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Milí čtenáři,
těšil jsem se
v září na slun−
né babí léto
a možná ho
i trošku v mi−
nulém úvodní−
ku předpoví−
dal a ono kde
nic, tu nic. Zá−

ří uteklo obrazně i doslovně jak voda,
což potěšilo vodohospodáře, zamr−
zelo však lidi, kteří zažili na vlastní
kůži prudký přívalový déšť, bláto na
zahradě i v obýváku, nebo kroupami
poničený automobil. Vodu, kterou
nám příroda v srpnu odpírala, doplni−
la o měsíc později v míře vrchovaté.  
Protože však bývá vše v přírodě i ve
společnosti ve vzájemné rovnováze,

šťastni naopak byli houbaři a těch je
u nás opravdu hodně. Říká se, že co
Čech, to tak trochu i houbař, což
máme společné s ostatními slovan−
skými národy. Proto se najdou i tací
houbaři, kteří sice houby nejedí, ale
z nějakého vrozeného loveckého pu−
du je alespoň pro ostatní sbírají. Ti
šťastnější z nás tak v září nosili z le−
sa neuvěřitelné množství krásných a
zdravých jedlých hub. Na vlastní oči
jsem dokonce viděl i hřib o váze 1,7
kilogramu. Pravda je, že plné košíky
hub úspěšných houbařů v mnohých
ochráncích přírody vyvolávaly nejen
závistivé pohledy, ale také diskuse
o tom, zda přemíra houbařů není pro
les a podhoubí nějakým nebezpečím
a zda by se nemělo množství odne−
sených hub na jednoho houbaře ně−
jak regulovat. Osobně bych to rád
viděl. Asi nejvtipnější mi připadá ná−
pad, že by mohl po lesích bloumat
jistý počet lesníků, každý opatřený
přenosnou váhou, razítkem a poku−

tovým bločkem, aby mohl houbař−
ské úlovky regulovat. 
To mně osobně připomnělo výrok
jednoho z mých přátel, který si ne−
dávno v souvislosti s komentováním
současné politické situace stýskal,
že v devadesátkách jsme vše dělali
pro to, abychom překonali komunis−
tické přerozdělování a regulace a
dnes jsme zase v situaci, kdy masiv−
ně přerozdělujeme, regulujeme, žije−
me ve lživé propagandě a pod kurate−
lou cenzury. Něco na tom možná bu−
de. Jeden filozof kdysi řekl: Nikdo ne−
dělá větší chybu než ten, kdo nedělá
nic, v domnění, že to málo, co udělat
může, nemá smysl. Proto i málo, co
udělat můžeme pro nápravu toho, co
se nám nelíbí, má smysl. 
Nastávající podzim považovali naši
keltští předkové za rozhodující ob−
dobí pro přežití rodu. Právě proto jej
oslavovali. Jak byli moudří. Věděli,
že dítě počaté v této době se narodí
začátkem léta, do teplé a slunečné

poloviny roku a má větší šanci na
hladký start do života, než jeho bratr
či sestra narozený za plískanic ně−
kdy v listopadu či prosinci. Můžete
se tomu smát, ale moderní měření
hladiny testosteronu u mužů v zá−
vislosti na ročním období je výmluv−
né. Křivka produkce testosteronu
u mužů vrcholí právě teď, na pod−
zim. Naše biologické hodiny se do−
sud nedaly obelstít nástrahami toho,
co tak hrdě nazýváme „civilizací“.
Takže ženy a dívky, pozor – říká se
sice, že Máj je lásky čas, na jaře se
všechno miluje, pučí, raší, ale po−
kud toužíte po dítěti, nastávající
dlouhé večery mají také určitě něco
do sebe. A současné době nás mož−
ná přitulení jednoho k druhému
ohřeje víc, než doporučované svetry
tety P. 
Příjemné čtení Rozhledu, hodně
tepla a odvahy v nastávajícím
chladném období vám přeje Karel
Bárta, šéfredaktor.
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Tradiční čínská medicína (TCM) je lé−
čebná metoda, která má bezmála
3000 let starou tradici. TCM pojímá
člověka a přístup k jeho léčbě celos−
tně. To znamená, že se nesoustředí
pouze na jeden konkrétní projev těles−
né disharmonie, ale vnímá nejrůzněj−
ší podněty a léčí organizmus kom−
plexně, uvádí jej do stavu rovnováhy,
kde odstraňuje příčinu, a ne pouze
následek. Je to zcela jiný systém léč−
by než jakákoliv jiná alternativní me−
dicína, a proto ji nelze srovnávat s lé−
čitelstvím, nebo šarlatánstvím. Tra−
diční čínská medicína je protiklad zá−
padní medicíny, která léčí jednotlivé
části lidského těla specialisty. Nicmé−
ně by tyto dvě metody léčby měly jít
ruku v ruce se společným cílem, a to
je zdraví pacienta a jeho vyléčení. 
Čínská medicína stojí na principu
rovnováhy jinu a jangu, krve, enegie Qi,
na teorii pěti prvků (dřevo, oheň, země,
kov, voda), kde každý prvek je prová−
zán s konkrétním vnitřním orgánem. 
Jedním z kvalitních odborníků přes tra−
diční čínskou medicínu je Michaela
Štofková – praktik TCM, která má svoji
praxi ve Kdyni. Své vzdělání v tradiční
čínské medicíně získala na nejprestiž−
nější škole TCM (tradiční čínské medi−
cíny) v České republice na TCM Bohe−

mia Institut a spadá v této oblasti pod
TCM Clinik Praha. Je členem Komory
TCM, kde jejím prezidentem je největší
odborník tradiční čínské medicíny v ČR
MUDr. Jozef Lucký. 
l Jak jste se dostala ke studiu tra−
diční čínské medicíny? 
„Před více jak 25 lety jsem onemocně−
la vážnou, údajně nevyléčitelnou ne−
mocí. Hledali jsme různé alternativy,
jak se této nemoci zbavit, a narazili
jsme na nově otevřenou kliniku TCM
Bohemia v Praze, kde mým ošetřujícím
lékařem byl MUDr. Jozef Lucký. Za po−
moci vhodně sestavené bylinné léčby
jsem se za určitý čas vyléčila a můj ži−
vot se orientoval směrem k tradiční
čínské medicíně.“ 
l Jak pomáháte svým klientům?
„Léčebné postupy, které jako terapeut
TCM při léčbě pacienta používám,
jsou: vstupní vyšetření dotazováním,
vyšetření jazyka (pohledem) a pulzu
(pohmatem), Akupunktura (stimulace
akupunkturních bodů a meridiánů ten−
kou jehličkou), Fytoterapie (využití by−
linných směsí, které jsou upravovány
individuálně), dietetika, terapie tibetské
mísy.
l S jakými potížemi může TCM po−
moci?
„Čínská medicína má široké využití při

počátečních fázích různých nemocí:
Například z nachlazení, Covid, chronic−
kých stavech (atopie, ekzém, migrény
apod.), kožních onemocnění, různých
druhů bolestí zad, pohybového apará−
tu, při otocích, celulitidě, karpálních tu−

nelech, gynekologie, určitých druhů
tzv. neplodnosti, potížích s početím,
urologických problémech, s trojklan−
ným nervem, únavou, vyčerpaností,
závratěmi, nespavostí, psychikou, trá−
vicími obtížemi, se zažíváním, obtíže
ušní, oční, bolesti kloubů, různé dětské
nemoci, posílení imunity, Crohn, ulce−
rózní kolitidou a s mnoha dalšími zdra−
votními problémy.“ 
l Jak se pozná kvalitní terapeut čín−
ské medicíny?
„Na poskytnutí kvalitního vyšetření a
následné léčby je nezbytně nutné uzá−
konění této profese v naší zemi, neboť
je nebezpečné, aby byly tyto služby
poskytovány neodborníky, kteří tyto
podmínky řádného vzdělání nesplňují.

Lze to poznat i podle produktů, které
poskytují na vaše vyléčení. Často jde
pouze a hlavně o prodej tzv. léčivých
doplňků, či produktů z TCM, které mů−
že prodávat kdokoliv s živnostenským
oprávněním. Kvalitní terapeut vám se−
staví speciální recepturu bylin přímo na
míru ve formě např. odvarů.“ 
l Jaké metody léčby vy sama využí−
váte? 

„Vždy záleží na potřebě pacienta, po−
dle toho volím, nebo kombinuji tyto
metody. Bylinná léčba se opírá
o speciální receptury ze staré Číny,
které byly sestaveny tak, aby použité
byliny se navzájem podporovaly,
spolupracovaly a nebyly jedna s dru−
hou v kontraindikaci. Celá směs se
upravuje podle daných symptomů a
různých patologií daného pacienta
a jsou vyrobeny přímo na míru.
Akupunktura je prastará léčebná
metoda, která spočívá v napichová−
ní speciálních míst (akupunkturních
bodů) na lidském těle, které leží na
drahách procházejících tělem. Tě−
mito drahami proudí životní energie
Qi. Aby byl člověk zdravý, musí být
Qi v harmonii a volně proudit. Po−
kud se někde vyskytne nerovnová−
ha, tělo reaguje např. různými změ−

nami nálad, pocity tlaku nebo mírné
bolesti v těle. Akupunktura vrací tok Qi
do harmonie a tím přispívá ke zdraví. 
Dietetika podle pěti elementů je důleži−
tou součástí tradiční čínské medicíny.
TCM rozlišuje jídla a byliny podle jejich
teplotní povahy, chutí a do jakých orgá−
nů směřují.
Více o jednotlivých terapiích a jejich
účincích se lze dočíst na mých webo−
vých stránkách Eruvia.cz.“
Pro nás, obyvatele Klatovska a Domaž−
licka, je to dobrá zpráva, již nemusíme
podstupovat dlouhou cestu až do Prahy
za kvalitním vyšetřením a následnou
léčbou TCM. S vašimi zdravotními pro−
blémy vám ráda pomůže Michaela
Štofková – praktik TCM ve Kdyni.    (pi)

Tradiční čínská medicína je řešení 
na vaší cestě ke zdraví
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2.999.000 Kč 

Zahrádka, chata se zahrádkou – Klatovy a okolí 900 000 Kč
Rekreační objekt, voda podmínka, do 30 km od Klatov 1 200 000 Kč
Chalupa s vodou a elektřinou – Koloveč, Srbice, Blížejov 1 200 000 Kč
Rekreační chata u Hnačovského rybníka 1 300 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí, do 30 km od  Klatov 4 500 000 Kč
Rodinný dům v blízkém okolí Klatov 6 000 000 Kč
Rodinný dům pouze Klatovy 9 000 000 Kč

Garsoniera, původní stav – Klatovy 1 200 000 Kč
Byt 1+kk, 1+1 i původní stav – Klatovy 1 900 000 Kč
Byt 1+kk, 1+1 v jakémkoliv stavu – Domažlice 2 500 000 Kč
Byt 2+1, i původní stav, Nýrsko 3 000 000 Kč
Byt 3+1, 4+1 v jakémkoliv stavu – Domažlice 3 200 000 Kč
Byt 3+1, 4+1 v jakémkoliv stavu – Klatovy 3 800 000 Kč
Byt 3+1 v jakémkoliv stavu – Železná Ruda 5 500 000 Kč

1.699.000 Kč

5.899.000 KčB 50.000.000 Kč
Komerční objekt (3.207 m2), ul. 28. října, Domažlice
Nabízíme k prodeji komerční objekt na vlastním pozemku
o celkové velikosti 3.207m2. Objekt je nyní využíván jako
autosalon s dílnou a zázemím o podlahové ploše cca
1.000m2. Nachází se v Domažlicích v ulici 28. října. Objekt
z roku 2003, který v roce 2022 prošel nákladnou rekon−
strukcí (střecha, fasáda) se skládá ze dvou nadzemních
podlaží. Z Showroomu vedou schody do 2.NP, které je
pouze nad částí showroomu a skladem. IS. Elektřina
230/400V, obecní vodovod, obecní kanalizace. Topení za−
jištěné vlastním plynovým kotlem. Na střeše objektu se na−
chází solární panely, díky kterým je levný provoz celého
objektu. & 734 319 301

1.250.000 Kč 

3.150.000 Kč
Rodinný dům 3+1 (894m2), Lštění   
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 894m2

v obci Lštění (Blížejov), okr. Domažlice o zastavěné ploše
120m2. Nemovitost má dispozici 3+1 a je částečně
podskle pena. Na pozemku se dále nachází stodola a ga−
ráž. IS: voda−vlastní studna, plyn, el. 220/380V, obecní
kanalizace, topení: ústřední (plyn. kotel + kotel na TP) +
lokální TP. 

Vřele doporučujeme! & 734 319 302

2.599.000 Kč
Rodinný dům 5+1 (677m2), Vlkošov
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 677m2 ve
Vlkošově (Bezvěrov), okr. Plzeň−sever. Dům má dispo−
zici 5+1 s koupelnou a WC. Dům je podsklepen. IS:
obecní vodovod, elektřina 220/380V, septik, topení:
ústřední tuhá paliva. Na pozemku se dále nachází sto−
dola, zděné kolny. Možno financovat hypotečním úvě−
rem, který Vám zdarma zprostředkujeme. Ukazatel
energetické náročnosti: G − probíhá vypracování PENB,
údaj bude aktualizován. 

Doporučujeme vidět! & 734 319 302

3.199.000 Kč
3+1 (73m2), Na Tržišti, Staňkov
Nabízíme k prodeji byt 3+1 v osobním vlastnictví ve
Staňkově, ul Na Tržišti o výměře 73m2. Byt se nachází 
v 5. (posledním) patře bytového domu po revitalizaci.
Byt je po rekonstrukci. K bytu náleží sklepní koje. Fond
oprav 2.700,−Kč. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému
bydlení. K dispozici k užívání je lodžie v mezipatře. Mož−
no financovat hypotečním úvěrem.

Vřele doporučujeme! & 734 319 302

G GC

3+1/B/parkovací místo (117m2), ul. K Čínovu, Klatovy
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 3+1
o čisté podlahové ploše 97,11 m2 + balkon o velikosti 
15,10 m2, v novostavbě domu z roku 2020. Byt se nachází
v 1. patře domu s výtahem v ulici K Čínovu. Byt je vybaven ku−
chyňskou linkou se spotřebiči – varná deska, trouba, myčka.
V kuchyni, chodbě, koupelně, WC a komoře je dlažba. Balkon,
okno z obý vacího pokoje a z kuchyně je orientováno na jiho−
západní stranu. Ložnice a pokoj mají okna na stranu západní.
Topení plynové etážové – každý pokoj svůj samostatný ter−
mostat. Do bytu je přiveden poskytovatel vysokorychlostního
internetu (optický kabel). K bytu náleží sklep o velikosti
5,96m2 a vlastní parkovací stání. & 734 319 301

G

RD/Chalupa 3+1 (1267m2), Švihov, okr. Klatovy
Nabízíme prodej dvou podlažní rodinný dům chalupu s čís−
lem evidenčním k trvalému bydlení i k rekreaci v malé klidné
části města Švihov nedaleko Klatov. Jedná se o částečně
podsklepený dům v původním stavu o dispozici 3+1 s vel−
kou zahradou a menší samostatně stojící zemědělskou stav−
bou. V domě se zast. plochou 62m2 se nachází v 1.NP
chodba, pokoj, kuchyně s koupelnou. V mezipatře je WC
a špajz. V 2. NP se nachází dva pokoje a komora.  Okna dře−
věná, podlahová krytina – beton, dřevo, dlažba. Vytápění
ústřední elektrické + lokální na tuhá paliva. IS: elektřina
230/400V, vlastní kopaná studna, septik. & 734 319 301

RD/Chalupa (548m2), Strážovice, Pačejov, 
okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji rodinný dům, chalupu s číslem popis−
ným a vlastním pozemkem o celkové velikosti 548m2

v obci Strážovice, nedaleko obce Pačejov. V 1.NP domu
se nachází dvě prostorné místnosti (dříve využíváno jako
obchod), sociální zázemí. V druhé polovině domu se na−
chází stodola/ garáž V 2.NP domu se nachází půdní pro−
story. Střešní krytina – tašky. IS: el. 230/400V, voda
z obecní studny (přivedena do domu) + obecní vodovod
v komunikaci, topení – lokální na tuhá paliva, kanalizace
– výstavba v obci v plánu.  & 734 319 301   

3+1 (80m2), Osvračín, okr. Domažlice  
Nabízíme k prodeji byt 3+1 v osobním vlastnictví
v Osvračíně o výměře 80m2. Byt se nachází v prv−
ním patře bytového domu. Byt je v původním, udr−
žovaném stavu. K bytu náleží sklep. Fond oprav
1.008,−Kč. Vzdálenost do Staňkova 5km, do Hor−
šovského Týna 10km. Velmi zajímavá nabídka ke
klidnému bydlení či jako investice. Možno financo−
vat hypotečním úvěrem. 

Vřele doporučujeme! & 734 319 302

G G G



Tento rok pořádá sportovní klub cyk−
listiky Velovis Švihov již druhý závod
okolo hradu Švihov. Uskuteční se ke
konci závodní sezony horských kol
v sobotu 15. října se startem první
kategorie v 9 hodin. 
Protože začíná s podzimem cyklokro−
sová sezona, máme zařazeny do závo−
du horských kol i starty cyklokrosu.
Podle počtu startujících budou katego−
rie žáků, kadetů, juniorů a mužů i žen
buď sloučeny, nebo odstartují samo−
statně. Starty jsou seřazeny tak, aby
závodníci mohli zvládnout dva starty,
horská i cyklokrosová kola, potřebují
však do jednoho dne dva závodní spe−
ciály, tedy horské a cyklokrosové kolo. 

Tento náš závod je vhodný jako přípra−
va do nové sezony a v našem regionál−
ním závodě si cyklisté dobře potrénují.
Dovolím si připomenout, že v prvním
ročníku startoval mezi dětmi do deseti
let i budoucí několi−
kanásobný mistr
světa ze Stříbra,
Zdeněk Štybar.
Je tedy šance, že se
z malých závodníků
startujících v dět−
ském seriálu závodů
horských kol Talent
cup v budoucích le−
tech objeví stejně
skvělý cyklista, jako
je Zdeněk.
Jak jsem již uvedl,
náš závod je spíše
regionální, bez bo−
hatých sponzorů a pořadatelé jsou ve
velmi malém počtu. Avšak za pomoci
města Švihov, které nám pomůže se
sekáním, zázemím závodu v prosto−
rách velkého stanu, kde je kancelář zá−
vodu, a s občerstvením. Spolu s tímto

prostorným stanem pro zázemí závodu
nám půjčí i stoly a lavice. Správa hradu
Švihov nám pomůže s energií a využi−
jeme venkovní prostory hradu. 
Se zajištěním trati závodu v podobě
plůtků a pásky podél ní spolupracuje−
me s firmou Imont, která nám potřebný
materiál zapůjčí. V jarním termínu po−
mohla místní firma GIRAFFE FACILITY.
Mediální prezentaci a reportáž ze závo−
du přináší FilmPro, místní regionální
zpravodajství, a měsíčník ROZHLED.
Ceny do závodu dodá pak
kellysbike.com/cs/ a prodejna jízdních
kol Velovis Švihov.
Připravte se, 15. října startem katego−
rie mužů a juniorů v 9 hodin začne zá−
vod Okolo hradu Švihov a doufáme, že
se současné uplakané a studené poča−
sí umoudří a ukáže nám krásné babí lé−
to a uprostřed října nás ještě sluneční
paprsky zahřejí a potěší. 
Přihlášky předem na stránkách

www.talentcup.cz, kde je i zvýhodněné
startovné pro předem přihlášené závo−
dníky a ty, kteří odstartují na horském
i cyklokrosovém kole. 

Za sportovní klub cyklistiky 
Velovis Švihov, Petr Hladík
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Pojeďte s námi na kole Okolo hradu Švihov
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Dnešní doba přináší pro podnikání mnoho nových
vlivů a překážek, počínaje několikanásobně vyšší−
mi náklady na energie, nedostatku kvalifikované
pracovní síly či turbulentní poptávkou především
ve stavebnictví. I přes tyto složitosti zvládá spo−
lečnost BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o. nadá−
le rozvíjet svou činnost a rozšiřovat svou nabídku
produktů. O tom všem jsme hovořili s jednatelem
společnosti Ing. Tomášem Hroudou.

n Jak se odráží dnešní stav ekonomiky na provo−
zní činnosti BSG?
Jelikož naše společnost nabízí zákazníkům již tra−
dičně vysokou kvalitu svých výrobků za rozumné
ceny a především v rozumných termínech dodání,
velká část našich obchodních partnerů se k nám

znovu vrací s novými zakázkami, které chtějí realizo−
vat z našich výrobků. Díky tomu rozšiřujeme portfo−
lio spokojených a stálých zákazníků. Z výrobků, o
které narůstá zájem především i díky cenově nejvý−
hodnějšímu srovnání oproti dostupné konkurenci,
můžu jmenovat např. naše tepelně izolační tvárnice.
Toto zdivo se skládá z betonové nosné části a z tvr−
zeného stabilizovaného samozhášivého polystyré−

nu, který je chráněn opět betonovou skořepinou.
Tento unikátní systém odstraňuje nutnost dodateč−
ného zateplení, což umožňuje provádět neomítané
(pohledové) stavby v přírodním vzhledu betonových
tvárnic, nebo lze využít možnosti vodoodpudivého.
hydrofobního nátěru. Stavba z našich tvárnic vychá−
zí zhruba o Kč 1.500,−/m2 levněji oproti konkurenč−
ním cihlovým stavbám, které musí být ještě doda−
tečně omítány a zateplovány. Pro tyto mimořádné
vlastnosti a ekonomickou výhodnost, je naše zdivo
oblíbeno u zákazníků a tvoří podstatnou součást na−
šeho výrobního portfolia spolu s našimi skládanými
stropy.

n Jaké výhody přináší skládané stropy?
Stropy, tzv. skládané stropní konstrukce, jsou jedi−
nečné především při rekonstrukcích a v místech,
kde nelze použít těžkou jeřábovou techniku, jejíž vy−
užití je i samo osobě velice nákladné. Samotný sklá−
daný strop se pak jednoduše složí přímo na místě
stavby. Strop je složen ze stropních trámců, které
jsou tvořeny prostorovou výztuží únosnosti dle sta−
tického návrhu a dolní částí tl. 45 mm sloužící pro
osazení stropních vložek a destiček. Pro vyztužení a
zesílení stropů dodáváme i ztužující věnce včetně
kari sítí. Významnou výhodou skládaného stropu je
pak cena, která je výrazně nižší oproti, např. stropu
filigránovému, či stropu z panelů Spiroll.

n Připravili jste pro zákazníky nějaké novinky
v roce 2022?
Pro zlepšení dodávek našich produktů, včetně
transport betonu, jsme významně rozšířili náš vo−
zový park. S cílem rozšířit a zkvalitnit službu zákaz−
níkům, kteří poptávají dodávky transpor tbetonu,
jsme pořídili mobilní čerpadlo Putzmeister na pod−
vozku Mercedes – Benz s výložníkem 24 metrů.
Nově disponujeme i dalším tahačem s návěsem
pro přepravu sypkého materiálu, univerzálním ná−

kladním kontejnerovým vozem pro menší dodávky
různých druhů zboží. 

n Máte v současné nelehké době plán pro další
rozvoj? 
Naše společnost se postupně zaměřila především
na atypické prefa výrobky, které ne každý dokáže ve
špičkové kvalitě vyrábět a dodávat. Jedná se o vý−
robky vyráběné přímo na míru, dle zákazníkem do−
dané projektové dokumentace. Dnes dokážeme do−
dávat nejen designové prvky z několika druhů pro−
barvených betonů, pohledová schodiště, točivá
schodiště, podesty, pohledové ploty, elektrokaplič−
ky, panely, betonové bloky se zámky, ale i např.
komponenty pro skelety železobetonových kon−
strukcí staveb (sloupy, vazníky, ztužidla, průvlaky
apod.) včetně prefabrikovaných dílů pro silniční
stavby, pro které jsme nově získali certifikaci ŘSD.
Zvýšená poptávka po těchto výrobcích zapříčinila
to, že nyní rozšiřujeme výrobní prostory o novou
přístavbu stávající haly. 

n Při rozšiřování výroby je potřeba i většího po−
čtu nových zaměstnanců. Budete nabízet nová
pracovní místa?
V dnešní době je velmi obtížné obsazovat pracovní
místa především v kvalifikovaných dělnických pro−
fesích a to i přesto, že naše platové podmínky jsou v
regionu nadstandardní. Technické profese, které pro
rozšíření výroby budeme potřebovat, jsou přede−
vším šikovní truhláři, svářeči a řidiči skupiny C+E.
Děkuji Vám za rozhovor.                                   (pi)

BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o.
se neustále rozvíjí a rozšiřují nabídku
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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  63 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 te−

pelné 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.  

Využijte Kotlíkové dotace 
na pořízení tepelného čerpadla 

ve výši až 180 000 Kč !
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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Významná osobnost města Plzně a
oblíbená pedagožka Marie Hel mová
má pomník na Masarykově třídě.
Její památku nově připomíná vzrost−
lý habr s pamětní des kou, které fi−
nancoval městský obvod Plzeň 4. 

Marie Helmová patří mezi velké
osobnosti města Plzně. Známá byla
jako učitelka na Gymnáziu Luďka Pika
v Plzni a jako zakladatelka Sluníčkové
sbírky, díky které se za 21 let podařilo
vybrat úctyhodných 3,4 milionu ko−
run pro Nadaci pro transplantace
kostní dřeně.

„Měl jsem to štěstí paní Marii Hel−
movou poznat osobně, neboť učila
moji dceru. Byla na jedné straně pří−
sná, ale zároveň spravedlivá. Měla
mimořádnou schopnost získat si obli−
bu u svých studentů. I já si vzpomí−
nám, jak jsme doma pekli sluníčka pro
tuto sbírku. Je naší morální povinností
udržet odkaz Marie Helmové naživu,“
uvádí místostarosta Zdeněk Mádr. 

Marie Helmová se narodila v  roce
1955 v Nezamyslicích u Sušice, pro−
fesní život zasvětila výuce chemie a
biologie na plzeňském Gymnáziu

Luďka Pika, kde působila od roku
1984. Studenty vždy vedla k pomoci
druhým. Sama jim přitom šla příkla−

dem, když se v 90. le−
tech zařadila mezi prv−
ní registrované dárce
kostní dřeně v  Plzni a
po zději založila Sluníč −
kovou sbírku. 

„Na osobnosti, ja−
kou byla Marie Hel −
mová, nesmíme nikdy
zapomenout. Její pa−
mátku od roku 2018
připomíná pamětní de−
ska, která se však na−
chází ve vnitř ních pro−

storách gymnázia. Proto jsem moc
rád, že jsme našli cestu, jak jméno

Marie Helmové
připo menout široké
veřejnosti a přispět
tak k tomu, aby
v našich srdcích ži−
la dál,“ říká sta −
rosta obvodu To −
máš Soukup.

Marie Helmová
v  roce 2006 one−
mocněla rakovinou,
na kterou 28. listo−

padu 2017 zemřela. I přes nepřízeň
osudu v  sobě našla sílu a odhodlání
vyučovat a pracovat pro Nadaci až do
posledního roku svého života.

„Začátkem roku 2018 jsem pře−
mýšlel o tom, co bych mohl udělat
pro ocenění celoživotní práce man−
želky, která vrchovatě naplnila své
poslání v povolání učitelky a v chari−
tativní činnosti. Jsem velmi rád, že
se myšlenku na pamětní desku po−
dařilo zrealizovat. Nesmírně si vážím
ocenění man žel ky městským obvo−
dem Plzeň 4,“ uvedl manžel Zdeněk
Helma. 

n  n  n

Sluníčková sbírka pro transplantace kostní dřeně

Živá hudba
BRÁCOVÉ 

hrají 10.10. 
a 24.10.2022

(pondělí)

v GRANDU Klatovy
od 17 do 21.30 hod.
k poslechu i tanci.
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Od konce srpna dělá radost obyva−
telům Staňkovska nový městský
park, který nese jméno po význam−
né místní podnikatelské rodině
Kreysů. Tento park vznikl zásadní
revitalizací původního prostoru po
již nefunkčních a dlouhodobě chát−
rajících uhelných skladech. Město
Staňkov zde nechalo vytvořit pří−
jemný prostor pro aktivní odpoči−
nek obyvatel. 
„Hlavně mladé a aktivní sportovce
zaujme možnost využití různého po−
silovacího nářadí na workoutovém

hřišti, mladší návštěvníci ocení
možnost využití trampolíny a je po−
čítáno i s aktivním vyžitím občanů
při stolním tenisu, který bude z dů−
vodů delších dodacích lhůt ještě na−
instalován. Kreysův park ocení jistě
i rodiny s malými dětmi a starší
spoluobčané, kterým tento důstojný

prostor umožní prožít příjemné chví−
le při relaxaci a pasivním odpočinku.
Pro tyto účely jsou zde lavičky, dře−
věná lehátka a travní porost,“ vy−
světluje využití nového městského
parku starosta Staňkova Mgr. Bc.
Alexandr Horák.
„Potěšilo mě, že se v zadní části
podařilo zachovat několik původních
stromů, které poskytnou tolik po−
třebný stín v horkých dnech. Parko−
vé záhony a trávníky jsou také vyba−
veny kapénkovou závlahou, která
zajistí jejich pěkný vzhled. Celkový

dojem z parku si obyvatelé Staňkova
užijí sice až příští rok, kdy vykvetou
osázené keře, květnatá louka i liliový
záhon, ale již teď je toto místo velice
vkusné a hezké a působí uklidňují−
cím a uvolňujícím dojmem,“ říká
starosta Horák. 
„Jsme rádi, že jsme dostali mož−

nost se přihlásit do vý−
běrového řízení a pro
Staňkov tento krásný
park vybudovat,“ po−
tvrzuje příjemný pocit

z parku Jan Sládek, vedoucí firmy
Šumavské zahrady, která Kreysův
park realizovala. 

„Staňkov je dalším příkladem toho,
že do měst se začínají vracet zelené
plochy. Je jich ještě stále velmi má−
lo, chybí především ve starší bytové
zástavbě a důsledkem tohoto stavu

je v horkých měsících přehřívání
obytných prostor i měst. Ve Staňko−
vě se podařilo ubránit nevyužitou
plochu před jiným industriálními záj−
my a vytvořit zde klidovou a ekolo−
gicky nesmírně cennou lokalitu, jejíž
hodnotu ocení nejvíce až budoucí
generace. Postoj vedení města nám

byl velmi sympatický, proto jsme se
také pokusili o co nejlepší výsledek
a vycházeli jsme městu vstříc.“
Firma Šumavské zahrady je rodinnou
společností, která v současné 4

Nový Kreysův park ve Staňkově 
k relaxaci i sportu

Původní stav před realizací parku.

Kreysův park ve Staňkově.

Pro obyvatele Staňkova otevřel nový park starosta města Mgr. Bc. Alexandr
Horák (uprostřed).
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4 době nabízí především komplex−
ní péči o veřejnou a soukromou ze−
leň, včetně stavebních prací. Navr−
huje zahrady a realizuje zakázky po
celé České republice, kde spolupra−
cuje s celou řadou předních če−
ských stavebních firem. Je také jed−
nou z největších zahradních reali−
začních firem v západních Čechách.

Může se pochlubit tak významnými
realizacemi, jako je například střešní
zahrada na Gymnáziu v Klatovech,
zahradní úpravy okolí Nového divad−
la J.K.Tyla v Plzni, či luxusní soukro−
mé zahrady v Praze a na Šumavě. 
Dělá velké zakázky pro obce i měs−
ta, jako jsou například nová dětská
hřiště u mateřských škol, ale i sado−

vé úpravy pro firemní ob−
jekty a areály, pro obytné
zóny, pro sportovní středi−
ska. Buduje jezírka okras−
ná i na koupání, umělé za−
hradní potůčky, automa−
tické závlahy, opěrné zdi
pro zahrady ve svahu, za−
hradní chodníčky, altány,
pokládá předem vypěsto−
vané travní koberce a od−
borně pečuje o rozsáhlé
travní porosty. 
Z tohoto důvodu má trvale
zájem i o nové zaměstnan−
ce ze zednických oborů,
ale i o řidiče traktorů a za−
městnance se znalostmi
vodoinstalací, které využijí
při stavbě závlah i vodních
jezírek. Máte−li zájem o za−
jímavou práci na čerstvém
vzduchu a s výsledkem,
který je trvalý, domluvte si
schůzku na telefonním
čísle 602199244.         (pi)
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Krajská rada  rozhodla vybrat jako
nejvhodnější nabídku veřejné za−
kázky na stavební práce nového
dialyzačního střediska Klatovské
nemocnice  účastníka výběrového
řízení č. E1 Geosan Group a.s. z Ko −
lína.  Její nabídková cena  činí 71,2
milionu korun včetně DPH. 

„S  Geosanem bude uzavřena
smlouva o dílo s tím, že maximální ce−
na za toto dílo bude při uplatnění tzv.
valorizační doložky činit cca 92,6 mili−
onu korun včetně DPH,“ uvedl ná měs −
tek hejtmana pro oblast ekonomiky, 

investic a majetku Roman Zarzycký.
Zahájení stavebních prací se předpo−
kládá v  souladu se zadávací doku−
mentací do pěti pracovních dnů od
písemného pokynu objednatele po
nabytí účinnosti smlouvy zveřejně−
ním v registru smluv. Pře dání stave−
niště se předpokládá nejdéle na za−
čátku října. Realizace stavby nového
dialyzačního střediska by měla být
dokončena v termínu do 360 kalen−
dářních dnů. V krajském  rozpočtu se
na krytí této veřejné zakázky počítá
pro letošní rok  celkem se 40 miliony
korun. Zbývající finanční prostředky
budou nárokovány při sestavování
roz počtu na rok 2023 a 2024. 

Nové dialyzační středisko
v Klatovech
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Autospol
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Léto opět uteklo jako voda a září se
přihlásilo nejen sychravým poča−
sím, ale hlavně novým školním ro−
kem. Zlomový je pro všechny „prv−
ňáky“, kteří nastupují do základních
škol, ale i pro „prváky“ nastupující
na školy střední, vysoké nebo od−
borná učiliště. Obzvlášť důležitý
však bude pro všechny žáky devá−
tých ročníků, kteří si budou letos
vybírat, jakým směrem se ze zá−
kladní školy vydají vstříc svému po−
volání. Rozhodování to není jedno−
duché a často při něm hraje velkou
roli profese rodičů nebo prarodičů a
bohužel v dnešní době i finanční ná−
ročnost.
Společnost MASO WEST s.r.o. zná
mnoho lidí nejen z Klatov, ale i ze širo−
kého okolí. Těžko budete hledat něko−
ho, kdo nikdy neochutnal z pestré na−
bídky uzenin, lahůdek nebo masa
českého původu od šumavských ze−
mědělců. Málokdo však ví, že naše
společnost úzce spolupracuje se
Střední školou zemědělskou a potra−
vinářskou Klatovy při přípravě budou−
cích řezníků a uzenářů na své povolá−
ní. SŠZP Klatovy nabízí již několik let
žákům končícím základní školu učeb−
ní obor ŘEZNÍK−UZENÁŘ a právě
praktická výuka tohoto oboru probíhá
ve výrobně MASO WESTU v Klato−
vech a na jatkách v Dehtíně. 
„Žáci zde získávají již od prvního roč−
níku cenné zkušenosti přímo ze života
firmy,“ říká mistr odborného výcviku
pan Josef Kučerka. „Během praktické
výuky procházejí učni všemi provozy
a postupně se seznamují a učí se do−
vednosti pro zvládnutí svého povolá−
ní. Letos máme v prvním ročníku 10
žáků a hned od prvních dnů praktické
výuky si mistři na dílnách pochvalo−
vali jejich zručnost a zájem o práci,“
dodává jedním dechem pan Kučerka.
„Učební obor ŘEZNÍK−UZENÁŘ je
perspektivní obor pro chlapce i dívky
a v dnešní rozkolísané době bych rád
vyzdvihl finanční nenáročnost tohoto
oboru pro rodiče. Vybavit žáka do
prvního ročníku jakéhokoliv učebního
oboru je finanční zátěž pro rodiče,
která při výběru učebního oboru může
sehrát svoji roli,“ dodává jednatel fir−

my MASO WEST s.r.o. pan Ing. Sta−
nislav Kopáček. „Proto během prak−
tické výuky mají studenti u nás vše
bezplatné. Jsou zajištěny zdarma
obědy, veškeré vybavení k výkonu
praxe – sady nožů, ocílky atd. a pra−
covní ochranné pomůcky – obuv, ob−
lečení, drátěné rukavice, ochranné
gumové zástěry. Naším cílem je co
nejméně zatěžovat v dnešní době
napjaté rodinné rozpočty,“ vysvětluje
pan Ing. Kopáček. A hned dodává:
„Naši učni naopak získávají již od prv−
ního ročníku bohaté finanční ohodno−
cení, mají v našem podniku možnost
placených brigád a po absolvování
učebního oboru není výjimkou, že
u nás zůstávají v trvalém pracovním
poměru.“
Na zaměstnání jsme se zeptali také
loňského absolventa: „Byl jsem rád,
že mohu zůstat v závodě, kde jsem
se vyučil. Znám jednotlivá pracoviš−
tě, lidi a chod provozu. Měl jsem
obavu, že po vyučení si budu muset
zvykat na nové prostředí, poznávat
nové lidi a začínat prakticky od za−
čátku. Tady už všechno důvěrně
znám a usnadnilo mi to vstup do za−
městnání. Můj děda byl řezníkem a
jako malý jsem ho netrpělivě vyhlížel,
když se vracel od sousedů ze zabi−
jačky s výslužkou v podobě jaternic
a jelit. Dnes se na výrobě různých
dobrot podílím sám a když přinesu
dědovi ochutnat, směje se a říká:
„Hmm, něco tě tam naučili.“
Vážení rodiče, pokud budete mít
k učebnímu oboru ŘEZNÍK−UZENÁŘ
jakékoliv dotazy, obraťte se na paní
Marii Weinfurtovou (SŠZP Klatovy –
tel.: 731 410 907, 376 311 605, 
e−mail: weinfurtova@sszp.cz) nebo
paní Miroslavu Svobodovou (MASO
WEST s.r.o. – 376 340 441, e−mail:
svobodova@masowest.cz) pro bližší
informace.
Budeme se těšit, že za rok v září opět
přivítáme v našem závodě nové učně,
kterým budeme rádi předávat cenné
zkušenosti a hlavně krásu tohoto ře−
mesla.
Přejeme všem žákům 9. tříd šťastnou
volbu při výběru školy nebo učebního
oboru. (pi)

MASO WEST zahájil
nový školní rok

„Vážení zákazníci a odběratelé, rád bych Vám touto cestou
poděkoval za Vaši přízeň a věřím, že i nadále budete spokoje−
ni s našimi výrobky, což je hlavním cílem a smyslem práce
společnosti MASO WEST s. r. o.“

Ing. Stanislav Kopáček, jednatel a majitel 
společnosti MASO WEST s. r. o.
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S podzimními dny přichází chladnější
počasí a je nutné omezovat venkovní
aktivity, ale obyvatelé Domova seniorů
u Hnačova se cítí stále velmi bezpečně
a těší se z tepla svých domovů. Jejich
domky a poskytované služby jim i v té−
to době zajišťují maximum klidu, ticha,
bezpečného zázemí a vzájemného po−
rozumění. 
„Věnujeme velkou pozornost aktivnímu
naplnění volného času našich seniorů.
Nikdo v našem domově se nesmí cítit
opuštěný, nesmí mít pocit, že se o něj
nezajímáme, že nám jsou lhostejné jeho
případné starosti a zdravotní potíže,“ ří−
ká paní Renata Hanousková. „Spolupra−
cujeme proto i s mateřskou školou
v Plánici, kdy se ve školním roce navzá−
jem navštěvujeme, a naši senioři dětem
předčítají pohádky, hrají si s dětmi hry
anebo jim dokonce zahrají a zazpívají
společně nějaké dětské písničky. Předá−

vají dětem tak svoje zkušenosti, schop−
nosti a cit. Děti získávají nový životní
rozměr a naši staroušci v dětském ko−
lektivu pookřejí a zavzpomínají na svá
dětská léta.
Našim seniorům nabízíme také celostní
cvičení pro dlouhý život, posílení zdraví,
ducha i osobní sílu „Tai ji quan“. Cvičí

jen ten, kdo chce, ale protože jsou to ti−
síciletím osvědčená čínská cvičení
vhodná i pro starší lidi, kteří třeba ani ni−
kdy sportu neholdovali, a pomáhají
v protažení a pohyblivosti těla, zájem je
velký. Každý má možnost využívat svůj
volný čas jak chce. Někdo si čte, někdo
hraje člověče nezlob se, karty, venkovní
kuželky, šachy, někdo nám vypomáhá
s péčí o domácí zvířátka. Samozřejmě
dál také plánujeme nové výlety, společ−

ná setkávání u ohýnku, kde si po−
vídáme a opékáme špekáčky a
klobásy. Nemocí se nebojíme, na
Covid jsme všichni očkovaní
a starouškové jsou plni energie a
zdraví. Pořádáme různé „dílnič−
ky“, kde se učíme vyrábět různé

dekorativní předměty v rámci ergotera−
pie. Na listopad chystáme pečení vá−
nočního cukroví, kterého se jistě zúčast−
ní většina klientů. Snažíme se i společně
oslavovat různé svátky a narozeniny
ubytovaných,“ říká o zpestřování života
seniorů paní Hanousková.
Adolf Hanousek se stará o nákupy pro

ubytované, vaří a za−
jišťuje celodenní stra−
vu, vše s maximálním
důrazem na kvalitu po−

dávaných jídel a hygienické bezpe−
čí. Pokud senior potřebuje, odveze
jej na nákupy, doprovodí k doktoro−
vi nebo na úřad. 

„Téměř každý den se přesvědčujeme,
jakou předností pro obyvatele Domova
pro seniory Hnačov je naše menší, klid−
ná, rodinná komunita,“ říká paní
Hanousková. „Pobyt v přírodě má
určitě velký vliv na posilování psy−
chiky i fyzického zdraví našich se−
niorů.“
Manželé Hanouskovi chtěli již při
založení nového domova nabídnout
především klidné, příjemné bydlení

s velkým pocitem bezpečí, bez starostí a
napětí, které je tak běžné především
v současném městském prostředí.
Každý ze seniorů bydlí v garsoniéře nebo
ve dvoupokojovém bytě, má svůj vlastní
domov a zajištěné soukromí, vše samo−
zřejmě s kompletním sociálním zaříze−
ním. Ze všech pokojů je krásný výhled
na jih a na celý areál. Pokud chce, může
se zapojit do různých aktivit, ale do niče−
ho není nucen, je jen na něm, s kým se
bude stýkat a jak často. Přesto tu není
nikdo, kdo by se stranil ostatních. 
„Často od našich seniorů slyšíme,
že jsme jejich velká rodina, dokonce, že

nebýt nás, nikoho už by neměli. Vzpo−
mínám při tom vždy na svého tatínka,
o kterého jsme se také tady starali a
zpříjemnili mu tak poslední roky jeho ži−
vota,“ říká paní Hanousková.
„Náš areál leží v nádherném prostředí
v těsné blízkosti Hnačovského rybníka
na okraji lesního komplexu, který se roz−
prostírá mezi městečkem Plánice a
městečkem Nalžovské Hory v Šumav−
ském předhůří.“

„Ubytovaní senioři považují za přednost
našeho domova nejen umístění areálu,
ale i kvalitní stravování. Vaříme přede−
vším klasickou českou kuchyni, na kte−
rou byli zvyklí celý život a mají ji nejradě−
ji,“ připomíná nám Adolf Hanousek.
Provozovatelé dbají také na zajištění
všech zdravotních služeb. „Velice se
nám osvědčila spolupráce se zdravot−
nickou organizací Advantis Medical, kte−
rá našim klientům zajišťuje veškerou do−
mácí zdravotnickou péči. Jejich zdravot−
ní sestry sem pravidelně dojíždí a velmi
ochotně, řekla bych se srdíčkem na dla−
ni, velmi mile a kvalitně zajišťují pravidel−
nou péči našim klientům. Když je třeba
nějaké vyšetření, berou i náběry krve a
moči. Mohou zajistit také rehabilitaci po
úrazech nebo po operacích. Moc chce−
me také poděkovat MUDr. Jiřímu Klou−
dovi, lékaři z Plánice, který skvěle a
s velkým zájmem pečuje o naše klienty
i v této těžké době,“ ujišťuje nás paní Re−
nata Hanousková. Zajištěny jsou i pravi−
delné prohlídky u zubaře. Pro případ
nouze mají v Domově seniorů u Hančo−
va také vlastní defibrilátor.                  (pi)

Seniorům u Hnačova 
svědčí místní lesy
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U oborů mechanik opravář motorových vozidel a opravář zemědělských stro−
jů zajišťujeme pro žáky společně s firmou EvoBus Česká republika s.r.o. (vý−
robce autobusů Mercedes), možnost absolvování odborné praxe a možnost
získání stipendia až 3 000,− Kč/ měsíc ve školním roce. Po získání výučního
listu také  možnost zaměstnání ve firmě EvoBus Česká republika s.r.o.

Žáci v oborech Agropodnikání a Opravář zemědělských strojů mají možnost
získání stipendia od zemědělských společností.

Škola je od roku 2018 Centrem odborné přípravy Ministerstva zemědělství
ČR. V období čtyř let jsme s finanční podporou MZe ČR pořídili zemědělské
stroje za téměř 9 milionů Kč. Jedná se o smykový nakladač CASE, lis s va−
riabilní komorou Kubota, ovíječku balíků Kubota, traktor Deutz−Fahr o výkonu
210 koní, fekální cisternu Meprozet, radličkový kypřič ,kombinovaný kypřič,
obraceč píce šestirotorový – nesený, shrnovač píce dvourotorový tažený –
boční řádek,diskový nesený žací stroj středově zavěšený a velkoobjemový
návěs. Stroje slouží jako učební pomůcky pro obory Agropodnikání, Opravář
zemědělských strojů a Zemědělec farmář. Žáci mají možnost vidět a vy −
zkoušet si je v praxi na Školním hospodářství v Horšově při polních pracích
na našich polích, lukách, pastvinách a ve stáji.

Od září roku 2020 je na Školním hospodářství v Horšově v provozu moderní
robotizovaná stáj, ve které chováme skot plemene Jersey. Roboti zde pomá−
hají s krmením, dojením a čištěním roštů a žáci se učí pracovat s výstupy –
informacemi o jednotlivých zvířatech. Součástí stáje je výrobna mléčných
produktů. Na jejich výrobě se žáci v rámci praxe a odborného výcviku také
podílejí. Zúčastnili jsme se Národního šampionátu dojeného skotu plemene
Jersey, který se konal v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat 2021
v Brně. Zde naše dvě prvotelky obsadily 5. a 6. místo. Kromě stáje slouží pro
praxi žáků také malý hospodářský dvůr, kde chováme malá zvířata včetně
prasat, ovcí a koz. V areálu máme také chov koní plemene Hafling.

Pro tříletý obor vzdělání kuchař – číšník máme kvalitní pracoviště odborného
výcviku – restauraci s ubytováním − Penzion V Oboře v Horšově, který pro−
vozují žáci pod vedením učitelů odborného výcviku. Pro žáky tohoto oboru
máme připravené výměnné odborné pobyty v zahraničí, barmanský a baris−
tický kurz, kurzy studené kuchyně, carvingu (vyřezávání ovoce), zpracování
ryb, zpracování mléka na mléčné výrobky a další.

Dále žákům nabízíme kurzy autoškoly B, T, C, (dle oborů), základní kurzy
svařování s možností rozšíření na normu ČSN EN ISO 9606 ve vlastní

svařov ně, žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika mají
pro potřeby praxe k  dispozici vlastní Mateřské centrum, žáci
oboru Cukrář vlastní nově vyba venou cukrářskou výrobnu 
a cukrářské výrobky nabízíme k prodeji ve školní cukrárně. Pro
školní autoškolu jsme letos pořídili nákladní automobil IVECO.
V loňském školním roce získalo řidičský průkaz skupiny C také
8 dívek z  oboru Zemědělec farmář. Žákům také nabízíme 
možnost ubytování v našem domově mládeže.

Čtyřleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou:
41-41-M/01 Agropodnikání
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Tříleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem:
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař – číšník
41-51-H/01 Zemědělec – farmář, se zaměřením na chov koní  
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
36-67-H/01 Zedník

Dvouletý obor vzdělání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých oborů:
64-41-L/51 Podnikání

Obory vzdělání ve školním roce 2022/2023

KONTAKTY:  www.sos-souhtyn.cz 
https://www.facebook.com/sossouhtyn?ref=ts&fref=ts

ředitelka školy ing. Miluše Fousová    
tel: 602 457 421     e-mail: sos-souhtyn@sos-souhtyn.cz     

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
se koná 15. listopadu 2022 od 9.00 do 17.00 hod.

Rádi vás přivítáme na všech pracovištích školy
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EvoBus Česká republika s.r.o., závod Holýšov

Společnost EvoBus působí v České republice již od roku
1998. S každým rokem se společnost rozšiřuje o nové prosto−
ry a výrobní haly, které disponují nejmodernějšími výrobními
technologiemi ve střední Evropě. Závod opouštějí jak jednotli−
vé segmenty karoserii značek Mercedes−Benz a Setra, tak
i celé skelety těchto zájezdových autobusů.

EvoBus Česká republika s.r.o. zaměstnává nyní 870 zaměst −
nanců různých profesí a snaží se své zaměstnance rozvíjet 
nejen pomocí odborných školení, ale i rekvalifikačních kurzů.
Ve spolupráci s partnerskou školou SOŠ a SOU Horšovský
Týn umožňuje studentům v rámci programu „Podporujeme
talenty“ vykonávat praktickou část jejich výuky přímo
v prostorách společnosti.

EvoBus Česká republika s.r.o. 
Výrobní závod Holýšov
K EvoBusu 610, 345 62 Holýšov 

Servisní a prodejní centrum: 
Na Hůrce 211/10, 161 00 Praha 

Kontakt: 
Tel. 733 627 642 
kariera.evobus@daimlertruck.com 
Evobus.jobs.cz

EvoBus Česká republika s.r.o. je výrobní společnost, 
která patří do koncernu Daimler Truck AG. V tuzemsku se nachází další sesterská 

společnost Mercedes−Benz Trucks Česká republika s.r.o.

Praxe studentů probíhá po celou dobu pod odborným 
dohledem odpovědných zaměstnanců svařovny a náře −
zárny. Mohou se zde seznámit s ohraňovacími lisy, plechovým
a trubkovým laserem, vyzkoušejí si strojní obrábění, sestavo−
vání jednoduchých dílů, svařování a práci s autogenem
a mnoho dalšího.

Cílem tohoto programu je zvýšit dovednosti a konku −
renceschopnost studentů na trhu práce a získání 
odborné praxe v mezinárodní společnosti. Studenti, kteří
si zvolí praxi ve společnosti EvoBus Česká republika s.r.o.
získají nejen mnoho praktických dovedností, ale také finanč−
ní podporu ve formě stipendia. Talentovaní studenti, kteří se
ve společnosti dobře osvědčí, mají možnost po ukončení
studia získat stabilní zaměstnání u perspektivní společnosti
s nadstandardními podmínkami.

Společnost EvoBus Česká republika s.r.o. podporuje 
studenty v získávání potřebné odborné praxe na bezpečném
pracovišti. 

V případě zájmu o odbornou praxi v naší společnosti nás
neváhejte kontaktovat!
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V září se rodina a klatovská veřej−
nost rozloučily s Janem Kličkou, bý−
valým ředitelem Základní umělecké
školy Josefa Kličky Klatovy. Shoda
rodového jména není náhodná. Ze−
snulý byl totiž vnukem mistra Jose−
fa Kličky, jehož jméno škola nese.
Čtyři generace muzikantů rodu Klič−
ků se významně zapsaly do kulturní−
ho života Klatov a i při této smutné
příležitosti je na místě vzpomenout
na ty pro Klatovy nejvýznamnější.

Mansvet Klička (1829–1887)
První významný Klička dostal jméno
Mansvet podle dne narození v tehdej−
ším kalendáři. Vyučený sklář v Klato−
vech u svého otce se celý život zabý−
val hudbou. Byl všestranným muzi−

kantem, učitelem hudby, sbormis−
trem Pěveckého sdružení Šumavan,
zčásti i hudebním skladatelem, čle−
nem zastupitelstva města i učitelem
zpěvu na klatovském gymnáziu.

Josef Klička (1855–1932)
Nejproslulejší z rodu byl Josef,

Mansvetův syn. Jako hudebník půso−
bil převážně v Praze a v roce 1925 se
natrvalo vrátil do rodných Klatov. Byl
hudební pedagog, vynikající varhaník,
mistr improvizace, hudební skladatel,
profesor státní konzervatoře v Praze a
člen Akademie múzických umění.
V Praze byl váženou osobností a přá−
telsky se stýkal s elitami společen−
ského, politického a uměleckého dění
jako byli Měchura, Smetana, Dvořák,
Destinová nebo Palacký.
K poctě mistra Kličky v roce stého
výročí jeho narození obdržela klatov−
ská hudební škola právo nosit jako
čestný název jeho jméno. Předtím,
ještě za jeho života, mu bylo v roce
1925 uděleno čestné občanství měs−
ta Klatovy.

Josef Klička (1889–1978)

Josef mladší byl poslední z pěti dětí
mistra Kličky a již od mládí projevoval
výrazné hudební nadání. Absolvoval
konzervatoř a po vojenské službě na−
stoupil v Praze u plukovní hudby.
Když měl koncem září 1912 odejít do

zálohy, přihlásil se do konkurzu na
kapelníka hudby pěšího pluku č. 65
arcivévody Ludvíka Viktora. Byl vy−
brán a kromě hudebních dovedností k
tomu možná přispělo i to, že byl vy−
soké postavy, snad ke dvěma met−
rům. Po válce odešel k rumunské ar−

mádě, kde jako vojenský kapelník pů−
sobil do roku1939. Mimo to působil
jako učitel hudby, byl inspektorem ci−
vilních hudeb, dirigoval symfonický
orchestr a stal se instruktorem mno−
ha kapel. Po druhé světové válce se
s rodinou vrátil do Čech do funkce ře−
ditele hudební školy ve Varnsdorfu a
v Rumburku. V roce 1954 natrvalo
přesídlil do Klatov, kde se opět věno−
val rozsáhlé hudební činnosti. Zemřel
v roce 1978 ve věku 89 let. Stal se
tak posledním žijícím c. k. rakouským
vojenským kapelníkem. 

Jan Klička (1938–2022)
Zesnulý emeritní ředitel klatovské hu−
dební školy se narodil v rumunském
Brašově. V Čechách se stal nejprve
žákem vojenské hudební školy v Li−
berci a po jejím absolvování nastoupil
nakrátko k vojenské hudbě do Klatov

a poté k ústřední armádní hud−
bě do Prahy. Vystudoval státní
konzervatoř v oboru klarinet a
v roce 1962 se definitivně vrátil
do Klatov. Stal se učitelem

hudby na škole, která nesla čestný
název jeho váženého dědečka. Poz−
ději se stal na této škole i ředitelem.
Klatovské působení Jana Kličky si
nezadá s činností jeho předků. Jiná
doba však přináší nové hudební žán−
ry, a tak dvacet pět let vedl taneční or−

chestr proslavený pod názvem Dra−
gouni a poté vedl skupinu Relax. Jan
Klička byl také jedním z dirigentů
symfonického orchestru při klatovské
hudební škole. Za dirigentským pul−
tem stál i při provedení části skladby
mistra Josefa Kličky. Ve škole vycho−
val mnoho žáků a zasloužil se tak
o pozvednutí úrovně klatovských hu−
debních souborů a kapel.
Posledního rozloučení se s Janem
Kličkou zúčastnilo mnoho činných
i bývalých klatovských muzikantů
i další klatovská veřejnost. Rozpaky
však vzbudilo opomenutí vzpomínky
představitelů klatovské Základní umě−
lecké školy a i to, že s hudební vzpo−
mínkou nepřišli ani jeho bývalí žáci
nebo kantoři.
A co zaznělo z řad účastníků poslední−
ho rozloučení? Kromě rodiny měl být
obřad v režii školy.         Marie Míková

Vzpomínka na Jana Kličku

Jan Klička jako dirigent symfonického orchestru děkuje koncertní mistryni
Iloně Vilímcové (rok 1982, slavností koncert k dvacátému výročí vzniku or−
chestru). Foto: archiv Marie Míkové

Pokračovatel hudební tradice 
klatovské rodiny Kličků
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Třetí etapou skončila dvouletá sta−
vební rekonstrukce a rozšíření od−
dělení následné péče Stodské ne−
mocnice. Díky investici Plzeň ské ho
kraje ve výši bezmála 60  milionů
korun vzniklo zázemí pro pacienty
i personál odpovídající současným
požadavkům na moderní lůžkovou
péči. Lůžkové pokoje jsou nově už
výhradně dvoj  a trojlůžkové a vždy
dva sousední mají společně vlastní
sociální zařízení. Rekonstrukce za−
čala v srpnu 2020 a po celou dobu
se prováděla za provozu. 

Oddělení následné péče se pů vod −
 ně nacházelo ve spodním patře le−
vého křídla lůžkového traktu a men ší
lůžková stanice pak byla i ve třetím
podlaží. Technické zázemí a zázemí
pro personál pak byly i v přilehlých
částech obou stanic. Nově je celé
oddělení soustředěno pohromadě
právě ve spodním podlaží, které je
na úrovni nemocničního parku.

„První etapa rekonstrukce zahr−
novala právě technické zázemí
oddě lení. Týkala se spojovacího krč−
ku mezi lůžkovým a ambulantním

traktem. Nyní je tam prádelna, 
sklady, vakuová stanice, lékařské
pokoje a další prostory pro perso−
nál, jako třeba kancelář nutričních
tera petů,“ sděluje ředitel nemocnice
Mgr. Jaroslav Šíma. 

Druhá etapa započala ve stejném
podlaží na jaře 2021. Týkala se
ovšem pravého křídla lůžkového
traktu, kde byly původně dvě ambu−
lance, endoskopie a lékařské poko−
je. Ty se rok předtím přestěhovaly

do přístaveb ambulantního traktu
a právě do rekonstruovaného krčku
z první etapy. V uvolněných prosto−
rách vznikla do zimy zcela nová sta−
nice s 28 lůžky. Její součástí je i se−
sterna a tělocvična pro rehabilitační
terapie, přípravna léků, ordinace
a malá kuchyňka i jídelna. 

V zimě se do nových prostor pře−
stěhovali pacienti z původní lůžkové
stanice v  levém křídle a stavební
práce se přesunuly právě tam.

Skončily v uplynulých dnech. Nová
stanice má 32 lůžek a velkou umý−
várnu pro imobilní pacienty. První
pacienti se zde začnou léčit v říjnu. 

„Nově zde budou mít pacienti více
soukromí, pohodlí a klidu a nebudou
muset tak často opouštět oddělení,
protože vyšetřovna i tělocvična je
přímo součástí oddělení. A praco−
viště značně ulehčí práci i personá−
lu. Po celé ploše oddělení je totiž in−
stalován transportní závěsný systé−
mem, pomocí kterého lze velmi po−
hodlně a bezpečně přemístit ve spe−
ciálním síťovém sedáku jakéhokoli
pacienta z lůžka na lůžko nebo na
toaletu, do koupelny nebo do těloc−
vičny. S imobilními nebo hůře po−
hyblivými pacienty tak dokáže mani−
pulovat velmi jednoduše a pohodlně
i jen jedna osoba. Dříve byli u každé
manipulace s pacienty dvě a někdy
i tři sestry nebo sanitáři,“ popisuje
primář oddělení následné péče
MUDr. Miloslav Čechura. 

Oddělení bude mít navíc nově 60
místo původních 57 lůžek a opustí
3. podlaží.  

Stodská nemocnice ukončila rekonstrukci
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Vážený čtenáři,
nejprve Vás chci pochválit za Vámi
správně formulovaný dotaz. Váš do−
taz totiž nezačíná tím, že se mě chce−
te zeptat, „zda Vám něco hrozí“, ale
rovnou se ptáte, „co Vám, v případě
nedodržení zákonné dvouměsíční vý−
povědní doby ze strany Vašeho sou−
časného zaměstnavatele, hrozí.“
Z Vašeho dotazu je tedy zřejmé, že si
sám uvědomujete, že Váš postup
v případě nedodržení výpovědní doby
není postupem správným. Já jen mo−
hu doplnit, že to je postup v rozporu
s právním předpisem, konkrétně zá−
konem č. 262/2006, zákoník práce,
v platném znění.
Se situací, kterou v dotazu popisu−
jete, se setkávám poměrně často. Je
to v poslední době snad jeden z nej−
častějších problémů z  oblasti pra−
covního práva, se kterým se na mě
lidé obrací.
Vždy se snažím svým klientům radit,
aby se nejprve pokusili se svým za−
městnavatelem jednat, vysvětlit mu
důvody, proč potřebují pracovní po−
měr ukončit dříve a dosáhnout uza−
vření dohody o ukončení pracovního
poměru k tomu datu, které jim bude

vyhovovat. Jak já říkám, vše záleží na
lidech, a i zdánlivě neřešitelnou situa−
ci se v případě slušného jednání mů−
že podařit vyřešit. Občas jsem i já
překvapen, když se dozvím, že za−
městnavatel po vysvětlení situace
svolil k uzavření dohody o skončení
pracovního poměru a netrval na dání
výpovědi a dodržení výpovědní doby.
Ne vždy se to samozřejmě povede,
neboť je nutné si uvědomit, že druhá
strana (zaměstnavatel) hájí své, a to
oprávněné a právem chráněné zájmy
(na dodržení výpovědní doby větši−
nou trvá zaměstnavatel z důvodu ne−
dostatku zaměstnanců, z důvodu do−
držení termínů výroby apod.). Za−
městnavatel tedy má plné právo po
Vás požadovat, aby v případě, pokud
mu dáte výpověď z pracovního po−
měru (nejste−li ještě ve zkušební do−
bě) byla z Vaší strany dodržena dvou−
měsíční výpovědní doba.

Jaké, že jsou důsledky, po−
kud výpovědní dobu nedodr−
žíte? 
1) V praxi to znamená, že jste nepři−
šel, respektive se nedostavujete do
práce a máte tak neomluvenou ab−

senci. To je zá−
konným důvo−
dem, aby s Vá−
mi zaměstna−
vatel mohl
ukončit pracovní poměr okamžitě. Na
prvý pohled se zdá, že je to pro Vás
výhodné, neboť jste vlastně dosáhl
toho, co jste chtěl, tedy pracovní po−
měr bude rychle ukončen. Avšak ten−
to způsob, respektive důvod ukonče−
ní pracovního poměru, bude uveden
v potvrzení o zaměstnání (v zápočto−
vém listu) a pokud si navíc požádáte
u svého zaměstnavatele o vydání po−
sudku o pracovní činnosti, pak před−
pokládám, že se způsob a hlavně dů−
vod, proč s Vámi byl ukončen pra−
covní poměr okamžitě, v  posudku
objeví. To může (ale nemusí) mít pro
Vás negativní vliv u Vašeho budoucí−
ho zaměstnavatele. Jistě to však mů−
že výrazně zkomplikovat Vaše jednání
na úřadu práce v případě podání žá−
dosti o podporu v nezaměstnanosti. 
2) Zaměstnavatel je oprávněn Vám
v případě neomluvené absence krátit
nevyčerpanou dovolenou.
Zaměstnavatel je oprávněn podle
§ 223 odst. 1 zákoníku práce krátit
zaměstnanci dovolenou za neomlu−
veně zameškanou směnu o počet ne−
omluveně zameškaných hodin. Za
1 den neomluvené absence (čili za
8  zameškaných hodin směny) za−
městnanec ztratí rovněž 8 hodin do−
volené čili 1 den dovolené. Krácení

dovolené je v praxi pouze doprovo−
dnou, ale prakticky vždy v takových−
to případech používanou sankcí vůči
zaměstnanci. Zaměstnavatel tím
ušetří určitou část peněz, jelikož za−

městnanci zanikne nárok na náhradu
mzdy za nevyčerpanou dovolenou.
Pokud zaměstnavatel krátí již zaměs−
tnancem vyčerpanou dovolenou, je
oprávněn již vyplacenou náhradu sra−
zit ze mzdy zaměstnance; nepotřebu−
je k tomu uzavírat se zaměstnancem
dohodu o  srážkách, jak vyplývá
z § 147 odst. 1 písm. e) zákoníku
práce. 
3) Z mého pohledu je pro Vás nejváž−
nější hrozbou odpovědnost zaměs−
tnance za škodu způsobenou zaměs−
tnavateli. Zaměstnanec podle zákona
odpovídá za škodu, kterou způsobil
zaviněným porušením pracovních po−
vinností. Pokud tedy nedodržíte výpo−
vědní dobu a v důsledku Vaší neomlu−
vené absence zaměstnavatel např.
nestihne v  termínu vykonat určitou
sjednanou zakázku (nebude mít za
Vás adekvátní pracovní náhradu), za
což mu bude uložena sankce (smluv−
ní pokuta), tak má právo požadovat
po Vás nahradit mu vzniklou škodu.
Vždy samozřejmě záleží na konkrét−
ních okolnostech případu. K  tomu,
aby tak mohl po Vás náhradu škody
požadovat, musí být prokázána pří−
činná souvislost mezi Vaší neomluve−
nou absencí a vzniklou škodou. A po−
kud by se podařilo zaměstnavateli
prokázat, že jste dal jako zaměstna−
nec přednost výkonu práce u jiného
zaměstnavatele a nedodržel výpověd−
ní dobu záměrně, mohl by zaměstna−
vatel po Vás nárokovat i svůj ušlý zisk.

PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokát 
JUDr. Miroslav Mlčák 

Chci se zeptat, co mi hrozí, pokud dám v zaměstnání výpověď a nedodr−
žím výpovědní dobu? Dostal jsem totiž nabídku nastoupit do jiné práce
za lepší peníze, blíže mému bydlišti a celkově mi nabízejí výhodnější
pracovní podmínky. Požadavek z jejich strany ale je, abych nastoupil co
možná nejdříve, nemohou na mě čekat, až mi uplyne výpovědní doba.

Příští číslo Rozhledu
vychází 2. 11. 2022
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Ukázky zemědělských
a zahradnických dove−
dností, dobroty z rukou
našich řezníků, pekařů,
cukrářů, umění barma−
nů a kuchařů. To je jen
krátký výčet toho, co
bude k vidění a k ochut−
nání při velkolepých
oslavách 150. výročí za−
ložení Střední školy ze−
mědělské a potravinář−
ské v Klatovech. 
Třídenní akce spojená
s Dny otevřených dveří se uskuteční ve
dnech 7.–9. 10. 2022, vždy od 8:00
do 16:00 hodin v areálu školy. Proběh−
ne i selský průvod v dobových kostý−
mech koňským spřežením a kočáry
po městě. 
Tato akce bude spojovat historii se
současností naší školy. Zároveň bude
k  tomuto výročí vydán ALMANACH
školy. Zváni jsou nejenom žáci základ−
ních škol, jejich rodiče, naši absolven−
ti, přátelé školy, ale především široká
veřejnost. Všichni budou mít možnost
prohlédnout si jak prostory školy, tak
i dovednosti farmářů, zahradníků,
řemeslné výrobky našich cukrářů a
pekařů, řezníků, kuchařů−číšníků
a gastronomů. Své odborné znalosti
předvedou také žáci oboru agropod−
nikání, informatika a ekonomika
v podnikání, veřejnosprávní činnost
a ekologie a životní prostředí. Náv−
štěvníci budou moci také navštívit
Centrum odborného výcviku, které
v  sobě zahrnuje restauraci, penzion,
cukrářství a pekařství, školní zahrad−

nictví a hospodář−
ství Na Zemědělce.
Bude možná i pro−
hlídka nově zre−
konstruované škol−
ní jídelny a domova
mládeže, kde bu−
dou představeny
dobrovolnické akti−
vity žákyň a žáků
školy. Bývalé žáky−
ně a žáci se mohou
potkat na třídních
srazech.

Dále bude připraven farmářský a
řemeslný trh, včetně ukázek re−
gionálních potravin. Během
oslav se bude konat 1. OTEVŘE−
NÉ MISTROVSTVÍ  PLZEŇSKÉHO
KRAJE V ORBĚ. Na nádvoří školy bu−
de k  vidění nejen nejmodernější ze−
mědělská technika, ale i historické
stroje. V prostorách školy bude mož−

né zhlédnout historická tabla žáků,
 almanachy, knihy a historické doku−
menty školy, budou probíhat srazy
tříd. V sále školy se bude konat před−
náška o Františku Machníkovi, býva−
lém řediteli školy a zároveň tehdejším

ministru obrany. Hostům naši žáci
předvedou své kuchařské a cukrář−
ské umění. K vidění bude také ukázka
činnosti Sboru selských jízd Jana
Žižky z Trocnova. 

Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Vladislav Smolík,
ředitel SŠZP

Klatovská „zemědělka“ oslaví 150 let
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Není snad člověka, který by neznal jeho
tvář nebo hlas. Je vystudovaný inženýr,
ale prosadil se hlavně jako herec, komik.
Trochu neurotik. Mezi starou hereckou
generací je zapsán jako ta legenda. Pří−
ští rok na jaře oslaví herec Petr Nárožný
úctyhodné 85. narozeniny. Kromě toho,

že žije trvale v Praze, jeho druhým do−
movem jsou jižní Čechy, konkrétně Tře−
boň. Tady taky tráví nejvíc času, a to nej−
enom v létě.
„Pokud nehraju, nemám závazky, kterých
se snažím mít čím dál méně, odjíždíme
s mou paní na jih, kde nám nic nechybí. Síly
na velký dům nemáme a nikdy jsme tu tou−
hu neměli, protože jsme si pořídili byt s te−
rasou, a to nám stačí,“ říká o svém druhém
domově Petr Nárožný.
Letos na jaře odešel po mnoha dlouhých
letech z Činoherního klubu. Nyní hostuje
v Divadle Lucie Bílé a občas jezdí na diva−
delní zájezdy. Práci si už vybírá a jak sám ří−
ká, naučil se říkat ne a nebrat všechno.
„Učit se nějaké dlouhé repliky, to už pro mě
není. Neříkám, že chci jen sedět na lavičce
a krmit holuby, to rozhodně ne, ale že bych
se někam hnal? To už vůbec,“ vysvětluje
Petr Nárožný.

Když je hezké počasí, rád vezme kolo a je−
de po třeboňské rovině, nejenom po městě
a kolem rybníka Svět, ale i dál. Herec s ne−
opakovatelným hlasem, který využil i v da−
bingu, zvláště v pohádkách, se udržuje
v kondici.

Má taky dvě krásné vnučky od dcery Kate−
řiny, na které neměl z důvodu pracovní vytí−
ženosti tolik času. Přesto říká: „Nejsem hlí−
dací dědeček. I když jsem starý pán, stále
jsem zapřáhnutý a nemám čas. Ale samo−
zřejmě, že se s nimi rád potěším. Občas se
s nimi i učím, jdeme na procházku. To ostat−
ně pěstuji i sám. Snažím se hodně číst a tré−
novat paměť. Je to boj se stářím a senili−
tou,“ dodal s humorem sobě vlastním Petr
Nárožný. (pru)

PETR NÁROŽNÝ
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Budova historická, vybavení moder−
ní. Taková je škola ve zrekonstruova−
né budově bývalého kláštera řádu De
Notre Dame v Horažďovicích. Pod
jednou střechou jsou učebny, atelié−
ry, domov mládeže, tělocvična a škol−
ní jídelna. Dopravní dostupnost školy
je velice dobrá. 
Sestava oborů je naladěna pro šikovné
ruce i pro otevřené hlavy (a také pro
mlsné jazýčky J).

Studijní obor Grafický design
Atraktivní umělecký studijní obor. Mo−
derní výtvarné ateliéry ukrývají špičko−
vé vybavení: tiskové a řezací plottery,
tiskárny, automatizovanou řezačku,
tampon tisk, hlubokotiskový lis, rolový
laminátor, tepelný lis pro tisk na textil,
tablety k počítačům Wacom Cintiq
24HD, vybavení fotografického studia,
profesionální fotoaparát (zrcadlovka),
10 fotoaparátů (kompakt), profesionál−
ní digitální kameru a mnoho dalších
„vychytávek“ pro grafické, designové a
multimediální nadšence J. 
Žáci pravidelně jezdí na odborné ex−
kurze – Designblok, veletrh Reklama
Polygraf, Národní galerie Praha, mu−
zea a galerie ve Vídni, Plzni apod. Na−
učí se pracovat s profesionálním soft−
warem Adobe CS5 a Corel, navrhovat
atraktivní reklamní i produktový de−
sign, budou umět účinně propagovat
výrobky a služby. Žádaná a zajímavá
kvalifikace jim otevře široké možnosti
profesního uplatnění – reklamní agen−
tury, grafická studia, polygrafické fir−
my, PR oddělení firem a institucí, na−

kladatelství, redakce novin a časopi−
sů, apod. Získají možnost prosadit se
v designérských soutěžích a studovat
dále na vyšších i vysokých školách
uměleckého charakteru. 

Studijní obor Gastronomie
Jako jediná škola v České republice
(!) nabízíme školní vzdělávací program
FOOD DESIGN. Žáci si osvojí vedle po−
ctivého základu „kuchařiny“ i umění fo−

od stylingu, foodartu, znalosti obalové−
ho designu pro gastronomické výrob−
ky. Naučí se fotografovat pokrmy, zpra−
covat kompletní vizuální identitu re−
staurace, kavárny či jiného zařízení.
Absolvent ŠVP Food design získá vyšší
cílovou úroveň vzdělání. Ta umožní ab−

solventu pokračovat v dalším studiu na
školách vyššího stupně nebo nastoupit
jako kvalifikovaný samostatný pracov−
ník ve specializovaných gastronomic−
kých provozech, jako specialista PR
v sítích hotelů, restaurací, gastrono−
mických festivalů, v redakcích foodsty−
lingových časopisů apod.
V průběhu studia si žáci gastronomic−
kých oborů rozšiřují znalosti, dove−
dnosti a zkušenosti formou exkurzí a

školních společenských akcí a seminá−
řů, profesionálně vedených odborných
kurzů (barmanský, carvingový, baris−
tický, sommeliérský a další) a praxí
v hotelích a restauracích v Německu
(atraktivní z hlediska rozvoje jazyko−
vých a odborných dovedností i z důvo−
du zajímavých finančních odměn).
Obor Gastronomie rovněž nabízí zá−
jemcům o studium velmi kvalitní vyba−
vení, které neustále modernizujeme a
doplňujeme. Vedle klasického zařízení
disponuje naše škola nově Pacojedem,
elektrickou udírnou, narážečkou na sa−
lámy a klobásy. 
Toto vybavení slouží samozřejmě i pro
potřeby učebního oboru Kuchař−číšník.
V roce 2022 jsme se účastnili velmi
zajímavé exkurze do O2 Arény Praha.
Další atraktivní akcí byla účast na mezi−
národním kuchařském sympoziu
v prostorách Divadla Hybernia, kde se
sešli mágové světových kuchyní a
špičky gastronomie, zkrátka co jméno,
to celebrita J.
Naše škola je mimo jiné zapojena do
projektu Zvyšování kvalifikace gastro−
nomických oborů, který je realizován
v rámci Programu přeshraniční spolu−
práce Cíl3 ČR – Svobodný stát Bavor−
sko s návazností na projekt „Ekologic−
ky šetrná gastronomie“. Díky projektu
jsme navštívili řadu gastronomických
odborníků, work shopů a exkurzí u nás

i v sousedním Bavorsku. V Če−
chách jsme se zúčastnili exkur−
ze do firmy Almeco, HF PAS−
TRY ACADEMY, který vede
hvězda cukrářského a zároveň
mistryně světa Helena Fléglová. 
Naši žáci oboru Food design se
také pod vedením učitelů vydali
na nevšední týdenní ochutnáv−
ku italské gastronomie do Ne−

apole, Milána a Sorenta, kde navštívili
michelinskou restauraci se servisem
kompletního menu. 

Jedinečná letní kuchyně! 
Především pro obor Food design při−
pravujeme unikátní projekt gastrono−

mického a komunitního centra, které vy−
roste ve venkovních prostorách školy.
Učební obory Střední školy Horažďo−
vice nabízejí standardně vysokou úro−
veň výuky i odborného výcviku, zej−
ména díky technologickému a organi−
začnímu propojení se studijními obo−
ry. Potravinářská a designerská dove−
dnost našich cukrářů již získala velkou
popularitu v celém Plzeňském kraji,
který je již tradičním zákazníkem pro
odběr vánočního cukroví. Také je stále
větší zájem o produkty a služby oborů
Kuchař – číšník a Propagační výtvar−
ník – Aranžér. Již několik let je na pra−
covním trhu velká poptávka po absol−
ventech tradičního oboru Opravář ze−
mědělských strojů pro jejich technic−
kou všestrannost – žáci absolvují kur−
zy sváření, praktickou výuku v řízení
motorových vozidel skupiny B, T, C. V
letošním roce jsme navštívili Národní
technické muzeum a Národní země−
dělské muzeum v Praze.
Střední škola Horažďovice používá
moderní vyučovací a výcvikové meto−
dy, které zaručují kvalitu absolventů a
přinášejí také našim žákům zajímavé a
motivační prostředí pro jejich rozvoj.
Naším cílem je dobře připravit sebevě−
domé odborníky, kteří se bez problémů
uplatní v podmínkách současného dy−
namického trhu práce.                    (pi)

Přijďte ochutnat atmosféru naší školy
l Dny otevřených dveří – 16. 11. a 9. 12. 2022 

vždy od 8.00 do 14.00 hod.
l Klikněte na: www.sskola.horazdovice.cz

(najdete nás také na Facebooku, Instagramu a nově na TikToku)
l Zavolejte na 376 541 111      

Přidejte se k nám!

Střední škola? Horažďovice! 
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Mohu prodat byt 
zatížený 
hypotékou?

Dobrý den, loni jsem
kupovala byt, na který
mám samozřejmě hy−
potéku. Nyní se chci
ale přesídlit do jiného
města a byt prodat. Je
nějaký problém s tou
hypotékou? Je to vá −
zané na tu bytovou
jednotku? Nebo jak se
to v tomto případě ře−
ší. Děkuji, Lopatková

Dobrý den, v  případě
prodeje nemovitosti
zatížené hypotékou lze
transakci uskutečnit
dvěma způsoby. V nej −
běžnějším případě bu−
de úvěrující bankou
vy číslen zůstatek Va −
še ho úvěru k nějakému
konkrétnímu budoucí−
mu datu, ke kte rému
bude úvěr splacen
z vlastních  prostředků
kupujícího nebo jeho
hypo tečním úvěrem.
V  druhém, méně běž−
ném postupu pak se
souhlasem úvěrující
banky převezme Vaši
hypotéku kupující. Zde
je ale základní předpo−
klad, že budou kupují−
címu vyhovovat pod−
mínky Vámi sjednané−
ho úvěru.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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Před čtyřmi roky získala Bělá nad Radbuzou areál bývalého statku do
svého majetku. Dnes zdejší radní mohou říci, že jejich úsilí o jeho opra−
vu je korunováno zaslouženým úspěchem. Loni tady totiž otevřeli sto−
dolu, která si už svoji oblibu našla. Účast místních i přespolních obyva−
tel na akcích, které se v objektu pořádají, je toho důkazem. 

„Společně s opravou stodoly probíhaly projekční a statické práce na
získání stavebního povolení na opravu budovy bývalé tvrze. Celá tato
etapa byla o to složitější, že se jedná o památkově chráněný objekt.
V úno ru byla podána žádost na Minister stvo pro místní rozvoj do progra−
mu vybudování zázemí pro sociální služby. V budově bude umístěno zá−

zemí pro naše pečovatelky a je−
jich klienty, stejně tak jako denní
stacionář pro seniory,“ sdělil Ing.
Libor Picka, starosta města Bělá
nad Radbuzou.

Kromě těchto aktivit tam naj−
dou své místo i maminky s dětmi
v mateřském klubu. Tvořivé dílny
klubu Uličník vystřídá finanční či
psychologické poradenství die−
cézní charity nebo plzeňského
Ledovce, domažlického Ucha a
dalších služeb, za kterými musí
jejich uživatelé jezdit. 

Město obdrželo dotaci ve výši
54 mil. Kč z celkových nákladů
65 mil. Kč. Celá akce musí být
dokončena do 31. 12. 2023. Na
objekt stájí je při pravována doku−
mentace pro stavební povolení na
jeho přestavbu na mini pivovar,
pěstitelskou pálenici, jednoduché
levné ubytování, zázemí pro cyk−
listy a rychlé občerstvení. Úprava
veřejného prostoru bude probíhat
současně spolu s objektem tvrze.

Stodola našla své oblíbence, tvrz na ně čeká



Počty uprchlíků, kteří přichá−
zejí z Ukrajiny do Plzeňského
kraje, po letních měsících
opět výrazně rostou. Co se
ale mění nyní, je poměr pří−
chozích s těmi, kteří po třebují
zajistit od Plzeňského kraje
ubytování. 

Kapacity ubytování přitom
rychle mizí. Kraj chce zabránit
zahlcení kapacit v KACPU i ka−
pacit ubytovacích, zároveň je
ale nutné zachovat komfort pro
příchozí uprchlíky ve stávajícím
režimu.

„Zatímco v červenci byly po−
čty uprchlíků denně do stovky,
v současné době jde už o 350
osob denně, které projdou kraj−
ským centrem. Očekáváme, že
počty příchozích i nadále po−
rostou,“ říká hejtman Plzeňské−
ho kraje Rudolf Špoták s  tím,
že ve srovnání se začátky
uprchlické vlny se liší zájem
o ubytování. „V jarním období

prošlo sice krajským centrem
i 800 osob denně, ale o ubyto−
vání mělo zájem 3–5% z nich.
Nyní potřebujeme ubytování za−
jistit pro 30–50% příchozích. To
jsou velmi vysoká čísla, která
nás během září mohou dostat
do problémů s  kapacitami
ubyto vání,“ dodává Špoták.

Plzeňský kraj má nasmlouvá−
no celkem 249 ubytovatelů
s 349 místy v kraji, to je celkem
6 563 míst. V současné době je
zaplněno 5 301 míst z možné
kapacity. Při vysokých počtech
žadatelů o ubytování mohou
volné kapacity maximálně 1200
míst brzy dojít. Někteří ubyto−
vatelé budou ukončovat čin−
nost s ohledem na vývoj cen
energií. Vyšší počty žadatelů
o pomoc evidují také v  sídle
Diecézní charity Plzeň. Denně
jde zhruba o 250 osob, které
dostávají základní potřeby a
poukázky.
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S ubytováním uprchlíků
může být problém
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Je nejhorší doba od roku 1990 a
musíme se naučit s tím žít a ne−
nechat se vykolejit z  pozitivní
cesty. Úzkost je přímo úměrná
míře nejistoty. Úzkost a strach jde
ruku v ruce se stresem, a to vše je
příčinou pozdějších zdravotních a
psychických problémů, kterých
přibývá. O to více je třeba se sou−
středit na minimální jistoty, jako je
uzavřený rodinný kruh, přátelství,
náš um, naše vnitřní síla, náš
DUCH. Sdílet je dobré jen pozitivní
zážitky a v žádném případě nesdí−
let negativní. Je dobré se scházet
s pozitivními přáteli. Myšlenky lze
zhmotňovat a mám ověřeno v pra−
xi, že negativní se zhmotňují snad−
něji. Vědecky je prokázáno, že ne−
gativní myšlení přispívá k riziku de−
mence. Proto není dobré stále sle−
dovat média, která mají povinnost
informovat, ale my nemáme povin−
nost je stále dokola poslouchat.

TEST: Jaké vás napadne
písmeno z možností 
– A, B, C, D, E, F? 

Při odpovědí na můj test se dobře
soustřeďte. Ze své osobní zkuše−
nosti vím, že když odpovídám na
podobné testy, vidím ve svém pod−
vědomí všechna písmena v  řadě
(jako ve filmu) a při odpovědi vždy
to jedno správné písmeno (číslo,
pokud je test číselný) vystoupí z řa−
dy směrem nahoru, nad ostatní.
Doporučuji se řídit některými
chytrými myšlenkami. Moje první
je: Odpustit, neočekávat, nelpět.

Další aktuální: Každý má právo do
vztahu dobrovolně vstoupit, i z něj
vystoupit. Vztah je dar a je na nás,
na jak dlouho a komu jej daruje−
me. 
Vzhledem k  agresivitě
v dnešní době jsem vy−
bral pár zajímavých
postřehů. David
R. Hawkins,
M.D.,PhD, ve
své knize Moc
versus síla
(kterou mi
darovala ka−
marádka) pí−
še: 
Fyzická síla,
má−li působit
pozitivně, musí
být oprávněná, za−
tím co duchovní moc
žádné oprávnění nevyžaduje.
Fyzická síla vždy působí proti ně−
čemu, zatím co duchovní moc ne−
má cíl, vůči němuž by se zaměřo−
vala. Jednou z vlastností fyzické
síly je arogance. Duchovní moc
se vyznačuje pokorou.
Duchovní moc přitahuje, zatím−

co fyzická síla odpuzuje. Duchovní
moc slouží druhým, fyzická síla
slouží sama sobě. Duch je velmi
pragmatický faktor, který může
způsobit rozdíl mezi vítězstvím a
porážkou. Opravdový úspěch má
původ uvnitř a je tudíž nezávislý na
vnějších podmínkách.
Je rok Tygra a zhruba za 4 měsí−
ce 22. ledna 2023 začne rok mí−
rumilovného Zajíce. Rok Zajíce
by měl být rokem klidu, tichosti,

peníze by se měly vydělávat do−
bře. Je předpoklad, že budou
vznikat mírové dohody díky diplo−
macii. 
Bohužel, numerologicky bude rok

2023 v čísle 7 = osud, sa−
mota. Pro zajímavost

osobní číslo 7 měl
například pan Ka−

rel Gott, Jiří
Schelinger, Ma−
rilyn Monroe,
Romy Schnei−
der, Diana,
Robert Hosse−
in, Olga Hav−
lová, Aneta

Langerová, On−
dřej Brzobohatý,

Heidi Janků, Dag−
mar Havlová, Marek

Eben, a další. 
Sedmička reprezentuje

planetu Ne−
ptun. Je to čís−
lo cesty a
oku l t i smu .
Není to jen
šťastné číslo. Li−
dé s tímto životním číslem jsou du−
chovně založení a touží po skuteč−
ném a hlubokém poznání. Sedmi−
čka věří, že nic není ve skutečnosti
takové, jak se jeví na povrchu.
Podle mé teorie mnoho věcí, kte−
ré se stanou, budou dané osudem
a je malá možnost je ovlivňovat.
Ale k dobru je zde zaječí mírumi−
lovná povaha, strach z konfliktů
a zajíc se nepouští do boje. Dá−
vá přednost bezpečí, nerad ris−
kuje, cílem zajíce je prolamovat

a přeměňovat. Rád vytváří har−
monické prostředí a pohodu.
Ne náhodou zmiňuji i Rok Draka
(od 10. dubna 2024). který bude
hektický a vyčerpávající. Bude
proto dobré využít příštího roku ke
zklidnění se a dobře zvažovat co
dál. Štěstí přeje připraveným.
Tak uvidíme, co nám rok Zajíce
připraví. Moje intuice mi říká, že
se situace vyřeší a zklidní. Dopa−
dy, kterými nás média a politici
straší, se nenaplní v takové míře,
jak to nyní vypadá. 

Přeji všem, aby se
situace pozitivně
u každého, i ve

světě vyřešila, v  du−
chu „zaječí povahy“.
Všem přeji hodně tvoři−
vé invence a síly překo−

návat všechny překážky.
Všem přeji hodně štěstí, zdraví,
radosti a pohody. 

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

říká známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

VÝSLEDEK TESTU:
Na nevědomé úrovni jsem se
ptal, kolik jste schopni vydělávat
ročně. Odpověď je: A = do sto ti−
síc, B = do milionu, C = do dese−
ti milionů, D = do sto milionů,
E = nad sto milionů. F = Nic.

„Je předpoklad, že příští rok budou 
vznikat mírové dohody díky diplomacii,“
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Oproti minulosti se nyní snažili pod−
pořit náš klatovský region. 
Zastavení prvé je čekalo na známém
hradu a zámku ve Velharticích, kam

se mnozí v nostalgických vzpomín−
kách z dětských i let pozdějších rádi
vracejí. Hrad i zámek neustálými
opravami skutečně zkrásněl. Je to i dí−
ky jeho zasazení do okolní úžasné pří−
rody podpořené i blízkou Šumavou a
dole v podzámčí tekoucí Ostružnou.

Nastoupená cesta doplněná i expozicí
z dob Třicetileté války je vkusná, pou−
tavá a moderně ztvárněna. Vzpomeň−
me i časů dávných, kdy zde sedával

král Karel IV. s Buškem
z Velhar tic u dubového
stolu, jak mnohem později
ztvárnil významný český
básník Jan Neruda ve
svém romanetu. Po té, co
popíjeli zlatavého moku
z číše, pronesl pan Bušek
slova: „No vidíš, králi, toť
náš lid! Na duši zvláštní –
trochu zdá se – však kvete
po svém v osobité kráse…
“ Přesně vystižena podsta−
ta českého národa, jak jen
on, Jan Neruda dokázal. 
Zastavení druhé na zámku
v Nemilkově (při probíhají−
cí rekonstrukci, zdá se
úděl velmi těžký). O to víc
záslužnější patří dík dneš−

ním majitelům Markétě a Michalu
Kaplanovým. Vždyť zámek v sobě stá−
le drží stopy tří historických slohů mi−
nulosti – gotiky, renesance a baroka.
Nehledejte však u majitelů náplň slov:
„Máme se jak na zámku…“, to prý
ještě chvíli potrvá! Najdete zde klid,

pohodu a smír, že vše
se v lepší obrátí.
Přijďte se podívat a
uvidíte sami! 
Zastavení třetí a po−
slední našeho výletu
se odehrálo na
Čachrově u Ing. Vác−
lava Zahrádky v Mu−
zeu drezín, kde jiné
koleje, než na jeho
pozemku v této obci
nenajdete. Samotná
železnice ČD je nej−
blíže několik kilomet−
rů vzdálena v Běšinech a Nemilkově.
Náš hostitel nám umožnil si protáh−
nou naše zlenivělá těla s tím, že v ko−

lektivu se to lépe táhne.
Hnacími motory při ukáz−
ce se staly svaly Jarosla−
va Dvořáka a Karla Fořta.
Poutavé vyprávění zapo−
čalo u zrodu ještě v Ra−
kousku a pokračovalo až
v dnešní dny. I s tím, kde
všude pan inženýr byl a
je účasten se svými
skvosty, a v kterých fil−
mech si již jeho drezíny
zahrály. I sem je však po−
třeba, pokud na Čachrov
vyrazíte s dětmi, mít

s sebou i snaživé a silné jejich otce. 
S pozdravem po klatovském okrese

Vás netradičně doprovodil Karel Fořt.

Policejní důchodci opět na cestách
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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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Daniela Haladová (22 let) pochází
z umělecké rodiny. Malbě obrazů se
ve volném čase věnoval její otec i dě−
da. Přestože vyrůstala v malé vesnici
na Domažlicku, našla si cestu, jak se
výtvarnému umění, ke kterému má
talent, věnovat profesionálně. Po−
mohlo jí v tom studium základní umě−
lecké školy (ZUŠ) a roční stáž v pro−
gramu pro nadané děti MenArt. 
„K malování jsem byla vedena mým
tátou od malička. Na základní umělec−
kou školu jsem začala chodit někdy ve
druhé třídě a skončila jsem po maturi−
tě. Celkem jsem tam byla 12 let. Nej−
spíš k tomu mám díky naší rodině vlo−
hy,“ říká skromně Daniela. Na ZUŠ pro−
šla rukama jiného uměleckého klanu –
rodiny Šlechtových. Její první výtvarné
počiny vznikaly pod dohledem Jany
Šlechtové, která kdysi učila i jejího ot−
ce. Danielin umělecký život nejvíc
ovlivnil Jan Šlechta, syn paní Šlechto−
vé. Také on vedl výtvarné hodiny na
ZUŠ. Spolu s ním absolvovala rok ve
stipendijním programu MenArt. Třetí
člen rodu Šlechtových Igor Šlechta ji

připravil na teoretickou část přijímacích
zkoušek na vysokou školu. 
Kromě malování má blízko také k tradi−
cím. Více než 16 let vystupuje jako ta−
nečnice a sborová zpěvačka s chod−
ským souborem Mrákov, se kterým
objíždí folklorní festivaly po celé Evro−
pě. Už při studiu střední školy ji napad−
lo, že by se svým výtvarným talentem
jednou mohla živit. Proto uvítala nabíd−
ku svého učitele ze ZUŠ Jana Šlechty
ucházet se o místo ve stipendijním pro−
gramu MenArt, který nabízí stáže na−
daným dětem za účasti profesionálních
umělců. Do programu se dostala, a
měla tak možnost pracovat na vlas−
tních výtvarných projektech pod vede−
ním českého malíře a nositele Ceny
Jindřicha Chalupeckého Petra Nikla. 
„Techniky, se kterými Petr Nikl pracuje,
jsem do té doby vůbec neznala. Hodně
mi to rozšířilo obzory. Všechno jsme si
mohli vyzkoušet a osahat. Zároveň bylo
skvělé promluvit si s někým, kdo se
uměním živí,“ dodává Daniela. Na pro−
gramu ji lákala právě osobnost Petra Ni−
kla a jeho experimentování s barvou,

kterou na barevné plátno nanášejí různé
robotické hračky, a vytvářejí tak náhod−
né kompozice. „Jsem rád, že jsme spo−
lečně mohli prožít velmi příjemný čas
‚ve hře‘. Pro mě je důležitější proces,
který jsme spolu zažili, než výsledky.
 Vizuální umění je vždy postavené na
velké míře improvizace,“ komentuje
mentorování Petr Nikl. 
V době, kdy Daniela chodila na Me−
nArt, už věděla, že by chtěla studovat
architekturu. „Mám docela ráda mate−
matiku a technické věci, a tak jsem si
říkala, že architektura by mohla být ně−
co pro mě. Na jednu stranu je to obor,
který svazují jasně dané normy, ale zá−
roveň nabízí možnost vložit do návrhů
něco ze sebe. Zkrátka takové spojení
techniky a umění,“ vysvětluje, jak uva−
žovala o výběru vysoké školy. 
Na prestižní fakultu architektury Čes−
kého vysokého učení technického (FA
ČVUT) se i přes obrovskou konkurenci
nadaných uchazečů o studium dostala
díky svým bohatým zkušenostem na
první pokus. Nyní má za sebou 3 roky
bakalářského programu a chystá se na

navazující magisterský. Už během stu−
dia se jí podařilo vytvořit návrh netra−
dičního bytového domu, který musel
být zasazen do trojúhelníkového půdo−
rysu a svažitého terénu. Její projekt no−
minovala porota do užšího výběru ar−
chitektonické soutěže Druhá kůže. 
„Poslední dobou na umění, jako je
tvoření a malování, nemám moc času,
plynule jsem přešla k ‚užitnému umě−
ní‘ a papír jsem vyměnila za plátěné
tašky, které ručně maluju pro své blíz−
ké nebo na zakázku,“ říká o svém dal−
ším projektu. 

Díky talentu se dostala do
programu pro nadané děti

Daniela Haladová
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Transplantační centrum Hemato −
logicko−onkologického oddělení
FN Plzeň je už od roku 2018 nej−
větším zařízením svého druhu
v České republice. V roce 2021
zde provedli více jak 150 trans−
plantací krvetvorných buněk, což
je nejvíce v jednom centru za rok
v celé České republice. Až dvě tře−
tiny všech nepříbuzenských trans−
plantací kostní dřeně v  tuzemsku
zajišťuje ve spolupráci s Českým
národním registrem dárců dřeně
(ČNRDD) právě FN Plzeň, která
navíc disponuje kompletními
„trans  plantačními“ akreditacemi,
včetně těch mezinárodních.

„Kromě Plzeňského kraje léčíme
pacienty i ze Středočeského, Jiho −
českého, Severočeského nebo
Karlovarského kraje, a pokud mů−
žeme, vycházíme vstříc i některým 
pražským centrům,“ říká primář
Hema  to logicko−onkologického od−
dělení FN Plzeň MUDr. Pavel Jindra

Ph.D. a dodává: „Při hledání vhod−
ného dárce spolupracujeme s re−
gistry z celého světa a vybíráme
zhruba ze 40 milionů potenciál−
ních dárců kostní dřeně. Český
národní registr dárců dřeně nabízí
106 tisíc dárců.“

Úspěšnost nalezení vhodného
dárce je na Transplantačním cen−
tru FN Plzeň asi 90 procent. Pak je
důležitý čas, i když je cesta k pa−

cientovi mnohdy napříč ze−
měkoulí. Dlouhou cestu měl
před sebou i čtyřiačtyřicetile−
tý Stanislav, který se před

mnoha lety zapsal do Českého ná−
rodního registru dárců dřeně s ka−
marádem, a letos na jaře se mu
ozvali z FN Plzeň, že je právě on
vhodným dárcem. Do Plzně přijel z
Krnova a ze dvou možných variant
odběru kostní dřeně si vybral se−
paraci krvetvorných buněk z krve,
protože při ní nemusel podstoupit
celkovou anestézii.

„Dárcovství kostní dřeně bych
přirovnal k dárcovství krve. Není če−
ho se bát, cítím se dobře a nijak mě
to neomezilo. Udělali jsme si s pří−
telkyní vlastně takový výlet do Plzně,
při kterém mohu dát šanci na život
nemocnému člověku. To je moc fajn
pocit, který za tu trochu diskom −
fortu určitě stojí,“ usmíval se pan
Stanislav během krátkého červno−
vého pobytu v  nemocnici. Dárce
a příjemce jsou z mnoha důvodu pro
sebe na vzájem neznámí, Stanislav
pouze věděl, že pacient pochází
z České republiky. 

Transplantačnímu centru Hema −
tologicko−onkologického oddělení
FN Plzeň se také daří snižovat
komplikace v léčbě a úmr tnosti
nemocných s leukémiemi a další−
mi poruchami krvetvorby. K léčbě
leukémií i transplantací je zapotře−
bí podávání krevních destiček, kte−
ré centrum získává od zdravých
dárců. Těch může být ale pro
jednoho pacienta s akutní leukémií
během celé léčby potřeba až 40.
V současnosti je ve zdejší evidenci
zhruba 300 dárců krevních desti−
ček, není to ale číslo velké.

„Odběr krevních destiček je bez−
bolestný, trvá asi hodinu a frek−
vence dárcovství je zhruba jednou
za měsíc. Vhodný dárce musí
být zdravý, starší 18 let a vážit 
ale spoň 60 kilogramů. Věřím, že je
stále mnoho těch, kteří nad touto
formou pomoci uvažují, ale ne −
našli odvahu. Proto bych je rád
povzbudil a zároveň poděkoval
všem, kteří už ten první krok uči −
nili. Moc si každé takové pomoci
vážíme,“ uzavírá ředitel FN Plzeň
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.     

Primář Pavel Jindra   

Nejvíce transplantací krvetvorných
buněk opět v Plzni

Když se rodiče rozejdou, dítě to
odnese vždycky. To byla hlavní
myšlenka představení nové knihy
rodinné advokátky a spisovatelky
Daniely Kovářové Dítě mezi otcem
a matkou, kterou napsala spolu

s  dětským psychologem Václavem
Mertinem a sociální pracovnicí Pet−
rou Hermanovou.

Hojně navštívená akce mode −
rovaná zpěvačkou Vlaďkou Baue −
rovou se konala v Plzni na Slo va −

nech za účasti novinářů,
spisovatelů, kamarádů, 
čtenářů a podporovatelů
Daniely Kovářové i rodi −
čovských dohod. „Knihu by
si měli přečíst všichni mí
klienti, kteří se o děti hádají
u soudu,“ říká autorka, kte−
rá v knize popsala i soudní
pe ripetie, problematiku vý−
živného, střídavé péče nebo
vnitrostátních únosů ne −
zletilých dětí.

Kniha doplněná spous−
tou příkladů a praktických
doporučení vyšla před ně−
kolika dny v nakladatelství
EEZY Publishing a je možno
si ji koupit například zde:
https://eezy.cz/produkt/
dite−mezi−otcem−a−matkou/

Dítě mezi otcem a matkou
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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
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KLENOVÁ

Galerie Klenová
do 30. 10. 2022 – PETR FIALA A ZBYNĚK HRABA /
MEZI ZÁTIŠÍM A KRAJINOU
do 30. 10. 2022 – SÝPKA KLENOVÁ: ART DIALOG
2022 – MEZIPROSTORY – výstava
do 30. 10. 2022 – PURKRABSTVÍ HRADU KLENOVÁ:
EVA VÝBORNÁ – TVARY TICHA II. – výstava
Kontakt – 376 392 208, www.gkk.cz

KLATOVY

Kulturní akce
7.–9. 10. – VÝSTAVA EXOTICKÉHO PTACTVA – Pod−
branská 49, pod Černou věží v Klatovech (budova sta−
rého Šumavanu), Pá–So: 9–17 h, Ne: 9–16 h, 7.10. –
děti vstup zdarma (MŠ, ZŠ), pořádá Klub chovatelů
exotického ptactva Klatovy, www.kchepk.cz
4.11. v 19 h – 7. PLES HANDICAPOVANÝCH – KD
Klatovy, pořádá spolek Lenox z.s., www.lenoxos.cz

SDS Klatovy
7. 10. v 19.30 h – KAKTUSOVÝ KVĚT – komedie
16. 10. v 15 h – ČERT A KÁČA – hravé představení pro
děti
19. 10. v 19.30 h – S PRAVDOU VEN – konverzační
komedie

25. 10. v 19.30 h – CAVEMAN – one man show
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www−divadlo. klatovynet.cz

Galerie U Bílého jednorožce  
do 30. 10. 2022 – SETKÁNÍ VE STROMOVCE – výsta−
va
7. 10. v  17 h – PŘEDNÁŠKA MGR. P. KAČÍRKA
A MGR. J. ZMRZLÉHO: PŘÍČINY RUSKO−UKRAJIN−
SKÉHO KONFLIKTU
8. 10. ve 14 h – VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI K VÝ−
STAVĚ SETKÁNÍ VE STROMOVCE 
21. 10. v 18 h – PŘEDNÁŠKA ING. ARCH. L. SOUKU−
PA – představení Jindřichova Hradce optikou městské−
ho architekta
28. 10. ve 14 h – HALLOWENSKÁ VÝROBA STRAŠI−
DELNÝCH LUCERNIČEK 
Kontakt – 376 312 049 

Kostel sv. Vavřince 
do 30. 10. 2022 – PAVLA VOBORNÍK KAČÍRKOVÁ:
TUŠENÍ – výstava
8. 10. v 15 h – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTA−
VOU PAVLA VOBORNÍK KAČÍRKOVÁ: TUŠENÍ – s ku−
rátorem Michalem Lazorčíkem

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 
7. 10. 2022–1. 1. 2023 – VÝSTAVNÍ SÁL: RETROGA−
MING – interaktivní výstava o historických počítačích
a starých hrách 
7. 10. 2022–1. 1. 2023 – CHODBA 1. NP – PEREGRI−

NUS SILVA BOHEMICA – 3D modely barok. památek
7. 10. 2022–1. 1. 2023 – PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL:
 KLATOVY V OBRAZECH
7. 10. 2022–1. 1. 2023 – SCHODIŠTĚ: STARÉ
 KLATOVY V POHLEDNICÍCH
28. 10. 2022 – DEN KRAJŮ – v tento den je do všech
výstav jednotné vstupné 28 Kč
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz 

HORAŽĎOVICE

Kulturní akce
15. 10.  od 9 do 12 h – MÍROVÉ NÁMĚSTÍ: HAVEL−
SKÝ JARMARK – řemeslný a farmářský jarmark s kul−
turním programem
28. 10. ve 20 h – EXTRA BAND – CELOVEČERNÍ BIG−
BÍT – KD Horažďovice
30. 10. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – KD Horaž−
ďovice

MRÁKOV

Rockové akce
8.10. ve 20.30 h – MORAVA + DOGA – KD Mrákov
29.10. ve 20.30 h – DE BILL HEADS + WALDA
GANG – KD Mrákov
Kontakt – www.kdmrakov.cz

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Spolek Lenox z.s. společně s Měst−
ským kulturním střediskem Klatovy
připravuje 7. ročník Plesu handica−
povaných. Jde o benefiční akci, která
se uskuteční v pátek 4. listopadu
2022 od 19:00 hodin v prostorách
klatovského Kulturního domu. 
Ples handicapovaných je společen−
skou událostí, kte−
rá má za úkol pre−
zentovat život a
volnočasové akti−
vity osob se zdra−
votním postiže−
ním. Jde o šanci
propojit v jeden
večer svět handi−
c a p o v a n ý c h
a zdravých lidí.
Pro návštěvníky je
připraven pestrý
doprovodný pro−
gram. Vystoupí li−
dé s handicapem
i bez něj. Mezi
účinkujícími se
představí tanečníci z Marty Dance Kla−
tovy, tanečníci na vozíku v párovém
tanci ze Sportovního klubu vozíčkářů
Praha, zrakově handicapovaná flétnist−
ka Anna Líšková ze ZŠ a MŠ pro zra−

kově postižené a vady řeči v Plzni, ta−
nečníci ze ZUŠ Rokycany a další.
K poslechu zahraje skupina Orion.
Součástí plesu budou ukázky florbalu
na elektrických vozících pro tělesně
postižené. Chybět nebude ani oblíbená
losovačka o hodnotné ceny. Tradičně
není vyžadován plesový oděv a náv−

štěvníci si budou moci vyzkoušet strá−
vit část plesu na mechanickém vozíku. 
Ples handicapovaných je součástí
projektu „Pomáháme smíchem“, je−
hož základ byl položen v roce 2013.

Jeho náplní je pořádání kulturních akcí
v Klatovech. V současnosti jde
o stand−upové představení „Na Stojá−
ka“ (od roku 2012) a „Ples handica−
povaných“ (od roku 2015). Účelem
tohoto programu je získávání peněž−
ních prostředků na činnost sportovní−
ho klubu vozíčkářů SK Indians Plzeň.

Dále pak jde o propa−
gaci Powerchair Hoc−
key, spolku Lenox a
partnerů. 
Spolek LENOX z.s. se
sídlem v Plzni funguje
od roku 2012 a zajiš−
ťuje provoz sportovní−
ho klubu SK Indians
Plzeň, jehož členové
se věnují florbalu na
elektrických vozících –
Powerchair Hockey.
Vznikl po vzoru zná−
mého plzeňského klu−
bu hokejistů. Působení
týmu Indians má celo−
národní přesah. Hráči

se zúčastňují české ligové soutěže
i mezinárodních turnajů. Kromě spor−
tovní činnosti jsou realizovány také
vzdělávací a osvětové akce. Jde na
příklad o projekt Asistent na zkoušku a

v praxi, cestovatelský projekt Electric
Eccentric nebo účast na akcích typu:
Táhneme za jeden provaz, Sportmánie
nebo Dny handicapované mládeže atd.
Lenox se také od roku 2020 věnuje
obchodním aktivitám, při kterých se
snaží vlastními silami podnikat a získá−
vat prostředky na svůj provoz.
Vstupenky na 7. Ples handicapova−
ných budou k dispozici v předprodeji
v MěKS Klatovy, případně na strán−
kách www.lenoxos.cz. Cena vstu−
penky v předprodeji je 250 Kč, na
místě 300 Kč. Výtěžek ze vstupného
přímo podpoří sportovní florbalový
klub vozíčkářů SK Indians Plzeň, kte−
rý spolek LENOX z. s. zastřešuje. Dr−
žitelé průkazu ZTP/P mají vstup
zdarma včetně 1 doprovodu. 
Kontakt pro více informací: Ing. Lukáš
Kroupa, předseda LENOX z. s., e−mail:
lukas.kroupa@lenoxos.cz, telefon –
776 798 887.  Nikol Emrová

7. Ples handicapovaných
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AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–
? let, trénink Po, Pá: 18–
20 hod., tel.: 607668443.
RR 22781

HLEDÁME spolupracovní−
ka na DPP. Jedná se o po−
mocné podlahářské práce.
Tel.: 603145260. RR
22514

HLEDÁM brigádníka na ští−
pání a řezání dřeva – 13 km
od Klatov. Tel.: 606517303.
RR 22810

PRODÁM byt 3+kk v obci
Velhartice, cena 1.950.000
Kč. Tel.: 720308816. RR
22800

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 70 m2 v pane−
lových i cihlových domech
v Klatovech a Domažlicích.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s  hotovostí.
Celá transakce je dokonče−
na v  řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřeší−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22030

NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3+1 s  lodžií v Klatovech.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do 3
mil. Kč. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−

MA 800737309. PM
22031 

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 2+1/3+1 o min. vý−
měře 50 m2 kdekoliv v Do−
mažlicích. U vyšších pater
podmínkou výtah. Cena do
2,5 mil. Kč. Peníze k dispo−
zici ihned. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
22032 

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel−
kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čis−
té byty k  dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme
pouze solidní klientelu, jejíž
výběr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody
energií a klientský servis po
celou dobu nájmu je samo−
zřejmostí Prázdný byt vám
nevydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
22028

PRO ZAMÉSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k  pronájmu po celém
Plzeňském kraji. Nabídněte
nám svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební
schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22029 

HLEDÁM k pronajmutí ne−
bo koupi garáž nebo podo−
bný prostor v Plzni a okolí.
Jen suché prostory. Tel.:
608514568.

SEDACÍ soupravu – střed−
ně hnědá – levně. Tel.:
606049855. RR 22695

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x

15 cm a předepnuté stropní
panely 6 x 1 m, dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň a
okolí. Možnost naložení a
zajištění dopravy. Tel.:
604867469, 603383211.
PM 22082 

DLAŽBA žula – Granit leš−
těná 30x15x1.  40x40x1.
30x20x1. 15x30x1. cca
17m2. Cena za vše doho−
dou. Tel.: 604235347. RR
22696

DVĚ DĚTSKÉ koloběžky té−
měř nové. P.C. 4.000
Kč/kus, nyní obě za 3.000
Kč. Tel.: 732772729. RR
22787

ELEKTRICKÝ tříkolový
skútr SELVO 31000Li (s
lithiovou baterií), mini−
málně jetý, najeto pouze
92km, záruka do 23. 6.
2023, + náhradní Li bate−
rie, takže celkový dojezd
až 90km, plně funkční, ce−
na 59.900 Kč, tel.:
702023324. RR 22749

PALIVOVÉ dřevo, prkna,
palubky, izolač. vatu, plast.
pletivo v.1.6m, dl. 100bm,
cihly cca 3.000 Ks, trámy
z  krovu, fošny, tel.:
728044675. RR 22805

PROSTOKOŘENNÉ sazeni−
ce – smrk, buk, výška
30cm+, tel.: 728533028.
RR 22807

PRODÁM výhodně set
pračka + sušička BEKO ve
výborném stavu, po kom−
pletní revizi. Možnost i
jednotlivě. Tel.:
608200700. RR 22814

PRODÁM výborná jablka,
bez chemie: Rubín, šam−
pion, Coxova, Melodie,
Melrose, Ontario a další. 15
Kč/kg. Velké sladké švestky
25 Kč/kg. Hledám pomoc−
níka/ci na práci na zahradě,
odměna + ovoce ze zahra−
dy. Plzeň – Slovany, tel.:
večer po 19. hod.
728684164. PM 22106

LÉKAŘSKÝ KUFŘÍK – cena
2.000 Kč, tel.:
732906269.

PRODÁM kredenc + skříň,
odhad r. 1940. Vyorávač
brambor, rotační sekačku
165 cm za traktor. Tel.:
724325436. PM 22111

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 5−
6 m x 3 m x 3 m – více ku−
sů, vnější opláštění – jem−
ně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblože−
nou palubkami. Buňky jsou
v pěkném stavu. Dále pro−
dám maringotku, oblože−
nou palubkami, zařízenou
k  okamžitému používání,
dřevěné zahradní domky.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 604867469.
PM 22081 

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenské−
ho muzea okupace a osvo−
bození západních Čech vo−
jenskou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kordí−
ky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacá−
ky, šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.

KOUPÍM pohlednice a kni−
hy. Tel.: 702962961. RR
22790

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový ná−

bytek, gauče, noční stolky.
Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696

a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 22070

VOJENSKÝ bazar: zdarma
nabízíme odborné oceňo−
vání historického vojen−
ského materiálu, převážně
z období I+II světové vál−
ky. Též možnost odkupu,
nebo prodeje. Tel.:
731454110.

KOUPÍM srovnávačku s
protahem KDR nebo RO−
JEK. Tel. 774707147. PM
22110

KOUPÍM staré dětské hrač−
ky, vánoční ozdoby, rádia,
mlýnky, hmoždíře, lustry.

Mopedy, motorky, Pionýry,
motopřilby, smalt. nádobí,
panenky, obrazy, porcelán
apod. Tel.: 605080878. PM
22010

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGON−
KU i v  nálezovém stavu a
dále MOPEDA na ryby. Tel.:
728209526. PM 22015

KOUPÍM staré věci z  do−
mácnosti: lívanečníky, lam−
pičky, porcel. sošky, foto−
aparáty, formy na pečení,
mince, vyznamenání, ká−
vomlýnky, obrazy, šperky
apod. Tel.: 605080878. PM
22011

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP – (chromovaný,
dýhovaný, selský), lus−
try, lampy, vánoční
ozdoby, hračky, hodin−
ky, vyznamenání, od−
znaky, a jiné. Možnost
vyklizení celé pozůsta−
losti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM
22040

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou proskle−
nou vitrínu. Dále litino−
vou výlevku, starý truh−
lářský ponk s dřevěný−
mi závity, řeznický špa−
lek, různé litinové no−
hy,dílenské lampy,
plechové skříňky se
šuplíky. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322, pa−
vel.rejsek@seznam.cz
PM 22043

PRODÁM profi benzí−
nový kultivátor se zá−
běrem  70 cm. Plně
funkční jen za 6.500
Kč. Tel.: 604589329.
RR 22032
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PRODÁM PLASTOVÉ
SUDY 220 l, cena 300
Kč, tel. 603819297.
RR 22030

PRODÁM MOTOR do
zahradního traktoru,
kompletní a plně funkč−
ní. Cena 8.000 Kč. Tel.
604589329. RR 22033

PRODÁM plastové
1000 L nádrže. Nádrže
jsou černé a na kovo−
vé paletě. Výhodou
černých nádrží je že
voda v nich zůstává
čistá, nezezelená a ko−
vová paleta časem ne−
zetlí narozdíl od dřevě−
né na kterých jsou tyto
nádrže většinou k do−
stání… Místo možné−
ho odběru Mrákov u
Domažlic tel.:
728278545. RR 22380
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Měl rád život, s námi
chtěl být, ale musel
odejít. Odešel tiše, jak
tiše žil.
Dne 29. 9. 2022 uply−
nul 1. rok od úmrtí 

pana Josefa Zíky
z Klatov, rodáka
z Domažliček.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou. Dcera
Jana a syn Václav s rodinou.         RR 22754  

Tak jak z Tvých očí zá−
řila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 6. října 2022
uplynul jeden rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila mamin−
ka, paní

Josefa Lysková, rozená Ptáková 
z Lub u Klatov.

S láskou a velkou bolestí vzpomíná syn
Standa s rodinou a ostatní příbuzní. 

RR 22755

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Kdo Tě poznal, bude vzpomínat na milou
a příjemnou paní, kdo Tě miloval, nikdy

 nezapomene.
Dne 17. 10. 2022
uplyne rok, co nás na−
věky opustila paní

Božena Chupíková
ze Srbic.

S láskou vzpomíná
manžel s rodinou a
přátelé. RR 22679

Dny, týdny,
měsíce i léta
plynou, ale
nikdy neza−
celí tu ránu
bolestivou.
Je těžké žít

bez milovaného člověka, stále se ohlížíš,
zda někde nečeká... Tak jak z Tvých očí zá−
řila láska a dobrota, tak nám budeš chybět
do konce života…
Dne 17. 10. 2022 uplyne 2. smutný rok, co
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, pan

Ing. Václav Přibyl z Mrákova.
S láskou a velkou bolestí v srdci vzpomínají
manželka Ivana, dcery Eva, Hana, Vendula,
vnučky, sourozenci a ostatní příbuzní. Dě−
kujeme Všem, kteří si vzpomenou s námi. 

RR 22751

Co osud vzal, to ne−
vrátí, i když nám srdce
krvácí. Ta rána stále
bolí, zapomenout ne−
dovolí.
Dne 18. 10. 2022
uplyne čtvrtý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Jaroslav Vacovský z Klatov.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
 Anna, dcera Anna s rodinou, syn Vladimír
s rodinou a ostatní příbuzní.          RR 22658

Dne 6. 10. 2022 uply−
ne 5 let od chvíle, kdy
od nás odešel 

pan Jaromír
Kloud, řezník 

z Lub u Klatov. 
S láskou vzpomínají
manželka Blanka a sy−
nové Jaromír, Kamil a
Martin s rodinami.                        RR 22745

7. 11. 2022 uplyne 5
smutných let, kdy nás
navždy opustila ma−
minka, babička a pra−
babička, paní
Růžena Kollerová.
S láskou stále vzpomí−
ná dcera Jitka a Růže−
na s manžely, vnučka
Alenka s dětmi a ostatní příbuzní. RR 22752

Kdo vás znal, v dobrém vzpomene, kdo vás
miloval, nikdy nezapomene.

Dne 19. října 2022
uplyne 7 let od chví−
le, kdy nás navždy
opustil náš tatínek,
dědeček a praděde−
ček, pan

František Kesman
z Křížovic.

A dne 24. října 2022
uplyne 7 let od chví−
le, kdy od nás na−
vždy odešla naše
maminka, babička a
prababička, paní

Marie Kesmanová
z Křížovic.

S láskou vzpomínají dcery a vnučky s rodinami.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkujeme.

RR 22759

Dne 1. října 2022
uplynul 2. smutný rok,
kdy nás navždy opus−
tila paní

Anna 
Dombrovská

ve věku 60 let po
dlouhé těžké nemoci.

S láskou vzpomíná a
nikdy nezapomene druh Zdeněk. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte na velice hodnou ženu.
Děkuji.                                          RR 22764

Dne 22. 10. 2022
uplyne 15 let od tragic−
kého odchodu pana 

Petra Zavřela

a 22. 10. 2022 uply−
ne 36 roků ode dne,
kdy nás navždy
opustil pan
Miroslav Zavřel

z Klatov. 
Stále vzpomíná rodina a ostatní příbuzní.            

RR 22765

Nezemřela, jen spí…
A má−li sen, je krásný.
Zdá se jí o těch, které
milovala, a kteří milo−
vali ji.
Dne 22. 10. 2022 uplyne 11 let, stále pl−
ných stesku, kdy nás navždy opustila naše
milovaná a nejdražší maminka, babička,
manželka a kamarádka, paní

Marie Mezerová z Čachrova.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou a úctou děti, vnoučata a manžel.              

RR 22766

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají…
Dne 22. 9. 2022
uplynuly dva roky, co
nás navždy opustil
pan

Václav Kroupar
z Janovic 

nad Úhlavou.
S láskou a úctou vzpomínají syn Milan a
dcera Hana s rodinami. RR 22791
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Ta, kterou jsme milo−
vali, neodešla… Je
s námi každý den.
 Našim srdcím velmi
schází… Nikdy na ni
nezapomenem. 
Dne 13. 10. 2022 uply−
ne 1. smutný rok, kdy
nás navždy opustila 

paní Hildegarda Smahová z Nýrska.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel Jin−
dřich, dcery Pavlína a Jindřiška s rodinami. 

RR 22756

Těžké bylo se s Tebou
loučit, ještě těžší bez
Tebe žít. Čas nevrací,
co vzal, jen láska,
úcta a vzpomínky zůs−
taly nám.
Dne 5. 10. 2022 uply−
ne 1. smutný rok, kdy
nás navždy opustil 

pan Pavel Vrána.
S láskou vzpomíná přítelkyně se synem Jiřím. 

RR 22757

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Oči se zarosily a zapla−
kaly bolem, když jsme
Ti, maminko, dávali po−
slední sbohem. Nebylo
Ti dopřáno s námi dál
být, nebylo na světě lé−
ku, abys mohla žít…
30. října 2022 uplyne
24 smutných let ode
dne, kdy nás navždy opustila naše drahá
maminka a babička, paní
Magdaléna Petrmichlová z Lub u Klatov.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti
s rodinami.                                     RR 22776

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 2. října 2022 uplynul již třetí smutný
rok ode dne, kdy nás navždy opustil pan 

Jindřich Kadlec z Dolan. 
S láskou a úctou vzpomíná zarmoucená 
rodina.                                           RR 22761

Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.

Dne 10. 10. 2022
uplyne 3. smutný rok,
kdy nás navždy opus−
til pan

Václav Štraser 
z Radinov.

Všem, kteří vzpome−
nou s námi, děkuje
manželka a synové
s rodinami.   RR 22753

Měl jsi nás rád, my Te−
be ještě víc, přišla zlá
chvíle a Ty jsi musel
odejít. Čas utíká a ne−
vrací co vzal, jen
vzpomínka na Tebe
zůstává v našich srd−
cích dál.
26. 10. 2022 uplyne
3. rok od chvíle, kdy nás opustil pan 

Rudolf Plánička z Plánice.
Vzpomínají manželka, dcery a syn s rodina−
mi, vnoučata a pravnoučata. RR 22782

Prázdný je domov,
smutno je v něm,

cestička na hřbitov
zůstala jen.

Dne 8. října 2022 to−
mu bude 1 rok, co
nás opustil náš drahý
manžel, tatínek a dě−
deček pan

Josef Rousek ze Strážova.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka,
synové Pepa, Pavel s Monikou a vnoučata
Vojtíšek a Sofinka. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi. RR 22801

Těžko se s Tebou lou−
čí, těžké je bez Tebe
žít, láska však smrtí
nekončí, v srdci Tě
stále budu mít. Ode−
šel jsi na věky, zůstalo
mnoho vzpomínek,
byl jsi ten můj nejdraž−
ší tatínek.
Dne 17. 10. 2022 uplynou 4. smutné roky,
kdy nás navždy opustil milovaný tatínek a
dědeček pan

Oldřich Mourek z Klatov.
Stále vzpomíná a vzpomínat bude dcera
Lenka s rodinou. RR 22769

Tvůj hlas se ztratil… Tvůj úsměv vítr vzal…
a nám jen bolest a smutek zanechal… 

Dne 29. 9. 2022 uply−
nulo již 5 smutných
let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
syn, bratr, strýc a ka−
marád, pan 

Václav Rendl
z Drslavic u Klatov.
S láskou a vděčností
vzpomínají rodiče, bratři s rodinami a kama−
rádi. Všem děkujeme za vzpomínku. 

RR 22773

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám to−
lik pomáhaly. Děkuje−
me za to, že jsi byl, za
každý den, který jsi s
námi žil.
Dne 14. října 2022
uplyne druhý smutný

rok, kdy od nás navždy odešel pan  

mistr truhlář Karel Pohanka z Plánice.
Stále vzpomíná manželka Marie, syn a dce−
ra s rodinami. Děkujeme všem, kdo si vzpo−
menou s námi.                               RR 22771

Dne 28. 9. 2022 uplynulo 6 let do chvíle,
kdy jsi odešel na druhou stranu duhy, tam,

odkud není návratu,
avšak s námi jsi stále
tati, v naší mysli, v na−
šich srdcích. 

Václav Vlk 
z Nýrska

Vzpomínají Tvé děti
s rodinami a ostatní
příbuzní.       RR 22798

Dny plynou jak tiché
řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá za−
pomenout.

14. 10. 2022 uplyne
4. smutný rok, co na
vždy odešla naše milovaná maminka. 

*22.5.1972  †14.10.2018

Hana Svobodová (rozená Majerová)
ze Kdyně a Železné Rudy

Vzpomínají dcera Hana s manželem a
všichni ostatní.                               RR 22774

V říjnu vzpomínáme 
na muzikantskou legendu

Ottu Helera.
Měli jsme tě rádi kamaráde

!!! Nezapomeneme.
PM 22116
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Co osud vzal, to ne−
vrací, i když nám srd−
ce krvácí. Ta rána stá−
le bolí, zapomenout
nám nedovolí.
Dne 7. října 2022
uplyne 3. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila naše
milovaná manželka,
maminka, babička a prababička, paní

Eva Šuniková z Klatov.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají man−
žel, dcera a syn s rodinami, vnučky s rodi−
nami a ostatní příbuzní. Kdo jste ji znali, pro−
síme o tichou vzpomínku.              RR 22762

Nezemřel jsem, neboť
vím, že budu žít stále
v srdcích těch, kteří
mě milovali.
2. října  2022 uplynulo
již sedm smutných ro−
ků od tragické smrti 

pana 
Vladimíra Zemana.

Vzpomíná a nikdy nezapomene zarmouce−
ná maminka, sestra Martina s rodinou a ka−
marádi. Všem, kteří si vzpomenou s námi,
děkujeme.                                     RR 22767

Dne 27. října 2022 si
připomeneme 100 let
od narození paní
Jaroslavy Černé,

rodačky 
z Nymburka.

Kdo jste ji znali, vzpo−
meňte s námi. Stále
vzpomínají dcera s ro−
dinou, syn s rodinou, vnoučata, pravnouča−
ta a ostatní příbuzní. RR 22768

Dne 22. 10. 2022
uplyne druhý smutný
rok od tragické neho−
dy, kdy nás ve svých
25 letech navždy
opustil náš milovaný
syn, bratr, vnuk a ka−
marád 

Jakub Němec 
z Mrákova. 

S bolestí a s láskou vzpomíná celá rodina. 
RR 22785

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
Dne 7. října 2022
uplyne 17 let, kdy nás
navždy opustila paní

Anna Vochová
z Klatov.

S láskou vzpomínají
manžel, dcera, vnoučata a sestry. RR 22788

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
Dne 19. 10. 2022 uply−
ne již pět smutných let
ode dne, co nás na−
vždy opustil pan

Václav Trefanec
z Čínova u Klatov.

S láskou a úctou vzpomíná rodina. RR 22770

Jen kytičku na hrob Ti
můžeme dát, chviličku
postát, tiše vzpomínat
a věčný spánek Ti přát.
Dne 20. října 2022
uplyne 5 smutných let,
co nás navždy opustil
manžel, táta a děde−
ček, pan

František Kalouner z Dolan u Klatov.
Děkujeme těm, kteří vzpomenou s námi.
Manželka Marie a synové František a Václav
s rodinami. RR 22775

…a když mě budeš
potřebovat, prostě si
jen v srdci zašeptej
mé jméno. Budu tam.
Dne 17. září 2022
jsme si připomněli
čtvrté výročí, kdy nás
navždy opustila paní
Jana Čermáková

z Klatov. 
S láskou a úctou vzpomíná syn Richard
s rodinou. Děkujeme za tichou vzpomínku.

RR 22772

Tak, jak z Tvých očí
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 16. října 2022
uplynou čtyři roky od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní
Jaroslava Strnadová ze Svrčovce.

S láskou a velkou bolestí stále vzpomíná
manžel Václav, dcera Václava s manželem
Pavlem, dcera Michala s přítelem Josefem
a vnoučátka Michalka, Lukášek, Ondrášek
a ostatní příbuzní. Kdo jste ji znali, vzpo−
meňte s námi. RR 22779

Jen kytičku na tvůj hrob Ti můžeme dát, po−
kojný a věčný spánek Ti přát. Utichly kroky

Tvé a Tvůj hlas, ale
Tvůj obraz zůstává
stále v nás.
Dne 25. 10. 2022
uplyne 2. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Růžena Čubová
z Čachrova. 

Stále vzpomíná manžel a dcery s rodinami.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

RR 22789

Je smutno bez Tebe
žít, nemá kdo poradit,
potěšit…
5. října 2022 jsme
vzpomněli 5. smutné−
ho výročí, co nás na−
vždy opustila paní

Josefa Ublová
roz. Šprochová

z Klatov.
S láskou stále vzpomíná dcera Jana s man−
želem, vnučka Lenka, pravnučky Anetka
a Nelinka, kamarádka Fanča.        RR 22799

Dne 7. října 2022
uplyne 10. smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila paní

Marie Šímová
ze Zavlekova.

S láskou a úctou
vzpomíná manžel Ka−
rel, dcery Jitka, Vlaď−
ka a Hanička s rodinami.             RR 22804

Z očí jste sešli, ale v srdcích nás 
všech stále zůstáváte.

Dne 11. 10. 2022
uplyne 3. smutný rok,
kdy nás navždy opus−
til pan

Miroslav Grünthal
a dne 26. 11. uplyne
2. smutný rok, kdy
nás opustila paní

Anna 
Grünthalová.

Stále vzpomínají dcera
Jarka, vnučka Vladi
s manželem, vnuk Mí−
ša s manželkou, prav−
nuk Luba s manžel−
kou, pravnučky Anet
s přítelem, Viky a Kája, prapravnoučata Matý−
sek a Dominička. Nikdy nezapomenem. 

RR 22806
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Z POZŮSTALOSTI KOUPÍM
vše staré: porcelán, ka−
menné hrnce, hodiny obra−
zy, nádobí, váhy, rádia, vo−
jen. věci z  války atd. Tel.:
737903420. PM 22009

KOUPÍM staré hrnečky,
hrnce−kameninu, váhy, por−
celán, sklo, obrazy, hračky,
hodiny, hodinky, trojúhel.
plechovky od olejů, moto
díly−Jawa, Moped, Pionýr,
reklamní plech. cedule na
zeď. Tel.: 732431470. PM
22053

SBĚRATEL koupí LP gra−
mofonové desky, i celou
sbírku. Přijedu. tel.
721442860. PM 22107

VYKLÍZÍTE byt, garáž, cha−
lupu? Koupím různé staré
věci – kanystr USA, Wehr−
macht, hasičskou−tesař−
skou sekeru, váhy, kávom−
lýnek, sošky z  porcelánu,
zavírací nože, zapalovače
na benzin, dílenský svěrák,
kameninové hrnce−formy
na pečení apod. Tel.:
732431470. PM 22098

KOUPÍM − CHROMOVANÝ
gauč, křeslo, židli, stolek,
psací stůl, skříň, lustr, lam−
pičku, atd., chrom může
být poškozený. Tel.
603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz
zn. Přijedu PM 22044

KOUPÍM staré jízdní kolo
do r. 1950, mosaznou
pumpičku, starou Babetu i
nepojízdnou, Škodu 120M,

nová zadní světla aj. ná−
hradní díly, také na starého
Pionýra. Návody na obslu−
hu a katalogy, dobové pro−
spekty. Tel.: 721730982.
PM 22006

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v  horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel.: 603383211. PM
22084 

SBĚRATEL koupí staré ob−
razy a jiné starožitnosti. So−
lidní jednání. Tel.:
608979838, E−mail: vladis−
lav.soucek@seznam.cz .
PM 22038

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy i pa−
nelové cesty. Tel.:
736139113. PM 22085
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KOUPÍM starou vojen.
vzduchovku do 7 tis. Kč,
maskáče, saka, čepice,
rajtky, pohraniční stráže,
vyznamenání, odznak NB a
vzorný voják do r. 1960 –
až 3 tis. Kč. Odznaky voj.
učilišť, pilotní aj. Těžítka ve
tvaru modelů voj. techniky,
ND na vozy Škoda do r.v.
1988Tel.: 721730982. PM
22007

KOUPÍM cihly, ocelové
podpěry a zbytky stavební−
ho materiálu. Tel.:
721866006. RR 22660

KOUPÍM les i s pozemkem.
Může být malá výměra, za−
nedbaný nebo napadený
kůrovcem, Platím ihned a
hotově. Tel.: 773585290.
RR 22797

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykoupí−
me vaši chalupu či chatu
v okrese Klatovy a Domažli−
ce. Podmínkou pouze vlast−
ní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22027

KOUPÍM tento typ křesel a
starožitný nábytek a náby−

tek do roku 1980. Stav
nerozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22071

PRONAJMU trubkové le−
šení + podlážky cca
100m2 – 2000 Kč/měsíc. I
dlouhodobě. Vratná kauce
5000 Kč. Klatovy. A záro−
veň koupím spony−žabky,
spojky−doutníky, trubky.
Tel: 720686209. RR
22802

KOUPÍM staré dětské hrač−
ky, vánoční ozdoby, rádia,
mlýnky, hmoždíře, lustry.
Mopedy, motorky, Pionýry,
motopřilby, smalt. nádobí,
panenky, obrazy, porcelán
apod. Tel.: 605080878. PM
22010

KOUPÍM staré věci z  do−
mácnosti: lívanečníky, lam−
pičky, porcel. sošky, foto−
aparáty, formy na pečení,
mince, vyznamenání, ká−
vomlýnky, obrazy, šperky
apod. Tel.: 605080878. PM
22011

PŘINESTE starý vosk nebo
zbytky svíček do bezobalo−
vého obchodu Navažto, Ví−
deňská 188, Klatovy a vy−
zvedněte si svíčku zdarma.
RR 22660 

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarize−
ni.cz, tel.: 775104121. RR
22054

PRODÁM traktor Zetor
3011, r.v. 1961, TK do 4.
10. 2023 a dvě nové zadní
pneu. Vše za 80.000 Kč.
Tel.: 773629421. RR
22793

PRODÁM Peugeot 2008,
r.v. 11/2013, provoz 2014,
obsah 1.6 hdi, 68 kw, naj−
eto 163tkm, servisní knížka,
bílá barva, klima, servo, vy−
hřívaná sedadla, radio, abs,
el okna, esp, velmi dobrý
stav, nová stk a emise, ce−
na: 210.000 Kč, Klatovy,
telefon: 723439518. RR
22815

KOUPÍM historický moto−
cykl nebo moped. Tel.:
777746668. PM 22114

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

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 12/2012, provoz
2013, obsah 1.6 tdi, 77kw,
stříbrná metalíza, parkovací
senzory,  najeto 209tkm se
servisní knížkou, nová stk a
emise, cena : 159.000 Kč,
tel: 723439518. RR 22817

PRODÁM Opel Meriva mo−
del OPC line 1,6 Benzín,
r.v. 2008, 97 000km. Kli−
matizace, couvací čidla,
vyhřívané sedačky, zánov−
ní celoroční pneu, vymě−
něné rozvody motoru, ori−
ginál tónovaná skla. Cena
99.000 Kč. Tel.
603535061. 

PRODÁM Fiat Panda, r.v.
2009, obsah 1.1, benzin,
žlutá barva, bez koroze, no−
vá stk a emise, radio, zimní
pneu, KT, cena: 59.000 Kč,
Tel: 723439518. RR 22816

49/175/89 HLEDÁ ženu na
trvalý vztah. Děti nevadí.
Zájmy: příroda, cestování
atd. Děkuji za odpověď na
č. 703128768. Já od KT.
RR 22750

DOBRÝ DEN, hledám pa−
ní/ženu do 55 let, já bydlím
v  Domažlicích a nechci
zůstat sám, je mně 46 let,
jen vážně. Tel.:
702517961. RR 22763

RÁD poznám osamělou že−
nu kolem 75 let, která má
ráda přírodu, k  seznámení
s  upřímným mužem SŠ
z vesnice, PJ. RR 22778

KTERÁ čestná dívka ráda
přijme 2 domy za 6 mil. da−
rem a notářsky? Pepa 79,
Domažlice, tel.:
704532965. RR 22786

65+ Z VESNICE hledá že−
nu pro vše krásné i život.
Přistěhování možné, okr.
KT, tel.: 721504634. RR
22795

HLEDÁM ženu na hezké
chvíle, na věku nezáleží,
pište SMS na tel.:
720113480. RR 22803

JSEM nekuřák 52/180,
štíhlejší postavy, s různými
zájmy (příroda, výlety, hud−
ba, kultura…) a hledám
příjemnou, veselou, prostě
fajn ženu do nepohody, do
50 let, štíhlejší postavy,
z KT, DO, PJ a okolí. V pří−
padě zájmu prosím odpo−
věď na číslo 723269341.
Hezký den. RR 22809

SUCHE liebe u. ehrliche
Partnerin für ein Leben in
Regensburg. Akademiker,
70+, 180/80, NR/NT
viel-seitig interessier t, ak−
tiv, idealerweise sollte sie
mobil sein, etwas deutsch
sprechen, schlank, attrak−
tiv, unkomplizier t, spor−
tlich, 50–60 Jahre, ohne
Altlasten. Kontakt +49
1715091010, freund.re−
gensburg@web.de. RR
22811

HLEDÁM partnera pro spo−
lečný život v Regensburgu
nebo mladou maminku s
dítětem, která by chtěla mít
par tnerskou podporu ve
všech situacích. Žádné po−
žadavky ani kvalifikace, jen
budování důvěryhodného
vztahu v pěkném bytě, auto
k dispozici, pomoc s hledá−
ním práce, integrační úřady
v Německu. Pro více infor−
mací volejte +49
1715091010. RR 22819

KOUPÍM DVOURYCH−
LOSTNÍ BABETU. Tel.
604589329. RR 22034

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Kou−
pím staré českosloven−
ské motocykly všech
značek, v jakémkoliv
stavu i jednotlivé díly.
Přijedu ihned, platím
ihned v hotovosti. Sluš−
né a férové jednání.
Tel.: 607946866. E−ma−
il: klsp@seznam.cz.
RR 22142

Blahopřání

SBĚRATEL koupí sta−
ré motocykly ČZ, JA−
WA, OGAR, skútr ČZ,
moped STADION i jiné
značky, kompletní i
nekompletní, torza,
rámy, motory, blatní−
ky, staré technické
průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci
aj. Přijedu a zaplatím
na místě. Nabídněte,
určitě se domluvíme.
Telefon: 603237242,
e−mail: flemet@se−
znam.cz. RR 22527

PRODÁM traktůrek na
trávu YARD MANN
MTD, převodovka 6
rychlostí, žací 105 cm,
koš 300 litrů za 25.000
Kč. Tel.: 604589329.
RR 22029
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VDOVEC 72/170, zajištěný
hledá příjemnou štíhlejší
ženu do 70 let k seznámení
pro hezké chvíle ve dvou.
Tel.: 607559208. PM
22093

ROZVEDENÝ muž, nekuřák
55/177 štíhlý, žijící v  Plzni
by rád z nedostatku příleži−
tosti poznal nezadanou že−
nu, která je nyní singl a rá−
da by to změnila. Tel.:
732431470. RR 22794

MASÉR 55 let hledá poho−
dářku, která si chce užít ně−
co hezkého. Přijedu za te−
bou nebo pozvu do Prahy.
Tel.: 607467062. PM
22109

37/185 NEKUŘÁK, bezdět−
ný, rád by se seznámil
s  dívkou výhradně od 16−
19 let, ne starší ženy. Mám
rád cestování a kulturu.
Tel.:604969788, e−mail: lo−
vehvezd@seznam.cz. PM
22005

PLZEŇÁK VŠ 70/180 hledá
štíhlou ženu nekuřačku.
Prosím SMS na tel.:
705109617. PM 22117

HLEDÁM muže pro život:
tel.: 603948834. RR
22784

HLEDÁM muže ve věku
45–55, Plzeň, Plzeň−jih,
Klatovy, tel.: 778042434.
RR 22808

NEJSEM žádná hvězda, ale
vím, co se sluší a patří. Hle−
dám k  sobě podobný pro−
tějšek okolo 65 let. Štíhlá,
z Klatov. Tel.: 739809937.
RR 22813

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme –
zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – po−
stavíme. Poté si můžete v
klidu užívat bezpečí vaše−
ho domova. Volejte:
733710319, pište:  bez−
dek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.

MÁTE doma nábytek a
chromový trubkový náby−
tek, křesla a nevíte co s
nimi??? NÁBYTEK do roku
1980 a starožitný nábytek
a bytové doplňky (lustry,

lampy apod.) zdarma od−
vezu, vykoupím, zpro−
středkuji prodej – za od−
voz. Tel.: 608887371 / E−
mail: nabytek1980@se−
znam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit. Od−
povím.  RR 22073

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086. RR
22089

NABÍZÍM ubytování
dlouhodobě na venkově
–  tel.:   377538011. RR
22783

VÁNOČNÍ DÁREK: převod z
videokazet na flešku nebo
DVD, levně. Tel. 777 554
484. PM 22113

KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, starožit−
ný nábytek a nábytek do
roku 1980. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22072

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k  prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsí−
ce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22034 

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako jedi−
ná realitní kancelář v Plzeň−
ském kraji vám vyplatíme
až 80% kupní ceny vaší ne−
movitosti předem. Peníze
máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22035

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme
technicky i právně, a navíc
vyjednáme maximální SLE−
VU! Nezaplatíte ani korunu
navíc! Více na www.zkon−
trolujto.cz nebo volejte na
800373309. PM 22036

TRÁPÍ vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje vaši situaci a
najde optimální řešení. Dů−
ležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22033

60LETÁ BACULE. Máš
rád macatý? Jsem tu
pro tebe. Mazlení, orá−
lek, klasika. Plzeň 7–19
hod. Tel.: 773937736.
KŘI PM 22112 

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekonstruk−
ce bytového jádra, ob−
klady, dlažby, bourací
práce a další práce
dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlic−
ko, Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 22056

ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
22053

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, atd. Tel.
606245515. RR 22687

NÁSTŘIKY PODVOZKU
automobilu proti koro−
zi přípravkem BODY.
Tel. 604589329. RR
22031

Tel. 730 509 461

TOUŽÍŠ polaskat, pomi−
lovat se smyslnou at−
rakt. blond dlouhovlá−
skou? S tou na fotečce?
Umím i slastný hluboký
orálek. Tel.: 730509461,
SMS ne, pouze volat bě−
hem dne. KŘI PM 22108
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