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Milí čtenáři, 
protože náš
Rozhled vychá−
zí krátce po vol−
bě nového pre−
zidenta republi−
ky, ale úvodník
píši ještě v do−
bě, kdy není nic

rozhodnuto, mohu jen věštit
z pomyslné křišťálové koule, že
volby proběhly, jak měly, a nový
prezident byl zvolen.
Období před volbami bylo na
můj vkus až příliš emotivní. Ně−
kteří propagátoři jednotlivých
kandidátů chvílemi propadali
do stavu hysterie a nepříčet−
nosti, namísto argumentů pou−
žívali urážky, nadávky a vydírá−
ní. Propaganda všeho druhu

„jela na plný plyn“ a mnoha
různými způsoby nás masíro−
vala, abychom zvolili toho
správného prezidenta. A podle
různých diskusí na sociálních
sítích volbu někdo prožíval tak
vážně, že už málem opravdu
snad šlo někomu o život. Vo−
lební kampaň byla spíše vede−
na o tom, kdo nemá být zvo−
len, než o tom, kdo je nejvhod−
nější, nejdůvěryhodnější kandi−
dát a kdo má být prezidentem.
Z řady kandidátů si média vy−
brala jen jednotlivce a ty nevy−
váženě podporovala. 
Opět jsem zavzpomínal na
svého dědečka, který v tako−
vých vypjatých situacích vždy
říkal: „Vždyť je to politika, tam
nemůžeš věřit nikomu, všichni
lžou, jen aby z toho něco měli.
Až teprve po čase uvidíme, co
jsou opravdu zač, co opravdu
chtěli.“
Těším se, že teď se snad již si−

tuace uklidní. Únor sice bývá
měsícem spíše smutným, zima
se ještě své nadvlády nevzdá−
vá, často nás trápí různé respi−
rační choroby, ale je také nej−
kratším měsícem a jak víme, na
Hromnice o hodinu více, proto
od 2. února si můžeme užívat
o hodinu delší den. Tento první
únorový svátek slavili i naši šu−
mavští předci – bájní Keltové,
pro které to byl den zasvěcený
bohyni Brigitě, ochránkyni
ohně a druidů, svých šamanů.
Později jej převzali křesťané,
jako den Očišťování Panny Ma−
rie a Ježíšova uvedení do jeru−
zalémského chrámu. 
A sotva si trošku přivykneme
na prodlužující se dny, už tady
bude 14. února novodobý svá−
tek zamilovaných. Svatý Valen−
týn je asi oblíbenější u mladší
generace, která ráda využije
každé příležitosti k oslavování.
Starší lidé mu tak trošku vyčíta−

jí tu velkou komerci, která se
na nás společně se svátkem
valí, ale i oni by mohli této při−
pomínky využít k vyznání svých
citů. Vždyť co je na tom špatné−
ho, říci si opět, že se máme rá−
di, že na sebe myslíme, těšíme
se s přítomnosti toho druhého
a stejně jako sv. Valentýn věří−
me v sílu lidské lásky? 
Protože nás stále trošku pře−
kvapuje vývoj počasí, připome−
nu na závěr, že k začátku února,
k Hromnicím se váže i stará pra−
nostika, která prý byla hodně
pravdivá. Zda bude fungovat
i v našem globálně se oteplují−
cím světě, to uvidíme. Říkalo se,
že když na Hromnice je podne−
bí jasné, čisté, potrvá déle zima
jistě; pakli sněží nebo hřmívá,
jaro jistě v blízku dlívá.
Příjemné únorové čtení Roz−
hledu a valentýnské namlouvá−
ní a milování všem čtenářům
přeje Karel Bárta, šéfredaktor.

Poděkování
Děkujeme Všem, kteří se přišli 

19. ledna 2023 
poklonit památce naší dcery 

Ing. Mileny Palečkové 
do obřadní síně krematoria 

města Klatov.

Nemohli jsme jim osobně poděkovat
za účast a za květinové dary, a proto
přijměte poděkování touto cestou.

RR 23146 Rodina Palečkova, Kokšín
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„Nejsme nejlevnější, nejsme nej−
dražší, ale patříme k nejlepším ob−
chodům s elektronikou a vínem,“ ří−
kají o firmě ELEKTRO EFEKT Klatovy
její pracovníci. 
Hledáte osvědčenou a tradiční kamen−
nou prodejnu elektra v Klatovech?
Sháníte moderní e−shop s elektronikou
s odběrným místem v Klatovech? Hle−
dáte vinotéku nebo e−shop s kvalitním
vínem? Chcete si posedět v krásném a
moderním vinném sklepě nebo ve sty−
lové vinotéce na Železné Rudě?
S ELEKTRO EFEKTEM jste vždy na
správné adrese! 

Moderní e−shop
ELEKTRO EFEKT KLATOVY provozuje
prodejnu a e−shop www.elektroefekt.cz
se širokou nabídkou moderních a kva−
litních spotřebičů, přes PC, mobilní
telefony, až po nejnovější TV atd.,
elektrospotřebiče od prověřených a
známých značek např. Electrolux, AEG,
Miele, Bosch, ETA, Philco, Rowenta,
Tefal, LG, Samsung, Panasonic, Sen−
cor a mnoho dalších. 

Odbornost a dlouholeté 
zkušenosti
Za dobu více než 28leté působnosti

jsme získali neocenitelné zkušenosti
z oblasti elektra a mnoho spokoje−
ných zákazníků v České republice, ale
i v zahraničí. Elektro Efekt ale není za−

měřen jen na prodej elektrospotřebi−
čů, ale také na poskytování služeb
našimi techniky. Zajišťujeme odborné
montáže a servis satelitního a antén−
ního vysílání, klimatizací, tepelných
čerpadel, zabezpečovacích a kame−
rových systémů, elektroinstalací, hro−
mosvodů apod. Nově jsme zahájili
spolupráci s firmou  RETRA GROUP
na montáž klimatizací, tepelných čer−
padel včetně vyřizování dotací ve výši
až 180.000  Kč.

Máme i víno pro hezké chvilky

Od roku 2018 Elektro Efekt již není
„jen“ obchodem ELEKTRO, neboť jsme

zde pro Vás otevřeli i vinotéku, sklep a
e−shop s vínem www.vinokt.cz s širo−
kou nabídkou kvalitních vín především
od moravských vinařů z oblasti Mod−
rých Hor. Další vinotéku i s možností
posezení jsme otevřeli začátkem roku
2022 v Pensionu St. Moritz na Železné
Rudě. Toto místo také slouží jako vý−
dejní místo pro e−shop elektra a vína
pro Železnou Rudu a okolí.
Možná se ptáte, proč jsme se rozhodli
pro poměrně neobvyklou kombinaci
prodeje elektra s vínem?

Vína od českých vinařů dlouhodobě řa−
díme mezi jedna z nejlepších a oceňu−
jeme kvalitu a chuť, které v sobě přiná−
ší. Oblast Moravy jsme vždy vyhledáva−
li i pro příjemnou a srdečnou atmosfé−
ru. Jedinou překážku představovala
dlouhá cesta za vínem, a proto jsme se

rozhodli víno ve spolupráci s vinaři po−
stupně přiblížit k nám. Pořídili jsme pen−
zion na Moravě v oblasti Velkých Pavlo−
vic a jako firma s elektro sortimentem
jsme se rozhodli pro zřízení vlastní vino−
téky a vinného sklepa s možností pro−
nájmu, či řízených degustací v Klato−
vech a vinotéky s posezením či říze−
ných degustací na Železné Rudě. 
Pokud si nevíte s nákupem spotřební
elektroniky a vína rady, kontaktujte nás,
rádi Vám poradíme. Váš ELEKTRO
EFEKT Klatovy. (pr)

S ELEKTRO EFEKTEM jste vždy 
na správné adrese 

OBCHOD  l E-SHOP
l VINOTÉKA  l

MONTÁŽ  l SERVIS
WWW.ELEKTROEFEKT.CZ
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Pozvánka na besedu
DOBRÝ, AŽ VELMI DOBRÝ VEČER

s ThLic. Adamem Ryszardem Lodkem
Nahlédnutí do zpovědnice – Deprese, vnitřní vyhoření aneb
co dělat, abych zvládal život v dnešním světě?
Na tuto otázku budeme hledat odpověď s hostem dobrého večera,
bývalým katolickým duchovním, který po skoro 25 letech služby v
církvi zanechal dosavadní cestu duchovního a založil vlastní rodi−
nu. Zkušeností, které na své životní cestě získal, mu dovolují se
podívat na lidský život nejen z pohledu kněze, ale i z pohledu otce
rodiny snažícího se zajistit vše, co rodina v dnešním světě k životu
potřebuje. 

Středa 22. února 2023 od 18 hod.
Vzdělávací centrum Úhlava, o. p. s., Plánická ul. Klatovy

Příští Rozhled vychází 8. března 2023
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V daném případě Vám nejpr−
ve doporučuji podívat se do
Vaší nájemní smlouvy, zda
v ní jsou či nejsou sjednány
podmínky, za kterých se ná−
jem bytu po uplynutí sjedna−
né doby obnovuje či zda v ní

je či není obsaženo ujednání
o tom, že se vylučuje (že se
nepoužije) možnost obnove−
ní nájmu sjednaného na do−
bu určitou. Pokud nic z toho
v nájemní smlouvě upravené
nenajdete, pak zastávám ten

právní ná−
zor, že jste
n a d á l e
z  pohledu
zákona řád−
nými nájemci bytu. Jste tak
oprávněni byt nadále za úče−
lem svého bydlení za podmí−
nek sjednaných v  původní
nájemní smlouvě užívat a ne−
ní Vaší povinností byt v termí−
nu, jak o to žádá vlastník by−
tu, opustit. 
Co mě k tomuto závěru ve−
de? 
V případě nájmu bytu sjedna−
ného na dobu určitou totiž
platí zvláštní pravidlo zakot−
vené v ustanovení § 2285 ob−
čanského zákoníku (což je
zákon č. 89/2012 Sb.). To
zvláštní pravidlo spočívá
v tom, že pokud nájemce po−
kračuje v užívání bytu po do−
bu alespoň tří měsíců po dni,
kdy měl nájem bytu skončit,
dojde k automatickému ob−
novení (tzv. prolongaci) náj−

mu. Tomuto automatickému
obnovení může pronajímatel
bytu zabránit tím, že nájem−
ci bytu písemně do tří měsí−

ců od skončení nájemní
smlouvy oznámí (vyzve jej),
aby byt opustil. Pokud tak
pronajímatel neučiní (ta vý−
zva musí být v písemné for−
mě), prodlužuje se nájem by−
tu na dobu, na kterou byl
sjednán, maximálně však na
dobu dvou let.
Ve Vašem případě, jak v do−
tazu zmiňujete, jste byt užíva−
li a řádně za jeho užívání pla−
tili, pod dobu asi pěti měsíců
od uplynutí sjednané doby tr−
vání nájmu. Ze strany pronaj−
ímatele jste nebyli písemně
ve lhůtě do tří měsíců písem−
ně vyzvání k opuštění bytu,
naopak pronajímatel Vás
ujišťoval, že Vás v bytě nadá−
le ponechá bydlet a ke změ−
ně v  jeho názoru došlo až
v  nedávné době. Nájemní
vztah k bytu se tak za stej−
ných podmínek obnovil, a
to na dobu, na kterou byl
původně sjednán, tedy na
dobu dvou let.

PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokát 
JUDr. Miroslav Mlčák 

S vlastníkem bytu jsme měli uzavřenou nájemní smlou−
vu na dobu 2 let, která skončila před pěti měsíci. Ještě
před uplynutím sjednané doby jsme vlastníka bytu žáda−
li o uzavření dodatku ke smlouvě či nové nájemní
smlouvy, kterým by se nájem prodloužil minimálně o je−
den rok. Vlastník bytu nám to přislíbil. Sdělil nám, ať dál
v klidu v bytě bydlíme, že se pro nás nic nemění, i ná−
jemné ať platíme ve stejné výši a jakmile bude mít čas,
že se u nás zastaví a předloží nám k podpisu dodatek
nájemní smlouvy. 
Před týdnem však došlo k  tomu, že nám vlastník bytu
oznámil, že požaduje do budoucna platit nájemné ve výši,
která je jednou tak vysoká, nežli dosavadní výše, což nás
velmi nemile překvapilo. Sdělil nám, že pokud nejsme
schopni nájemné v nové výši platit, že nás v bytě již nadá−
le nechce, že byt užíváme bez smlouvy, má jiné zájemce a
ať se do konce tohoto měsíce z bytu odstěhujeme. 
Vůbec nevíme, jak máme nyní postupovat a na co máme
či nemáme právo.
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Do nového roku 2023 vstupuje tra−
diční klatovský výrobce okenních
systémů a dveří VK okenní systémy,
s.r.o., s mnoha novými plány. Pod
novým názvem a s novým vedením
zahájila společnost VK okenní sys−
témy svoji činnost 1. 1. 2019, ale
její projektanti a pracovníci mají
v oboru činnosti dlouholetou praxi a
zkušenosti. Plastová a hliníková ok−
na a dveře vyrábějí v Koldinově uli−
ci v Klatovech již od devadesátých
let minulého století. Tehdy ještě
pod značkou Vacovský−Pavlík,
s.r.o., později VK Vacovský Group,
s.r.o. Právě od této společnosti byla

v roce 2019 divize výroby oken a
dveří odkoupena novou společností
VK okenní systémy, s.r.o.
O současné situaci ve výrobě oken−
ních systémů a dveří a plánech do
budoucnosti jsme hovořili s jedna−
telem firmy Ing. Davidem Tumpa−
chem. 
„Již od započetí výroby oken v Klato−
vech v devadesátých letech až po

současnost je základem naší produk−
ce německý profilový systém Schü−
co, který patří mezi světovou špičku,
a to jak v plastovém, tak hlavně hliní−
kovém segmentu. Tyto profilové sys−
témy jsou neustále inovovány a zlep−
šovány, aby splnily ty nejpřísnější
kritéria, která jsou v oblasti výplní
stavebních otvorů požadována. Jde
především o tepelně izolační vlas−
tnosti, barevnou a tvarovou stálost a
v neposlední řadě design.“
Určitě je na Plzeňsku velmi mnoho
zákazníků, kteří si právě pro známou
kvalitu profilů a jeho zpracování vy−
bralo vaši firmu k dodání výplní sta−

vebních otvorů. Připravujete v tech−
nologii výroby nějaké novinky?
„S inovací profilových systémů ros−
tou neustále nároky zejména na vý−
robce oken, a to hlavně v časté ob−
měně a modernizaci výrobních zaří−
zení a technologií. Proto jsme v po−
sledních několika letech hodně inve−
stovali do nové výrobní linky a plně
automatizovaného obráběcího cen−

tra, které sdružuje několik výrobních
operací zároveň. Zajišťujeme si tím
nejen vyšší produkti−
vitu, ale i špičkovou
kvalitu výroby. 
Kromě inovací v tech−
nologických postu−
pech a výrobě se sna−
žíme neustále zvyšo−
vat odbornou kvalifi−
kaci a dovednosti na−
šich montážních
techniků, kteří plní
úkol nejtěžší, a to
správně okna a dveře
namontovat na ja−
kémkoliv typu stav−
by.“
Poslední tři roky ne−
byly v žádném odvět−
ví průmyslu jednodu−
ché. Jak jste je pro−
žívali u vás ve firmě?
„Ani náš obor nebyl
ušetřen řady kompli−
kací. Když jsme pře−
stáli dobu covidovou
a zdálo se, že je vše
na dobré cestě
k „normálnímu“ fungování, tak přišla
nejprve surovinová krize, kterou do−
plnila krize energetická. Surovinová
krize způsobila enormní prodloužení
dodacích dob od našich dodavatelů a
z mnohdy rutinního materiálu se stal
nedostupný artikl, na který jsme če−
kali dlouhé měsíce. Toto se samo−
zřejmě negativně projevilo i vůči na−
šim zákazníkům, kdy na okna čekali

mnohdy velmi dlouho dobu. Za to
bych chtěl všem, kteří s námi měli tr−
pělivost, poděkovat. 
Tato situace je již naštěstí zažehnána
a dodací doby se vrátily téměř k nor−

málu. Doufejme, že podobně se do
normálu vrátí i ceny energií.
To nejdůležitější jsem si nechal nako−
nec. I přes výše zmíněné negativní vli−
vy se nám podařilo letošní, pro nás
pátý rok, začít v úplně nových výrob−
ních prostorách, a to v areálu bývalé

Jitony, a.s., V Jateční ulici 839, v Kla−
tovech.
Showroom s ukázkami nabídky pro
naše zákazníky a s možností objedná−
ní výroby a montáže našich oken a
dveří je stále na stejné adrese, a to
v Ulici 5. května 137, u Hypermarketu
Albert v Lubech.
Chtěl bych popřát vše nejlepší v roce
2023 všem čtenářům a našim zákaz−

níkům. Budeme se snažit Vás ne−
zklamat a i nadále plnit Vaše okenní
přání.“
Děkuji za rozhovor a těším se na set−
kání při další příležitosti. (kb)

Tradiční klatovský výrobce oken 
a dveří rozšiřuje výrobu



Ve druhé polovině minulého roku
došlo k  výraznému zvýšení cen
energií a především zemního plynu. 

Zákazníci odmítají nadále platit
neúnosné náklady za plynové to −
pení, a proto od nás chtìjí tepelná
èerpadla. Obèas se však ptají, zda
jim tepelné èerpadlo vytopí dùm i ve
velkých mrazech. Ujiš�ujeme Vás,
že pøi správnì navrženém výkonu je
tepel né èerpadlo schopno Vaše stá−
vající kotle plnì nahradit. 

Než se ale rozhodnete pro urèitý typ
tepelného èerpadla, je nezbytné po−
soudit Váš stávající otopný systém.

Podlahové vytápìní je pro všech−
na tepelná èerpadla nejvhodnìjší
a systém získávání tepla z vnìjšího
prostøedí je nejúèinnìjší.

Velmi èasto se však tepelná
èerpadla instalují do stávajících ra−
diátorových otopných soustav. Zde

je potøebné zabezpeèit, aby
bylo dosaženo nezbytné te−
ploty topné vody. Rádi Vám
otop ný systém posoudíme
a navrhneme takové tepelné
èerpad lo, které bude i s radiá−
tory dobøe fungovat.

Velmi èasto navrhujeme do
rodinných do mù tepelná èer −
pad  la s regulova ným výkonem
znaè ky PANASONIC, VIESS−
MANN nebo FUJI. Výstupní teplo −
ta topné vody 60 OC, výborné a jed −
no duché ovlá dání a velmi pøi jatelná 
cena jsou dù vo dem stále rostoucí
oblíbenosti tìchto
èerpadel.

S velmi zají −
 mavou novinkou
pøišla firma DAIT−
SU. Tepelné èer −
pad  lo systému
vzduch – voda
s novým chladi−
vem R32 dokáže pouze kompreso−
rem vyrábìt topnou vodu  65 OC i pøi
velmi silných mrazech. Toto tepelné
èerpadlo vzduch – voda se zaøadilo
svými technickými parametry a vel−
mi tichým provozem na samou
špièku tepel ných èerpa del. Je velmi

vhod né pro re−
konstrukce, kde
potøebu jeme top−
nou vodu v radi−
átorech vyš ších
teplot.

Vzduchová te−
pelná èerpadla se
vìtši nou umis �ují
pøed dùm. Nìkdy
celé za øíze ní, jin−

dy jen jeho vnìjší
èást. Vnitøní jednotka je v tomto
pøípadì insta lována v technické 
míst nosti. Mùže me Vám však dodat

tepel né èer  padlo znaè −
 ky STIEBEL ELTRON,
které je celé umístì no
v rohové tech   nické
místnosti a vzduch se
k nì mu pøivá dí dvì −
ma otvo ry ve stìnách
domu.

Provedete−li v rámci stavby nebo
rekonstrukce domu zhodnocení
objek tu vrtem nebo plošným zem−
ním kolektorem, mù žete instalovat
zemní  tepelná čerpadla STIEBEL
ELTRON  nebo  NIBE.  

Připravuje se nové kolo 
kotlíkových dotací !

Dotace za vás vyřídíme.

TEPELNÉ  ČERPADLO spolehlivě vytápí  i v nejsilnějších mrazech

PANASONIC  
AQUARELA řady  T−CAP

Tepelné èerpadlo DAITSU

zemní kolektor

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž 
a servis tepelných čerpadel
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V předchozích letech jsme se
věnovali výběru, užití a péči
o brambory, dnes se podíváme
na tuto plodinu z kulturního
hlediska. 
Pojmenování vzniklo jejich pří−
chodem z Branibor, ale mají mno−
hé názvy jako erteple (Erdäpfeln –
zemská jablka), zemáky, kartofle,
kobzole…. A také výrobky z nich,
jakým je třeba bramborák, který
má mnoho obměn (od našeho
„vošouchu“ z Plzeňska po jihoče−
skou „cmundu“, či východočeské
„křapáče“).
Historie užití brambor sahá 
v E vropě do 16. století, kdy byly
přivezeny z Jižní Ameriky, kde se
pěstují více než 5000 let. Svým
příchodem do Evropy způsobily
velké historické zvraty. U nás v le−
tech 1771–1772 za Marie Terezie
hladomor zahnaly, V Irsku po ne−
úrodě způsobené první vlnou
plísně bramborové mezi lety
1845–1849 hladomor způsobily,
čímž přispěly k zalidnění USA pr−
chajícími Iry. 
Se sílící snahou zlepšit stabilitu
pěstování této plodiny byly zaklá−
dány v minulém století šlechtitel−
ské stanice snažící se o získání
výnosných a chutných odrůd.
Jednou z nich je i naše šlechtitel−
ská stanice ve Velharticích. Vznik−
la nejprve roku 1958 v Borku
u Nepomuka, a již za dva roky se
stěhovala do výše položené
oblasti Velharticka, která je pro
výrobu zdravé sadby mnohem
vhodnější. Od založení stanice
zde pracovalo několik význam−
ných šlechtitelů, kteří přispěli de−
sítkami nových odrůd vhodných
do českých podmínek. A věříme,
že ještě dlouho přispívat bude−
me. 
Každý Čech sní ročně v průměru
přes 65 kg brambor ročně. Jsou
v našem jídelníčku významnou
přílohou, kterou je možné upravit
na desítky způsobů. Svým způ−
sobem se jedná vlastně o zeleni−
nu, která má velmi dobré dietetic−
ké vlastnosti. Mimo množství mi−
nerálů, vitamínů (hlavně vitamín
C), obsahují sacharidy pro ener−
gii organismu. Pro ty, kdož si hlí−
dají štíhlou linii ještě přísněji, se
v posledních letech vyhledávají
odrůdy s ještě nižší kalorickou
hodnotou. 
Brambory jsou plodinou nená−
ročnou, ale občas zkoušenou
povětrnostními podmínkami či
některou z možných chorob, kte−
ré je napadají. O možných po−

škozeních, hlavně hlíz, si řekne−
me příště. Když ale budete potře−
bovat radu, obraťte se na nás nej−
lépe emailem, pokusíme se od−
borně odpovědět. 
Pokud se rozhodnete brambory
si vypěstovat na své zahrádce či
políčku, je nejen na Klatovsku
nejvhodnější zastavit se pro kva−
litní sadbu u nás ve Vesa Velharti−
ce. Prodáváme sadbu v baleních
od 5 kg až po kamionové dodáv−

ky. Vždy máme na výběr z naše−
ho širokého množství odrůd
všech varných typů a raností. Po−
pisy odrůd naleznete na našich
internetových stránkách a při vý−
běru Vám zaručeně pomohou
i naši pracovníci přímo v brambo−
rárně. Prodej začne v polovině
února a podle skladových zásob
trvá do začátku května. A pokud
zrovna nemáte čas a plochu na
pěstování, můžete se od podzimu

do jara zastavit pro brambory
 určené přímo na jídlo v našem
„Bramboromatu“ či pro větší ba−
lení v bramborárně. Pro drobné
chovatele hospodářských zvířat
máme v sortimentu i krmné bram−
bory. Když budete potřebovat ra−
du ohledně pěstování, obraťte se
na nás nejlépe emailem, pokusí−
me se odborně odpovědět.

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Kolektiv Vesa Velhartice 

Brambory na zahrádku a na talíř
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I přes současnou cenovou politiku má
topení na elektrickou energii nespor−
né výhody a záleží jen na způsobu
přeměny elektrické energie na teplo.
Dlouhou dobu patří k úspornějším to−
pení z přírodního kamene, které využí−
vá schopnosti kamene nejen teplo přijí−
mat, ale také akumulovat a poté
dlouhodobě vyzařovat do prostoru.
Oproti přímotopu je úspora až 30%. Po−
kud se správně nastaví termostaty, tak
z větší části vytápění prostoru využívá−
me tepelné setrvačnosti kamene jako
u kachlových kamen.
Topení z přírodního kamene je také
ideální do prostor po přestavbě či re−
konstrukci objektu.
„Máme rodinný domek, který jsme se
rozhodli přestavět. V této souvislosti
jsme také diskutovali, pro jaké vytápění
se rozhodneme. Když jsme spočítali,
kolik by nás stálo vyměnit trubky, radiá−
tory, koupit nový kotel, opravit a vyvlož−
kovat komín, vsadili jsme na elektriku a
přírodní kameny. V kdyňské firmě jsme
si nechali vysvětlit princip
vytápění, viděli jsme, jak přírodní ká−

men topí, jak si lze termostatem regulo−
vat teplotu v každé místnosti a bylo roz−
hodnuto. Jednoduchá montáž, barvu
i tvar přírodního kamene jsme si mohli
vybrat podle naší představy a teplo
v každé místnosti si regulujeme ter−
mostatem. Naprostá spokojenost,“ řekli

nám majitelé domku z Plzeňska.
Bezúdržbový provoz a jednoduchou
obsluhu ocení všichni, zejména starší
lidé. V současné době nabízí kdyňská
firma Eurotop in odzkoušené termosta−
ty, které přes aplikaci v mobilu a připo−
jením na wifi dokážou na dálku ovládat

topení z přírodního topení a zvýšit tak
úspornost topení.
Přírodní kámen je zdravé topení.
„Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit,
že se nám výborně dýchá, protože se
v místnosti udržuje stálá vlhkost. A ještě
jedna úžasnost. U podlahy i stropu je

stejné teplo,“ nám sdělili manželé z Do−
mažlicka.
Přednosti přírodního kamene, které
nelze opomenout.
Rychlá a jednoduchá montáž, dlouhodo−
bá záruka 14 let, životnost 100 let, v kaž−
dé místnosti si můžete libovolně nastavit

teplotu, topení z přírodního kamene má
blahodárné účinky na lidský organizmus,
příznivě působí na i psychiku.
S fotovoltaikou ideální řešení.
V současné době více než dříve se pro−
pojuje topení z přírodního kamene s foto−
voltaikou. Zkušenosti lidí, kteří se takto
rozhodli, lze shrnout do několika vět.
n Kombinace topení z přírodního ka−
mene s fotovoltaikou se jeví jako topné
médium budoucnosti.
n Příroda – slunce a přírodní kámen
nám téměř zadarmo vytápí byt.
n Vložená investice se nám postupně
vrací.
n Jiné topení už nechceme. Bezúdrž−
bové, jednoduché a pohodlné.
Kde a kdy se mohou zájemci o topení
setkat s majiteli firmy eurotop in ve
Kdyni.
Každý pátek v naší firmě ve Kdyni v Ná−
dražní ulici (u autobusového nádraží)
od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do
16:00 hodin. Jinak s námi mohou ko−
munikovat po telefonu nebo e-mailem.
Srdečně zveme každého, kdo uvažuje
nebo se už rozhodl pro topení z přírod−
ního kamene. 

Přijďte, poradíme a předvedeme 
– zvou majitelé firmy 

Jiří Janoušek a Daniel Smolík.

Více tepla za méně peněz to je
Topení z přírodního kamene
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23−45−L/01 Mechanik seřizovač je
čtyřletý obor zakončený maturitní
zkouškou, ve kterém se žáci učí
programovat CNC obráběcí stroje
v řídicích systémech Heidenhein,
Sinumeric, Fanuc. Odborný výcvik
probíhá v našich strojírenských díl−
nách a ve firmách nejen domažlic−
kého regionu. Odborná praxe je rea−
lizována také v  příhraničních ně−
meckých firmách. Spolupracujeme
s firmou Siemens = škola je Certi−
fikovaný partner pro CNC školení,
tím získávají naši učitelé a žáci pří−
stup k  nejnovějším technologiím
CNC obráběcích strojů. Žáky spon−
zorují firmy nejen domažlického re−
gionu. U tohoto oboru máme ve
spolupráci s  firmou Gerresheimer
Horšovský Týn zaměření, a to 23−
45−L/01 Mechanik seřizovač se
zaměřením na technologii zpraco−
vání plastů. Firma zajistí sponzoro−
vání žáků až do výše 140 tisíc ko−
run za 4 roky studia, které žákovi
zůstávají po úspěšném složení ma−
turity. Součástí podpory ze strany

firmy jsou další bonusy za pro−
spěch, docházku, za úspěšné umís−
tění na soutěžích odborných dove−
dností, na dojíždění, kultur−
ní akce, a tím nejdůležitěj−
ším je zaměstnání ve firmě
po absolvování studia. To−
muto čtyřletému oboru
vzdělání odpovídá tříletý
obor zakončený výučním
listem 23−56−H/01 Obrá−
běč kovů se zaměřením
na obsluhu CNC strojů. 
Dalším čtyřletým oborem
zakončeným maturitní
zkouškou je 26−41−L/01
Mechanik elektrotechnik
v zaměření L0+ H 26−52−
H/01 Elektromechanik pro
zařízení a přístroje (což je
tříletý obor). Tato kombi−
nace znamená to, že žák
bude přijímán do čtyřleté−
ho oboru, musí úspěšně
vykonat jednotné přijímací testy a
v průběhu studia po 3. ročníku má
možnost získat výuční list oboru

elektromechanik pro zařízení a
přístroje, ve 4. ročníku složit ma−
turitní zkoušku. Za čtyři roky stu−

dia získá výuční list i maturitní vy−
svědčení. Rovněž v  průběhu stu−
dia žáci získají od Elektrotechnic−

kého cechu plzeňského regionu
Osvědčení o absolvování zkoušky
z vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odbor−
né způsobilosti v elektrotechnice a
certifikáty od firem vyrábějící bez−
pečnostní systémy. Tomuto čtyřle−
tému oboru odpovídá tříletý obor
zakončený výučním listem 26−52−
H/01 Elektromechanik pro zaříze−
ní a přístroje se zaměřením na
automatizaci, robotizaci, zabezpe−
čovací techniku. Oba tyto obory
vyučujeme ve Stodě, připravuje−
me rekonstrukci odborných uče−
ben za 5 milionů korun. Partnery
ve vzdělání jsou Jablotron Alarms
a.s., Elektrotechnický cech Plzeň−
ského regionu. Žáci jsou sponzoro−
váni firmami MD Elektronik Chotě−
šov, Gerresheimer Horšovský Týn,
Murr elektronik Stod aj.
Dalším čtyřletým oborem zakon−
čeným maturitní zkouškou je 65−
41−L/01 Gastronomie v  zaměření
L0+H 65−51−H/01 Kuchař−číšník.
Tato kombinace znamená to, že žák
bude přijímán do čtyřletého 4

Střední odborné učiliště Domažlice
nabízí pro školní rok 2023/2024

Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě 
Mgr. Zdeňka Buršíková.

Vzděláváme 140 let v technických a řemeslných oborech
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4 oboru, musí úspěšně vykonat
jednotné přijímací testy a v průběhu
studia po 3. ročníku má možnost
získat výuční list oboru kuchař –
číšník, ve 4. ročníku složit matu−
ritní zkoušku. Za čtyři roky studia
získá výuční list i maturitní vysvěd−
čení. Rovněž v průběhu studia žáci
získají osvědčení nebo cer tifikáty
barmanského kurzu, kurzu studené
kuchyně, baristického kurzu a dal−
ších dle svého výběru na zvýšení
své odbornosti. Od třetího ročníku
konají odborné praxe v  restaurač−
ních zařízeních v  Čechách a sou−
sedním Německu na procvičení od−
borné němčiny. Tomuto čtyřletému
oboru vzdělání odpovídá tříletý
obor zakončený výučním listem
65−51−H/01 Kuchař−číšník. Oba
tyto obory vzdělání vyučujeme
v Domažlicích.
Čtyřletý obor vzdělání zakončený
maturitní zkouškou 69−41−L/01
Kosmetické služby nabízí žákyním
rozšířit si odborné znalosti, dove−
dnosti a pracovní návyky o odbor−
né kurzy, např. japonská manikúra
p−shine, permanentní prodlužování
řas, gelová modeláž nehtů, masáž
horkými lávovými kameny, mikro−
masáž očního okolí, společenské
líčení, tetováž, detoxikační masáže
– čokoládové, medové. Odborný
výcvik je realizován ve vlastním
učebním kosmetickém salonu
v budově školy v Domažlicích, kam
dochází klientela z řad široké veřej−
nosti. Tomuto čtyřletému oboru je
blízký tříletý obor vzdělání zakon−
čený výučním listem 69−51−H/01
Kadeřník, který vyučujeme jak
v Domažlicích, tak i ve Stodě v nád−
herně rekonstruovaných kadeřnic−
kých salonech přístupných široké
veřejnosti.
Z  dalších oborů nabízíme žákům
vzdělání ve tříletých oborech za−
končených výučním listem 23−51−
H/01 Strojní mechanik, jehož sou−
částí je svářečský kurz, 23−51−
H/01 Strojní mechanik se zaměře−
ním na obsluhu lisů pro vstřiková−

ní plastů, ve kterém je realizováno
kooperační vzdělávání ve spoluprá−
ci s  firmou Gerresheimer Horšov−
ský Týn, v jejich firemním výuko−
vém středisku probíhá část odbor−
ného výcviku. Žáci získají certifikát
na obsluhu lisů pro vstřikování
plastů, jsou sponzorováni až do
výše 90.000 Kč za dobu studia.
Získávají další bonusy za prospěch,
docházku, za umístění v soutěžích
odborných dovedností. Tím nej−
cennějším je zaměstnání ve firmě
po absolvování studia. V rámci stu−
dia získávají zdarma svářečský
kurz. U oboru 23−52−H/01 Strojní
mechanik nabízíme ještě zaměře−
ní nástrojař, který je sponzorován
firmou Gerresheiemer Horšovský
Týn, zdarma svářečský kurz získá−
vají žáci v průběhu studia. Odborný

výcvik žáků tříletého oboru vzdě−
lání 33−56−H/01 Truhlář realizuje−
me ve velmi dobře vybavené truh−
lářské dílně, do které jsme pořídili
CNC stroj, žáci se učí také na PC
pracovat s různými grafickými pro−
gramy, nářezovým programem a
pracují na zakázkové výrobě, kte−
rou si u našich učňů objednává ši−
roká veřejnost. Vyrábí kuchyňské
linky, šatní skříně, dětské pokojíč−
ky, postele, stoličky, lavičky, různé
dřevěné doplňky a další sortiment
dle přání zákazníka.
Tříletý obor zakončený výučním
listem je 66−51−H/01 Prodavač vy−
učujeme ve spolupráci se Západo−
českým konzumním družstvem Su−
šice, v síti prodejen COOP, kam žá−
ci od druhého ročníku dochází na
odborný výcvik. Ve škole vedou

prodejní stánek v kooperaci s obo−
rem kuchař−číšník. Pro školní rok
2023/2023 přijímáme bez přijíma−
cích testů do tříletých oborů vzdě−
lání, do čtyřletých oborů s maturit−
ní zkouškou žáci konají centrální
přijímací testy z českého jazyka a
literatury a matematiky. Přijímáme
na základě studijních výsledků z 8.
třídy základní školy, a z 1. pololetí
9. třídy, vyžadujeme potvrzení
o zdravotní způsobilosti a u matu−
ritních oborů se přikláníme k váze
z testů 60%, váze pořadí žáků dle
prospěchu ze ZŠ 60 %. Věřím, že
jste si z  pestré nabídky vzdělání
naší školy vybrali a přihlášky ke
studiu na naši školu můžete posí−
lat do 1. 3. 2023.

Ředitelka SOU v Domažlicích 
a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková
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Sotva jsme se stačili v průběhu minu−
lého roku vyrovnat s neočekávaným
odchodem nezapomenutelného po−
pularizátora Šumavy Emila Kintzla,
došla na konci roku z oblasti Šumavy
další smutná zpráva. 28. prosince
2022 zemřel ve věku šedesáti dvou
let dlouholetý starosta Modravy Anto−
nín Schubert. Delší dobu jsme věděli
o jeho vážných zdravotních problé−
mech, přesto tato zpráva rozesmutni−
la mnoho milovníků zelené Šumavy.
Antonín Schubert totiž neúnavně bo−
joval za zelenější Šumavu a obhajo−
val trvale udržitelný rozvoj šumav−
ských obcí. Mnoho let stál v čele je−
jich svazu. Zcela klíčovou úlohu seh−
rával při projednávání zákonů dotý−
kajících se Šumavy a především po−
vahy a budoucnosti národního parku. 
Jeho zásluhou stávající zákon prosa−
zovanými nejrůznějšími zelenými
lobby, není ještě horší. Schubertova
Modrava byla vždy předmětem nej−
různějších debat. Obec s malým po−
čtem obyvatel dokázala finančně
profitovat ať již svého času z podni−
katele Břetislava Bakaly nebo později
ze změny způsobu financování obcí.
Nebylo ale jeho chybou, že Minister−
stvo financí na konci první dekády
minulého století nedokázalo rozumně
upravit některé vznikající distorze,
vyplývající z jinak logického poža−
davku započtení výměry katastru ob−

ce do mechanismu rozpočtového ur−
čení daní. V každém případě se Anto−
nín Schubert zasloužil nejen o zvidi−
telnění Modravy, ale v
rámci možného i o její
rozvoj. Stál v čele úsilí
šumavských obcí, aby
národní park nebyl pří−
těží, ale naopak impul−
sem ke zlepšení život−
ních podmínek jeho
obyvatel. 
Antonína Schuberta
jsem poznal jako oso−
bu, která dokázala argu−
menty ve prospěch či
neprospěch Šumavy
přehledně setřídit. Byl vždy odborně
připravený na jakoukoliv diskuzi a
nedal se odbýt nějakým pouze réto−
ricky obligátním odkazem na jedinou
pravdu opřenou o „akademické titu−
ly“ jejich vykladačů. Věděl, že záměr−
ně neurčité definice paragrafovaného
znění příslušného zákona povedou
v budoucnu spíše k obtížím při napl−
ňování tradičního způsobu života,
který byl po staletí se Šumavou by−
tostně spojen. Chtěl vždy Šumavu
obydlenou a zelenou. Nikoliv tvůrčí
dílnu všech možných pokusů a
mnohdy velmi kontroverzních nápa−
dů. Jeho myšlenková stopa zůstane
určitě zachována i pro budoucno. 
Odešla významná postava, člověk,

jehož smyslem života i starostenské
práce byla krásnější a vstřícnější
Šumava jak pro místní, tak i pro

návštěvníky. Přesně tak
to vnímaly stovky lidí,
které se s ním přišly
5. ledna letošního roku
do smuteční síně v Su−
šici rozloučit. A protože
kapacita obřadní síně
neumožňovala přístup
všem, mnoho lidí stálo
před ní. Poslední rozlou−
čení bývá vždy určitým
završením otisku čin−
nosti toho, který právě z
pozemského života od−

chází. Přítomnost úctyhodného po−
čtu starostenských kolegů, součas−
ných i bývalých spolupracovníků z

Národního parku, ale také přátel ze
západních a jižních Čech včetně se−
nátorů Tomáše Jirsy, Vladislava Vi−
límce, poslance Rudolfa Salvetra,
bývalých jihočeských hejtmanů Ja−
na Zahradníka a Ivany Stráské, bý−
valé radní pro životní prostředí Rad−
ky Trylčové z Plzeňského kraje, bez−
počet dalších osobností a vděčných
občanů spolu s ohromným počtem
věnců a kytic muselo určitě dojmout
pozůstalou manželku i početné pří−
buzenstvo. Tak velká účast na po−
sledním rozloučení s Antonínem
Schuber tem sama o sobě s napro−
stou spontánností potvrdila, že jeho
zásluhy o Šumavu nebudou nikdy
zapomenuty. 

Ing. Vladislav Vilímec, 
senátor Parlamentu ČR
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Po nezapomenutelném popularizátoru Šumavy 

Emilu Kintzlovi odchází další její
ikonická osoba Antonín Schubert

Dlouholetý starosta
Modravy Antonín

Schubert.
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Během 1. pololetí aktuálního školní−
ho roku se v naší škole uskutečnila
řada akcí, jejichž součástí jste mohli
být i vy. Proběhly mimo jiné 4 termí−
ny dnů otevřených dveří (DOD), kdy
jste si mohli prohlédnout prostory a
zázemí hlavní budovy, případně i od−
loučených pracovišť školy. 
Chtěli bychom ještě jednou poděkovat
všem, kteří k nám zavítali a informovali
se o možnostech vzdělávání, komuni−
kovali s garanty jednotlivých učebních
a studijních oborů, eventuálně zavzpo−
mínali na svá školní léta, jež u nás pro−
žili.☺Jestliže jste žádný z  doposud
proběhnuvších DOD nestihli a měli
byste přesto zájem si naši školu pro−
hlédnout, neváhejte nás kontaktovat
na e−mailu facebook@sossusice.cz –
my vám v  rámci možností vyjdeme
vstříc a školou vás provedeme.
Co se událostí týká, bude rok 2023 pro
naši školu výjimečný, jelikož společně
s vámi oslavíme 130. výročí od jejího
založení a zahájení odborného vzdělá−
vání. Již nyní pro vás připravujeme
různé zajímavosti z dějin školy, určitě
se máte na co těšit! Dozvíte se napří−
klad, které obory si mohli v  průběhu
doby žákyně a žáci vybírat, které sku−
tečnosti ovlivnily její vývoj, zajímavé
souvislosti s  dějinami města Sušice
apod. Budeme rádi, pokud se do na−
šich oslav zapojíte a zajdete se k nám
podívat, jsme tu pro  vás! O konkrét−

ních termínech vás budeme samozřej−
mě včas informovat.☺
Rádi bychom zároveň všem uchazeč−

kám a uchazečům o vzdělávání v naší
škole připomněli důležité informace,
o něž nás převážně na  sociálních sí−
tích žádají. Máte−li zájem podat při−
hlášku do některého z  námi nabíze−
ných oborů pro školní rok 2023/2024,
blíží se 1. důležitý termín, který byste
neměli opomenout, a to podání při−
hlášek. Ty rozhodně odevzdejte, ane−
bo odešlete nejpozději do 1.  března
2023, v případě odeslání poštou bude
rozhodující datum poštovního razítka.
Vzorová vyplnění přihlášek pro vás
chystáme, budou zveřejněna koncem
ledna na stránkách školy i na sociál−
ních sítích. Pokud byste si však s čím−
koli nevěděli rady, neváhejte se na nás

obrátit, pomůžeme vám. Pro všechny,
kteří máte zájem o naše studijní obo−
ry, popřípadě o nástavbové studium,

připomínáme termíny 13. a 14. dubna
2023, kdy se uskuteční jednotné přijí−
mací zkoušky z českého jazyka a ma−
tematiky. Abychom vám pomohli s pří−
pravou a mohli jste si předem vyzkou−
šet řešení různých typů úloh v didak−
tických testech i správný způsob za−
znamenávání odpovědí do archů, na−
plánovali jsme pro vás přípravný kurz,
který se uskuteční ve čtvrtek 16. břez−
na 2023 od 14:30 v hlavní budově
školy (ul. U Kapličky 761). Není nutné
se hlásit předem, avšak budeme rádi,
pokud nám dáte vědět, že tuto nabídku
využijete. Rádi vás uvidíme!☺
Děkujeme všem za dosavadní přízeň,
jsme velmi rádi, že se o naši školu za−
jímáte, a doufáme, že rok 2023 bude
plný nových výzev a zkušeností, na
které se už nyní těšíme. Zůstaňte
s námi!

Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček

I v roce 2023 jsme tu pro vás! Slavíme
130 let odborného vzdělávání v Sušici!
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Abych byl upřímný, moc se mi do věš−
tění budoucnosti nechtělo, protože
každý ví, že jsme v největší nejistotě
od roku 1990. Roste agresivita a lidé
ztrácejí víru v růžovou budoucnost.
Nikdo neví, co bude a jak to bude trvat
dlouho. Nechci hodnotit politickou si−
tuaci. Všichni vidíme bezradnost vlá−
dy, a proto hrozí, že vláda může své
vládnutí skončit.

TEST:
Jaké vás napadne písmeno z možnos−
tí A, B, C? Výsledek testu máte na
konci článku 
Asi nejvíce všechny zajímá, kdy skon−
čí válka na Ukrajině. Je problém zjistit,
kdo za tím stojí. Podle mne je to 10 lidí.
Rok 2023 je podle čínské astrologie ro−
kem Zajíce, což je velký usmiřovatel.

Proto předpokládám, že do léta by mohl
základní problém ustat. Patrně nevyhra−
je nikdo a s tím souvisí mnoho faktorů,
jako jsou například ceny potravin a
energií. Nikdy se nestalo, že by cena
energií a potravin šla dolů, proto to ne−
předpokládám.
Na podobnou životní úroveň jako byla

v roce 2019 se už nikdy nedostaneme,
ale přiblížíme se k ní cca za 7 let. Je už

teď logické, že se budou zvedat daně a
to i takové, na které nejsme zvyklí, jako
je například daň z nemovitostí. Je dobré
se podívat, jak je to u našich sousedů
v Německu nebo v Rakousku. Podobně
to bude i u nás. 
Inflace by se mohla snížit během roku
na jednocifernou částku. Je dobré si
přiznat, že je to největší krize od roku
1990. Už v roce 2018 jsem ji předvídal
s tím, že bude trvat 5 až 7 let. Ekono−
mická situace se bude „rovnat dlouho“
a to tak, že ceny energií dolů nepůjdou,
ale bude se zvedat nerovnoměrně pří−
jem obyvatelstva. Tím bude vznikat roz−
díl mezi bohatými a chudými, kterých
bude přibývat. Bohatých se krize až tak
nedotkne, ale střední třídě hrozí, že
zchudne. Klienti se mi ptají, co mají
dělat, když nemohou najít práci. Odpo−
vídám jim, že práce nemá nožičky a za
prací se musí dojet. Jen je třeba hledat
a nebát se práce. Je krize, tak je jasné,
že si nelze vybírat.
Co je důležité je zdraví a to jak dušev−
ní, tak i fyzické. Když je zdraví, je vše.
Jak si zdraví udržet v  této době? Pod−
statné je myslet pozitivně, protože myš−
lenky lze zhmotňovat a věřit tomu, co si
přejeme. Musím připomenout, že nega−
tivní myšlenky se zhmotňují lépe, proto
je třeba myslet pozitivně. 
Doporučuji maximálně se věnovat
volnočasovým aktivitám. Snížíte tím ri−
ziko úmrtí, stejně jako riziko úmrtí na
kardiovaskulární onemocnění či rakovi−
nu. Jednoduché změny životního stylu
prospějí každému. Prostřednictvím fy−
zické, sociální nebo duševní aktivity
uvádíte mozek do činnosti a tím oddalu−
jete nástup demence a snižujete si rizi−
ko vzniku onemocnění.
Například domácí práce fungují jako
fyzická i duševní aktivita, někdy mohou
být dokonce považovány za cvičení.
Setkání s blízkými jsou společenskou
aktivitou, která vyžaduje i psychickou
stimulaci, fyzická aktivita pak vyžaduje
duševní nasazení.
Přeji všem čtenářům, aby v  letošním
roce byli vždy dobře naladěni. Vyhněte
se stresovým situacím, protože stres je
většinou příčinou vašich nemocí. Ra−
dujte se ze života. Starostí všichni má−
me dost a vypadá to, že ještě dlouho
budeme mít. Tak proč si je ještě přidělá−
vat, když je život tak krátký. 

Stanislav Brázda

odpovídá známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Co náš čeká a nemine?

VÝSLEDEK TESTU:
Otázka na nevědomé úrovni byla:
Jste pohodlní? Odpověď A = ANO,
B = na půl, C = NE.
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Po desetileté odmlce si příznivci de−
chovky opět mohou poslechnout zná−
mé písně v podání souboru Klatovští
dragouni, který ve čtvrtek 9. února
v 18.00 hod. zahájí oslavy 40. výročí
otevření kulturního domu Družba
v Klatovech.
Historie kapely sahá do 70. let minulé−
ho století, kdy z iniciativy hornisty kla−
tovské vojenské hudby Karla Rambou−
ska vznikla dechovka složená z jeho
kolegů vojenských muzikantů, která se
prezentovala pod názvem „Malá de−
chovka“. 
Od roku 1978 vystupovala na zába−
vách a dalších společenských akcích
s taneční skupinou Dragouni vedenou
Janem Kličkou. Když skupina Dragouni
přestala existovat, přijala v roce 1992
Malá dechovka nabídku tehdejšího

předsedy Svazu klatovských dragounů
MVDr. Jana Pinkase, aby převzala ná−
zev „Klatovští dragouni“ jako připomín−
ku tradice dragounského pluku Antoní−

na Švehly v Klatovech. Stejnokroje ve
stylu původních dragounských unifo−
rem jim navrhl světově známý kostým−
ní výtvarník Theodor Pištěk. V témže

roce se dechovka stala oficiální měst−
skou hudbou Klatov. Během let se ka−
pela rozrostla, muzikanti se střídali, ale
kmenový repertoár tvořený písněmi ji−
hozápadních Čech a Pošumaví zůstal.
Jako zpěváci v kapele nejdéle působili
Josef Hejduk a sestry Marie a Hana
Mazancovy (na snímku). Městská ka−
pela prezentovala úspěšně Klatovy nej−
en v Čechách, ale i v partnerských
městech ve Francii a v Německu, na−
hrávala v Českém rozhlase a zúčastnila
se i prestižních mezinárodních soutěží
a festivalů dechových hudeb.
Na únorovém koncer tu v kulturním
domu Družba v Klatovech ve čtvrtek
9. února v 18.00 hod. pod taktovkou
kapelníka Bohumíra Kopeckého zazpí−
vají Pavla Kriegerová, Hana Voráčková
a Josef Hašek. (hk)

Klatovští dragouni opět na scéně

Zpěváci Josef Hejduk a sestry Marie a Hana Mazancovy.



26 Rozhled 1–2/2023

1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi −
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá −
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi −
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté
zkrácené studium.

e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz 

pro školní rok 2023/2024:

Nabídka studia

Soukromé Střední odborné školy 
a Gymnázia BEAN s. r. o.

Trnkova 125, 345 61 Staňkov

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme. 
Podáváme informace o studijních oborech

SLEDUJTE



NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmír ná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama roz e běh ne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit. 

w Odkud berete REIKI 
energii?

Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho proudí
temenní sedmou čakrou a vychází ru−
kama. Energie vlastně léčitelem proté−
ká a je předávána klientovi. Obvykle
stačí dvě tři návštěvy, ale mám také
klienty, kteří za mnou jezdí každé dva
týdny. Jedno sezení i  se stanovením
diagnózy trvá 40 – 60 minut.

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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KLATOVY
MěKS Klatovy

2.3. v 19 h – 10. BENEFIČNÍ STAND−UP COMEDY NA STOJÁ−
KA V K – KD Družba, E. Kočičková, K. Hynek a Zbyňek Vičar

SDS Klatovy
4.2. v 19.30 h – AFRICKÁ KRÁLOVNA – humorné drama
8.2. v 19.30 h – UTRŽENEJ ZE ŘETĚZU – stand−up A. Frauen−
berga
9.2. v 19.30 h – S HUDBOU NAPŘÍČ STALETÍMI
14.2. v 19.30 h – VESELÉ VELIKONOCE – komedie
17.2. v 19.30 h – OSUDOVÁ & PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
19.2. v 15 h – NA KOUZELNÉM PALOUČKU – loutková revue
22.2. v 19.30 h – DÁMSKÁ ŠATNA
26.2. v 19 h – KONCERT KUFRU A DECH. ORCHESTRU ŠVIHOV
27.2. v 17 h – NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2022
OKRESU KLATOVY
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

Galerie U Bílého jednorožce  
do 26.3.2023 – WEST POINT – SÓLO: PAVEL PŘÍKASKÝ /
PURPUROVÉ MEMBRÁNY

Výtvarné dílny: 
2. 2. od 19:00 – 3. 2. 2023 do 8:30 h – NOC V GALERII III. –
akce pro děti ve věku 7–11 let. Předchozí rezervace nutná.
18. 2. 2023, 14:00 h – PÍSKOVÁNÍ II. – akce pro děti od 3 let

Přednášky: 
10. 2. 2023, 18:00 h – PŘEDNÁŠKA ING. ARCH. JIŘÍHO ZÁ−

BRANA Z ARCHITEKTONICKÉHO ATELIÉRU PRO−STORY
S.R.O.
24. 2. 2023, 17:00 h – PŘEDNÁŠKA DOC. PHDR. LUKÁŠE
NOVOTNÉHO, PH.D.: STÁTNÍ POLITIKA VŮČI PROSTITUCI
V ČESKOSLOVENSKU VE 20. LETECH 20. STOLETÍ
Kontakt – 376 312 049 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 
Výstavy:
do 28. 5. 2023 – CHODBA 1. NP: PEREGRINUS SILVA BOHE−
MICA – 3D modely barokních památek
do 28. 5. 2023 – PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL, CHODBA 1. NP: KLA−
TOVY V OBRAZECH – historické obrazy ze sbírek muzea a foto−
grafie Jiřího Straška 
17. 1. – 28. 5. 2023 – VÝSTAVNÍ SÁL: POKLADY Z PŮDY –
výstava o sběratelství 
Kontakt – 376 326 362, www.muzeum.klatovynet.cz

JANOVICE N. ÚHL.
Kulturní akce

MARIONETY – výstava v městské knihovně
1.2. NA SLOVÍČKO S KASTELÁNEM – v17 hodin v sále MÚ
3.2. KLAVÍRNÍ KONCERT: HRAJÍ P. NOVÁK A T. HOSTÝNEK –
od 19 hodin v sále MÚ
5.2. MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI – od 15 hodin v hale za
MÚ
18.2. JANOVICKÉ VEPŘOVÉ HODY – V lihovaru: 11 h – prodej
zabijačkových specialit, 12 h – začíná hrát Štreka Staropražská,
13 h – komik Vladimír Hron, 15 h – Trialshow, 16 h – Eurojack

– dřevorubecká show
23.2. ČTENÍ S BUBÁČKEM – od 16 hodin v knihovně

NÝRSKO
Kulturní akce

14.2.2023 od 16 h – UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU: ARMÉNIE
BLÍZKÁ I VZDÁLENÁ – sál Městské knihovny 
16.2.2023 od 18 h – CESTOVATELSKÁ BESEDA S TOMÁŠEM
KUBEŠEM: MONGOLSKO – sál Městské knihovny Nýrsko
18.2.2023 od 20 h – RYBÁŘSKÝ PLES – KD Nýrsko
23.2.2023 od 16 h – ČTENÍ PRO DĚTI S PEJSKEM A KOČIČ−
KOU – Městská knihovna, vstupné zdarma
24.2.2023 od 20 h – RUGBY PLES – KD Nýrsko
25.2.2023 od 14 h – MASOPUST – Moštárna Nýrsko, na závěr
posezení v Hasičské zbrojnici, hraje Kolovanka

HORAŽĎOVICE
KD Horažďovice

4. 2. v 10.00 h – KÁJA A BAMBULÁČEK: BAMBULKOVÁ ŠOU
10. 2. v 19.00 h – MATURITNÍ PLES 4. SCR + 2. P
17. 2. v 19.30 h – PREMIÉRA DIVADELNÍ HRY DŮKAZ – Tyjátr
Horažďovice
18. 2. ve 20.00 h – FOTBALOVÝ PLES
24. 2. ve 20.00 h – SKAUTSKÝ PLES
25. 2. v 19.30 h – REPRÍZA DIVADELNÍ HRY DŮKAZ – Tyjátr
Horažďovice
26. 2. v 15.00 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU: SKALANKA

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
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OBEC Újezd u Plánice přijme
od 1. 2. 2023 zaměstnance
do pohostinství na DPP,
možnost také na ŽL jako
OSVČ. Informace na tel.
727806348. RR 23021

AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hod., tel.: 607668443. RR
23004

HLEDÁME vyučeného zední−
ka k průběžné celoroční práci
při opravách RD 7 km od Kla−
tov. Tel.: 606786466. RR
23057

HLEDÁME vyučeného zední−
ka k průběžné celoroční práci
při opravách RD v obci Srní.
Tel.: 606786466. RR 23058

MODERNÍ úspěšná firma
ELECTRONIC nabízí elektri−
kářům práci – montáž el.
rozvaděčů 400V, pohodové
prac. prostředí, odměna –
přídavky – benefity, dle EU –
pracovních tarifů. Osobní
představení vítané, možnost
prohlídky firmy. Vážný zá−
jem? Tel.: 775975170. RR
23122

DO VYHLÁŠENÉ kavárny Ca−
fé Charlotte v Železné Rudě
přijmeme na hlavní pracovní
poměr BARISTKU (příprava
kávy a pohárů). Nabízíme
stabilní práci v podniku s
dlouholetou tradicí, celoroč−
ní práci na horách, práci v
mladém kolektivu, nadstan−
dardní platové ohodnocení a
ubytování zdarma. Práce je
vhodná i pro studenty v rám−
ci víkendové brigády. Pro ví−
ce informací nám zavolejte
na tel.: 725835555. RR
23135

RESTAURACE Stará škola
v Chudenicích, hledá kucha−
ře / kuchařku a číšníka / ser−
vírku. Možno i brigádně ne−
bo na zkrácený úvazek (2–3
dny v týdnu). Více info na
tel.: 731175872.

SPOLEČENSTVÍ SVČ nájem−
níků hledá spolehlivou ženu,
jako placenou předsedkyni.
Ostatní při pohovoru. Tel.:
777904079. PM 23001

POPTÁVÁM byt ke koupi
3+1, 3kk, 4+1, 4kk. Stav
nerozhoduje. Nejsem realitka
a ani překupník!! Děkuji za na−
bídky.   Tel.  721081547. RR
22999

PRODÁM byt 1+1, 35,11m2
v os. vlastnictví v Klatovech
v Prusíkově ulici. Jedná se o
středový byt v 2. patře (3NP),

který je po rekonstrukci plně
zařízený s  bezbariérovým
vstupem do domu a výtahem.
(Kabelová televize, internet).
Všechny služby v těsném do−
sahu do deseti minut chůze.
Byt je bez dalších investic. Re−
alitní makléři nevolat, děkuji.
Tel.: 727841914. RR 22988

PRONAJMU malý krámek
v centru Klatov, 8 m2 + vý−
loha + skládek 1,2m2, vytá−
pění aku kamny. Tel.:
602857551, 723846244. RR
23006

PRONAJMU v centru Klatov
prostor 100 m2 vhodný k or−
dinaci. Sousední prostor zko−
laudován jako zdravotnické
zařízení, již v  provozu. Tel.:
602429820. RR 23077

PRONAJMU v centru Klatov
nebytový prostor 120 m2,
vhodný jako dílna, obchod,
sklad. Tel.: 602429820. RR
23078

PRONAJMU byty 2+KK,
3+KK nová výstavba v Klato−
vech, Voříškova ulice, tel.
603725073. RR 23092

VELKOU starou ložnici a ma−
lou sedačku (křeslo + dvoj−
křeslo) rozkládací vše velmi
levně, tel. 732356234. RR
23011

2 NOVÉ, nepoužité prošívané
deky + 2 polštáře, cena
3.000 Kč, u Sušice, tel.:
604348392. RR 23017

PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6 m
x 2,5m x 3 m, po montáži
vhodné jako dílna, mobilní za−
hradní domek apod., Ejpovic−
kou buňku 5–6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené. Inimo
buňku, obloženou palubkami
nebo vlnitým plechem. Pozin−
kový vlnitý plech, barvený.
Buňky jsou v pěkném stavu.
Dále prodám maringotku, ob−

loženou palubkami, zařízenou
k okamžitému používání, dře−
věné zahradní domky 4–5 m
x 2,4 m. Zajištění dopravy na
místo určení. Tel.:
604867469. PM 23018 

MYSLIVECKÝ oblek nepouží−
vaný, číslo 64, končím, levně,
tel. večer: 605972521. RR
23071

KOMPRESOR ZETOR Super
50, nový, nepoužívaný, levně,
tel. večer: 605972521. RR
23072

STARŠÍ invalidní elektrický
vozík. Pište esemesky na č.
607257384. RR 23079

SBÍRKU 34 DVD – zvířata
z celého světa, cena doho−
dou, trafo F21 na modelovou
železnici 12V=/1,2A
16V~1,2A. Tel.: 605579683.
RR 23082

TRAKTOR 6718, r.v. 1973 –
je v  dobrém stavu. A seno
průměr 130cm – uskladněné.
Cena dohodou. Tel.:
702149706. RR 23102

PIANINO starší a tiskárnu –
málo používaná Canon – ce−
na dohodou, Horažďovicko,
tel.: 739499535. RR 23110

PRODÁME vybavení strojí−
renského provozu (ponky,
svěráky, frézy, vrtáky,
měřidla, soustružnické nože,
skříňky ap.) Vše pro nástro−
jáře, zámečníky a
kutily. Tel.: 736670876. RR
23129

PRODÁME elektrický invalidní
vozík zn. MEYRA PRIMUS,
starší, v chodu, v dobrém sta−
vu. Zánovní akumulátory.
Levně – za 6 tis. Kč. Tel.:
739883764, 377520104. PM
23015

KŘEPELKY japonské masné
FARAON a beru záznamy na
vylíhnuté. Platí stále. Cena
dohodou. Tel.: 606487387.

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 3m x 1m x

0,15m a 2m x 3mx 0,15m,
místo odběru Jižní Čechy.,
dále panely 2,2m x 0,6m x
0,1m, Plzeň a okolí. Možnost
naložení a zajištění dopravy.
Tel.: 604867469,
603383211. PM 23019 

ZAPLATÍM min. 20–30 tis. za
každou pivní lahev s nápisem:
J. Královec Taus, Chotiměř, F.
Z. B., Mutersdorf, Dolanský,
Jarolím, Gotz, Klečka, Stu−
benbach, A. Petermichl, Me−
lan, Šubrt a mnoho dalších
po domluvě. Tel.:
603158092. RR 23106

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový náby−

tek, gauče, noční stolky.
Stav nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit, ozvu
se. Tel.: 776599696 a ema−

il.:  slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 23131

KOUPÍM přenosné dopravní
značky − různé druhy. Tel.:
602614480. RR 23137

KOUPÍM do sbírky staré piv−
ní lahve z Klatovska, Domaž−
licka a Plzeňska. Slušné
ohodnocení samozřejmostí.
Děkuji za jakoukoliv nabíd−
ku. Tel.: 604709879. RR
23145

KOUPÍM elektrické a mecha−
nické vláčky všeho druhu ja−
ko Piko,Merkur, Husch ,Igra a
jiné, i ve špatném stavu. Tel.:
731064361. Předem děkuji.
PM 23012

KOUPÍM staré pivní lahve a
sklenice s nápisy pivovarů. I
jednotlivé kusy, děkuji, sběra−
tel. Tel.: 732170454. PM
23002

Z  POZŮSTALOSTI KOUPÍM
vše staré: porcelán, kamenné
hrnce, hodiny obrazy, nádobí,
váhy, rádia, vojen. věci z vál−
ky atd. Tel.: 737903420. PM
23004

KOUPÍM staré dětské hračky,
vánoční ozdoby, rádia, mlýn−
ky, hmoždíře, lustry. Mopedy,
motorky, Pionýry, motopřilby,
smalt. nádobí, panenky, obra−
zy, porcelán apod. Tel.:
605080878. PM 23005

KOUPÍM staré věci z domác−
nosti: lívanečníky, lampičky,
porcel. sošky, fotoaparáty,
formy na pečení, mince, vy−
znamenání, kávomlýnky, ob−
razy, šperky apod. Tel.:
605080878. PM 23006

KOUPÍM staré hrnečky, hrn−
ce−kameninu, váhy, porcelán,
sklo, obrazy, hračky, hodiny,
hodinky, trojúhel. plechovky
od olejů, moto díly−Jawa,
Moped, Pionýr, reklamní
plech. cedule na zeď. Tel.:
732431470. PM 23007

PRODÁM PROFI sekací
mulčovací speciál
SNAPPER, dvouválec 22
HP, záběr 133 cm, rok
starý, top stav. PC
200.000 Kč, nyní jen
88.000 Kč. Tel.
604589329. RR 23052

PRODÁM palivové smrk.
dřevo nařezané na 30
cm. Plánicko. Cena do−
hodou. Tel.: 606641122.

ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM PLASTOVÉ
SUDY 220 l, cena 300
Kč, tel. 603819297. RR
23050

PRODÁM čisté IBC NÁ−
DRŽE 1 000 L za 1700
Kč. Tel. 604589329.  RR
23049

PRODÁM použitou nádrž
na vodu IBC kontejner
1000 litrů. K odběru v
Klatovech. Vhodné na
vodu pro stavbu. Cena:
od 1.150 Kč. Na výběr z
více kusů. Pěkné čisté
zánovní od 1.500 Kč.
Tel.  722660668.  RR
22846
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Dne 20. ledna 2023
uplynulo 20 roků, kdy
nás opustil pan

František Klíma
z Chotěšova.

S láskou vzpomínají
synové s rodinami.
Všem, kdo vzpomene
s námi, děkujeme. 

RR 23016

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Čas bolest zmírní, ale
ránu nezahojí.

Dne 3. 2. 2023 uply−
ne 1. smutný rok od
chvíle, kdy nás opus−
til pan

Václav Duchek
z Radkovic u Měčína.
S láskou vzpomíná

manželka a dcery s rodinami. Za tichou
vzpomínku děkujeme. RR 23003

Dne 1. ledna 2023
jsme vzpomněli 1.
smutného výročí, kdy
nás opustil manžel, ta−
tínek a dědeček, pan

Antonín Tureček
z Bystřice nad

Úhlavou.
S láskou vzpomíná
manželka Marie, dcera Renata a syn Anto−
nín s rodinami, sestra Jiřina. RR 23008

Těžké bylo se s Tebou
loučit, ještě těžší je
bez Tebe žít. Že rána
se zahojí, je jen zdání,
v srdci jen bolest zůs−
tává a vzpomínání…
Dne 8. 1. 2023 uplynul 5. smutný rok od
chvíle, kdy nás po těžké nemoci opustil 

pan Ludvík Boldizsar ze Srní.
S láskou vzpomíná manželka, děti, vnouča−
ta a pravnoučata.                          RR 23007

Dne 18. prosince
2022 uplynulo 15 let
od úmrtí našeho tatín−
ka, dìdeèka pana 

Josefa Hoš�álka 
ze Zbyslavi.

Stále vzpomíná man−
želka Marie a dcery 

Jana a Miroslava s rodinami a ostatní
pøíbuzní. Vzpomeňte s námi. RR 23014

Tvé oči se zavřely,
srdce přestalo bít,
 avšak vzpomínky na
Tebe, ty budou navždy
v nás žít.
Dne 6. ledna 2023
uplynulo 15 let od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Božena Lávičková z Hoštiček.
S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou.

RR 23002

…a když mě budeš
potřebovat, prostě si
jen v srdci zašeptej mé
jméno. Budu tam.
Dne 23. ledna 2023
uplynul 9. rok ode
dne, kdy nás opustil
manžel, tatínek a dě−
deček, pan

Vladislav Kubát z Bystřice n. Úhlavou.
S láskou a s bolestí v srdci vzpomínají man−
želka a dcery s rodinami. Moc nám chybíš.

RR 23009

31. ledna 2023 uply−
nulo již 20 let, kdy
zemřel

Václav Černý
z Černíkova.

Stále vzpomíná man−
želka se synem a pří−
buzní. RR 23012

Dne 10. 2. 2023 uply−
ne 20 let, kdy nás
opustil manžel, otec a
dědeček, pan

Václav Čihák
ze Švihova.

Za tichou vzpomínku
děkuje rodina. 

RR 23022

Dne 15. ledna 2023
uplynul 5. rok od chví−
le, kdy od nás navždy
odešel manžel a tatí−
nek, pan

Jiří Mikyna.
S láskou vzpomíná
manželka s rodinou.

RR 23023

Kdo Tě znal, ten zná
naši bolest, ten ví, co
jsme v Tobě ztratili.
Dne 20. 1. 2023 uply−
nul třetí rok od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til pan 

Václav Roubal
z Klatov.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka a dcery s rodinami. RR 23028

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
27. ledna 2023 uplynul
6. rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan 

Josef Hess
ze Zdeslavi. 

Za tichou vzpomínku
děkujeme. Stále vzpomíná manželka a syno−
vé s rodinami.                                 RR 23024

Čas mírní bolest, ale
nedá zapomenout.
Dne 17. ledna 2023
jsme vzpomněli 6.
smutného výročí, kdy
nás navždy opustil 

pan Bohuslav 
Vejvančický 

z Kroměždic.
Za tichou vzpomínku děkují manželka, syno−
vé s rodinami a sestra s rodinou.  RR 23025

Jen láska zůstane, ta smrti nezná. 
(1. Kor. 13, 8)

Dne 19. prosince
2022 jsme vzpomněli
nedožitých 84. naroze−
nin, kterých by se dožil
náš tatínek  

pan Karel Přerost 
ze Zavlekova, 

který nás navždy opus−
til 12. července 2020.
A dne 16. ledna 2023 uplynul 4. smutný

rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše
drahá maminka

paní Jarmila 
Přerostová.

Kdo jste je znali, vzpo−
meňte s námi. S lá−
skou a úctou stále
vzpomíná syn Pavel.            

RR 23030
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Čas plyne a zármutek zůstává.

Dne 5. února 2023
uplyne šestý smutný
rok, kdy nás navždy
opustila naše milova−
ná manželka, mamin−
ka, babička, praba−
bička a sestra, paní

Božena Slívová
z Hoštiček.

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manžel,
dcera Božena, syn Jaromír, Zdeněk s rodi−
nou a sestra s rodinou. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi. RR 23013

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 21. prosince
2022 jsme vzpomněli
prvního výročí, kdy
nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
dědeček, pan

Vladimír Styblík z Klatov.
S láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami. RR 23005  

Jak tiše žil, tak tiše
odešel, skromný ve
svém životě, velký ve
své lásce a dobrotě.
Dne 14. ledna 2023
uplynul 12. smutný
rok od chvíle, kdy nás
opustil pan

Ladislav Prantl
z Předslavi.

S láskou vzpomíná manželka, syn a dcera
s manželem, vnoučata Kristýnka a Tomášek.

RR 23010

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Měl jsem rád život, chtěl jsem s vámi žít, při−
šla nemoc zlá, musel jsem odejít.

Dne 18. 12. 2022
uplynuly 2 roky, kdy
nás opustil pan

Jan Šota 
z Bystřice nad

Úhlavou.
Stále vzpomínají man−
želka, synové s rodi−
nou a vnoučata. 

RR 23020

Dne 1. 1. 2023 uplynulo 34 let, kdy zemřel
náš tatínek, pan 

Bedřich Pachman
a 11. 1. 2023 uplynulo 10 let od úmrtí naší
maminky, paní 

Marie Pachmanové.
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami
a ostatní příbuzní. Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme. RR 23031

Pro

Ladislava Hanzlíka
z Klatov,

narozeného 10.7.1947.
Dne 28. 1. 2023 uply−
nulo 20 let od chvíle,
kdy jsi poprvé v životě
nevyhrál. Hodně jsi žil
pro všechny, málo
však pro sebe. Pro nás žiješ a budeš žít na−
pořád. Stále na Tebe vzpomínáme. Synové
Radek s Láďou a manželka Alena. RR 23033

Dne 5. února 2023
uplyne pátý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan
Bohuslav Přerost

z Mladic. 
S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodi−
nami. RR 23027

Dne 14. 12. 2022
uplynulo 10 let, kdy
nás opustil náš tatínek
a dědeček, pan

Jan Kubale 
z Plánice.

Dne 20. 2. 2023 uplyne
20 let, kdy od nás na−
vždy odešla naše ma−
minka a babička, paní

Emilie Kubalová
z Plánice.

S láskou vzpomínají syn a dcera s rodinami. 
RR 23032

Čas plyne, bolest a zármutek zůstávají.
19. února 2023 uply−
nou 2 roky, co nás na−
vždy opustil pan

František Šimek
z Lub.

S láskou v srdci na−
vždy vzpomíná man−
želka Zdeňka a syno−
vé s rodinami. 

RR 23039

Utichlo srdce, uběhl
čas, vzpomínku v srd−
ci má každý z nás.
Dne 10. 2. 2023 uply−
ne 1. smutný rok od
úmrtí paní 

Marie Sekyrové roz. Holubové 
z Nýrska.

S láskou vzpomíná manžel a rodina. 
RR 23055

Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění a nikdo
z nás se nenadál, jak
rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas,
ale Tvůj obraz zůstává
v nás. 
Dne 15. února 2023
uplyne první smutný

rok ode dne, kdy od nás navždy odešel 

pan Evžen Peťule z Obytců. 
S láskou vzpomíná manželka a dcera se
svým manželem. RR 23060

Kdo byl milován, žije v našich srdcích dál.

Dne 10. 2. 2023 vzpo−
meneme 10 let, co
nás navždy opustila
maminka a babička,
paní

Antonie Lišková
ze Zborov.

A dne 1. 4. 2023 by
se dožil 100 let pan

Ladislav Liška
ze Zborov.

S láskou vzpomíná
syn Jan a dcera Alena
s rodinami. Všem, kte−

ří si vzpomenou s námi, děkujeme. 
RR 23064

Jen kytičku na Tvůj hrob Ti můžeme dát,
pokojný a věčný spánek Ti přát. Utichly

kroky Tvé a Tvůj hlas,
ale Tvůj obraz zůstává
stále v nás.
Dne 3. 2. 2023 uplyne
2. smutný rok od chví−
le, kdy navždy odešla
paní 

Marie Hrabíková
z Úsilova.

Stále vzpomíná manžel a dcery s rodinami.
Děkujeme těm, kteří vzpomenou s námi.

RR 23084



34 Rozhled 1–2/2023

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Jen krátkou chvíli moh−
li jsme jít spolu. Na
dlouhou, předalekou
cestu odešel jsi sám.
A my musíme jít živo−
tem sami, bez Tebe.
31. 1. 1997 odešel na
věčnost pan 

Jiří Šperlík, rodák
ze Břežan.

Nikdy na Tebe nezapomeneme, stále zůstá−
váš v našich srdcích. S láskou dcery Niky a
Janinka s maminkou a ostatní příbuzní. 

RR 23035
Těžké je, rodiče, bez Vás žít, jako Vy, neumí
nikdo poradit. Chybí nám úsměv, vaše po−
hlazení, za Vás, rodiče, náhrada není.

Dne 20. srpna 2023
uplyne 17 let, co nás
navždy opustil pan

František Petlan.

A 21. 1. 2023 uplynu−
lo 9 let od úmrtí paní

Zdeňky Petlanové
z Nedanic.

Nikdy nezapomenou
dcera a syn s rodinami. RR 23040

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 5. 2. 2023 uply−
ne druhý smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustil pan

Václav Haas.
S láskou stále vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.                  RR 23043

Že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je v
srdci velký žal, bolest a smutné vzpomínání.

Dne 17. 1. 2023 uply−
nul šestý smutný rok,
kdy nás navždy opus−
til náš milovaný tatí−
nek, dědeček a pra−
dědeček, pan

Josef Bureš 
z Klatov.

S láskou a úctou stále
vzpomíná dcera Anna s manželem, vnouča−
ta a pravnoučata. RR 23041

Těžké bylo se s Tebou
loučit, ještě těžší je bez
Tebe žít. Čas ubíhá a
nevrací, co vzal, jen lá−
ska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstaly nám…
Dne 9. února 2023
uplyne 12. rok od úmr−
tí mého drahého man−
žela, tatínka a dědečka, pana

Václava Motlíka z Plánice.
S láskou stále vzpomínají manželka Marie,
synové Václav a František s rodinami.

RR 23036

Milujeme−li někoho, ne−
může nám ho nikdo a
nic ze srdce vzít. Ani
vzdálenost ani jeho
smrt.
Dne 26. ledna 2023
uplynulo 10 let od chví−
le, kdy nás navždy
opustila paní

Václava Pláničková.
Děkujeme, že vzpomenete s námi. Stále s lá−
skou v srdci vzpomíná rodina. RR 23059

Měl jsi rád všechny ko−
lem sebe, pro ně jsi žil
a chtěl žít, srdce se
však zastavilo a musel
jsi od nás odejít. Není
dne, kdy na Tebe ne−
vzpomínáme.
Dne 13. 2. 2023 uply−
ne první smutný rok,
kdy nás navždy opustil pan

Josef Hošťálek z Obytců.
S láskou stále vzpomínají manželka, děti
s rodinami a ostatní příbuzní. Děkujeme
všem, kteří si vzpomenou s námi.   RR 23061

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, pokoj−
ný a věčný spánek
přát. Utichly kroky
i Tvůj hlas, ale obraz
Tvůj zůstane v nás.
Dne 26. února 2023
uplyne 10 let plných
smutku od chvíle, kdy

nás navždy opustil pan

Milan Hromada z Petrovic u Měčína.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomínejte
s námi. S láskou stále vzpomínají a nikdy
 nezapomenou manželka Helena a dcera Mir−
ka s rodinou. RR 23042

Tvé oči se zavřely, ma−
minko, srdce přestalo
bít, avšak vzpomínky na
Tebe, ty budou navždy
v nás žít.
Dne 19. 2. 2023 uplyne
5 let od úmrtí paní
Karoliny Lencové

z Děpoltic.
Stále vzpomínají dcera a synové s rodinami
a ostatní.                                         RR 23045

Dne 26. 1. 2023 uply−
nul 1. smutný rok, kdy
nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek a
dědeček, pan

Václav Voráček
z Kokšína.

Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, syn

Václav s rodinou a dcera Eva s rodinou. 
RR 23056

Odešel jsi, utichl dům i zahrada, není tatín−
ku za Tebe náhrada. Ale nejvíce je smutno
těm, kterým se zbortil velký sen, že Tě bu−
dou kolem sebe stále mít, že dokážeš pora−
dit, pohladit. Děkujeme Ti za lásku, cos

nám dal, půl našich
srdcí jsi s sebou vzal.
Dne 19. 1. 2023 je to
již 3 roky, co odešel 

pan Karel Hanus
ze Starého Lázu.

Vzpomíná manželka
s celou rodinou. 

RR 23062

Nezemřel, kdo 
v srdcích žije dál…

Dne 5. ledna 2023
uplynulo 40 smutných
let od chvíle, kdy nás
navždy opustila paní

Anna Havlíčková
ze Sobětic.

Za tichou vzpomínku
děkují dcery Věra a Jana s rodinami. RR 23046

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá...
Dne 25. února 2023
vzpomeneme 17. vý−
ročí úmrtí pana

Josefa Lavičky
ze Sobětic.

Za tichou vzpomínku
děkují manželka, syn a
dcera s rodinou. RR 23047
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Na hradešickém hřbitově tichým spánkem
spíte. Domů se nám, maminko a tatínku, již ni−
kdy nevrátíte. Na hrob všichni za vámi chodí−
me, modlitbou, vzpomínkou na vás myslíme. 
Dne 2. února 2023
uplyne pátý smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná maminka,
babička, prababička a
teta, paní 

Emilie Kolářová 
ze Smrkovce.

Dne 11. prosince
2023 uplyne dlouhých
smutných čtyřicet pět
let ode dne, kdy nás
navždy opustil náš mi−
lovaný tatínek a strýc
pan 

Josef Kolář 
ze Smrkovce.

Děkujeme vám za lásku, co jste nám dali,
půl našich srdcí jste s sebou vzali. S láskou
a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinami a
neteře s rodinami. RR 23093

Nezemřel jsem, neboť
vím, že budu žít stále v
srdcích těch, kteří mě
milovali.
20. 2. 2023 uplyne
10 let, co nás navždy
opustil pan

František Šebesta
z Hnačova.

Vzpomíná manželka Jaroslava, děti Jiří,
 Jaroslava a Markéta s rodinami.    RR 23038

Dne 28. 1. 2023 uply−
nul 1 rok od úmrtí paní

Drahomíry 
Cimbalíkové 

z Plánice.
Stále na ni s láskou
vzpomínají manžel,
dcera Drahomíra, syn
Tomáš s vnoučkem Ši−

monem a syn František. Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi. RR 23076

Očím si odešla, v srdcích jsi zůstala.
Dne 31. ledna 2023
uplynulo 20 let, co
nás navždy opustila
paní

Marie Ližanová
z Bíluku.

S láskou vzpomíná syn
a dcera s rodinami. 

RR 23065

Dne 2. 2. 2023 uply−
nulo 5 let, kdy nás na−
vždy opustila paní

Jaroslava Chladová
z Klatov.

Stále vzpomínají syn
Karel s rodinou a syn
Jaroslav s rodinou.
Děkujeme všem, co
vzpomenou s námi. 

Dne 27. 1. 2023 uply−
nuly tři roky, kdy nás
opustil 

pan Ladislav 
Duchek z Točníku.
S láskou vzpomínají
rodiče, přítelkyně s ro−
dinou, bratr a sestra
s rodinami a ostatní
příbuzní.                                            RR 23063

Odešla… Jediná na
světě, jež nikdy nezra−
dí, na ni nám zůstane
nejhezčí vzpomínka,
to byla nejdražší, to
byla maminka.
Dne 13. 1. 2023 uply−
nul 1. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička,

paní Marie Šrámková.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

RR 23029

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 24. ledna 2023 uplynul 4. smutný rok,
co nás opustil náš tatínek, dědeček a pra−
dědeček, pan

Vladislav Strnad
z Habartic.

29. února 2022 vzpo−
meneme jeho nedoži−
tých 90 let.

Dne 22. dubna 2023
vzpomeneme 8. výročí
úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky,
paní

Marie Strnadové.
12. prosince 2022 jsme vzpomněli jejích
nedožitých 85. narozenin.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku. Dcery
Zdeňka, Hana a  Dana s rodinami. RR 23066

RR 23069

Smutný je domov, prázdno je v něm, 
chybíš nám, Janičko, chybíš nám všem…

18. února 2023 uply−
ne 6. smutný rok ode
dne, kdy od nás na−
vždy odešla naše mi−
lovaná manželka, ma−
minka, babička, paní

Jana Tejčková
z Klatov.

S láskou vzpomíná
manžel s rodinou. Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi. RR 23073

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe
žít, láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále

budeme mít…
Dne 11. 2. 2023 uply−
ne 4. rok od chvíle, kdy
nás navždy opustila
manželka, maminka,
babička a sestra, paní

Jana Rayserová
z Lub.

S láskou a bolestí v
srdci stále vzpomínají, manžel, dcera a syn
s rodinami, maminka, sestry s rodinami a
ostatní příbuzní. Za tichou vzpomínku, kdo
jste ji znali a měli rádi, děkujeme.  RR 23087

Oči se zarosily a zaplakaly bolem, když jsme
Ti, maminko, dávali poslední sbohem. Ne−
bylo Ti dopřáno s námi dál být, nebylo na
světě léku, abys mohla žít… 

V našich srdcích Tě stá−
le máme, není dne, kdy
na Tebe nevzpomíná−
me.
Dne 26. 2. 2023 uplyne
4. smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka,
babička, prababička a
kamarádka, 

paní Marie Králová z Klatov.
S láskou stále vzpomínají a nikdy nezapome−
nou dcery Dana a Iveta s rodinami, kamarád−
ka Maruš a ostatní příbuzní.              RR 23095

Loučení žádné, ne−
zbyl Ti čas, jen velkou
bolest zanechal jsi
v nás. Měl jsi rád
všechny kolem sebe,
pro ně jsi žil a chtěl žít,
srdce se však zastavi−
lo a musel jsi bez roz−
loučení odejít.

Dne 25. února 2023 uplyne druhý rok od
úmrtí pana

Ladislava Weingärtnera z Klatov.
S láskou vzpomínají manželka a dcera s ro−
dinou.                                              RR 23101
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Dne 24. 2. 2023 vzpo−
meneme dne, kdy nás
navždy opustila moje
milovaná manželka,
matka, tchyně, babička
a prababička, 

paní Věruška 
Kovaříková z Klatov.
S láskou stále vzpomí−
ná manžel, dcera Věra a syn Karel s rodina−
mi. Věruško, nikdy nezapomeneme a děku−
jeme Ti za všechno. Kdo jste ji znali, vzpo−
mínejte na ni s námi.                     RR 23015

Dne 7. ledna 2023 jsme si připomněli ne−
dožitých 107 let, dne 11. února 2023 jsme
vzpomněli 31. výročí úmrtí pana

Josefa Černého.
Dne 18. února 2023 jsme si připomněli
5 let, kdy nás opustila paní

Jaroslava Černá z Klatov.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Stále
vzpomínají dcera s rodinou, syn s rodinou,
vnoučata a pravnoučata. RR 23104

Je smutno bez Tebe,
nemá kdo poradit, kdo
potěšit… 
Dne 16. února 2023 to
již bude pátý rok, kdy
nás navždy opustila
naše milovaná manžel−
ka, maminka a babič−
ka, paní 

Pavla Panušková z Horažďovic.
S láskou vzpomínají manžel, syn Pavel a syn
Václav s rodinou. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi. RR 23100

V neznámý svět odešla
jsi spát, zaplakal každý,
kdo měl Tě rád.
Dne 22. 1. 2023 uply−
nulo již 25 smutných let,
kdy nás navždy opustila
všemi milovaná, paní 

Marie Kodalíková,
rozená Kabrtová

z Újezda u Plánice. 
S láskou a úctou vzpo−
mínají a nikdy nezapo−
menou manžel Václav,
ostatní příbuzní a známí.

RR 23114

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. 
Dne 16. února 2023
uplynou 3 roky, kdy
nás navždy opustil pan 

Miroslav Blahouš
ze Lhovic, rodák

z Předslavi. 
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina. 

RR 23091

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Odešla… jediná na světě. Kdo by ji neměl,
jež umí odpouštět a tolik milovat, která vždy
potěší, tak měkce pohladí, jediná na světě,

jež nikdy nezradí.
Nám na ni zůstala nej−
lepší vzpomínka – ten
člověk nejdražší – to
byla maminka.
Dne 28. února 2023
už uplyne dlouhých
15 let, kdy nás neče−
kaně opustila naše
maminka a babička

Zdeňka Bastlová z Klatov.
S láskou, úctou a velkou bolestí v srdci, kte−
rá se nikdy nezahojí, vzpomínají a nikdy ne−
zapomenou syn František a dcera Zdeňka
s rodinou. RR 23103

Osud je občas velmi
krutý, nevrátí, co jed−
nou vzal… Zůstanou
jen vzpomínky a v srd−
ci velký žal…
Dne 21. 2. 2023 uply−
ne 3. smutný rok, kdy
nás navždy opustila
paní

Mgr. Eva Hlavatá z Klatov.
S láskou vzpomínají přítel Václav, děti Bar−
bora a Pavel s rodinami a ostatní příbuzní…

RR 23075

Kdo vás znal, v do−
brém vzpomene, kdo
vás miloval, nikdy ne−
zapomene. 
Dne 27. ledna 2023
by se dožil 75 let pan 

František Husník
z Chodské Lhoty.

Za vzpomínku děkují
manželka a synové s rodinami.      RR 23113

V očích slzy, v srdci
žal – to, co jsme milo−
vali, nám osud vzal.
Dne 18. 2. 2023 by se
dožil 48 let můj syn

Jiří Keřlík.
S láskou vzpomíná má−
ma a bratr s rodinou. 

RR 23105

Dne 15. ledna 2023
uplynuly smutné tři
 roky, co nás opustila
paní

Marie Jandovská
z Granátky.

Dne 1. března 2023
uplyne 37 let, co nás
navždy opustil pan

Josef Jandovský
z Granátky.

Nikdy nezapomenou a
stále vzpomínají synové a dcera s rodinami.

RR 23111

Dobrý člověk neumírá
v srdci těch, kteří ho
milovali.
Dne 12. února 2023
uplyne jedenáctý
smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy
opustila moje drahá
manželka, maminka,

babička a prababička, paní
Marie Bauerová z Klatov.

S láskou a úctou vzpomíná manžel a dcera
s rodinou. Děkujeme všem, kdo vzpome−
nou s námi.                                   RR 23112

Dne 1. února 2023
uplynul čtvrtý smutný
rok, kdy nás navždy
opustil  

pan Josef 
Aschenbrenner,

učitel hudby z Klatov. 
S láskou stále vzpomíná manželka, synové 
Vít s manželkou a Jan s rodinou.   RR 23116

Kdo byl milován, v na−
šich srdcích žije dál. 
14. 2. 2023 uplyne 21
let ode dne, kdy od
nás navždy odešel 

pan Jan Rendl 
z Chotěšova.

S láskou vzpomínají
dcery s rodinami a
ostatní příbuzní.                             RR 23117



VYKLÍZÍTE byt, garáž, chalu−
pu? Koupím různé staré věci
– kanystr USA, Wehrmacht,
hasičsko−tesařskou sekeru,
váhy, kávomlýnek, sošky
z  porcelánu, zavírací nože,
zapalovače na benzin, dílen−
ský svěrák, kameninové hrn−
ce−formy na pečení
apod.Tel.:732431470. PM
23008

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 23009

KOUPÍM staré jízdní kolo do r.
1950, mosaznou pumpičku,
starou Babetu i nepojízdnou,
Škodu 120M, nová zadní
světla aj. náhradní díly, také
na starého Pionýra. Návody
na obsluhu a katalogy, dobo−
vé prospekty. Tel.:
721730982. PM 23010

KOUPÍM starou vojen. vzdu−
chovku do 7 tis. Kč, po pilo−
tech a mechanicích ČSLA
vše, maskáče, saka, čepice,
rajtky, pohraniční stráže, vy−
znamenání, odznak NB a
vzorný voják do r. 1960 – až 3

tis. Kč. Odznaky voj. učilišť,
pilotní aj. Těžítka ve tvaru mo−
delů voj. techniky, ND na vozy
Škoda do r. v. 1988Tel.:
721730982. PM 23011

Koupím historický motocykl
nebo moped. Tel.:
777746668. PM 23013

Koupím srovnávačku s prota−
hem KDR nebo ROJEK. Tel.:
774707147. PM 23014

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU i
v  nálezovém stavu a dále
MOPEDA na ryby. Tel.:
728209526. PM 23024

SBĚRATEL koupí staré obra−
zy a jiné starožitnosti. Solidní
jednání. Tel.: 608979838, E−
mail: vladislav.soucek@se−
znam.cz. PM 23028

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

603383211 736139113. PM
23021 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelové
cesty. Tel.: 736139113 PM
23022 

STARÉ HRAČKY vyr. do r.
1980 – např. autíčka, buldo−
zery, bagry, vesmírná vozidla,
vláčky, vše na klíček nebo
bez, na dálkové ovládání, dále
starý betlém, loutkové divad−
lo, samostatné loutky, hračky
můžou být poškozeny. Tel.
603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz PM
23031

KOUPÍM − CHROMOVANÝ
gauč, křeslo, židli, stolek,
psací stůl, skříň, lustr, lampič−
ku atd., chrom může být po−
škozený. Tel. 603512322, e−
m a i l :
pavel.rejsek@seznam.cz zn.
Přijedu 23033

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 23081

PRODÁM JAWA 20, r.v. 1972
| ČZ 175 TPZ 1356, r.v. 1983
| JAWA MUSTANG 23, r.v.
1979. Cena dohodou. Telefon
602418418.

PRODÁM Opel Meriva mo−
del OPC line 1,6 Benzín, r.v.
2008, 97 000km. Klimatiza−
ce, couvací čidla, vyhřívané
sedačky, zánovní celoroční
pneu, vyměněné rozvody
motoru, originál tónovaná
skla. Cena 99.000 Kč. Tel.
603535061. 

KOUPÍM Škoda 110R, Ra−
pid, Garde. Stačí sms  – za−
volám. Tel. 603535061.

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 12/ 2012, obsah
1.6 tdi, 77kw, najeto 210tkm,
stříbrná metalíza, airbagy, kli−
ma, esp, velmi pěkný stav,no−
vá stk a emise, cena:
149.000 Kč, KT, tel.:
723439518. RR 23125

PRODÁM Peugeot Partner,
r.v. 2010, obsah 1.6 hdi, 80
kw, klimatizace, el okna, ser−
vo, centrál, tažné zařízení,
abs, esp, ton okna. tel:
723439518, cena: 135.000
Kč, Klatovy. RR 23126

PRODÁM Ford Fusion, r.v.
2006, obsah 1.4 benzin, šedá
metalíza, el okna, servo, abs,
dobrý stav, nová stk, emise,
cena 69.000 Kč, tel.:
723439518. RR 23127

KOUPÍM JAWA, SIMSON,
MZ, ČZ, PAV. Na stavu nezále−
ží. Tel. 723971027.

PRODÁM Peugeot 2008, r.v.
11/2013, provoz 2014, ob−
sah 1.6 hdi, 68 kw, najeto
163tkm, servisní knížka, bílá
barva, klima, servo, vyhříva−
ná sedadla, radio, abs, el ok−
na, esp, velmi dobrý stav, no−
vá stk a emise, cena:
197.000 Kč, Klatovy, telefon:
723439518. RR 23124

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, borovi−
ce), může být vytěžený i po
kalamitě. Seriózní jednání,
platba hotově. Tel.:
731027795. RR 22907

PRODÁM RD se zahradou a
chatou + dvě garáže, vše na
stejném pozemku v blízkosti
Klatov. Lokální vytápění,
možnost připojení plynu.
Další informace na telefonu
704319385.

KOUPÍM DVOURYCH−
LOSTNÍ BABETU. Tel.
604589329. RR 23054

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Koupím
staré československé
motocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv stavu i
jednotlivé díly. Přijedu
ihned, platím ihned v
hotovosti. Slušné a féro−
vé jednání. Tel.:
607946866. E−mail:
klsp@seznam.cz.  RR
23088
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PRODÁM stavební Dum−
per s dieselovým moto−
rem, nosnost 1200 kg.
Cena 50.000 Kč. Tel.
604589329. RR 23053

Dne 17. 2. 2023 uply−
ne již 30 let ode dne,
kdy nás navždy opus−
til pan

Jan Valenta 
z Myslíva.

Stále vzpomínají man−
želka Jiřina a dcery Ja−
na a Markéta s rodina−

mi. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 
RR 23147

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekomplet−
ní, torza, rámy, motory,
blatníky, staré technic−
ké průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, urči−
tě se domluvíme. Tele−
fon: 603237242, e−ma−
il: flemet@seznam.cz.
RR 23001
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PRODÁM urnový hrob – Nýr−
sko, tel.: 722970666. RR
23068

55/177 PLZEŇÁK hledá pří−
jemnou, sympatickou ženu
do 55 let k  seznámení. Tel.:
732431470. RR 23048

HLEDÁM paní, babču od 75
do 85 l. Ještě máme čas. Bu−
du čekat, nejlépe ok. Domaž−
lice. Tel.: 721715656. RR
23067

JEŠTĚ jste nenašla toho pra−
vého? Rádi Vám pomůžeme
najít partnera v Bavorsku.
www.vdejsedobavorska.cz
nebo 702891012.

OSAMĚLÝ muž 36 let hledá
vážný trvalý vztah. Dítě není
překážkou. Okolí Klatov. Tel.:
606831409. RR 23083

POHODOVÝ, svobodný, štíh−
lý, 50letý, slušný, něžný hle−
dá ženu i starší, která je taky
sama a chybí jí také něžný
dotek a pohlazení a hezké po−
povídání u kávy. Můžu nama−
zat i záda. Uvítám dlouhodo−
bé přátelství. Diskrétnost za−
ručena. Zn.: Dotek něhy! SMS
– 722512502 – DO, KT, Suši−
ce, Horažďovice a okolí. RR
23090

65/170 rozv., zajištěný, ml.
vzhledu. Hledám elegantní,
dominantní ženu… Nejlépe
paní Orbittu 59 – DO, Diliu 60
– DO. Krásné chvíle i život.
Najdeme spolu štěstí. Tel.:
607293848. RR 23094

HLEDÁM ženu kolem 70 let,
která by chtěla žít v rod. dom−
ku, se zájmem o přírodu, ces−
tování a vše pěkné, pohodo−

vou, zdravou, jen vážně, tel.:
704376969. RR 23109

175 CM/60 LET hledá přítel−
kyni snad i partnerku štíhlé
postavy. Zájmy zahrada, cha−
taření, koupání a cestování ve
dvou. Klatovsko. Telefon
704319524.

ŠTÍHLOU z KT zvu se potěšit.
Tel.: 724516519. RR 23128

JE MI 70, hledám přítelkyni,
kamarádku nehledám, jisté
služby, KT, PJ, tel.:
739003974. RR 23136

48 ROZVEDENÝ muž z PM,
prý pohledný a sympatický, s
vlastním zázemím, hledá po−
hlednou štíhlou ženu. Za SMS
děkuji. Tel.: 607814372. PM
23016

HLEDÁM kamarádku, ženu,
jsem  dobře situovaný, aktivní
sportovec, rozvede ný, VŠ
59/178, nekuřák, pracuji v
Německu, finanč ně zajištěný,
neboj se zavolat na tel.
724228532, těším se.

VDOVA, štíhlá, hledá muže
60–70 let. Je Ti smutno jako
mě? Zavolej po 19. hod. KT –
SU. Tel.: 776606102. RR
23107

75 LET, hledám kamaráda,
přítele do společnosti, na ká−
vu i na tanec, KT. Volat po 19.
hod. Tel.: 732375534. RR
23108

50LETÁ žena hledá muže pro
společný život. Aby radosti
byly co největší a strasti co
nejmenší. Odpovědi zasílejte
do redakce pod č. inz. PM
23023

PRONAJMU trubkové lešení
+ podlážky cca 100 m2 –
2.000 Kč/měsíc. I dlouhodo−
bě. Vratná kauce 5.000 Kč.
Klatovy. A zároveň koupím
spony−žabky, spojky−doutní−
ky, trubky. Tel.: 720686209.
RR 23026

KOUPÍM tento typ křesel a
starožitný nábytek a náby−
tek do roku 1980. Stav ne−

rozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 23132

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.: 604867469. PM
23020 

PRODÁM štěňátka pražský
krysařík – malého vzrůstu,
milé povahy, mazlivá, odčer−
vená, očkovaná. Jen do do−
brých rukou. Tel.:
607969824. RR 23037

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní realiza−
ci oplocení. Přijedeme – za−
měříme – naceníme – zajis−
tíme materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu užívat
bezpečí vašeho domova. Vo−
lejte: 733710319, pište:
bezdek@plotana.cz, nav−
štivte: www.plotana.cz.

PŘEVEDU záznamy z  video−
kazet na flešku nebo DVD,
levně. Tel.: 777554484. PM
23003

KOUPÍM tento typ židlí, ten−
to typ komod, starožitný ná−

bytek a nábytek do roku
1980. Stav nerozhoduje.

Stačí napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.:

776599696 a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 23133

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980 a
starožitný nábytek a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu, vy−

koupím, zprostředkuji pro−
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 23134

PETR 40 let, 179 cm, 80 kg,
21/5 cm, hnědé vlasy – krát−
ký sestřih, bývalý pornohe−
rec, hledá roštěnku či pár do
svého pelíšku. Tel.:
605557944 (nejlépe SMS,
ozvu se Vám zpět). RR 23074

HLEDÁM ženu 18–48 let,
140–175 cm , 40–120kg , pr−
sa  0–XXXL, přirozenou i hlad−
ce oholenou, na focení  za za−
jímavou FO. Uvítám spoluprá−
ci na delší dobu, vše záleží na
domluvě.  Zaručuji a vyžaduji
férové jednání. SMS na
723237091 nebo se ozvu ne−
bo napiš na: aktfoto91@se−
znam.cz. RR 23123

ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí rekonstrukce, stroj−
ní omítání, stavby komí−
nů, revize, obklady,
dlažby, jádra a veškeré
zednické práce, tel.:
723136228. RR 23080

ZAPLATÍM min. 20.000
Kč za každou starou
pivní lahev s nápisem:
Klečka, Dollanský, Pe−
trmichl, Gotz, Stuben−
bach, Jarolím, Pauli,
Šebesta, Melan, Koli−
nec, Maštovský, Pláni−
ce, Kundratitz, Lešer,
Šubrt, Mačice, Watzla−
wick, Vrhel, Čejna atd.
Koupím i celou sbírku
lahví. Tel. 606245515.
RR 23034

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání
trávy a údržbu i realizaci
zahrad. Tel.:
606943086. RR 23115

ÚDRŽBA ZAHRAD, 
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
PALIVOVÉ DŘEVO, 

tel.+420 728709070
www.kacim.cz. 

RR 23130

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekonstruk−
ce bytového jádra, ob−
klady, dlažby, bourací
práce a další práce dle
domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlicko,
Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 23018

NÁSTŘIKY PODVOZKU
automobilu proti korozi
přípravkem BODY. Tel.
604589329. RR 23051

Blahopřání

CHCETE UMĚT 
NĚMECKY?

Zkušená lektorka, se
kterou němčina baví.

737 112 013

Tel. 731 002 305

SKVĚLÉ  ODREAGOVÁNÍ
od starostí, celkové
uvolnění. Kompl. služ−
bičky včetně úžasného
hlubokého orálku Vám
pánové nabízím já na
fotce. SMS ne, pouze
volat, čekám v mé po−
stýlce. Tel.: 731002305.

PM 23017.
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