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Milí čtenáři, 
nedá mi to, abych
se na prahu nového
měsíce malinko ne−
ohlédl po tom mi−
nulém. 
Za starého režimu
se vždy s úsměvem
říkalo, že je strach
otevřít gulášovou

konzervu, protože i z ní na vás může vy−
kouknout Gotwald a později Husák.
Prostě čeho je moc, toho je příliš. Jako
před rokem 1989 se přeháněla propa−
ganda samými úspěchy, hvězdami a
rudými prapory, minulý měsíc jsme po−
dle některých čtenářů až nějak přehna−
ně oslavovali 100. výročí založení Čes−
koslovenska. Státu, z kterého 20 let po
jeho vzniku nezbylo nic. Slováci utekli
hned, jak šlo s Hitlerem do tuhého

a Podkarpatskou Rus jsme odevzdali po
válce. Němci se tento stát snažili roz−
vrátit již od jeho vzniku a dokončili to
v roce 1938. Západní spojenci nás veli−
ce rychle obětovali ve snaze zachránit
si vlastní kůži a Slováci s námi Čechy
také měli stále nějaké problémy, až
jsme se velice kulturně rozdělili v roce
1992. 
Ano, i tak je možné se na tyto události
dívat. Přesto si myslím, že bylo dobré,
když se v televizi, v novinách a různými
akcemi připomínalo toto výročí. Přede−
vším pro mladé lidi. Oni dnes žijí svými
mobilními aplikacemi, svojí zábavou a
popravdě, o historii vlastního národa,
státu i města toho ví opravdu málo. Při−
tom myslím, že právě dnes je více než
důležité opět povzbuzovat vědomí něja−
ké národní identity. Už jen proto, aby
každý, kdo je součástí tohoto národa
cítil nějaké zakořenění, pocit skupinové
ochrany, společnou hrdost a pocit vět−
šího sebevědomí. Stačí jen připome−
nout, jak nám národní hrdost stoupne a
jak jsme ji ochotni prezentovat po vítěz−

ství hokejistů, nebo Ester Ledecké.
Každý člověk, který zná dějiny své ze−
mě, se dokáže nejen lépe orientovat ve
společnosti, ve které žije, ale také ve
svém vlastním životě. Zná své kořeny,
ví, kam patří, ví, na co má být hrdý, co
má obdivovat, čeho si má všímat a če−
ho si má vážit. Ví však také, z čeho se
má poučit a čeho se má vyvarovat a co
mu má být signálem, že tudy cesta ne−
vede. Proto slavit národní svátky neva−
dí, jen je třeba lépe je vysvětlovat ve
školách i na veřejnosti. 
Také na Dušičky jsme vzpomínali na
památku zesnulých. Připomínali jsme
si v historkách, jak tatínek, dědeček,
babička nebo někdo jiný žili, co dobré−
ho nám dali, co jsme se od nich naučili
a převzali. Dokud my žijeme, oni bu−
dou žít v našich vzpomínkách a našich
zkušenostech. Vzpomínka na naše
mrtvé a uctění jejich památky nám dá−
vá pocit sounáležitosti s vlastní minu−
lostí a dějinami. 
Nadcházející listopad je měsícem, ve
kterém probíhají velké změny v přírodě,

která se ukládá ke spánku a je krásné
tyto změny pozorovat. Podle zažitých
zvyků by k nám od 7. do 21. listopadu
měla s jistotou již přijít zima. Vždyť 11.
listopadu by se podle pranostik měl
ohlásit svatý Martin na bílém koni. Je to
měsíc i prvních českých zabijaček a ja−
ko památka bývalých výročních trhů ze−
mědělců i velkého hodování, které mělo
zajistit účastníkům sílu na dlouhou zi−
mu. Je to i období delších večerů, které
se ideálně hodí na posezení s přáteli,
popíjení horkého grogu, vyprávění taju−
plných historek nebo čtení. Rád se cho−
dívám dívat i na listopadové výlovy ryb−
níků a obdivuji tu úžasnou vytrvalost ry−
bářů, s jakou vybírají po kolena ve vodě
a blátě i v mrazivém počasí stříbřité a
klouzající ryby ze sítí, třídí je a chápu
a raduji se s nimi nad bohatým úlov−
kem. Několikaletá péče jim přinesla
ovoce a pro mě je jejich úlovek přísli−
bem hezkých tradičních Vánoc.
Přeji vám příjemné listopadové pře−
mítání a inspirativní čtení Rozhledu.
Karel Bárta, šéfredaktor.
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Některými, spíše mladšími řidiči, je
starý řidič označován za problémové−
ho. Jezdí pomaleji, dodržuje předpi−
sy, bývá nerozhodný i nedočkavý a
občas zmatkuje. Chová se prostě ji−
nak. Jde o „potížistu“, který nepatří
na silnici. Co si o tom myslíte?
Na žádost lékaře se mnozí senioři, zej−
ména ve věku 75 až 85 let, musejí po−
drobit speciálnímu dopravně psycholo−
gickému vyšetření. V posledních šesti

létech jsem diagnostikoval pár stovek
seniorů. Jen výjimečně se objevily v je−
jich evidenční kartě za padesátiletou
praxi přestupek nebo drobná nehoda.
Převážně šlo o řidiče velmi opatrné,
uvážlivé a zkušené. Pravdou je, že staří
lidé jezdí pomaleji a mají pomalejší re−
agování. Někdy bývají nepřizpůsobiví,
nerozhodní nebo impulsivní až nevypo−
čitatelní. Záleží vždy na dopravním cha−
rakteru řidiče v kontextu s jeho mo−

mentálním psychosomatickým stavem
a dopravním prostředí. 
Některé řidiče může poněkud jiné cho−
vání seniorů dráždit. Tyto podrážděné
řidiče řadíme do kategorie nepřizpůso−
bivých, neodpovědných, stresově sla−
bých a bez schopnosti vcítění. V jejich
psychologickém profilu dominuje ag−
resivita vyjádřená netrpělivostí, na−
dávkami a blikáním. Když konečně
mohou předjet pomalejší vůz, nepře−

tržitě troubí a zlobně gestikulují, aby
uštědřili seniorovi výchovnou lekci.
Psychodiagnostika těchto, nezřídka
i profesionálních řidičů kamionů, potvr−
zuje, že mají zpravidla problémy sami
se sebou při řízení na silnici i v životě.
Právě ti nemají v dnešním dopravním
provozu místo, protože selhávají
a ohrožují ostatní na zdraví a životě. 

Phdr. et Mgr. Karel Havlík, 
akreditovaný dopravní psycholog

Senior v roli „potížisty“
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1 199 000 Kč

2 999 000 Kč
4+1/G (173 m2), ul. Pravdova, Sušice, 
okr. Klatovy
Nabízíme prodeji prostorný mezonetový byt 4+1 ve
velmi dobrém stavu o čisté podlahové ploše 120 m2,
který se nachází v 1. patře cihlového domu v žádané
lokalitě v blízkosti centra Sušice. V bytě se nachází
předsíň, kuchyně, obývací pokoj, dva dětské pokoje,
koupelna se vanou, WC.

� 734 319 301

2 600 000 Kč 

Byt 1+kk/L (34 m2), Tachovská ul., Plzeň
Nabízíme Vám k prodeji byt 1+kk s lodžií v osobním
vlastnictví o celkové ploše 34 m2. Bytová jednotka se
nachází v 3. patře panelového domu, který prošel
kompletní revitalizací (nová fasáda, střecha, výtah,
plastová okna, stoupací vedení). K bytu náleží komora
v mezipatře. Fond oprav 884,− Kč. Možno financovat
hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkuje−
me. Žádaná lokalita. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

1 330 000 Kč550 000 Kč 

Chata 2+1 (56 m2), Pňovany
Nabízíme k prodeji chatu v o zastavěné ploše 56 m2

v blízkosti přístaviště Radost. Chata je jednopodlažní,
dispozičně řešena jako 2+1 a je ve velmi dobrém
stavu. IS: voda – vlastní vrt, el. 220/380V, topení:
lokál ní tuhá paliva, jímka. Chata stojí v těsné blízkosti
přehradní nádrže Hracholusky – vhodné pro rybáře.
Chata stojí na pronajatém pozemku s ročním nájem−
ným 4.056,− Kč. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

1 599 000 Kč
2+1 (56 m2), ul. Ke Kukačce, Plzeň
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 o výměře 
56 m2 v. Byt je v osobním vlastnictví a nachází se ve
2. patře panelového domu, který prošel kompletní revi−
talizací. Byt je v původním, udržovaném stavu. K bytu
náleží sklepní koje. Fond oprav 1.677,− Kč. V okolí ve−
škerá občanská vybavenost. 

Vřele doporučujeme!  � 734 319 302

1 899 000 Kč

Mobilní dům 3+1 (939 m2), Rybník, 
okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji mobilní dům na pozemku 939 m2

v obci Rybník, okr. Domažlice. Rovinatý pozemek je
situován v zástavbě novostaveb rodinných domů. Mo−
bilní dům má dispozici 3+1. IS: voda−obecní vodo−
vod, elektřina 220/380 V, septik. Na pozemku se dále
nachází dřevěná chatka a plechová kolna. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

699 000 Kč G

C D G

RD 7+kk/G (951 m2), Vlčnov, okr. Klatovy
Prodej dvou rodin. domů (4+kk, 3+1) s vlastním vstu−
pem. V 1. NP většího domu je kuchyně s jídelnou, 
obývací pokoj, zimní zahrada, koupelna a WC. Z chod−
by je vstup do 2.NP, kde se nachází 3 pokoje. V 1.NP
druhého domu se nachází obývací pokoj, kuchyně, 
pokoj a WC v 2.NP se nachází prostorný pokoj. IS.: 
el 230/400V, septik, voda – kopaná studna, průtočná
studánka, topení – lokální na tuhá paliva + krbová
kamna. � 734 319 301

Zahrádka, chata se zahrádkou – Klatovy a okolí 700 000 Kč
Rekreační chata, voda podmínka, do 15ti km od Domažlic 800 000 Kč
Chalupa s vodou a elektřinou v Koloveč, Srbice, Blížejov 900 000 Kč
Rekreační chata u Hnačovského rybníka 800 000 Kč
Zděná či dřevěná chata – Babylon, Kout na Šumavě 900 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci Hartmanice, Sušice, Kašperské hory 1 200 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí Modrava, Srní, Prášily 1 500 000 Kč
Chalupa k trvalému bydlení Domažlicko 1 300 000 Kč
Rodinný dům Přeštice 2 200 000 Kč
Rodinný dům Horšovský Týn 2 000 000 Kč
RD v lepším stavu Stod, Chotěšov, Holýšov 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Domažlice a okolí 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Klatovy, Štěpánovice, Vrhaveč, Týnec 2 800 000 Kč

Garsoniera, původní stav – Klatovy 900 000 Kč
Byt 0+1, 1+kk, 1+1 i původní stav – Klatovy  1 000 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Domažlice 900 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Sušice 800 000 Kč
Byt 2+1 původní stav, Kdyně 900 000 Kč
Byt 2+1, původní stav, Nýrsko 1 300 000 Kč
Byt  2+1 s lodžií, Horšovský Týn 1 300 000 Kč
Byt 3+1, 4+1, zděné jádro, OV, Klatovy 1 900 000 Kč
Byt 3+1 Domažlice i okolí 2 300 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, původní stav Železná Ruda 2 200 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií Staňkov 1 800 000 Kč
Byt 4+1 panel, dobrý stav, Klatovy 2 200 000 Kč
Byt  3+1, 4+1 cihla, Domažlice 2 300 000 Kč

Stavební pozemek (2866 m2), Kokšín, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji pozemek o výměře 2866 m2, 5km
od Klatovy. Pozemek se nachází v klidné lokalitě v zá−
stavbě rodinných domů. IS: voda z vlastní studny,
elektřina na pozemku – nutno vybudovat elektroměrný
sloupek, tzv. antoníček. Dle ÚP plocha smíšená obytná
venkovská – možnost výstavby rodinného domu 
venkovského charakteru nebo rekreačního objektu,
resp. chalupy. � 734 319 301

RD 6+1/G (1341 m2), Myslív, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji rodinný dům 6+1. V 1. NP se nachá−
zí kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, ložnice, dva dětské
pokoje, předsíň, komora, koupelna a WC. Z chodby
vstup do podkroví do 2.NP, kde nachází dva pokoje. IS.:
el 230/400V, septik, voda – obecní vodovod, topení – lo−
kální na tuhá paliva. Cca 300 m od rodinného domu se
nachází pozemek o velikosti 780 m2, na kterém je povo−
lena stavba RD. � 734 319 301
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Citát z románu Bohumila Hra−
bala jsem nezvolil náhodně.
Pro to, co se odehrálo na
konci června v kavárně na
Pražské v Klatovech, nemám
totiž jiných slov. K příležitosti
blížící se osmdesátky tam mí
bývalí žáci z Čapkovy ZŠ, teď
už pětatřicátnice (i), uspořá−
dali oslavu, jakou jsem v do−
bách učitelských nikdy neza−
žil! V přísném utajení a za
vstřícné pomoci manželky
jsem se náhle ocitl jako na je−
višti, určenému mně: Mí bý−
valí žáci tam vytvořili živý
rozesmátý a zpívající půl−
kruh, uprostřed spolumajitel−
ka kavárny s dortem a 80 na−
hoře, vpředu dvě křesla…
Následovalo pohoštění, čtyř−
hodinové povídání; při něm

se objasnili iniciátoři téhle
nevídané akce.
Nevím, zda jsem si tuto poctu
zasloužil. Spíše ne. Nebyl jsem
ideálním učitelem a někteří
z nich – co si budeme povídat –

nebyli právě ideálními žáky. Ale
přesto se to událo! Snad bych
o tom neměl ani psát, je to hod−
ně soukromá záležitost. Já si
však subjektivně a se zvláštním
dojetím říkám: STÁLO TO ZA
TO! Stála za to má „dřina a je−
jich utrpení!“ Z mých žáků se
vesměs stali pracovití a úspěšní
lidé s rodinami, s maturitou či
vysokoškolským diplomem –
nebo machři ve svých oborech.
A vzpomněli jsme jen na to do−
bré a veselé…
A tak bych chtěl současným
učitelům, kteří to mají často ješ−
tě těžší než my, dát několik ne−
závazných rad. Ne že by se mi
v minulosti dařilo všechny dodr−
žovat. Spíš jsem k nim dospěl
v letech pozdějších. Jsou jen tři:
Buďte ke svým žákům nároční,

ale vlídní. Nemyslete si, že jste
pány jejich životů a že víte, co se
skutečně děje v jejich hlavách.
A občas – je−li to vhodné – se
s nimi zasmějte.
Nedomnívejte se, že právě váš
předmět je tím nejdůležitějším
pro jejich budoucnost a že tedy
vy jste tím „sluncem, kolem ně−
hož se vše točí…“
A pokud si to přejí obě strany,
scházejte se s nimi co nejčastě−
ji. Poopravíte si své staré a často
nepřesné názory na ně, na jejich
schopnosti, pracovitost, budou−
cí uplatnění v životě. Možná, že
se taky dočkáte takového pocitu
štěstí a radosti jako já v tu po−
slední červnovou sobotu. Za ni
všem, kdo ji připravili i kdo se jí
zúčastnili, srdečně a s pokorou
děkuji.                 Miroslav Sulan

Největší dar aneb neuvěřitelné se stalo skutkem

Miroslav Sulan
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Okřídleným citátem „Změna je život“
a starou pravdou, že co se nemění,
neroste, se řídí ve firmě Elektro Efekt
s.r.o. v Klatovech. Ve středu 31. říj−
na, přesně na 10. výročí zahájení
provozu obchodního a servisního

centra ve Sportovní ulici v Klatovech
u OD Kaufland, firma otevřela další
přistavěnou novou část obchodu a
rozšířila významně prodejní plochu. 

Na začátku letošního
roku jsme si uvědomili,
že je to již celých dva−
cet let, kdy sloužíme
zákazníků a naši zá−
kazníci si zaslouží ještě
širší nabídku výrobků,
a ještě komfor tnější
pocity při výběru no−
vých elektrospotřebi−
čů. Žádné stísněné

prostředí, žádná omezení v možnosti
výběru různých značek a provedení
nejnovějších výrobků. Náš zákazník
se u nás opravdu musí cítit co nejlépe
a musí mít možnost si co nejlépe vy−
brat. Nabízené zboží jsme mohli ještě

lépe rozdělit do jednotlivých prodej−
ních sekcí. Stále jsme přesvědčení, že
ani ta nejlepší fotografie, ani ten nej−
lepší popisek nenahradí možnost si

výrobek pěkně osa−
hat, porovnat a pří−
padně i vyzkoušet.
Proto klademe dů−
raz nejen na rozvoj

našeho eshopu, ale i na rozšíření ka−
menného obchodu. 
Díky nové přístavbě si v něm zákazní−

ci budou moci prohlédnout a porovnat
velký výběr různých vestavných ku−
chyňských spotřebičů. Je pro ně vy−
členěn samostatný prostor, proto

mohla být výrazně rozšířena nabídka a
provedení jejich instalace. Můžete po−
rovnat i větší nabídku různých prove−
dení chladniček, mrazáků, praček, su−
šiček, myček nádobí a televizorů,
všech velkých spotřebičů, které díky
větším prostorám můžeme představit
v mnohem širší nabídce.  

Nové prostory jsou ale hlavně poděko−
váním našim zákazníkům, kteří jsou
nám dvacet let věrni. Především pro ně
jsme chtěli obchod zmodernizovat, ješ−
tě více rozšířit sortiment a celé budově
dát modernější design, včetně používa−
ného loga. Nové logo vyjadřuje neustá−
lou dynamiku firmy i celého našeho ob−
chodního oboru, má modernější tvar
i druh písma, ale zachovává si naše tra−
diční barvy, černou a červenou. 
Firma Elektro Efekt také ještě doda−
tečně svým zákazníkům děkuje za pro−
jevenou trpělivost, a omlouvá se za pří−
padné obtíže při návštěvě v prodejně
v době výstavby a rekonstrukce, způ−
sobené především nemožností parko−
vat přímo u prodejny a různými omeze−
ními v prodejně. Do konce roku připra−
vujeme pro naše zákazníky ještě jedno
příjemné překvapení a dárek, který bu−
de součástí obchodu, a ještě více zpří−
jemní pobyt a nákupy v prodejně. Přijď−
te se podívat, určitě se vám novinky
v prodejně budou líbit.                       (pr)

Nová prodejna je poděkováním 
našim zákazníkům
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Už 140 let představuje značka Rodenstock nejvyšší kvalitu brýlových čoček a obrub. 
Pomáháme lidem na celém světě lépe vidět a skvěle vypadat. Optika má budoucnost.

Více informací o firmě i volných pozicích na webových stránkách www.rodenstock.cz v sekci SPOLEČNOST. 

Ve výrobní pobočce Rodenstock v Klatovech hledáme kolegy a kolegyně do:

• ODDĚLENÍ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY 

• MECHANIKY DO ODDĚLENÍ ÚDRŽBY

• OPERÁTORY DO TŘÍSMĚNNÉHO PROVOZU

ODDĚLENÍ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY

Mezi VAŠE HLAVNÍ ÚKOLY bude patřit analýza dat pro operativní 
plánování výroby, údržba a vylepšování systému 

 v reportingu, optimalizace toků ve výrobě ve formě menších 
projektů. Cílem je zajištění plnění dodacích časů zákazníkům. 

CO VÁM NA TÉTO POZICI NABÍDNEME: 
 rozmanitou a zajímavou práci v operativě, díky které odborně      

i osobnostně vyrostete. Náš kolektiv je převážně mladý a podpoří 
vás. Nehodíme Vás do vody jen tak, projdete naším důkladným 
zaškolením. Nabízíme zajímavé finanční podmínky a další firemní 
benefity.

CO JE PRO TUTO PRÁCI TŘEBA: 
 SŠ vzdělání, na této pozici potřebujete logické a analytické 

myšlení, samostatnost a umět se domluvit s různými stupni pra-
covních pozic. Pracujeme od pondělí do neděle ve 3-směnném 
modelu.

 Využijete dobrou uživatelskou znalost MS Excel, hlavně při práci 
s daty. Jsme německá firma, proto se setkáte s cizím jazykem    
a jeho částečná znalost Vám bude výhodou. 

CHCETE SE STÁT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Kontaktujte personální oddělení

Telefon:   777 358 089  /  376 346 208
E-mail:     personal@rodenstock.cz
Adresa:  Dr. Sedláka 841/ lll, 339 01 Klatovy
Facebook:  @pracevklatovech

MECHANIK V ODDĚLENÍ ÚDRŽBY

Mezi VAŠE HLAVNÍ ÚKOLY bude patřit pravidelná údržba strojů        
a zařízení, opravy, zjišťování a odstraňování poruch, spolu-
práce při instalaci nových výrobních a technologických zařízení           
a vedení dokumentace odvedených prací.

CO VÁM NA TÉTO POZICI NABÍDNEME: 
 Budete v denním kontaktu s různorodou technikou a nástroji, 

dostanete se k novým výrobním technologiím, které i díky Vám 
„oživujeme“ a máme prima partu kolegů.  

 Vše Vás naučíme a zaškolíme a budete mít možnost dalšího 
profesního rozvoje a školení.

CO JE PRO TUTO PRÁCI TŘEBA: 
 SŠ technického směru, výhodou jsou znalosti a přehled v 

oborech konstrukce strojů, pneumatika, hydraulika, vakuová 
technika a zámečnictví. Potřebujeme abyste byl zručný, spoleh-
livý a ochotný pracovat v 3-směnném provozu. 

 V práci pracujeme i s PC, stačí základní znalosti. 

DALŠÍ ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: 
  • PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU  • DOTOVANÉ STRAVOVÁNÍ V NAŠÍ KANTÝNĚ, O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH JÍDLO ZDARMA
 • BONUS PŘED LETNÍ DOVOLENOU A VÁNOCEMI  • PŘÍSPĚVEK NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ  • 5 TÝDNŮ DOVOLENÉ          

• SOCIÁLNÍ PROGRAM 3 500 KČ VE FORMĚ POUKÁZEK DO LÉKÁRNY, NA SPORT NEBO DOVOLENOU 

 

 

 

 

 
 

 
  

       

          

 

 

  

 

 
  
  

 

 

 

 

 
 

 
  

       

          

 

 

  

 

 
  
  

 

 

 

 

 
 

 
  

       

          

 

 

  

 

 
  
  

 

 

 

 

 
 

 
  

       

          

 

 

  

 

 
  
  

 

 

 

 

 
 

 
  

       

          

 

 

  

 

 
  
  

Už 140 let představuje značka Rodenstock nejvyšší kvalitu brýlových čoček a obrub. 
Pomáháme lidem na celém světě lépe vidět a skvěle vypadat. Optika má budoucnost.
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e výrobní pobočce Rodenstock v Klatovech V

• ODDĚLENÍ PLÁNOV

• MECHANIKY DO ODDĚLENÍ ÚDRŽBY

• Y DO TŘÍSMĚNNÉHO PROVOZUTOROPERÁÁT

ODDĚLENÍ PLÁNOV

Y bLOKÍ ÚNVALE HŠAi VzeM
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Rok 2018 se chýlí ke
svému konci. Většinou se
snažíme ještě stihnout
spoustu věcí a připravit
se na Vánoce a nový rok.
S větším stresem zapo−
mínáme na spoustu věcí
a přehlížíme sami sebe,
svoje tělo a své bolesti.
Tělo s námi ale pomocí
bolestí mluví, nemá jiný
prostředek nebo mož−
nost, jak ukázat, že dělá−
me něco špatně. 
Ke mně pak chodí lidé,

které souží bolesti již několik měsíců, či
několik let. U lékařů nenacházejí úlevu a
mnohdy končí jako hypochondři na
psychiatrii. Většinou chtějí co nejrych−
leji pomoci od bolestí.
Přesto ale, když se to po−
vede, většinou sklouznou
ke starým zvykům. Jen
málokdo je ochoten změnit
i maličkost ve svém cho−
vání a třeba jen zpomalit a
odpočívat. Ono opravdu
není jednoduché své tělo
vnímat. Při kranioterapii
poznám, který člověk je
takto zablokovaný. Je to
proto, že se prostě bolesti bojíme. 
Ať už je to bolest fyzická nebo psychic−
ká. Je jednodušší sám sebe nevnímat,
přehlížet, nedovolit si být nemocný,
prostě se odpojit od těla. Díky tomu pak
máme organismus plný stresových
blokací, tak zvaných rezistentních míst.
Já se pak snažím, aby se tato místa
v těle rozpustila, tkáně se začaly znovu
správně pohybovat – tedy aby znovu
fungoval vnitřní dech těla a tím pádem
zmizely bolesti. 
A co se za poslední dobu u klientů po−
vedlo odstranit? Například bolest halu−
xu – kloubu u palce nohy. Bolesti v bed−

rech, bolest karpálů, bolesti po vyklou−
bení, trávicí potíže, nadýmání, opako−
vané infekce močových cest a dýchací
potíže. Určitě si spolu poradíme se

spoustou potíží, které
vás tíží. Vždy však mu−
sím vědět souvislosti.
Potíže totiž souvisí s ně−
jakým orgánem, nelze
tedy řešit jen danou bo−
lest. Také trpělivost je
důležitá.
Spousta lidí mi říká, že
se dlouho odhodlávali
přijít. Řekla bych, že teď
je určitě ten správný čas,

protože po novém roce nejspíše dojde
ke zvýšení cen. Není to jen situací na tr−
hu, ale i tím, že svým klientům nabízím
čím dál více terapií, a to znamená také
větší časovou náročnost. Je tedy nej−
vyšší čas konečně se rozhodnout netr−
pět, zavolat tel. číslo 606 828 402
a domluvit si konzultaci.    

Vaše Hana Bártová

Je správný čas porozumět svému tělu

www.1zapper.cz
tel.: 606 828 402 

Dr. Sedláka 937, Klatovy
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Kdo by nechtěl chytře naku−
povat, kdo by nechtěl dostá−
vat dárky? A jde tohle vzájem−
ně spojit? Možná se nad tím
zamysleli u firmy Koupelny
Šota a aby své zákazníky po−
těšili a obdarovali, při−
pravili pro ně na listo−
pad zcela mimořád−
nou nákupní akci na−
zvanou Dárkový listo−
pad. 
Každý, kdo si v jejich
koupelnovém studiu
v Klatovech−Lubech, Na
Šíji 278, nebo v prodej−
ně v Nepomuku, Kozlo−
vická 418, vybere jaké−
koliv zboží v určité hod−
notě, dostane při place−
ní v hotovosti u pokladny okam−
žitě dárek podle výše nákupu.
Například, když si do domác−
nosti nakoupíte nové vodovod−
ní a sprchové baterie a jejich

hodnota přesáhne 10.000 Kč,
máte okamžitě nárok na chytrý
mobilní telefon s 5" obrazovkou
IPS 1280x720, na dvě SIM karty
s fotoaparátem 8Mpx, GPS a
mnoha dalšími přednostmi.

Ještě výkonnější mobilní tele−
fon Samsung Galaxy J3 na vás
čeká při nákupu nad 20.000 Kč
a když si vyberete zboží s cel−
kovou hodnotou přesahující

40.000 Kč, dostanete
u pokladny velmi pěk−
ný a na surfování po
internetu ideální tablet
Lenovo Yoga. 

Pokud se rozhodnete, že na
svou přestavbu koupelny si vy−
berete například obklady, dlaž−
bu, vanu, sprchový kout a bate−
rie v celkové hodnotě přesahují−
cí 80.000 Kč, odvezete si nejen

vhodný materiál na vlastní re−
konstrukci, ale i chytrý televizor
nabitý funkcemi Samsung 4K
UHD s úhlopříčkou 138 cm. Ne−
musíte si však vybírat jen

z mimořádně široké nabídky ob−
kladů a dlažby od českých i za−
hraničních výrobců, která vždy
odpovídá současným trendům a
nejvyšším kvalitativním náro−
kům, ale můžete si v koupelno−
vém studiu vybrat i velmi zajíma−
vou dlažbu na rekonstrukci bal−
konu, terasy, okolí bazénu nebo
garážového stání. Také v těchto

případech vám odborní−
ci firmy Koupelny Šota
rádi poradí a vy si odve−
zete v listopadu nejen
materiál, ale i hodnotný
a krásný dárek.
Chytrým nákupem
v Dárkovém listopadu
u firmy Koupelny Šota
tak můžete zabít dvě
mouchy jednou ranou:
dobře nakoupit a získat
dárek, nebo tento dá−
rek využít a věnovat jej

jako dárek k Vánocům někomu,
koho máte rádi a pro koho bys−
te dárek stejně vybírali. V kaž−
dém případě však nakoupíte
chytře.                                  (pr)

Nakupujte v listopadu, 
nakupujte chytře

Koupelnové studio firmy Koupelny Šota v Klatovech.
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tel.: 800 090 010 www.koupelnysota.cz

Akce platí na maloobchodní hotovostní prodej nezlevněného zboží. Dárek k nákupu dostane kupující ihned.
Akce platí od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018. Koupelny Šota - Na Šíji 278, Klatovy, Kozlovická 418, Nepomuk.

NAKUPTE ZA UVEDENOU ČÁSTKU A ZÍSKEJTE JEDEN Z DÁRKŮ

DÁRKOVÝ LISTOPAD

Samsung UE55NU7172
při nákupu nad

80 000,- Kč
138 cm, 4K UHD, SMART TV

10.1”, 16 GB, Wi-Fi, GPS

Lenovo Yoga Tablet 3
při nákupu nad

40 000,- Kč

5”, 16 GB, 8 Mpx, Wi-Fi, GPS

Telefon S5070  DUAL SIM
při nákupu nad

10 000,- Kč

5”, 16 GB, 13 Mpx, Wi-Fi, GPS

Samsung Galaxy J3 DUAL SIM
při nákupu nad

20 000,- Kč
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S chladným obdobím odpradávna
naši předci bojovali zvýšeným příj−
mem živočišných bílkovin a tuků jako
zdroje nejrychlejší energie. Proto by−
ly na českém venkově v této době v
oblibě zabíjačky a lidé si dopřávali
tučných jídel, která jediná zajistila
dost síly na přežití v období chladu
a nepohody.
O nabídce specialit z českých zabíja−
ček jsem si povídal s Pavlem Havlíč−
kem v jeho známém řeznictví U Pavlí−
ka pod klatovskou nemocnicí, v bloku
domů na rohu křižovatky ulic Dukelská
a Koldinova.
„Minulý měsíc jsem si opět potvrdil,
že největší zájem zákazníků je o kla−
sické české masné výrobky, jako jsou
právě výrobky z českých zabíjaček.
Pořádali jsme již tradiční Slávistickou
zabíjačku a o jitrnice, jelita, tlačenku,
sádlo a další speciality byl obrovský
zájem a všem moc chutnalo. Nesmím
sice v prodeji používat přívlastek do−
mácí, ale vyrábím zabíjačkový sorti−
ment pro pultový prodej přesně tak, ja−

ko jej dělám s kamarádem o víken−
dech na domácích zabíjačkách v okol−
ních vesnicích. Z tradičních zabíjačko−
vých výrobků nabízím z vlastní výroby
sádlo, škvarky, špičkovou tlačenku, je−
lita, jitrnice a další výrobky podle denní
nabídky. Stále velký zájem zákazníků
je také o naši sekanou, která byla již
vícekrát oceněna zákazníky, špičkové
špekáčky vyráběné pouze z masa a
podle tradiční poctivé receptury, krum−
lovské a vídeňské párky.
Pravidelně obměňuji sortiment podle
sezóny, podle zájmu i chuti našich zá−
kazníků, ale při výrobě často sáhnu po
receptuře ze starých technologických
knížek, ze kterých jsem se já v 70. le−
tech učil řemeslu,“ a na důkaz těchto
slov mi pan Havlíček přinesl ukázat
velkou osahanou knihu plnou receptů
označených starými čísly státních no−
rem ČSN. Bylo vidět, že dnes již vzác−
né řeznické knihy si opravdu váží.
„Určitě ochutnejte také moje uzená
masa. Sám pravidelně vyrábím a udím
vlastní uzenou šunku od kosti, zlatou

a tmavou krkovičku, anglickou
slaninu a velmi oblíbené jsou
i různé klobásky z vlastní výroby.
Zákazníci si cení nejen vyvážené
a jemně pikantní chuti, ale i toho,
že jsou vyráběny pouze z hovězí−
ho a vepřového masa.“
Při mé návštěvě řeznictví jsem
zaznamenal hned dva zákazníky,
kteří potvrzovali kvalitu nabízené−
ho sortimentu. Asi 40letý muž si
přišel nakoupit jelita a jitrnice a

svěřil se panu Havlíčkovi, že jeho jitr−
nice jej po dlouhé době opět naučily
tyto vařené masné výrobky jíst. „Byl
jsem u vás poprvé vloni před Vánoci, a
i když jsem jitrnice jíst nemohl, proto−
že po těch z velkovýroby mi bylo zle,
jinde je zas měli přesolené, překořeně−
né a nastavované moukou, vaše jsem
si tehdy na doporučení koupil a od té
doby si sem pro ně chodím. Jsou vý−
borné.“
Uplynulo asi 20 minut a vešla starší
paní, která se zajímala o falešnou svíč−
kovou. Nechala si nakrájet na plátky
dva kilogramy hovězího masa a po−

chválila pana Havlíčka za pěkné maso,
které prodává. „Dcera za mnou pravi−
delně jezdí o víkendech na návštěvu, a
když viděla, jaké maso jsem tu koupila
a že se po uvaření ptáčků nebo svíčko−
vé všichni najíme a maso se nesrazí,
jako když jej ona přiveze z Prahy, tak
od té doby musím pro ni kupovat maso
u vás a dcera si vozí maso z Klatov do
Prahy,“ usmívá se paní Alena. 
Z vlastní zkušenosti zase musím pa−
nu Havlíčkovi přiznat, že je skutečným
mistrem ve výrobě uzeného masa.
Tak kvalitní uzené se najde jen výji−
mečně. Žádné nastavování hmotnosti
vodou, žádné polyfosfáty, žádné křeh−
čení masa, přidávání škrobu nebo su−
šené krve, ale krásně vyuzené, čisté
maso, správně osolené a provoněné
dřívím, na kterém se udilo. Gurmán−
ský zážitek.  Maso, kde cítíte při sku−
su svalovinu a ne nějaké drobivé blá−
to, jak to bývá v případě vakuovaných
uzených mas. 
Čas od času si dopřejte poctivé maso a
české zabíjačkové pochoutky a pozná−
te, že tohle jídlo vám jen prospívá. (kr)
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„Řeznictví u Pavlíka“
Česká zabijačka
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Vážení občané, 
dovolte mi poděkovat za podpo−
ru v prvním i druhém kole senát−
ních voleb. Zvláš−
tě v prvním kole
se ukázalo, že
mohou skutečně
rozhodovat v na−
šem senátním vo−
lebním obvodu
jednotky hlasů. 
Poprvé v senátním
volebním obvodu
zahrnujícím Do−
mažlicko, Klatov−
sko a Sušicko zví−
tězil kandidát tra−
diční pravicové
strany. Uvědomuji si, že jsem sená−
torem všech občanů žijících v tom−
to obvodu, a proto nebudu činit
v komunikaci a řešení problémů
žádné rozdíly. Jak jsem uváděl ve
svých volebních materiálech, chci
důstojně a viditelně zastupovat
v Senátu náš volební obvod a vy−
užít svých dlouholetých zkušenos−
tí, autority a kontaktů ve prospěch
našich občanů, obcí a měst. Záro−
veň bych chtěl ještě jednou podě−
kovat za podporu MUDr. Michalu

Janekovi ve druhém kole senát−
ních voleb. Věřím, že šestiletá
spolupráce přinese hmatatelné vý−

sledky ve pro−
spěch rozvoje ce−
lého regionu. 
Chtěl bych také
poblahopřát všem
zvoleným komu−
nálním politikům.
Uspět v komunál−
ních volbách a po−
stavit funkční koa−
lici bývá někdy
k o m p l i k o v a n é .
Jsem přesvědčen,
že by se měla při
skládání koalic

především ctít vůle voličů. Stavění
bloků složených z osamocených
mandátů proti vítězi voleb nepo−
važuji za smysluplné a většinou
také nevede k dlouhodobému
prospěchu obcí a měst. Komunál−
ní politika zvláště v menších ob−
cích a městech je skutečnou služ−
bou veřejnosti a požívá u občanů
největší důvěru. Přeji proto zvole−
ným zastupitelům hodně úspěchů
při správě svých obcí.

Ing. Vladislav Vilímec

Poděkování voličům
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Díky programu ŠKODA Plus 
ŠKODA PLUS

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOSPOL PLUS
Strakonická 366

Tel.: 376 512 639
www.autospolplus.cz

800 600 000
www.skoda-auto.cz

     SLYŠÍTE
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ŠKODA 

NEJMIX
Nejlepší nabídka
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Přichází nová ŠKODA Fabia. Přesně podle vašich představ



Autor knihy Josef Pospíšil je
známý muzikant, scénárista,
redaktor a autor oblíbených
pořadů v Českém rozhlase,
v České televizi a v TV ŠLÁGR. 
Josef Pospíšil ze západních
Čech přichází v těchto dnech,
(po úspěšných knihách „Za ves −
nickými muzikanty“ r. 1999,
„Nejen za vesnickými muzi−
kanty“ r. 2005, „S muzikant−
skou úctou“ r. 2009), při příleži−
tosti 100. výročí vzniku republi−
ky, s novou knihou „Muzikant−
ské ohlédnutí aneb „nic netrvá
věčně“.
Připomíná slávu české melo−
dické hudby za poslední dvě
uplynulá století, hledá souvis−
losti, např. se Sokolským hnu−
tím, s érou slavných cirkusů, za
kterými jezdili do světa hlavně

Pošumavští muzikanti – „světá−
ci“, neopomíná ani historii a pře−
hled vojenských pěších pluků
s řadou unikátních pohledů,
souvislostí, zajímavostí, atd. Při−
pomíná stovky současných vý−

borných dechových hudeb
se skvělými a vzdělanými
muzikanty, které dlouhá léta
představoval jako moderátor
a producent, např. v legen−
dárním plzeňském kulturním
domě PEKLO v pořadu „Be−
ze spěchu s Pospíšilem &
hosty“… Unikátní kapitola je
věnována rodině písničkáře
Karla Hašlera, kde jsou za−
chyceny detaily života i jeho
dvou synů Karla a Zdenka –
"Gina". V přetištěných repor−
tážích z mnoha časopisů se
podíváte s českými muzikan−
ty i do světa, jako například
do Jemenu, Kolumbie, Brazí−
lie, USA, atd. Kniha je dopl−
něna více jak 200 barevnými

a 50 černobílými fotografiemi. 
Kniha se objeví na knižním trhu
v druhé polovině měsíce listopa−
du. Koupit si ji můžete i v našich
redakcích v Klatovech, Vídeňská
218 a v Plzni, Havlíčkova 5.    (re)
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Muzikantské vzpomínky
aneb „nic netrvá věčně“
Knižní novinka

Příští Rozhled 
vychází 

5. 12. 2018

OD 21 200 K  DO 23 700 K

OD 28 000 K  DO 30 000 K  + bonusy

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

KONTAKTUJTE NÁS:   
 

702 197 765

PENNY 
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Rodinná farma Budětice se zabývá
odchovem a výkrmem krůt. Najdete ji
v obci Budětice nedaleko Sušice.
Svými výsledky se řadí k nejlepším
rodinným farmám zabývající se cho−
vem drůbeže.
S jejím majitelem Davidem Bílým jsme
si povídali nejen o začátcích farmy, ale
zejména o tom, jak se odchová kvalitní
krůta nebo krocan.
Pane Bílý, jaké byly začátky hospoda−
ření na rodinné farmě?
Jsou už to skoro dvě desítky let, kdy
jsme se rozhodli podnikat. Začínali
jsme se službami pro zemědělce, jako
byla například sklizeň pícnin pro hově−
zí dobytek a podobně. V roce 2000
jsme dostali nabídku na výkrm krůt.
Začátky nebyly zrovna lehké, museli
jsme se všechno učit. Měli jsme něko−
lik hal a 3 x do roka jsme dělali 18000
kusů. Po špatných zkušenostech, kdy
nás potopila velká firma, jsme se
 rozhodovali, zda−li máme pokračovat.

To nebyla zrovna dobrá zkušenost
s podnikáním v oblasti zemědělství.
Nikomu to nepřeji. Firma, s kterou máte
smlouvu na odběr,
odebere zvířata a
místo zaplacení
na sebe podá
konkurz. V tu rá−
nu jste bez fi−
nančních pro−
středků. Jsem
rád, že toto ob−
dobí máme za
sebou.
Měl jste i po této
zkušenosti chuť dál farma−
řit?
Když budu upřímný, chuť jsem neměl.
Vrátili mi ji až naši věrní zákazníci. Roz−
hodli jsme se, že v Buděticích si nechá−
me jen jednu halu, ve které budeme dě−
lat krůty v malém. Nějak zafungovalo to
české přísloví: Co tě nezabije, to tě po−
sílí.

Byl nějaký
okamžik, který
vás nabudil?
Bylo to setkání
s člověkem, kte−
rého jsem znal do
té doby pouze po
telefonu. Zabývá

se též výkrmem krůt. Dal mi kontakt na
výrobnu směsí ve Stříbrných Horách,
kde mě vyslechli a společně jsme udě−
lali vlastní krmnou směs. Nenacházejí
se v ní žádné kafilerní tuky či rybí

moučka, které se ji−
nak do těchto smě−
sí přidávají a vý−
razně ovlivňují
chuť a barvu ma−
sa.  
Znamená to, že
krmíte speciální
krmnou směsí?

Přesně tak. Je sice dražší,
ale vysoce kvalitní, což se

pozitivně projevuje ve výkrmu a kvalitě
krůtího masa. 
Jak probíhá výkrm krůt? 

Všechno to začíná tím, že v průběhu zi−
my musíme celou halu včetně veškeré−
ho zařízení pořádně umýt, vyčistit, vy−
desinfikovat. Poté se nastele slámou,
kterou si sami lisujeme. Na přelomu
března a dubna nám přivezou jedno−
denní krůťata.
A pak už jenom krmíte?
Tak jednoduché to zase není. Prvních
20 dnů trávíme u zvířat 24 hodin denně.
Upravujeme teplotu, musíme respekto−
vat jejich biorytmus, dodržujeme svě−
telný režim jako v přírodě. I když se jed−
ná o halový chov, zvířata zde mají nad−
standardní podmínky. Jsou jako v po−
kojíčku. Běhají, mají dostatek prostoru.
Kdy prodáváte krůťata pro domácí vý−
krm?
Po šesti týdnech. Preferujeme prodej
přímo z farmy a to z důvodu, aby se

zvířata co nejméně stresovala. Zájemci
o krůťata by měli předem vědět, že vý−
krm těchto opeřenců, ve srovnání s ku−
řaty, má svá specifika. Rádi každému
poradíme a mohou se na nás kdykoli
obrátit. U nás si také mohou koupit naši
krmnou směs.
Kromě prodeje krůťat se hlavně za−
měřujete na jejich vlastní výkrm.
Ano, hala je rozdělená na dvě části.
V 7 týdnech se přesouvají krůtičky a
krocánci z odchovu do druhé části, kde
probíhá výkrm. Vlastní výkrm krůt pak
pokračuje 8 až 9 týdnů, u krocanů je
doba výkrmu delší o zhruba 7 týdnů.
Oproti jiným obdobným farmám se
u nás výkrm prodlužuje o 2 až 3 týdny a
tím je pak maso kvalitnější a vyzrálejší.
Vykrmená zvířata nabízíme k prodeji, ať
už živá či po telefonické dohodě již
očištěná a chlazená. V současné době
na naší farmě probíhá prodej krůt a kro−
canů.
Předpokládám, že mnozí zákazníci se
ptají, zda si kupují krůtí bio maso.
Je hodně těch, kteří se zajímají, v ja−
kých podmínkách probíhá výkrm a čím

krmíme. My si zakládá−
me na tom, že našim
zákazníkům nabízíme
vysoce kvalitní maso.
Zvířata mají nadstan−
dartní podmínky. Nejde
o to, jestli má nálepku

Bio, jde o to, aby byl zákazník spokoje−
ný a aby my jsme měli dobrý pocit, že
prodáváme kvalitně odchované a vykr−
mené zvíře. 
Děláte ještě kromě krůt nějakou čin−
nost?
Ano, před třemi lety jsme na naší farmu
dovezli čtyři jalovičky mastného pleme−
ne. Letos se nám od nich narodili první
telátka. I u skotu se snažíme, aby měl
to nejlepší krmení. Jsme v ekologickém
zemědělství. O louky, které jsou vizitkou
každého hospodáře, náležitě pečujeme.
Bohužel se setkáváme s lidskou ne−
úctou k majetku jiných. Pravidelně nám
na loukách bezohlední lidé auty ničí po−
rost, vyšlapávají cesty a vyváží odpad.
Tento nešvar ale není jen problém
u nás, ale i ostatních zemědělců. Zastá−
ní člověk nemá nikde.                       (re)

Netradiční chov krůt na rodinné farmě

Rodinná farma Budětice u Sušice 
nabízí jen to nejlepší

„V hale máme 1500 kusů krůt a krocanů. Prodej je až do Vánoc. Další mojí far−
mářskou aktivitou je chov skotu,“ říká majitel rodinné farmy Budětice u Sušice
David Bílý.
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Otevřenost, uznání, snaha o dokonalost, spolehli−
vost – to jsou hlavní hodnoty firmy Greiner. Firmy,
která sídlí v Nýrsku a má v jedné budově hned dvě
pobočky – PURtec a aero−
space. Greiner aerospace
se zabývá výrobou pěno−
vých dílů do sedadel pro le−
tecký průmysl. Tyto díly je
možné najít v gigantech, ja−
ko je boeing 737 či airbus
350. Moderní výrobní halu
v Nýrsku sdílí společně s fir−
mou Greiner PURtec, která
se zabývá především výro−
bou izolací na zásobníky na
teplou užitkovou vodu, ale
i výrobou akustických dílů
pro optimalizaci akustických
podmínek v interiéru. Se svý−
mi téměř 400 zaměstnanci
se firma GREINER v Nýrsku
stává významným zaměstna−
vatelem na Klatovsku.
Svým zaměstnancům nabízíme atraktivní systém za−
městnaneckých výhod, ale i pravidelné pořádání fi−
remních akcí a další zajímavé benefity. Cílem

 netradičních drobností je mimo jiné zpříjemnit čas
strávený v práci. V letních měsících například na naše
zaměstnance čekalo malé osvěžení – nanuky, iontové

nápoje nebo nealkoholické točené pivo, které mělo
velký úspěch. Samozřejmostí jsou dárky pro naše za−
městnance k Vánocům, Mikuláši, či k životnímu

 jubileu. Jednoduše se snažíme využít každé příleži−
tosti, jak naše zaměstnance odměnit a potěšit. 
Firemní kultura je specifická i díky tomu, že firma

 Greiner je stále rodinnou firmou,
dnes řízenou již pátou generací ro−
diny Greiner. V dnešní době působí
ve více než 30 zemích světa a věnu−
je se širokému portfoliu výrob. Její
předností je také silná úcta k tradici
a hodnotám, které jsou ve firmách
doslova viditelné. Firemní kulturu
v samotném výrobním závodě
v Nýrsku podtrhuje neformální pří−
stup obou jednatelů. Naslouchají
připomínkám ze strany zaměstnan−
ců a osobně se účastní setkání s ni−
mi. Firma také pravidelně podporuje
nejrůznější projekty v regionu zamě−
řené na děti, mladé sportovce a
sportovkyně, handicapované nebo
další charitativní činnosti.
Jsme hrdí na to, že v naší firmě pra−
cují celé rodiny zaměstnanců a sku−

tečnost, že k nám naši zaměstnanci přivedou další
rodinné příslušníky, známé a přátele, pro nás opravdu
hodně znamená.                                                     (pi)

V čem je GREINER v Nýrsku jiný
než ostatní zaměstnavatelé?
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Tradiční čínská medicína (TCM) je
léčebná 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 tě−
lesné disharmonie, ale vnímá nej−
různější podněty a léčí organizmus
komplexně, uvádí jej do stavu rovno−
váhy, kde odstraňuje příčinu a ne
pouze následek. Je to zcela jiný sys−
tém léčby než jakákoliv jiná alterna−
tivní medicína, a proto ji nelze srov−
návat s léčitelstvím, nebo šarlatán−
stvím. Tradiční čínská medicína je
protiklad západní medicíny, která lé−
čí jednotlivé části lidského těla spe−
cialisty. Nicméně by tyto dvě metody
léčby měly jít ruku v ruce se společ−
ným 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, vo−
da), kde každý prvek je prová−
zán s konkrétním vnitřním or−
gánem. 
Jedním z kvalitních odborníků
přes tradiční čínskou medicínu
je Michaela Štofková – praktik
TCM, která má svoji praxi ve
Kdyni. Své vzdělání v tradiční
čínské medicíně získala na nej−
prestižnější škole TCM (tradič−
ní čínské medicíny) v České
republice na TCM Bohemia In−
stitut a spadá v této oblasti pod
TCM Clinik Praha. Je členem
Komory TCM, kde jejím prezi−
dentem je největší odborník
tradiční čínské medicíny v ČR
MUDr. Jozef Lucký. 
n Jak jste se dostala ke stu−
diu tradiční čínské medicíny? 
Před více jak dvaceti lety jsem
onemocněla vážnou, údajně nevyléči−
telnou nemocí. Hledali jsme různé al−
ternativy, jak se této nemoci zbavit a
narazili jsme na nově otevřenou kliniku
TCM Bohemia v Praze, kde mým ošet−
řujícím lékařem byl MUDr. Jozef Lucký. 
Moje nemoc mi byla darem, který mi
určil moji další cestu životem. Za po−
moci vhodně sestavené bylinné léčby
jsem se za určitý čas vyléčila a můj ži−
vot se orientoval směrem k tradiční
čínské medicíně. Nicméně k rozhod−
nutí tuto cestu terapeuta tradiční čín−
ské medicíny následovat, jsem do−
spěla až po té, co mi několik lidí, na
kterých mi velice záleželo, ze zdravot−
ních důvodů zemřelo a já jsem věděla,

že byla cesta a možnost jim pomoci
skrze čínskou medicínu.  Rozhodla
jsem se, již nikdy nedopustit, aby ně−
kdo, kdo potřebuje pomoc, musel
zemřít a já nemohla pomoci. 
n Jak u vás probíhá
návštěva pacienta?
Pacienta u mne čeká vy−
šetření zcela jiné, než na
jaké je zvyklý od běžné−
ho lékaře. Začínám hod−
notit zdravotní stav již od
dveří, kde si všímám chůze, barvy,
reakcí i živosti. Následuje diagnostic−
ké vyšetření, tedy řada otázek, které
odhalují nejrůznější souvislosti mezi
konkrétním problémem v organismu
a životním stylem člověka. Na zákla−
dě diagnostiky určím, která forma
léčby je pro pacienta nejvhodnější.
Pokud potřebuje posílit, jsou mu na−
ordinovány byliny (fytoterapie), v pří−

padě, že je třeba energii v těle pře−
směrovat, absolvuje sérii akupunk−
turních sezení, která je u každého pa−
cienta odlišná. 
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
individualně), dietetika, masáže (zdra−
votní, harmonické, Tuina – čínské ma−
sáže, Zu Liao – čínská reflexní masáž
chodidel), Qi Gong, terapie tibetské
mísy. 

n S jakými potížemi může TCM po−
moci? 
Čínská medicína má široké využití při
počátečních fázích nemocí (např. na−
chlazení), chronických stavech (Ato−

pie, ekzém, migrény apod.) různých
druhů bolestí zad, ramene, kolen, při
otocích, celulitidě, karpálních tune−
lech, trávicích obtížích, vyčerpanosti,
závratí, gynekologických obtížích, při
snížené imunitě apod.
TCM si v našich končinách neklade za
cíl léčit onkologická a genetická one−
mocnění, nebo do jejich přímé léčby
jakkoli zasahovat. Pomáhá ale účinně

snášet negativní dopad klasic−
ké léčby těchto onemocnění,
jako je únava, nevolnost, vy−
čerpání apod. To však nezna−
mená, že je všemocná, ale po−
máhá při všem. 
n Jak se pozná kvalitní tera−
peut čínské medicíny? 
Současné podmínky pro tra−
diční čínskou medicínu jsou
v ČR velice špatné v posouzení
kvality jejích terapeutů. Je veli−
ce špatné, že tyto služby může
nabízet leckdo, kdo si přečte
knihu o akupunktuře či tradiční
čínské medicíně, anebo absol−
vuje víkendový či maximálně
roční kurz v čínské medicíně.
Na poskytnutí kvalitního vyšet−
ření a následné léčby je nezbyt−
ně nutné uzákonění této profe−
se v naší zemi, neboť je nebez−
pečné, aby byly tyto služby po−
skytovány léčiteli, kteří tyto

podmínky řádného vzdělání nesplňují.
Lze to poznat i podle produktů, které
poskytují na vaše vyléčení. Pokud zde
jde pouze a hlavně o prodej tzv. léči−
vých doplňků, či produktů z TCM, kte−
ré může prodávat kdokoliv s živnos−
tenským oprávněním, produkty, které
si může zakoupit kdokoliv z celé plane−
ty s podobnými symptomy a není−li
vám sestavena speciální receptura by−
lin přímo na míru ve formě např. odva−
rů, rozhodně bych se těmto léčebným
metodám vyhnula. 
n Jaké metody léčby vy sama vy−
užíváte?
Vždy záleží na potřebě pacienta, podle
toho volím, nebo kombinuji tyto meto−

dy. Bylinná léčba se opírá o speciální
receptury ze staré Číny, které byly se−
staveny tak, aby použité byliny se na−
vzájem podporovaly, spolupracovaly a
nebyly jedna s druhou v kontraindika−
ci. Celá směs se upravuje podle da−
ných symptomů a různých patologií
daného pacienta a jsou vyrobeny pří−
mo na míru. 
Akupunktura je prastará léčebná meto−

da, která spočívá v napichová−
ní speciálních míst (akupunk−
turních bodů) na lidském těle,
které leží na drahách prochá−
zejících tělem. Těmito drahami
proudí životní energie Qi. Aby
byl člověk zdravý, musí být Qi

v harmonii a volně proudit. Pokud se
někde vyskytne nerovnováha, tělo re−
aguje např. různými změnami 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 or−
gánů směřují. 
Tuina masáže se v tradiční čínské me−
dicíně používají jako jedna z léčebných
metod. Jedná se o speciální masáž,
kde nepoškozuji přirozený tok jednotli−
vých drah příslušejících k jednotlivým
orgánům. Tlaky a speciálními tahy po−
máhám zprůchodnění a odstranění
různých blokád, které mohou souviset
s některým onemocněním. 
Terapie tibetské mísy využívá léčivých
vibrací tibetských mís, kde každičká
část vesmíru vibruje na určité úrovni.
Tibetská mísa disponuje vibracemi,
které jsou identické s vibracemi lidské−
ho těla, kde je známo, že lidské tělo
obsahuje značné množství vody. Vib−
racemi se léčí a harmonizuje daná
oblast dle potřeby. Dochází k pročišťo−
vání a bystření mysli, harmonizaci prů−
toku všech energií. 
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 Pra−
hy za kvalitním vyšetřením a následnou
léčbou TCM. S vašimi zdravotními pro−
blémy vám ráda pomůže Michaela
Štofková – praktik TCM ve Kdyni.    (pi)

Nepomohla vám klasická medicína?
Hledáte jinou, alternativní, cestu k vyléčení vašich zdravotních
potíží? Možností je Tradiční čínská medicína

www.eruvia.cz
Eruvia, Michaela Štofková

Lesní 719, Kdyně

tel.: 731917880

email: info@eruvia.cz

Michaela Štofková
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Chybí Vám peníze i čas na sta−
rost o přestárlé rodiče? Jste
zadluženi a nevíte si rady?
Podvedl Vás prodejce? Jste
obětí domácího násilí? Dostal
jste neoprávněně výpověď
v práci? Řešíte rozvod nebo

péči o děti? V těchto a mnoha
dalších případech jsme schop−
ni vám dobře a zdarma poradit.
Poradenství poskytujeme v obla−
stech rodinných a partnerských
vztahů, bytové problematiky,
pracovněprávních vztahů, majet−

koprávních vztahů, ochrany
spotřebitele, dluhového pora−
denství, poradenství obětem
trestných činů a domácího násilí,
a dalších.
Kontaktovat poradnu můžete
osobně, telefonicky nebo písem−
ně prostřednictvím emailu či do−
pisu. Pokud se chcete se svým
dotazem na poradnu obrátit
osobně, je možné si domluvit in−
dividuální konzultaci na níže uve−
dených kontaktech.

Nevíte si rady? Přijďte do Poradny! 

Veškeré služby Poradny jsou BEZPLATNÉ, 
DISKRÉTNÍ, NEZÁVISLÉ A NESTRANNÉ.
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Jednou z metod, které se snaží
pomáhat při uzdravování naše−
ho těla alternativními, nemedi−
cínskými metodami, je metoda
Reiki. V Čechách je stále ještě
málo známá, protože pochází
z Japonska a dlouho patřila
k tajným metodám léčení. Zjed−
nodušeně jde říci, že je to léče−
ní proudem vesmírné životo−
dárné energie, která je všude
kolem nás a mnoho civilizací
před námi ji již umělo používat.
Přikládání rukou na lidské ne−
bo zvířecí tělo za účelem uvol−
nění bolesti je tak staré jako in−
stinkt. Víme dobře, že každé ži−
vé tělo vyzařuje teplo a energii.
Tato energie má tolik jmen, ko−
lik je civilizací. Polynéští Huno−
vé nazývají tuto léčivou sílu
Mana a američtí Irokézové jí ří−
kají Orenda. V Indii je známá ja−
ko Prána, v Hebrejštině jako
Ruach, v islámských zemích ja−
ko Barraka a v Číně jako Čchi. 
V Japonsku se tato energie na−
zývá „Ki“ a z tohoto slova také
vzniklo jméno pro tuto metodu
léčení Reiki. Za jejího znovuobje−
vitele je považován budhistický
mnich Mikao Usui, který v roce
1922 dostal v průběhu třítýdenní−
ho půstu na posvátné hoře Kura−
ma v jeho poslední – 21. den me−
ditace vidiny, v nichž uviděl sym−
boly a zároveň obdržel instrukce
poskytující „klíč k léčbě“. Sám to
popsal tak, že světlo za−
sáhlo jeho třetí oko,
čakru umístěnou na
čele, a on na čas ztratil
vědomí. Potom uviděl
„milióny a milióny du−
hových bublinek“ a na−
konec psané symboly
Reiki.  S každým symbo−
lem obdržel informace,
jak aktivovat léčivou ener−
gii. Píše: „V hluboké medi−
taci jsem získal darem
„Velké světlo“, s jehož pomocí
se každý člověk dokáže uzdravit
a dokáže uzdravit i druhé, pokud
je do něj zasvěcen. S jeho pomo−
cí dokonce může dosáhnout
i osvícení.“ 
Protože není nad vlastní zkuše−
nosti, vypravil jsem se za mis−
trem Reiki, který již několik let
působí v Domažlicích. Pan Vladi−

mír Cimbolinec se od mládí zají−
mal o různé metody alternativní−
ho uzdravování a od roku 2012,
kdy byl sám zasvěcen do mis−
trovského stavu Reiki, se věnuje
této metodě. Jeho zájem o zna−
losti Reiki je tak hluboký, že v ro−
ce 2015 obhájil na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovi−
cích bakalářskou práci na téma
„Výzkum aplikace léčivé energie
Reiki u klientů se somatickým
onemocněním“.
U pana Cimbolince jsem již po−
druhé. Nacházím jej v moderním
a velmi dobře vybaveném Domo−
vě pro seniory v Domažlicích,
v ulici Prokopa Velikého 689, se
snadnou možností parkování
i přístupem. Jeho místnost je
hned v prvním patře naproti hlav−
nímu schodišti a výtahu. 
l Možná bychom mohli čtená−
řům opět přiblížit, jak Reiki fun−
guje?
„Nejprve si s klientem popoví−
dám, zjistím, kde potřebuje po−
moci a pak si lehne na lehátko a
já začnu postupně přikládat ruce
na předem daná místa jeho těla.
Skrze mé dlaně nechávám do tě−
la proudit blahodárnou energii
Reiki, která působí jak na jeho
mysl, tak na tělo. Kromě hmotné−
ho fyzického těla máme také ne−
viditelná nefyzická těla, která jsou
utvořena z „Ki“. Proto léčení pro−
bíhá nejen na fyzické úrovni.

Před samotnou seancí se
v průběhu rozhovoru po−
kouším zjistit, kde jsou ve va−

šem těle energetické blo−
ky, tzn., kde v těle

neproudí energie
tak, jak by měla.
V těchto místech
jsou uloženy ne−
zdravé, podvědo−

mé bloky. Jedno−
duše řečeno, jsou
tam nějaké informa−

ce, které nám škodí. Bolí
nás pak často hlava, záda, klou−
by, máme zažívací potíže, cítíme
se neustále vyčerpaní, vystreso−
vaní, prožíváme partnerské potí−
že. Tablety na bolest nezabírají
nebo vám nedělají dobře, právě
tehdy vám může pomoci Reiki.
Odstraní nejen bolest, ale přede−
vším její zdroj.“

l Mohlo by Reiki také nějak
člověku uškodit?
„Určitě ne. Nemusí hned začít
působit, ale to jen proto, že se
klient podvědomě brání přijmout
energii Reiki. Je hrozně důležité,
aby dal souhlas s léčením a ne−
bál se ji přijmout. Ona sama si
pak najde místo, které potřebuje
uzdravit. 
Reiki je naprosto pozitivní a ne−
může nikdy žádné živé bytosti

uškodit. Může se používat k léčení
kohokoli, bez ohledu na jeho věk
či fyzickou kondici. Naopak, starší
lidé a nezletilé děti reagují na léče−
ní s Reiki příznivě. Zdravého člo−
věka Reiki uklidňuje a omlazuje.
Energie Reiki uvádí do rovnováhy
levou a pravou hemisféru mozku
a harmonizuje všechny čakry a
celé energetické pole, pročišťuje
energetické kanály a umožňuje
tak organismu přijímat životní sílu
„Ki“ ve větším množství.“
l Určitě však léčení trvá něja−
kou dobu.
„To je také důležité. Každý, kdo
ke mně přijde pro pomoc, si musí
uvědomit, že vyléčení nebude
okamžité, že to bude vyžadovat
několik setkání, že to bude pro−
ces, jehož délka trvání záleží na
nemoci, s kterou přijde. Ne kaž−
dý, bohužel, má dostatek trpěli−
vosti a zjišťuji, že až 80 procent li−
dí není připraveno přijmout Reiki.
Je proto důležité, aby se nebáli a
počítali s tím, že také oni musejí
přispět k úspěchu tím, že se uvol−
ní a budou mně důvěřovat. Reiki

má takovou sílu po−
moct, jakou ji sami
povolíme nám po−
máhat.
Někdy se stane, že

léčený z obavy, aby Reiki napří−
klad nemělo negativní vliv na
souběžné léčení pomocí farmak,
psychicky zablokuje průchod
energie. Poznám to podle toho,
že při seanci necítím na svém te−
meni hlavy žádnou pulzaci. Je
samozřejmě na pacientovi, jak se
rozhodne. Reiki nemá žádný ne−
gativní vliv na působení farmak či
léčebných procedur, naopak lé−
čebnému procesu napomáhá a

klienta uspokojuje, a lé−
čebný proces urychlu−
je. Například, Reiki nor−
malizuje hladinu inzulí−
nu a postupně upravuje
glykemii na stálou hod−
notu, také normalizuje
hladinu krevního tlaku.“
l Vzpomínáte na ně−
jaké jasné příklady,
kdy Reiki pomohlo? 
„Příkladů mám velice
mnoho. Například ne−
dávno mně jedna paní
děkovala, jak jsem ji po−
mocí několika seancí
s Reiki pomohl dostat
se z hluboké deprese,
která ji přepadla po ná−
hlé smrti jejího manžela
a odchodu dětí. Dnes již
opět žije plnohodnotně,
našla si nového partne−
ra, je šťastná a doslova
rozkvetla.  Sám mám
velkou radost s toho, že

se pomocí Reiki podařilo již nej−
méně ze 70 % odstranit dlouhole−
tou nemoc očí u jednoho pána,
který jí trpí vlastně od dětství a ni−
kdo mu nedával šanci na změnu.
Bude to ještě nějakou dobu trvat,
ale věřím, že se jí zbaví trvale.“
l Jak dlouho trvá seance a ko−
lik se za ni platí?
„Seance trvá zhruba jednu hodi−
nu a za poskytnutí Reiki se platí,
aby si příjemce této energie po−
skytnuté vyšší mocí vážil, ale je to
částka, kterou je schopen dát
každý. Stačí jen chtít se uzdravit.
Přeji Vám všem ochranu a požeh−
nání Stvořitele,“ říká Vladimír
Cimbolinec, mistr Reiki.           (pi)

Reiki uzdraví každého, 
kdo to dovolí

Vladimír Cimbolinec
mistr Reiki−terapeut

nově: Domov pro seniory
v Domažlicích, 

Prokopa Velikého 689
tel.: 603 235 933
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Zimní měsíce bývají vždy pro starší
generaci obtížnější. Více než pevné
zdraví lidem na odpočinku často chybí
častější sociální kontakt, příjemné po−
vídání si s lidmi se stejnou nebo podo−
bnou životní zkušeností a s lidmi, kteří
jsou ochotni jim naslouchat. To bohu−
žel mladá generace nebývá. Nemá
čas, nemá trpělivost. Právě proto se
pro seniory doporučuje pravidelně a
často se setkávat se svými vrstevníky. 
Ideální k tomu je zařízení pro seniory.
Jeden z nich vznikl v letošním roce
v rekreačním areálu v Hnačově na Plá−
nicku. Umožňuje procházky v čisté pří−
rodě, zaručuje setkávání se s přáteli,
společné zábavy, klidné prostředí, čis−
tý vzduch, zajištěné celodenní stravo−
vání a bezpečí. Kdo by si nepřál takhle
žít? Areál pro seniory v Hnačově je
však i velkou pomocí pro děti, které
chtějí mít jistotu, že o jejich rodiče bu−
de vždy velmi dobře postaráno a mo−
hou tak klidně chodit do práce. 
„Já a manželka jsme ještě z generace,
která se učila úctě ke stáří, a protože
v nás zůstala, chceme, aby důstojně a
spokojeně žili i staří lidé v našem okolí,“
zdůrazňuje pan Adolf Hanousek, provo−
zovatel areálu pro seniory. „Již v minu−
losti si tu nejvíce odpočinuly a nejvíce
byly spokojeny zájezdy skupin starších
turistů, a protože 4 roky u sebe máme

také našeho tatínka, rozhodli jsme se
poskytnout v našem areálu celoroční
příjemný, klidný, bezpečný a zajištěný
život i dalším dříve narozeným lidem.“

Více porozumění i svobody
„Nabízíme něco jiného než běžné do−
movy pro seniory. Snažíme se více
o porozumění, individuálnější přístup ke
každému a naši senioři oceňují i napro−
sto svobodné rozhodování o svém pro−
gramu. Chceme, aby se důchodci v Do−
mově seniorů Hnačov cítili opravdu do−
bře a aby si uvědomili, že život může
být i ve stáří plný lásky, legrace a poho−
dy,“ doplňuje manželka paní Renata Ha−
nousková.

Domov je již z větší části 
zaplněn, ale stále jsou ještě
volná místa
Najdete zde ubytování v jednolůžko−
vých garsoniérách nebo ve dvoupoko−
jových bytech, třeba pro manželský pár
či kamarády a vše samozřejmě s kom−
pletním sociálním zařízením. Ze všech
pokojů je krásný výhled na jih a na celý
areál. Součástí areálu je kuchyně, jídel−
na a odpočinková klubová místnost,
která může sloužit k besedám, koncer−
tům nebo společenským hrám.
V areálu je také wellness centrum
s pestrou nabídkou procedur: např. ví−
řivkou, infrasaunou, rašelinovými zá−

baly, několik druhů masáží, suché uhli−
čité koupele, ale také pedikúra, mani−
kúra, kadeřnictví a spoustou dalšího.
Zajištěno je i praní prádla. Pro ty, kteří
nemají vlastní auto, je zajištěna dopra−
va do města na nákupy, či zajištění ji−
ných potřeb.

Kvalitní jídlo a pestrý program
„Stravování je zajištěno přesně podle
přání, 1x, 2x ale i klidně 6x denně, jak
budete potřebovat a můžete si jídlo sníst
v jídelně, nebo vám jej přineseme k vám
do bytu,“ vysvětluje pan Hanousek. 
Myslí si, že nejvíce si cení obyvatelé
Domova seniorů Hnačov přírodní krá−
sy, zdravé prostředí lesů a nedalekého
rybníka i široké možnosti využití volné−
ho času. Jen pro ilustraci: Je zde mini−
golf, možnost hraní petanque, venkov−
ních šachů, dámy, kuželek, kulečníku a
mnoho dalšího. Kdo má blízko k příro−
dě, může se bavit pozorováním a kr−
mením koziček, slepic, pávů, prasátek,
kachen a dalších malých zvířat. Voda
v nedalekém Hnačovském rybníku má
prý podle starých zápisů i léčivé účin−
ky. I známý léčitel páter Ferda ze Suši−
ce, když si pacient stěžoval na bolesti
kloubů, tak mu doporučoval koupání
v Hnačováku. 
„V rámci Klubu seniorů připravujeme
i na zimní měsíce mnoho zajímavých
aktivit, aby se naši senioři i ve dnech,

které nebudou umožňovat tak častý
pohyb v přírodě, nenudili. V listopadu
připravujeme Martinské hody se Sva−
tomartinskou husou, na Štědrý den
chystáme společné štědrovečerní po−
sezení s hudbou, rozdáváním dárků a
v krásné vánoční atmosféře. Připravu−
jeme na zimní měsíce i společnou vý−
robu medových perníčků, sušení kří−
žal, vepřové hody, společnou výrobu
svíček a jiné tradiční zimní radovánky.
Myslíme i na společné oslavy naroze−
nin, prostě na vše, co může zpříjemnit
náš společný život v Domově seniorů
Hnačov.“
Ceny za ubytování jsou od 6999 Kč
včetně tepla, vody, odpadů a elektrické
energie. Oběd se podává za 75 Kč, ve−
čeře za 65 Kč a snídaně za 25 Kč. Byty
a garsoniéry jsou vybavené nábytkem,
ale můžete si samozřejmě přivést a
nastěhovat nábytek vlastní, na který
jste zvyklí. Pokud máte již dost starostí
s bydlením, s topením, s vařením jídla,
s hlučnými a nebezpečnými sousedy a
chcete žít důstojně, podle svých před−
stav, v klidném a zdravém prostředí –
Domov seniorů Hnačov je vám k dis−
pozici. 
Informace o aktuální situaci s volnými
garsonkami a byty najdete také na Fa−
cebooku s názvem Senioři u Hnačova. 

(pi)

Domov seniorů nabízí příjemný život i v zimě
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Rotary klub Klatovy pořádá pravidel−
ně od roku 2002 každý sudý rok letní
kempy pro mladé z celého světa. Tyto
kempy mají sloužit především k po−
znání naší země, ale i k navázání no−
vých přátelství mezi mladými lidmi a
nakonec i zdokonalení v angličtině,
která je "táborovou" řečí.
Ve snaze zatraktivnit tyto letní pobyty
dohodli jsme se s partnerským klubem
v německém Chamu na spolupořádání,
takže počínaje rokem 2010 tráví stu−
denti týden v Čechách a týden v Bavor−
sku. Je krásné sledovat, jak spolu ka−
marádsky „brebentí“ zcela perfektní
angličtinou děvče z Egypta s dívkou

z Izraele, nebo jak si turecký student
pomáhá mimikou, rukama i nohama ve
vášnivé debatě s nenápadným fajn klu−
kem z Litvy.
Letos byl pro účastníky pečlivě připra−
ven zajímavý program, počínaje dvou−
denním seznámením s Prahou, kde
kromě návštěvy Pražského hradu,
chrámu sv. Víta, Karlova mostu a
Staroměstského náměstí, zbyl čas i na
diskotéku a nákupní galerii Palladium.
Pak už mladé čekaly Klatovy, jejich pa−
mětihodnosti, hrad Klenová, odpolední
grilovačka, plavecký bazén a na závěr
"českého" týdne dosti náročná túra ze
špičáckého nádraží přes Čertovo

a Černé jezero, Bílou strž a Stateček na
vrchol Ostrého. Zde jsme i my "dospě−
láci" jako doprovod přespali a ráno po−
kračovali hřebenovkou až na vrchol Je−
zerní hory a pak na parkoviště Schei−
ben na německé straně, kde jsme stu−
denty předali přátelům z RC Cham. Tím
začal druhý týden jejich letního kempu,
a to věru velkolepě: hned v den předání
totiž ve městě Furth im Wald celá sku−
pina navštívila slavný "Drachenstich",
tedy zabití zlého draka. Je to předsta−
vení, v němž účinkuje více než 400
ochotníků a sám drak, který chrlí oheň
a vypadá vskutku strašidelně, je údajně
největším robotem na světě.

Zbývá podotknout, že celý tábor byl
podpořen finančně z českého distriktu
Rotary, ale nemalou částkou se na
něm podílel sám klub Klatovy. Rádi zde
zdůrazníme, že zdrojem finančních
prostředků byl charitativní večer, pravi−
delně pořádaný v březnu v Hotelu Cen−
trál v Klatovech. Touto cestou ještě jed−
nou děkujeme všem, kteří naše již tra−
diční večery navštěvují a umožňují
nám tak pomáhat nejen Klokánku Ja−
novice, ale i pořádat takové akce, jako
je tento kemp.
V neposlední řadě chceme poděkovat
i mladým klatovákům Aničce Rubášo−
vé a Ondrovi Zelenkovi, jejichž perfek−
tní angličtina a osobní nasazení pomá−
haly v průběhu celého krásného týdne. 

Vladimír Růžička

Letní kempy pro studenty z celého světa v režii Rotary klubu Klatovy

Turistické putování po Šumavě a Bavorsku

Přátelství mezi mladými lidmi bourá hranice.
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Při několika opětovných náv−
štěvách rodinného příslušní−
ka, který byl hospitalizovaný
v Nemocnici následné péče
LDN Horažďovice, jsem byla
vždy příjemně překvapená
přístupem zdravotních sester,
ale i ostatního personálu
opravdu ke všem pacientům. 
Uvážíme−li, že jsou zde hlavně
dlouhodobě nemocní pacienti,

tzv. „ ležáci“, kteří si sami
často nejsou schopni nic
udělat, zasluhují si všichni za−
městnanci úctu nás návštěv−

níků a rodinných příslušníků,
jak se k našim nemocným blíz−
kým chovali vždy na 100%
slušně, ohleduplně a lidsky.
Chtěla bych jim alespoň touto
cestou veřejně poděkovat. Čte−
nářka z Nýrska.
Redakci je jméno a adresa
čtenářky známá. Zveřejnění si
nepřála.                                  (r)

Pracovníci LDN Horažďovice 
zasluhují úctu
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Dětský domov Kašperské Hory, po−
bočka Chanovice, získal první sociál−
ní automobil. Výchovné zařízení vy−
užije zcela novou Dacii Dokker přede−
vším k převozu dětí
k lékaři, na nákupy a
k zásobování zařízení.
Předání proběhlo ve
středu 3. října za účas−
ti dětí z domova, jejich
vychovatelů, zástupců
darujících firem a po−
děbradské reklamní
agentury Kompakt,
která tento projekt za−
štiťuje. 
Dětský domov v Kaš−
perských Horách obdr−
žel vůz zdarma v rámci

projektu Sociální automobil. „Ve větši−
ně zařízení pečujících o děti se vozový
park zpravidla nenachází v nejlepším
stavu. Tato zařízení získávají nové auto

obtížně, proto jsme se rozhodli vzít si−
tuaci do svých rukou a pomoci těm,
kteří v životě nemají stejnou startovní
čáru jako my. Rád
bych proto poděkoval
všem firmám i jedno−
tlivcům, kteří se na fi−
nancování vozu pro
dětský domov v Kaš−
perských Horách po−
díleli,“ uvádí Miroslav
Káninský, jednatel
společnosti Kom−
pakt. Reklamní agen−
tura Kompakt organi−
zuje předávání vozů
i pro jiné neziskové a
příspěvkové organi−
zace pracující v oblasti péče po celé
České republice. 
„Nový automobil velmi vítáme, využi−
jeme ho především na naší pobočce
v Chanovicích, která se nachází zhruba

50 kilometrů od Kašperských Hor. Po−
slouží nám k převozu dětí za lékaři, na
cesty na nákupy a k dalšímu zásobo−
vání zařízení,“ dodala PhDr. Marie Ku−
čerová, ředitelka dětského domova
v Kašperských Horách.
Velkou radost z nového automobilu

projevily samozřejmě i jeho noví uživa−
telé a jako výraz poděkování zúčastně−
ným předvedly děti z domova něco ze
svých dovedností. Jejich tanec a zpěv
zakončil milé společné setkání.    (TPK)

Automobil pro dětský domov
Na nový automobil pro Dětský domov v Kašperských
Horách přispělo čtyřiačtyřicet firem z regionu
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Technický pokrok se nezastaví. CNC
stroje jsou čím dál více používány
v malých i velkých firmách na Kla−
tovsku. Na tento vývojový trend
Střední průmyslová škola v Klato−
vech reagovala modernizací CNC
techniky. V rámci realizace projektu
„Dovybavení učebny CNC na SPŠ
Klatovy“ byly zakoupeny a instalo−
vány do dílen dva nové CNC stroje.
Hlavním cílem projektu je zvýšení
kvality vzdělávání ve vazbě na bu−
doucí uplatnění studentů na trhu
práce v technických oborech. Podíl

na realizaci tohoto projektu má také
vedoucí strojírenské sekce paní ing.
Věra Andrlíková.
Dřívější vzdělávání probíhalo převáž−
ně na CNC strojích určených jen k vý−
uce. Moderní trendy a požadavky trhu
si žádají CNC techniku s parametry
výrobních strojů a novou koncepci
studia. Nové vybavení CNC učebny
umožňuje výuku na strojích, se který−
mi se mohou studenti setkat nejen při
praxích, ale i v provozech. Výuka sou−
stružení probíhá v řídicích systémech
Sinumerik 840D a Fanuc 21, které

jsou ve  firmách regionu
hojně zastoupeny. U frézo−
vacího a vr tacího centra
bude možné využít kvalitní
řídicí systém Siemens Si−
numerik 840D nebo nejno−
vější verzi Heindenhain
TNC 640. Jsme jedna
z mála škol, která využívá
tyto moderní systémy. Ško−
la také zakoupila nový soft−
ware CAM, který slouží
k vytváření NC programů
pro CNC stroje pro soustru−
žení i frézování. Výuka žáků
studijních oborů Strojíren−
ství a Eletrotechnika byla na

moderních CNC strojích
zahájena od září 2018.  
Pokud máte zájem vidět
CNC stroje v akci a vy−
zkoušet si jejich programo−
vání, přijďte dne 

19. 11. 2018 
(12.30 – 16.00 h) 

na workshop do CNC
učebny na Střední průmys−
lové škole Klatovy, nábřeží
Kpt. Nálepky 362. Zveme
i zástupce firem, kteří se
mohou podívat na prezen−
taci nové techniky i získat
podrobnější informace
o škole. Workshop v učeb−
ně povede učitel odbor−
ných předmětů ing. Petr
Václavík.                       (pi)

Nové CNC stroje na SPŠ v Klatovech

PROGRAM: 
12.30–13.30 h – ukázka práce na CNC soustruhu 
13.30–14.30 h – ukázka práce s CAM Kovoprog 
14.30–15.30 h – ukázka práce na CNC frézovacím 

a vrtacím centru 
15.30–16.00 h – diskuze o škole, strojích, apod.
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Německé velkoměsto Ingolstadt je
po Regensburgu druhým největším
městem ležícím na Dunaji ve Svo−
bodném státě Bavorsko. 

Dominanty města

Velkolepá katedrála Nejsvětější Panny
Marie je největším pozdně gotickým
kostelem svého druhu v Bavorsku.
Jen pár metrů od katedrály stojí
středověká Křížová brána – známý
symbol Ingolstadtu. Právě zde se mů−
žete vydat po stopách Frankensteina.
Autorku známého románu Mary Shel−
ley toto prostředí natolik okouzlilo, že
děj své knihy zasadila právě sem.
Mladý Viktor Frankenstein zde studo−
val přírodní vědy, když mu hlavou pro−
létla myšlenka uměle vytvořit život, a
tak začal se svými pokusy. Tento pří−
běh je pro návštěvniky velkým lákad−
lem. 
V gotické budově Nového zámku na
nábřeží Dunaje je Bavorské vojenské
muzeum. Další turistickou atrakcí je
sbírka lékařských nástrojů a přístrojů
v Německém muzeu historie medicí−
ny. Dokumentuje vývoj lékařství od
dob antiky až po současnost. Nachází
se v překrásné barokní budově staré

fakulty anatomie, která tehdy byla prv−
ní univerzitou v Bavorsku.
Ingolstadt je živé město s obrovským
množstvím muzeí a památek, které
musíte vidět. Průvodci městem vám
rádi ukáží pamětihodnosti a budou vy−
právět zajímavé
příběhy, které se
během historie
odehrávaly za
hradbami města.

Svět aut

V průmyslové
zóně na sever od
centra sídlí auto−
mobilka Audi.
Rozloha areálu
odpovídá ploše,
kterou by pokry−
lo 300 fotbalo−
vých hřišť. Je to
doslova město ve městě. Zcela ojedi−
nělým zážitkem pro turisty je Audi Fo−
rum Ingolstadt a muzeum Audi mobi−
le, ve kterém se dozvíte více o historii
podniku. Uvidíte, jak se postupně vy−
víjel vzhled a technologie výroby aut,
kol a motorek a návštěvu zakončíte
prohlídkou automobilky Audi. 

Hrdost na pivo

Staré štítové domy v centru dávají
městu jedinečnou atmosféru. V řadě
z nich najdete typicky bavorské po−
hostinství. Ve většině z nich se dříve

vařilo pivo. Rozhodně se zastavte na
pivo a typickou bavorskou klobásu
nebo preclík.
Na pivo jsou tady hrdí. Ve městě byl
v roce 1516 vyhlášen zákon o ryzosti
piva. Možná se to nebude Plzeňanům
úplně zdát, ale pivo je tady propagová−
no jako to nejlepší na světě. V Ingol−

stadtu platí nejstarší potravinový zákon
na světě, zákon o ryzosti piva. Do za−
čátku 16. století nebylo město typické
pivní, ale vinné. Důsledkem klimatic−
kých změn ale víno přestalo růst a v In−
golstadtu se soustředili na pivo.

Za nákupy do Ingolstadt 
Village

Toužíte si před Vánoci trochu oddych−
nout, užít si romantiku a nakoupit dárky
pro své blízké? Výletem do Ingolstadtu
tohle všechno spojíte dohromady. Kro−

mě procházky mezi
stánky na báječných
adventních trzích vás
čeká i návštěva idylic−
ké outletové nákupní
vesničky Ingolstadt
Village s více než 220
outletovými butiky
předních značek, které
nabízejí až 60% slevy.
Namátkou uveďme Ar−
mani, Calvin Klein, Co−
lumbia, Hugo Boss,
Lacoste, Lambert,
Pandora, Pepe Jeans,
Tommy Hilfiger a de−
sítky a desítky dalších

známých značek. 
V nákupní vesničce najdete také
spousta restaurací a občerstvení. Dát
si můžete svařené víno či nějakou
specialitu. Čeká na vás příjemná at−
mosféra trhů a nákupy s velkou až
60 % slevou.                                 (re)

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pozvání do bavorského velkoměsta Ingolstadt

Ingolstadt ve vánočním hávu učaruje 
svojí atmosférou každému

Muzeum Audi mobile

Více informací najdete na: www.ingolstadt−tourismus.de 
Podrobné informace o organizovaných zájezdech z Čech se dozvíte
v Regionálním centru Plzeňský kraj – Bavorsko v Plzni na náměstí
 Republiky nebo na tel čísle: +420 724 888 069
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Vzhledem k ekonomické situaci ve
světě, kdy se řada investorů uchylu−
je k uchování finančních prostředků
ve zlatě, cena zlata stále roste. Proto

nyní nastal ten správný
čas pro jeho zpeněžení.
Prodejem starých nepo−
třebných zlatých šperků,
zubních korunek, hodinek
apod. můžete získat zají−
mavý finanční obnos, kte−
rý Vás zaručeně nadchne,
a to se přeci vyplatí.

Výkup zlata a stříbra 
za výjimečné ceny
Zlatá investiční banka vykupuje ve−
škeré zlaté šperky, zubní korunky,
hodin ky, tabatěrky, slitky, odlitky či
mince. Pokud si nejste jistí, zda lze
i Vaše předměty vykoupit, není nic
jednoduššího, než se zajít poradit
s odborníkem. Naši speciálně pro−
školení zaměstnanci Vám poskytnou
kvalitní poradenství a na místě dokáží
během krátké chvíle určit ryzost zla−
ta a navrhnout Vám tak i výkupní 
cenu. Zlatá investiční banka samo−
zřejmě vykupuje i stříbro. Pokud bude
výkup možný a Vy budete souhlasit
s cenou, vyplní se krátký formulář
a ihned na místě získáte finanční 
hotovost. Jedinou podmínkou pro 
výkup je Vaše zletilost a předložení
dokladu totožnosti.

Spokojenost zákazníků 
ukazuje na kvalitu služeb
Zlatá investiční banka má mnoho
spokojených zákazníků, a to přede−
vším díky její spolehlivosti, ochotě
a odbornosti zaměstnanců a také 
díky individuálnímu přístupu ke kaž−
dému klientovi. Jako jedna z mála 

také nabízí jedny z nejvyšších vý −
kupních cen zlata a stříbra. Pokud si
nejste jisti, zda je pro Vás prodej sta −
rožitných šperků, poničených šperků

či dalších výrobků ze
zlata výhodný, přijďte
se nezávazně infor −
movat do Zlaté inves −
tiční banky. Diskrét ní
prostředí je zde zaru−
čeno a ochotný perso−
nál Vám rád poskytne 
odborné poradenství
a informace o aktuální
ceně výkupu zlata.

Nemějte žádné předsudky, 
je to zbytečné
Spousta zákazníků, kteří do Zlaté
inves tiční banky přijdou, má prvotně
řadu předsudků ohledně toho, že
nebu de možné vykoupit staré zubní
náhrady, poničené šperky či zašlé
mince. Takové zlaté předměty jsou
podle nich nevzhledné a tudíž nemo−
hou mít vysokou hodnotu. V konečné
fázi zjistí, že se jim výkup zlata či
stříbra vyplatí a jsou rádi za obdr −
ženou finanční hotovost. Nebojte se
proto přijít i s nevzhledným zlatem,
právě v něm se většinou ukrývá 
skutečná hodnota.
Pobočka Zlaté Investiční Banky:

Náměstí Republiky č. 4/3, 
Plzeň I.  – v blízkosti Plzeňské radnice

Otvírací doba: 
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00
tel.: +420 374 446 552
www.zlatainvesticni.cz

Zlatá investiční banka nabízí
výhodný výkup zlata

Chcete získat rychle hotovost za Vaše zlato či
stříbro? Navštivte Zlatou investiční banku!

Neváhejte tedy a přijďte se 
o kvalitách Zlaté Investiční Banky

sami přesvědčit.
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Obří funkční modelové kolejiš−
tě, po kterém jezdí a houká 12
kouřících parních lokomotiv,
Slovenská strela, Pendolino a
spousta dalších unikátních mo−
delů doprovázena zvukovými a
trikovými efekty, to vše uvidíte
v Domažlicích. Tvůrcem výsta−
vy, na které se rozhodně nikdo
nebude nudit bez rozdílu věku,
je Jaroslav Šimáček, který nám
sdělil několik zajímavostí. 
n Železniční show je 12 let. Co
se za ta léta změnilo?
Na počátku to byla výstava, kde
jezdily vlaky. Dnes už je to vlaková
show, která zaujme a pobaví
všechny věkové kategorie. Je to
ideální zábava pro celou rodinu,
pro školky, školy, prostě pro kaž−
dého. Všechny železniční modely
jsou funkční se zvukovými a triko−
vými efekty. Například je tady sta−
rá ruská železnice z roku 1950 a
k ní neodmyslitelně patří i parodie

na filmového Mrazíka s otáčivou
chaloupkou na kuřích nožkách a
z ní vyleze ježibaba. Návštěvníci
uvidí velkou vlakovou loupež. Ve
Slovenské strele zase jede a zpívá
Oldřich Nový píseň „Jen pro ten
dnešní den“. Z filmu Slunce, se−
no, jahody uvidí návštěvníci je−
doucí lokálku s hláškou „Nezasta−
vujeme“. Z dalšího vlaku jim za−
zpívá Karel Gott nebo zažijí bouř−
ku a v ní se na věži hradu objeví
Bílá paní. U nás mezi vlaky také
létají letadla. Ti nejmenší tady mají
mašinku Tomáše, venku se mo−
hou svézt mašinkou Líza a také se
podívat do kabiny vlaku. 
n Železniční show je vlastně ta−
kové divadlo na kolejích.
To byl můj záměr. Celou show ko−
mentuji a všechny přítomné ba−
vím. Dělám to opravdu jako di−
vadlo. 
n Když mluvíte o divadle, tak
plátno s výjevem z filmu Tenkrát

na západě mi připomíná diva−
delní oponu.
To se nemýlíte. Opona se roztáhne
a návštěvníci jsou svědky parodie
na známý film Tenkrát na západě.
n Na vaší show na železnici,
pane Šimáčku, se asi nikdo nu−
dit nebude.
To určitě nebude. Otevřeno je

celoročně každou sobotu, neděli
a svátky, vždy od 11 do 17 hod.
Naši výstavu je možné navštívit od
pondělí do pátku, ale na tuto do−
bu je nutná telefonická rezervace.
Bližší informace na telefonu
723 246 882 a na internetu –
www.simitrain.cz. Přijďte se podí−
vat. Jste srdečně zváni.             (re)

Velká vlaková loupež v Domažlicích
Jedinečná železniční show v Česku

Zvědavost dětí je obrovská. Proto Jaroslav Šimáček nejednou musí detailně
popisovat jednotlivé lokomotivy.

Za oponou Tenkrát na západě kromě jiného také uvidíte westernové kolejiště. Výstavu vláčků má Jaroslav Šimáček v Domažlicích, Máchova ulice 134. 
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Od září 2018 byl opět v SOŠ a SOU
Sušice otevřen obor Sociální činnost,
ve kterém se my, žáci 1. ročníku, při−
pravujeme na pracovní pozice v so −
ciálních službách. 
Díky pozvání paní ředitelky Oblastní
Charity v Sušice, Bc. Marie Hrečínové
Prodanové, nám bylo umožněno zú−
častnit se jedinečného semináře, zážit−

kového workshopu Gerontooblek s
Mgr. Andreou Tajanovskou. V průběhu
workshopu jsme na základě vlastních
prožitků poznali mnoho podstatných
momentů v životě seniora. Pomocí Ge−
rontoobleku, který simuluje možnosti
pohybu a smyslového vnímání u se−
niora či člověka se zdravotním postiže−
ním, jsme si vyzkoušeli, jak se cítí se−

nior či člověk se zdravotním posti−
žením se všemi možnými nemoce−
mi a fyzickými omezeními, které to−
to životní období přináší. V příjem−
ném prostředí Prostoru jsme díky
empatickému přístupu pracovníků
Oblastní Charity Sušice strávili ne−
zapomenutelný den.
Dalším dnem spolupráce se sociál−
ními partnery, kdy aplikujeme teore−
tické poznatky v praxi, byl Den se−
niorů v Sušici. Letos jsme byli po−
zváni ředitelkou Sociálních služeb
města Sušice PhDr. Renatou Váco−
vou. Milé přijetí na pracovištích su−
šických sociálních služeb bylo pro
nás vzorem profesionální, laskavé a
empatické péče o všechny klienty
a představuje pro nás nenahraditel−
nou zkušenost. Na jeden den jsme
se stali součástí vynikajícího týmu,
který umí, chce a se srdcem na dla−
ni dokáže pomáhat řadě klientů. Dě−
kujeme.

Žáci oboru Sociální činnost 
na SOŠ a SOU Sušice

Žáci oboru Sociální činnost se učí
pomáhat a poznávat pocity stáří
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Laserová depilace je nejúčin−
nější, nejrychlejší a nejbez−
pečnější dosud existující me−
toda trvalého odstranění nežá−
doucího ochlupení.
Zásadní výhodou je její vysoká
účinnost a zejména
trvalý efekt. Ošetření
vysokovýkonným de−
pilačním laserem je
možné pouze v lékař−
ské ordinaci. Nejedná
se o méně efektivní
kosmetické lasery,
IPL přístroje či jiné ne−
laserové přístroje.
S těmito méně výkon−
nými přístroji dnes
mohou pracovat i ne−
lékaři. Protože však
pracují s nižší energií,
nemohou dosahovat
takového úspěchu a
zejména trvalosti
účinku. Po určité do−
bě tedy chloupky zno−
vu narostou. Naproti
tomu vysokovýkonný
depilační laser zajistí
trvalé odstranění ne−
žádoucího ochlupení
a chloupků se tak
zbavíte navždy.
Další výhodou lékař−
ských vysokovýkon−
ných depilačních la−
serů je jejich bezpeč−
nost. Díky tomu, že přístroj pra−
cuje pouze s jednou vlnovou
délkou (810 nm), je zaručeno,
že naprosto přesně zacílí cílo−
vou strukturu – tedy vlasový foli−
kul (kořínek) a ten trvale zničí –
tzv. selektivní fototermolýza. Ne−

dochází přitom k žádnému ohří−
vání  a tedy ani poškozování
okolních struktur v kůži. To se
opět nedá říci o méně výkon−
ných nelékařských přístrojích,
které pracují s širším spektrem

vlnových délek a i přes použití
filtrů dochází k vychytávání ener−
gie v okolí chloupků, což zvyšu−
je riziko nežádoucích účinků
(zarudnutí, popálení, trvalé pig−
mentace, jizvy…). Naproti tomu
je ošetření lékařským depilač−

ním laserem bez komlikací a
bez rizika nežádoucích účin−
ků.
Jediné zařízení v regionu, které
laserovou depilaci nabízí, je Lé−
kařské Laserové Centrum v Kla−

tovech. Je součástí kož−
ní ordinace MUDr. Kate−
řiny Hladí kové v Klato−
vech. Pracují zde s nej−
modernějším typem la−
seru, který je navíc jako
jeden z mála depilač−
ních laserů schválen
americkou FDA k trvalé
depilaci.   
MUDr. Kateřiny Hladí−
kové jsme se zeptali.
Co je v laserové depi−
laci nového?
Po mnoha letech úspěš−
ného fungování dosa−
vadní laserové HR tech−
nologie přichází zásadní
změna. Na trhu se obje−
vila nová generace vy−
sokovýkonných depi−
lačních laserů – tzv. SHR
– IN MOTION technolo−
gie.  Její výhodou je ješ−
tě vyšší účinnost. Bě−
hem jednoho ošetření
dochází k zasažení vět−
šího počtu chloupků a k
výraznějšímu efektu na
světlejší a jemné
chloupky.Tím se stává

ošetření nejen účinnější a kratší,
ale i levnější, neboť se snižuje
počet nutných sezení k dosaže−
ní trvalého efektu. Další výhodou
je, že ošetření je skutečně ne−
bolestivé. Pacient cítí během
zákroku pouze zahřátí. A to je
zásadní rozdíl oproti předchozí
generaci vysokovýkonných de−
pilačních laserů, kdy bylo přeci
jen cítit velmi intenzivní štípání,
které mnohdy citlivější pacienty
odradilo od dalšího ošetření.
Dalším rozdílem je ještě větší
bezpečnost. K poškození foli−
kulů nedochází jedním intenziv−
ním pulsem, ale sérií opakujících
se pulsů s nižší energií. Proto je
možné ošetření všech typů ků−
že, včetně kůže opálené. Ošet−
ření je tedy možné provádět po
celý rok (i přes léto) bez rizika
nežádoucích účinků.
Na jakých částech těla je mož−
né provádět depilaci?

Je možné ošetření všech lokalit
na kůži. Laserová depilace do−
káže odstranit hnědé chloupky
kdekoliv na těle. Jediné, co ne−
ní možné, je odstranění bílých
a šedivých chloupků. To zatím
neumí žádná laserová techno−
logie.
Co si nejčastěji ženy a muži
nechávají depilovat? A kdo
chodí více?
Častěji chodí ženy, ale ani ošet−
ření mužů nepatří mezi výjimky.
Ženy mají nejvíce zájem o „plav−
kovou“ depilaci – tedy třísla,
podpaží, nohy. Nebo přicházejí
ženy, které mají ochlupení v obli−
čeji, což pro ně bývá velmi ne−
příjemný problém. Často si musí
denně vytrhávat vousy pinzetou.
Po ošetření depilačním laserem
jim toto trápení odpadá. Mladí li−
dé nyní často chtějí tzv. brazil−
skou depilaci, což je depilace in−
timních partií. U mužů provádí−
me nejčastěji depilaci zad, hrud−
níku, eventuelně krku, pokud jim
chloupky vylézají z košile. Měli
jsme i klienta, který si nechal de−
pilovat hřbety prstů na rukou
i na nohou. Častým důvodem
pro laserovou depilaci bývá za−
růstání chloupků po holení v tří−
slech nebo na nohou nebo vy−
soká potivost v podpaží, která
se po depilaci výrazně sníží. 4

Před (vlevo) a po zákroku.

Podpaží

Profil majitelky Lékařského Laserového
Centra v Klatovech MUDr. Kateřiny Hladíkové
MUDr. Kateřina Hladíková absolvovala s červeným diplomem I. lékařskou
fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala zpočátku na Dermato −
venerologické Klinice II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Ne−
mocnice Motol, později na Univerzitní dermatovenerologické klinice a Fa−
kultní nemocnici v Mnichově – SRN.
Úspěšně složila atestační zkoušku Německé Lékařské Komory pro specializaci
v oboru Dermatovenerologie a Korektivní Dermatologie. Další zkušennosti zís−
kala i během svého působení v privátním ambulantním Kožním Centru v SRN.
Absolvovala řadu zahraničních stáží, přednáší a publikuje v odborné literatuře.
Od r. 2002 provozuje soukromou kožní ordinaci v Klatovech, která je vyhlášená
nadprůměrným zázemím a nejmodernějším přístrojovým vybavením. V roce
2007 vybudovala Lékařské Laserové Centrum Klatovy.

I přesto, že tato povinnost zatím
v ČR není, LÉKAŘSKÉ LASEROVÉ
CENTRUM MUDr. Kateřiny Hladíko−
vé v Klatovech získalo na Univer−
zitní Klinice v Mnichově certifikát
vydaný německou Lékařskou Ko−
morou opravňující pro práci s vy−
sokovýkonnými lasery.

Všichni zaměstnanci Lékařského
Laserového Centra jsou řádně za−
školeni a certifikováni pro práci
s laserem – a to nejen českými, ale
i zahraničními specialisty a lektory.
Nezbytné je i trvalé vzdělávání a
účast na odborných kongresech
a sympoziích. Prostě „jít s dobou”
je zde samozřejmostí.

Potěší i nízké ceny a výhodné sle−
vové balíčky při ošetření více loka−
lit – sleva 20–30%. Na jakékoliv
ošetření je rovněž možné vystavit
Dárkové poukazy.

Vysokovýkonný depilační laser
nejnovější technologie v Klatovech
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4 Co je třeba udělat před zá−
krokem?
Před depilací se nesmějí 4 týd−
ny chloupky vytrhávat – pinze−
tou, epilačním strojkem ani vo−
skem. Chloupky se však mo−
hou po celou dobu bez omeze−
ní holit, zastřihávat nebo ošetřo−
vat depilačním krémem. Těsně
před ošetřením je třeba chloup−
ky důkladně oholit.
Před ošetřením  je vždy vhodná
konzultace s lékařem. Zákrok
se například nesmí  provádět
v místě pigmentového névu ne−
bo některých kožních zánětů.
Nutné je též posoudit celkový
zdravotní stav. Speciální péče je
zapotřebí například u pacientů
s hormonálními  dysbalancemi.
Lékař též posoudí fototyp a in−
dividuálně nastaví parametry
pro ošetření. 
Je ošetření bolestivé? Jak
dlouho trvá?
Ošetření novou technologií
SHR je SKUTEČNĚ NEBOLES−
TIVÉ. Během zákroku je cítit jen
zahřátí. A to je asi největší rozdíl
a výhoda nové generace depi−
lačních laserů, se kterými nyní
u nás již pracujeme. Vlastní
ošetření je velmi rychlé – napří−
klad ošetření třísel trvá přibližně
10 minut.
Co se děje po zákroku? Je
potřeba kůži po depilaci ošet−
řovat? 
Ne. Po zákroku není třeba žád−
ných opatření. Kůže není nijak
zarudlá či podrážděná a je
možný okamžitý návrat  ke
všem aktivitám. Dříve se nedo−
poručovala expozice slunci, ale
to u nové technologie také již
neplatí.
Po zákroku dochází během 2–3
týdnů k postupnému uvolňová−
ní zasažených chloupků.
Chlou pky, které takto vypad−
nou, už nikdy nenarostou. Zby−
lé chloupky rostou pomaleji

a jsou jemnější. Protože lasero−
vý paprsek může trvale ovlivnit
pouze chloupky, které jsou bě−
hem zákroku v růstové fázi, což
je přibližně 30–40% chloupků,
je nutné ošetření opakovat.
Kolikrát je nutné ošetření
opakovat?
Obvykle je zapotřebí 4–6 seze−
ní, které se opakují ideálně po
4–6 týdnech. Ale interval mezi
ošetřeními může být i delší,
protože – jak už bylo řečeno –
chloupky, které po laserové de−
pilaci vypadnou, už nikdy nena−
rostou. Ale protože nevypad−
nou všechny (30–40%) je nutné
ošetření opakovat.

Jak poznám, zda má zařízení
kvalitní přístroj, který mě ne−
může poškodit ?
Každý by si měl samozřejmě
pečlivě ověřit, do čí rukou své
tělo svěřuje. Nesprávně prove−
dená depilace může i trvale po−
škodit. Takové nebezpečí je
však u lékařských laserů při
pečlivém ošetření a dodržení
všech základních pravidel vy−
loučeno. S vysokovýkonným
lékařským laserem lze praco−
vat pouze v lékařské ordina−
ci!! Nelékař si takový přístroj
nemůže ani koupit, natož ho
provozovat. Přístroje certifiko−
vané jako lékařské  se navíc

zásadně liší od těch kosmetic−
kých tím, že podléhají mnohem
přísnějším bezpečnostním ev−
ropským normám. Současně
je zákonem daná povinnost
každoročního přezkoušení a
revize lékařského laseru. IPL
přístroje i méně výkonné kos−
metické lasery nejsou lékař−
skými přístroji  a pa radoxem
zůstává, že jejich provozovate−
lé  je nemusí nechávat kontro−
lovat. Ve většině evropských
zemí je navíc i u lékařů pracují−
cích s lasery striktně zákonem
vyžadováno absolvovat  speci−
ální Vý ukový program pro prá−
ci s lasery.                           (pi)
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V říjnu letošního roku jsme se
sešli s panem Antonínem Tre−
fancem – ředitelem společ−
nosti Pekárny a cukrárny Kla−
tovy, a.s., abychom zjistili, co
nového pro nás pekaři a cuk−
ráři připravují.

Na úvod otázka k historii, jak
dlouho už pečete chleba
v Klatovech?
Naše firma je s městem Klatovy
spojená již od roku 1992, kdy
došlo k privatizaci Západoče−
ských pekáren a cukráren. Naše
akciová společnost nese oficiál−
ní název Pekárny a cukrárny Kla−
tovy, a.s. Stálí zákazníci nás však
většinou znají pod kratším ná−
zvem Pekárny Klatovy. Naším
benefitem je, že jsme ryze česká
společnost, která je samostatná
a nepatří pod žádný větší hol−
ding.
Kde všude si mohou zákazníci
koupit vaše pečivo?
Naše čerstvé pečivo je možné
každý den ochutnat ve velké
části Plzeňského kraje, zásobu−
jeme Klatovsko, Sušicko, Do−
mažlicko, severní i jižní Plzeň−

sko. Částečně zavážíme i kraj Ji−
hočeský. Provozujeme malou síť
firemních prodejen, kde kromě
čerstvého pečiva můžete na−
koupit klasické zákusky a dorty.
Trvanlivé linecké rohlíčky a ko−
láčky pak naši zákazníci naku−

pují nejen po celé České repub−
lice, ale i za hranicemi.
Co nového jste letos připravili
pro zákazníky?
Čerstvou novinkou pro milovní−
ky sladkostí jsou linecké rohlíč−
ky s meruňkovou náplní polité
mléčnou polevou. Vyhověli jsme
těm zákazníkům, kteří měli zá−
jem o náplň z jednoho druhu
ovoce a jinou polevu než tradič−
ní tmavou. Novinkou je i design
obalů celé řady lineckých rohlíč−
ků a koláčků. 
Další výrobek, který se postup−
ně stává velkým hitem, je lahod−
ný dezert kávové zrno. Kávová
zrna vyrábíme a prodáváme ja−
ko nebalenou cukrovinku již ně−
kolik let. Novinkou ale je, že
jsme je začali balit po osmi ku−
sech do elegantní dárkové kra−
bičky, která se dá využít napří−

klad jako sladké překvapení při
přátelské návštěvě. Tradiční
cukrářský výrobek připravujeme
podle původní receptury z roku
1964 ze směsi vynikající kávy a
našlehané husté smetany. Při
výrobě stále sázíme na pečlivý
výběr surovin a dodržování ori−
ginální receptury. Pokud si
chcete vychutnat ještě lahodněj−
ší chuť, vyzkoušejte kávová zrna
chlazená.
Pro milovníky pečiva máme Žito−
vák, což je chléb vyro−
bený ze 100 % žitné
mouky, s vysokým ob−
sahem vlákniny. Záro−
veň neobsahuje žádný
konzervant. Náš chléb
tak splňuje aktuální
výživové trendy.
V našich firemních
prodejnách a u vy−
braných prodejců
jej můžete zakoupit
jak čerstvý nebale−
ný, tak i krájený ba−
lený. Druhou pe−
kařskou novinkou
je od listopadu
v našich pro−
dejnách Kva−
sový chléb pše−
nično žitný 1000 g za 22 Kč. 
Toto jsou novinky, které nabízíme
našim odběratelům i zákazní−
kům. Naše pekařské prodejny
s voňavým pečivem provozuje−
me v Klatovech, v Sušici a v Do−
mažlicích. Otevírací doba prode−
jen se samozřejmě rozbíhá od

brzkých ranních hodin, což je
dobrá zpráva pro řemeslníky,
kteří se mohou v našich prodej−
nách zastavit brzy ráno pro čer−
stvé pečivo, kávu a třeba i nějaký
sladký zákusek. Jako první v Kla−
tovech otevírá prodejna u areálu
firmy v půl šesté, domažlická
prodejna naproti úřadu práce
pak otevírá dokonce v 5 hodin.
V tisku se hovoří o velkém
zdražování chleba, piva
i brambor. Chystáte úpravu
cen pečiva? 
Ano, od prvního prosince navy−
šujeme ceny našim odběrate−
lům o 5 %. Zvýšení cen v průbě−
hu listopadu zaznamenají i zá−

kazníci našich prode−
jen. Do zdražení se pro−
mítne růst cen mouky,
vyšší mzdové náklady

a zdražení energií. 
A co čeká pekaře
a cukráře ke konci
roku?
Cukráři mají napilno
už teď. V plném prou−
du je pečení čajové−
ho pečiva. Od 1. lis−
topadu vyráží naši
obchodní zástupci
s nabídkou „vánoč−
ních kolekcí“ v prak−
tických krabičkách

a o vynikající
máslové čajové

pečivo na „zlatém tác−
ku“ je stále zájem. Pekaři si ještě
na svůj předvánoční shon musí
počkat. Výroba svátečních vek a
vánoček se rozbíhá až těsně
před Vánocemi. 
Panu řediteli děkujeme za roz−
hovor a přejeme spokojené
zákazníky.                             (pi)

Pekárny a cukrárny Klatovy 
představují novinky
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Vážená paní,

jedná se o velmi smutnou zále−
žitost, která bohužel se stává
naštěstí jen zřídka, aby se dítě a
pravnuk vysmívali své matce
a babičce na veřejnosti, uráželi
ji, ponižovali ji a to jen proto, že
tato má nemocné nohy. 
Je to velmi vážná věc, kterou
můžete řešit v současné době
(pokud nechcete věc projedná−

vat na přestupkové komisi nebo
na policii) tak, že podáte žalobu
k soudu.
Je nutné si uvědomit, že věc by
měla být projednána podle ob−
čanského zákoníku, který platil
do 1. 1. 2014, kdy došlo ke
změně občanského zákoníku a
kdy platí pro případ, který jste
uváděla, již zcela jiná pravidla.
Jinými slovy, máte právo z důvo−
du porušení dobrých mravů žá−

dat zpět vrácení daru, tzn.
všechny Vaše nemovitosti. 
Protože se jedná o druh velmi
specifické žaloby, která nebyla
dřívějším zákonem ani zcela do−

statečně řešena,
jedná se o záleži−
tost, která když bu−
de podána žaloba
k soudu, musí velmi
precizně obsahovat
všechny konkretní
urážky a posměšky
na Vaši osobu.
Pokud jste uvedla,
že syn a vnuk se
chovali tak, jak se

chovali, že přitom byli někteří
Vaši známí, budete muset zřej−
mě použít u soudu jako důkaz
navržení k výslechu některého
svědka či svědků, kteří u tohoto
incidentu byli a tento incident vi−
děli. 
V případě, že bude potvrzeno,
že uvádíte naprostou pravdu
(a já nemám důvod o tom po−
chybovat), pak soud zcela jistě
rozhodne správně a spravedli−
vě. Není totiž myslitelné, aby se
dítě a vnuk chovali takto ke své
matce a babičce jenom proto,
že mají zřejmě na Vás z nějaké−
ho důvodu vztek. 

Neumím si dost dobře předsta−
vit, že se Váš syn a vnuk dopus−
tili Vámi popsaného jednání,
které je zavrženíhodné a zcela
jistě představuje porušení do−
brých mravů tak, jak to předpo−
kládá ustanovení § 630 občan−
ského zákoníku, platného do
účinnosti nového občanského
zákoníku, tj. do 1.1.2014.
V daném případě pokud se týče
promlčení nároku na vrácení
daru, k tomuto promlčení by do−
šlo až uplynutím 3leté lhůty od
doby, kdy s Vámi Váš syn a vnuk
jednali tak, jak jste uvedla.
Máte tedy možnost žalobu po−
dat, opakuji však, že žaloba mu−
sí být perfektní, přesná, konkrét−
ní a s ohledem na judikaturu,
která řešila podobné věci ještě
za účinnosti dřívějšího zákona,
máte právo žádat o vrácení
daru, tedy o to, aby Vám Váš
syn vrátil darované pozemky.
Pokud by se však stalo, že tyto
pozemky již Váš syn nevlastní,
máte právo od něj žádat ná−
hradu ve formě finanční část−
ky, která by odpovídala ceně
Vámi darovaných nemovitostí.
Přeji Vám vše dobré a netrapte
se, Váš syn a vnuk si nezaslouží
Vaši lásku a porozumění.  

Darovala jsem v ro−
ce 2013 svému sy−
novi několik pozem−

ků a starší rekreační chatu. Začátkem tohoto roku
mě syn před cizími lidmi urazil a vysmíval se mi,
protože tzv. kulhám a mám ještě k tomu zdravotní
hole. Stalo se tak před několika známými lidmi, kteří
znají nás oba. Následně aniž bych stačila odejít
z místa, kde se mi syn posmíval, přišel k nám ještě
i můj 16letý vnuk (kterému jsem před časem odmít−
la dát peníze na nový telefon, já si však myslím, že si
chtěl koupit drogy), který se mi začal posmívat také
a urážet mě také. Velmi těžce nesu celou situaci, jsem z ní ne−
šťastná, nechci věc řešit někde na úřadech, neboť se stydím
za to, jakého mám syna i vnuka. Mohla byste mi prosím pora−
dit, jaké mám možnosti řešit celou záležitost?

odpovídá JUDr. 
Judita Jakubčíková, 

advokátka
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Střední škola zemědělská a po−
travinářská v Klatovech připra−
vuje na 23. 11. 2018 tradiční
den otevřených dveří.
„V tento den mohou
přijít žáci základních
a mateřských škol,
jejich rodiče, naši
absolventi, přátelé
školy a široká veřej−
nost a prohlédnout si
nejen prostory školy,
ale i řemeslné výrob−
ky našich cukrářů a
pekařů, zahradníků,
odborné dovednosti
farmářů, řezníků, ku−
chařů−číšníků, gas−
tronomů. Žáci oboru agropodni−
kání, informatika a ekonomika
v podnikání, veřejnosprávní čin−
nost a ekologie a životní prostředí
budou předvádět také své odbor−
né dovednosti. Bude také prezen−
tován nový učební obor ZEMĚDĚ−
LEC−FARMÁŘ.
Všechny srdečně zveme na pro−

hlídku zrekonstruovaného domo−
va mládeže a školní jídelny, centra
odborného výcviku, které v sobě
zahrnuje restauraci, penzion, cuk−

rářství a pekařství Na
Zemědělce. Ve
spolu práci s firmou
Masowest, s.r.o. bu−
dou naši řezníci−uze−
náři předvádět dove−
dnosti tohoto učební−
ho oboru. Na nádvoří
školy bude k vidění
nejen nejmodernější
zemědělská technika,
ale i historické stroje.
Návštěvníci dne bu−
dou seznamováni

s širokým spektrem dobrovolnic−
kých aktivit školy. Dovolte mi, aby−
chom pozvali žáky, rodiče, absol−
venty, přátele školy a širokou ve−
řejnost a podělili se s vámi o histo−
rii a současnost naší „zeteéšky,
zemědělky“. Srdečně vás všech−
ny zvu na návštěvu naší školy,“ ří−
ká ředitel školy Vladislav Smolík. 

Co je nového 
na „zemědělce“?
Co jste udělali pro zlepšení ma−
teriálního vybavení školy?
Pokoušíme dovybavit pracoviště
praktického vyučování. Pro výuku
studijního oboru agropodnikání a
učební oboru zemědělec−farmář
jsme pořídili malotraktor s příslu−
šenstvím, rozmetadla statkových
a průmyslových hno−
jiv a sazeč brambor
po již dříve nakoupe−
ných 8 strojích a trak−
toru. Snažíme se do−
vybavovat gastrono−
mická pracoviště pro
výuku gastro oborů.
Materiálně jsme vybavili
nově otevřený učební obor
zemědělec−farmář.
l Je něco nového v nabídce
oborů?
Prvním rokem vyučujeme učební
obor zemědělec−farmář. Absol−

vent se uplatní v zemědělské prvo−
výrobě a službách pro zeměděl−
ství, zejména v povoláních země−
dělec−farmář a chovatel zvířat. Vy−
konává činnosti související s pěs−
továním rostlin a chovem zvířat,
uplatňuje se při obsluze a údržbě
zemědělské techniky. Absolvent je
tedy připraven pro život na venko−
vě a také pro soukromé podnikání
v zemědělství. Součástí vzdělávání
je i příprava k získání řidičského
oprávnění skupiny B, T, C.
Prvním rokem se nám nepovedlo
nabrat žáky na učební obor řez−
ník−uzenář, proto se tento rok za−
měříme na nábor žáků právě do
tohoto oboru.
l Držíte trendy ve výuce země−
dělství, potravinářství, gastro−
nomie a ICT?
V současné době realizujeme

projekt Plzeňského
kraje s názvem Pod−
pora odborného vzdě−
lávání v Plzeňském
kraji, kdy dojde k pro−
pojení střední školy se
základními a mateř−
skými školami ohledně

zájmu o odborné vzdělá−
vání. Žáci naší školy, základ−

ních a mateřských škol budou
moci navštěvovat následující kur−
zy: Dílničky pro žáky mateřských
škol, dále pak Laboratorní dove−
dnosti, Dílna a zemědělská 4

Den otevřených dveří na
klatovské „Zemědělce“

Vladislav Smolík,
ředitel SŠZP
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4 laboratoř, Robotika a progra−
mování pro základní školy a 3D
modelování a multimédia, Robo−
tika a programování, Zemědělská
laboratoř pro naši školu. V rámci
těchto kroužků budou používat
nově nakoupené učební pomůc−
ky, např. dron na snímkování ze−
mědělských pozemků, 3D tiskár−
nu a scaner, dále pak zeměděl−
ské pomůcky a další.
l Přináší Vaše škola žákům
i nějaké benefity?
U studijního oboru agropodniká−
ní mají možnosti získat zdarma ři−
dičské oprávnění na osobní
automobil a traktor. Všichni žáci
mají k dispozici kancelářský balík
Office 365 ProPlus, který mohou
nainstalovat až na 5 domácích
zařízení. Informatici navíc získá−
vají balík softwaru v hodnotě 50
000 Kč. Všichni žáci mají mož−
nost skládat mezinárodní zkouš−
ku MOS – Microsoft Office Spe−
cialist, která prověří praktické
znalosti ovládání kancelářských
aplikací a práce s nimi. Další
možností je zapojení žáků do

prestižního programu STC. Od
letošního roku jsme schopni za−
jistit žákům “dotované“ cenově
výhodné tablety či notebooky od
světových výrobců, které by
mohli využívat při výuce. 
l Jaké úspěchy jste zazname−
nali v předchozím školním ro−
ce?
Jako tradičně, velké množství
úspěchů máme v různých gastro
soutěžích. V posledních letech
se nám ale daří také v oblasti
ICT. Slavíme úspěchy v ICT do−
vednostech žáků i celých škol−
ních týmů. To není pro zeměděl−
skou školu úplně tradiční. Za
zmínku stojí 1. místo v ČR v sou−
těži Společně otevíráme data,
dále 3. místo v Hackathonu ve−
řejné správy mezi profesionální−
mi týmy (soutěžní vizualizace je
dostupná na http://klatovy.ma−
leskoly.info) a poslední úspěch
i na poli pedagogickém – kolega
ing. Karel Rejthar získal dvě prv−
ní místa v celorepublikové soutě−
ži DOMINO s vizualizací prezi−
dentských voleb.                      (pi)
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V této době se začínají žáci z 9.
tříd základních škol a jejich rodi−
če rozhodovat o tom, jaký zvolit
obor vzdělání a střední školu.
Před výběrem střední školy je
dobré se zamýšlet nejen nad tím,
jaké má žák vlohy a co by ho ba−
vilo, ale uvažovat také, zda v da−
ném oboru najde uplatnění. Díky
nedostatku řemeslníků absolven−
ti středních odborných učilišť
snáze najdou zaměstnání, někteří
získají smlouvu již v průběhu stu−
dia a následně jsou velmi dobře
ohodnoceni.

Proč studovat právě u nás?

Činy hovoří za vše! Opět jsme vy−
bojovali 1. místo v celostátní soutě−
ži Sinumerik Cup 2018. Žáci 4. roč−
níku oboru mechanik seřizovač pře−
vzali putovní pohár par tnerských
škol Siemens, který bude zdobit
i tento rok naši školu do dalšího roč−
níku. Soutěžní zadání je stále nároč−
nější, srovnatelné se zadáním baka−
lářské práce, uvedl Ing. Aleš Polzer,

Ph.D. z Fakulty strojního inženýrství
Vysokého učení technického v Brně.

Jsme školou pro život, školou
s téměř 140letou tradicí 

Máme moderně vybavené učebny
i pracoviště odborného výcviku.
Odborný výcvik probíhá přímo v bu−
dově školy a v přilehlých dílnách –

v Domažlicích je to truhlářská dílna a
pracoviště odborného výcviku strojí−
renských oborů, ve Stodě kadeřnický
salón a pracoviště elektromechaniků
v budově školy.
Svým žákům se snažíme poskytovat
vynikající technické zázemí, držet
krok s dobou a vývojem. Momentál−
ně pracujeme na plánu stavby nové
víceúčelové haly, která bude zamě−

řena především na strojírenské
obory. Všechny stroje budou propo−
jené s počítači, bude se zde vyučovat
robotika, automatizace, pneumatika,
hydraulika aj. Nová výuková hala bu−
de připravena pro výuku 21. století.
Rovněž chceme pořídit nové obrábě−
cí CNC stroje pro truhláře. Cílem je,
aby naši žáci po absolvování studia
uměli pracovat s moderními stroji,
které se dnes ve firmách používají. 
Důležité jsou pro nás pedagogické
zkušenosti, individuální přístup k žá−
kům s ohledem na jejich potřeby a
možnosti, způsob výuky a také pří−
prava na soutěže odborných dove−
dností a jejich výsledky. Některé sou−
těže odborných dovedností dokon−
ce pořádáme.
Dbáme na intenzivní a aktivní
spolupráci s firmami. Jsme 4

Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková vzkazuje mladým lidem a jejich rodičům:

Technické vzdělání je 
perspektiva pro celý život !

Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě
Mgr. Zdeňka Buršíková.
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4 Certifikované školicí středisko CNC pro−
gramování firmy Siemens pro ShopTurn a
ShopMill. V posledních ročnících si žáci
mohou vyzkoušet odborný výcvik přímo ve
firmách, který je smluvně zajištěn v 51 stro−
jírenských firmách, elektrofirmách, gastro−
nomických zařízeních, kosmetických a ka−
deřnických provozovnách. Praxe ve firmách
je často dobře ohodnocena a pilní žáci tak
získávají celou řadu výhod – finanční od−
měny, stipendia, pracovní smlouvu.
Intenzivně spolupracujeme s partnerský−
mi německými školami. Díky výuce odbor−
né němčiny rozšiřujeme možnost budoucí−
ho uplatnění absolventů nejen ve firmách na
Domažlicku či Plzeňsku, ale také v soused−
ním Německu.

Naši absolventi se velmi dobře
uplatňují na trhu práce

Máme jak studijní obory zakončené maturitní
zkouškou i tříleté obory zakončené výučním
listem. Výuka umožňuje vzájemnou pro−
stupnost mezi studijními a výučními obory.
Absolventi tříletých oborů mají možnost zís−
kat maturitu v nástavbovém denním studiu.
Odbornost žáků rozšiřujeme vzdělávacími
kurzy. Máme širokou nabídku zájmové čin−
nosti.
Přijďte, podívejte se, ptejte se, volejte.
Jen ten, kdo má dostatek kvalitních infor−
mací, se může dobře rozhodnout!

Ředitelka SOU v Domažlicích 
a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková

Firmy nabízející stipendium:
Rosenberg Klenčí p. Čerch. – sponzorování žáků oborů mechanik
seřizovač, obráběč kovů
Gerresheimer Horšovský Týn spol. s r.o. − sponzorování žáků oboru
strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plas−
tů, elektromechanik pro zařízení a přístroje, strojní mechanik se za−
měřením nástrojař 
AZ−CZECH HORŠOVSKÝ TÝN spadající pod koncern Continental –
sponzorují žáky oborů mechanik seřizovač, obráběč kovů, strojní me−
chanik, strojní mechanik se zaměřením nástrojař (dohromady 20 žáků)
HT Metal Horšovaský Týn – sponzorování žáků mechanik seřizovač,
obráběč kovů, strojní mechanik
ROC Galvanik s.r.o. Domažlice – sponzorování žáků oboru strojní
mechanik
DOMAKO Domažlice – sponzorují žáky oborů mechanik seřizovač,
obráběč kovů, strojní mechanik, strojní mechanik se zaměřením ná−
strojař
STROJÍRNY KOHOUT Kdyně – sponzorování žáků mechanik seřizo−
vač, obráběč kovů, strojní mechanik
KDYNIUM a.s. Kdyně – sponzorování žáků mechanik seřizovač, ob−
ráběč kovů, strojní mechanik
ELITEX Kdyně – sponzorování žáků mechanik seřizovač, obráběč
kovů, strojní mechanik
KOVO TOMANDL CNC s.r.o. – sponzorování žáků oborů mechanik
seřizovač, obráběč kovů, strojní mechanik
Steatit Klenčí p. Čerch. – zajímavé bonusy žákům oboru mechanik
seřizovač, obráběč kovů
MAHLE BEHR HOLÝŠOV – sponzorování žáků mechanik seřizovač,
obráběč kovů, strojní mechanik
Stolfig s.r.o. Chotěšov – sponzorování žáků oborů mechanik seřizo−
vač, obráběč kovů, strojní mechanik
MD Elektronik Chotěšov – sponzorování žáků oborů mechanik seři−
zovač, obráběč kovů, elektromechanik pro zařízení a přístroje (do−
hromady 20 žáků)
MBtech Bohemia Plzeň – sponzorování žáků oboru mechanik seřizovač
Aerotech Czech Klatovy – sponzorování žáků oborů mechanik seři−
zovač, obráběč kovů, strojní mechanik
SERTO CZ Klatovy – sponzorování žáků oborů mechanik seřizovač,
obráběč kovů, strojní mechanik

n soutěže zručnosti
n výroba vlastního dárku
n modelování na počítači
n simulace obrábění CNC stroje
n ovládání robotické linky
n ukázka 3D tiskárny, 3D skeneru
n ukázka digitální továrny

n létající dron n barman. show
n show kadeřnic a kosmetiček
n prohlídka špičkových pracovišť
n posezení v prvorepublikové 

kavárně u šálku výborné kávy
n prezentace firem, nabídka 
n stipendií

NAVŠTIVTE ZÁŽITKOVÉ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!
V Domažlicích 16. listopadu 2018 a 5. prosince 2018

Ve Stodě 16. listopadu 2018 a 19. ledna 2019
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Načerpejte v těchto podzim−
ních dnech novou energii
v termálních lázních Therme 1
v Bad Füssingu, který patří již
mnoho let mezi nejvýznam−

nější lázeňská města v Evro−
pě. Každoročně se sem s ob−
libou vrací celá řada lázeň−
ských hostů. Nyní můžete vy−
užít jedinečnou podzimní na−

bídku – sleva 20 % na všech−
ny vstupenky. Nabídka platí
od 1.11. – 24. 12. 2018.
Ponořte se do místní léčivé
termální vody v lázních i v sau−
novém světě mnoha tváří. Do−
přejte tělu i duši odpočinek ve
12 různých lázeňských bazé−
nech s teplotou vody mezi 
30–42°C. Všude kolem ucítíte
energii zdejšího sirného pra−
mene, který vyvěrá ze 100met−
rové hloubky.
Váš únik od každodenních po−
vinností je na dosah. Čekají na
Vás vitální a aromatické masá−
že, exkluzivní zábaly, speciální
wellness balíčky nebo sauno−
vání.                                      (pi)

Podzimní nabídka v termálních lázních
THERME 1 v Bad Füssingu

Sleva na všechny
vstupenky 20 %

Dobrý den, jsem vlastníkem
bytu, který pronajímám. Nový
nájemce nezaplatil podle
smlouvy část kauce ani nájem−
né za tři měsíce. Písemné upo−
mínky zaslané poštou do vlast −
ních rukou si nevyzvedl, odmí−
tá se se mnou sejít, neotvírá
dveře atd. Jakým způsobem
mu mohu předat výpověď
z náj mu, aby to bylo prokaza−
telné podle zákona? Stačí do−
ručenka s dodejkou? Pokud
nevyklidí byt dobrovolně, ve
smlouvě mám odstavec:

Nájemce tímto výslovně zmo c −
ňuje pronajímatele ke vstupu
do pronajatého bytu, a to ode
dne po dni zániku nájemního
vztahu dle této smlouvy i za si −
tu ace, že nájemce ve smluvené
lhůtě byt nevyklidí, je sjednáno,
že pak je pronajímatel opráv něn
zajistit vyklizení pronajatého by−
tu sám a na náklady nájemce,
které zahrnují i náklady se skla−
dováním věcí nájemce. Mohu
na základě tohoto ustanovení
byt uvedeným způsobem vykli−
dit? Děkuji za odpověď

Pavel Staněk

Dobrý den, v nájemních smlou−
vách se velmi často objevují po−
dobné odstavce, které řeší vystě−
hování nekontaktního a neplatící−
ho nájemníka. Ale pozor, pokud
byste postupoval podle tohoto
ujednání, velmi pravděpodobně
byste se dostal do střetu se zá−
konem, který podob né jednání
kvalifikuje jako trestný čin poru−
šování domovní svobody. Byť se
Vám to může zdát nelogické, je−
diný legální postup je podání ža−
loby na vyklizení nemovitosti.
Soud, který se však může pro−
táhnout, vydá rozsudek, díky kte−
rému skrze exekutora byt vyklidí−
te. Pro příště přemýšlejte o uza−
vření dohody o vyklizení nemovi−
tosti již při uzavírání smlouvy
o nájmu. Pokud taková dohoda
bude mít formu notářského zápi−
su a opatříte ji doložkou k přímé
vykonatelnosti, pak nemusíte
absol vovat soudní tahanice, ale
k vyklizení můžete rovnou pověřit
exekutora. Je to sice investice
několika málo tisíc, ale může se
mnohonásobně vyplatit.  

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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Co to ten homocystein je? Ho−
mocystein byl objeven už v ro−
ce 1932 a tato látka byla popsá−
na jako toxická aminokyselina.
Homocystein je v každé živé
buňce. Přebytek homocysteinu
se dostává do krve, kde působí
jako toxická látka a způsobuje
různá poškození v organismu. 
Co zvyšuje hladinu homocystei−
nu? Je to nevyvážená strava, ne−
zdravý životní styl, málo pohybu,

nedostatečný příjem vitamínů a
minerálů, kouření, alkohol aj. Mů−
žete se zeptat, zda se dá hladina
homocysteinu snížit.  Ano, dá.
Stačí k tomu pravidelně užívat
přesně určené dávky vitamínů,
které vám doporučí poradce na
homocystein. Abychom zjistili,
kolik máme v těle jednotek toxic−
kých aminokyselin (homocyste−
in), je velice jednoduché. V přípa−
dě vašeho zájmu, budete kontak−

tovat poradce na homocystein
(v Domažlicích Renata Doubko−
vá) a necháte si odebrat krev na
homocystein, je to minimální
množství krve a další potřebné
kroky vám řekne poradce.
Pokud si člověk udržuje správ−
nou výši homocysteinu, tak to
znamená prevenci civilizačních
chorob.
Jestliže máme v těle příliš mnoho
jednotek homocysteinu, tedy toxi−

nů, pak nám to poškozuje cévy,
zvyšuje hladinu cholesterolu,
urychluje stárnutí mozku, zvyšuje
bolesti kloubů, různé záněty aj.
V dnešní době mnoho lidí odchází
z tohoto světa anebo se potýká
roky s nemocemi, jako je infarkt,
rakovina, Crohnova choroba,
mozková mrtvice, Alzheimerova
choroba, cukrovka, hypertenze aj.
Pokud vám není vaše zdraví
lhostejné a chcete si přidat dlou−
hé roky ve vysoké kvalitě, přijďte
si poslechnout tuto zajímavou
přednášku. Vše potřebné se do−
zvíte na této přednášce, a jaké
postoupit další kroky pro své
zdraví. 
Těší se na vás přednášející Mgr.
Michaela  Verde Beitlová a po−
radce homocysteinu Renata
Doubková.                                 (pi)

Homocystein = cesta ke zdraví
V pátek 16. 11. 2018 vás srdečně zvu na přednášku Mgr. Michaeli Verde Beitlové, která se koná 
v základní umělecké škole Jindřicha Jindřicha, ul. B. Němcové 119, Domažlice a to v 17 hodin.

Vstupenky si rezervujte na tel. 606 674 866 – Renata Doubková
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Letos oslavujeme 100. výročí vzniku
Československa a sluší se připome−
nout nejvýznamnější osobnost, která
se zasloužila o vznik samostatného
Československa.
Při návštěvě Čejko−
vic na Hodonínsku
jsem navštívila do−
mek, ve kterém T. G.
Masaryk prožil část
svého školního dět−
ství. Domek je nená−
padný, ale určitě ho
nepřehlédnete. Když
půjdete na prohlídku
Templářských sklepů
v Čejkovicích, tak pří−
mo naproti nim
vzdušnou čarou přes
zelený trávník se krčí
domek, ve kterém
T. G. Masaryk žil se
svými rodiči.
Čejkovice se pro něj
staly téměř synony−
mem pro dětství. Pro−
žil zde nejhezčí a zá−

roveň největší část svého
dětství. V té tobě měl To−
máš dva bratry, Martina a
Ludvíka. V Čejkovicích se

rodině Ma−
s a r y k o −
vých ještě
narodila sestřička,
která zemřela v útlém
mládí.
V roce 1856 začal To−
máš chodit do školy
v Čejkovicích. Učil se
snadno, rychle a byl
nejlepším žákem. Ob−
líbil si kaplana Sotoru,
který v něm rozpoznal
výrazný talent a roz−
hodl se jej v Tomášovi
cílevědomě rozvíjet.
Šestiletý Tomáš rád
kreslil, malovat, učil
se hrát na housle, zpí−
val a ministroval
v místním kostele. Po
studiích na gymnáziu
v Brně, když mu bylo

14 let, vrátil se do Čejko−
vic, kde pomáhal učit
děti v bývalé kolárně
starého zámku. Zde za−
hájil jako mladičký prak−
tikant svoji učitelskou
činnost v letech 1864 až
1865. V té době se
v Čejkovicích stavěla
nová budova školy, která
byla vysvěcena v roce
1865. Slavnostního za−

hájení vyučování se už Tomáš nezú−
častnil, protože odešel na další studia
do Brna a později do Vídně a do Lip−
ska. Do Čejkovic se už natrvalo nikdy

nevrátil jinak, než ve vzpomínkách.
Čejkovice – místo svého dětství nav−
štívil 19. června 1924 s dcerou Alicí.
Ještě ve stáří rád vzpomínal na dětství
prožité v Čejkovicích. Svědčí o tom je−
ho známé vyznání vyjádřené v jedné
jediné větě: Můj vlastní dětský domov
byly Čejkovice. 
Když budete v Čejkovicích, jedné
z největších vinařských obcí v České
republice, udělejte si čas a navštivte
domek, ve kterém T.G. Masaryk prožil
velkou část svého dětství. Uvnitř dom−
ku je expozice,
kde se dozvíte řa−
du zajímavých in−
formací o zakla−
dateli svobodného
Československa. 
Romana Merglová

T. G. Masaryk – 13 let.

Domek rodiny Masarykových v Čejkovicích. V roce 1933 byla na domek naista−
lována pamětní terakotová deska, která je tam dodnes. Uvnitř je stálá expozice
ze života T. G. Masaryka.

byly Čejkovice
Můj vlastní dětský domov 
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Moje doporučení říkám s vážnou tváří. Vede mě k tomu
informace, kterou jsem zaslechl v médiích. Počet
sebevražd rok od roku roste v průměru o 200 lidí. Za−
tímco v roce 2005 jich bylo kolem 1 300, o sedm let
později už téměř 1 650. Nejvíce 2 600 jich
bylo v letech 1970 až 1974. Na světě se pro
sebevraždu rozhodne každý rok přes 800 ti−
síc lidí. Na každou dokonanou sebevraždu
připadá podle odhadů Světové zdravotnické
organizace (WHO) 20 pokusů.
Nejvíce se podivuji tomu, co navrhují odbor−
níci, jak situaci zlepšit. Důraz kladou na pre−
venci sebevražd prostřednictvím omezování
přístupu k prostředkům k vykonání sebevraždy, léčbu
deprese farmakoterapií a psychoterapií, zajištění návaz−
né péče a dalších preventivních programů. Odborníci
podnikají řadu aktivit pro zlepšení situace. V rámci
jednoho z projektů plánují příručku pro novináře. Ta by
měla poskytnout informace o tom, jak správně komuni−
kovat v médiích zprávy o sebevraždách. Je totiž proká−
záno, že necitlivá mediální praxe může vést k vlně sebe−
vražd, a to zvláště v případech, kdy sebevraždu spácha−
la mediálně atraktivní osobnost, jako například úspěšný
fotbalista nebo zpěvačka.
Z mého pohledu a z mých věšteckých a vizionářských
zkušeností je to opravdu směšné. Nechci tímto kritizovat
odborníky, ale snad každý ví, že vše začíná v dětství. Mu−
sím připomenout, že dítě by mělo být vedlejším produk−

tem kvalitního vztahu z lásky. Podle mé
zkušenosti má 80 % lidí dítě pro uspo−
kojení pudů a mnohé ženy jako smysl
života. Obojí je špatně.

Ve své poslední knize S kým a kde žít jsem popsal svoji
vizi. Učitelé ve školách by měli dávat dětem testy vypra−
cované renomovanými psychology a odhalovat tak týrání
dětí, neschopnost se radovat ze života, atd. Měl by být ve

škole předmět, ve kterém by se vyučovalo jak
žít, jak vychovávat, co je smyslem života, jak si
vážit sebe i druhých, dělat testy pro děti, čím by
měly být, aby jejich pozdější práce byla jejich
dobrou seberealizací. A to vše za rodiče, které
na tyto „předměty“ nemají talent. 
U dětí začíná naše budoucnost. Potom nebude
přibývat nemocných jak duševně, tak psychic−
ky. Tím, že si nevážíme sami sebe, porušujeme

pud sebezáchovy. S tím souvisí mnoho nenápadných as−
pektů, jako jsou například adrenalinové sporty, riskování
za volantem, ale i nenápadná nevěra. Mám asi 1000
klientů ročně a minimálně u třetiny z nich odhaluji nevěru.
Popíši stručně, aby bylo jasné, jak to funguje.
Nevěrná vdaná žena má milence. Ten má nejenom jí,
ale další dvě až tři milenky, kdyby zrovna nějaká ne−
mohla, tak aby náhrada byla po ruce. Ty milenky mají
každá svého jednoho nebo i více milenců ze stejného
důvodu. Když jsem to sečetl, tak mi vizí vyšlo, že spolu
má sex cca 35 lidí.
O čem to vypovídá? Nefunguje tradiční systém důležitos−
ti rodinného systému. Jak se stále častěji u svých klientů
přesvědčuji, pokud nemají uzavřený rodinný kruh, může
do něho kdokoliv vstoupit, narušit jej a rozbít. Uzavřený

r o d i n n ý
kruh je pev−
ný vztah,
kdy jsme si
jisti svým partnerem, dáváme mu oporu a také ji od něho
dostáváme. Nikoho mezi nás nepustíme. Pak nás nikdo
nemůže rozdělit. O to jsme dvojnásobně silnější a pevněj−
ší, než kdybychom byli sami a hráli si na svém písečku.
Už tato samota jednotlivce začíná například tím, že každý
z nás si drží svoje peníze, má svůj vlastní účet. Takto pře−
ce rodina nefunguje. 
Od klienta jsem dostal otázku, kdo by měl být v rodině na
prvním, druhém třetím a tak dále místě. Odpověděl jsem
mu, že na prvním místě je on, na druhém partnerka, na
třetím dítě, které by mělo být vedlejším produktem kvalit−
ního vztahu z lásky a kořením vztahu. Na čtvrtém místě je
seberealizace a práce. Až na pátém místě jsou další čle−
nové rodinného systému, jako rodiče, sourozenci a po−
dobně. Kdo tuto posloupnost rodinného systému poruší,
tak se mu rodinný vztah rozpadne a rodina nevydrží.
Jak začneme vztah penězi, tak penězi také skončí. Když
začneme sexem, tak sexem rovněž skončí. Nastal čas si
uvědomit, co vlastně chceme. Jinak to nikdy nemůžeme
mít, protože nevíme, po čem toužíme. Nejsme schopni
své myšlenky zhmotnit a myslet pozitivně. Jestliže bude−
me mít o sobě pochybnosti a myslet negativně, můžeme
skončit i u té sebevraždy.
Proto všem doporučuji: myslete pozitivně, buďte v po−
hodě, pak vám bude výborně fungovat intuice a budete
dělat jen samé správné životní kroky. Rozdávejte kolem
sebe radost. To přeji od srdce všem.         

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda doporučuje:

Myslete pozitivně, buďte v pohodě 
a rozdávejte radost
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Existuje několik důvodů, proč se
zajímat, co přesně znamenají a
umožňují jednotlivé kategorie po−
zemků. Důležité je to obvykle pro
zájemce o koupi parcely, která se
prodává jako stavební, ale také
pro majitele pozemků, kteří by je
rádi co nejlépe zpeněžili, nebo na
nich třeba začali stavět. Znát svá
práva a umět se případně bránit
v případě jejich porušování je však
dobré i tehdy, pokud se chystá či
děje něco, s čím nesouhlasíte, na
pozemcích, které sousedí s těmi
vašimi.

Jak se značí pozemky
Pojďme si nejprve udělat jasno
v základních pojmech. Pozemek
může být parcelou nebo souborem
parcel. Ohraničení či vytyčení po−
zemku může vyplývat z vlastnického
práva, ale může jít o vymezení dané
územním plánem, územním rozhod−
nutím, regulačním plánem či jiným
způsobem evidence.
Zájmy vlastníků, zájemců či souse−
dů se však týkají zejména parcel.
Parcela je konkrétní část pozemku,
vyčleněná v katastrální mapě a
označená parcelním číslem. Parcelu
stavební tvoří zastavěná plocha a
nádvoří, další pozemkové parcely
patří do kategorie ostatní plochy. To
jsou zemědělské pozemky (orná
půda, chmelnice, vinice, zahrady,
ovocné sady a trvalé travní poros−
ty), lesní pozemky a vodní plochy.
Pokud je na pozemku v katastru ne−
movitostí prokazatelně zakreslená
stavební parcela, mělo by jít o sta−
vební pozemek bez ohledu na to,
zda na místě skutečně stojí nějaká
stavba. Jak ale poznat, zda lze sta−
vět na pozemku, kde prozatím žád−
ná stavba nestojí?

Rychlé informace
Nejjednodušším a nejrychlejším
způsobem získání základních infor−
mací o konkrétním pozemku je on−
line „Nahlížení do katastru nemovi−
tostí“. Prostřednictvím internetové
aplikace lze získat vybrané údaje,
které se týkají vlastnictví a kategorie
parcel, ale i staveb, bytů či nebyto−
vých prostor a také omezení evido−
vaných v katastru nemovitostí. 
Ještě podrobnější údaje zahrnuje
placený výpis z katastru nemovitos−
tí, který lze rovněž získat on−line,
nebo se dá o něj požádat přímo na

katastru či na některém z pracovišť
informačního a ověřovacího termi−
nálu Czech POINT. Ten poskytuje za
nevelký poplatek výpisy z informač−
ních systémů veřejné správy, kromě
jiného tedy i z katastru nemovitostí.
Základní údaje včetně případného
zástavního práva na pozemích však
vyčtete i z bezplatné webové aplika−
ce. Potřebujte k tomu znát číslo
stavby nebo číslo parcely, ale i to
lze s trochou námahy najít v katas−
trálních mapách on−line, což se hodí
v případě, kdy se teprve chystáte
nějaký pozemek kupovat.

Komunikujte s úřadem
Ale pozor, z katastru lze prokazatel−
ně zjistit pouze to, zda je na pozem−
ku zakreslena stavební parcela. To,
zda je k zástavbě určený dosud ne−
zastavěný prázdný pozemek, z této
evidence nezjistíte.
Bude potřeba nahlédnout do platné−
ho územního plánu obce, do jejíž pů−
sobnosti váš pozemek patří. Většina
obcí a měst má aktuální územní plá−
ny ke stažení na svých internetových
stránkách i s příslušnou legendou,
která umožní zorientovat se v po−
měrně složité dokumentaci i laikovi.
Na mapách je každá část území gra−
ficky vymezena tak, aby bylo zřejmé,
pro jaký účel má být využita. Některé
části jsou vyznačeny jako zastavě−
né, některé jako plochy veřejného
prostranství či komunikace.
Takto lze zjistit, zda jsou pozemky ve
vašem vlastnictví či v hledáčku va−
šeho zájmu určené k zástavbě. Ale
u některých pozemků lze docílit
změny jejich kategorie prostřednict−
vím žádosti majitele, kterou posuzu−
je zastupitelstvo obce. Na tuto změ−

nu neexistuje právní nárok,
takže nespoléhejte na občas−
ná tvrzení realitních kancelá−
ři, podle nichž „stačí požá−
dat“ a z louky se stane sta−
vební parcela. Nestane, nebo
alespoň ne automaticky. Po−
kud si – ať už v pozici majite−
lů či zájemců – nejste jisti, je
nejlepší začít komunikovat
rovnou s příslušným obe−
cním úřadem. Starosta nebo
úředník příslušného odboru
by vám měl zpravidla doká−
zat vysvětlit nejen územní
plán a v souvislosti s dlouho−
dobými záměry obce také
poradit, zda je případná změ−

na kategorie pozemku reálná.

Co je územní plán
Z výše uvedeného vyplývá, že
územní plán je pro jakékoli konání
ohledně pozemků stěžejním doku−
mentem. Pojďme si tedy říci, co
všechno zahrnuje a jak může občan
ovlivnit jeho podobu. Územní plán
obce (ÚP) je velmi podrobným popi−
sem toho, jak bude uspořádáno úze−
mí obce, například z hlediska ochra−
ny životního prostředí, rozmístění
průmyslových areálů nebo komuni−
kací či rodinných domků. Územní
plány tak řeší budoucí podobu ve−
škerých ploch na území obce.
ÚP navazuje na zásady územního
rozvoje kraje a měl by upřesňovat
úkoly a cíle, které byly obecně uve−
deny v zásadách. Krom toho též
územní plány obcí respektují politiku

územního rozvoje jakožto součást
celé hierarchické struktury územní−
ho plánování. 
Úřad, který územní plán pořizuje,
předkládá zastupitelstvu obce mini−
málně jednou za čtyři roky zprávu
o uplatňování územního plánu. To
nařizuje stavební zákon. Ze zprávy
by mělo vyplynout, jak se územní
plán osvědčil a co je potřeba změ−
nit. Pokud zpráva obsahuje pokyny
pro zpracování návrhu změny ÚP,
postupuje se dále podobně jako
v případě pořízení nového ÚP. Teore−
ticky je tedy možné dosáhnout změ−
ny územního plánu minimálně jed−
nou za čtyři roky, u větších měst to
bývá zpravidla častěji. 
Občan či vlastník nemovitosti v obci
může připravované zpracování či
změnu územního plánu obvykle zjis−
tit z oznámení na úřední desce pří−
slušného obecního úřadu či na jeho
internetových stránkách. Je důležité
vědět, že občan nebo vlastník ne−
movitostí v obci či investor můžou
podat návrh na změnu územního
plánu. 
Od okamžiku zveřejnění návrhu za−
dání ÚP k němu mohou občané či
spolky podávat písemné připomín−
ky. Obec jim však nemusí vyhovět.
Podobu územního plánu lze ovlivnit
i při projednávání jeho návrhu na
obecním zastupitelstvu a připomín−
kovat pak i zastupitelstvem schvále−
ný návrh. 
Nejdůležitější je pak veřejné projed−
návání návrhu, jehož termín se rov−
něž oznamuje předem. Nesouhlas
s jakýmkoli bodem lze vyjádřit for−
mou připomínky či námitky. O námit−
kách musí úřad na rozdíl od připomí−
nek vypracovat písemné rozhodnutí.
Námitku mohou vznést vlastníci po−
zemků a staveb dotčených návrhem
nebo zástupce veřejnosti. To je oso−
ba písemně zmocněná 200 občany,
kteří mají trvalé bydliště v obci, pro
niž se územní plán pořizuje.

Jednatel realitní kanceláře MÜLLER−REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o. Klatovy, Karel Müller vysvětluje:

Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
Karel Müller – tel.: 602 145 068
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
tel.: 376 528 626
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
e−mail: mullerova@muller−reality.cz

Vyznejte se v pozemcích



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 ma−
turitní 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 individuální
přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného dokon−
čení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělávacího
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.

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 soboty
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. Stu−
dium je zakončeno maturitní zkouškou.

Předškolní a mimoškolní pedagogika− čtyřleté dálkové studium. 
Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům
s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty v měsíci.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium.
Podmínkou přijetí je předložení maturitnícho vysvědčení ze střední školy.
Výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouš−
kou z pedagogických předmětů.

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

Trnkova 125, 345 61 Staňkov, 
www.obchodniakademie.cz, bastlova@bean.cz, 773 971 313

pro školní rok 2019/2020:

Dny otevřených dveří:
vždy o sobotách  od 9,00 do 12,00 hodin v následujících termínech 

3. 11., 1. 12. 2018;    6. 1., 18. 1., 27. 1., 17. 2. 2019
každé pondělí od 5. 11. 2018 od 14,00 do 16,30 hodin 

a také kdykoliv po telefonické domluvě.

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.

Pokud hodnotíme výsledky vzdě −
lávání a především maturitních
zkoušek, ty jsou velmi dobré. Právě
v nich se odráží shora uvedená for−
ma výuky v naší škole a věnovaná
péče o studenta. Obdobné úspěchy
máme také v oblasti vzdělávání 
dospělých.

Od 1. 9. 2017 byla zahájena vý−
uka oboru Předškolní a mimoškolní
pedagogiky, a to dálkovou formou.
Umožňujeme tak doplnění přede−
psané kvalifikace pro zaměstnance
mateřských škol a školních družin
především v malých obcích našeho
regionu.

Také v oblasti rekvalifikace si
mohou  zájemci doplnit kvalifikace,
a to především u oboru kominík
a elektromechanik. I o tuto formu
vzdělávání je velký zájem. Naše
nabíd ka vzdělávání je tedy opravdu
pestrá.

Kladně také můžeme hodnotit
výsledky výchovně vzdělávací čin−
nosti v oblasti mimoškolní činnosti.
Ač je naše škola počtem studentů
denního studia sice relativně men−
ší, úspěchy se dostavují i v této
činnosti. Ve školním roce 2017/18
se studenti naší jediné soukromé
střední odborné školy v okrese Do−
mažlice zúčastnili krajské přehlídky
soutěže ve zpěvu a recitaci ruských
autorů – ARS POETICA na Západo−
české univerzitě v Plzni. Řeklo by
se, že si jedou vyzkoušet soutěž v
neznámém prostředí, navíc ve vel−
ké konkurenci dalších škol Plzeň−
ského a Karlovarského kraje, a v
jazyce, který se studenti učí jen ze
zájmu v kroužku.

Máme se opravdu čím pochlu−
bit. V sólové recitaci žáků středních
škol získal Erich Pross, student
naše ho 1. ročníku Gymnázia,
3. mís to a hudební skupina ve 
složení studenti Petr Obdržálek,

student 3. ročníku Gymnázia, Vlada
Román, studentka 1. ročníku Gym −
názia – zpěv a hudební doprovod
ukulele a klávesy a kytarista Karel
Rozsypal, student 1. ročníku Ob −
chodní akademie – 2. místo a zá −
roveň zvláštní cenu generálního
konzula Ruské federace z Karlo −
vých Varů. Následovalo pozvání
k účinkování na recepci v Karlo −
vých Varech u příležitosti oslav
Dne vítězství 8. května 2018. Zde
předvedli naši studenti své vy −
stoupení, za které sklidili bouřlivý
potlesk a přítomní je počastovali
výkřiky „Bravo!“.

Aby výčet úspěchů našich stu−
dentů byl úplný, dodám, že jsme
měli „dvě želízka v ohni“ i v celore−
publikové soutěžní přehlídce mla−
dých recitátorů středních škol na−
zvané MEMORIÁL ROSTI ČTVRT −
LÍKA  2018, konané 24. 4. 2018
v Děčínském zámku. Ani tam se
naše studentky – Michala Boříko −
vá, 3. ročník Gymnázia, a Daniela
Hynková, 2. ročník Obchodní aka−
demie, v silné konkurenci studentů
neztratily.

Naše hudební skupina, rozšířená
o další studenty,   potěšila i seniory
v Černovicích, kam ostatně v mění−
cím se složení jezdíme 2x ročně –
obvykle před Vánocemi a kolem
Velikonoc už řadu let. Naši studenti
tak vždy potěší a rozveselí starší
spoluobčany svými adventními,
vánočními i velikonočními pásmy
her, říkadel a zejména písní a koled.

A budoucnost? Podněcovat záj−
my našich studentů, rozšiřovat je−
jich obzory a připravit je na jejich
budoucí studijní i profesní dráhu
v soukromé škole s možností indi−
viduálního přístupu ke každému
studentovi.

Mgr. Jitka Boříková, 
zástupkyně ředitelky

Letos v září zahájila naše škola 24. rok svého působení
školního roku a vhodně tak doplňuje nabídku veřejných
středních škol v našem regionu. Zvláštností našeho vý−
chovně vzdělávacího procesu je, že výuka zvláště u den−
ního studia jednotlivých oborů probíhá v menších třídních
kolektivech. Pedagogové se tak mohou plně věnovat
jednotlivému studentovi a také pomáhat   v rámci podpůr−
ných opatření a individuálních plánů.  

Úspěchy Soukromé Střední odborné
školy a Gymnázia BEAN s.r.o. Staňkov
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Plzeň, 301 01 Boettingerova 26 
Praha 5, 152 00  Werichova 1145/23

Telefon: 604 243 945
Email: info@lente.cz

www.lente.cz

Problémy s chrápáním a nosními mandlemi řeší
na klinice LENTE metodami DISE a plazmou

Častou příčinou oddělených ložnic manželů je
chrápání. Dnes už se za tuto skutečnost téměř ni−
kdo nestydí, ovšem důležitá je informace, že mnozí
lidé se ji snaží řešit. Ne všichni však vědí, že to jde,
ale hlavně nevědí kam se obrátit. Za chrápáním se
často skrývá syndrom spánkové apnoe neboli de−
chové spánkové nedostatečnosti. V důsledku nedo−
statku spánku je pacient často unavený, má bolesti
hlavy, vysoký krevní tlak. Vystavuje se tak riziku
mozkové mrtvice, infarktu nebo mikrospánku za vo−
lantem. Nejmodernější léčbu spánkové apnoe
a chrápání poskytuje plzeňská klinika LENTE.

„Chrápání a spánkové apnoe mají
mnoho podob a především řadu
různých příčin. Někdy je dobré léčit

noční dušení (apnoe) ventilátorem,
což bohužel  50% pacientů neto −
leruje, jindy je třeba sáhnout k chi−
rurgii či jiným způsobům léčby. Zá−
sadní pro správnou volbu typu ope−
race spánkové apnoe je přesné zjiš−
tění příčiny, tedy místa uzávěru dý−
chacích cest. Metoda se jmenuje
DISE z anglického Drug Induced
Sleep Endoscopy. Jde o příjemné
vyšetření (pacienti ho dokonce
chtějí opakovat), při kterém na ope−
račním sále za přítomnosti aneste−
ziologa navodíme léky spánek. Při
něm pacient spí a chrápe. Za pomo−

ci speciálního fibroskopu a kamery
zmonitorujeme dýchací cesty ve
spánku a najdeme místo, kde pro−

blém vzniká,“ vysvětluje specialista
ORL MUDr. Václav Pavelec, Ph.D.

Metoda DISE se provádí na klini−
ce LENTE, která má pobočky v Plzni
a v Praze. Jako centrum spánkové
léčby disponuje moderní  spánko−
vou laboratoří. 

„Když jsme před šesti lety začali
provádět přesnou diagnostiku cho−
vání dýchacích cest ve spánku
v rámci výzkumu, netušil jsem, že
se tak staneme pracovištěm s nej−
větší zkušeností s metodou DISE
v Česku. DISE dnes provádíme
u všech našich pacientů a tak mů−

žeme přesněji zvolit nejideálnější typ zákroku, který míří
na místo, kde se cesty uzavírají a podstatně zvýšit šance
na vyléčení,“ dodává MUDr. Pavelec.

Před zařazením do programu chirurgické léčby pod−
stoupí pacient vyšetření spánku přes nos ve své vlastní
posteli nebo ve spánkové laboratoři LENTE, kde se po 
celou noc zaznamenává přítomnost a závažnost přestávek
v dýchání ve spánku (spánková apnoe), mozková elektric−
ká aktivita (EEG), pohyby očí, aktivita svalů na obličeji
a další parametry. Po vyhodnocení výsledků lékaři poznají,
jak moc je pacient ohrožen na zdraví a po dohodě s ním
zvolí nejideálnější způsob léčby.

Díky využití nejmodernějších technologií  lze veškeré
zákroky uskutečnit ambulantně nebo v rámci jednodenní

chirurgie, kdy doba hospitalizace po zákroku v narkóze nepřesáhne 24 ho−
din. (Například po plastické úpravě nosní přepážky odchází pacient hodinu
po zákroku domů a po týdnu se vrací do práce. V případě standardní léčby

stejného problému trvá
pobyt ve zdravotnickém
zařízení až týden a poté
násle duje třítýdenní re−
konvalescence).

Dr. Pavelec upřesňuje:
„Významným pomocníkem šetrného a daleko méně bolestivého operování
za dokonalé kontroly krvácení je tzv. koblace neboli operování plazmou.
Používáme ji nejen ve spánkové chirurgii, při operacích nosních a krčních
mandlí. Koblační sonda totiž nejen dobře staví krvácení, ale především
umožní dokonale a beze zbytku odpařit nosní mandli, a tak eliminovat mož−
nost jejího opětovného nárůstu v pozdějším věku. Ještě výhodnější je užití
této metody u operací krčních mandlí.“

AKCE! Do 30.11. sleva na všechny chirurgické zákroky 10%, pro pacienty
pojišťovny 205 (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna) sleva 20%!

Vyšetření pro pacienty VZP (111) a ČPZP (205) zcela zdarma!

Dr. Pavelec provádí operaci proti spánkové apnoe.

LENTE dále nabízí: 
• Objednání na přesnou 

hodinu a bez čekání
• Individuální přístup, osobní

mobil na lékaře, krátkou
dobu stonání

• Extrémně šetrný přístup
k dětem (ale i autistům,
postiženým či jinak 
hen dikepovaným) 

• Plazmové operace nosních
a krčních mandlí

• Spánkovou chirurgii

• Operace přepážky nosní
bez bolestí 

• Laserovou léčbu ucpaného
nosu a chronické rýmy

• Plastiky zevního nosu se
zachování a zlepšení 
dýchání nosem 
(septorinoplastika)

• Plastickou chirurgii 
odstátých ušních boltců

• Endoskopické operace
nos ních polypů a dutin
nosních

MUDr. Václav Pavelec, Ph.D.

Nevšední ORL ambulance pro běžné i moderní lidi
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EvoBus Česká republika s. r. o.

EvoBus Česká republika s.r.o. je výrobní společnost patřící
do mezinárodní sítě koncernu Daimler AG. V tuzemsku 
patří mezi její sesterské společnosti Mercedes Benz Česká 
republika s.r.o. a Mercedes Benz Financial  Services s.r.o.

EvoBus působí v České republice již 20 let a výrobou autobu−
sů navázal na mnohaletou historii společnosti SVA, která v Ho−
lýšově působila od roku 1945. Ve výrobním areálu v Holýšově
se dnes produkují segmenty konstrukce autobusů značek
Mercedes−Benz a Setra. EvoBus zaměstnává více než 700
zaměstnanců různých profesí a neustále se rozšiřuje.

Odborně vyškolené pracovníky se EvoBus snaží rozvíjet již
v období jejich studia a umožňuje studentům odborných škol
vykonávat praktickou část výuky ve skutečném pracovním
prostředí mezinárodní společnosti. 

Ve speciálním programu pro studenty oborů s technickým
zaměřením – „Podporujeme talenty“ –  je partnerem SOŠ
a SOU Horšovský Týn. 

Praxe studentů probíhá pod odborným dohledem zaměstnan−
ců společnosti. Studenti si zde vyzkouší práci ve svařovně
a nářezárně a postupně se seznámí s ohraňovacími lisy, 
plechovým a trubkovým laserem a vyzkouší si strojní obrábě−
ní, sestavování jednoduchých dílů, svařování, práci s auto −
genem a mnoho dalších úkolů.

Cílem programu je zvýšení kvalifikace a konkurenceschop −
nosti studentů na pracovním trhu a získání kvalifikované praxe
v mezinárodní společnosti. 

Pokud si studenti zvolí praxi u naší společnosti, získají
kromě praktické zkušenosti také finanční podporu ve formě
stipendia.

Talentovaní studenti mají možnost po
ukončení studia získat stabilní zaměstnání
u perspektivní společnosti.

EvoBus česká republika s.r.o.
Na Hůrce 211/10, 161 00  Praha
K EvoBusu 610, 345 62  Holýšov
e−mail: kariera.evobus@daimler.com
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KLATOVY
Kino Šumava    

7.11. v 17 h – KIBERA: PŘÍBĚH SLUMU –
ČR, dokument 
7.11. ve 20 h – CLIMAX – Francie, od 18
let, tanečně−hororově−drogový muzikál
8.11. v 17 h – ZLATÝ PODRAZ – ČR
8.11. ve 20 h – PRVNÍ ČLOVĚK – USA
9.11. v 17 h – JOHNNY ENGLISH ZNOVU
ZASAHUJE – USA, dabing, komedie 
9.11. ve 20 h – TOMAN – ČR, drama 
10.11. v 17 h – GRINCH – USA, dabing,
animovaná komedie
10.11. ve 20 h – TEN, KDO TĚ MILOVAL –
ČR, komediálně laděná rodinná detektivka 
11.11. v 17 h – LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍ−
ŠE (3D) – USA, dabing, 
11.11. ve 20 h  –  ONĚGIN (balet)
12.11. v 17 h – JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI –
ČR, komedie
12.11. ve 20 h – DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI –
USA, od 15 let, krimi
13.11. v 17 h – VENOM – USA, dabing 
13.11. ve 20 h – ZRODILA SE HVĚZDA –
USA, hudebně−romantické drama
14.11. v 17 h – SESTRA – od 15 let, horor 
14.11. ve 20 h – BALKÁNSKÝ MASAKR
PAINTBALLOVOU PISTOLÍ – Chorvatsko,
černěhumorná komedie 
15.11. v 17 h – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ –
ČR, komedie
15.11. ve 20 h – FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDEWALDOVY ZLOČINY – dabing
16.11. v 17 h – FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDEWALDOVY ZLOČINY – dabing
16.11. ve 20 h – DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI –
USA, od 15 let, krimi
17.11. v 17 h – KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
– ČR, pohádka 
17.11. ve 20 h – TEN, KDO TĚ MILOVAL
18.11. v 17 h – GRINCH (3D) – USA, da−
bing, animovaná komedie
18.11. ve 20 h – TEN, KDO TĚ MILOVAL
19.11. v 17 h – BOHEMIAN RHAPSODY –
USA
19.11. ve 20 h – DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI –
USA, od 15 let, krimi
20.11. v 17 h – VRATISLAV EFFENBER−

GER ANEB LOV NA ČERNÉHO ŽRALOKA –
ČR, od 15 let, dokumentární 
20.11. ve 20 h – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ –
ČR 
21.11. v 17 h – TOMAN – ČR
21.11. ve 20 h – SVĚDKOVÉ PUTINOVI –
Lotyšsko, dokument 
22.11. v 17 h – VENOM – USA, dabing
22.11. ve 20 h – ÚTOK Z HLUBIN – USA,
akční thriller
23.11. v 17 h – TEN, KDO TĚ MILOVAL –
ČR 
23.11. ve 20 h – CHVILKY – ČR 
24.11. v 17 h – FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDEWALDOVY ZLOČINY (3D) – USA,
dabing
24.11. ve 20 h – NA STOJÁKA V KINĚ –
ČR
25.11. v 17 h – KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
25.11. ve 20 h – MLADÍ ZABIJÁCI – USA,
od 15 let, černá komedie

26.11. v 17 h – CIRKUS RWANDA – ČR,
dokument 
26.11. ve 20 h – NA STOJÁKA V KINĚ
27.11. v 17 h – CHVILKY – ČR, 
27.11. ve 20 h – CREED 2 – USA, boxer−
ské drama
28.11. v 17 h – MLADÍ ZABIJÁCI – USA,
od 15 let, černá komedie
28.11. ve 20 h – OTEVŘENÁ – Srbsko, od
18 let, queer horor 
29.11. v 17 h – NA STOJÁKA V KINĚ – ČR 
29.11. ve 20 h – VDOVY – krimithriller 
30.11. v 17 h – ČERTÍ BRKO – pohádka 
30.11. ve 20 h – ROBIN HOOD – USA
1.12. v 17 h – PAT A MAT: ZIMNÍ RADO−
VÁNKY – ČR
1.12. ve 20 h – ROBIN HOOD – USA 
2.12. v 17 h – ČERTÍ BRKO – ČR, pohádka 
Kontakt – 376 311 342

SDS Klatovy
8.11. v 19.30 h – ČÍŇANI – komedie
11.11. v 15 h – O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI –
pohádka 
13.11. v 19.30 h – MANDARÍNKOVÁ IZBA
– komedie
14.11. v 19.30 h – LUBOMÍR BRABEC A
KAROLÍNA ŽMOLÍKOVÁ – kytara, soprán
18.11. v 19.30 h – HRDINOVÉ
19.11. v 19.30 h – BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
25.11. v 18 h a 26.11. v 16.30 a v 19.30 h
– CO TO NESEŠ VE DŽBÁNU? – koncert
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

MKS Klatovy
10.11. ve 14 a v 16 h – LOUTKOVÝ SOU−
BOR BROUČEK: CESTA ZA ŠTĚSTÍM –
loutková scéna KD
14.11. ve 13.30 h – PLES SENIORŮ – KD 
16.11. v 19 h – ČESKOSLOVENSKO 100 –
ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÍ DUO:
MGR. P. BURDYCH, Z. BEREŠOVÁ – KD
26.11. v 19 h – TANČÍRNA – pro širokou
veřejnost, KD
27.11. v 17 h – VÁNOČNÍ ARANŽOVÁNÍ S
FLORISTKOU H. KINDELMANNOVOU ŠE−
BESTOVOU – KD
30.11. a 6.12. 9–11 h – VÁNOČNÍ TVOŘE−
NÍ NEJEN PRO DĚTI KLATOV. MŠ – KD
30.11. v 17.45 h – ROZSVÍCENÍ VÁNOČ−
NÍHO STROMKU – nám. Míru
Kontakt – 376 370 922
www.mksklatovy.cz

Galerie U Bílého 
jednorožce

9.11. v 18 h – PŘEDNÁŠKA: P. HÁJEK AR−
CHITEKTI – CO TO MŮŽE ZNAMENAT –
ŠETRNÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ?
10.11. ve 14 h – VÝTVARNÁ DÍLNA PRO
RODIČE S DĚTMI K VÝSTAVĚ OBRAZY ZI−
MY
23.11. v 17 h – PŘEDNÁŠKA: M. VÍTKOVÁ
– KONEC SOCHAŘSTVÍ?
24.11. ve 14 h – SENIORSKÁ DÍLNA – vý−
tvarná dílna
Kontakt – 376 312 049

Vlastivědné muzeum 
Dr. Hostaše 

Výstavy v hlavní budově muzea: 
do 10. 2. 2019 – HISTORIE STAVEBNICE
MERKUR – výstava legendární stavebnice
do 10. 2. 2019 – KONEC STARÝCH ČASŮ
– výstava o konci monarchie a začátku
ČSR
Přednáška: 
20. 11. v 18 h – PŘEDNÁŠKA: KONEC
STARÝCH ČASŮ – přednáší Jan Jirák
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

ČACHROV
Komunita Čachrov –
Spolek za podpory 
Městyse Čachrov

17. 11. 2018 v 16 h – FARA ČACHROV:
PŘEDNÁŠKA „KALIFORNIE“− slovem a
obrazem provede PaedDr. Z. Hranáčová  

JANOVICE 
N. ÚHLAVOU

Kulturní akce
13.11. v 18 h – E. KINTZL: ZMIZELÁ ŠU−
MAVA II. – beseda, sál MěÚ
16.11. v 19 h – J. HUTKA – koncert, sál
MěÚ
25.11. ve 14 h – SETKÁNÍ SENIORŮ – ha−
la za MěÚ
29.11. v 18 h – ART: ADVENTNÍ VĚNCE –
sál MěÚ, přihlášky v knihovně
do 30.11. – O ČEM SE TENKRÁT PSALO –

ukázky z let 1913–1923 ze Šumavanu, Kla−
tovských listů a janovické kroniky
Kontakt – www.knihovna.janovice.cz

HORAŽĎOVICE
KD Horažďovice

7.11. v 19.30 h – „ČÍŇANI“ – uvádí SDS
Klatovy
9.11. v 19 h – TANEČNÍ KURZ – 8. lekce
16.11. ve 20 h – TRAUTENBERK + THE
AGONY – koncert
17.11. v 19 h – TANEČNÍ KURZ – 2. pro−
dloužená
23.11. v 19 h – TANEČNÍ KURZ – 10. lekce
25.11. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU –
myslivecká kapela Atlas
30.11. v 19 h – TANEČNÍ KURZ – závěreč−
ný věneček
1.12. ve 20 h – HARLEJ + ROCKSANA –
koncert
Kontakt – 608 212 210
www.kdhd.cz

DOMAŽLICE
MKS Domažlice

12.11. v 19 h – J. KOLBABA: NEPÁL – HI−
MÁLAJSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ – předná−
ška, diashow, kino Čakan
15.11. v 19.30 h – JAKUB SMOLÍK – kon−
cert, velký sál
19.11. v 19.30 h – RADŮZA – koncert, vel−
ký sál
22.11. v 19 h – SLZA – HOLOMRÁZ TOUR
2018 – koncert, velký sál
29.11. v 19.30 h – BABOUCI – koncert,
velký sál
3.12. v 19.30 h – NEZMAŘI – 40 LET NA
CESTĚ – vánoční koncert, kino Čakan
4.12. v 19.30 h – PETR KOLÁŘ – DARUJ
MI CHVÍLI – vánoční akustický koncert,
velký sál

Lázeňské město Bad Birnbach 
Pátek 30. listopadu a sobota 1. prosince 2018 

od 16:00 do 21:30 hod. 
Neděle 2. prosince od 13:00 hod. do 19 h

Hudba, regionální produkty, Mikuláš a celá řada dalších 
zajímavých akcí

Více na www.badbirnbach.de

Pozvání na vánoční trhy do Bavorska
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Přítažlivost a návštěvnost Šumavy
raketově vzrostla po Soukupově
televizním seriálu Policie Modra−
va. Dalším podobným podnětem
se může stát nová kniha autora Ja−
na Kašeho. Ta určitě rozšíří nabíd−
ku knih v období před Vánocemi.
„Šumavské tajemství nacistů“, což
je název knihy, rozvíjí na formátu de−
tektivního žánru příběh novináře Lu−
káše, který se shodou okolností do−
stane k záhadnému dopisu. Jeho ob−
sah jej přivede na Šumavu do míst,
která jsou dodnes obestřena různý−
mi tajemstvími, dohady a snad i spe−
kulacemi o tom, co Němci v oblasti
Kvildy, Kašperských Hor, Rejštejna a
zejména Františkova za války dělali,
co zde hledali a co případně v těchto
místech ukryli. Pochopitelně celý
příběh je fabulací, bez ní se řádná
detektivka neobejde. Ale v tomto pří−
padě autor posadil děj do konkrét−
ních míst, která s nosnou myšlenkou
příběhu ve skutečnosti nějak souvisí,
či souvisela. Pokud jde o postavy
spojené s příběhem, tak jejich jména
a příjmení se zrodila v autorově hlavě
a jde tedy o podobnost čistě náhod−
nou. Stejně tak jako různé instituce a
organizace, které se v příběhu vy−
skytují, jsou autorovou licencí a se
skutečnými organizacemi nemají nic
společného. To však na napětí, které
autor vystupňoval hodně vysoko, nic
neubírá. 
Ne vše, co v příběhu hraje roli, je
však autorovou smyšlenkou, fikcí.
Jan Kaše v závěrečné kapitole „Bylo,
nebylo“ uvádí: „Činnost nacistů
v okolí Františkova je stále opředena
tajemstvím.“ Organizace Spinne (Pa−
vouk) podle autora skutečně existo−
vala. Je pravděpodobné, že Pavouk
chránil (a možná stále chrání) ukryté

nacistické poklady, říká se v závěru
knihy. Kámen s nacistickým symbo−
lem a textem skutečně existuje, a to
přesně tam, jak je v knize popsáno. 
Děj detektivního příběhu je v knize
postaven hodně napínavě a určitě
čtenáře nenechá od knihy dlouho
odpočívat. Přínosem je i detailní
autorova znalost prostředí, ve kte−
rém se děj odehrává. Jednotlivé

episody jsou posazeny do reálně
existujících lokalit. Řekla bych, až
detailně přesně. Např. když se Lu−
káš snaží utéct pronásledovatelům,
kteří po něm střílí, tak prchá po
skutečně existující cestě. A tako−
vých příkladů najdeme celou řadu.
Fotografie některých míst si pak
čtenář může prohlédnout na
www.tajemstvisumavy.cz.
Kladem knihy je i autorova znalost
způsobů práce policejních orgánů,
vyšetřovatelů, kriminalistů a nako−
nec i zpravodajských služeb. To ur−
čitě zvyšuje i celkovou úroveň nové
knihy Jana Kašeho. Děj knihy je
obohacen rozvíjejícím se a silně ak−
celerujícím vztahem Lukáše s hez−

kou a sexuálně přitažlivou pracovni−
cí muzea Markétou. Ta je do celého
děje hodně zapletena. 
Kniha Šumavské tajemství nacistů
tedy nepostrádá ani napětí, ani cito−
vý vztah mezi dvěma hlavními akté−
ry a zejména, perfektní znalost Šu−
mavy, kde se celý děj odehrává.
Ještě bych ráda citovala autorova
slova ze závěru knihy: 

„Šumava vždy byla, je a bude neko−
nečným zdrojem inspirace. Odehrá−
valy a odehrávají se zde nejrůznější
lidské příběhy. Některé veselé, jiné
smutné. Tak už to v životě chodí.
A jak to vlastně bylo za války? Byla
Šumava opravdu zájmovou oblastí
nacistů?“ Odpověď na tuto otázku si
jistě udělá každý čtenář této velezají−
mavé a napínavé knihy. 
A není jistě bez zajímavosti ta sku−
tečnost, že část výtěžku z prodeje
této knihy bude věnována dětem
z Dětského domova Kašperské
Hory, který autor dlouhodobě pod−
poruje. 

Michaela Kratochvílová, Plzeň

Šumavské tajemství nacistů
Knižní novinka

O autorovi: 
Jan Kaše se narodil v Klatovech a
prázdniny trávil ve Strašíně a v
Sušici, odkud jeho rodina pochází.
Vystudoval historii na Západoče−
ské univerzitě v Plzni a absolvoval
také bezpečnostně právní studia
na Policejní akademii. Osmnáct
let pracoval jako kriminalista. Od
roku 2010 spolupracuje se zpra−
vodajským portálem Novinky.cz,
kde publikoval stovky článků a
fotografií, mezi nimiž významné
místo zaujímá Šumava. Je auto−
rem knihy Ukryli Keltové na Šumavě poklad? 
Snaží se podporovat děti z Dětského domova v Kašperských Horách. Kromě
finančních darů jim věnoval i několik článků. Také je přihlásil do soutěže,
kde nakonec získaly druhé místo a nábytek v hodnotě 150 tis. Kč.

Sny nám dělají život hezčí a zajišťují
naději pro budoucnost. Jestliže
o tom můžete snít, můžete to i doká−
zat. Snít v nás probouzí zaujetí pro
život, jež stojí za to žít. Sny jsou
jednoduše touhy promítnuté do bu−
doucnosti ve formě cílů.
V atriu Kulturního domu v Klatovech
se můžete seznámit s tvorbou dvou
amatérských umělců z Klatov. Pavla

Breuová vystavuje
portrétové obrazy a
další svoji volnou
tvorbu. Zdeněk Ru−
báš se orientuje na
předměty z recyklo−

vaného železa.
Oba aktéry výstavy spojila společná
myšlenka. Nevzdat se svých snů a ne−
nechat si vzít naději a schopnost snít.
Jak se jim podařilo své snění přeměnit
v realitu, můžete vidět na výstavě.
Výstava je přístupná v pracovní dny
od 9:00 do 16:00 hodin a potrvá do
16. listopadu 2018 a je v atriu Kultur−
ního domu Družba v Klatovech.    (re)

Snadné je snít
Pozvánka na výstavu 
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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.

PŘIJMEME stavebně−mon−
tážní dělníky. I nevyučené.
Tel.: 731410957. RR 80594

DO KAVÁRNY v Železné Ru−
dě přijmeme paní na mytí
nádobí a úklid společných
prostor, vhodné i pro aktivní
důchodkyně. Dále přijmeme
baristky na HPP a studentky
na víkendové brigády – pří−
prava kávy a pohárů. Nabízí−
me velmi slušné platové
ohodnocení a ubytování
zdarma. Více informací na
tel.: 725835555. RR 80703

PŘIJMEME zaměstnance na
HPP  do  čistírny  oděvů v
Klatovech. Více info na tel.
603424880. RR 80806

PŘIJMEME na hlavní pra−
covní poměr nové kolegy(−
ně) s praxí v administrativě.
Nabízíme kancelářskou prá−

ci v Klatovech v příjemném
kolektivu. Podrobnosti na
tel.: 603734707. 

CAFÉ Charlotte PŘIJME
CUKRÁŘKU! Nabízíme práci
ve stabilní a stále rozvíjející
se společnosti s dlouholetou
tradicí, motivující mzdové
ohodnocení, dlouhodobou
pracovní jistotu a práci na
kvalitních produktech. Poža−
dujeme ideálně praxi v cuk−
rářské, eventuálně potravi−
nářské výrobě, spolehlivost
a zájem o tento obor. Vyuče−
ní v oboru cukrář výhodou,
ale není podmínkou – vše,
co potřebujete, vás naučí−
me. Ubytování poskytneme
zdarma. Více info na tel.:
725835555. Těšíme se na
Vás! RR 80704

HLEDÁM pečovatelku ke sta−
ré paní v Klatovech. Pracovní
doba dle domluvy (střídání se
s ostatními pečovatelkami).
Tel.: 603257601. RR 80799

PRÁCE z domova: Extra pří−
jem 10–25 tis. měs. volná
pracovní doba, využití
PC/net.  Zaškolení.  Více na:
http://fapa.prijemextra.cz.
RR 80803

Hledáte práci? Nabízíme
pracovní pozici „pracovník
ostrahy – Velitel objektu“ ná−
stup možnost možný k 1.12.
2018 na HPP nebo dlouho−
dobou brigádu na DPP. Loka−
lita Plzeň. Co od nás můžete
očekávat? Stabilní, dlouho−
dobou spolupráci s možností

vlastního plánování směn
den/noc, solidní a férové
jednání je u nás samozřej−
mostí. DPP nebo HPP, nábo−
rový příspěvek. Možnost zís−
kání certifikátu dílčí kvalifi−
kace 68−008−E. Nást. plat 90
Kč , možnost záloh. Nejedná
se o obchodní centra a ob−
chody. Služební výstroj zdar−
ma. Příplatek za vedení ko−
lektivu cca. 10 pracovníků.
Pokud Vás nabídka zaujala a
máte zájem pracovat na po−
zici „pracovník ostrahy – ve−
litel objektu“ kontaktujte nás
na e−mailu karel.huml@bar−
tonapartner.cz nebo tel.
730155312 KŘI PM 180195

HLEDÁM kolegyni na denní
malý privát v Plzni za velmi
dobrých podmínek. Peníze
denně. Piš, ozvu se. Tel.:
704553956 KŘI PM 180201

HLEDÁTE PRÁCI?  Nabízíme
pracovní pozici  „pracovník
ostrahy“.Nástup možnost
možný k 1.11. 2018, možnost
HPP nebo dlouhodobé brigá−
dy na DPP. Lokalita Plzeň –
Božkov, Prádlo u Nepomuka.
Co od nás můžete očekávat?
Stabilní, dlouhodobou spolu−
práci s možností vlastního
plánování směn den/noc, so−
lidní a férové jednání je u nás
samozřejmostí. DPP nebo
HPP, náborový příspěvek,
možnost získání certifikátu
dílčí kvalifikace 68−008−E,
nast. plat 90 Kč , možnost
záloh. Nejedná se o obchodní
centra a obchody. Služební
výstroj zdarma, příspěvek na
dopravu. Pokud Vás nabídka
zaujala a máte zájem praco−
vat na pozici „pracovník os−
trahy “ kontaktujte nás na e−
mailu karel.huml@bartona−
partner.cz nebo tel.
730155312 KŘI PM 180209

URGENTNĚ hledáme k prode−
ji byty do 70 m2 v panelových
i cihlových domech v Klato−
vech a Domažlicích. Máme
připraveny investory (přímé
kupce) s hotovostí. Celá
transakce je dokončena v řá−
dech dnů. Možnost vyplatit
zálohu předem. Exekuce či
zástavy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
180055

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1 s
lodžií v Klatovech. Podmínkou
je pouze vyšší patro, nikoli
přízemí. Byt může být v ja−
kémkoli stavu i rekonstrukci.
Cena do 1,6 mil. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
180056

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1/3+1 o min. výměře 50
m2 kdekoliv v Domažlicích. U
vyšších pater podmínkou vý−
tah. Cena do 1,5 mil. Peníze k
dispozici ihned.

INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180057

ODKOUPÍM tento i jiný typ
křesel. Stav nerozhoduje.
Korektní a rychlé jednání!
Pište, volejte.: 723779388
@.: koupimkreslo@email.cz
DĚKUJI! :) 

HLEDÁM pronájem bytu 1+1
nebo garsonky v Plzni. RK
nevolat. Tel.: 704333212. PM
180203

PRONAJMU nebytové pro−
story v Klatovech pod kinem
Šumava. 80 m2 nebo 240
m2. Cena dohodou. Tel.:
376313696. RR 80767

HLEDÁM pronájem pokoje u
hodných lidí. Ubytování mimo
Plzeň na vesnici nevadí. Ráda
Vám pomůžu. SMS celý den,
volat po 18,30 hod. Děkuji za
pomoc anebo radu, kde hle−
dat. Tel.: 776361102. PM
180204

PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím
naší kanceláře tisíce zájemců
o pronájem. Úzce spolupra−
cujeme s velkými firmami,
pro jejichž zaměstnance hle−
dáme čisté byty k dlouhodo−
bému pronájmu. Zaručujeme
pouze solidní klientelu, jejíž
výběr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřejmos−
tí. Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180049

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme byty
k pronájmu po celém Plzeň−
ském kraji. Nabídněte nám
svůj byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti a
právní servis po celý nájemní
vztah samozřejmostí. Provizi
máme zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180050

ROZEBRANÝ žulový pomník
včetně lemů na dvojhrob.
Kontakt na tel. 376321444.
RR 60695

PRAČKU ARDO na 5kg prád−
la, rozměry š/h/v
60x40x85cm a plynový spo−
rák GORENJE, rozměry
50x60x85cm, vše funkční v
zachovalém stavu. Tel.
606709368.

LEVNĚ velké množství kva−
litních knížek jen vážnému
zájemci. Nutno vidět! Tel.:
604799414. RR 80738

PRODÁM pro 3leté dítě kolo,
houpačku, kočárek. Tel.:
723180574. RR 80754

DO REPREZENTAČNÍCH pro−
storů – stylová jídelna (Chip−
pendale) zdobená řezanými
ornamenty (bufet, 2 stoly, sa−
metové židle, křesla, lampa,
vitrína – celkem 13ks). Vý−
borný stav. Tel.: 602233621.
RR 80755

PRODÁM ocelovou nádrž z
vagonu 20 m3, vhodná na
jímku nebo na vodu. Tel.:
604867469  PM 180205 

RETRO nábytek z 1. republi−
ky: ložnice ze světlé kanadské
břízy (manželské postele +
noční stolky, prádelník, šatní
skříň), chromový trubkový
gauč a postel, vše ve výbor−
ném stavu. Tel.: 602233621.
RR 80757

SAUNU – nová, nepoužitá ce−
na 6 tis. Kč, tel.: 733644581.
RR 80781

PRONAJMEME parkova−
cí místa i k dlouhodobé−
mu stání v průmyslové
zóně „Pod Borem“ v
Klatovech ulice K Pile
939. Cca 700 Kč/měsíc.
Možnost zaparkování
např. karavanu nebo
obytného auta. Tel.:
602210269. RR 80753

PRODÁM shrnovač píce
Fella TS 800, středový
řádek ve výborném sta−
vu, cena 105.000 Kč,
prohlídka možná, tel.:
604589329. RR 80006
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM NÁDRŽE na
vodu – 1000  L,
v  ochranném rámu na
paletě s  výpust ným ko−
houtem, potravinářské,
krásné, čisté. Cena od
999 Kč, tel.:
604589329. RR 80005
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VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Roky plynou, jak tiché
řeky proud, jen bolest
trvá a nedá zapome−
nout.
Dne 12. 11. 2018
vzpomeneme 25. vý−
ročí úmrtí pana
Václava Doubka

ze Lhoty 
Horažďovické.

Vzpomíná celá rodina.  

Dne 7. listopadu
2018 uplyne první
smutný rok od úmrtí
naší maminky, babič−
ky a prababičky paní 
Růženy Kollerové.
S láskou vzpomíná
manžel a dcery s rodi−
nami. Děkujeme všem,

kteří si vzpomenou s námi.

Měl rád všechny ko−
lem sebe, pro ně žil a
chtěl žít. Srdce se
však zastavilo a musel
bez rozloučení odejít.
Dne 12. 11. 2018
uplyne smutný první
rok ode dne, kdy nás
navždy opustil pan

Karel Krutina z Domažlic.
Stále vzpomínají a všem za tichou vzpomín−
ku děkují manželka, syn a dcera s rodinami.

Jak tiše žil, tak tiše
odešel, skromný ve
svém životě, velký ve
své lásce a dobrotě.
2. 11. 2018 uplynul 1.
smutný rok ode dne,
kdy nás navždy opus−
til náš drahý manžel,
tatínek a dědeček, 

pan Václav Toman.
S láskou vzpomínají manželka, děti a vnou−
čata.

Čas rychle ubíhá, ale
bolest v našich srd−
cích je stále stejně
hluboká. 
Dne 26. října 2018
uplynulo 15 let od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní 

Jana Flaisigová
z Klatov. 

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
manžel a dcera s přítelem. Za tichou vzpo−
mínku děkujeme.

Dne 19. 11. 2018
uplyne 3. smutný rok,
co nám tu chybí man−
žel, tatínek a dědeček 

Pepík Hruška
z Kroměždic.

S láskou vzpomínají
manželka Jaruš a
dcery s rodinami.

Tvé oči se zavřely,
srdce přestalo bít, av−
šak vzpomínky na Te−
be, ty budou navždy
v nás žít.
Dne 2. 11. 2018 by
se dožil 70 let náš
manžel a tatínek pan

Josef Lavička
ze Sobětic.

S úctou a láskou vzpomínají manželka, syn
a dcera s rodinou.

Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění a ni−
kdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změ−
ní. Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
Dne 7. listopadu
2018  tomu je 15 ro−
ků, kdy od nás na−
vždy odešel pan 

Josef Šilhavý ze Slavošovic u Klatov.  
S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti
s rodinami. Děkujeme všem, kteří si vzpo−
menou s námi. 

Dne 7. listopadu
2018 uplynulo 30 let
od chvíle, kdy od nás
navždy odešel pan
Stanislav Strnad

z Myslovic.
Stále vzpomínají sy−
nové a dcera s rodi−
nami a bratr Vladislav.

Dne 13. listopadu
2018 uplyne již 45 let
od úmrtí pana

Václava Diviše
z Klatov.

Za tichou vzpomínku
děkují dcery.

Jen kytièku na hrob Ti
mùžeme dát, pokojný
a vìèný spánek pøát.
Utichly kroky i Tvùj
hlas, ale obraz Tvùj
zùstane v nás.
Dne 14. 11. 2018
vzpo meneme 8. výro−
čí úmrtí pana

Zdeòka Vohralíka z Janovic n. Úhl.
Stále vzpomínají manželka, syn Ladislav 

s rodinou a sestra Dráža s rodinou.

Dne 26. 11. 2018
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás opustil pan

Bohumír Reitmayer
z Klatov.

Za tichou vzpomínku
děkují synové s rodina−
mi a sestra s rodinou.

Tvé oči se zavřely, srd−
ce přestalo bít, avšak
vzpomínky na Tebe, ty
budou navždy v nás žít.
Dne 3. listopadu 2018
uplynul 6. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Josef Průcha 
z Pačejova.

S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou.

Dne 29. října 2018
jsme vzpoměli 4. smut−
ného výročí úmrtí paní 
Anny Kellnhoferové

z Rohozna. 
S láskou vzpomíná
manžel a synové s ro −
dinami. Všem, kteří si
vzpomenou s námi,
děkujeme. 

Dne 18. listopadu
2018 vzpomeneme
14. výročí, kdy nás
opustil pan

Josef Rajtmajer
z Lub u Klatov.

Stále vzpomínají děti
s rod.
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Úsměv měl na rtech,
dobrotu v srdci a lá−
sku v duši.
Dne 28. 10. 2018
uplynul smutný rok,
kdy jsme se naposle−
dy rozloučili na Dolan−
ském hřbitově s pa−
nem

Františkem Kalounerem z Dolan.
Děkujeme těm, kteří vzomenou s námi.
Manželka a synové František a Václav s ro−
dinami.

Odešel jsi tiše, jak
osud si přál, ale v na−
šich srdcích žiješ dál.
6. listopadu 2018
uplynul šestý smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustil pan

Vladimír Krýsl
z Chlistova.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Irena
a syn Pavel s rodinou.

Těžké bylo se s Tebou
loučit, ještě težší je
bez Tebe žít. Že rána
se zahojí je jen zdání,
v srdci jen bolest zůs−
tává a vzpomínání…
Dne 19. 11. 2018
uplyne pátý rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil náš man−

žel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

František Pressl z Malé Vísky.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku. S lá−
skou a úctou vzpomíná manželka, dcera
s manželem, vnoučata a pravnoučata.

Odešla jsi bez slůvka
rozloučení tak náhle,
že je těžko k uvěření.
Dne 10. listopadu
2018 uplyne šestý rok
od chvíle, kdy všech−
ny opustila paní

Květoslava Malá,
roz. Trefancová

z Klenové.
Stále s láskou vzpomínají manžel, děti Pep−
ča a Květka s rodinami, sestra Maruš s rodi−
nou a ostatní příbuzní a známí.

Děkujeme za cestu,
kterou jsme s Tebou
šli, za ruce, za ruce
které tolik pomáhaly.
Očím ses ztratil, ale
v srdcích zůstaneš
navždy… dědečku.
Dne 1. 11. 2018 uply−
nuly 4 smutné roky
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

Slavomír Jonáš z Nýrska.
S bolestí v srdci vzpomíná vnučka Pavla
s dětmi a ostatní příbuzní.

Dne 30. října 2018
uplynul 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Josef Růth 
z Kocourova.

Stále vzpomíná sestra
s rodinou. Za tichou
vzpomínku děkujeme.

Dne 21. 10. 2018 by
se dožila 85 let paní

Marie Kinerová
z Klatov

a 5. 11. 2018 uplynu−
lo dlouhých 23 let od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel a dcera s rodinou. Všem, kte−
ří si vzpomenou s námi, děkujeme.

Kdo Vás znal, v do−
brém vzpomene, kdo
Vás miloval, nikdy ne−
zapomene. 
Dne 2. listopadu
2018 uplynulo  44 ro−
ků od úmrtí pana 

Vojtěcha Holého
z Újezda u Plánice 

a 13. listopadu 2018
tomu bude 20 roků
ode dne, kdy nás na−
vždy opustila paní 

Marie Holá. 
S láskou vzpomínájí
dcery Marie, Anna a
syn Jiří s rodinami.
Všem, kteří si vzpome−
nou s námi, děkujeme. 

Čas ubíhá a velká bo−
lest zůstává.
Dne 29. 9. 2018 uply−
nulo 5 let, kdy nás na−
vždy opustila paní 

Marie 
Thurnwaldová
z Předvojovic. 

11. 11. 2018 tomu bu−
de již 38 let od úmrtí 
pana Ferdinanda 

Thurnwalda.   
Za tichou vzpomínku a
modlitbu děkují děti
s rodinami a ostatní
příbuzní. 

Kdo v srdci žije, 
neumírá…

Dne 6. listopadu
2018 uplynulo 20 let
od chvíle, kdy nás při
tragické události
opustily naše dcery

Irenka Vladařová 
a Pavlínka 
Vladařová.

Stále vzpomínají matka
Eva Vladařová, sou−
rozenci a rodina Petra
Vladaře z Řakomi.

…10 let jak půlhodina. Měl jsem vás
všechny tolik rád, chtělo se mi žít, přišla

však nemoc zlá, já musel odejít.
Dne 5. listopadu 2018
uply nul desátý smutný
rok od úmrtí pana
Otomara Kiewega

z Nýrska. 
Stále vzpomíná man −

želka Libuše, dìti 
s rodinami a vnouèata. 

Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz,
maminko, navždy zůs−
tává v nás!
Dne 28. 11. 2018
uplyne 7 let plných
bolesti a smutku, kdy
nás navždy opustila
naše drahá a milova−

ná maminka, babička, manželka a kama−
rádka, paní

Marie Schwarzová.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s ná−
mi. Děkujeme, manžel a děti s rodinami.

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Dobrý člověk nikdy 
neumírá v srdci těch,

kteří ho milovali...
Dne 29. srpna 2018
uplynul 7. rok od úmrtí
manžela, tatínka, tchá−
na a dědečka, pana

Josefa Mundla.
Vzpomínáme s láskou.



CIRKULÁRKU dom. výroby
se silným motorem 5,5 kW,
200 L sud nový pozinkový +
ruční pumpa od nafty. Tel.:
605325131. RR 80768

TVRDÉ palivové dřevo – buk.
1 cbm skládaný 800 Kč, sy−
paný 700 Kč/cbm. Možnost
dodávek i suchého paliva.
Tel.: 603257601. RR 80800

NOVOU německou dvoupos−
tel – letiště š. 160 cm s úlož−
ným prostorem, malý mrazicí
zásuvkový box, vše za cenu
dohodou, Tel.: 602614480.
RR 80797

PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6 m
x 2,5m x 3 m, po montáži
vhodné jako dílna, mobilní za−
hradní domek apod., Ejpovic−
kou buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláštění
– jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elektřiny
vč. jističů a osvětlení. Podla−

ha, strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblože−
nou palubkami. Buňky jsou v
pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou palub−
kami, zařízenou k okamžité−
mu používání. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
604867469. PM 180024 

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x 15
cm a předepnuté stropní pa−
nely 6 x 1 m, dále panely 220
x 60 x 12 cm, Plzeň a okolí.
Možnost naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211.
PM 180025 

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s rame−
ny do pluhu. Ve velmi pěkném
stavu, nový lak, cena doho−
dou. Dále nakladač ozn. 500
za traktor s drapákem, bez
pístnic. Tel.: 604867469 PM
180026 

VYKOUPÍME za velice sluš−
né ceny do vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojenskou
techniku (i části), motocykly,
automobily, helmy, daleko−
hledy, kordíky, bajonety, te−
sáky, uniformy (i části), voj.
boty, vysílačky, vyznamená−
ní, opasky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem máme i o
fotografie, dokumenty a ča−
sopisy. Velice děkujeme za
nabídky i případné dary. Ar−
my muzeum tel.:
731454110.

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře za−
platí za plechové cedule,
plakáty, staré pohlednice či
určené fotografie  do roku
1945, uvítám sbírku či po−
zůstalost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 80192

SBĚRATEL – koupím staré
pivní lahve s litými nápisy,
dále sodovkové lahve, cedu−
le, bedničky od piva a limo−
nád, půllitry, podtácky, sudy
a vše, co je spojené s pivo−
varnictvím na okrese Klato−
vy. Za nabídku předem děku−
ji, zajímavé věci dobře oce−
ním. Tel.: 722720295,

606482803. RR 80533

KOUPÍM staré plechové šla−
pací autíčko i poškozené, ne−
kompletní. Děkuji. Tel.:
721127427. PM 180003

KOUPÍM kovářskou výheň,
sloupovou vr tačku, brusku,
kovadlinu a další kovářské
nářadí, truhlářskou hoblici,
soustruh. Tel.: 721087888.
RR 80763

KOUPÍM staré pivní lahve a
sklenice s nápisy pivovarů.
Tel. 732170454, sběratel. RR
80572

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 180031 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelové
cesty. Tel.: 736139113 PM
180032

KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký tesák,
lesní roh, housle, vzduchov−
ku, poplašňák, celtu, odzna−
ky, medaile, vyznamenání
(vzorný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště, za
budování vlasti aj. ČSSR vy−
znamenání, kovový model
děla, tanku, automobilu,

parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021

STARÉ fotoaparáty (Flexa−
ret, Mikroma, Stereomikro−
ma, Leica, měchové aj.), ná−
ramkové a kapesní hodinky,
barometr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panenky a
dětské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová autíč−
ka, litinové formy na bábov−
ku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 180022

KOUPÍM vše z pozůstalosti –
nábytek, chromové lustry a
lampičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic, figur−
ky zvířátek, svícny, obrazy,
kresby, i samotné rámy, ho−
diny, lampová radia, staré
housle, violu, vše skautské a
junácké, pohlednice, odzna−
ky a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 180023

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy na
pečení, kameninové hrnce,
hodiny na zeď, hodinky na ru−
ku, dětské plechové a bakeli−
tové hračky, obrazy, rádia,
sklo, figurální porcelán a také
různé staré díly na motorky,

mopedy, pionýry. Prostě vše,
co se Vám již nehodí. Platím
ihned – děkuji za nabídky.
Tel.: 605080878. PM 180011

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI kou−
pím vše staré: Plechové re−
klamní cedule, sklo, porcelán,
veškeré staré hračky, figurální
porcelán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy, hodiny,
hodinky na ruku, pohledy, rá−
dia, mlýnek, hmoždíř, lampu
na petrolej, drobný nábytek,
chromový lustr, formy na pe−
čení, kamenné hrnce, smalto−
vané nádobí, vše ze staré do−
mácnosti co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr i jen
díly na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotřebujete.
Tel.: 737903420. PM 180012

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku i v nálezovém sta−
vu. Tel.: 728209526. PM
180196

KOUPÍM elektrické a mecha−
nické vláčky všeho druhu ja−
ko Piko, Merkur, Husch, Igra a
jiné, i ve špatném stavu. Ne−
bo jen příslušenství. Dále
koupím trafa, domečky a vše
co souvisí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 180075

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vyzna−
menání, odznaky aj. sběratel−
ské předměty, staré bakelit.
rádio Talisman, Philips, Tele−
funken aj. Staré hodiny, ho−
dinky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glasshütte,
Doxa, Prim aj., se stopkami i
bez. Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové a ba−
kelit., nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do r.
1960. Vykoupím i celou sbír−
ku nebo pozůstalost. Sběra−
tel. Nabízím solidní jednání.
Tel: 608979838. Email: an−
t i k v s @ s e z n a m . c z . P M
180005

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, borovi−
ce), může být vytěžený i po
kalamitě. Seriózní jednání,
platba hotově. Tel.:
731027795. RR 80088

KOUPÍM IBC kontejnery,
jakékoliv množství, při−
jedu, tel.: 604589329.
RR 80007

KOUPÍM dubovou kulati−
nu od průměru 50cm,
beru i pokřivenou od 1
metru. Okres Klatovy.
Tel.: 607234652. RR
80741

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starého i nepo−
jízdného Pionýra, moped
S11, S22, JAWETA i na
náhradní díly, Škoda 120
a Škoda 130, Škoda
1000 MB, Škoda Octavia,
náhradní díly, celé auto i
vrak. Též náhradní díly na
Jawa panelku nebo ký−
vačku, pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, dobo−
vé prospekty. Tel.:
721730982. PM 180015

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1965 VÝKUP −
RENOVACE − (chromova−
ný, dýhovaný, selský),
lustry, lampy, obrazy,
hračky, hodinky, vyzna−
menání, odznaky, foto−
aparáty a jiné. Možnost
vyklizení celé pozůstalos−
ti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM
180034

KOUPÍM různé předměty
ze starého koloniálu, re−
staurace, obchodu, ordi−
nace, kanceláře – náby−
tek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, nádo−
by, plechovky, plakáty,
flašky, atd. o Starém Pl−
zenci – vše staré: pohled−
nice, foto, plakáty, obraz
a jiné. Tel. 603512322.
PM 180036

KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a pohra−
niční stráže do r. 1970
maskované oděvy, saka,
čepici, rajtky, vyzname−
nání za obranu vlasti a za
službu vlasti, odznak NB,
odznaky vzorných vojáků
do r. 1960 – až 3000 Kč,
pilotní odznaky, odznaky
vojenských učilišť, těžítka
ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké
uniformy a vše z pozůs−
talosti po pilotech apod.
Tel.: 721730982. PM
180085
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1. 11. 2018 tomu byl
rok ode dne, kdy
jsme se museli s vel−
kou bolestí v srdci
rozloučit s paní 

Marií Preslovou
z Lub.

Děkujeme všem, kteří
si vzpomenou s námi.
S úctou a láskou vzpomíná rodina.

18. listopadu 2018
uplyne 5 let  ode dne,
kdy navždy odešel 

pan Antonín 
Pavelec 

a 8. prosince 2018

tomu bude 5 let od
chvíle, kdy nás opustila 

paní Dagmar 
Pavelcová. 

Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami. 



KOUPÍM les i s pozemkem.
Může být malá výměra, zane−
dbaný nebo napadený kůrov−
cem. Platím ihned a hotově.
Tel.: 773585290. RR 80444

KOUPÍM vhodný pozemek
pro umístění včelstev na
Klatovsku, případně Domaž−
licku.  Tel. 602145068.

PRODÁME zemědělskou půdu
v Bezděkově u Klatov asi 4 ha.
Tel.: 602490070. RR 80743

HOLÝŠOV – prodám nemovi−
tost: 1. SUPER stavební par−
celu u lesa, výhled. 2. BYT
2+1 v OV, 85 m2 + garáž.
KONTAKT: majitel
+420602266098. Přímý ma−
jitel. RK NEvolat!!!

PRODÁME RD Klatovy−Slavo−
šovice. Krásný, zánovní a
udržovaný. En. tř. C! Bazén,
studna, pozemek velký, skal−
ka, zahrádka. Klidná lokalita.
Tel.: 724315682. RR 80801

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme
vaši chalupu či chatu v okre−
se Klatovy a Domažlice. Pod−
mínkou pouze vlastní poze−
mek a zavedená elektřina. Pe−
níze vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 180048

PRODÁM zemědělské po−
zemky /orná půda, ttp./o vý−
měře cca 4,5 ha v K.Ú.Třeb−
čice, nyní obhospodařovány
nájemcem. R.K. NEVOLAT !
Tel: 774400374 PM 180208
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KARTY nelžou, kyvadlo odpo−
ví na otázky a magie pomůže
při řešení potíží. Výklad karet,
roční předpovědi, pomoc v
mezilidských a milostných
vztazích, při finančních a
zdravotních problémech.
Věštba podle Knihy proměn,
zrušení negací kletby. Osobně
nebo písemně – volejte, pište
na tel. 775901978. PM
180038

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše potřeb−
né rychle vyřídíme. Vykoupí−
me starší stavební stroje,
nákl. automobily a zeměděl−
ské stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila apod.) a
výkup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 180030

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 80051

KOUPÍM Jawa 250, 350 v
nálezovém stavu, přijedu, pla−
tím hotově, tel.: 608241655.
RR 80564

Koupím Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové ná−
hradní díly. Na SMS odpo−
vím 603535061.

PRODÁM Škoda Fabia 1.2
HTP (47 kW) elegance, 2.
majitel, rok výroby 11/2005.
STK 11/2019, klimatizace,
tažné zařízení, udělaná hlava
– ventily, rozvody. KT. Cena
48.000 Kč. Tel.: 606740175.
RR 80756

PRODÁM 4 ks zimních pneu−
matik na ocelových discích,
málo jeté na ŠKODA OCTA−
VIA. Cena 4.000 Kč. Tel.:
777358742. RR 80752

PRODÁM disky kol 4ks Re−
nault Master 6Jx16H ET88
Tel. 603535061.

PRODÁM Citroen C4 Picas−
so, 1.6 Hdi, 80 kw, r. v.11 /
2007, najeto 123000km, ser−
visní kniha, modrá  metalíza,
klima, el okna, rádio, tempo−
mat, servo, velmi pěkný stav,
nová stk a emise, Klatovy,
Tel:723439518,  cena:
105.000 Kč. RR 80784

PRODÁM Škoda Fabia kombi
1.9 tdi,r. v. 2005, 74 kw, kli−
ma, servo, centrál, šedá me−
talíza, pěkný stav, nová stk,

Klatovy, Tel:723439518,  ce−
na:75.000 Kč. RR 80785

PRODÁM Škoda Fabia 1. 4
benzim, r. v. 2001 velmi pěk−
né auto, najeto cca
153tkm,servisní kniha, nová
stk a emise, alu kola, Klatovy,
telefon: 723439518, cena:
62.000 Kč. RR 80786

PRODÁM Citroen C1 r. v.
2009, obsah 999cm, 5 dveří,
červená barva, nový model,
najeto pouze 93tkm, servisní
kniha, Klatovy,
Tel:723439518,  cena:
68.000 Kč. RR 80787

PRODÁM Ford Fiesta, r. v.
2004, obsah 1, 3 benzin, ser−
vo, centrál, dobrý stav, sříbr−
ná, nová stk a emise, zánovní
pneu, velmi dobrý stav, cena :
37.000 Kč, Klatovy:
723439518. RR 80788

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální převo−
dovka. Tel.: 736139113 PM
180027 

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI i
bez STK nebo i bez SPZ – do−
kladů. Děkuji. Tel.:
605111671. PM 180002

52/180 spor tovního typu,
hledá ženu, které by mohl no−
sit květiny. Tel.: 735083718.
PM 180167

JAWA, ČZ a jiné. Kou−
pím staré motocykly
všech značek, v jakém−
koliv stavu i jednotlivé
díly. Platím ihned v ho−
tovosti. Slušné jednání.
Tel.: 607946866. RR
80231

PRODÁM TRAKTOR ve−
terán zn. BAUTZ AL 180
s dvouválcovým moto−
rem vzduchem chlaze−
ným, typ MVM v půvo−
dním nedotčeném stavu,
vhodný pro sběratele.
Vše funkční, starty i v −
20 °C. První majitel, vel−
mi levně – dohoda. Tel.:
604589329. RR 80008

Sběratel koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekompletní,
torza, rámy, motory,
blatníky, staré technické
průkazy a jinou technic−
kou dokumentaci aj. Při−
jedu a zaplatím na mís−
tě. Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail: fle−
m e t @ s e z n a m . c z .
RR80435

Poděkování
V úterý dne 16. října 2018 jsem jela jako doprovod
mojí nemocné maminky sanitou ze Sušice do Stra−
konic do nemocnice na vyšetření. Až večer po ná−
vratu domů jsem zjistila, že jsem zřejmě v sanitce
svojí vlastní neopatrností zapomněla nebo vytrousi−
la peněženku. Vzhledem k tomu, že jsem měla tele−
fonní číslo na vedoucího sanitní dopravní služby
APPELT pana Mildu, zavolala jsem mu a svěřila se
se svým problémem. Ten neváhal a kontaktoval pa−
na Luboše Zinke, řidiče sanity, se kterou jsme jely.
Pan Zinke mně během krátké doby zavolal, že pe−
něženku v sanitce našel. Domluvili jsme si místo na
předání a ještě ten den jsem peněženku s celým
obsahem měla zpět.
Velice si vážím vzácného charakteru pana Luboše
Zinke a touto cestou bych jemu i panu Mildovi ze
sanitní dopravní služby APPELT SUŠICE chtěla moc
poděkovat. 

S vděkem Eliška Gabrielová.

Poděkování
Děkuji členům hasičského sboru v Klatovech, kteří
mi pomohli dne 23. října 2018 v obtížné situaci.
Děkuji za jejich vstřícnost a profesionalitu. 

Díky, díky pánové! Jindřiška Žiláková, Klatovy
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59LETÝ muž, nekuřák, absti−
nent hledá nezadanou ženu
nekuřačku ve věku 36–58 let
pro vážné seznámení, společ−
ný rodinný život. Nehledám
majetek ani finanční zabezpe−
čení. Výhodou: malé dítě v pé−
či, popř. těhotná či toužící po
společném dítěti. Podmínkou:
bydliště v dosahu vlaku, ocho−
ta po seznámení se přistěho−
vat, velký zájem o sex. Nabí−
zím lásku, věrnost, oporu, po−
moc. Ozvi se, lásko, nebudeš
litovat. Tel.: +420
705404111. RR 80379

HLEDÁM normální fyzicky a
trochu sportovně udržovanou
ženu, co má ráda sex a má
zdravý rozum. To samé nabí−
zím, uvítám diskrétní trvalý
vztah, sympatický 48/180/82
sport. postavy. Možné je i ko−
lo, plavání, fitness a turistika –
není podmínkou. KT, DO. Tel.:
721460064. RR 80773

SEZNÁMÍME Vás s mužem z
Bavorska. www.vdejsedoba−
vorska.cz 720409101.

RÁD bych se seznámil se štíh−
lejší ženou z Klatov a okolí,
která také touží se seznámit.
Mám rád hudbu, tanec, cesto−
vání, přírodu a hlavně zvířátka.
Jsem sportovní typ – vdovec
76/170 štíhlé postavy – vzhle−
dově mladší. Ladislav. Tel.:
606794505. RR 80774

36LETÝ, štíhlý, bez závazků
hledá milou a upřímnou dívku
pro vážný, dlouhodobý vztah,
ve věku 33–39 let. Odpovědi,
prosím, zasílejte na adresu re−
dakce. RR 80776

ROZVEDENÝ SŠ 48/178 hledá
milou, sympatickou ženu pro
trvalý vztah a rodinný život.
DO a okolí. Jen vážně! SMS –
702633343. RR 80778

59LETÝ muž by rád našel
slušnou ženu, která už také
nechce být sama a ráda zajde
na kafe. Sušice a okolí. Tel.:
607863707. RR 80782

HLEDÁM ženu kolem 60 r. ke
společnému životu v RD. Se
zájmem o přírodu, cestování,
chalupaření a rod. život. Zn.:
Spolehlivost. Tel.:
723387698. RR 80789

MUŽ 50/180 hledá hodnou,
upřímnou ženu se srdíčkem
na pravém místě pro hezký, tr−
valý společný život. Děti ví−
tám. Minulost i bydlení mám

vyřešeno. Jen vážně. Když se
neozveš, nemám šanci Tě naj−
ít. Tel.: 728652058. RR 80790

HLEDÁM sympatickou a pří−
jemnou ženu okolo 40 let, ne−
kuřačku se zájmem o cestová−
ní. Tel.: 607289646. RR
80791

JSEM štíhlý nekuřák
46/180/84 a hledám touto
cestou štíhlejší sympatickou
ženu do 48 let z KT a okolí.
Jestli jsi veselá optimistka a
máš ráda přírodu, výlety, ces−
tování a drobné radosti života,
ozvi se mi na čísle
728304625. Díky. RR 80802

45/173 z Klatovska, střední
postavy, by rád potkal obyčej−
nou ženu střední postavy do
45 let. Děti jsou vítané. Bydlím
na vesnici sám v RD. Budou
Vánoce a já nechci být sám.
Tel.: 722494115. RR 80807

PLZEŇAN 59/176/80, rozv.
hledá plnoštíhlou pohl. ženu,
která nechce žít sama. Do 60
let. Pro hezký vzájemný vztah
a spokojený život ve dvou. Pl−
zeň a okolí. Tel.: 777614994
PM 180191

RÁD POZNÁM obyčejnou že−
nu, štíhlejší postavy, kolem 60
let do 165 cm výšky, která je
sama a má zájem to změnit.
Plzeň a blízké okolí. tel.:
776310146. PM 180193

51/178 štíhlý nekuřák z Plzně
hledá partnerku ke společné
cestě životem. Tel.:
605080878. PM 180194

MUŽ 64/178 nekuřák se záj−
my o rekr. sport, kolo, pro−
cházky přírodou a cestování.
Rád bych touto cestou poznal
hodnou, usměvavou, příjem−
nou ženu pro krásný trvalý
vztah. Těším se na odpověď.
Volejte, pište na tel.:
721532299. PM 180197

HLEDÁM touto cestou dívku
nebo mladou ženu k diskrét−
ním intimním schůzkám. Rád
finančně vypomůžu. SMS na
tel.: 605014820. PM180206

SYMPATICKÝ ženatý 50 let
sport. postavy, hledá štíhlou
pohodovou ženu na hezké
chvíle, uvítám diskrétní, trvalý
vztah, malá finanční výpomoc
možná. Diskrétnost a férové
jednání samozřejmostí. DO,
KT. Tel.: 728146223. RR
80780

ŽENA 63 r., 173, plnošť., po−
hledná a romant. pozná muže
vyš. post. do 63 r., sebevědo−
mého, int., společ., romant.,
s autem pro vytvoření hezké−
ho vztahu s láskou a výlety.
Tel.: 604442915. Jen Sušice
– Žel. Ruda. Uvítám mluvící i
německy. RR 80748

HLEDÁM přítele, který je sám
a je mu smutno, aby ten život
byl veselejší ve dvou. Jsi ne−
kuřák, věk 68–75, Domažlic−
ko – Tachovsko? Volej na čís−
lo 702746825. Jen vážně.
Najdu Tě? RR 80765

PRO VÁŽNÝ vztah hledá štíh−
lá 70/171 muže 70–75 let,
který se nebojí dávat a přijí−
mat vše, co život přináší. Zn.:
Najde se takový? Odpovědi
prosím do redakce. RR
80770

HLEDÁM muže 69–75 let
vyšší postavy, který nechce
být sám a rád by sdílel život
ve dvou. Zn.: Se to lépe táh−
ne. RR 80772

56/189 HLEDÁ přítele k váž−
nému seznámení, který má

rád děti a hlavně který ví co
chce. Vím že někde jsi, ale
nedaří se mi tě najít. Auto ví−
táno. Mám ráda přírodu a vý−
lety. Jen vážné nabídky. Zn.:
Upřímnost a tolerance. Odpo−
vědi zasílejte poštou do re−
dakce pod č. inz. PM 180198

PLZEŇAČKA 47/160, hnědé
vlasy, hledá spolehlivého
sympaťáka do 55 let z Plzně a
okolí, s vlastním autem a byd−
lením k vytvoření fungujícího
vztahu a společně strávených
dní, protože dva jsou více než
jeden. Pokud jsi to právě ty,
tak odepiš. Pánové nudící se,
hledající milenku, popř. hos−
podyni, prosím nereagujte na
tento inzerát. Děkuji. Tel.:
774261040. PM 180207

HLEDÁM kamarádku z Klatov
a okolí 65–75 let, která také
zůstala sama. Tel.:
723048366. RR 80771

NABÍZÍM stříhání živých plo−
tů, prořezávání ovocných
stromů, sekání trávy a údrž−
bu i realizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 70435

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábko−
vá, tel.: 608117789. RR
80050

KLÁŠTERKA – revize 
a čištění komínů a kotlů.

Tel.: 604871028. 
RR 80275

SEKÁNÍ trávy, stříhání ži−
vých plotů, výsadba a údrž−
ba zahrady, kácení.  Vše na
ŽL.  Tel.: 702858393. RR
80635

MOBILNÍ masáže – aroma−
masáže pro ženy v pohodlí
vašeho domova. Tel.:
774951334. RR 80810

PROVÁDÍM veškeré zednic−
ké práce – nahazování, štu−
kování, malování, rekon−
strukce bytového jádra, bou−
rací práce, obklady, dlažby a
další práce dle domluvy. Pl−
zeňsko, Klatovsko, Sušicko a
okolí. Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 80764

DOUČUJI český jazyk. Uči−
telka českého jazyka v dů−
chodu – Klatovy. Tel.:
704089056 – volat kolem
20. hod. RR 80779

NABÍZÍM zednické, obkla−
dačské, malířské a sádro−
kartonové služby, kvalitní
provedení, spolehlivost. Tel.:
735886212. 

PENÍZE IHNED za Vaši ne−
movitost: okamžitý výkup,
výplata exekucí, expresní
půjčka. Peníze do 48
hodin.Volejte MM reality
holding 602 853 803. KŘI
PM 180192

Kurzy GDPR, DPH, mzdy,
EET. PC programy účetnict−
ví/mzdy, EET. Počítače pro−
dej/opravy. www.SoftAg.cz,
374 623 540. KŘI PM
180202

NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňovací
drenáže okolo domů, případně
zemědělské drenáže, terénní a
zahradní úpravy. Dále nabízím
ukládku zeminy i větší množ−
ství cca 3000 tun. Cena při
menším množství 100Kč/t, při
větším množství sleva až na
55 Kč/t. Plzeň, Klatovy. Přešti−
ce. Tel.: 603383211,
604867469. PM 180033 

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce ne−
movitosti. Bojíte se, že přijdete
o majetek. Vše se dá řešit, ni−
kdy není pozdě. Naše právní
oddělení zdarma zanalyzuje
Vaší situaci a najde optimální
řešení. Důležité je nebát se a
začít jednat! INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309 PM 180041

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce ne−
movitosti. Bojíte se, že přijdete
o majetek. Vše se dá řešit, ni−
kdy není pozdě. Naše právní
oddělení zdarma zanalyzuje
Vaší situaci a najde optimální
řešení. Důležité je nebát se a
začít jednat! INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180051

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti. Svěř−
te nám k prodeji svou nemo−
vitost a přesvědčte se o rych−
lém jednání a solidním přístu−
pu našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás a do

měsíce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 180052

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná rea−
litní kancelář v Plzeňském
kraji Vám vyplatíme až 80 %
kupní ceny vaší nemovitosti
předem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM 180053

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem. Ne−
movitost prověříme technicky
i právně a navíc vyjednáme
maximální SLEVU! A nezapla−
títe ani korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na 800 888
957. PM 1801054

OKAMŽITÉ Hotovostní Půjč−
ky! Netřeba účet! Stačí OP
ČR, příjem. Přijďte: Pražská
41, Plzeň, PO, ST, PÁ 10–16
h, t.: 605760958, www.az−
profin.cz KŘI PM 180179

40LETÝ muž poskytne ero−
tické služby ženám a mile−
neckým párům. Volejte a
pište SMS kdykoliv. Zdraví a
100% diskrétnost zaručuji.
Tel.: 728829462. RR 80794

POHLEDNÁ blondýnka s
pěknými přírod. čtyřkami,
postavička tak akorát, tě
provede do všech tajů roz−
koše. Volej a přijeď (SMS
ne). Tel.: 704553956 KŘI PM
180199

JSEM NOVÁ tmavovláska,
30 let, mám krásné pevné
přírodní šestky. Vstřícná,
miloučká s ohnivým tempe−
ramentem a těším se už na
tebe, (možná je i trojka nebo
lesbo show). Zavolej Sa−
mantě 730509461 KŘI PM
180200 

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín. Útul−
nost, diskrétnost. Plzeň. Vo−
lat 7−22 hod na tel.:
773153057. KŘI PM 180076

SYMPATICKÁ baculka ve
zralém věku nabízí erotickou
relaxaci, příjemné odreago−
vání, milování, orálek bez a
další erot. služby ve svém
bytečku v Plzni. Diskrétně!
Tel.: 607412325 KŘI PM
180134

POHLEDNÁ černovláska Ža−
neta nabízí erotické masáže
v příjemném prostředí.  Info
na tel.: 605429770 KŘI PM
180210

ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí rekonstrukce, stroj−
ní omítání, obklady,
dlažby, jádra a veškeré
zednické práce, tel.:
723136228. RR 80052

HLEDÁTE−LI odpověď na
otázku: „Odkud přichá−
zím, proč jsem tu a kam
jdu?“ Cítíte, že i u Vás
započal syndrom vyho−
ření! Pomůžeme Vám
najít odpovědi a znovu
začít žít naplno.
www.vecnesveto.cz RR
70880
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