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INZERCE

 • Koupím rodinný dům v Praze. 
Tel.: 774 204 549

 • Prod.nebytový prostor – sauna 
v osobním vl. 48 m2. Cena k jednání 
1,4 mil. Kč Tel.: 774 204 549

 • Vykupuji sklo, porcelán, knihy, čb 
fotky a zároveň stěhování, vyklízení. 
Tel.: 608 203 342

 • Levně vyklízení, odvoz, výkup. 
Vyklízení bytů, garáží, sklípků. Bou-
rání byt.jader i s odvozem na skládku 
za 5900 Kč. Odkup funkčního nářadí, 
sport. potřeb, strojů. Autodoprava. 
Tel.:777 207 227

 • Odvoz starého nábytku na skládku. 
Vyklízení sklepů,bytů, pozůstalostí 
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. 

Stěhování všeho druhu. Vše za 
rozumnou cenu! 
Volejte: 773 484 056 

 • Sídlo pro s.r.o./OSVČ Praha 5, 10, 9 
od 149Kč/měs. T: 728 991 247, 
www.sidloprofi rmupraha.cz

 • Nebytový prostor na archiv - sklep, 
kočárkárnu apod. koupím. Pouze OV. 
Tel.: 776 470 877

 • Koupím auto jakékoli, nepojízdné, 
havarované či jinak poškozené s 
doklady i bez do max. ceny 2 000Kč. 
Praha a Str.Čechy. Tel.: 723 254 982

 • Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 nebo kk 
v Praze blízko MHD. Přímo od maji-
tele. Tel: 604 617 788

 • ŠICÍ stroje- opravy v bytě zákazní-
ka. Petr Meyer: 603 341 927

řádková inzerce
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Nedostali jste 
časopis 
NAŠE PRAHA
CENTRUM?

příští číslo vychází 27. 3. 2015

Zavolejte nám a my to zařídíme!

tel.: 773 161 747
Malování od 20,- Kč m2

štukování panelu – stěrkování, 
lakování oken, dveří, 

pokládka lina, čištění koberců, úklid, 
maskování ploch folií, sestěhování nábytku, 

vše za rozumné ceny    

tel. 272 734 264, 607 719 394

Malování od 20 Kč m2

Broušení parket od 240 Kč/m2

VÝKUP KNIH 
A KNIHOVEN

koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky, 

tel.: 604 11 44 66
arco@antikvariaty.cz

DŮLEŽITÉ ČÍSLO

Registr řidičů

236 005 490 

PORADNA

Můžu odmítnout přítomnost 
studentů u vyšetření?

Pacient má právo na úctu, 
důstojné zacházení, ohledupl-
nost a respektování soukromí 
při poskytování zdravotních 
služeb v souladu s jejich cha-
rakterem. Z toho vyplývá i to, 
že každý má právo odmítnout 
přítomnost osob, které se 
péče o něj přímo neúčastní. 
Tedy ani přítomnost stu-
dentů při vyšetření nebo při 
operaci není zcela samozřejmá 
a automatická.  I když to jistě 
znamená užitečné zvyšování 
jejich znalostí, pokud si je v or-
dinaci nebo na sále nepřejete, 
nebojte se nesouhlasit.
MUDr. Martin Jan Stránský 
z www.ombudsmanprozdravi.cz Budete sledovat zatmění Slunce? Pozor na oči!

Na území České republiky bude možné 20. 
března sledovat zatmění Slunce. Zatmění bude 
vidět z celého území Česka už od 9 hodin 36 
minut. Při maximální fázi bude Měsíc krátce 
před 11. hodinou dopolední zakrývat okolo 
73 procent slunečního disku. 

Pozorování zatmění Slunce má ale i svá 
pravidla. Přestože v maximální fázi bude za-
krytá většina slunečního disku, jeho světelné 
a tepelné záření bude stále tak intenzivní, 
že by při pozorování nechráněným okem 
mohlo poškodit zrak. „Všichni si musí chránit 
zrak co nejpečlivěji, pokud nemají ochranné 
prostředky, tak by si raději měli tento zážitek 
nechat ujít, v opačném případě by to mohlo 

být to poslední, co v životě pořádně viděli,“ 
varoval Jaroslav Polišenský, lékař oční klini-
ky Gemini. 

Jako vhodná ochrana může posloužit 
speciální fólie vyrobená pro potřeby pozo-
rovatelů Slunce. Prodává se ve formátu A4 za 
zhruba 500 korun. Použít lze také svářečský 
fi ltr stupně 13 a vyšší nebo osvícený temný 
rentgenový snímek a samozřejmě brýle či 
fi ltry zakoupené v nejbližší hvězdárně. „Co 
naopak nestačí, jsou sluneční brýle. Ty nejsou 
uzpůsobeny tak, aby při zatmění Slunce zrak 
dostatečně chránily. Do očí se dostane více 
nebezpečného UV záření a může jej trvale 
poškodit,“ dodal Jaroslav Polišenský. (pet)

Pozor! Neobjednané zásilky chodí i předškolákům
 Společnost Editions Atlas SA ze Švýcarska nečeká 

na zájem ze strany českých spotřebitelů a bez objednání jim 
vypravuje ze zahraničí balíčky. Cílí přímo na děti.

Petra Ďurčíková

To, že se do schránky vloudí 
i zásilka, kterou si adresát 
neobjednal, už dnes nikoho 
nezaskočí. Ale nestoudnost 
některých obchodníků nezná 
mezí. Zaměřují se nově i na 
děti a posílají jim autíčka se 
složenkou v naději, že ji za-
platí a zavážou se k odebírání 
celé kolekce. 

S nevyžádanými zásilka-
mi si však není třeba dělat 
starosti. Třebaže společnost 
Editions Atlas SA dává na 

výběr, zda si adresáti zásilku 
ponechají, zaplatí-li ji, nebo ji 
zabalí a pošlou zpět, existuje 
i jiná volba a ta nestojí ani 
korunu. Zboží spotřebiteli 
zůstane a obchodník se musí 
bez platby obejít. Takzvaný 
setrvačný prodej je zakázaný 
a nemůže se obchodníkům 
vyplácet. 

„Pokud si spotřebitelé nic 
neobjednali, a přesto se jim ve 
schránce objeví balíček či jim 
ho přinese poštovní doručo-
vatel, nemusí zboží nikomu 
a nikam vracet, rozhodně ne 

na své náklady. Nemají ani 
povinnost jej převzít, stačí 
s díky odmítnout, pokud jim 
jméno odesílatele není známé. 
Zákon spotřebitele chrání 
i tím, že o neobjednaném 
plnění nemusí obchodníka 
vůbec informovat a se zbožím 
mohou nakládat podle svého 
uvážení,“ vysvětlil Lukáš 
Zelený, vedoucí právního 
oddělení dTestu.
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