré synagoze.
Koncer t se uskuteční 6. června 

v 19 hodin a kromě zmíněného díla
Jana Kube líka, které je novým obo−
hacením houslového repertoáru, na
něm posluchači uslyší skladby
Bohusla va Martinů a slavného ma−
ďarského houslisty Jenö Hubaye.
Raritou je také Sonáta pro housle
a klavír Felixe Mendelssohna−
Bartholdyho, kterou skladatel psal
v dětském věku, přesto vykazuje
znaky geniálního tvůrčího nadání.
Festival začal již 5. června v Kase −
jovicích, kde cembalistka Edita
Keglerová s flétnistkou Julii Branou
předvedly program převážně z ba−
rokní hudby.
V neděli 19. června zazní další kon−
cert, a to v synagoze ve Kdyni. Zde
vystoupí známý violoncellista Jiří
Hošek, který se svou dcerou, taktéž
skvělou violoncellistkou,  Domini −
kou Weiss−Hoškovou zahrají velmi
zajímavý program. Zazní jak česká
klasická hudba, kterou Hoškovi
dlouhodobě propagují (skladby
Antonína Krafta), stejně tak jako vý−
běr ze židovských melodií v úpravě
Jiřího Hoška. Rezervace vstupe −
nek je na telefonu 777 31 7186, 
M. Teichmannová. (vv)

Zleva: bratři Miroslav a Vladislav
Vilímcovi.

Hudba v synagogách popatnáctéDen Českého lesa
Letošní ročník proběhne poprvé
v domažlické části Českého lesa,
a to v Klenčí pod Čerchovem. Na
programu, který odstar tuje 12.
června v 11 hodin, bude prezen−
tace nového návštěvnického stře−
diska Dům přírody Českého lesa,
slavnostní otevření nové naučné
stezky LČR na Výhledech a před−
stavení tradičních řemesel spja−
tých se zpracováním dřeva. 

V současné době je Den Čes −
kého lesa pravidelnou, známou
a hojně navštěvovanou akcí.
Počet návštěvníků se pohybuje
mezi 800 – 1000. Jejím cílem je
představovat přírodní a historické
zajímavosti Českého lesa veřej−
nosti. Místo a termín konání, ja−
kož i tematická náplň se každý
rok mění. První ročník proběhl
v roce 2008 a hlavním tématem
byl výpal milíře a tavba železa.
V dalších letech byl Den Českého
lesa zaměřen např. na rýžování
zlata, plavení dřeva, historickou
hru tlučení špačků nebo historii
sklářství. V rámci Dne českého
lesa byla slavnostně otevřena
rozhledna na Havranu a některé
nové naučné stezky a loni oslave−
no 10leté výročí vzniku CHKO.  
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Robert Plant, který vystoupí 27. čer−
vence na Lochotíně, náleží bezesporu
mezi největší zpěváky naší doby. Je to
umělec, který povýšil interpretaci blu−
es do oblasti uměleckého projevu.
V jeho zpěvu najdeme něžné, vzteklé
i rozmarné pasáže, nepochopitelné
i přitažlivé skluzy, vzestupy i nárazy.
Je to největší pěvecká hvěz−
da, jaká kdy Plzeň navštívila.
Jen málokomu se podařilo
prodat více než sto milionů
desek a získat takové množ−
ství cen včetně grammy  jako
jemu. Zda se mnou souhlasí,
jsem se zeptal několika
Plzeňáků.  Proč stojí za to je−
ho koncert navštívit? 

Václav Česák – sochař:
Vždy jsem rád objevoval

neobvyklé umění, a proto mě
zaujal i Robert Plant. Každé
jeho album je pro mě nový
umělecký zážitek.

Edita Adlerová – operní 
zpěvačka – mezzosoprán

Robert Plant je klasika, poslouchají
ho i moje děti. Pokud má někdo dar jít
svým uměním napříč generacemi, je
to značka kvality. 

Ivan Hlaváček – investor 
v oblasti nemovitostí

Svoje mládí jsem prožil s Led
Zeppelin, dokonce jsem se pokoušel
naučit některá jejich sóla sám na ky−
taru. Když jsem v ruce držel za hlubo−
kého komunismu jejich desku, kterou
jsem stěží sehnal, nebyl bych věřil, že

někoho z nich v Plzni uvidím. Málokdy
se hvězdy takového kalibru, jako je
Robert Plant, v Plzni objevují. Myslím
si, že po loňském koncertu Johna
Mayala je to asi největší hudební udá−
lost pro moji generaci u nás. 

Václav Hron – moderátor, 
bavič, hlasový mág

Rozhodně proto, že se jedná o jed−
nu z nejvýraznějších postav rockové
historie. Vždyť kdo by alespoň jednou
neposlouchal slavné Led Zeppelin,
kteří byli charakterističtí právě
Plantovým hlasem a texty, které pro

kapelu psal. Jeho hlas
byl čtenáři časopisu
Rolling Stone dokonce
vyhlášen nejlepším ro −
ckovým hlasem dvacá−
tého století a myslím,
že vidět toho nej −
lepšího, to už je pádný
důvod. Skladby, jako
Stairway To Heaven,
Immigrant Song, D’yer
Ma’ker, Babe I’m
Gonna Leave You nebo
Whole Lotta Love, se
rozhodně vryly do mé
paměti a dodnes patří
mezi mé oblíbené.

Stair way To Heaven jsem sám mno−
hokráte zpíval a jednou dokonce i ve
svém TV pořadu převlečen a namas−
kován právě za Roberta Planta. Takže
ano, mám velmi rád jeho hudbu…  

Zdeněk Raboch

Ke zhodnocení
uplynulého mys−

liveckého roku se sešli vyznavači
Hubertova cechu, tedy myslivci,
sdružení pod křídly Okresního
mysliveckého spolku ČMMJ v Ro −
ky  canech, které sdružuje jen na
Rokycansku necelou pětistovku 
lidí mající vztah k myslivosti i příro−
dě. V útulném prostředí Restau −

race Club
Sladovna
Mýto tak
mohli uza−
vřít další
rok mysli−
v e c k é h o
hos po da −

ření a stanovit priority své činnosti.
Za uplynulý myslivecký rok bylo na
Rokycansku uloveno ve sledova−
ném období 495 ks srnčí zvěře,
348 ks jelení zvěře, 413 ks dančí
zvěře, 188 ks muflonů, 125 ks sičí
zvěře, 696 ks lišek a rekordních
2929 ks černé zvěře. Myslivci
spol ku v současné době vykoná−
vají právo myslivosti na více než
50 tisících hektarech honebních
pozemků. Kromě hospodaření se
zvěří se starají i o kulturní dění
v obcích a přispívají tak k zachová−
ní spolkového života.

Pavel MOULIS, 
předseda ZO ČSOP Rokycany

Myslivci zhodnotili rok Hlas Led Zeppelin, Robert Plant v Plzni!
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Dovolená je od slova dovolit si ne−
pracovat, odpočívat a nabrat síly.
Podle mé věštby 70 % lidí v Česku
si dříve myslelo, že když nebudou
u moře, tak nemají dovolenou.
Dneska si to myslí jen jed−
na třetina. Těch důvodů je
několik. 
Jedním z nich je strach
z létání. Už před 10 léty
jsem věštil, že od roku
2016 bude větší riziko při
létání v důsledku zvý šené
sopečné činnosti a teroris−
tických útoků. Mnoh dy sta−
čí už jen samotný pocit, že
takové nebezpečí hrozí.
Dalším problémem je nejistota ze si−
tuace, která panuje v destinaci, ve kte−
ré chceme prožít dovolenou. Každý,
kdo plánuje dovolenou, chce mít na−
prostou jistotu pohody. Jestliže ji ne−
má, pak zvažuje, zda vůbec strávit do−
volenou v zahraničí. Když bych zkusil
vyvěštit, zda v těch tradičních destina−
cích hrozí nebezpečí v podobě teroris−

tického útoku, tak mi kyvadlo ukazuje.
Ve Španělsku ne, ve Francii ano,
v Itálii by pokusy mohly být, ale bu−
dou včas zmařeny. V Řecku to nebez−
pečí hrozí na některých ostrovech, ale

v samotném Řecku ne.
Tunis, Tu recko, Egypt
jako další místo pro le−
tošní dovolenou bych
vážně zvažoval. Klidné
destinace pro dovole−
nou jsou v Ru munsku,
Chor  vat sku, Bulharsku,
Portu gal sku, Slo ven −
sku, Ma ďar sku a v Čes −
ku. V Anglii napětí bude
stále, i když podle mě

se tam nic nestane. Určité nebezpečí
vidím v Holandsku, Belgii. Ten klid
a pohoda už také není v Rakousku.
Navštěvují mě klienti z Rakouska
i Německa a chtějí vyvěštit, do které
země se mají vystěhovat, protože se
doma necítí bezpečni. Poukazují na
to, že v důsledku přílivu migrantů 
roste kriminalita. 

Je na každém, kdo si plánuje dovole−
nou, zvážit místo svého odpočinku.
Všechny moje věštby mi ukazují, že
dovolená má být v naprosté pohodě
bez jediného stresu, který se z 80 %
podílí na našich zdravotních problé−
mech. Také nedoporučuji plánovat do−
volenou jako smířlivé období lidí, kteří
se během roku stále dohadují. Ky −
vadlo mi ukazuje, že k tomu nedojde.
Vůbec nedoporučuji si na zaplacení
dovolené vzít půjčku. Moje věštba pro
tyto „odvážlivce“ je zcela jasná. Na
dovolené budou stále přemýšlet
o tom, jak a kdy tuto půjčku splatí a co
se stane, když ji náhodou nesplatí.
Bude to dovolená se stresem. Ob −
dobně na tom budou i ti, kteří ani o do−
volené si nevypnou telefon. Ještě
jsem neviděl člověka, který by na do−
volené vedle sebe nepoložil telefon.
Jakmile zazvoní, je okamžitě k dispo−
zici. To prostě nechápu. Pokud se lidé
chtějí na dovolené zbavit stresu, tak
jediné, co by měli udělat – vypnout te−
lefon i počítač. Tím největším stresem

je být neustále v pohotovosti. Zvykli si
totiž, že jsou stále někomu nebo ně −
čemu po ruce. K dovolené patří ne−
být v pohotovosti. Nenechme si kazit
dovolenou tím trvalým neustálým
spojením. Zbavme se této závislosti,
která zabíjí. 
Zapnutým telefonem na dovolené
přenášíme stres na všechny kolem
sebe a podle mé věštby ani jim ne−
dáváme šanci odpočinout si od stre−
su. Je na místě si znovu oživit myš−
lenku z buddhistického učení – od−
pustit, neočekávat, nelpět na ničem.
Dovolená je velkou příležitostí k to−
mu, abychom dostali do harmonie
naši duši s tělem. Využijte této příle−
žitosti. Jednu drobnou radu na závěr.
Zkuste si odpovědět na otázku, zda
letošní dovolená bude pro vás v po−
hodě bez jediného stresu.

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda upozorňuje:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Zapnutým telefonem na dovolené přenášíme 
stres na všechny kolem sebe 

Obec Starý Poddvorov leží v úrod−
né oblasti jihovýchodní Moravy.
Kolem dokola jsou známá vinařská
místa jako například Velké Bílo −
vice, Čej kovice, Mutěnice.
Ing. Ivo Padalík je starostou Starého
Poddvorova a také členem vinařské−
ho spolku Nový Poddvorov. Jeho
vznik je datován do druhé poloviny
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. 
Jak moc poškodily jarní mrazy 
vinnou révu?
Mrazy přišly v období, kdy vinohrad
začíná rašit a tyto narašené výhonky
jsou velmi citlivé na chlad. V někte−
rých lokalitách, kdy byla teplota ko−
lem 0 °C, nebyla vinná réva poško−
zena vůbec, ale jak klesne pod nulu,
už je to špatné. U nás se teplota po−
hybovala kolem nuly, v krátkém
inter valu minus 1 °C. Takže jsme
z to ho vyšli celkem dobře. Ovšem
byly oblasti, kde mráz minus 4 °C tr−
val zhruba 3 až 4 hodiny a ten hodně
poškodil vinice. Záleží, v jakém roz−
sahu to zmrzlo. Výhonek vinné révy
má hlavní očko, to bývá zmrzlé a po−
tom ještě jedno takzvané podočko.

Může se stát, že právě toto podočko
ještě vyraší. V každém případě už ta
úroda nebude taková, co se týká
množství a kvality, protože z toho
podočka je méně hroznů. Příroda
je moudrá a vždy si dělá takovou 
zálohu. Nicméně v lokalitách, kde

vinná réva totálně zmrzla, může vi−
nař úrodu odepsat.
Bude letošní víno něčím výjimečné?
Tento rok se začíná prodávat ročník
2015, který byl velmi pěkný. Hrozny
byly zdravé, nepoškozené, vyzrálost
špičková. Červená vína budou patřit
k výjimečným ročníkům. Bílým vínům
zase vysoké teploty nesvědčí. Hrozny
totiž přezrávají a mají vyšší obsah 

cukrů, musí se tam nechávat zbytkový
cukr a tím pádem je hodně vín se zbyt−
kovým cukrem – jsou to sladší vína.
Lidé raději chtějí bílá vína.
A už jsme zase u té módnosti. Do ro−
ku 2003 až 2004 byla obrovská po−
ptávka po červených vínech. Nyní 

zase po bílých. Ten,
kdo nepodléhá mód−
ním vlnám, si vy−
chutná červené i bílé
víno. Má se pít, co
chutná, a musím říci,
že popularita mo −
ravských vín roste.
Každá odrůda je jiná
a od každého vinaře
chutná úplně jinak.
Těch proč je hned
několik. Záleží na po−
loze vinohradu, na
samotném vinaři, ale

také na člověku, který víno ochutná−
vá. Zda je v pohodě, ve stresu, v ja−
kém je prostředí a podobně.
Měl bych připomenout, že jste zís−
kal ocenění na výstavě vín.
Ve Velkých Bílovi cích proběhla pře−
hlídka autentických vín. Při výrobě
těchto vín se klade důraz na tradiční
postupy jak ve vinohradě, tak ve skle−
pě. Snahou je vytvořit víno co nejvíc

přírodní a původní z toho místa, kde
vznikalo. Vyrá bějí se v režimu bio,
což znamená, že musíte mít certifiko−
vanou vinici jako bio. Důraz je kladen
na to, aby to byla vína přírodní bez
přidání cizorodých kvasinek, což jim
dodává plnost a bohatost. Jsou sta−
novena další kritéria, jako například
před lahvováním nejsou vína čiřena
případně filtrována. Přihlásil jsem do
kategorie B mladé červené víno Tra −
mín, které bylo oceněno diplomem. 
Kdy můžeme ochutnat vína z vaší
oblasti?
Náš vinařský spolek v Novém Pod −
dvorově připravil na sobotu 18.
června Den otevřených sklepů. Je to
už 12. ročník. Od 10 do 19 hodin
bude otevřeno 11 sklepů a počet na−
bízených vzorků bude kolem 100.
Večer zahraje cimbálová muzika.
Rok od roku je o tuto akci stále větší
zájem, proto všem, kteří k nám chtějí
přijet, doporučuji předem si co nej−
dříve zajistit vstupenky. Kapacita je
omezena, protože chceme, aby
účastníci Dnu otevřených dveří měli
při ochutnávce vín pohodu a mož−
nost si při návštěvě sklepů popoví−
dat s jeho majiteli. Více informací
najdete na našich webových strán−
kách www.vinarinovypoddvorov.cz

Život je příliš krátký, abychom pili špatné víno

Ing. Ivo Padalík ve svém sklípku kontroluje kvalitu vína
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Nová unikátní výstava
Muzea technických
hraček v Domě dějin
Holýšovska je věno−
vána historickým
modelům a sou −
pravám plechových
vláčků o rozchodu 
0, 00 (H0), 1 a S z let
1890–1960. Hlavním zá−
měrem výstavy je sezná−
mit návštěvníky se zá−
kladními typy parních,
elektrických a motorových lokomotiv,
s kterými si hrály děti a mnohdy i ta−
tínkové téměř před 100 lety. Na vý−
stavě se tak setkají hračky
proslulých světových vý−
robců dětských železnic
první poloviny 20. stole−
tí, od firem MÄRKLIN
Göppingen a BING No −
rimberk, společně s pro−
dukcí železničních hraček zná−
mých československých firem
HUSCH Horní Litvínov, INVENTOR
(MERKUR) Police nad Metují, TIOKA
(IKARIA) Brno, ZBROJOVKA Vsetín,

BORA Bor u Tachova,
LASTRA Trhové Sviny,
GEWIS (Kovová bižu−
terie) Jablonec n.
Nis. atd. Na výstavě
nebude chybět ani
dětská sada pro 

malého výpravčího,
funkční telegraf na klí−

ček nebo drážní telefon
na baterii z doby první
Československé repub−

liky. Železniční exponáty
doplní archiválie obsahující dobové
letáky a reklamy výrobců hraček, 
nabídkové katalogy 

obchodních domů, fotografie i tech−
nické výkresy pro výrobu vláčků.
Součástí prohlídky expozice bude
předvádění jízdy historických vláčků

na elektrifikovaném modelu kolejiště
s elektromagnetickými signály a ná−
věstidly, budovami nádraží, osvětlený−
mi nástupišti, železničními mosty, pře−
jezdy, tunely a s mnoha dalšími stav−
bami. Zajímavostí pro sběratele i mo−
deláře je zejména dokonalý systém
osvětlení kolejiště dobovými lampička−
mi z třicátých let 20. století. 

Nejmenší návštěvníci mají možnost
vyzkoušet si svou zručnost v malé díl−
ně, kde si mohou sestavit modely
vláčků, jeřábů, mostů a jiných želez−
ničních staveb z kovové stavebnice
Merkur podle historických návodů.
Nejzdařilejší modely budou vystaveny
jako součást expozice. Návštěvníci se
například dozvědí, jak funguje tzv. ter−
nion nebo komposter na kartonové jíz−
denky v naší dětské dopravní kanceláři

ČSD, vybavené kleštěmi průvodčího
a razítky, ukázkami železničářských
svítilen, ručních návěstí i značek z doby
parostrojní železnice. Zejména mladší
děti jistě potěší oblíbená obrázková tis−
kárnička s železniční tématikou.
Moc se těšíme na vaši návštěvu.

Mgr. Josef Hais, 
Dům dějin Holýšovska

Velký svět malé železnice
5. června 2016 – 31. srpna 2016 | Dům dějin Holýšovska v Holýšově 
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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 160006   

ZAJÍMÁ vás práce pro firmu
v SRN? Pracujete v ČR za 
výplaty v SRN, na věku nezá−
leží (i brigádně), komunikace
v ČJ. Tel.: 731991626,
607893029. RR 60327

NABÍZÍM pracovní příležitost
u firmy SRN (i brigádně), na
věku nezáleží, komunikace
v ČJ, spolehlivost, mobilita,
tel.: 601332635, 724964624.
RR 60328

DO KANCELÁŘE v Klatovech
hledáme spolehlivou, časo−
vě flexibilní a komunikativní
kolegyni, která dobře zvládá
stres a která rozšíří náš pří−
jemný kolektiv. Znalost něm−
činy nutná. Věk nerozhoduje.
Nástup možný ihned, případ−
ně dle dohody. Flexibilní pra−
covní doba možná, zaškolí−
me. V případě zájmu prosím
pošlete životopis s údaji
o dosavadních profesních
zkušenostech na adresu re−
dakce Rozhled. RR 60379

HLEDÁM brigádu na 1 nebo 
2 dny v týdnu i víkend, na
stavbě, v lese, v zemědělství
i jinde i v SRN, fyz. zdatný
muž, jsem z KT, tel.:
723877969. RR 60382

NABÍZÍM brigádu na štípání
dřeva – Chudenicko. Tel.:
606517303. RR 60388

POSLEDNÍ volné místo – pro
obchod s dárkovým zbožím
v Železné Rudě hledáme
spolehlivou a příjemnou pro−
davačku. Možno  na dohodu
nebo na pracovní smlouvu,
turnusy, část. NJ, ubytování
zdarma, dobrý plat. Tel.:
602486490. RR 60399

BRIGÁDA v kavárně s ubyto−
váním: Studentkám  nabízí−
me v kavárně v Železné
Rudě letní brigádu s ubyto−
váním, turnusy, dobrý plat.
Informace 725835555. RR
60400

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě po−
siluje svůj tým a přijme paní
na mytí bílého nádobí –
vhodné i pro důchodkyně,
baristka – výroba káv a po−
hárů – vhodné i pro absol−
venty. Turnusy, zaučíme,
ubytování poskytneme zdar−
ma, dobrý plat. Informace:
602486490. RR 60401

HLEDÁME lešenáře na HPP
i brigádně, popř. zaučíme.
Řid. průkaz C výhodou.
Dobré platové ohodnocení.
Tel.: 602689608. RR 60402

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 160029

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové  silážní jámy i panelové
cesty. Tel.: 776693272 PM
160030 

KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký te−
sák, lesní roh, housle, vo−
jenskou vzduchovku, po−
plašňák, celtu, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště,  za budo −
vání vlasti apod. až do 
r. 1989), kovový model 
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 160054 

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, skládací
kolo značky ESKA, reklamní
cedule, mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky, moto −
cykl 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 au−
to i vrak. Staré šlapací autíčko
čtyřkolové nebo tří kolové
a starou koloběžku. Též ná−
hradní díly na Jawa  panelku
nebo kývačku, pionýr 550,
555, 05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, dobové
prospekty. Tel.: 721730982.
PM 160009

SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém,  vánoční
ozdoby,  různé staré doku−
menty, pohlednice, plaká−
ty, hračky, autíčka na kabel
i bez, na klíček, vláčky, po−
kojík pro panenky, hodiny
a hodinky Děkuji za na −
bídku. Tel.: 603512322.
PM 160004 

KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako, kal−
hoty, bajonet, odznaky, dale −
ko hled, šavli, boty, pouta, vy−
znamenání, nášivky a též vše
po národní bezpečnosti a SNB
do roku 1965, také armádní
sa ko a „rajtky“ z 50 let. Uni for −
mu železniční stráže z minu −
lého režimu. Dobře zaplatím.
Tel.: 728347491. PM 160010

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty− firemní, budova−
telské, reklamní, filmové.
Pohlednice, vyznamená−
ní− vojenské, různé před−
válečné, komunistické,
mince, odznaky, hodinky
– náramkové, kapesní.
Děkuji za nabídku. Zn.:
přijedu tel. 603512322.
PM 160003A 

KOUPÍM po československé
armádě do r. 1970 masko−
vané oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání, medai−
le, odznaky vzorných vojá−
ků, pilotní odznaky, odznaky
vojenských učilišť, těžítka ve
formě modelů děl, tanků, 
letadel, letecké uniformy, pi−
lotní deníky a vše z pozůsta−
losti po pilotech, navigáto−
rech apod. Tel.: 721730982.
PM 160011

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xa ret, Mikroma, Stereo −
mi kroma, Leica, měcho−
vé aj.), náramkové hodin−
ky, barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské poko−
jíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti−
nové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 160055 

VYKOUPÍME za velice sluš−
né ceny do nově vznika −
jícího vojenského muzea
okupace a osvobození zá−
padních Čech vojenskou
techniku (i části), moto −
cykly, automobily, helmy,
dalekohledy, 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.:
731454110.

KOUPÍM vše z pozů sta −
losti – nábytek, chromo−
vé lustry a  lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic, 
figurky  zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová
radia, staré housle, violu,
vše skautské a junácké,
pohlednice, odznaky
a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 160056 

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře za−
platí staré pohlednice – až
10. tis Kč za chybějící po−
hlednice obcí Šumavy (na−
př. Schukatschen, Paterl −
hütte, Glaserwald, Stadln,
atd.), dobře zaplatím i jiné
pohlednice do roku 1945,
uvítám větší množství, sbír−
ku či pozůstalost, mohu 
přijet. Mobil: 602486490.
RR 60059

LAMPOVÁ rádia, krystalky,
gramofony, gramodesky (78
ot.), měřicí přístroje a jinou
historickou elektroniku, mož −
no i nefunkční nebo jen části
a náhradní díly. Dále tématic−
kou literaturu, reklamy, letá−
ky, katalogy. Vše do roku
1950. Tel.: 724675967, ra−
dio−museum@seznam.cz.
RR 60300

NEMÁTE nevyužité  housle,
violu, čello, basu, el. kytaru
či saxofon a klarinet, koupím
i poškozené a nekompletní.
Tel. 728473687. RR 60338

KOUPÍM červené eternitové
šablony 40 x 40 cm, nepo −
užité, i větší množství. Tel.:
736643198 (Klatovy). RR
60378

KOUPÍM tato křesla. Stav
nerozhoduje. 3.000 Kč za
pár křesel. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: +420 776599696
a email.: slavoj.pikovi−
ce@seznam.cz. Děkuji :)
RR 50521

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 50521

PRODÁM baterii 12V, 120
Amh. Záruka do 5.4.2018.
Pův. cena 3600 Kč, nyní
3.000 Kč, tel.: 721157722.
RR 60369

PRODÁM 3 skříně Stodská
ložnice. Tel. 603535061.

2 ROZKLÁDACÍ křesla –
levně. Velice dobrý stav. Tel.:
724951334. RR 60326

PRODÁM kvalitní bílou skříň
s dvířky, 3 regály a 2 regály
otevřené, výška 180x76x40
cm. Původní cena 8310 Kč,
nyní za 2600 Kč. Dále pro−
dám rohovou skříňku Kory −
na nízkou s dvířky, masiv ol−
še, 22x33x30 cm za 1800
Kč, počítač Intel Pentium
s orig. CD, Windows XP za
2000 Kč, tiskárnu HP−ske−
ner−kopírka za 300 Kč.
Plzeň, tel.: 606898069. PM
160109

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6m x 2,5m x 3m, po montáži
vhodné jako dílna, mobilní
zahradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6m x
3m x 3m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hli−
níkový plech. Vnitřní  rozvod
elektřiny vč.  jističů a osvět−
lení. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Buňky jsou 
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Zajištění dopra−
vy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 160019

PRODEJ medu ze dvora.
Tel.: 606509783. RR 60251

PALIVOVÉ dřevo. Cena 
od 650 Kč/m3. Tel.:
602940952. Doprava zajiš−
těna. RR 60285

PRODÁM dětskou dřevěnou
ohrádku 130x100 cm, vý−
borný stav. Cena 800 Kč.
Plzeň−Jih. Tel. 731521112.

PALIVOVÉ dříví buk.
Doprava možná. Tel.:
774086417. RR 60346

SBĚR. vůz Steyer – výr.
Pelhřimov, rozmetadlo um.
hnojiv, písku, ost. sypkých
hmot – objem 500kg. Velmi
levně. Tel. 728137467. RR
60370

BASKŘÍDLOVKU, trubku,
heligonku Delicia – 3.ř. per−
leť. Cena dohodou. Tel.
728137467. RR 60371

BALÍKOVAČ sena (malé ba−
líky) cena 13.500 Kč, vyorá−
vač brambor TEK dvouřád−
kový 9.000 Kč, rotačku zá−
běr 165 cm cena 11.000 Kč.
Koupím sazeč brambor dvou
nebo čtyřřádkový a svářečku
typ KS možno i se závadou
na opravu. Tel. 721803621.
RR 60386

VĚCI na domácí zabijačky:
troky, věšák, pistoli, klec,
velký vál, hořák na plyn na
opalování, zvonky, řetěz, se−
kera, váha Transporta, rud−
lík, elektrocentrála malá
6 kW, cena dohodou, i jed−
notlivě. Tel.: 702901182. 
RR 60390

PRONAJMU nebytový pro−
stor v obci Šlovice, 5 km od
Plzně, v těsné blízkosti dál−
nice (bývalá restaurace se
sálem) náleží k tomu ku−
chyňka, 2 x soc. zařízení,
kancelář, šatna, úklidová
komora.  Vhodné pro vý−
robní prostory, skladovací
prostory o rozloze 228 m2

jde rozdělit na 2 části, 
každá část má svůj vchod.
V objektu je připojen plyn,
elektrika, voda. Tel.
731521112.

PRONAJMU byt  2+ samo−
statný  kuch.  kout, v centru
Plzně, nájem 6000 Kč +
služby a energie. Tel..:
608911111.

HLEDÁM levný pronájem
menší místnosti v Plzni pro
hobby účely (drobné práce
se dřevem). Děkuji za na−
bídku. Tel.: 605076926. PM
160115

PRONAJMU HALU v okrese
Klatovy o ploše 2400 m2,
dobrá přístupová cesta
včetně sítí v místě. Možno
i část haly.  Dále halu 
o ploše 1000 m2.Tel.:
603383211. PM  160070

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme by−
ty k pronájmu po celé Plzni.
Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka
platební schopnosti a právní
servis po celý nájemní
vztah samozřejmostí. Provi −
zi máme zajištěnu od ná−
jemců. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 160043
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PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel−
kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čisté
byty k dlouhodobému pro−
nájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž výběr
můžete sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám ne−
vydělá! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 160035

PRONAJMU byt ve Švihově,
2+KK, 55 m2, tel.:
602116084. RR 60321

NABÍZÍM pronájem k rekre−
aci – Šumava – Sušicko.
V patře RD 2 pokoje, spol.
kuch. a koup. Cena na
os./den 140 Kč, při obsaze−
ní obou pokojů 130 Kč. Tel.:
376526153. RR 60351

PRONAJMU zařízený byt
2+1, příz. zatepl. panelák,
Podhůrčí Klatovy. Náj. 6500
Kč + energ. Vratná kauce.
Tel.: 604513888. RR 60355

V CENTRU Klatov prona−
jmu menší útulný byt.
Měsíční nájem 4.500 Kč,
kauce 5.000 Kč. Tel.:
777119669. RR 60366

PRONAJMU byt 1+1 po re−
konstrukci u centra Klatov.
Zateplený, nezařízený, hez−
ký výhled na Černou věž.
K dispozici ihned. Tel.:
777224953. Volat po 16.
hodině. RR 60387

KOUPÍM les na věku nezáleží
i malé výměry. Solidní jedná−
ní, platba hotově tel.:
773585290. RR 60341

PENÍZE IHNED za Vaši ne−
movitost: Okamžitý výkup,
výplata exekucí, expresní
půjčka (peníze do 48 h).
Právní servis zajištěn. MM
Reality, tel.: 602 853
803.KŘI PM 160114

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme
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 160034

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

PRODÁM velkou zahradu na
Markytě v Klatovech o výmě−
ře 890 m2, dřevěná, patrová
chatka, kůlna, plechová 
garáž, studna s vlastní vo−
dou, bojler, domácí vodárna,
nedodělaná koupelna, elekt−
řina 220V, WC. Zahradu 
lze použít jako stavební par−
celu na stavbu do 40 m2.
Cena 530.000 Kč. Tel.:
728144954. RK nevolat. RR
60029

PRODÁM rodinný dům
v Kolinci – polovina domu z
15. století (klenby), druhá
polovina z poloviny 19. sto−
letí. V 1. patře je bytová jed−
notka o ploše cca 100 m2,
v podkroví, které je adapto−
vané, v 1. a ve 2. p. koupel−
na. Atrium přechází pozvolna
k židovskému hřbitovu s le−
sním porostem. Vybavení
domu odpovídá stylu 19.
století. Pozemek 400 m2.
Cena k jednání 1.729.000
Kč. Při rychlém jednání 
sleva. Tel.: 724890242. RR
60325

PRODÁM oplocenou zahra−
du o velikosti 606 m2, osá−
zenou ovocnými stromy, si−
tuovanou do krásné a klid−
né oblasti Sedmihoří. Na
zahradu je přivedena pitná
voda a postavena masivní
bouda na nářadí. Připojení
elektrické energie je možné
vyřešit z elektrického zdro−
je v blízkosti pozemku, kte−
rý je možné využít i jako
stavební parcelu. Případné
zájemce, prosím, volat po
20. hodině večer na citova−
ný telefon 720366322.
Děkuji. RR 60270

KOUPÍM starší chalupu ne−
bo rodinný domek vhodný
k opravě, rekonstrukci, do
300 tisíc, tel.: 735839537.
RR 60345

PRODEJ zahrady u Horaž −
ďovic, obec Babín. Prodám
oplocenou zahradu 741 m2

v zahrádkářské kolonii 
v obci Babín, 3 km od
Horažďovic, která je situo−
vána do krásného prostředí
v předhůří Šumavy. Na za−
hradě je vlastní studna,
podzemní sklípek a bouda
na nářadí. Připojení elektři−
ny je možné vyřešit z ne −
dalekého zdroje. V okolí je
dostatek parkovacích míst
a udržované příjezdové
cesty. Cena k jednání:
207.000 Kč. Kontakty: tel.
č. 602235954 nebo na e−
mail: siddy@seznam.cz.
RR 60350

PRODÁM bývalou zeměděl−
skou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhledem
na panorama Šumavy, bez
přímých sousedů, s do−
brým přístupem, 5+1.
Rozloha 3.500 m2 parcela –
dvůr, zahrada, 2 x studna,
380/220V. Vhodné k bydle−
ní, podnikáni i k rekreaci.
Cena 990 tis. Kč. RK nevo−
lat. Tel.: 602614480. RR
60131

PRODÁM zahrádku v obci
Babín, udržovaná, nyní osá−
zená, k pěstování i k rekrea−
ci, cena dohodou, studna,
chatka 3 x 2,5 m, skleník,
udírna, elektřina, klidné pro−
stř. Odpovědi prosím do re−
dakce. RR 60384

PRODÁM rekr. chalupu,
zast. pl. 80 m2, zahrada
1000 m2, krb, sauna, pod−
kroví, 2x balkon, Pohoří 
u Plánice, 3.300.000 Kč,
tel.: 736125350. RR 60396

KOUPÍM garáž v Klatovech.
Prosím nabídněte. Tel.:
602882461. RR 60279

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 80 m2 v panelových
v Plzni. Máme připraveny 
investory (přímé kupce) s ho−
tovostí. Celá transakce je 
dokončena v řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu pře−
dem. Exekuce či zástavy vyře−
šíme. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 160040

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s lodžií v Plzni. Podmínkou je
pouze vyšší patro, nikoli 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 160041

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 160042

BYT 2+1 v osobním vlastnic−
tví Klatovy Podhůrčí 7. patro
s úžasným výhledem na
Klatovy, zatepleno, nová pla−
stová okna, nový výtah, 2 mě−
síce rekonstruovaná kuch. 
linka, nová dvířka, deska, po−
travinová skříň, koupelna re−
konstrukce v roce 2010, mož−
né i s kompletním vybavením
nebo bez. Tel.: 604890121.
RR 60269

PRODÁM družstevní byt 2+1
v soukromém vlastnictví na
Domažlickém předměstí, tel.:
376323700. RR 60331

KOUPÍM byt 1+1 – 2+1
v OV, v Klatovech, Janovicích
(ne rozvoj. zóna), případně
jinde, dostupná obslužnost
(lékař, škola, doprava atd.).
Solidní jednání. KT, tel.:
604748388. RR 60354

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
brzděného přívěsu. Plzeňský
kraj. Cena k jednání 70000
Kč. Tel.: 723622663  PM
160022 

PRODÁM sklápěcí nákladní
auto Trambus 706 Š, 16 t, se
zadním náhonem bez SPZ.
Cena 20000 Kč a Trambus
706 Š, 16 t s předním náho−
nem, cena k jednání  50000,
případně na náhradní díly.
Dále prodám sklápěcí valníko−
vou korbu na 10 t a pěkné
pneu, přední a zadní nápravy
a jiné díly Tel.: 736139113
PM 160023 

PRODÁM traktor Krystal 80
11 bez SPZ, kloubový traktor
Škoda 180 se zadními hyd−
raulickými rameny s SPZ,
vhodný pro zemědělské práce
a práce v lese, přívěsný nakla−
dač za traktor typ 750 a 500,
malotraktor McCormic s čel−
ním nakladačem bez SPZ.
Tel.: 603383211. PM 160024

PRODÁM náhradní díly na ná−
kladní automobil DAF typ AE
45 FA, pěkné pneu s disky,
rozměr i pro nové Avie, motor
s šestistupňovou  převo −
dovkou 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, karda−
ny,  pětistupňovou převodov−
kou, pěkné pneu včetně disků,
světla atd  Dále prodám valní−
kovou sklápěcí korbu LIAZ
z trambusu. Tel.: 736139113
PM 160025 

KOUPÍM traktor Zetor řady
25, 30, 40, 50, 60, 70 i 80,
s čelním nakladačem, ale
i bez něj. Tel.: 723622663.
PM 160026

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

PRODÁM přívěsný vozík za
osobní automobil, 210 x 120
cm, bez TK, ale s povinným
ručením. Za 1500 Kč. Tel.:
603836271. RR 60319

PRODÁM Ford Transit 2,5D
r.v. 98 modrý. Ek. daň zapla−
cena. Tel. 731521112.

PRODÁM Škodu Octavii com−
bi II 2,0 103 KW, rok výroby
2005, najeto 182 tis., 1. maji−
tel v ČR, nebourané, tažné za−
řízení, alu kola 17", čidla na
couvání, klimatizace, el. okna
i zrcátka, vyhřívaná přední 
sedadla, atd. Dobrý stav, cena
150.000 Kč. KT, tel.:
603963335. RR 60352

KOUPÍM ČZ 180−487  3−4,
JAWA 350−640. Tel.:
724296633. RR 60367

PRODÁM moped Corádo
(modrý), najeto 1400 km,
v registraci od 2005, cena
9.000 Kč, tel.: 608000403.
RR 60372

KOUPÍM Simson S50, S51,
S53 i skútr nebo MZ 150 nebo
250. S doklady i bez.
Jakýkoliv stav, možno i po−
škozené. Tel.: 720467750.
RR 60375

PRODÁM Volkswagen Tou −
ran, r.v. 2005, obsah 1.9 tdi,
66kw, klima, tažne, červená
barva, imobiliser proti kráde −
ži, 1. majitel, servisní kniha, 
servisováno pravidelně, velmi
pěkné auto, cena 139000 Kč,
Klatovy, telefon: 723439518.
RR 60392

PRODÁM Volkswagen Tou −
ran, r.v. 12/2004, obsah 1.9
tdi, 77kw, 7. místné, kli −
matizace, servisní kniha
227tkm, servisováno pravi−
delně, barva zeleno modrá,
petrolejová, velmi pekný stav,
cena 139000 Kč, Klatovy
723439518. RR 60393HOLÝŠOV – POZŮSTA−

LOST – PRODÁM Byt
3+kk, sklep 2x, půda,
garáž, zahrada. Cena
dohodou. Přímý majitel:
602266098. RR 60095
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PRODÁM Fiat Punto, r.v.
2004, novy model, klima,
5 dveří, modrá metalíza, kli−
ma, servo, serviska, 134tkm,
el okna, tónovaná skla, dobry
stav, cena 58000 Kč, Klatovy
723439518. RR 60394

PRODÁM Citroen Berlingo, r.v.
2001, obsah 1.4 benzin, ra−
dio, 2 šoupačky, imobiliser,
nová stk a emise, tmavě mod−
rá, 57000 Kč, Klatovy,
723439518. RR 60395

PNEU, ALU kola, plechové
disky, nové i použité, např.
Škoda, Audi, VW, Peugeot,
Citroen, Ford, BMW,
Hyundai, Opel, Fiat, Honda,
Nissan, Mercedes atd. Tel.:
602834411. RR 60385

PRODÁM Škoda Felicia
Combi 1.3, r.v. 1995 + náhr.
díly, TK skončila 19. 5. 2016,
Eko zaplaceno, taž. zařízení.
Motoricky výborná. KT. Tel.:
702901182. RR 60391 

49/180 s vadou řeči by rád
poznal nezištnou ženu z Plzně.
Ne SMS, jen volat na tel.:
737957524. PM 160105

DVA KAMARÁDI 45/183
a 51/180, oba sportovci, ne−
kuřáci, hledají pohodové „ro−
štěnky“. Vážně−nevážně. Zn.:
I jednotlivě. Tel.: 607467062.
PM 160116

48 MUŽ s vadou řeči bydlící
na ubytovně hledá ženu 
z Klatov a okolí, tel.:
722096057. RR 60322

NĚMEC – pevná láska, tel.:
604273327. RR 60343

PROSÍM, ať se mi ozve paní,
která mi odepsala, že je
spor t. důchodkyně – lyže,
kolo, příroda a poslala foto.
Číslo bylo neúplné. Nebo
další zájemkyně o seznáme−
ní. Dík. Tel. 702811794. RR
60361

SUŠIČÁK 42/195, svobod−
ný, hledá pohlednou štíhlou
ženu středního věku ze Su −
šice, která také nechce být
sama. Odstraníme samotu,
budu Tvým ochráncem. Zn.:
Láska je mocná. SMS na
tel.: 731789666 nebo
725936185. RR 60336

39/175 NEKUŘÁK, SU−HD,
hledá dívku milou sympatic−
kou, i se závazkem, ke spo−
lečnému životu, která chce
ještě žít. Tel.: 702812933.
RR 60340

46/185 MOTORKÁŘ, sporto−
vec, kutil, srdcař – muž s du−
ší kluka hledá i ženu du−
chem dívky k trvalému vzta−
hu. Ke spokojenému životu
mně chybí „pouze“ opra−
vdová láska, rodina. Ostatní
sny jsem si již splnil.  Najdu
Tě? Tel.: 721771167; e−mai−
lová adresa a foto v redakci.
RR 60348

57LETÝ 170cm hledá ženu
49–55 let pro vše krásné,
co nás čeká. Jsem rozvede−
ný. Tel.: 734371214. RR
60357

ROZVEDENÝ 53/172 hledá
osamělou ženu od 45 do 55
let, která přijme pozvání na
večeři. KT a okolí. Tel.:
776560074. RR 60359

43/175 HLEDÁ příjemný
protějšek štíhlé postavy,
všestranných zájmů, neku−
řačku. Tel.: 723722055. RR
60365

HLEDÁM ženu 54–62r. /
170, nekuř., chybí láska, ně−
ha, porozumění, zatím k ob−
časným schůzkám, dopiso−
vání SMS mohu, diskrétnost,
upřímnost. RR 60376

SYMPATICKÝ, ženatý muž
47 let sport. postavy hledá
štíhlou ženu na hezký mile−
necký trvalý diskrétní vztah
bez narušení soukromí, KT,
DO, PJ. Tel.: 704290803. RR
60383

SYMPAT. chalupář 60/170,
bez závazků, zajištěný, hle−
dá k sobě elegant., domi−
nantní přítelkyni – paní, pro
krásné chvíle i život. Mezi
DO a PM. Najdeme spolu
štěstí? Tel.: 607293848. RR
60397

40/173 SVOBODNÝ, bez−
dětný, všestranných zájmů,
hledá seznámení pro trvalý
vztah se sympatickou že−
nou. Menší děcko vítáno.
Okres Klatovy. Tel.:
604580896. RR 60403

47/169 ROZVEDENÁ, hledá
sympaťáka s duší kluka se 
zájmem o rockovou hudbu.
Prosím pouze SMS, tel.:
739806956. PM 160118

MUŽE pro dny všední i svá−
teční, se smyslem pro humor,
ráda pozná 66 ti letá 
165/61. Raději SMS na tel.:
792433202. PM 160120

RÁDA bych poznala obyč.
kluka do 25 let. Jsem ne−
smělá holka 21letá. Foto
podmínkou. Zn.: Upřímnost.
RR 60332

NEMÁM možnost seznáme−
ní. Ráda bych poznala part−
nera 60+ vyš. postavy, ne−
kuřáka pro hezký vztah. Okolí
KT+PM. Tel.: 732488081,
SMS – ne. RR 60337

PŘÍJEMNÁ Plzeňačka 59/
162/75 hledá nekuřáka s vy−
řeš. minulostí nad 55 let,
kterému chybí pohlazení, se
vztahem k přírodě, pro trvalé
přátelství + víkendové akti−
vity. KT, PM, PJ, PS. Tel.:
723745509. RR 60344

AHOJ, jsi milý, veselý a nad
věcí, miluješ přírodu a vše
krásné? Tak zavolej, hledám
možná právě Tebe! Jen
z okresu Klatovy. Já 58/169.
Tel.: 722422973 – volat po
16 hod. RR 60347

MÁM ještě šanci najít 
přítele a kamaráda nekuřá−
ka všestr. zájmů? Kolem 
56 let, nad 175 z KT, PM.
Prosím SMS. Tel.:
723584900. RR 60356

60LETÁ bez závazků, dobře
situovaná, hledá přítele pro
volné chvíle. Věk 60–68 let.
Domažlicko – Klatovy. Tel.:
720408994. RR 60360

64LETÁ/169, SŠ, hledá spo−
lehl. a milého přítele s vyřeš.
minul. pro hezký vztah. KT,
SU, HD. RR 60377

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

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

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

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhodu−
je. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 50521

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme 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
160027

NABÍZÍM ukládku zeminy
i větší množství cca 3000 tun.
Cena při menším množství
100Kč/t, při větším množství
sleva až na 55 Kč/t. Plzeň,
Klatovy. Přeštice Tel.:
603383211. PM 160028

HLEDÁM ženu, která umí
šít na stroji. Jednoduché ši−
tí. Dobře zaplatím. Tel.:
608135533. PM 160121

VYKLÍZECÍ  PRÁCE  – kom−
pletní vyklizení, odvoz a li−
kvidace různého odpadu,
dále možnost vymalování,
úklid. Tel. 603512322, 
e−mail: pavel.rejsek@
seznam.cz. PM 160005

ZAHRADNICKÉ PRÁCE: vý−
sadba, péče o zahradu, pří−
prava záhonů na sázení, řez
keřů a stromů, tvarování a řez
živých plotů, stříhání ovoc−
ných dřevin, ošetření travna−
tých ploch, založení trávníku
výsevem. Dlouho dobá praxe
v oboru, dohoda na tel.:
773123045. PM 160096

NABÍZÍM bagrování, výkopo−
vé práce, kopání bazénů, ulo−
žení bazénů, odvodňovací
drenáže okolo domů, pří −
padně zemědělské drenáže,
terénní a zahradní úpravy. PM
160100

TABLET/POČÍTAČ za vysvěd−
čení.  Programy účto, mzdy
a daně. Elektronická evidence
tržeb. www.SoftAg.cz, 374
623 540. KŘI PM 160117

APLIKUJI tělové svíce – 
(u Vás) velmi efektivní od−
blokování a vyřešení spous−
ty Vašich zdravotních pro−
blémů. Plzeň  a okolí. Bližší
info Karla Krausová (zdr.
sestra), 725 878 041. KŘI
PM 160119

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se dá
řešit, nikdy není pozdě. Naše
právní oddělení zdarma za−
nalyzuje Vaší situaci a najde
optimální řešení. Důležité
je nebát se a začít jednat! 
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160036

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a 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 160037

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná re−
alitní kancelář v Plzeňském
kraji Vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovitosti
předem. Peníze máte na
účtu do 24 hodin. Nesli −
bujeme – garantujeme. 
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 160038

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech −
nicky i právně a navíc 
vyjednáme maximální 
SLEVU! A nezaplatíte ani
korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na 800 888
957.  PM 160039

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní realizaci
oplocení. Přijedeme−zaměří−
me – naceníme – zajistíme
materiál – postavíme. Poté
si můžete užívat bezpečí va−
šeho domova. Volejte:
733710319, pište: topplot
@topplot.cz, navštivte
web: www.topplot.cz

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb −
ková, tel.: 608117789. RR
60077

SEKÁNÍ trávy, údržba zahrady,
výsadba a stříhání živých 
plotů. Tel.: 721728644. RR
60298

NAVŠTIVTE kadeřnictví
dám ské, pánské, dětské,
všechny techniky, Kara −
fiátová 407, Klatovy 3, Do −
mažlické předměstí proti fir−
mě Maják, tel.: 606507799,
facebook.com Kadeřnictví
Jana Hejduková. RR 60380

PŮJČKY NA RUKU od
2.000 Kč, od 18−80 let.
Vem OP a mobil. Insol −
vence ani  3 exekuce neva−
dí. Nejsme Ferratum. Po−
Pá 9−17. Plzeň, Sady Pěta −
třicátníků 48/33,  2.patro,
dv.č.303, Tel.: 607 083
088. KŘI PM 160066 

FOFR PŮJČKA. Registry ne−
řešíme. Tel.:702389914.KŘI
PM 160016

RYCHLÉ půjčky 5tis−300 tis.,
hypotéky až 3 miliony Kč,
bez poplatku předem.
www.kz−finance.cz. Tel.:
737607405.  KŘIPM 160072

Pozvánka
Setkání všech bývalých
učňů Lesnické ško ly v Ze −
lené Lhotě u Nýrska, okr.
Klatovy, se uskuteční 18.
června 2016 ve 14 hod.
v hotelu Koruna v Nýr sku.
Pro zájemce o setkání /
ubytování apod. info na
tel. 733 313 602 nebo
376 570 067.

KOUPÍM za vaši cenu do
soukromé sbírky moto−
cykly a náhradní díly
značek JAWA, ČZ, PRA−
GA, OGAR od r.v. 1929
do r.v. 1989 s doklady
i bez. Tel. 608941498.
RR 60133
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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 23. června 2016

NABÍZÍME  rekvalifikační
kurzy: masér, pedikúra,
manikúra, nehtová mo −
deláž, kosmetika a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAVO s.r.o., individuální
výuka! www.vip−relax.cz,
w w w . m a v o . e u . Te l . :
602478448, 603284493.
KŘI PM 160018

COTON DE TULEAR. Pro −
dám štěňátka bez PP po vý−
stavně úspěšných před−
cích. Malý pejsek s nelína−
jící bavlníkovou srstí nevy−
žaduje střihovou úpravu,
jenom se pročesává. Je an−
tidepresivní, vhodný i pro
alergiky. Je bdělý a ostraži−
tý, ale zbytečně neštěká.
Vhodný na canisterapii –
k rehabilitaci. Oblíbený pro
výstiž nou a přizpůsobivou
povahu. Miláček celé rodi−
ny, lásku rád bere i oplácí
s nadšením. Kupní smlouva
při odběru. Do dobrých 
rukou.  Kontakt – e−mail:
h a j a m i @ v o l n y . c z ,
602823882, 378774498.
RR 60258

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zku −
šený chovatel, etolog a vý−
cvikář. Tel.: 737824579. 
PM 160017

PRODEJ doma vykrmených
prasat. Možnost porážky.
Tel.: 606509783. RR 60252

KOUPÍM králíky – velký stříb−
řitý, prodám kozí mléko 25
Kč/1L a kozí sýry 250 Kč/kg,
Kdyňsko, tel.: 723877969.
RR 60362

PRODÁM králíky – bílé broj−
lery – od králíčat k dochovu
po dospělé kusy – cena od
65 Kč/kg živé váhy. Raška,
Chanovice – tel. 376514493,
mobil 728437606. RR 60389

JSME sexy, máme sexy štíh−
lé postavy, rádi sexujem
před diváky, chcete nás 
vidět? On 43, ona 39 let, dě−
láme všechno, senioři vítáni,
diskrétnost a hezký prožitek
zaručujem. Jsme z KT, těší−
me se na zavolání. Tel.:
704424756. RR 60069

Další číslo

Plzeňského
rozhledu

vyjde
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