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Karlovarská plavkyně Vendula Dušková na
„Pohárku 2015“ obhájila juniorské zlato

VŠE staré z pozůstalosti. Nabídněte,
stačí prozvonit. T. 607 993 159.

STŘEŠNÍ okna nová, 8 ks. Cena od
4600 Kč. Tel. 604 931 159.
1001128394_A

PALIVOVÉ dřevo měkké 650 Kč/prm.
a tvrdé 800 Kč/prm.Doprava možná,
Klatovy. T. 607 594 506

1001132827_A

6.000 Kč za ohybané křesla, co jsou
na obrázku. Tel.: 721 630 832
1001131166_B

1001117573_A

POLYKARBONÁTY MAKROLON (záruka 10 let) - Komůrkové (dutinkové)
desky s UV filtrem š.2,1m x dl.1 až 7m
(tl. 4mm až 32mm), např. tl. 8 mm =
179 Kč/m2 vč. DPH, např. tl. 10 mm =
194 Kč/m2 vč. DPH
POLYKARBONÁTY MARLON - Trapézové desky š.1,06 m x dl. 2 až 6m za
234 Kč/m2 vč. DPH
SKLOLAMINÁTY FILON - Vlnité role
(Různé výšky, Návin až 30 bm) za
114Kč/m2 vč. DPH.
ODBĚR Praha, Beroun, Kladno a Olomouc..
DOVOZ zdarma po ČR !
T: 607 33 44 44
(LevnePolykarbonaty@seznam.cz)

KOUPÍM nábytek z chromových trubek, ale i dřevěný. Obrazy, hodiny,
hračky, šavle, uniformy, housle aj.
Platba hotově, solidní jednání.
Email: antik37@seznam.cz
Tel.: 775 906 596, p. Šmaha.

Plavecký dvojboj (hlavní
soutěž), dospělí: 1. Arnošt Petráček (Č. Budějovice) 2166, 2.
Karin Petrikovičová (Slovensko) 2040, 3. Dominika Míčková
(Kon. Brno) 1773 – 7. Petra Flekačová, 8. Hana Kulhavá, 10.
Milan Man (Kontakt KV); junioři: 1. Vendula Dušková (Kontakt KV) 1942, 2. Marian Fiala
(Jihlava) 1699, 3. Nicole Habermannová 1667 – 9. Jakub Voráček (oba Kontakt KV); žactvo:
1. Anežka Floriánková (Kon.
Praha), 2. Tatiana Blattnerová
(Slovensko) 3. Jonáš Kešnar
(Kapři) – 6. Nikol Bukóciová, 8.
Vítek Poplštein, 9. Luboš Lhotan (SK Kontakt KV).

Volejbalisté Karlovarska jsou v semifinále
Karlovy Vary – Úlohu favorita čtvrtfinálové série volejbalisté Karlovarska naplnili,
mužstvo ČZU Praha přehráli
4:1 na zápasy. Rozhodující duel ve vyprodané domácí hale
vyhrál extraligový nováček ve
čtyřech setech. „Jsem moc rád
za postup do semifinále, podařilo se nám to, co jsme celou
sezonu chtěli, pro karlovarský volejbal je to obrovský
úspěch,“ prohlásil předseda
VK ČEZ Karlovarsko Jakub
Novotný.
Domácí celek kontroloval
vývoj utkání, zastínil soupeře
ve všech herních činnostech a
byl blízko hladké výhře 3:0. Ve
třetí sadě ale nevyužil mečbo-

KUNSTHISTORIK a SBĚRATEL zaplatí
100 000-5 000 000Kč za staré obrazy,
nábytek, sklo, porcelán, knihy, orientální koberce, gobelíny, hodiny,
stříbrné předměty, mince, bankovky
a jiné starožitnosti. Zařizuji zámecké
prostory, uvítám velké rozměrné obrazy různých motivů, perské koberce,
zbraně, brnění, zvířecí trofeje, orientální čínské starožitnosti aj.Případně
jen poradím nebo nabídnu cenu.
PLATBA IHNED. PŘIJEDU KAMKOLIV.
Tel. 722 343 270 p.Soukup, email:
znalecumeni@seznam.cz

ly a ztratil set nejtěsnějším
možným rozdílem 24:26. „Na
vině byl náš špatný příjem, ale
důležité bylo, že v dalším setu
jsme už nepřipustili žádné
komplikace,“ shrnul trenér
Karlovarska Petr Brom.
Čtvrtá část byla navíc
ukončena předčasně, hosté
prohrávali vysokým rozdílem
a rozhodčí Němeček uděloval
červené karty, až musel utkání ukončit. „Zápas jsme měli
celou dobu ve svých rukou, samozřejmě konec zápasu nebyl
podle mých představ, pořádně
jsem nevěděl, co se na hřišti
děje,“ pravil Jakub Novotný.
Tým Karlovarska prokázal,
jak silným kádrem disponuje.

1001128108_A

1001124527_A

GRAND IHNED! Zašlete jen SMS
na 602551111 ve tvaru: DOTD

1001124835_A

KOUPÍM TOTO KŘESLO
TEL.: 777073526
1001125238_A

HOUSLE, čello, basu v jakémkoliv
stavu. T: 728 279 034.
1001132966_A

20TÝD. snášk.kuř., hous., kač.,mul.,
krůť.,broj. T:603326248
KUŘICE objednávky Strejc Vstiš. T.
377 972 355, 724 177 825.

1001128605_A

VIDEOSEZNAMKA.CZ PRO CELOU
ČR! Registrace zdarma, ceník všech
služeb, poradna, magazín, kurzy,
galerie, humor, akce, „S kým dál...?”

KOUPÍM na Škoda 100,MB1000, cupatko nové nahradní díly,podlahu,
podběhy, čela, chromované nárazníky, zadní lemy,světla a jiné. Volejte co
máte. Děkuji. Stavím auto. Tel.
720293561

OBRAZY známých i méně známých
malířů. Kvalitní práce dobře zaplatím.
Po domluvě přijedu kamkoli. Slušné
jednání, platba hotově. T.724033733
p.Adámek
KOUPÍM trámy z demolic, demontáž
zajistím. Tel. 602 947 172

Program semifinále: čtvrtek 2.
4. (18:00): Č. Budějovice – Karlovarsko, pátek 3. 4. (20:00): Č. Budějovice – Karlovarsko, pondělí 6. 4.
(18:05): Karlovarsko – Č.- Budějovice, úterý 7. 4. (19:00): Karlovarsko – Č. Budějovice.
(jč, tkl)

1001111938_A

1001107165_B

1001133658_A

extraligy prošel z každé série
výše postavený tým z tabulky
dlouhodobé části. Liberec postoupil bez porážky, jednou
klopýtly celky Karlovarska,
Zlína a Českých Budějovic.
„Nyní se už soustředíme na semifinále, kde se chceme s favoritem z Českých Budějovic
poprat o finále,“ uvedl šéf klubu Novotný. Do semifinále
vstoupí Karlovarsko ve čtvrtek v Českých Budějovicích.

STARÝ perský koberec i pošk. dobře
zaplatím. Tel. 602340489

1001128359_A

VÝPRODEJ montérek za150Kč, vel.
48 až 64.Tel. 608 716 404

V základní sestavě pro pátý
čtvrtfinálový zápas chyběli
kapitán Sukuba, smečař Loftesnes i elitní nahrávač Bartůněk, přesto byla souhra na
hřišti precizní. „Měl jsem tři
varianty sestavy a do poslední
chvíle jsem o nich hodně přemýšlel, vlastně jsem tři dny
nedělal skoro nic jiného, než že
jsem uvažoval o sestavě,“ vyprávěl trenér Brom. „Nakonec jsem zvolil sestavu, která
dohrála čtvrtý zápas v Praze.
Málek pomohl na přihrávce,
Koláček je velmi poctivý hráč
a nahrávač Kust v tom utkání
zklidnil hru, vedl útoky středem, zápas odehrál parádně.“
Do semifinále volejbalové

1001119475_A

KANCELÁŘ SEZNAMKY GRAND
Objednejte se k nám na tel.:
602351111,
602361111
(po-so
8-18h). Největší Seznamka, Videoseznamka a Seznamka VIP v ČR. Zašlete
jen SMS ve tvaru KAND na 602551111

PRODÁM.CHATU.V.PLZNI.VALŠE,
zahrada, garáž, pěkné místo. RK nevolat. Tel.: 721 950 150
1001134074_A

POLE, louky, pastviny od 2 ha koupím. Platba v hotovosti. Tel:
739641944

GRAND (Macešková 20, 106 00 Praha
10) - největší seznamka v ČR, jen pro
seriózní, vážné seznámení. Služby internetové, telefonické, SMS, poštovní, kurýrní (do 24 hodin v celé ČR) a
pro náročnější klienty na objednání
služby kanceláře. Tel.: 602351111,
602361111 nebo zašlete běžnou SMS

1001114704_A

KOUPÍM les a pole.
Platba v hotovosti. Tel. 607 594 506.
1001124027_A

KOUPÍM tato křesla za cenu až 12 tis.
Kč. Tel.: 607 484 363.
1001130834_A

DĚDICTVÍ - jako nový Hyundai Atosek, 16 V, 1. maj. senior, vyšší nastup. ,
vybavený, málo jetý, poslední model,
spotř. 4,6 l, serv. kniha, 84 900 Kč. Tel.:
724 140 686.

TOPINAMBURY
kmín,mák606616710.
1001112613_A

RESTITUČNÍ nároky koupím.
Platím ihned. Tel.: 720 127 791,
email: info@lipnonemovitosti.cz

1001124498_A

Karlovy Vary – Jedna z největších akcí zdravotně postižených sportovců v České republice a vůbec největší v Karlovarském kraji, závod tělesně postižených plavců „Pohárek 2015“, i letos skončil velkým úspěchem závodníků pořádajícího sportovního klubu
SK KONTAKT Karlovy Vary.
Ze sokolovského bazénu vylovili tři medaile z devíti možných!
Nejcennější kov pro Karlovy Vary vybojovala letos
17letá juniorka Vendula Dušková, která zcela suverénně
obhájila svoje loňské vítězství
ve společné kategorii juniorů
a juniorek. O tom, že v ní v
Karlových Varech vyrůstá velice nadějná paralympijská
reprezentantka, svědčí stále
se zvětšující náskok na soupeře. Loni měla na druhého
Mariana Fialu k dobru 166 bodů a letos to dělalo už 246 bodů! Svou roli jedné z favoritek
splnila i Nicole Habermannová, která si doplavala pro juniorský bronz se ztrátou pouhých 32 bodů na Fialu.
V kategorii dospělých si
Karlovarští moc velké naděje
na medaili dělat nemohli, loni
čtvrtý Milan Man byl letos na
delší dobu vyřazený z tréninku kvůli mononukleóze a
skončil na 10. příčce (mezi 66
klasifikovanými). Pro titul si
doplaval, stejně jako loni, vícenásobný medailista ze světových paralympijských soutěží Arnošt Petráček, stříbro
brala slovenská reprezentantka Karin Petrikovičová,

rovský výkonnostní vzestup a
v sokolovském bazénu si vylepšili svoje osobní rekordy,“
zdůraznila.

1001129986_A

která si pro medaili stejné
hodnoty doplavala i v roce 2012
na mistrovství světa zrakově
postižených plavců v Rio de
Janeiru, a byla to pro Slovensko vůbec první medaile ze
světových soutěží zrakově postižených sportovců.
Petráček s Petrikovičovou
si také zcela zaslouženě došli
pro ceny za vůbec nejhodnotnější výkony celého mítinku,
jedině oni dva se dostali přes
hranici 2000 bodů, ke které se
z ostatních dokázala přiblížit
jedině Vendy Dušková. Petráček svými výkony dokonce
překonal hranice stávajících
světových rekordů, které ale
odolaly, neboť karlovarský
Pohárek není zařazený do příslušné kategorie závodů.
Třetí medaile pro karlovarské plavání měla hodnotu
stříbra a spolu s medailistkami z individuální soutěže ji
vybojovali Hana Kulhavá a
Jakub Voráček. Bodová ztráta
na „věčně první“ A družstvo
SK KONTAKT Praha byla přitom historicky vůbec nejnižší, ke zlatu karlovarským nadějím scházely jen 64 body
(třetí tým Brna na Pražany
ztrácel hnedle 1300 bodů!).
Výkony svých svěřenců vysoko ocenila i trenérka a předsedkyně karlovarského SK
KONTAKT Štěpánka Řehořková: „Medaile děvčat mají
vysokou hodnotu a výkon
družstva byl doslova fantastický, tak blízko k titulu jsme
ještě nikdy neměli. Zapomenout ovšem nesmím ani na
ostatní, kteří na medailové
posty nedosáhli. Až na malé
výjimky prokázali všichni ob-

JIŘÍ LINHART

1001120849_B

LEVNÁ SEZNAMKA VYHLÍDKA pro
ČR, 606 700 070, fotoseznameni.cz
1001124510_A

HNED půjčka na OP! 605760958.
1001132855_A

1001133561_A

1001133817_A

STARÉ trámy a prkna z demolic, popř. provedu demontáž zdarma. Tel.:
608 080 077.
1001133282_A

KOUPÍM starý-starožitný nábytek
a drobnosti. Tel. 721 342 581
E-mail:nabytek.kamen@seznam.cz

KOUPÍM tato křesla za nejlepší cenu.
Tel. 775 181 120

PIANO, křídlo. T.377 915 108.
1001118834_A

1001132283_A

KOUPÍM kamenná a pískovcová koryta, stírky, dlažbu-zápraží, futra,
sloupky,aj.Tel.721342581
Email:nabytek.kamen@seznam.cz
1001126265_A

KOUPÍM jakýkoliv starý a starožitný
nábytek a nábytek z chrom. trubek,
různé hodiny, obrazy, šavle, rádia atd.
Slušné jednání, vlastní odvoz.
Tel.: 777 126 007.
e-mail: stary.nabytek@seznam.cz
1001124672_A

1001126265_B

POHRANIČNÍ STRÁŽ, policie, četnictvo, VB, SNB, NG, armáda, letectvo.
KOUPÍM a nejvíce zaplatím! Např.
UNIFORMY - i jenčásti, čepice, přilby,
šavle, bodáky, nože, medaile + odznaky. FOTO - (i celá alba), knihy, plakáty, atd. A to samé kupuji i co se týká
1. a 2. sv. války a LEGIONÁŘŮ z Ruska,
koncentračních táborů. VŠE s osobnostmi komunismu! (Stalin, Lenin,
Gottwald atd.) Velmi dobře zaplatím!
Přijedu kamkoliv. Tel. 774 071 766

1001123100_A

VYKOUPÍM VAŠE AUTO
OD r.v. 2000 I POŠKOZENÉ.
T. 605 024 544.

KOUPÍM dvě křesla, až 5000 Kč. Tel.:
777 158 819, Souček.

1001127199_A

ZAPLATÍM IHNED
A NEJVÍCE!

AUTOMOBIL, i bouračku, od r.v.
95-2015. Nabídněte. 606861822
1001117711_A

KOUPÍM AUTO-MOTO+DÍLY Škoda,
OCTAVIA,Tatra,Wartburg,JAWA,ČZ,
Velorex,PAV.Do 1970.775262334

Koupím STARÉ MINCE, BANKOVKY POHLEDNICE a ODZNAKY.

1001125250_A

VÝKUP.VOZŮ vč. odvozu, převodu i
likvidace. T: 724 018 910

Mám zájem nejen o zlaté a stříbrné
mince, ale i o amatérské, neúplné a neuspořádané sbírky. Sbírám a kupuji
i ODZNAKY, MEDAILE a VYZNAMENÁNÍ. Staré hodinky – cibule i náramkové. (Omega, Longines, Prim, na klíček,
se stopkami atd.) Stříbrné, zlaté šperky
a drobnosti. Též STAROU BIŽUTERII.

1001123239_A

KOUPÍM Jawa, ČZ a ostatní v jakémkoli stavu. T: 607 874 048.
1001132951_A

MF70 sekačku koupím.T603897100
1001115440_A

737 777 999

KOUPÍM MF 70. T: 728 826 125.

Přijedu kamkoliv – NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ
PLATBA samozřejmě ihned.

KOUPÍM díly na Zetor 2023 pásák,
pásy, hnací kola, směrové lamely a jiné. Volejte co máte. Děkuji.
602205273

KOUPÍM tato dvě křesla, až 20 000 Kč.
Tel.: 704 781 283, AAAteliér.

1001126645_A

1001132577_A

SHÁNÍM VARI i TERU.T.776222368
1001133278_B

PIANINO nebo křídlo 602366831
1001126742_A

PIANINO nebo křídlo. 603806202
1001112624_A

1001134057_A

Zralá podnikatelka
Alžběta 68, Plzeň. Svojí podnikatelskou jiskru jsem ještě neztratila. Jsem hodně vytížená, rozvedená ženská, která by si ve volném čase ráda hýčkala mladého chalána.
Rajcují tě starší, zkušené ženské? Mám toho
ještě spoustu na rozdávání. Neváhej dlouho a vytoč 909 80 50 40 nebo napiš SMS na
909 15 50 s kódem 62DSD a tvůj text!

PŘIJMEME řidiče sk. C,E na MKD, plachta, frigo. Tel. 724 653 183, 602 124
353.
1001133615_B

PŘIJMEME.LEŠENÁŘE, př. zaučíme,
řidič sk. C výhodou, Čachrov. Tel.: 602
689 608
1001133175_A

EXPRES SEZNAMKA!
KOUPÍM JAWA 550 pařez,Moped,
Skútr,Jaweta,Simson. T728826125

Jsem dlouholetý seriozní, solventní
SBĚRATEL. Zdarma odhadnu dle
aktuální tržní ceny a v případě vašeho zájmu ihned odkoupím.

1001126634_A

PŘÍTULNÉ KÁMOŠKY! SEXY HEZKÉ, ČESKÉ
HOLKY! Volej: 844 844 088, 5Kč/min.

1001125958_A

1001132493_A

TECHNICKÉ STŘÍBRO! též ale zaplatím nejvyšší ceny za jakékoliv STŘÍBRO + ZLATO!!! - vše i poškozené! (Též
zubní - i nečištěné či poškozené!) Tel.
732 251 290

1001125668_A

E.M.A.Europe, POBox14, Praha05, 11005, Materna, pro starší 18 let,
1sms/50Kč 1min/90Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

1001123222_A

1001124835_B

KOUPÍM TERU,malotraktor MT8,TK i
traktor.T. 774 125 492
1001099437_A

KOUPÍM Vari-Tera. T:728826125.
1001123227_A

Na svém vzhledu si hodně zakládám, stejně jako
na vytříbeném sexuálním
vkusu. Mám ráda divočinu. Dopřeješ mi? Iva 36,
volej 909 90 99 25 nebo
piš SMS na 909 15 40 s kódem 59EMR a tvůj text!

Vážné seznámení se ženou přímo z Vašeho regionu!
Stačí zavolat na tel.: 906 70 20 70
a spojíme Vás!
LIBUŠE/75, Rokycany. Najde se solidní, komunikativní, vitální pán, který by
občas zašel na kávu? Tel.906702070.
HLEDÁŠ partnerku do nepohody, se
kterou se rozhodně nebudeš nudit?
Ozvi se Evě, 66, od KV na tel. 906702070!
V celé ČR se hledá příjemný muž pro
vše krásné! Vytoč 906 70 20 70 a zjisti
o mě bližší informace! Míša (53)
SOŇA/69, KV čeká na tel. 906 702 070
na milého, solidního pána, se kterým
by mohla vyrazit do společnosti.
HLEDÁM veselého muže z Plzeňska,
kterému je samotnému smutno! Nebojím se práce ani lásky. 906702070/
Halina /42 let/.
Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05,
1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Krásná, štíhlá, žádoucí Rózinka 22,
Karlovy Vary. Na zájem chlapů si nemůžu stěžovat, jenže většina chce jen
moje tělo a ne mě
takovou, jaká jsem
uvnitř. Ráda bych poznala staršího muže,
který mě ocení plně
jako ženu a ne jen
božský tělo. Odevzdám se ti celá celičká, slibuji. Brnkni mi 909 801 801 nebo písni SMS
na 909 15 45 s kódem 49CFE a tvůj text!

1001121013_BH

1001131424_A

KOUPÍM jakýkoliv starožitný nábytek i chromovaný do r. v. 1970. Poškození nevadí. Daněk. Tel.: 603 156 533.
e-mail: daneknabytek@seznam.cz

KOUPÍM Octavii TDI.T608982473.

1001133634_A

909303132 Sexy prdelka 30Kč/m.

HLEDÁTE zajímavé zaměstnání za
velmi výhodných platových podmínek? Tak nás prosím kontaktujte na t.
246 002 418 nebo 602 585 329. Možnost i brigádně.

1001121007_BH

1001108610_A

POZŮSTALOST po hodináři. Slušné
jednání. Hodinář.T.602303309

KOUPÍM tato i jiná chrom. křesla až
5000Kč. Tel: 607 484 363

1001126397_A

FOTOAPARÁTY z ČSSR a NDR, hudební nástroje, vzduchovku, pendlovky, kapesní a mech. náram. hodinky, panenku s porc. hlavou ap. T. 603
499 724.

