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Centrum Bavaria Bohemia v Schön−
see (Horní Falc, Bavorsko) je kultur−
ním a informačním centrem pro
přeshraniční spolupráci a také kon−
taktním místem a partnerem usnad−
ňujícím kooperaci mezi sousedícími
regiony na území Bavorska a Čech.
Navštívit zde můžete nově instalova−
nou výstavu Falešné hranice. Akce
Kámen.
Autorkou výstava je Václava Jandečko−
vá, která napsala stejnojmennou knihu.
Akce Kámen se odehrála po socialistic−
kém převzetí moci v únoru 1948 v po−
hraniční oblasti v budovách patřících

bývalému německému obyvatelstvu.
Výstava ukazuje rafinovanost a totalitu
působení státní bezpečnosti.
Prohlédnout si ji můžete od 8. 11. do
23. 12. 2019 v Centru Bavaria Bohe−
mia.
Druhá výstava nesoucí název Faust je
výsledkem Komiksového sympozia de−
víti umělců z České republiky a Němec−
ka. Jedinečným způsobem zachytili li−
terárního fenoména Goethova Fausta.
Zajímavou výstavu můžete zhlédnout
od 8. 11. do 3. 12. 2019 v Centru Ba−
varia Bohemia. Vstup na obě výstavy je
zdarma.                                          (re)

Milí 
čtenáři, 

v minulém
v y d á n í
jsem si za−
věštil, že
nás říjen
již potrápí

typicky podzimním počasím,
a zmýlil jsem se. Říjen byl ne−
bývale krásný, stále ještě veli−
ce teplý, šestnáct dní v řadě
byla teplota nad 20 °C a do−
konce bylo pokořeno několik
dlou ho letých i 130 let trvají−
cích teplotních rekordů. Milov−
níci hub si také ještě přišli na
své. Pro mě jednou z pozitiv−
ních zpráv, které meteorolo−

gové v říjnu vydávali, byla i ta,
že se konečně zvýšilo množ−
ství podzemních vodních zá−
sob a na většině území repub−
liky jsou již v normálu.

Můj dobrý přítel je přesvědče−
ný, že letos se konečně může−
me dočkat i pořádné sněhové
pokrývky a protože již v po−
slední dny října po ránu i mrz−
lo, mohlo by se mu toto přání
splnit. Jistě by to přivítali nej−
en děti, které se chtějí zdoko−
nalovat v lyžování a běžní pří−
ležitostní lyžaři, pro které je
výlet za sněhem do Alp zby−
tečným luxusem, ale také pro−
vozovatelé vyhlášených lyžař−
ských areálů na Špičáku,
v Železné Rudě, v Kašper−
ských Horách i na jiných mís−
tech Klatovska a Domažlicka. 

Rád zveřejním to, že se provo−
zovatelům areálu na Špičáku

konečně po dlouhých letech
podařilo prosadit u NP Šuma−
va vybudování veřejné toalety
na vrcholku u rozhledny. Do−
konce to s ohledem na národ−
ní park není jen tak nějaká to−
aleta, ale špičkové francouz−
ské ekologické zařízení, které
za pomoci žížal produkuje jen
běžně využitelný kompost. Jo,
to by měla Gréta radost. Ly−
žařská sezóna tak může vy−
puknout. Na Špičáku budou
nejen pěkné sjezdové trasy,
ale na vrcholku i možnost
spočinutí. 

Pro mě je to nejen zajímavá
technická zpráva, ale i další
důkaz toho, jak úžasné jsou
dnešní vědeckotechnické
možnosti, jak si téměř s kaž−
dým problémem člověk dove−
de poradit a pokud je zájem,
najde se vždy i řešení. Je jen

škoda, že hlavní proud medi−
álního zpravodajství nás ne−
ustále masíruje jen negacemi,
různými katastrofami, váleč−
ným štvaním a plytkými příbě−
hy nezajímavých hvězdiček
showbyznysu. Přitom svět na−
bízí každý den nesmírné
množství důkazů velikosti
i schopností člověka, jeho ši−
kovnosti, umu, důmyslnosti,
laskavosti a nezištných činů. 

A protože se držím hesla, že
je vždy lepší zapálit malou
svíčku, než jen nadávat na
tmu, věřím, že něco k vaší do−
bré pohodě, větší informova−
nosti, nebo k dobrému náku−
pu jsme udělali i my v redakci
vydáním tohoto Rozhledu. 

Příjemné listopadové čtení
a těšení se na příchod zimy a
s tím spojené radosti vám
přeje Karel Bárta, šéfredaktor.

Pozvánka na výstavy do Schönsee
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Když tělo napadne zlatý stafylokok,
záleží hlavně na tom, jak je organis−
mus silný a kde se infekce nachá−
zí. Celkem často se vyskytuje na
nosní sliznici a člověk o něm ani ne−
ví. Pokud je však imunitní systém
oslabený, způsobuje např. kožní lo−
kalizované infekce, abscesy, plicní
záněty, krevní sepsi.  V případě zá−
važnějších komplikací může tato
bakterie trvale poškodit srdce, ledvi−
ny, játra, střeva i mozek. Někdy mů−

že dokonce způsobit i smrt pacienta,
jindy může jeho přítomnost probíhat
zcela bez příznaků.
Podobně je to i s bakteriemi strep−
tokoků. Určitě všichni znají
angínu s bolestí v krku, ne−
bo zápal plic. Tohle všech−
no dobře víme. Jak je ale
možné, že nákazou ne−

onemocníme všichni? Co nás zdravé
asi odděluje od těch méně šťastných?
Odpověď je celkem logická – FUNKČNÍ
IMUNITNÍ SYSTÉM. Jinak řečeno,
správné rozlišení škodlivých a neškod−
ných částic vnikajících do organismu
a správná likvidace těchto patogenů a
částic. Další otázkou je, co způsobuje
poškození imunity? Je určitě hodně
odpovědí. 
Dlouhodobým pozorováním výsledků

frekvenční diagnostiky a porovnáváním
reakcí klientů na terapie jsem zjistila, že
stafylokoky a streptokoky se usídlují na
sliznici poškozené především viry. Po−
nejvíce žloutenkovými, také rotaviry, vi−
ry způsobující mononukleózu, herpes−
viry, cytomegaloviry a dalšími. Ani bo−
relie nejsou bez viny. Organismus po−
tom tvoří nepoužitelné bílé krvinky, či
jich tvoří málo. 
Nevěřte tomu, že Vás zachrání hroma−

da antibiotik, nenechte si zničit tě−
lo jejich nadměrným užíváním.

Ani neustálé doplňování vita−
mínů a minerálů není doko−
nalým řešením. Je určitě
lepší zjistit původce ohrožení

imunitního systému a tím zá−
roveň i předejít případnému one−

mocnění. Opakované záněty je třeba
takto řešit v každém případě. 
Stále tedy nevíte, jestli navštívit 1. Zap−
per detox centrum v Klatovech? Nabí−
zím Vám příjemné prostředí, časový
harmonogram podle Vašich možností,
bezbolestné zjištění stavu Vašeho těla,
pohled celostní medicíny a různé dru−
hy terapií. Před Vánocemi i dárkové
poukazy. Tedy ideální kombinaci. Volej−
te 606 828 402.             Hana Bártová

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

Dr. Sedláka 937, Klatovy

Stafylokoky a streptokoky – je to
skutečná příčina onemocnění?
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899 000 Kč

2 360 000 Kč
2+1/B (54 m2), Ústavní ul., Dobřany   
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 s balkonem o vý−
měře 54 m2 v Dobřanech, Ústavní ul. Byt je v osobním vlas−
tnictví a nachází se v 1. patře cihlového domu, který prošel
kompletní revitalizací. Byt je v původním, udržovaném sta−
vu. K bytu je možno dokoupit garáž přímo naproti domu za
100.000,− Kč. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení
v žádané lokalitě. K bytu náleží dvě sklepní koje. Fond oprav
700,− Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost. Možno fi−
nancovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
středkujeme. Vřele doporučujeme! � 734 319 302

1 699 000 Kč 3 299 000 Kč

Rodinný dům 3+1 (1378m2), Lesní ul., Plasy
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 1378 m2

v Plasích, Lesní ul. Dům má dispozici 3+1 a je kom−
pletně podsklepen. INP: kuchyně, obývací pokoj, kou−
pelna s WC, II.NP: 2x pokoj, samostatné WC. IS: obe−
cní vodovod, elektřina 220/380V, obecní kanalizace,
topení: lokální elektrické + lokální TP. 
Doporučujeme vidět! � 734 319 302

info o ceně v RK

C

3+1/L (72 m2), Nýřany, Sokolovská ul. 
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 3+1 s lodžií o výmě−
ře 72 m2 v Nýřanech, Sokolovské ul. Byt je v osobním
vlastnictví a nachází se ve 4. patře panelového domu, kte−
rý prošel kompletní revitalizací. Byt je po rekonstrukci by−
tového jádra. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení
v žádané lokalitě. K bytu náleží sklepní koje. Fond oprav
1.800,− Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost. Možno
financovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
středkujeme. Vřele doporučujeme! � 734 319 302

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

St. pozemek (600 m2), Kout na Šumavě, 
okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 600 m2 na
okraji zástavby rodinných domů v obci Kout na Šumavě, 3
km od Kdyně, resp. Km od Domažlic. IS: elektřina 230/400V,
obecní vodovod na pozemku, obecní kanalizace. K pozemku
vede asfaltová přístupová komunikace. V místě obvyklá ob−
čanská vybavenost, dostupnost do centra Domažlic do 10ti
minut. Na nemovitost lze čerpat hypotéční úvěr, s kterým
Vám rádi a zdarma pomůžeme. Doporučujeme vidět. Zají−
mavá investice. � 734 319 301

3 300 000 Kč

120 000 Kč
Zahrada (739 m2), Slatina, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji pozemek o výměře 739 m2 ve Slatině,
nedaleko obce Chudenice v okrese Klatovy. Pozemek lze
využít jako zahrádku či jako zázemí pro rybaření nebo re−
laxaci, neb se nachází u Liteňského rybníku. Velmi zají−
mavá nabídka pro klid a odpočinek. K pozemku přísluší
i vlastní přístupová komunikace o velikosti 870 m2, která
je součástí kupní ceny. 
Vřele doporučujeme. � 734 319 301

RD 6+1 (429 m2) Skviřín, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji rodinný dům, nyní rok využíván jako
ubytovna pro pracující. Rodinný dům se nachází v centru
obce Skviřín, nedaleko obce Bor, v okrese Tachov.V domě
je k dispozici 5 pokojů.Každý pokoj má své vlastní sociál−
ní zázemí. K domu dále přísluší prostor k parkování aut
pro nájemníky a dále garáž a stodola, ve které jsou umís−
těny bojlery a technické zázemí k tepelnému čerpadlu.
Měsíční náklady na provoz plného domu voda, odvoz od−
padu, svícení a topení cca 3.500,−Kč � 734 319 301

Stavební pozemek (843 m2), 
K Malé Homolce, Plzeň – Výsluní 
Nabízíme k prodeji stavební pozemek v Plzni – Výsluní v ulici
K malé Homolce. Na pozemku je dřevěná zahradní chata. Po−
zemek je v územním plánu veden jako „plocha smíšená oby−
tná“. Vzhledem k umístění parcely s ohledem na okolí, kdy ne−
hrozí v budoucnu rušivá výstavba, se jedná o výjimečnou na−
bídku. IS: elektřina 220/380V, na pozemku vybudován vrt. Pří−
stup až k pozemku po asfaltové komunikaci. V současné době
je plánována výstavba vodovodu a kanalizace. V blízkosti za−
stávka MHD. Doporučujeme vidět. � 734 319 302

1 149 000 Kč
Byt 1+1 (40 m2), ul. Nádražní, Stod, Plzeň – jih
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt v osobním vlastnictví
a nachází se v 1. patře panelového domu, který prošel
kompletní revitalizací (zateplení, fasáda, střecha, plastová
okna, plastové stoupací vedení, nový výtah). Byt je v pů−
vodním, udržovaném stavu. K bytu náleží sklepní koje v
suterénu domu. Fond oprav 900,− Kč. Bezproblémové
parkování je zajištěno. V okolí veškerá občanská vybave−
nost. Byt není zatížen žádným zástavním právem a lze fi−
nancovat hypotečním úvěrem. � 734 319 301

C
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Alespoň trochu dobrou zprávou by pro
Vás mohlo být sdělení, že smrtí pronaj−
ímatele bytu nedochází k zániku nájem−
ního vztahu (k zániku uzavřené nájemní
smlouvy). Nový vlastník bytu (zřejmě
jím bude dědička, jediná dcera půvo−
dního vlastníka, tak jak ve svém dotazu
píšete) tedy vstoupí do všech práv, ale
i povinností předchozího pronajímatele
bytu. V bytě tak máte právo nadále byd−
let a užívat jej z pozice jeho nájemce za
účelem svého bydlení. 
Jednou stránkou věci je otázka právní,
druhou stránkou jsou mezilidské vzta−
hy. Ani to, že máte platnou nájemní
smlouvu, nemusí být pro Vás zárukou
budoucích korektních vztahů s novou
pronajímatelkou, respektive právě exis−
tence platné nájemní smlouvy může být
tím hlavním důvodem budoucích roze−
pří.  Z toho důvodu není odpověď na
Vaší další otázku, jak se zachovat po−
kud Vám pronajímatelka  navrhne jinou

(novou) nájemní smlouvu na byt, vů−
bec jednoduchá. Z čistě právního hledi−
ska by uzavření zcela nové nájemní
smlouvy musel nejprve předcházet
právní úkon, který by původní  nájemní
smlouvu  zrušil  anebo by musel být
uzavřen dodatek k původní nájemní
smlouvě. 
K uzavření nové smlouvy, respektive
k uzavření dodatku k nájemní smlouvě,
Vás samozřejmě nemůže nikdo přimět,
je to zcela a jen na Vašem uvážení.
Předpokládám však, že pokud by Vám
nová vlastnice předkládala návrh nové
nájemní smlouvy, tak nájemní smlouva
bude znít již jen na dobu určitou a navr−
hované nájemné bude odpovídat výši
v místě a čase aktuální. 
Pokud uzavření nové smlouvy či dodat−
ku k nájemní smlouvě odmítnete, avšak
budete si plnit nadále řádně a včas
všechny své povinnosti nájemce, bude
mít pronajímatelka velmi omezené

právní možnosti, jak nájemní vztah
s Vámi ukončit, avšak  možnosti (důvo−
dy výpovědi) dle zákona existují (např.
potřeba  bytu  k užívání pro samotnou

jeho vlastnici či její příbuzné).
V otázce navýšení nájemného
však již nová vlastnice bytu až
tak omezené právní možnosti
nemá, s výjimkou situace, že by
v nájemní smlouvě bylo výslov−
ně ujednáno, že se navýšení ná−
jemného zakazuje (že navýšení
nájemného není přípustné), av−
šak s touto situací v této odpo−

vědi nepočítám, neboť takové smluvní
ujednání nebylo v minulosti v praxi ob−
vyklé). 
Opět platí, že k navýšení nájemného po
dohodě musí být souhlas i na Vaší stra−
ně. Z Vašeho dotazu jsem vyrozuměl,
že i Vy považujete nájemné, které za byt
platíte, v místních a časových pomě−
rech za nízké (nižší) a že do jisté míry
i počítáte s jeho navýšením. Otázkou,
zda případný dodatek ohledně navýšení
nájemného uzavřít či nikoli, tedy bude
hlavně záležet na výši navrhovaného
nájemného. 
Pronajímatel má dle zákona možnost
jednostranně nájemné navýšit (právní
úprava tohoto postupu je uvedena
v § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., ob−
čanský zákoník). Pronajímatelka Vám
má právo písemně jednostranně na−
vrhnout zvyšování nájemného, a to až
do výše srovnatelného nájemného ob−
vyklého v daném místě, pokud navrže−
né zvýšení nájemného spolu s tím zvý−
šením, k němuž již došlo v posledních
třech letech, nebude vyšší než dvacet
procent. Pronajímatelka svůj návrh na
zvýšení nájemného nesmí učinit dříve,
než−li dvanáct měsíců od posledního
zvýšení nájemného a předmětný návrh

musí obsahovat výši navrhovaného ná−
jemného (určitou částku) a musí z ně−
ho být zřejmé splnění všech podmínek
podle § 2249 odst. 1 občanského zá−
koníku. Pokud jde o navrhovanou výši
nájemného se srovnatelným nájem−
ným, toto své tvrzení musí pronajíma−
telka i doložit (např. znaleckým posud−
kem, vyjádřením realitních kanceláří
o výši nájemného).
Nájemce má lhůtu dvou měsíců na
zvážení návrhu. Pokud nájemce nebude
souhlasit se zvyšováním nájemného ve
dvouměsíční lhůtě (tedy nájemce návrh
pronajímatele na zvýšení nepřijme, re−
spektive třetí měsíc nájemné ve zvýšení
výši nezaplatí), má pronajímatel tří
měsíce na to, aby se s návrhem na
zvýšení nájemného obrátila na pří−
slušný soud.
Ve Vašem konkrétním případě, pokud
sám uvádíte, že dosavadní nájemné, co
platíte, je ve výši velmi rozumné a ná−
jemní vztah trvá již více jak deset let
(předpokládám, že a za tu dobu nedo−
šlo k navyšování nájemného), bych za
situace, kdy návrh na zvýšení nájemné−
ho bude v rozsahu zákonných podmí−
nek, akceptoval. Důvodem mého dopo−
ručení je zejména to, že k odmítnutí ná−
vrhu na zvýšení nájemného musíte mít
jako nájemce skutečně objektivní důvo−
dy (splní−li pronajímatelka všechny zá−
konné předpoklady), protože pro soud
následně „neplatí“ dvacetiprocentní
hranice zvýšení za poslední tři roky, ale
nájemné může zvýšit až do míry obvy−
klé v daném místě a čase. Navíc, pro−
cesně neúspěšnému účastníkovi sou−
dního sporu (tomu, kdo soud prohraje)
„hrozí“ povinnost zaplatit druhému
účastníkovi soudního sporu náhradu
nákladů soudního řízení, které nemusí
být v zanedbatelné výši.

Bydlím již více jak deset
let v nájemním bytě
v paneláku a nájemní
smlouva je na dobu ne−

určitou. Nájemné mám sjednáno ve velmi rozumné ceně na
místní poměry. Vlastník bytu byl  totiž můj dobrý známý a jeho
hlavním zájmem bylo, aby byl jeho byt slušně a někým spoleh−
livým užíván, nechtěl na bytu za každou cenu vydělávat. 
Vlastník bytu však náhle zemřel a byt nyní zřejmě zdědí jeho je−
diná dcera, která žije v zahraničí a se kterou se neznám. Zají−
malo by mě, zda nadále bude platit původní nájemní smlouva či ne? Jak se
mám zachovat, pokud by nová vlastnice v budoucnu přišla s návrhem nové
nájemní smlouvy, popř. pokud by navrhovala zvýšení nájemného v míře pro
mě nepřijatelné? V bytě jsem zvyklý a nedovedu si představit, že bych se
musel z něho odstěhovat.

Odpovídá 
JUDr. Miroslav Mlčák

advokát
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Začátek listopadu je již ve znamení
intenzívního shánění dárků pod le−
tošní vánoční stromeček. Kdo by také
nepodlehl tomu kouzlu radostných
očí při rozbalování balíčků. Hodně li−
dí si však chce nadělit i nějaký dá−
rek, který má trvalejší hod−
notu, dárek pro celou
rodinu. Právě ti, co
uvažují o nové kou−
pelně nebo kuchyni, se
nyní chodí inspirovat do
koupelnového studia a
vzorkovny v Klatovech−Lu−
bech, nebo prodejny a vzor−
kovny v Nepomuku firmy Kou−
pelny Šota s.r.o. S obchodním
ředitelem firmy, panem Stanisla−
vem Heindlem, jsme si povídali o
aktuálních cenových akcích a někte−
rých novinkách, které na vás čekají.

Nový katalog
„Všem zájemcům o rekonstrukci ne−
bo stavbu nové koupelny a kuchyně

mohu doporučit náš nový katalog
Koupelny & kuchyně 2020.
Proti minulým le−
tům je opět

rozšíře−
ný a na 180

stranách tam zá−
jemce najde ucelenou,

velice přehlednou a inspirativ−
ní nabídku vzorových koupelen, ob−

kladů, dlažeb, van, sprchových kou−
tů, umyvadel, sanitární techniky, kou−
pelnového nábytku a kuchyní od
mnoha dodavatelů z České a Sloven−

ské republiky, Španělska, Itálie i Ně−
mecka. 
Najde v něm nejmodernější vzory a
módní trendy koupelen, obkladů a dla−
žeb pro rok 2020, ale i nabídku od eko−
nomicky výhodné koupě, po nabídku
pro nejnáročnějšího zákazníka. Každý,
kdo si k nám nyní dojde do vzorkovny,
dostane zdarma tento barevný katalog
a může se u nás na místě také inspiro−
vat prohlídkou vystavených vzorových
koupelen, které již postupně obnovuje−
me pro designový rok 2020. 

Vybírat je možné 
i elektronicky
Velkou novinkou, která navazuje na
nový katalog, je i nová podoba našich
internetových stránek, které budou

nyní zákazníkům umožňovat podle
obrázků v tištěném katalogu nebo na
webu v klidu a pohodlí domova si slo−
žit a „naklikat“ svoji koupelnu z vybra−
ných komponentů, svůj výběr k nám

poslat a na základě své poptávky
od nás dostanou cenovou

nabídku. Samozřejmě
že bude cenově zvý−
hodněno, když si od
nás zákazník objed−

ná pro novou koupelnu
vše nezbytné. Nyní před Váno−

cemi se může těšit i na nějaký malý
dárek. 

Velký výprodej
Listopadová a prosincová návštěva
našich prodejen je výhodná i pro ty
stavebníky, kteří chtějí při rekonstruk−

cích a stavbách nových koupelen
ušetřit a mohou tak využít současných
velmi výhodných cen, které souvisí
s výprodejem zboží z letošního mode−
lového roku. Protože již nakupujeme
zboží pro modelový rok 2020, potře−
bujeme uvolnit sklady, a tak jsou nyní
největší slevy na malometrážních
zbytcích obkladů a dlažeb, které určitě
ocení především individuální stavební−

ci, ale najdete u nás i větší celky velmi
cenově zvýhodněného zboží pro men−
ší firmy, které se mohou výhodně
předzásobit za staré ceny pro realiza−
ce staveb v roce 2020. Kdo dřív této
příležitosti využije, bude mít pochopi−
telně i větší výběr.“ zdůrazňuje na zá−
věr pan Stanislav Heindl. 
Kdo se proto chystá na obnovu své

staré koupelny nebo kuchyně, měl by
si pamatovat, že velkým pomocníkem
v pohodlném a přehledném výběru se
mu stane nový katalog firmy Koupelny
Šota a svoji vysněnou koupelnu může
ještě navíc pořídit nyní i s využitím vý−
prodejových cen. To už určitě stojí za
to najít si v listopadu čas na návštěvu
některé z prodejen a vzorkoven firmy
Koupelny Šota.                              (kr)
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a výhodněji již nejde
Pořídit si koupelnu snadněji 

Sumo

James Bond

Brazil

Next

NOVÝ KATALOG 2020
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1. Října v 8:00 hod. bylo spuštěno
v Plzeňském kraji podávání žádostí
na příspěvek pro likvidaci starého
kotle emisní třídy 1 nebo 2. Tyto
kotle nebude možno po roce 2021
nadále provozovat. Nejvyšší částky
a to až 127500 Kč
je poskytováno na
instalaci tepelného
čerpadla. 

Přitom podmínky
jsou stanoveny tak,
že na tyto dotace
může žádat majitel
jakéhokoliv rodin−
ného domu. Zde je
hlavní rozdíl o proti
dotačnímu progra−
mu „Zelená úsporám“. U kotlíko−
vých dotací dům nemusí splňovat
předepsanou kvalitu stavebních
konstrukcí, takže zateplení
RD se provádět nemusí. 

Přesto, že finanční částka
na poskytnutí dotace je v Pl−
zeňském kraji rozdělena,
v  těchto dnech ještě nadále
Krajský úřad Plzeňského
kraje žádosti o podporu při−
jímá. Nynější  žádosti jsou
registrovány v  „zásobníku“
a čeká se doplňující finanční
podpora. 

Tepelné čerpadlo není žádná no−
vinka a žádný experiment. Se zdra−
žením energie se začalo prostě více
využívat, tím zlevnila výroba a tento
způsob vytápění se nyní stává velmi
rozšířený.

Jak vlastně te−
pelné čerpad−
lo funguje?

Tepelné čer−
padlo dokáže
přečerpávat
energii z  vněj−
šího prostředí
do vytápěného
prostoru a to
i při velmi níz−
kých teplotách.

To znamená i při mra−
zu například – 20°C tepelným čer−
padlem se váš RD vytopí na  požado−

vanou teplotu. Vše je po−
staveno na principu „vý−
paru“ a „kondenzace“.
Pracovní látka, nebo−li
chladivo se dokáže vypa−
řovat vně vašeho domu
i při mrazivých teplotách.
Pomocí kompresoru se
zkapalní a ve výměníku
odevzdává uvolněné ko n −
denzační teplo do otopné−
ho systému. To znamená

do podlahového
vytápění nebo ra−
diátorů.  

Předešlé věty pla tí
pro dnes nejrozší −

řenější druh te−
pelného čerpadla,
což je systém
vzduch–voda.
Jaká tepelná čer−
padla u této tech−
nologie pr e fe −
rujeme?

Velmi často instalujeme tepel−
ná čerpadla značky Carrier. Tato
značka  je průkopníkem a dodnes
světovým lídrem v oboru chladí−
renské techniky. Jednoduché
a přitom účinné ovládání vám za−

bezpečí držet nastavenou teplotu
v  toleranci jedné desetiny stupně.
Volba teploty je manuální, nebo auto−
matická dle nastaveného programu.
Nastavení nemusíte provádět dle ná−
vodu, vše vám dle vašich požadavků
sami zadáme, případně na dálku pro−
vedeme korekci.

Druhou nejčastěji montovanou
značkou je Panasonic. Stálý výkon
až do −15°C  a patentovaný systém
odtávání vnější jednotky jsou největ−
šími přednostmi těchto tepelných
čerpadel.

Energii můžeme získávat i ze 
země a to z vrtů nebo zemního
kolek toru. V  těchto případech
upřed nostňujeme tepelná čerpadla
značky NIBE.

Nově dodáváme tepelná čer −
padla  značky VIESSMANN,  pře −
de  vším výrobní řadu s  extremně 
tichým provozem.

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných čerpadel

SMART (chytré) vytápění.

POSLEDNÍ MINUTY KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na 

777 939 270.
Ing. Jiří Tichota
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Letos si připomínáme kulaté výročí
tří desítek let, které uplynuly od lis−
topadu 1989. Pro moji generaci to
byl a dodnes je zásadní předěl v na−
šich životech. Od té do−
by dělíme životní exis−
tenci na dobu komu−
nistického režimu a
dobu svobody a demo−
kracie. Proto si dovo−
lím k tomuto výročí při−
pojit také několik svých
osobních postřehů. 
Třicet let je již dlouhá
doba. Koneckonců ve
svých 56 letech jsem
prožil delší část života v podmínkách
svobody a demokracie. Generace
mých rodičů naproti tomu zažila s vý−
jimkou dvou desetiletí celý svůj život
v totalitním režimu. Po 68. roce byla
fakticky tato generace většinově smí−
řena s tím, že se změny nedožije. Poli−
cejní stát všechno ovládal. Bez něj ne−
bylo možné odcestovat do západních
zemí, bez politicky nezávadného živo−
topisu rodičů nebylo většinou možné
ani studovat. Ve státních úřadech, ale
i státních podnicích (jiné neexistovaly)
byli nuceni lidé k podpisu souhlas−
ných stanovisek k pobytu okupantů
na našem území. 

Dnes je povětšinou listopad 1989
spojován až s událostmi na Národní
třídě v Praze. Bezpochyby to byl
spouštěč demontáže komunistického

režimu. Významnou úlo−
hu v listopadu 1989 seh−
ráli vedle studentů také
herci. Známé a oblíbené
osobnosti se postavily za
požadavky studentů. Mé−
ně se ale připomíná, že
ještě předtím v říjnu 1989
na svém zájezdě v západ−
ním Německu se na pro−
test proti perzekuci těch,
kteří podepsali prohlášení

připravené Chartou 77 „Několik vět“,
rozhodl tehdejší šéfdirigent České fil−
harmonie Václav Neumann přerušit
jakoukoliv spolupráci s tehdejší prore−
žimní Československou televizí i roz−
hlasem. Na jeho stranu se přidala
drtivá většina členů tohoto orches−
tru. V listopadu pak události rychle
akcelerovaly, neexistoval žádný inter−
net nebo sociální sítě. Venkov byl od−
kázán pouze na Hlas Ameriky, rádio
Svobodná Evropa a v západních Če−
chách i na německou televizi. V těch
prvních dnech po 17. listopadu se ko−
munisté zdaleka nevzdávali pokušení
svoji moc udržet za každou cenu.

 Pamatuji si, že byla obava z nasaze−
ní armády i Lidových milicí. Na Vác−
lavském náměstí sice demonstrovaly
statisíce lidí, ale ve venkovských
oblastech byla situace odlišná.
Především ve státních podnicích se
snažili komunisté situaci zvrátit. Je
proto na místě vzpomenout přede−
vším těch, kteří prokázali odvahu a
osobní statečnost ještě před 24. listo−
padem. Postavit se proti estébácké
mašinérii vyžadovalo i v době demon−
strací na Václavském náměstí kus
odvahy s rizikem, že taková aktivita
bude tvrdě potrestána. Naštěstí se
stateční lidé našli také v menších
městech a obcích. 
V Domažlicích byl jedním z těch prv−
ních Hynek Faschingbauer. Osobně
považuji za mimořádný dar historie, že
jsem u toho mohl také aktivně být. Byl
jsem tehdy zaměstnán v podniku Eli−
tex Kdyně. Příslušníci Lidových milicí
vydávali rozhořčená prohlášení a ak−
tivně ujišťovali o připravenosti k plnění
svých „povinností“. Vůbec si nepři−
pouštěli konec komunistického reži−
mu. Situace se změnila až odstoupe−
ním tehdejších členů předsednictva
ÚV KSČ. Komunisté si uvědomili ne−
udržitelnost svého mocenského po−
stavení a začali ustupovat. Na venko−

vě se až do generální stávky ten revo−
luční kvas odehrával často za drama−
tických okolností na mnohých jedná−
ních s komunistickými představiteli
vedení jednotlivých podniků. Zpočátku
nebylo vůbec jednoduché získat větši−
nu pro aktivní podporu studentských
požadavků. Osobně jsem si to prožil. 
V sobotu 25. listopadu se pak konala
slavná mše v chrámu sv. Víta, kde
devadesátiletý kardinál František To−
mášek pohnutým hlasem prohlásil, že
katolická církev i on sám stojí na stra−
ně národa. Pro mě to byl nezapome−
nutelný zážitek. Listopad 1989 jsem
vlastně vůbec neměl čas zažít v televi−
zi. Jsem přesvědčen, že šanci, která
nám listopadem 1989 vznikla, jsme
nepropásli. Mnohé věci se pravda
mohly odehrát jinak. Byli jsme často
politicky naivní a nezkušení. Dnes žije−
me ve svobodě a nikdo zvenčí nám ji
neupírá. O stav naší demokracie však
musíme neustále pečovat. V posled−
ních letech se ale opět vrací jakýsi po−
litický pragmatismus a začíná vítězit
nad hodnotami, které se staly oním
étosem, odkazem a dědictvím Listo−
padu 1989. Dnešní komunisté, i přes
stále hubenější volební výsledky, fak−
ticky drží současnou vládu u moci. Od
premiéra slýcháme, že je vlastně
jedno, s kým tvoří koalici. S takovým
přístupem bychom se neměli smířit. 

Ing. Vladislav Vilímec, 
senátor Parlamentu ČR

Třicet let od listopadové revoluce

Ing. Vladislav Vilímec



Představované novinky automobilo−
vých koncernů se v mnohém od sebe
příliš neliší. Všechny nabízejí podobné
úsporné motory, kvalitní podvozek,
brzdy, řízení a podle možností i určitou
dávku komfortu a bezpečí. Když se ob−
jeví něco, co se vymyká, je to událost.
Stále častěji překvapuje svými novinka−
mi automobilka Kia. Jednu z nich, model
Kia XCeed, který nám pro redakční tes−
tování zapůjčila firma Autocentrum
Blohmann s.r.o. v Klatovech, jsme si
mohli vyzkoušet. Od prvního pohledu je
opravdu výjimečným automobilem. Pat−
ří do kategorie městský crossover –
SUV, ale při prvním seznámení a první
jízdě vám hned dojde, že je to něco víc,
než jen SUV a rodinný automobil, kam
jej řadí stejná platforma, jakou má Ceed,
že je to i sportovní kupé. Nejen vzhle−
dem splývající zádě, ale i svým příjemně
dynamickým sportovním projevem.
Mezi SUV jej řadí jednoznačně o 44
mm zvýšený podvozek, nenabízí však
4x4, ale tak krásné auto vás ani asi ne−
napadne honit někde po lese při hledání
hub a na to, aby vás bezpečně dovezlo
na nějaké polňačce na ryby, jeho zvýše−

ný podvozek s poháněnou přední ná−
pravou bohatě stačí. Interiér i exteriér se
asi jen málokomu může nelíbit. Podle
mnoha lidí je to opravdu krásný auto−
mobil ze všech pohledů, a pokud si po−
trpíte na kvalitu zpracování interiéru a

chcete, aby i sousedi žasli nad tím, v jak
luxusním automobilu jezdíte, budete
spokojeni a pro vnoučata budete cool. 
Při mojí první jízdě jsem si hned snad−

no zvykl na ovládání, ale i chování auto−
mobilu. Od prvních metrů bylo naprosto
předvídatelné a dokonalé.
Myslím si, že je jen málo
SUV automobilů, které
mají tak jisté jízdní vlas−

tnosti. Ostré zatáčky okresek zvládal
XCeed bez jakéhokoliv zaváhání, držel
stopu bez známky nedotáčivosti a zby−
tečného naklánění a nerovnosti rozbité

polní silnice pro traktory překonal tak
plavně, že jsem nepřišel ani o jediný
zub. Podíl na perfektních jízdních vlas−
tnostech a pérování mají podle technic−
kých údajů výrobce zřejmě hydraulické
dorazy tlumičů na přední nápravě i více−
prvková zadní náprava s dynamickým
tlumičem zadní příčné vzpěry.
Co ještě dodat. Řazení 6stupňové pře−
vodovky bylo perfektní, tiché a přesné,
a benzínový motor 1,4 T−GDI o síle 103

kW (140 koní), mi přišel jako naprosto
dostatečný i na slušnou sportovní jízdu. 
I základní cenová varianta vozu není vů−
bec chudě vybavena: Obsahuje přední a
zadní LED světlomety, dále mlhovky, po−
délné střešní ližiny, šestnáctipalcová ko−
la z lehké slitiny, manuální klimatizaci,
rádio s pětipalcovým displejem, multi−
funkční volant, tempomat, výškově sta−
vitelné sedadlo řidiče, dojezdovou rezer−
vu, elektrické ovládání předních a za−
dních oken a samozřejmě sadu elektro−
nických bezpečnostních asistentů.
Chcete−li mít sportovní a elegantní va−
riantu SUV, XCeed je to, co hledáte.   (kr)
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Sportovní a kompaktnější
varianta městských SUV
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Kriminalisté hned několika okresů byli
doslova zoufalí z krádeží a vloupání do
rodinných domků i jiných objektů.
Mimo Klatov poškozenými okresy byly
i sousední Domažli−
ce, okresy Plzeň – jih
a sever, Cheb, Be−
roun, České Budějo−
vice a Praha. Kráde−
že vykazovaly stejný
rukopis a stále jedno−
ho pachatele. Zprvu
se zdálo, že pachatel
krade vše, co mu
přijde pod ruku. Opak
byl pravdou. Vyjma
finančních prostředků v jeho vlastnictví
končily i různé zlaté předměty, prsteny,
řetízky, hodinky, ale i oděvy té nejlepší
kvality! Žádné obnošené šaty zloděj ne−
bral. Došlo dokonce i na různé součást−
ky a náhradní díly do motorových vozi−
del. Předmětem vloupání se vždy staly
objekty, které byly umístěny na konci
měst a obcí. 
Policisté si mohli nohy ušoupat a stále
nic! Ani náznak, ani zmínka. Trestná čin−
nost tohoto pachatele trvala více jak jeden
rok a počty vloupaček stále rostly. Až jed−
nu noc, na sklonku předposledního měsí−
ce v roce, se na ně usmá lo štěstí. Na Ta−
chovsku zadrželi nedaleko vyloupeného
objektu podezřelého muže, který měl
u sebe speciální  hy dra ulické kleště švéd −
ské výroby, které si hravě dokázaly poradit

i s ocelovými pruty do síly 12 mm. Při šir−
ším ohledání místa činu se v nedalekém
remízku od vykradeného objektu podařilo
policistům odhalit i zaparkované auto.
Rychlá lustrace vozidla přinesla rázem
shodu. Muž sedící a zarytě mlčící ve slu−
žebním autě je ten, co odstavené auto

vlastní. Takový malý, šikovný ka−
ravan s vybavenou autodílnou

i obývací ložničkou. Překvapením
pro zkušené policisty bylo, že se po tomto
zjištění pachatel rychle přiznal hned ke
třem dosud neobjasněným případům,
včetně vloupání do luxusního osobního
auta majetného cizince na Chebsku. Dru−
hého dne po zadržení byla u něho doma
v jeho rodinném domku na Rokycansku
provedena domovní prohlídka. Pachatel
byl puntičkář, doslova precizní člověk.
Každou zajištěnou věc okomentoval slo−
vy, kdy a kde ji odcizil, v jakém objektu a
na kterém okrese i místě. Výsledek veške−
rého součtu zněl. Dvacet případů krádeží
vloupáním do bytů, čtyři vloupání do pro−
dejen, do dvou chat, jedno vloupání do
osobního auta a do garáže. 
Při výslechu obviněný překvapivě pro−
nesl. „Nedivte se, krást jsem musel.
I když můj měsíční plat nebyl špatný, tak

mi na mého koníčka, kterým byl automo−
bilový sport a závody aut do vrchu, ne−
stačil! Začal jsem krást a ukradené věci
prodávat.“ Kriminalista Josef Kočí mu
bodře poplácal po rameni. „Franto, a teď
mi řekni pravdu, stálo ti to všechno za
to?“ Oslovený se k němu pootočil a na
chvíli mu pohlédl do očí. „A víte, že jo,
stálo! Opravdová láska přece musí přiná−
šet oběti,“ dodal s posmutnělým úsmě−
vem a pokrčenými rameny, jakoby sám
tomu, co vyřkl, ani pořádně nevěřil. Sou−
hrn odcizených věcí dosáhl částky více
jak 120.000 Kč. Těch třicet osm měsíců
nepodmíněně si k tomu všemu prostě ne−
připočítal. Láska k autům byla pro něho
víc, než jeho rodina a svoboda. 

Karel Fořt
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Ze zápisníku kriminalisty:

Bývalý kriminalista Karel Fořt
napsal už několik knih, ve kte−
rých vzpomíná na odhalování
kriminálních příběhů, které se
staly na Šumavě. Jeho posled−
ně vydanou knihou je Šumav−
ská hora viděla vraha.

Koníček, který se nevyplatil !

Dobrý den. Chceme prodat par−
celu, která je určená ke stavbě
RD. Jedná se o oplocenou zahra−
du se stodolou, vodou a elektři−
nou. Prodáváme ji už poměrně
dlouho. Je zde problém se sou−
sedem, který pokaždé, když při −
jdou zájemci, vyjde ven ze svého
domu a rozmlouvá jim koupi. Ha−
ní naší nemovitost, že je špatně
zaměřená (nechali jsme to za−
měřit geodety), že nám nechal
odpojit elektřinu (což je ne−
smysl), že je to problémová par−
cela. Pokaždé potencionálním
kupcům strká různé papírky, kde
je napsáno jeho číslo a email, že
si potřebuje s nimi promluvit. Už
několikrát nám zájemci říkali, že
je evidentní, že soused chce by −
dlet v okolí sám, že tam nikoho
nechce. Lze se nějak bránit? Ma−
ří nám prodej. Je to kverulant.
Vadí mu různé věci. Např. když
jsme chtěli postavit RD, projekt
byl schválen, začal se zlobit a ří−
kat, že se mu znehodnotí jeho
stavba, když tam postavíme nový
dům a podobné výmluvy... Raději
jsme postavili jinde a tuto parce−
lu chceme prodat. 

Děkuji za radu. 
S pozdravem Vrabcová

Dobrý den, již jsem zde podobné
dotazy zodpovídal. Je nutné si uvě−
domit, že jakékoli zásahy, byť pou−
ze slovní, do vlastnického práva ji−
ného, mohou být postiženy náhra−
dou způsobené škody. Tedy, je−li
jednání určité osoby prokazatelně
natolik intenzivní, že Vám působí
újmu, například v podobě odrazení
zájemců o koupi, pak lze jistě po−
dat k  občanskoprávnímu soudu
žalobu zápůrčí neboli negatorní,
kdy soud nařídí, aby škůdce svého
protiprávního jednání (obtěžování)
zanechal, a případně rozhodne
o náhradě prokazatelně způ sobené
škody. Na Vašem místě bych shro−
máždil důkazní materiál, tedy ze −
jména svědectví osob zajímajících
se o koupi, vyčíslil škodu, která
mohla vzniknout například tím, že
jste museli platit náklady spojené
s pozemkem, který již mohl být
dávno prodaný, a poté zašlete sou−
sedovi předžalobní výzvu k upuště−
ní od protiprávního jednání. Neza −
nechá−li obtěžování, bez váhání
podejte žalobu k soudu.
Děkujeme za dotaz, Váš Realitní
Ombudsman  
Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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Pro přírodu nastává doba zimního
spánku. Také my se na tuto dobu
připravujeme a ukládáme množství
našeho vybavení, abychom ho opět
využili po zimní přestávce. Týká se
to, kromě motocyklů, stále více za−
řízení napájených akumulátory, od
ručního nářadí přes sekačky, elek−
trické zahradní nůžky, až po elektro
kola či koloběžky.
Akumulátory hrají stále významnější
roli v moderní domácnosti. Toto je
jednoduchý návod, jak s akumuláto−
ry zacházet během zimní odstávky,
abychom zajistili jejich maximální ži−
votnost. 
Akumulátory jsou velmi zranitelné.
Přebíjení, nedostatečné nabíjení,
hluboké vybíjení, vysoké nebo na−
opak nízké teploty… Všechny tyto
problémy, pokud nastanou, mohou
mít fatální následky. Téměř každý
z nás má navíc doma akumulátory
rozličných konstrukcí. V motocyklu
či autíčku pro děti nalezneme téměř
vždy olověný akumu−
látor, v aku nářadí na−
lezneme akumulátory
Ni−Cd, Ni−MH a Li−
Ion. Lithiovými aku−
mulátory jsou vyba−
vena, až na výjimky,
elektro kola. 

Olověné 
akumulátory 
Rozdělujeme je na
akumulátory s kapal−
ným elektrolytem a
hermeticky uzavřené,
které jsou na veřej−
nosti známé pod pojmem „gelové“,
přestože gelové téměř nikdo doma
nemá a jsou to akumulátory typu
AGM. Tím jsme si vysvětlili jeden
mýtus, druhý je, že „gelové“ baterie
je nutné nabíjet pulsním nabíječem.
Není to pravda, rizikovým faktorem

při nabíjení je napětí, proto musí být
použity nabíječe určené pro tento
typ olověných baterií.

Obecná pravidla skladování:
1.  Akumulátor vyjměte ze stro−
je, pokud nemáte jistotu, že
odstavený stroj neodebírá
z akumulátoru žádný proud.
2. Akumulátor před uložením
nabijte do plných hodnot.
3. Maximální doporučená te−
plota pro skladování je do
15 °C v suchém a bezpraš−
ném prostředí. 
Poznámka: Chladné teploty
akumulátoru neublíží, pokud
je plně nabitý, ale s poklesem
stavu nabití se zvyšuje mezní
teplota, při které může dojít
k zamrznutí elektrolytu. Při hluboce
vybitém akumulátoru dochází k za−
mrznutí již při teplotách blízkých bo−
du mrazu (−5 až −7 °C).
Takto skladované akumulátory je

doporučeno opětovně dobít po
3 měsících.

Ni−Cd akumulátory
Používají se hlavně v ručním nářadí,
vyžadujícím vysoké odběry proudu.
Chci upozornit na mýtus paměťového

efektu. Tento jev skutečně existuje,
týká se pouze Ni−Cd akumulátorů, ale
dosáhnout skutečného paměťového

efektu v provozu je
téměř

nemož−
né. Ve skuteč−
nosti se za selháním
baterie skrývají jiné závady, např. vý−

robní vada, porušení her−
metičnosti baterie, poško−
zení přebíjením atd.
Ni−Cd akumulátory jsou
nenáročné na údržbu. Je
potřeba je uchovávat
v suchu, v pokojové te−
plotě nebo nižší, cca 10
stupňů. Nevystavovat
slunečnímu záření. Aku−
mulátory uchovávejte vy−
bité, tomuto typu to neva−
dí, naopak je to vhodné.
Nabíjejte je až před pou−
žitím. 

Ni−MH akumulátory
Oproti Ni−Cd konstrukci mají
vyšší kapacitu,
ale menší prou−
dové výkony, a
je potřeba je udr−
žovat stále nabi−
té. Plně vybité
akumulátory je
potřeba nabít do
24 hodin, jinak
dochází k jejich po−
škození. Akumulátory
skladujte v suchém prostředí v teplo−
tách +5 až + 25 °C. Každých šest
měsíců skladování akumulátor dobijte. 
V provozu je potřeba po každém
použití akumulátor dobít a ponechat
uložený mimo spotřebič v podmín−
kách jako při skladování. 

Lithiové akumulátory 
(Li−Ion, Li−pol)

Z bezpečnostních důvodů je každá
lithiová baterie vybavena řídící
elektronikou, která chrání akumulá−
tor před přebitím (nebezpečí vzníce−
ní) a úplným vybitím (ztráta funkč−
nosti).
Vybitý akumulátor je nutné ihned
nabít. Může dojít k poklesu napětí

pod bezpečnostní mez a
elektronika nevratně odpojí
akumulátor od nabíjecích kon−
taktů. 
Akumulátory skladujte vyj−
muté ze spotřebiče (pokud to
jde) v suchém prostředí v te−
plotách 0 až +20 °C v nabi−
tém stavu. Každých šest mě−
síců skladování akumulátor
dobijte. Optimální stav nabití
lithiových akumulátorů při
skladování je 60 až 80 %.
 Plné nabíjení na 100 % snižu−
je výrazně počet cyklů aku−
mulátoru, proto většina origi−

nálních nabíječů nabíjí akumulá−
tor na hodnoty cca 80 %. Přesto se
doporučuje před uložením akumulá−
tor po nabíjení lehce zatížit, lidově
odfouknout.

Co dělat, když akumulátor
selže a nelze jej již nabít?
U olověných akumulátorů je jedinou
možností nahradit vadný akumulátor
novým. Toto platí ve většině případů
i pro prismatické lithiové akumuláto−
ry typu Li−pol.
Akumulátory typů Ni−Cd, Ni−MH a
Li−Ion lze kromě výměny za novou
také repasovat výměnou starých
článků za nové při zachování nebo

i zvýšení původní ka−
pacity. Užitná hodnota
repasované baterie
(pokud je provedena
kvalitně) je tak často
vyšší než původní,
protože jsou použí−
vány novější a mo−
dernější články. Zá−
kazník má často na
výběr mezi několika
kapacitami a kvali−
tou článků v prove−
dení pro hobby nebo

profi použití.
Při výměně článků se měří napětí,
proudy a vnitřní odpory jednotlivých
článků, které se pak spárují tak, aby
blok obsahoval články s co nejvíce
srovnatelnými parametry a výsledný
akumulátor byl rovnoměrně vyvážený. 

Ing. Jiří Gabriel, PROJECT 
AUTOAKU KLATOVY, s.r.o.

Víte, jak ošetřit akumulátor 
v zimním období ?
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OTÁZKA: Předkupní právo spolu−
vlastníků. Vše, co byste měli vědět.

ODPOVĚĎ: Nová právní úprava ob−
čanského zákoníku, která se stala účin−
nou 1. ledna 2018, opět zavedla v usta−
novení § 1124 a § 1125 obecné před−
kupní právo spoluvlastníků k podílu na
nemovité věci. Výjimkou je pouze pře−
vod podílu na osoby blízké.

Kdo je osoba blízká
Ta je definována v občanském zákoní−
ku a pouze v tomto případě předkupní
právo neplatí. Jde o příbuzné v řadě pří−
mé, sourozence a manžela nebo par−
tnera. Má se za to, že osobami blízkými
jsou i osoby sešvagřené nebo osoby,
které spolu trvale žijí.

Spoluvlastník nemůže prodat
svůj podíl komukoli
Pokud plánuje spoluvlastník nemovi−
tosti, bytu či pozemku prodat svůj po−
díl, musí jej nejprve nabídnout ostatním
spoluvlastníkům. Teprve tehdy, když
spoluvlastníci své předkupní právo ne−

uplatní, může jej převést na třetí osobu.
Existuje tu však výjimka. Spoluvlastníci
se mohou již předem, tj. v průběhu ne−
bo již při vzniku spoluvlastnictví, svého
předkupního práva vzdát. Tuto skuteč−
nost je nutno zapsat jako poznámku do
katastru nemovitostí. 

Předkupní právo platí pro
převody úplatné i bezúplatné
Vyhnout se nutnosti nabídnout svůj po−
díl ke koupi spoluvlastníkům darováním
nelze. Právo platí při převodu spolu−
vlastnických podílů úplatných i bez−
úplatných. Pokud spoluvlastníci využijí
předkupního práva při bezúplatném
převodu, nevychází se z kupní ceny, ale
z ceny obvyklé. 

Jak postupovat
Spoluvlastník si musí nejprve najít zá−
jemce a podepsat s ním kupní smlou−
vu. Poté učiní nabídku předkupního
práva spoluvlastníkům. Těm nenabízí
jen cenu, ale musí jim poslat také stej−
ný návrh kupní smlouvy, jaký již pode−
psal se zájemcem o koupi. Poté začíná
běžet tříměsíční předkupní lhůta, kterou
mají spoluvlastníci na vyjádření, včetně
případného uhrazení kupní ceny. Pokud
spoluvlastník projeví v zákonné době
zájem o koupi podílu, je nabízející povi−
nen mu jej odprodat. Pokud podíl kou−
pit odmítne, proběhne obchod se zá−
jemcem, s nímž byla
podepsána kupní
smlouva.

Předkupní 
právo na byt 
a pozemek
Předkupní právo na
byt a pozemek se tou−
to novelou zkompliko−
valo. Jde především
o spoluvlastníky, kteří
bydlí v bytě, ke které−
mu mají garážové stá−
ní nebo sklep. Ty ve
většině případů vlas−

tnicky nepatří k bytu, ale jsou určeny
jako spoluvlastnický podíl na společ−
ných prostorách domu. 
Spoluvlastník, který bude prodávat byt
s garáží, tak bude potřebovat při prodeji
od každého spoluvlastníka garážových
prostor písemnou odpověď. Ve větších
domech či developerských projektech
může jít o desítky až stovky majitelů,
jimž musí být doručena nabídka ke
koupi podílu. Totéž platí u pozemků.
Celý proces prodeje pozemku či bytu
se tak výrazně prodloužil. 
Pro spoluvlastníky domu je znovuza−
vedení předkupního práva výhodné.
Uplatněním svého předkupního práva
lze zabránit například tomu, aby jeden
ze sourozenců prodal svůj podíl na do−
mě po rodičích bez souhlasu druhého
někomu cizímu. 

Ptáte se..

Jednatel realitní kanceláře MÜLLER−REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o. Klatovy, Karel Müller odpovídá na otázky redakce:

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
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Jak se mění doba, mění se i ekonomi−
ka. V bavorsko−českém příhraničním
regionu je to obzvláště viditelné. Jestli−
že dříve využívaly německé firmy sou−
sední hospodářský region zejména
z důvodu výhodných personálních a vý−
robních nákladů, nacházejí se dnes
obě země na stejné úrovni a potýkají se
také i se shodnými výzvami, zdůrazňu−
je Bertram Vogel, jednatel Niederbay−
ern−Forum. „Díky kontaktům, výměně
zkušeností a kooperacím je možné vy−
užít celou řadu synergií, které jsou pří−
nosem pro všechny zúčastněné stra−
ny“, vyzdvihla Ing. Jaroslava Pongratz,
manažerka kontaktních sítí Evropského
regionu Dunaj−Vltava.
Evropský region Dunaj−Vltava a Niederba−
yern−Forum uspořádaly v Klatovech třetí
ročník přeshraniční Bavorsko−české bur−
zy firem a tuto příležitost k navázání no−
vých kontaktů využilo na 100 vystavova−
telů a 300 návštěvníků.
Prezident krajského sněmu Dolního Ba−
vorska Dr. Olaf Heinrich, který je součas−
ně předsedou obou organizací a který nad
akcí převzal záštitu, poukázal na to, že ví−
ce než 3 000 bavorských firem udržuje
obchodní styky s Českou republikou a ví−
ce než 350 firem zde má zastoupení v po−
době vlastní pobočky. Smyslem burzy fi−
rem je svést obchodní partnery dohroma−

dy a podpořit tak vytvoření nových přesh−
raničních kooperací. „Díky vzájemné dů−
věře, komunikaci a kooperaci bude náš
region i v budoucnu silný a
konkurenceschopný,“ uvedl
Dr. Heinrich, který vnímá tu−
to akci jako skvělý signál pro
evropské hodnoty.
Dva referenti poskytli náv−
štěvníkům z oblasti strojíren−
ství, elektrotechniky, IT,
automotive a tentokrát také
stavebnictví příklady úspěš−
né přeshraniční spolupráce:
Daniel Schmidbauer, ředitel
závodu HEYCO−WERK Süd
Heynen GmbH & Co. KG,
připomněl historii své firmy,
která byla založena v roce
1936, v roce 1960 přesídle−
na do Bavorska a již v roce
1995 byl vybudován závod
v České republice. „Zpočát−
ku byl spíše pobočný, dnes
již pracuje zcela samostat−
ně,“ uvedl Schmidbauer. Po
velkých investicích do náku−
pu strojů se obrat firmy
v uplynulých třech letech zdvojnásobil a
také do budoucna jsou plánovány staveb−
ní úpravy, jejichž cílem bude závod ještě
dále rozšířit.

Podobně jako první řečník byl též Dr. Mar−
tin Dvořák, ředitel firmy Zambelli−technik
s.r.o., na burze firem poprvé. Přítomným

ukázal, jak se struktura firemní skupiny
Zambelli v rámci spolupráce mezi jižními
Čechami a Bavorskem v průběhu let
úspěšně rozrůstala.

Oba ocenili pozitivní výsledek této akce.
Jak uvedli, velmi zajímavá byla na veletrhu
především výměna informací při osobních

rozhovorech. „Měli jsme možnost
navázat velké množství kontaktů
s firmami z nejrůznějších oblastí,“
uvedl Martin Dvořák, který se chce
v příštím roce určitě znovu zúčastnit.
Tyto ohlasy pochopitelně těší také
Jaroslavu Pongratz, manažerku
kontaktních sítí Bavorsko−Čechy,
která jak před burzou samotnou,
tak také přímo při ní i po ní, propo−
juje partnery z obou stran hranice,
kteří o to projeví zájem. „Také ten−
tokrát jsme zaznamenali obrovský
feedback. Mnozí účastníci, kteří tu
nebyli poprvé, mě informovali, že
ze získaných kontaktů velmi profi−
tovali. Poznali, jak velký je potenciál
a burzu firem rádi znovu využijí pro
navázání další spolupráce.“
Také Bertram Vogel má velkou ra−
dost z toho, že se tento typ akce
vyprofiloval jako centrální motor
přeshraničního hospodářského
prostoru. „Firmy z obou zemí jsou
konfrontovány se stejnými výzvami

a je smysluplné společně pracovat na
propojování tohoto atraktivního ekono−
mického regionu a prezentovat ho také za
jeho hranicemi.“                                  (re)

3. Bavorsko−česká burza firem v Klatovech – hlavní motor přeshraničního hospodářského prostoru

Společně se těšili z úspěchu 3. ročníku burzy firem: Radek
Pašava, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
(vzadu zleva), Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy,
Willi Killinger, zastupující zemský rada okresu Regen, Da−
niel Schmidbauer, ředitel závodu HEYCO−WERK Süd Hey−
nen GmbH & Co. KG, Dr. Martin Dvořák, jednatel firmy
Zambelli−technik, s.r.o., Bertram Vogel, jednatel Niederba−
yern−Forum, Kaspar Sammer, jednatel Evropského regionu
Dunaj−Vltava (vpředu zleva), Mgr. Radka Trylčová, ředitel−
ka Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji, Ing.
Jaroslava Pongratz, manažerka kontaktních sítí Bavorsko
– Česko, Dr. Olaf Heinrich, prezident krajského sněmu Dol−
ního Bavorska.             Foto: Evropský region Dunaj−Vltava

Když se ze sousedů stanou partneři
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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 zemního 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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Tento rok se celou Českou re−
publikou nese námět 30. výro−
čí pádu komunistického reži−
mu, kdy se po sametové revo−
luci Československo dostalo
mezi svobodné demokratické
země.

Na akce tematicky zaměře−
ných k těmto oslavám srdečně
zve Plzeňský kraj. V  sobotu
9. listopadu se koná v  Železné
a Bavorské Rudě akce nesoucí
název Vlakem s  nostalgií na
hranice. Vypravený dobový vlak
Brejlovec s historickými vago−
ny odjede z  Hlavního nádraží
v Plzni. Ve vlaku budou prodá−
vány původní jízdenky a příto−
men bude i dobový průvodčí
a proběhne kontrola jízdních
dokladů, pasová a celní pro −

hlídka – pašování zboží jen na
vlastní nebezpečí!

Druhou listopadovou akcí je
Přestřižení „železné opony“
v obci Železná. Ta se uskuteční
23. listopadu v prostoru bývalé
vojenské roty Pohraniční stráže.
V rámci programu bude možné
navštívit prostor prohlídka
insta lovaných výstav, komento−
vaná 15ti kilometrová pro −
cházka na Pleš s  pracovníkem
CHKO, dozvědět se o systému
„krytí“ na hranicích a životě
v  pohraničním pásmu do roku
1989 nebo absolvovat komen−
tovanou prohlídku Pleše včetně
historie místa i zániku obce. 

Podrobné informace k akcím
naleznete na webovém portálu
www.turisturaj.cz .

Vzpomínkově po stopách
Železné opony
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AUTOSERVIS HEBERLEIN v Kašo−
vicích u Sušice je od roku 2000
autorizovaným servisem vozů Mit−
subishi. Nové modely Mitsubishi
disponují vyspělou technologií a
výkonné motory vám umožní ces−
tovat prakticky kamkoliv. Poskytují
nebývalý komfort díky variabilnímu
interiéru a prostornému zavazadlo−
vému prostoru.

Mitsubishi Space Star
Auto je mimořádně agilní a současně
nabízí velmi nízké náklady na provoz a
údržbu. Interiér je vzdušný, což je dá−
no i většími vnějšími rozměry. Ovládá−
ní je velmi jednoduché a interiér není
zbytečně přeplácaný. Za pátými dveř−
mi se skrývá skromný zavazadlový
prostor o objemu 175 litrů. Má však
dvojité dno, kde objevíte řadu praktic−
kých přihrádek. Po jejich odejmutí lze
prostor navýšit na 235 litrů. Zadní se−
dadla jsou dělená a sklopná.
Malý Japonec se prodává se dvěma
benzinovými tříválci. Základní nabídku
tvoří agregát o objemu jednoho litru
s výkonem 52 kW a silnější dvanác−

tistovka disponující 59 kW. Motor je ti−
chý a při sešlápnutí plynu otáčky mo−
toru letí rychle nahoru. V městském
provozu se Space Star pohybuje velmi
svižně. Stovku udělá za 12,7 sekundy
a rozjede se až do 180 km/hod.
Menší nerovnosti na vozovce podvo−
zek filtruje naprosto příkladně. Zadní
náprava je tvořena vlečnou nápravou,
která dává vozidlu dostatek stability a
v zatáčkách neodskakuje. Space Star
je dobrou alternativou pro všechny,
kteří chtějí malé a spolehlivé auto. 

Nové Mitsubishi ASX
Spolehlivý japonský motor 2.0 MI−
VEC o výkonu 150 k, moderní auto−
matická převodovka CVT, pohon 4x4
představuje nové Mitsubishi ASX
stvořené pro každodenní dobrodruž−
ství. Systém pohonu všech kol ASX
nabízí řidiči možnost volby ze tří reži−
mů (2WD, 4WD AUTO a 4WD LOCK).
Když usednete za volant, okamžitě
zjistíte, že vozidlo poskytuje perfektní
výhled na silnici, což je dáno vyvýše−
nou polohou sedadla. Zvýšený posed
také umožňuje snadnější nastupování

a vystupování. Ženy ocení zejména
asistenta rozjezdu do kopce nebo par−
kovací kameru, která poskytuje per−
fektní přehled o dění za vozidlem.
K vysoké bezpečnosti v případě neho−
dy výrazně přispívá bezpečnostní kon−
strukce karoserie RISE (zkr. „Reinfor−
ced Impact Safety Evolution“) od Mit−
subishi Motors, která účinně pohlcuje
energie a pomáhá zajistit neporuše−
nost kabiny. Zároveň pomáhá chránit
palivový systém před poškozením při
nárazu zezadu. Při nárazu je posádka
již v základu chráněná 7 airbagy včet−
ně kolenního airbagu řidiče. Nové ASX
je vybaveno LED světlomety vpředu
i vzadu a to včetně mlhových světel.
Zadní sedadla jsou dělená v poměru
60/40. Po jejich sklopení získáte ob−
rovský zavazadlový prostor, který po−
skytuje maximálně využitelný objem
1 219 litrů.
Atraktivní desing, pokročilé technolo−
gie, bezpečnostní systémy, spolehlivý
japonský motor a jistota na jakémkoliv
povrchu – to je Mitsubishi ASX, který
je vstupní branou do nabídky SUV vo−
zidel automobilky Mitsubishi Motors.

L200

Mitsubishi L200 nové generace před−
stavuje spolehlivého neúnavného ta−
houna, na kterého se můžete vždy
spolehnout. Při jízdě v terénu vám do−
přeje pohodlný a bezpečný pocit jízdy
jako v osobním vozidle. 
Systém Super Select – II umožňuje řidi−
či zvolit nejvhodnější nastavení podle
aktuálního terénu a jízdních podmínek,
díky čemuž se výrazně zlepšují trakční
schopnosti při jízdě s prázdnou korbou.
Součástí systému je uzávěrka meziná−
pravového diferenciálu a 100% uzávěr−
ka zadní nápravy, která zajišťuje mimo−
řádné schopnosti při jízdě v terénu.
Mitsubishi L200 má přeplňovaný
vznětový čtyřválec o obsahu 2 442
cm3 a výkonu 181 koní/133 kW. Maxi−
mální rychlost je 177 km/hod. 
L200 reprezentuje to nejlepší ze zá−
stupců opravdových čtyřkolek Mitsu−
bishi – ve své formě i obsahu a kráčí
tak ve šlépějích legendárního Pajera.
Toto podtrhuje i fakt, že zaujímá cca
30% globálního trhu s pick−upy napříč
všemi značkami.                           (pi)

Japonská pečlivost, přesnost a vysoká kvalita slaví úspěchy

Do Kašovic u Sušice pro vozy Mitsubishi
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Svatba je den, kdy se nám zcela zá−
sadně změní dosavadní život. Právě
proto je to událost pro celou širo−
kou rodinu velmi významná a její
přípravě se věnuje nebývalá pozor−
nost. Vybrat si dokonalé šaty, ve
kterých se celý den bude cítit jako
princezna, je pro každou nevěstu
tím nejdůležitějším předsvatebním
úkolem. Ona i její družička dobře ví,
že správně zvolené, navržené a uši−
té šaty jí mohou vylepšit postavu a
zvýraznit to, co je na ní nejkrásněj−
ší. Ten den se stává modelkou, s níž
každý fotograf rád tvoří a pro svého
vyvoleného božskou královnou. 
V Klatovech má dlouholetou tradici
svatební salon Bílá Růže, který pod
tímto názvem již od roku 2001 po−
máhá nevěstám ušít a opatřit šaty
pro tuto jejich jedinečnou životní udá−
lost. Pro jednu z majitelek, za svo−
bodna paní Alenu Silovskou, dnes
Krausovou, byl návrh a šití plesových
a svatebních šatů zpočátku jen těžko
uskutečnitelným dívčím snem. 
„O tom, co jednou budu dělat, jsem
nikdy nepochybovala. Už jako malá

holka jsem chtěla nosit a umět si
i ušít šaty jako z pohádky, šaty pro
princezny. Že by to nemusel být jen
sen, ve mně utvrzoval příklad mé tety
a otcova strýce, kteří v té době měli
krejčovskou dílnu a salon ve Vídni,
tak proč ne já? Inspirací, vzorem krá−
sy a elegantního oblékání podle nej−
novějších trendů byla také má ma−
minka ve svých kostýmcích a klo−
boucích, která ochotnicky hrála di−

vadlo. Nechala mě vyučit v Plzni pán−
skou krejčovou a později mě podpo−
rovala i při studiu střední oděvní ško−
ly v Praze. O šití neby−
la nouze. Ušila jsem
i svoje první svatební
šaty pro své tři sestry,
pro sebe a pánské ob−
leky pro dva bratry, ale
salon nikde. 
Konečně dospěla do
nevěsty i moje dcera
Alena, v září 2000 mě−
la svatbu a to byla
chvíle, kdy se můj
dlouholetý sen stal
skutečností a my dvě
Aleny jsme si o rok
později otevřely spo−
lečně svatební salon
Bílá Růže.“
Na vyprávění maminky navazuje
dcera Alena Čechová: 
„Pro nás pro obě je to vždy, jako kdy−
bychom zařizovaly svatbu pro sebe.
Pomáháme každé nevěstě
s radostí a s vědomím, že na
tento den by neměla nikdy
zapomenout. Měl by být pro
ni i v časech horších, které
mohou přijít, jistotou, že to
byl den, kdy byla nejkrásněj−
ší, nejšťastnější a nejžádouc−
nější ženou pro svého muže
i široké okolí. 
Modely šatů navrhujeme my,
nebo je tvoříme společně
s nevěstami a maturantkami
podle jejich přání a nápadů.
Využijeme také naše zkuše−
ností a doporučíme nejvhod−
nější materiál a střih, aby−
chom jim splnily co nejlépe
jejich sny. Můžeme také na−
bídnout velkou kolekci již ho−
tových modelů šatů, které
máme od tuzemských i za−
hraničních dodavatelů.“ 
Svatební salon Bílá Růže

z Klatov se také pravidelně
účastní různých módních
přehlídek a soutěží. Úspěš−
ná byla účast například
v soutěži O nejkrásnější
svatební šaty roku 2006
v Praze v Lucerně, v roce
2007 v Lucerně, v roce
2008 v Kongresovém cen−
tru v Praze, v letech 2014 a

2015 v Grandhotelu Pupp v Karlo−
vých Varech. Šaty předváděly model−
ky Lucie Smatanová, Jana Doleželo−

vá a Nancy. Šaty Lu−
cie Smatanové jsou
stále vystaveny
v salonu.
Paní Alena Krauso−
vá nás také sezna−
muje s množstvím
služeb, které pro ne−
věsty, ale i pro ma−
turantky nabízí: „Vy−
brané modely vždy
ušijeme a upravíme
dle potřeby a dozdo−
bíme. Můžeme se
pochlubit ruční pra−
cí, mezi něž patří na−
šívání korálků, ka−
mínků, různé výšiv−

ky, výroba šperků, svatebních kytek.
Veškeré návrhy a design je v režii
dcery Aleny. Postaráme se i o oble−
čení družiček, ženicha i rodičů. 

Oblékáme také děti od batolat až po
náctileté a nevěsty od velikosti 32 až
64. Jako bonus doporučíme nevěs−
tám i služby spojené se svatbou, ja−
ko jsou prstýnky, oznámení, dopo−
ručíme místa sňatku, hostiny. Při za−
půjčení svatebních šatů svatební zá−
voj a podvazek nevěstě zůstává na
památku. 
Z počátku nás provázela nejistota,
zda budeme moci vyhovět všem ná−
rokům našich zákaznic, ale protože
se snažíme naplnit přání a splnit vy−
sněný sen každé naší nevěsty nebo

maturantky, plníme si i my
svůj sen. Některé nevěsty a
maturantky využijí možnosti
se u nás nechat nalíčit profe−
sionálními vizážistkami přímo
ve svatební den, vystrojí se
zde do svatebních šatů a od
nás odjíždí vstříc novému ži−
votu. 
Nám pak nezbývá než jim po−
přát hodně lásky a štěstí. To
by mohl být konec vyprávění
o svatebním salonu Bílá Růže
v Klatovech, ale protože mám
4 vnoučata a každé má svůj
malý sen, mohl by mít příběh
pokračování a s vámi, čtenáři
Rozhledu, se těšíme u nás br−
zy na viděnou. Do budoucna
máme další vize, plány, o kte−
rých budeme veřejnost prů−
běžně informovat. 
S pozdravem Alena&Alena.“     

(pi)

Splněný sen mnoha šťastných nevěst
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Máte doma starý prsten po praba−
bičce, zlaté mince, šperky, které již
dávno vyšly z  módy, či dokonce
zubní zlato? Pokud ano, vězte, že
nyní je ten ideální čas k jejich zhod−
nocení. Ceny zlata se totiž aktuálně
pohybují velmi vysoko. 

Místem, kde můžete udělat výraz−
nou radost své peněžence, je Zlatá
Banka. Garantuje výkup drahých ko−
vů v čele se zlatem za nejlepší ceny.
Přidává k tomu rovněž férové jedná−
ní a osobní přístup, díky němuž
se vaše transakce stane jedno−
duchou záležitostí.

Důkazem budiž slova bývalé
zákaznice paní Čížkové: „Měla
jsem několik starých prstenů
po prarodičích, ale rozhodně

jsem je nechtěla prodat pod 
cenou. Zaujala mě právě Zlatá
Investiční Banka, která nabízí
vysoké ceny za výkup. A byla jsem
skutečně mile překvapena, nabídli
mi přes 12 tisíc korun, za které jsem
nakoupila dárky pro své blézké
a ještě mi zbylo.“

Nejlepší ceny
Vysoké výkupní ceny si Zlatá Banka
může dovolit díky spolupráci s rafi−
nériemi po celém světě. Na růst ce−
ny zlata má velký vliv mimo jiné 
i aktuální politicko−ekonomická situ−
ace v Evropě a Evropské Unii, která

mu nyní přímo nahrává. Za své
šperky, přívěšky, mince, hodinky
apod. dostanete zaplaceno okamži−
tě, v hotovosti, dle aktuálního kurzu
světové burzy, a především hodně.

Osobní přístup
Základem při prodeji vašich šperků je
diskuze. Zástupci Zlaté Banky s vámi
vše proberou a doporučí vám tu pro
vás nejvýhodnější nabídku. 

Neváhejte tedy a přijďte se o kva−
litách Zlaté Banky sami přesvědčit.

Náměstí Republiky č. 4/3, 
Plzeň I. – (vravo od staré radnice)  

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

12:30 – 17:00
+420 374 446 552

www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit

ke skutečným odborníkům. 

Ideální čas pro prodej
starých šperků!
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Pane řediteli, každé takové rozhodnutí
má dvě stránky. Ta první je mít něja−
kou vizi a ta druhá, podstatná, jsou
peníze.
To máte naprostou pravdu. Ale když vy−
užijete nabídnuté možnosti, pak se věc
podaří. Rekonstrukci budovy v Poš−
tovní ulici v Sušici jsme provedli díky
dvěma projektům, které byly hrazeny z
peněz Evropské unie. Rozpočet byl na
částku 6 milionů korun. Za tyto peníze
jsme v prvním patře a v suterénu uděla−
li učebny pro celoživotní vzdělávání, za−
jistili bezbariérový přístup a zrekonstru−
ovali veškeré sociální zařízení.
Buďme konkrétní.
Máme čtyři nové učebny. Jedna je pro
technickou výuku dětí mateřských škol,
druhá pro technickou výuku žáků zá−
kladních škol, třetí je specializovaná na
výuku instalatérů a elektrikářů a čtvrtá
je zařízená ve stylu posluchárny a bude
sloužit pro další vzdělávání dospělých.

Mluvil jste o vizi. Ta naše je taková, že
chceme podpořit zájem o techniku už u
dětí v mateřských školách, dále pak u
žáků na základních školách a také při−

spět k vyšší technické vzdělanosti jak
mladých lidí, tak i té střední i starší ge−
nerace. Jsem rád, že už například v no−
vých třídách probíhá celá řada kroužků
pro mateřské školy i pro žáky základ−
ních škol.

Kdy jste dostali tento nápad podpořit
technickou vzdělanost?
Jednak nás k tomu přivedla možnost
čerpat evropské peníze z dotačních ti−

tulů, které s tím počítají a pak tu byl
samotný zájem ze strany mateřských
škol a základních škol. Je zde i další
věc, která se odvíjí přímo z našich
vlastních zkušeností. Stále více zjišťu−
jeme nezájem ze strany mladých lidí
o technické obory a jejich malou ma−
nuální zručnost. Přitom uplatnění ab−
solventů technických oborů v praxi je
stoprocentní.
Vaše snaha je v době, kdy se diskutu−
je, zda maturitu z matematiky ano ne−
bo ne.
Výuku matematiky musíme řešit už na
základních školách a odpovědět si na
otázku, zda ji vyučujeme v dostatečném

rozsahu a kvalitně. Na centrální úrovni
musí být jasně řečeno, zda chceme
technicky vzdělané lidi, nebo nechce−
me. Pokud je nechceme, pak matemati−

ku NE. Jestliže chceme technicky vzdě−
lané lidi, tak bez matematiky a fyziky to
nejde a v některých oborech i bez che−
mie. Pokud se podíváme do vyspělých
evropských a světových zemí, tak tech−
nicky vzdělaní lidé hrají prim.
Nakonec i vaši absolventi učebních
i studijních oborů se bez technické
vzdělanosti neobejdou.
Samozřejmě a navíc musí být i manuál−
ně zruční. Po ukončení učebního oboru
mají možnost si své znalosti prohloubit
nástavbovým studiem, které je zakon−
čeno maturitou. Zájem o naše absol−
venty řemeslných oborů je ze strany
českých i německých firem velký.  (re)

Ředitel SOŠ a SOU v Sušici Ing. Jaromír Kolář říká:

Rekonstrukcí naší budovy v Poštovní ul. v Sušici
podporujeme technickou vzdělanost dětí

Den otevřených dveří a zemědělský den na SOŠ a SOU Sušice
Zveme budoucí žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost na Den ote−
vřených dveří, který se uskuteční v pátek 29. listopadu od 8:00 do
16:00 hodin a v sobotu 30. listopadu od 9:00 do 12:00 hodin. 
V pátek 29. listopadu bude v areálu školy U Kapličky 761 součas−
ně se Dnem otevřených dveří probíhat Zemědělský den. 
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Jihozápadní dřevařská akciová
společnost si letos v srpnu při−
pomněla 20 let od svého zalo−
žení. Má celkem 5 divizí: Tábor,
Železná Ruda a Horní Blatná,
Český Krumlov a Nové Hrady,
Vyšší Brod a  Klatovy a posled−
ní divizí je Stálkov. Společnost
je ryze česká a na podnikatel−
ských aktivitách se nepodílí
žádná zahraniční firma. Jejími
smluv ními partnery jsou napří−
klad Lesy ČR, Správa NP Šu−
mava, městské i obecní úřady,
které mají v majetku lesy a sou−
kromí vlastníci lesních porostů.
Společnost nabízí komplexní
služby majitelům lesa. Jedná se
o těžbu dříví vlastními harvesto−
rovými technologiemi, dopravu
dříví vlastními odvozovými sou−
pravami a výkup dříví všech sor−
timentů a dřevin za maximální
ceny.
Firma je schopna pro vlastníky
lesa zajistit veškeré druhy těžeb

od probírek do 40 let až po mýtní
úmyslné těžby. Samozřejmostí je
zpracování kalamit.
Dále nabízí zalesňování, ochra−
nu kultur proti zvěři a hmyzím
škůdcům, výrobu a stavbu oplo−
cenek a další činnosti související

s obnovou lesních
porostů.
Nově firma nabízí
i přepravu strojů –
lesních, zeměděl−
ských i stavebních
na hlubinném

podvalníku Faymonville mega−
max + Scania V8 R650.
Pro vlastníky lesů zajišťuje výkup
dříví. Vzhledem k velkým ročním
objemům obchodovatelného dříví
a nadstandardním vztahům s vel−
kými zpracovateli dříví v regionu
je společnost schopna nabídnout
nejvyšší výkupní ceny dřeva.
Výroba a prodej palivového dřeva
včetně štípaného probíhá na ma−
nipulačním skladu v Sušici. Štípají
zde několik druhů dříví podle po−
žadavků zákazníka. V nabídce je
palivové dříví sypané nebo sklá−
dané, štípané. Firma zajišťuje jeho
rozvoz podle přání zákazníků pří−
mo na dohodnuté místo.          (pi)

Jihozápadní dřevařská a.s. přichází s jedinečnou nabídkou:

Dvoumetrové jehličnaté palivo za 299 Kč



Jste muž, dbáte na svůj zevnějšek a
dokonce nosíte vous nebo plnovous,
ale stále ještě nevíte, co je to Barber
shop? Pak máte nejvyšší čas to na−
pravit. Barber shop není jen klasické
pánské holičství, jak by vyplývalo
z překladu anglických slov, ale je to
způsob života, je to místo, kde se va−
šemu zevnějšku dostane té nejvyšší
péče. O vlasy a vousy se vám budou
starat jen muži a můžete se těšit na
příjemné prostředí s místem svobod−
ného vyjadřování, otevřených debat
a zajímavých setkání. 
Hned po vstupu vás v duchu tradice čeká na
uvítání panák kvalitní whisky nebo rumu a po−
kud snad alkohol nemůžete, skvělá káva a pří−
jemná masivní kožená sedačka. To vše jen
proto, abyste měli příjemné zázemí pro váš
přerod ve skutečného muže na úrovni, který
získává ve společnosti pozornost, vážnost a
úctu. Je to místo, kde se rozhovor stáčí ryze na
mužská témata a kde můžete být sami sebou.

V Klatovech je takovým Barber shopem sa−
lon Route Cuts 112 v Balbínově ulici, kousek
pod Černou věží a náměstím. Majitel, pan
Petr Frydrych, nás v něm provedl a seznámil
nás s nabídkou služeb:
„Jsme nejexkluzivnější pánský salon v Klato−
vech. Nestříháme a neupravujeme jen dospě−
lou a starší generaci pánů, ale stříháme i děti
od 1 roku, mladíky a studenty, kteří chtějí
svou upraveností zaujmout své okolí.

Střih vlasů u nás zahrnuje i různé
vyholení linky a ornamentů, zaho−
lení krku, kontur, mytí a styling. Sa−
mozřejmostí je i opálení chloupků
na uších a vytrhnutí chloupků z no−
su voskem. Kromě stříhání prová−
díme i úpravu vousů, ve které je
zahrnutý zábal horkým ručníkem,
takzvaný HOT TOWEL, holení břit−
vou (Shavettou).
Jako ve správném Barber shopu si
muži u nás službu vychutnají, zdar−
ma dostanou kávu, nealko nápoj,
nebo něco ostřejšího. Se zákazní−
kem střih vlasů vždy důkladně pro−
konzultujeme, to samé při úpravě
vousů. Musí od nás vždy odcházet
maximálně spokojený se svojí no−

vou vizáží a s chutí se k nám vrátit, jakmile to
bude potřebovat.
Protože chceme mít na každého zákazníka
dostatek času, a aby u nás nikdo nemusel
čekat, až se na něj dostane řada jako v kla−
sickém holičství, objednáváme každého zá−
kazníka na jeho termín. Zavolejte a domluví−
me si termín vaší návštěvy.“                    (kr)
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I muži mají svůj salón krásy !
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Společnost MANITEC trade, s.r.o.
sídlící v Koutě na Šumavě na Domaž−
licku inspirovala vytvoření dealerské
sítě Toyoty. Ve zkušebním období –
pro obě strany stejně náročném –
potvrdila svým přístupem životas−
chopnost dealerského konceptu a
pomohla Toyotě nastartovat proces,
kterým se v ČR zásadně odlišuje od
ostatních dodavatelů.
Společnost MANITEC trade vznikla
v roce 2000 po rozpadu domažlické
Desty. Část prodejního týmu zůstala
pohromadě a pod vedením jednatele a
jediného majitele Luďka Červeného
dále nabízela k prodeji jak vozíky De−
sta, tak náhradní díly na ně.
„Jak Desta ztrácela postupně půdu
pod nohama, bylo životně nutné začít
se orientovat na jiné značky vozíků.
Později, po roce 2008 a po vypuknutí
krize, jsme nejhorší roky a propad trhu
překonali i díky rozšíření portfolia

o další typy techniky, například země−
dělskou techniku JCB. Mohl jsem díky
tomu udržet osvědčené, pracovité a
spolehlivé lidi, které jsem nechtěl za
žádnou cenu propouštět, což se mi
později v kladném vrátilo,“ vzpomíná
Luděk Červený a pokračuje:
„Získali jsme postupně velmi dobré
povědomí o trhu v našem regionu, za−
čali jsme sílit a získávat zkušenosti.
V letech 2011 až 2012 krize odezněla a
my jsme opět přemýšleli, jak firmu dál

profilovat, jak jí zajistit další růst a roz−
voj. Na trhu jsme se často setkávali se
značkou Toyota, jejíž hezké a profesio−
nální jednání se zákazníky nás vždy
úžasně fascinovalo, přestože jsme si
ve vozících přímo konkurovali. Zkusili
jsme Toyotu oslovit a nabídnout jí par−
tnerství ve formě dealerství. Toyota
souhlasila, protože uvažovala podo−
bným směrem. První rok jsme fungo−
vali bez dealerské smlouvy, obě firmy
si spolupráci na principech dealerské−
ho partnerství vyzkoušely, a protože
zjistily, že spolupráce je plodná a pří−
nosná, uzavřely v roce 2013 regulérní
dealerskou smlouvu. Byli jsme první
oficiální smluvní dealer Toyoty v ČR.
Tento krok přinesl zvýšení zájmu o naši
firmu i produkty, které Toyota nabízí.“
Firma Manitec musela ostatní značky
odsunout do pozadí, omezit postupně
i oblast zemědělské techniky a začala
se věnovat naplno prodeji a servisu

čelních vozíků i skladové techniky Toy−
ota. Luděk Červený dodává:
„Toyota zcela otevřeně řekla, že je
s naší prací velmi spokojená, ověřila si
smysluplnost prodeje prostřednictvím
dealerů a od té doby dealerskou síť
rozšířila o další tři společnosti. Jsme
hrdí na to, že jsme stáli u zrodu tohoto
obchodního modelu Toyoty v ČR. Bylo
za tím hodně práce, která se nyní vy−
plácí oběma stranám. Dnes máme již
7 servisních techniků, 2 obchodníky a
prodáme kolem 70 vozíků ročně, z to−
ho asi 30 nových.“

Pro Luďka Červeného má spolupráce
s Toyotou obrovský smysl, protože její
výrobky mají vysokou kvalitu a velmi
dobré jméno nejen v ČR, ale v celém
světě: 
„Můžeme poskytovat služby, které
dříve v naší nabídce chyběly. Co nám

třeba velmi pomohlo, je rychlá do−
dávka náhradních dílů, nebo možnost
testování vozíků prakticky celého
spektra z širokého portfolia Toyoty
zdarma, se zbožím, které náš zákaz−
ník manipuluje a v podmínkách, které
má. Rychlost, se kterou díky okamži−
tě dostupným dílům umíme zajistit
servis, jen zvyšuje naše odborné re−
nomé. V našem regionu to do druhé−
ho dne umí málokdo.“
„Vážíme si, že je k nám Toyota jako
k malé firmě s 15 zaměstnanci vstříc−
ná a korektní, ctí bez výhrad náš re−
gion, podporuje nás a pomáhá nám
růst ve všech oblastech podnikání.
Proti dřívějšku jsme radikálně rozšířili
nabídku služeb, druhů i typů vozíků,
zvýšili jsme svoji odbornost i profe−
sionalitu v prodeji i v servisu. Síla To−
yoty jako největší světové firmy
v oboru nám otvírá dveře mnoha fi−
rem. A za nimi pak můžeme v plné mí−
ře uplatnit i naše přednosti a výhody,
které vyplývají z lokální působnosti.
Lokální a globální se propojí a zákaz−
ník těží z obou přístupů, což je pro ně−
ho, podle mého názoru, ideální stav.
Působíme hlavně na Domažlicku

a Klatovsku, ale aktivity máme v pod−
statě v celém plzeňském kraji, včetně
Plzně.“
Užší vazby a lokální přítomnost je ur−
čující pro mnoho zákazníků. Luděk
Červený to považuje za velkou výho−
du, či spíše dokonce podmínku:
„Mají jistotu, že je o ně lépe postará−
no. Vzdálená centra jiných dodavatelů
právem považují za příliš anonymní a
neosobní. Chodsko je specifický re−
gion, lidé jsou zde silně patriotičtí, his−
toricky si zakládají na osobním přístu−
pu. Komunikace s nimi vyžaduje trpěli−

vost, férovost a perfektní znalost jejich
potřeb. Argumentace musí být jasná,
přesvědčivá, ideálně založená již na
pozitivních referencích z regionu, který
znají. Jinou specifickou odlišností je
mnohem silnější hlas obsluhy vozíku.
Nespokojenost řidiče s vozíkem může
být i důvodem odchodu z firmy. Testo−
vání, a tedy přístup k testovacím vozí−
kům z flotily Toyoty je proto dalším
rozdílovým faktorem ve prospěch Ma−
nitecu.
Osobní přístup a osobní přítomnost
právě při testování vozíků je nevyhnu−
telná. Vnímali jsme to, když jsme za−
čali intenzívně nabízet dlouhodobý
pronájem vozíků s full servisem. Zaži−
tou tradiční hodnotou je přece vlastnit
to, co používám, protože to pak mám
plně pod kontrolou. Narážíme na tento
názor, když nabízíme li−ionové baterie
nebo l_Site, systém správy flotily. Dá
se říci, že to trvalo dva až tři roky, než
jsme zákazníky přesvědčili. Nyní zase
nic jiného nechtějí, protože pochopili,
že je nechceme ošidit, ale naopak
ulehčit jim práci a ubrat starosti. 4

MANITEC inspiroval Toyotu
a jako první získal již v roce 2014 dealerský kontrakt

www.manitec.cz

Firma MANITEC trade, s.r.o., v Koutě na Šumavě.
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4 Vidí, že to funguje a jsou spokoje−
ní. Věří mně, kolegům, a proto věří
i technologiím, které jim přinášíme.
Proto jsme se velmi dobře již dvakrát
vypořádali i s obměnou značky, kterou
prodáváme.“
Vývoj je znát i ve skladbě prodaných

vozíků. V začátcích spolupráce tvořily
prodeje z 95% čelní vozíky se spalova−
cím motorem. Podíl skladových vozíků
a elektrických čelních vozíků byl nízký.
Po 5 letech spolupráce s Toyotou se to
radikálně změnilo. Skladová technika
včetně největších systémových vozíků
mírně převažuje a z 45% podílu čelních

vysokozdvižných vozíků tvoří elektric−
ké vozíky již zhruba polovinu.
„Vše výše uvedené svědčí o rozšíření
rozmanitosti zákaznické struktury a na−
ší schopnosti více se na trhu rozkročit
a vyhovět širokému spektru požadav−
ků. Z pil, stavebnin a ostatních klasic−

kých těžších venkovních provozů
vhodných pro spalovací vozíky jsme se
posunuli i do velkých moderních distri−
bučních a logistických center, která
mají diametrálně odlišné potřeby,“ říká
na závěr Luděk Červený, majitel spo−
lečnosti MANITEC trade, s.r.o. v Koutě
na Šumavě na Domažlicku.             (re)

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

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

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

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

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

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

Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium 
– výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Uchazeči musí předložit maturitní
vysvědčení ze střední školy. Studium je zakončeno maturitní zkouškou
z odborných předmětů.

Předškolní a mimoškolní pedagogika – čtyřleté dálkové studium
– výuka probíhá 2 soboty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní
zkouškou.

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

pro školní rok 2020/2021:

Dny otevřených dveří:
každé pondělí 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.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

1. 10. 2019 zahajuje vzdělávání Konzultační středisko 
Vysoké školy Uherské Hradiště ve Staňkově. 
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

POZOR NOVINKA
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Střední škola zemědělská a po−
travinářská, Klatovy, vzdělává
již 147. rokem v zemědělství,
potravinářství a nově také
v gastronomii. 
l Pane řediteli, ja−
ký je zájem o stu−
dijní obor agropod−
nikání a učební
obor farmář a co ty−
to obory nabízejí? 
Ve studijním oboru
a g r o p o d n i k á n í
v současnosti studu−
je ve čtyřech roční−
cích 60 žáků a
v učebním oboru ze−
mědělec−farmář ve
dvou ročnících 30 žáků. Během
výuky mají tito žáci možnost zís−
kat zcela zdarma řidičské opráv−
nění na osobní automobil a trak−
tor, a výhodněji řidičské oprávně−
ní na nákladní automobil. Škola
disponuje novým traktorem, ná−
kladním i osobním automobilem.

Mimo jiné žáci absolvují předmě−
ty jako myslivost, chov koní a jez−
dectví. Rovněž mohou absolvo−
vat kurz obsluhy motorové pily.

Příkladem dobré při−
pravenosti našich žá−
ků je nádherné 1.
místo Václava Petr−
želky, žáka studijního
oboru agropodniká−
ní, v celorepublikové
soutěži zeměděl−
ských škol ve Starém
Městě u Uherského
Hradiště.
l Co je v nabídce
těchto oborů nové−
ho?

Škola byla již dříve jmenována
Ministerstvem zemědělství Cen−
trem odborné přípravy v země−
dělských oborech za účelem se−
známení žáků s nejnovějšími
technologiemi a mechanizační−
mi prostředky v oblasti zeměděl−
ství, zahradnictví a potravinář−

ství. Od roku 2016 byly z této do−
tace nakoupeny stroje ve výši
cca 7,5 milionu korun (např.
traktor, obraceč, shrnovač, žací
stroj, pluh, secí stroj,
mulčovač, malotrak−
tor, sběrací vůz
apod.).
Škola se snaží o vy−
lepšení vzdělávací−
ho procesu tím, že v
září roku 2020 na ni
přejde hospodaření
ze společnosti Školní
statek Klatovy – Čínov, s. r. o.
Pozemky, budovy, stroje a zaří−
zení budou využívány k zajišťo−
vání zemědělské prvovýroby při
současném vzdělávání a výcho−
vě budoucích zemědělců, a to
studijního oboru agropodnikání
a učebního oboru zemědělec−
farmář a ostatních. Po již vybu−
dovaných školních provozov−
nách jako jsou cukrářství, pekař−
ství, restaurace, penzion a gas−

troučebna se škola bude snažit
vytvořit školní zemědělskou far−
mu, kde by v budoucnu měla
mimo jiné vzniknout malá mi−

nimlékárna, bourár−
na masa a mnoho
dalších zajímavých
míst pro zemědělce
i širokou veřejnost.
l Jaké úspěchy
jste zaznamenali
v předchozím
školním roce?

Jako již tradičně se
nám dařilo v mnoha růz−

ných soutěžích. Obrovského
úspěchu dosáhla žákyně Vanes−
sa Kantnerová, která se stala
mistryní republiky v oboru cukrář.
Dalšího velkého úspěchu dosáhl
Josef Hofmeister ze studijního
oboru agropodnikání, který se
stal absolutním vítězem soutěže
zemědělských škol Bramborový
květ Vysočiny 2019. Dále žáci
studijního oboru ekonomika 4

Klatovská zemědělka vybuduje a bude
provozovat školní farmu na Čínově

Vladislav Smolík,
ředitel SŠZP



41Rozhled 11/2019

4 a podnikání Pavel Valenta,
Norbert Mlinarcsik, Aneta Švábo−
vá a Nikol Kurcová získali 2.
místo na Hackathonu veřejné
správy 3.0, který se uskutečnil v
sídle Nejvyššího kontrolního úřa−
du v Praze. Pavel Valenta a Nor−
bert Mlinarcsik získali ještě 3.
místo na Hackathonu Královéh−
radeckého kraje. Děkuji všem vy−
učujícím za skvělou přípravu.
l A co je nového v ostatních
oblastech vzdělávání?
Vše není jen růžové. Velký pro−
blém s náborem žáků máme
především v učebním oboru řez−
ník−uzenář, kde v současnosti
vzděláváme 8 žáků ve třetím
ročníku. Již dva roky se nám ne−
podařilo získat dalšího žáka se
zájmem o toto řemeslo. Je ne−
zbytné, aby se v letošním škol−
ním roce nábor vydařil, jinak
nám bude tento obor vymazán z
nabídky, což by byla pro Klatovy
a okolí velká škoda.
Vraťme se raději zpět od problé−
mu k radostnějším zprávám. Ne−
dávno byla rekonstruována a
přestavována budova domova
mládeže a školní jídelny. Žáci
jsou nyní ubytováni a stravováni
ve zcela nových prostorách
s moderním vybavením.

Pro žáky mateřských i základ−
ních škol, kteří mají zájem rozši−
řovat své dovednosti, máme při−
pravené kroužky s názvy roboti−
ka a programování, dílna a ze−
mědělská laboratoř, laboratorní
dovednosti, 3D modelování a
multimédia. Naši žáci mají mož−
nost pracovat s gravírovacím
strojem, dronem a mnoha další−
mi moderními technologiemi.
V pátek 22. 11. 2019 se od 8
do 16 hodin bude v prostorách
školy konat DEN OTEVŘE−
NÝCH DVEŘÍ. V rámci tohoto
dne bude prezentována i spolu−
práce se společností Úhlava, 
o. p. s., kde budou k vidění růz−
né zemědělské ukázky a hry.
Samozřejmostí bude možnost
prohlédnout si všechny prostory
školy, zázemí pro studijní, učeb−
ní a nástavbové obory. Jistě zají−
mavá bude prohlídka nově vy−
budovaných laboratoří pro vý−
uku odborných zemědělských
předmětů, dále pak srubu pro
hospodářská zvířata nebo re−
konstruované školní zahrady.
V případě zájmu můžete navští−
vit také naše webové stránky –
www.sszp.kt.cz.

Ing.Vladislav Smolík, 
ředitel SŠZP Klatovy

Zrekonstruovaný domov mládeže a školní jídelna.
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Navštívili jsme od letošního září
znovuotevřený Second hand v Pod−
branské ulici, mnohým Klatovanům
dříve známou jako ulici Pod Valy,
kde jsme zastihli vedoucí paní Len−
ku Demelovou a položili jí několik
otázek.
Jak se zrodil záměr provozovat tento
obchod – second hand?
Vše se seběhlo poměrně rychle, kdy
majitel firmy dostal koncem srpna na−
bídku k převzetí obchodu od předcho−
zích provozovatelů. Domluvili se a mě
následně oslovil, zda bych second
hand vedla. Po zvládnutí všech orga−
nizačních záležitostí jsme 9. září ote−
vřeli.
n Převzali jste obchod se starým
zbožím?
Ne, původní zboží bylo odvezeno a
naskladnili jsme zcela nové od no−
vých dodavatelů.
n Váš obchod je poměrně velký, to
u secondhandů nebývá obvyklé.
Ano, prodejní plocha je 250 metrů
čtverečních. Dokoupili jsme další sto−
jany a snažíme se s citem maximálně
využít prostoru, aby zboží bylo pře−
hledně vystaveno.
n Jak jste pojali Vaši vizi znovuo−

tevření, čím chcete zaujmout zá−
kazníky?
S novým zbožím jsme zároveň
rozšířili sortiment. Dámy mohou
vybírat na několika samostatných
stojanech trička, halenky, košile,
mikiny, svetry, saka, kabáty, suk−
ně, šaty, pyžama a některé druhy
spodního prádla, čepice, šály, šát−
ky, kabelky. Zaměřili jsme se také
na širší nabídku dětského zboží
všech věkových kategorií, od roz−
tomilých bodyček na batolata po

bundy a kalhoty na náctileté
děti. Samozřejmě myslíme
i na pány, kdy vedle větší na−
bídky běžného oblečení, jako
kvalitní košile, společenské
košile a kalhoty, saka, kravaty
a motýlky, mikiny, džíny, svet−
ry, látkové i kožené bundy
jsme zavedli i pracovní oděvy.
Ze sportovního oblečení nabí−
zíme legíny, sportovní podpr−
senky, tílka, trička, trenýrky,

šusťáky, bundy. Snažíme se zajistit
dostatečnou nabídku i pro zákazníky
vyšších postav a korpulentních tvarů,
kteří nemají snadné možnosti vybrat
si něco na sebe.
n Budete dělat slevové akce jako
ostatní obchody?
Dnes je doba agresivních slevových
útoků na zákazníka, až mi přijde, že to
přivedlo kulturu prodeje do divných
rovin. My se snažíme nabízet nejlepší
možné ceny vždy rovnou.         4

Kde levně a kvalitně obléci celou rodinu ?
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4 Nabízíme nejlepší poměr ceny ke
kvalitě. Odebíráme zboží převážně
z Anglie, ale i zboží z Německa, Belgie
a jiných velkoměst Evropy. Pravděpo−
dobně jednou za čas připravíme sle−
vovou akci, na kterou upozorníme skr−
ze inzerci zejména ve Vašich Rozhle−
dech a na sociálních sítích.
n Je ještě něco zajímavého, co
byste našim čtenářům a Vašim po−
tencionálním zákazníkům mohla
sdělit?
Tento způsob prodeje tzv. seconhan−
dového zboží má i silně ekolgický roz−

měr. O tom vypovídají například
údaje, kdy občané Evropské unie
ročně vyhodí 5,8 milionů tun texti−
lu, z čehož jen 1,5 milionu tun
(25%) je průmyslově recyklova−
ných či využitých pro charitativní
účely. Zbývající 4,3 milionů tun míří
na skládku, či je částečně využito
k produkci energie. Přitom recykla−
ce textilií je snadná, efektivní a pro
textilní průmysl znamená význam−
ný zdroj materiálu šetrný k životní−
mu prostředí hned z několika vý−
znamných důvodů. K výrobě je −
dnoho kilogramu bavlny je totiž po−
třeba 7000 až 30000 litrů vody.
Všeobecně známým faktem je
nadměrná spotřeba pesticidů při
produkci bavlny k výrobě textilií.
Zhruba 9–10% z celkové světové
spotřeby pesticidů je využíváno
právě k ochraně bavlny před cho−
robami ohrožující výši produkce.
Pro vaši představu, na výrobu
jednoho trička je použito 150 g
pesticidů. 
n Jak Vás zákazníci mohou nav−
štívit, kdy máte otevřeno?
Změnili jsme otvírací dobu, nyní je

otevřeno Po–Pá od 9.00 do 17.30
hodin. Informace o provozu obchodu
a nabídce zboží najdou zákazníci na
Instagramu secondhandklatovy a
Facebooku secondhandklatovy, při−
pravujeme webové stránky www.
 secondhandklatovy.cz. Závěrem
bych ráda sdělila čtenářům, že nové
zboží doplňujeme každý den a vybírat
můžete až ze 3000 kusů oblečení a
doplňků. Těšíme se na Vaši návštěvu.
n Skutečně, když se rozhlédnu,
 vidím, že se u Vás oblékne levně
a kvalitně celá rodina! (pi)
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I v letošním roce dále rozvíjíme spolupráci s firmou EvoBus Česká republika s.r.o. 
(výrobce autobusů Mercedes). U technických oborů zajišťujeme společně možnost
absolvování odborné praxe a možnost získání stipendia až do výše 3 000,−Kč/ měsíc
ve školním roce.

Po získání výučního listu možnost zaměstnání ve firmě EvoBus Česká republika s.r.o.

Od ledna 2019 jsme „Centrem odborné přípravy ministerstva zemědělství“, díky 
čemuž má škola zajištěnou tříletou finanční podporu na nákup učebních pomůcek 
(zemědělské  techniky) pro zemědělské obory.

K zemědělským oborům patří čtyřletý maturitní obor agropodnikání, tříletý učební obor
opravář zemědělských strojů a nový tříletý učební obor Zemědělec – farmář se zaměře−
ním na  chov hospodářských zvířat a koní. Škola úzce spolupracuje se zemědělskými
podniky v regionu, z nichž některé žákům nabízejí motivační stipendia, a to nově i u maturitního oboru agropodnikání. „Možnost motivačního stipendia
se aktuálně našim žákům nabízí v Meclovské zemědělské a.s., ZOD Mrákov, ZEAS Puclice a.s., Druhé Poběžovické, a.s., Zemědělské akciové 
společnosti Koloveč a u pana Štěpána Bečváře (farma Hyršov, Všeruby).

Dále žákům nabízíme kurzy autoškoly skupin B, T, C, (dle oborů), základní kurzy svařování s možností rozšíření na normu ČSN EN ISO 9606,
praxi ve vlastním Mateřském centru, cukrářskou výrobu a školní penzion V Oboře, školní hospodářství v Horšově s vlastními pozemky, kde se
uskutečňují praxe žáků, ubytování ve vlastním domově mládeže.

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

Tříleté obory vzdělání s výučním listem:
NOVĚ OTEVŘENÝ OBOR:
41-51-H/01 Zemědělec – farmář  
(se zaměřením na chov koní a hospodářských zvířat)

29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař – číšník
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
36-67-H/01 Zedník

Dvouletý obor vzdělání pro absolventy
tříletých oborů s maturitní zkouškou:
64-41-L/51 Podnikání
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EvoBus Česká republika s. r. o.

EvoBus Česká republika s.r.o. je výrobní společnost, která patří
do koncernu Daimler AG. V  tuzemsku se nachází další dvě její
sester ské společnosti Mercedes−Benz Česká republika s.r.o. 
a Mercedes−Benz Financial Services s.r.o.

Společnost EvoBus působí v České republice již přes 20 let. V letošním
roce se společnost rozšířila o nové výrobní haly, které disponují nejmo−
dernějšími výrobními technologiemi ve střední Evropě. Závod tak 
neopouštějí jen jednotlivé segmenty konstrukcí značek Mercedes−Benz
a Setra, ale již celé skelety těchto zájezdových autobusů.

EvoBus Česká republika s.r.o. zaměstnává přes 700 zaměstnanců 
různých profesí, a díky své expanzi nabízí  mnoho nových pracovních
příležitostí. V nadcházejících dvou letech bude pokračovat v náboru
pracovníků napříč celou společností – například v oblasti technologie,
administrativy, logistiky, ale především svařování, skladového hospo−
dářství, nářezárny a další výroby. 

EvoBus se snaží své zaměstnance rozvíjet nejen pomocí odborných
škole ní, ale i rekvalifikačních kurzů. Nové posily do týmu hledá i v řadách
studentů odborných škol, které podporuje již v období jejich studia. 

Ve spolupráci s partnerskou školou SOŠ a SOU Horšovský Týn umož−
ňuje  studentům v rámci programu „Podporujeme talenty“  vyko návat
praktickou část jejich výuky přímo v prostorách společnosti.

Praxe studentů probíhá po celou dobu pod odborným dohledem pra−
covníků. Mohou se zde seznámit s ohraňovacími lisy, plechovým a trub−
kovým laserem, vyzkoušejí si strojní obrábění, sestavování jedno −
duchých dílů, svařování a práci s autogenem a mnoho dalšího. 

Cílem tohoto programu je zvýšit dovednosti a konkurenceschop−
nost studentů na trhu práce a získání odborné praxe v mezinárodní
společnosti.

Studenti, kteří si zvolí praxi ve společnosti EvoBus Česká republika
s.r.o., získají nejen mnoho praktických dovedností, ale také finanční
podpo ru ve formě stipendia. Talentovaní studenti, kteří se ve společ −
nosti dobře osvědčí, mají možnost po ukončení studia získat stabilní
zamě stnání u perspektivní společnosti s nadstandardními podmínkami. 

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



V této době se začínají žáci z 9. tříd
základních škol a jejich rodiče rozho−
dovat 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 také uvažovat, zda v daném
oboru najde uplatnění. Díky nedostat−
ku řemeslníků absolventi středních
odborných učilišť snáze najdou za−
městnání, někteří získají smlouvu již
v průběhu studia a následně jsou vel−
mi dobře ohodnoceni.

Proč studovat u nás? 
Činy hovoří za vše! Opět jsme byli
úspěšní v silné konkurenci v celostát−
ní soutěži Sinumerik Cup 2019. Le−
tošní 6. ročník soutěže jsme v minu−
lém měsíci pořádali u nás ve škole
v Domažlicích. Soutěže se zúčastnilo
14 družstev z 11 středních škol z celé
České republiky. Naši žáci vytvořili
dvě družstva. První tým ve složení
Barbora Jägerová, David Hafner, Da−
vid Fišer a Jan Gaipl, žáci 4. ročníku
oboru mechanik seřizovač, se umístili
na bronzovém 3. místě a předali pu−
tovní pohár partnerských škol Siemens
žákům SŠ Mohelnice, kteří v letošním
ročníku zvítězili. Druhý náš tým ve slo−
žení Matěj Mrvík, Matěj Němeček a Jiří
Kadlec se umístil na šestém místě.

„Soutěžní zadání je stále náročnější,
srovnatelné se zadáním bakalářské
práce,“ uvedl Ing. Aleš Polzer, Ph.D.
z Fakulty strojního inženýrství Vysoké−
ho učení technického v Brně. 

Jsme školou pro  život,
školou s téměř 
140letou tradicí 
Máme moderně vybavené
učebny i pracoviště odborné−
ho výcviku. Odborný výcvik
probíhá přímo v budově školy a
v přilehlých dílnách – v Domaž−
licích je to truhlářská dílna a
pracoviště odborného výcviku
strojírenských oborů, ve Stodě
kadeřnický salón a pracoviště
elektromechaniků v budově
školy. Ve Stodě máme domov
mládeže hotelového typu.
Svým žákům se snažíme po−
skytovat vynikající technické
zázemí, držet krok s dobou a
vývojem. Všechny CNC stroje
jsou propojené s počítači, vyučujeme
robotiku, automatizaci, pneumatiku,
hydrauliku aj. Pořídili jsme nový obrá−
běcí CNC stroj pro truhláře. Cílem je,
aby naši žáci po absolvování studia
uměli pracovat s moderními stroji, kte−
ré se dnes ve firmách používají. 

Preferujeme intenzivní a aktivní
spolupráci s firmami. Jsme Certifiko−
vané školicí středisko CNC programo−
vání firmy Siemens pro ShopTurn a

ShopMill. V posledních ročnících si žá−
ci mohou vyzkoušet odborný výcvik
přímo ve firmách, který je smluvně za−
jištěn ve 49 strojírenských firmách,
elektrofirmách, gastronomických zaří−
zeních, kosmetických a kadeřnických
provozovnách. Praxe ve firmách je do−

bře ohodnocena a pilní žáci tak získá−
vají celou řadu výhod – finanční od−
měny, stipendia, pracovní smlouvu.
Intenzivně spolupracujeme s partner−

skými německými školami.
Díky výuce odborné němči−
ny rozšiřujeme možnost bu−
doucího uplatnění absolven−
tů nejen ve firmách na Do−
mažlicku či Plzeňsku, ale ta−
ké v sousedním Německu.
Nově jsme ve spolupráci
s firmou Gerresheimer Hor−
šovský Týn připravili pro
čtyřletý obor mechanik se−
řizovač zaměření Technolo−
gie zpracování plastů. Žáky
tohoto oboru a zaměření bu−
de po celou dobu studia
podporovat formou stipendia
firma Gerresheimer. Absol−
venti tohoto oboru se ve fir−
mě uplatní jako seřizovači,
procesní inženýři, technolo−
gové, kontroloři aj.

Máme studijní obory zakončené ma−
turitní zkouškou i tříleté obory zakonče−
né výučním listem. Absolventi tříletých
oborů mají možnost získat maturitu
v nástavbovém denním studiu.
Naši absolventi se velmi dobře uplat−
ňují na trhu práce.                         (pi)
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Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková zdůrazňuje:

Technické vzdělání je perspektiva po celý život !

Na fotografii jsou žáci, kteří se umístili na 3. místě
celorepublikové soutěže Sinumerik Cup 2019 – David
Hafner, Jan Gaipl a Barbora Jägerová.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍC? NAVŠTIVTE ZÁŽITKOVÉ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SPOJENÉ S OSLAVAMI 25. VÝROČNÍ V SOUČASNÉ BUDOVĚ
ŠKOLY PROKOPA VELIKÉHO 640! V Domažlicích 15. listopadu a 4. prosince 2019. Ve Stodě 15. listopadu 2019 a 16. ledna 2020.
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje, že 
pomáhá lidem při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. REIKI také
vyučuje a zasvěcuje. Poradny má v Praze i v Plzni. Položili jsme mu pár otázek:

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

� Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou
kresbou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě
potvrdím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na 
kolik procent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na
základě lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je
podpůrný prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech,
která jsou bolavá, nedotýkám se. Také mohu pouštět energiii přes hlavu do
celého těla. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozběhne do postižené−
ho místa, kde je zapotřebí. 

� Odkud berete REIKI 
energii?

Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho
proudí temenní sedmou čakrou a vy−
chází rukama. Energie vlastně lé či −
telem protéká a je předávána klien −
tovi. Obvykle stačí dvě, tři návštěvy,
ale mám také klienty, kteří za
mnou jezdí každé dva týdny. Jedno
sezení i se stanovením diagnózy trvá 
40 – 60 minut.

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Tak se jmenuje jedna z písní Karla
Gotta. Ano, krám s básněmi za−
vřel, ale v našich srdcích a mys−
lích stále žije.
Za jedinou členkou fanklubu Karla Got−
ta z Plzeňska Drahomírou Šteinerovou
jsme se vypravili do Libákovic, obce
nedaleko Přeštic. Svým zpěvem a pís−
ničkami ji Zlatý slavík provázel už od
dětských let. Celoživotní obdiv k Mistro−
vi ji přivedl do jeho oficiálního fanklubu
v Praze. Od roku 1995 je jeho členkou a
dá se říci, že si tím splnila svůj životní
sen. S Karlem Gottem se mnohokrát
setkala, a tak jsme ji požádali, aby za−
vzpomínala na některá setkání.
„Nejdříve musím říci, že mi je nesmír−
ně smutno z toho, že odešel člověk,
kterého jsem po
celý život vnímala
jako samozřej−
mou součást mé−
ho každodenního
života. Ráda bych
připomněla slova
režiséra Jiřího
Adamce, který
nám ve fanklubu
řekl: „Jestliže hle−
dáte model profe−
sionality a přístu−
pu k práci a k lidem kolem sebe, ne−
můžete najít lepší model než Karla.“
Docela mě také zamrazilo, když jsem
si přečetla první zápis v naší kronice
fanklubu. V roce 1974 napsal hudební
skladatel Karel Svoboda: Přeji Vám,
aby Gottaklub vydržel alespoň do Got−
tových osmdesátých narozenin. Sa−
ma sebe se ptám, zda to nebyla jakási
věštba.

Těch setkání s Karlem Gottem bylo
mnoho, ve fanklubu, na koncertech, na
nejrůznějších akcích. Ze všech připo−
menu jedno netradiční. Potkali jsme se
na luxusní obří zaoceánské výletní lodi
Costra Concordia, kde Karel zpíval.
Stáli jsme na palubě a společně obdi−
vovali výletní loď. Shodli jsme se, že je
nepotopitelná. Karel Gott přiznal, že na
tak luxusní lodi, kde všechno funguje
naprosto dokonale, ještě neplul. Po ně−
jakém čase jsme se potkali při natáčení
zábavného programu pro jednu televizi.
Bylo to nedlouho poté, kdy zaoceánská
loď Costra Concordia ztroskotala u ital−
ského ostrova Giglio. Jak mi řekl, bylo
pro něho záhadou, jak takový kolos vy−
bavený nejmodernější navigační tech−

nikou může ztros−
kotat. Svěřil se mi,
že ani ve snu by ho
to nenapadlo, že
někdy může dojít
k takové havárii.
Nicméně plavba a
pobyt na lodi mu
doslova učarovaly. 
Karel Gott měl

obrovsky rád děti.
Když zpíval na Ná−
plavce v Praze, při−
šla jsem tam s tříle−
tou vnučkou Simon−
kou. Jak nás uviděl,
s úsměvem k nám
přišel a jeho první
otázka směřovala
k vnučce. „Víš, kdo
jsem?“ „Vy jste pan
Karel Gott,“ bez roz−
mýšlení odpověděla
Simonka. „A znáš
nějakou moji písnič−
ku?“ „Jo, znám,
Včelku Máju.“ Na
Karlu Gottovi bylo vi−
dět, jak mu oči září
radostí a štěstím. To
jsou ty okamžiky,
které se vám vryjí do
paměti napořád.
Karel Gott nejen

nám, ale i lidem v zahraničí zpříjem−
ňoval životy, rozdával radost, dobrou
náladu. Minulý měsíc jsme byli u na−
šich bavorských přátel v Alpertingu,

což je vesnice nedaleko Deggendorfu.
Když jsme přišli do rodiny manželů
Schrimpfových, viděli jsme v obýva−
cím pokoji fotografii Karla Gotta – byla
u ní zapálená svíčka. Tím chci říci, že
Mistr byl nesmírně populární i za hra−
nicemi našeho státu i v těch malých
vesničkách. „Byl to také náš milovaný
zpěvák,“ řekli nám na přivítanou naši
bavorští přátelé.
Karel Gott spojoval lidi různých ná−
rodností. Proto jsem nesmírně zkla−
maná, když čtu nebo slyším z medií
hanlivá slova na jeho adresu. Ptám
se. Proč?,“ říká Drahomíra Šteinerová
z Libákovic u Přeštic a dodává. „Je to
prostě náš zpěvák a každému, kdo
chce utrousit na jeho adresu jedova−
tou slinu, bych doporučovala přečíst
si knihu člena našeho fanklubu Jana
Hadrbolce Karel Gott očima
fanoušků.“ 

Proč tolik
nenávisti?
Právě tato otázka
fanynky Mistra
nás nenechala
v klidu a zeptali
jsme se známého
psychotronika a vi−
zionáře Stanislava
Brázdy, proč někteří lidé
plivou jedovaté sliny na Karla
Gotta.
„Musím se přiznat, že je mi hodně
smutno, když čtu komentáře okolo
smrti úžasného a nadprůměrně

úspěšného člověka, který nemá šanci
se bránit. Někteří jdou ve své zlosti tak
daleko, že neberou ohled na jeho ženu
a jeho děti. Vypadá to už jako msta za
to, jak byl ten výjimečný člověk
úspěšný. Je to neuvěřitelné, jak se
plno lidí snaží vytěžit a zviditelnit se za
každou cenu. Je smutné, kam jsme

došli a nejvíce je
zarážející, že čím
se jako společnost
máme lépe, tím mi
lidé připadají více
zlí. Jako by hodně
lidí najednou ztrati−
lo soudnost, sluš−
nost, pokoru, úctu.
Ve věštecké kouli
vidím pět důvodů,
proč se k tomu ně−
kteří lidé snížili.
Za prvé se chtějí
za každou cenu
zviditelnit. Nebyli
vidět, slyšet, nikdo
si jich nevšímal a
nyní vidí šanci. Ta−
koví lidé si budou
vymýšlet, lhát, po−
mlouvat, ale nebu−

de jim to nic platné.
Za druhé je to závist, která je snad
v Česku na prvním místě ze všech ne−
gativních vlastností. Závidí mu
úspěch, peníze, slávu. Prostě neune−
sou to, že Mistrovi díky jeho talentu a
nezměrné píli vše vycházelo a mají
pocit, že mu šlo všechno lehce. Závidí
mu jeho lehkost bytí.
Dále je to touha těchto lidí po bohat−
ství, slávě, popularitě. Naivně se do−
mnívají, že když se budou zviditelňo−
vat tím, že Mistra pomlouvají, že se
jim bude také dařit. Mohu jim sdělit,
že nebude. Naopak.
Pak je to vyloženě nenávist. Jsou to
lidé, kteří neuznávají nikoho, ale nejví−
ce nenávidí ty, kteří jsou nejslavnější
a nejbohatší. 

Tím pátým důvodem je, že podle mé
teorie každý třetí až čtvrtý tr−

pí duševní poruchou. Je
to obecný trend. Věš−

til jsem, že duševně
nemocných bude
v naší společnosti
přibývat. To jsou
takzvaní škodiči.
Nejvíce napadají
toho, o kom se

nejvíce mluví. Po−
dle mé věštby budou

tito lidé škodit Karlu
Gottovi rok a pak si naj−

dou zase jiný zdroj, jinou oběť
nenávisti a útoku. Musím připome−
nout, že tito duševně nemocní lidé
útočí i na rodinu a blízké člověka, kte−
rému škodí.“                                (še)

Na návštěvě u fanynky Karla Gotta z Plzeňska Drahomíry Šteinerové

Zavřu teď krám s básněmi

„Od mládí jsem vaší velkou obdivovatelkou. Svou skrom−
ností, pílí a lidskostí jste vzorem pro každého. Z vašich
písní cítím pohodu, radost, štěstí. Zpíváte totiž ze srdce,“
vyznala se Karlu Gottovi Drahomíra Šteinerová.

„Moje poslední setkání s Karlem Gottem,“ říká značně
smutným hlasem jeho fanynka Drahomíra Šteinerová.
„Jeho památku jsem uctila zapálením svíčky na Ber−
tramce a položením kytky u jeho rakve na Žofíně v Pra−
ze,“ dodává.
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Výkonný výbor Pošumavského sportovní−
ho sdružení okresu Klatovy, z.s. připravu−
je ve spolupráci se společností SPORT
ACTION s.r.o. a SDS Klatovy tradiční vy−
hlášení nejúspěšnějších sportovců, tre−
nérů, rozhodčích a sportovních kolektivů
okresu Klatovy za rok 2019, které se bude
konat 6. února 2020 v Klatovech. 
Oceněni budou nejúspěšnější sportovci
okresu Klatovy. Je možno navrhovat nejen
sportovce sdružené v České unii sportu, ale

i sportovce z jiných zájmových sdružení a
spolků působících v okresu Klatovy.
Vaše návrhy zasílejte na adresu Pošu−
mavské sportovní sdružení okresu Klato−
vy, z.s., Denisova 93/I, 33901 Klatovy, ne−
bo elektronicky na e−mailovou adresu
pssklatovy@seznam.cz nejpozději do 30.
11. 2019. 
V návrhu uveďte osobní údaje navrhované−
ho: jméno, příjmení, bydliště, kontakt (email,
číslo telefonu), u mládeže rok narození, ná−

zev a sídlo sportovního klubu. Dále uveďte
výkonnostní údaje: přehled umístění v mis−
trovských soutěžích nebo význačných spor−
tovních akcích, uvedení nejlepších sportov−
ních výsledků a výkonů v roce 2019. Uveďte
i případné zařazení navrženého sportovce
do reprezentačních týmů kraje, ČR.
Doručené návrhy vyhodnotí odborná komi−
se a vybere nejúspěšnější sportovce okresu
za rok 2019, kteří budou pozváni ke slav−
nostnímu vyhlášení.                                 (ps)

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, trenérů, rozhodčích
a sportovních kolektivů okresu Klatovy za rok 2019
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Světově unikátní muzikál na ledě
Popelka s Pepou Vojtkem, Danou
Morávkovou, Vlastimilem Hara −
pe  sem a Renátou Podlipskou
můžete vidět v  plzeňské LOG−
SPEED CZ Areně 30. listopadu od
17.30 hodin. 

Představení Jindřicha Šimka, Pet−
ra Maláska a Václava Kopty je pře−
krásným divadlem, muzikálem
s nádhernou hudbou i krasobruslař−
skou show plnou evropských hvězd.
Hlasy Popelce a Princi propůjčili Lu−
cie Bílá a Ondřej Ruml, v hlavních
krasobruslařských rolích Popelky
a Prince se představí Anastasia
Martysheva, juniorská vicemistryně
světa, a ruský reprezentant Kon −
stantin Gavrin. Tento profesionální
ruský pár předvádí na ledě v doko−
nalé symbióze ty nejnáročnější zve−
dané figury. „V  porovnání s  jinými
světovými show na ledě máme
mnohem větší kluziště, krasobrusla−
ři tak mají prostor i pro ty nejobtíž−
nější sólové, párové a akrobatické
prvky.“, vysvětluje Radka Kovaří −
ková, mistryně světa v krasobrusle−
ní a supervizorka krasobruslařské

sekce Popelky, a dodává: „Záleží mi
na tom, aby úroveň krasobruslení
byla co nejvyšší, proto sportovce
pečlivě vybíráme nejen po celé Ev−
ropě, ale i v  zámoří. Popelka není
show s maskoty ani lední revue, na−
ši krasobruslaři patří k  evropské
špičce a mají také hereckou průpra−
vu.“ V  roli macechy vystoupí zpě−
vačka a pedagožka Renáta Pod −
lipská, která pochází z Plzně: „Zlou

macechu hraju už devátý rok a po−
řád mě to baví. Popelku hrozně se−
kýruju, tohle udělej, támhleto udělej,
to přines, až je mi jí opravdu líto.

Představení je nádherné, moje už
docela velké děti se přijdou podívat i
letos.“

Muzikál na ledě Popelka se ode−
hrává současně na ledové ploše
a působivém variabilním jevišti s fil−
movou projekcí. Hvězdné herecké
obsazení, excelentní krasobruslař−
ské výkony, náročná akrobatická
čísla, speciální světelná kompozice,
300 dobových kostýmů, kouzla

a spousta dalších efektů vás přene−
sou do světa pohádkové fantazie.
„Na Popelce je úžasné, že jsou
všechny složky v  symbióze – he −

recká, pěvecká, taneční 
i krasobruslařská.“, říká
Jindřich Šimek, autor
a režisér muzikálu na ledě
Popelka. „Příběh Popelky
známe všichni z  filmové−
ho zpracování, ale mé
umělecké pojetí a ztvár−
nění příběhu na ledové
ploše nabízí zcela novou
dimenzi, je to prostě 
nádherná podívaná. Těší
mě, že má naše zpraco−
vání takový úspěch, že
Popelka jako muzikál na
ledě diváky baví.“

Nádhernou hudbu složil
Petr Malásek, skvělé pís−
ňové texty napsal Václav

Kopta, velkolepou scénu navrhl Petr
Hloušek a překrásné dobové kostý−
my Roman Šolc. Úžasnou choreo −
grafii společně vytvořily Jana Hübler
a Radka Kovaříková, mistryně světa
v  krasobruslení, která je zároveň
super vizorkou krasobruslařské sek−
ce. Soundtrack k muzikálu na ledě
Popelka získal Zlatou desku Su −
praphonu. Muzikál na ledě Popelka
už vidělo přes 800 000 diváků ve

čtyřech evropských zemích, další
zahraniční turné je naplánováno
na příští rok.

Předprodej vstupenek do LOG−
SPEED CZ Areny probíhá v síti Saz−
ka Ticket a Ticketportál, ceny vstu−

penek jsou od 750,− Kč. Děti s platí−
cím dospělým sedící na klíně mají
do 6 let vstup zdarma. 

Přijďte si připomenout, 
že láska je nad všechna kouzla!

www.popelkanalede.cz

Muzikál na ledě Popelka se během vánočního 
turné zastaví v plzeňské LOGSPEED CZ Areně



51Rozhled 11/2019



Název oblíbené a stále navštěvo−
vané hry od spisovatele Jana Drdy
si pro letošní sezonu vybralo
Ochotnické divadlo Bolešiny.
V den vydání Rozhledu už od 8. břez−
na 2019 mají odehráno 21 předsta−
vení a 6 jich ještě čeká. Od 18. do
20. října dokonce odehráli 3 předsta−
vení na jižní Moravě a jedno z nich na
týdenní přehlídce ochotnických sou−
borů v Bučovicích v rámci 13 roční−
ku Memoriálu Miroslava Doležala.
Tento národní umělec a dlouholetý
člen Národního divadla byl místním
rodákem a na jeho počest se sjíždějí
ochotníci nejen z Moravy, ale
i z Čech a Slovenska. 
Na tomto krátkém turné byl s bole−
šinskými i známý populární herec,
držitel Českého lva – herec Pavel
Nový, který si zahrál roli kováře.
A právě tuto roli si zahraje i v klatov−
ském divadle v sobotu 16. listopadu
2019 od 19.30 hodin. Vstupenky
jsou v předprodeji a lze je zakoupit
i on line na adrese: divadlo.klatovy−
net.cz. Možná si mnozí kladete otáz−
ku, proč Pavel Nový a proč s Ochot−
nickým divadlem Bolešiny? Odpoví
na ni jednatel divadla JUDr. František
Strnad:
„S Pavlem jsme dlouholetí kamarádi.

Díky tomu, že jeho otec byl sládkem
pivovaru v Železné Rudě, Pavel tam
žil a chodil do obecné školy. Já jsem
v roce 2007 obnovil tradici železno−
rudského piva v našem rodinném ho−

telu Belveder a tak jsme se vlastně dí−
ky pivu a díky návštěvám Pavla se−
známili. Zahrát si roli kováře byl i jeho
nápad a nabídka a tak konečně letos
jsme vše společně zrealizovali a Pa−
vel s námi odehrál 4 představení a

páté bude v Klatovech. On je
Profesionál s velkým „P“ a stejně
tak Kamarád. Pro každého z na−
šeho spolku je nezapomenutel−
ným zážitkem si s ním zahrát a

stejným zážitkem je jeho vystoupení
pro diváky. Škoda, že v listopadu ne−
může s námi odehrát více představe−
ní, neb je velice vytížen a nemá žádný
víkend volný. I tak všechny čtenáře
Rozhledu a příznivce srdečně zvu na
zbývající naše představení Dalskabá−
tů do konce letošního roku,“ říká jed−
natel Ochotnického divadla v Boleši−
nech pan JUDr. František Strnad. 
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Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert

Herec Pavel Nový letos již po páté potěší v roli kováře návštěvníky představení
Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert v provedení Ochotnického divad−
la v Bolešinech. Vstupenky na toto představení 16. 11. 2019 v Divadle Klatovy
jsou již v předprodeji.

8.11. pátek – Sušice kino od 19 h – vstupenky jsou v předprodeji
9.11. sobota – Újezd u Plánice od 19.30 h KD
15.11. pátek – Svéradice od 19 h v KD
16.11. sobota – Divadlo Klatovy 19.30 h 
23.11. sobota – Divadlo Pluto Plzeň od 18.30 h
24.11. neděle – Pačejov od 14.30 h – KD, derniéra
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Výrobky od uměleckých řemeslníků,
adventní dárky, rozsáhlý zábavní
program, neopakovatelná předvá−
noční nálada v historické atmosféře
kolem středověkého hradu Parsberg
– to je vánoční trh v Parsbergu.

Těšit se můžete na pestrý program,
například na živá vystoupení nejrůz−
nějších hudebních skupin, průvod
s loučemi, návštěvu Ježíška, adventní
dobroty, stánky s hodnotnými ruko−
dělnými výrobky a vánoční tombolu.

Letošní novinkou je umělé kluziště
v dolní zámecké zahradě. Na své si
tedy přijdou také milovníci bruslení.
V průběhu vánočních trhů ve slou−
pové síni muzea uvidíte každoroční
výstavu Parsberg Ar t Guild. Své

dveře otevře navíc celé hradní mu−
zeum.
Druhý adventní víkend jste zváni na
historický zámek v Lupburgu. Pro−
hlédnout si můžete nejen jesličky, ale
zaručeně vás okouzlí celková atmos−
féra vánočního trhu. I zde je pro vás
připraven pestrý program.
Nenechte si ujít příjemnou slavnost−
ní atmosféru vánočních trhů, kdy vás
na každém kroku bude provázet
duch Vánoc. Na všechny vánoční
 trhy v Parsbergu i Lupburgu je bez−
platný vstup.

Podrobnější informace naleznete 
na adrese: 

www.burgenweihnachten.de

Na vánoční trhy do
Parsbergu a Lupburgu
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KLATOVY
Kino Šumava    

6.11. v 17 h – THE SOUND IS INNO−
CENT – ČR/Francie
6.11. ve 20 h – SLAYER: THE REPEN−
TLESS KILLOGY – USA, od 18 let,
koncertní záznam 
7.11. v 17 h – ZLOBA: KRÁLOVNA
VŠEHO ZLÉHO – USA, dabing 
7.11. ve 20 h – JOKER – USA, dabing,
od 15 let, thriller
8.11. v 17 h – VODA, KREV, RAKIJE
A ZOMBIE EPIDEMIE – Chorvatsko /
Srbsko, od 15 let, hororová komedie
8.11. ve 20 h – ŽENSKÁ NA VRCHO−
LU – ČR, komedie    
9.11. v 17 h – SNĚŽNÝ KLUK – USA,
dabing, dobrodružný animovaný
9.11. ve 20 h – ŽENSKÁ NA VRCHO−
LU – ČR, komedie             
10.11. v 17 h – ADDAMSOVA RODI−
NA – USA, dabing, animovaná kome−
die
10.11. ve 20 h – BITVA U MIDWAY –
USA, válečné drama
11.11. v 17 h – ABSTINENT – ČR, dra−
ma 
11.11. ve 20 h – POSLEDNÍ ARIS−
TOKRATKA – ČR, komedie  
12.11. v 17 h – BITVA U MIDWAY –
USA 
12.11. ve 20 h – NABARVENÉ PTÁČE
– ČR, od 15 let
13.11. v 17 h – TERMINÁTOR: TEM−
NÝ OSUD – USA, akční sci−fi     
13.11. ve 20 h – Filmový klub: BOŽÍ
LÁSKA – Brazílie, od 18 let, futuristické
drama  
14.11. v 17 h – STÁHNI A ZEMŘEŠ –
USA, od 15 let, horor
14.11. ve 20 h – KAREL, JÁ A TY –
ČR, lehce experimentální film
15.11. v 17 h – ŽENSKÁ NA VRCHO−
LU – ČR 
15.11. ve 20 h – DOKTOR SPÁNEK
OD STEPHENA KINGA – USA, od 15
let, horor    
16.11. v 17 h – OVEČKA SHAUN VE
FILMU: FARMAGEDDON – VB, dabing 
16.11. ve 20 h – LE MANS 66 – USA
17.11. v 17 h – PSÍ KUSY – Kanada,
dabing, animovaná pohádka 
17.11. ve 20 h – ROMÁN PRO PO−
KROČILÉ – ČR, komedie 
18.11. v 17 h – ŽENSKÁ NA VRCHO−
LU – ČR 
18.11. ve 20 h – TERMINÁTOR: TEM−
NÝ OSUD – USA 
19.11. v 17 h – POSLEDNÍ ARISTOK−
RATKA – ČR, komedie
19.11. ve 20 h – NÁRODNÍ TŘÍDA –
ČR, od 15 let, černohumorné drama 
20.11. v 17 h – STAŘÍCI – ČR, drama 
20.11. ve 20 h – Filmový klub:  SY−
NONYMA – Francie/Izrael, od 15 let,

tragikomedie
21.11. v 17 h – PRVNÍ AKČNÍ HRDI−
NA – ČR
21.11. ve 20 h – DEPECHE MODE:
SPIRITS IN THE FOREST – koncertní
film 
22.11. v 17 h – GAUGUIN NA TAHITI:
ZTRACENÝ RÁJ – Itálie, dokument
22.11. ve 20 h – VLASTNÍCI – ČR, ko−
medie 
23.11. v 17 h – LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
2 (3D) – USA, dabing, pohádka
23.11. ve 20 h – JOKER – USA, da−
bing, od 15 let, thriller 
24.11. v 17 h – LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
2 – USA, dabing
24.11. ve 20 h – VLASTNÍCI – ČR, ko−
medie
25.11. v 17 h – AMNESTIE – ČR, od
15 let, thriller
25.11. ve 20 h – VLASTNÍCI – ČR
26.11. v 17 h – DOKTOR SPÁNEK OD
STEPHENA KINGA – USA, od 15 let,
horor   26.11. ve 20 h – ŽENSKÁ NA
VRCHOLU – ČR
27.11. v 17 h – LE MANS 66 – USA 
27.11. ve 20 h – POSLEDNÍ ARIS−
TOKRATKA – ČR 
28.11. v 17 h – VALHALLA: ŘÍŠE BO−
HŮ – Dánsko, dabing, fantasy příběh
28.11. ve 20 h – VÝJIMEČNÍ – Fran−
cie, komedie
29.11. v 17 h – VLASTNÍCI – ČR 
29.11. ve 20 h – VALHALLA: ŘÍŠE
BOHŮ – Dánsko, dabing
30.11. v 17 h – ADDAMSOVA RODI−
NA – USA, dabing, animovaná kome−
die
30.11. ve 20 h – LAST CHRISTMAS –
USA, vánoční romantická komedie
Kontakt – 376 311 342
www.mksklatovy.cz/page/9812/kino−
sumava

MKS Klatovy
8.11. ve 20 h – JELEN – PŮLNOČNÍ
VLAK – koncert
13.11. v 9 h – AKADEMIE ŘEMESEL
2019
15.11. v 19.30 h – HARLEJ(ve 22.00
h) + KOMUNÁL(ve 20.30 h) – kon−
cert
16.11. ve 14 a v 16 h – LOUTKOVÁ
SCÉNA KD: KONÍČEK S KLAPACÍ HU−
BOU – l. soubor Brouček
17.11. v 19 h – KONCERT K VÝROČÍ
17. LISTOPADU – VIRTUÓZNÍ HOUS−
LE PAVLA ŠPORCLA
18.11. v 19 h – TANČÍRNA – pro širo−
kou veřejnost
19.11. ve 13.30 h – PLES SENIORŮ –
v KD
22.11. v 19 h – MICHAL DAVID – kon−
cert, v KD
29.11. v 17.45 h – ROZSVÍCENÍ VÁ−
NOČNÍHO STROMKU – náměstí Míru,

vystoupí sbor Berušky ZŠ Čapkova
Kontakt – 376 370 922
www.mksklatovy.cz

SDS Klatovy
10.11. v 15 h – KOUZLA A ČÁRY TA−
JEMNÉ PRAHY – pohádka
11.11. v 19.30 h – VAŇKOVKY – S ná−
mi nebo proti nám?
14.11. v 19.30 h – LÍSTKY DO PA−
MÁTNÍKU – MUSICA DOLCE VITA
16.11. v 19.30 h – DALSKABÁTY,
HŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ
ČERT – divadlo Bolešiny
21.11. v 19.30 h – KDYŽ SE ZHASNE
– mrazivá komedie
23.11. v 15 h – ŠTÍSTKO A POUPĚN−
KA: AŽ ŽIJÍ POHÁDKY!
24.11. v 18 h a 25.11. v 16.30
a v 19.30 h – NEVÁNOČNÍ KONCERT
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

Galerie U Bílého 
jednorožce

do 10.11.2019 – CITY MEJKAP – vý−
stava
15.11 v 18 h – VERNISÁŽ VÝSTAVY
KOSMOS – výstava potrvá do
12.1.2020
Kontakt – 376 312 049

Městská knihovna Klatovy
5.11. v 17 h – VERNISÁŽ VÝSTAVY:
FOTOGRAFIE Z PŘÍRODY – VRATIS−
LAV BAŠTÁŘ, MARIE SIKOVÁ – vý−
stavu si můžete prohlédnout v galerii
knihovny do konce roku 2019

Vlastivědné muzeum 
Dr. Hostaše

Výstavy v hlavní budově muzea: 
do 26. 1. 2020 – VELKÉ KOUZLO MA−
LÉHO ZRNKA – výstava věnovaná ká−
vě
do 26. 1. 2020 – KDYŽ SE CINKALO
KLÍČEMA – výstava k 30. výročí sa−
metové revoluce
do 26. 1. 2020 – KOLEDY – výstava
notových zápisů a hudebních nástrojů
do 26. 1. 2020 – VÁNOČNÍ POHLED−
NICE
do 26. 1. 2020 – HISTORICKÉ BETLÉ−
MY ZE SBÍRKOVÝCH FONDŮ MUZEA
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

STAŇKOV
Kulturní akce

7.11. v 18 – BŘEZOVSKÁ 10

JANOVICE 
N. ÚHLAVOU

Kulturní akce
12.11. – EMIL KINTZL: ZMIZELÁ ŠU−
MAVA 4 – beseda od 18 h v sále MÚ
16.11. – SAMETOVÝ SVATOBOR –
koncert od 17 hodin v sále MÚ
24.11. – SETKÁNÍ SENIORŮ: HOST
SAŠA HEMALA – od 14 hodin v hale
za MÚ
25.11. – DETEKTIVNÍ ODPOLEDNE
PRO DĚTI – od 15.30 v knihovně
do 30.11. – VÝSTAVA: PO STOPÁCH
PAŠERÁKŮ – v městské knihovně 
Kontakt – 376 392 559, 702 157 349
www.knihovna−janovice.cz

KLENOVÁ
Galerie Klenová

9.11. ve 14 h – ZÁMEK: VÝTVARNÁ
DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI K VÝ−
STAVĚ CITY MEJKAP

HORAŽĎOVICE
KD Horažďovice

9.11. ve 20 h – SIFON ROCK – bigbít
16.11. v 19.30 h – PLYNOVÉ LAMPY
– detektivní hra
17.11. v 18 h – ONDŘEJ HEJMA
& MARUSH – koncert
19.11. v 19 h – EVA HOLUBOVÁ
A BOB KLEPL: ZŮSTANE TO MEZI NÁ−
MI
28.11. v 19 h – PETRA JANŮ & AM−
STERDAM

MRÁKOV
Rockové akce

23.11. ve 20.30 h –KEČUP – KD Mrá−
kov
Kontakt – www.kdmrakov.cz

HORŠOVSKÝ
TÝN

Kulturní akce
8.–14.11. – JUNIORFEST: 12. FIL−
MOVÝ MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PRO
DĚTI A MLÁDEŽ – info www.junior−
fest.cz
15.11. v 19 h – NA OSTRO – div. ko−
medie, kinosál H. Týn
Kontakt – 379 415 151
www.kinohorsovskytyn.cz
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HLEDÁM spolupracovníky na pozi−
ci wellness poradce, vhodné i pro
studenty a maminky na MD, tel:
737832914, email:
kami.skriv@seznam.cz. RR 90765

NĚMEC. firma hledá pracovníky
těchto profesí – kuchaře, pečovatel−
ky, řidiče náklad. vozů, prac. do
skladu, obráběče, obsluhu CNC
atd., tel.: 774199980. RR 90799

HLEDÁME Kuchaře/Kuchařku pro
restauraci v saunovém světě AQA−
CUR v Bad Kötztingu. Plat cca
2.000 EUR / měsíc. Žádosti v ně−
meckém jazyce zašlete na adresu:
Stadt Bad Kötzting, Zweckverband
Hallen−Freibad, z. H. Herrn Lum−
mer, Herrenstraße 5, 93444 Bad
Kötzting (Deutschland) nebo E−
mail: karl−heinz.lummer@bad−ko−
etzting.de

RIDIČ taxi Klatovy, sk. B, 25 let, čis−
tý TR, česká národnost, znalost KT
a okolí. Práce na dohodu, ranní,
noční. Pouze SMS na 737129501.
Zavolám. RR 90845

PŘIJMU ženy a dívky do nočního
klubu. Majitelka žena, věk neroz−
hoduje. Ubytování zdarma, tel.
732504490. RR 90877

DO KAVÁRNY v Železné Rudě přij−
meme SERVÍRKY se základní zna−
lostí němčiny. Dále přijmeme PANÍ
NA MYTÍ NÁDOBÍ a úklid společ−
ných prostor, vhodné i pro aktivní
důchodkyně. Nabízíme výborné
platové ohodnocení a ubytování
zdarma. Více informací na tel.:
725835555. RR 90697

JSTE VYUČENÁ CUKRÁŘKA / CUK−
RÁŘ a hledáte zajímavou práci v
mladém kolektivu na horách, s
ubytováním zdarma? V dlouholeté
zaběhlé firmě s bohatými zkuše−
nostmi a s možností rozvoje vlas−

tního potenciálu věcí v oboru cuk−
rařina hledá vyhlášená cukrárna
Café Charlotte právě Vás. Náplní
Vaší práce bude příprava zákusků
pro přímý prodej, tvorba speciál−
ních dortů na objednávky, vlastní
výroba zmrzliny a mnoho dalších
zajímavých věcí v oboru cukraři−
na. Nabízíme VÝBORNÉ PLATOVÉ
ohodnocení a ubytování zdarma.
Více informací na tel.: 725835555.
RR 90698

HLEDÁM PRÁCI: Mytí nádobí, úklid.
Nebo brigádu na odpoledne a na ví−
kendy. Děkuji za zavolání nebo jen
SMS. Tel.: 77636110. PM 190141

KOUPÍM menší byt v Klatovech. S
výt. a lodžií. Nejsem realitka. Platba
v hotovosti. Tel.: 602843132. RR
90751

URGENTNĚ hledáme k prodeji byty
do 70 m2 v panelových i cihlových
domech v Klatovech a Domažlicích.
Máme připraveny investory (přímé
kupce) s hotovostí. Celá transakce
je dokončena v řádech dnů. Mož−
nost vyplatit zálohu předem. Exeku−
ce či zástavy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190053

NUTNĚ poptáváme ke koupi pro ro−
dinu lékaře byt 3+1 s lodžií v Klato−
vech. Podmínkou je pouze vyšší pa−
tro, 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 190054

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1/3+1 o min. výměře 50 m2
kdekoliv v Domažlicích. U vyšších
pater podmínkou výtah. Cena do
1,5 mil. Peníze k dispozici ihned. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM 190055

PRONAJMU byt 1+1 v Klatovech,
50 m2, nedaleko centra, byt je čás−
tečně vybavený, preferuji dlouhodo−
bý pronájem. Cena dohodou. Tel.:
777224953. RR 90791

HLEDÁM dlouhodobý pronájem ga−
ráže v Klatovech, solidní jednání,
tel.: 774690079. RR 90793

PRONAJMU trubkové lešení+po−
dlážky cca 100 m2 – 1.500 Kč/mě−
síc. I dlouhodobě. Vratná kauce
5.000 Kč. Klatovy. A zároveň kou−
pím podlážky a trubky. Tel:
720686209. RR 90848

HLEDÁM pronájem chaty v Klato−
vech. Tel.: 602843132. RR 90752

PRONAJMEME výrobní halu  v Kla−
tovech 1.100 m2, dobrá dostup−
nost, fungující sítě, parkování ap.
Následný odprodej možný. Tel.:
603298166. RR 90874

STARŠÍ manželé hledají podnájem v
rodinném domku. Klatovy a okolí.
Tel.: 605226889. RR 90871

PRONAJMEME váš byt do 14 dnů.
Oslovte prostřednictvím naší kance−
láře tisíce zájemců o pronájem. Úz−
ce spolupracujeme s velkými firma−
mi, pro jejichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouhodobému pro−
nájmu. Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete sami
ovlivnit. Právní servis, převody ener−
gií a klientský servis po celou dobu
nájmu je samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190047

PRO ZAMĚSTNANCE obchodních
firem hledáme byty k pronájmu po
celém Plzeňském kraji. Nabídněte
nám svůj byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti a právní
servis po celý nájemní vztah samo−
zřejmostí. Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190048

DVEŘE + zárubeň 90cm, pravé;
polní válec 100cm, cirkulárku dom.
výroby se silným motorem, dveře
jsou protipožární. Tel.: 605325131.
RR 90714

KLAVÍR "Petrof", krátké křídlo, levně
– nevhodné dědictví, tel.:
731446058. RR 90802

PRODÁM polohovací stůl (jedno−
duchá montáž, na sezení i na stání
– viz foto) ve velmi dobrém stavu,
šířka 125cm, hloubka 70cm,
jednoduchá montáž, cena 1.700
Kč, při vlastním odvozu sleva, Kla−
tovy, tel.: 732833525.

DĚTSKÝ POKOJ – dvě skříně, psací
stůl + židle, komoda, knihovna a
postel, cena 5.000 Kč, při rychlém
jednání sleva, tel.: 731446058. RR
90803

PRODÁME letošní vlašské ořechy
neloupané kg/70 Kč, tel.
603498614.

PRODÁME dřevěnou dětskou po−
stýlku Ikea za 200 Kč, tel.
603498614.

KOMPLETNÍ zařízení kavárny s
cukrárnou a restaurace, možno i
jednotlivě. Tel.: 602614480. RR
90844

PRODÁM ihned horkovzdušnou
troubu ve velmi dobrém stavu zabu−
dovanou ve stolku v bílé barvě. Ce−
lou soupravu – stolek a troubu – je
nevyužitá. Můžete volat na tel. číslo
každý den i o víkendu. Nedaleko
Klatov. Tel.: 776572167. RR 90865

OKRUŽNÍ pilu na dřevo a dvouko−
toučovou brusku s litinovým stoja−
nem, 1.400 ot./1 min. Cena dle do−
hody. Tel.: 603298166. RR 90875

PRODÁM diskovou sekačku CRO−
NE šíře 2,80 m + kondicionér. Cena
45.000 Kč. Tel.: 724003512. RR
90870

PRODÁM mobilní buňky UNIMO, ví−
ce druhů, rozměry 6 m x 2,5m x 3
m, po montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek apod., Ej−
povickou buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláštění – jem−
ně vlnitý hliníkový plech. Vnitřní roz−
vod elektřiny vč. jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, obloženou pa−
lubkami. Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000 Kč. Dále pro−
dám maringotku, obloženou palub−
kami, zařízenou k okamžitému pou−
žívání. Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 604867469. PM
190026 

PRODÁM silniční betonové panely
rozměr 300 x 120 x 15 cm a přede−
pnuté stropní panely 6 x 1 m, dále
panely 220 x 60 x 12 cm, Plzeň a
okolí. Možnost naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211. PM
190027 

PRODÁM zemědělský stroj Škoda
180 s nakladačem a druhý bez na−
kladače s rameny do pluhu. Ve vel−
mi pěkném stavu, nový lak, cena
dohodou. Tel.: 604867469 PM
190028 

PRODÁM ocelovou nádrž z vagonu
20 m3, vhodná na jímku nebo na
vodu. Tel.: 604867469 PM 190029 

VOJENSKÉ muzeum se zaměře−
ním na okupaci a osvobození zá−
padních Čech pro doplnění expozi−
ce vykoupí za velice slušné ceny:
Vojenskou techniku (i části), moto−
cykly, automobily. Dále chladné
zbraně – Kordíky, dýky, tesáky,
šavle, kordy, bajonety, apod. Dále
uniformy, letecké bundy, maskova−
né oblečení, převlečníky, pláštěn−
ky, celty, stany, nebo dílce, čepice,
kalhoty, saka, boty, holínky a pod.
Dále výstroj − helmy, dalekohledy,
optiky, vysílačky, vyznamenání,
odznaky, opasky, přezky, pouzdra
na pistole, plyn. masky, zásobníky,
ešusy, čutory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, apod. Zájem máme o
veškerou vojenskou tématiku a vy−
bavení do roku 1950. Velice děku−
jeme za nabídky i případné dary.
Army muzeum tel.: 731454110.

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Koupím veške−
ré staré pojízdné, nepojízdné veterá−
ny, motorky, Pionýry, mopedy, moto
kola, vraky, torza i náhradní díly –
blatníky, rám, motory, sedla, nádrže,
plechařinu, tachometr, řídítka, moto
helmu, plechovky od olejů a různé
jiné moto věci. Nabídněte. Tel.:
605080878.PM 190009

KOUPÍM tato křesla a tento typ
křesel. Chromový a trubkový ná−

bytek. Stav nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit, ozvu se.

Tel.: 776599696 a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 80222

SBĚRATEL, ne překupník koupí ja−
kékoliv staré helmy – vojenské,
hasičské, policejní, četnické, mo−
tocyklové, vycházkové, nebo jen
černé plechy z hasičáren, dále
četnické buřinky, části, díly, od−
znaky, kokardy a podobně. Velmi
dobře zaplatím. Tel: 731454110.

KOUPÍM stohovací přepravky –
bedýnky (na zeleninu, pečivo, na
maso), plastové, kovové, použité.
Klatovy. Tel: 720686209. RR
90868

KOUPÍM elektrické a mechanické
vláčky všeho druhu jako Piko, Mer−
kur, Husch, Igra a jiné, i ve špatném
stavu. Nebo jen příslušenství. Dále
koupím trafa, domečky a vše co
souvisí se železnicí. Prosím ty, co
volali minule, aby se ozvali znovu.
Ztratil jsem kontakty.Tel.:
731064361. PM 190056

KOUPÍM jakoukoliv tahací harmoni−
ku− AKORDEON, CHROMATIKU,
HELIGONKU i v nálezovém stavu.
Tel.: 728209526. PM 190088 

PRODÁM kardany  za traktor,
velký výběr, krátké, dlouhé,
se spojkou, s homokinetic−
kým kloubem atd. Ceny od
1000 Kč. Tel.: 604589329.
RR 90021

PRODÁM PLASTOVÉ SUDY
220 litrů v krásném stavu, ja−
ko nové,  cena za kus 299 Kč.
Tel. 604589329. RR 90020

KOUPÍM různé předměty ze
starého koloniálu, restaurace,
obchodu, ordinace, kanceláře
– nábytek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, nádoby, ple−
chovky, plakáty, flašky,atd.O
Starém Plzenci – vše staré:
pohlednice, foto, plakáty, obraz
a jiné. Tel. 603512322. PM
190014 

OBRAZY kvalitní koupím,
platba hotově. Tel.:
777261349. PM 190130
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM fekál 4000 litrů, sa−
vice, tryska , kardan, obou−
stranný pozink, možnost čiš−
tění. Cena 55.000 Kč. Tel.
604589329.

PRODÁM NÁDRŽE na vodu –
1000 L, v ochranném rámu
na paletě s výpust ným kohou−
tem, krásné, čisté. Tel.:
604589329. RR 90022
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VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Jak tiše žil, tak tiše
odešel. Skromný ve
svém životě, velký ve
své lásce a dobrotě.
Vydal se na cestu, kde
chodí každý sám, jen
dveře vzpomínek ne−
chal dokořán.
Dne 26. 11. 2014

uplyne 5. smutný rok ode dne, kdy od nás
odešel pan

Václav Pressl z Lub.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manžel−
ka Věra, syn Václav a ostatní příbuzní.  

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, pokoj
a klidný spánek přát…
11. 11. 2019 uplyne
1. smutný rok ode
dne, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dě−
deček a pradědeček 

pan Josef Sedláček z Klatov.
S úctou a láskou vzpomínají manželka Emi−
lie, dcera Jitka a syn Milan s rodinami,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Odešlas bez slůvka
rozloučení a po Tobě
zůstal prázdný domov.
Dne 4. listopadu 2019
uplynul 1. rok od úmrtí
naší drahé maminky a
babičky paní

Marie Smolíkové
z Dlažova.

Stále vzpomíná manžel, děti a vnoučata.
Děkujeme všem ostatním, kteří ji znali, za
 tichou vzpomínku.

13. října 2019 uply−
nulo již 10  smutných
roků ode dne, kdy
nás navždy opustila
naše maminka paní 

Zdeňka Hucová
z Veselí 

a ve stejný den by
oslavila 80. narozeniny.  
Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami. 

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 10. října 2019
uplynulo  7 let ode
dne, kdy nás navždy
opustila paní 

Milada 
Kopačková 

a 11. listopadu 2019

tomu bude 6 let, co
za svojí družkou
odešel i pan 

Václav Matějka
z Běšin. 

Za tichou vzpomínku
a modlitbu děkuje ro−
dina Thurnwaldova. 

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstaly nám…

30. 11. 2019 by se
dožila 80 let paní
Helena Sedláková

z Tajanova.

Dne 12. 10. 2019
uplynulo 20 let od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Václav Sedlák.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou. Děku−
jeme všem, kteří si vzpomenou s námi. Kdo
vás znal, v dobrém vzpomene, kdo vás mi−
loval, nikdy nezapomene.

Čas ubíhá a velká bo−
lest zůstává.
Dne 29. 9. 2019 uply−
nulo 6 let, kdy nás na−
vždy opustila paní 

Marie 
Thurnwaldová
z Předvojovic. 

11. 11. 2019 tomu bu−
de již 39 let od úmrtí 
pana Ferdinanda 

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

Oči se zarosily a zapla−
kaly bolem, když jsme
Ti, maminko dávali po−
slední sbohem. Nebylo
Ti dopřáno s námi dál
být, nebylo na světě lé−
ku, abys mohla žít…
30. října 2019 uply−
nulo 21 smutných let
ode dne, kdy nás navždy opustila naše
drahá  maminka a babička, paní
Magdaléna Petrmichlová z Lub u Klatov.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti
s rodinami.

Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala…
28. listopadu 2019
uplyne  5 let ode dne,
kdy od nás odešla
paní 

Jaroslava 
Benešová 

z Nemilkova. 
S láskou vzpomínají synové Václav 

a Jaroslav s rodinami. Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou s námi. 

Miloval život a uměl
život žít.

Dne 18. listopadu
2019 uplyne první
smutný rok, kdy nás
opustil

pan Josef Žižka 
z Křížovic, 

rodák z Číhaně.
Jeho život byl naplněný prací, které rozu−
měl, množstvím koníčků, které ho těšily a
řadou přátel a kamarádů, kteří dělali jeho
život bohatší.
Pepíčku, moc nám chybíš. S láskou vzpo−
mínají manželka a synové s rodinami, sestra
Marie s rodinou.

Tak, jak z Tvých očí
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 19. 11. 2019
uplyne šestý 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
2019 uplyne sedmý
rok od chvíle, kdy
všechny 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.
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Že čas rány hojí, je jen
pouhé zdání, stále je
v srdci velký žal, bolest
a smutné vzpomínání.

Dne 21. října 2019
jsme vzpomněli 15.
smutného výročí tragic−
kého pracovního úrazu,

při kterém nás navždy a ne vlastní vinou
opustil milovaný a drahý,

pan Petr Volf.
Jen ten, kdo prožil velký žal, pochopí, jak nám
hrozně chybí, stýská se nám a chceme ho
zpátky. Nesmíření s krutou ránou osudu stále
vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka,
děti, rodiče, sourozenci a ostatní příbuzní. 
Kdo jste ho měl rád, vzpomeňte s námi.

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME Kdo byl milován, ne−
bude zapomenut…
Dne 25. října 2019
jsme si připomněli 15.
smutné výročí úmrtí
pana

Josefa Šafránka
z Klatov.

S láskou a úctou
vzpomínají manželka, dcera a syn s rodi−
nami.

Dne 10. 10. 2019
uplynul rok od úmrtí
paní 

Václavy Markové
z Vrhavče.

S láskou vzpomínají
manžel Václav, syn
Václav a dcera Ivana
s rodinami.

Kdo Tě znal, v dobrém
vzpomene, kdo Tě mi−
loval, nikdy nezapo−
mene.
Dne 17. listopadu
2019 uplyne deset
smutných let, co nás
navždy opustil pan

František Bělík.
S láskou stále vzpomínají manželka, dcera
s manželem, vnoučata a pravnoučata.

7. 11. 2019 uplynou
smutné 2 roky, kdy
nás navždy opustila
maminka, babička a
prababička, paní
Růžena Kollerová.
S láskou stále vzpomí−
ná dcera Jitka s man−
želem, vnučka Alenka
s dětmi a ostatní příbuzní.

Tvé oči se zavřely, srd−
ce přestalo bít, avšak
vzpomínky na Tebe, ty
budou navždy v nás žít.
Dne 19. 10. 2019
uplynul desátý smut−
ný rok, kdy nás na−
vždy opustila naše mi−
lovaná paní

Magdalena Čížková z Lub u Klatov.
S láskou vzpomínají dcery Slávka a Jarka,
vnučky Jarka, Simona a Andrea, pravnou−
čata Romana, Václav, Denisa, Daniel a Kris−
týna s rodinami a neteř Slávka s rodinou.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvilič−
ku postát a tiše vzpo−
mínat.
Dne 19. listopadu
2019 si připomeneme
1. výročí, kdy nás na−
vždy opustil strýc, pan

Milan Krajovan
z Klatov.

S láskou a úctou vzpomíná manželka, děti
Jitka a Milan s rodinou a ostatní příbuzní.

13. listopadu 2019
 tomu bude dlouhých
30 let ode dne, kdy
nás opustila paní

Eliška Pflanzerová
z Bezděkova.

S láskou vzpomíná
manžel a děti s rodina−
mi. Všem, kteří vzpo−
menou s námi, děkujeme.

18. listopadu 2019
uplyne 15 let ode dne,
kdy nás navždy opus−
til pan

Josef Rajtmajer
z Lub u Klatov.

Stále vzpomínají děti
s rodinami.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, pokoj
a klidný spánek přát.
Dne 7. listopadu
2019 uplyne 10 let od
chvíle, kdy od nás na−
vždy odešel náš milo−
vaný manžel, otec a
dědeček, pan

Karel Zahálka z Klatov.
S láskou vzpomíná rodina.

1. 11. 2019 tomu byly
dva roky 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.

Dne 19. 11. 2019
jsou to čtyři smutné
roky, co nám tu chybí 

Pepík Hruška
z Kroměždic. 

V našich srdcích stále
zůstáváš, manželka
Jaruš a dcery s rodi−
nami.“

Dny plynou jak tiché
řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá za−
pomenout. 
Dne 23. 10. 2019
uplynulo 10 smutných
let, kdy nám odešel ta−
tínek, dědeček, bratr a
strýc pan 

Václav Soumar z Klatov. 
S láskou vzpomíná rodina a ostatní příbuzní.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, pokoj
a klidný spánek přát.
Dne 3. 11. 2019 uply−
nulo 13 smutných let,
co od nás navždy
odešel pan

Antonín Kopečný
z Klatov.

S láskou a úctou stále vzpomínají děti Jiřina
a Tonda s rodinami a ostatní příbuzní.
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VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Co v srdcích je, ne−
umírá.
Dne 3. 9. 2019 by se
dožila 95 let paní

Marie Jandová
z Vacov č. 21.

Dne 2. 11. 2019 by se
dožil 100 let pan

Karel Janda 
z Vacov č. 21.

S láskou vzpomínají
děti s rodinami.

Jak tiše žil, tak tiše
odešel, skromný ve
svém životě, velký ve
své lásce a dobrotě.
2. 11. 2019 uplynul 2.
smutný rok ode dne,
kdy nás navždy opus−
til náš drahý manžel,
tatínek a dědeček, 

pan Václav Toman.
S láskou vzpomínají manželka, děti a vnuci.

25. listopadu 2019
uplyne první smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustil pan 

Josef Heřman
z Nalžovských Hor.
S láskou stále vzpomí−
ná manželka Božena,
syn Luboš a dcera
Dana s rodinami. 

Dne 1. listopadu
2019 by oslavila 80.
narozeniny paní 

Marie Šilhavá
z Klatov, 

která nás navždy
opustila již před 16 ro−
ky a dne 29. 11. 2019

uplyne dlouhých 10
roků od úmrtí pana 

Miroslava 
Šilhavého. 

S láskou v srdci vzpo−
míná syn Radek a

dcera Mirka s rodina−
mi. Děkujeme všem,

kdo si vzpomenou s námi.

Dne 21. 10. 2019
uplynul první smutný
rok, kdy nás navždy
opustila paní 

Marie Kubíková
z Klatov.

Dne 2. 11. 2019 uply−
nul první smutný rok

od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan 

Ing. Václav Kubík
z Klatov.

Dne 13. 11. 2019
uplyne šest let ode

dne, kdy nás navždy
opustil pan

Stanislav Doskočil
z Klatov.

Vzpomeňte s námi –
rodina.

Jak tiše žil, tak tiše
odešel. Skromný ve
svém životě, velký ve
své lásce a dobrotě.
Vydal se na cestu, kde
chodí každý sám, jen
dveře vzpomínek ne−
chal dokořán.
Dne 7. 11. 2019 uply−
ne 1. smutný rok od

chvíle, kdy nás navždy opustil pan

Jaroslav Novák z Dolní Lhoty.
S láskou vzpomíná družka Milena s celou
svojí rodinou.

Není smutnější den, než ten, kdy odejdou
Ti, co nám dali život a lásku.

5. 10. 2019 uplynul
2. smutný rok ode
dne, kdy nás navždy
opustila paní

Anna Burešová
z Malechova.

Dne 25. 11. 2019
uplyne 5. rok od
chvíle, kdy od nás
navždy odešel pan

Karel Bureš
z Malechova.

S láskou a úctou vzpomínají syn Slávek
a dcera Eva s rodinami.

Odešel jsi tiše, jak
osud si přál, ale v na−
šich srdcích žiješ dál.
6. listopadu 2019
uply nul sedmý smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustil pan

Vladimír Krýsl
z Chlistova.

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

Dne 30. října 2019
uplynul 2. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Josef Růth 
z Kocourova.

Stále vzpomíná sestra
s rodinou. Za tichou
vzpomínku děkujeme.

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. 2019 uply−
nulo 5 smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

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

Jen kytièku na hrob Ti
mùžeme dát, pokojný
a vìèný spánek pøát.
Utichly kroky i Tvùj
hlas, ale obraz Tvùj
zùstane v nás.
Dne 22. 11. 2019
vzpo meneme 9. výro−
čí úmrtí pana

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

s rodinou a sestra Dráža s rodinou.

Není pravda, že čas vše zahojí, v srdci velká
rána zůstane, která nikdy nepřebolí…
Dne 5. listopadu 2019
uply nul 11. smutný rok
od úmrtí pana
Otomara Kiewega

z Nýrska. 
Stále vzpomíná man −

želka Libuše, dìti 
s rodinami a vnouèata. 
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KOUPÍM staré plechové šlapací au−
tíčko i poškozené, nekompletní. Dě−
kuji. Tel.: 721127427. PM 190060

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sběratel
stále hledá a dobře zaplatí za ple−
chové cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené fotografie do
roku 1945, uvítám sbírku či pozůs−
talost, po dohodě mohu přijet za
vámi. Mobil: 602486490. RR
90036

KOUPÍM mobilní buňku nebo ma−
ringotku, i v horším stavu. Možno i
více kusů. Nabídněte – doprava za−
jištěna. Tel.: 603383211. PM
190032 

KOUPÍM betonové panely, větší
množství, případně panelové silážní
jámy i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 190033

FOTOAPARÁTY z období ČSSR
(Flexaret, Mikroma apod.), koupím
též věci z pozůstalosti – nábytek,
obrazy, chromové lustry a lampič−
ky, šavle, bajonety, vzduchovky,
porcelán, sklo, hodinky, odznaky,
medaile a vyznamenání – civilní i
vojenské, pohledy, bižuterii, min−
ce, vánoční ozdoby. Tel. :
603872698 PM 190122

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI koupím vše
staré: Plechové reklamní cedule,
sklo, porcelán, veškeré staré hrač−
ky, figurální porcelán, vánoční ozdo−
by, betlém, obrazy, rámy, hodiny,
hodinky na ruku, pohledy, rádia,
mlýnek, hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový lustr,
formy na pečení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše ze staré do−

mácnosti co bylo k dekoraci. Motor−
ky, moped, Pionýr i jen díly na tyto
moto! A různé jiné věci, které již ne−
potřebujete. Tel.: 737903420. PM
190011

KOUPÍM po Vašich babičkách vše
staré – zajímá mě smaltované ná−
dobí, formy na pečení, kameninové
hrnce, hodiny na zeď, hodinky na
ruku, dětské plechové a bakelitové
hračky, obrazy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pionýry. Prostě
vše, co se Vám již nehodí. Platím ih−
ned – děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 190010

KOUPÍM starou vzduchovku
po armádě a pohraniční stráži,
maskované oděvy, saka, čepi−
ci, rajtky, vyznamenání za ob−
ranu 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, leta−
del, letecké uniformy a vše z
pozůstalosti po pilotech apod.
Tel.: 721730982. PM 190003 

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky, starou
Babetu i nepojízdnou, Škoda
120 M a Škoda 130 M, Škoda
100, nová zadní světla, aj. ná−
hradní díly, celé auto i vrak. Též
náhradní díly na ČZ 250 typ
513 motocros, Jawa panelku
nebo kývačku, pionýr 05,20 i
vrak. Návody na obsluhu, kata−
logy, dobové prospekty. Tel.:
721730982. PM 190004 
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KOUPÍM staré bankovky, mince,
pošt. známky, vyznamenání, odzna−
ky aj. sběratelské předměty, staré
bakelit. rádio Talisman, Philips, Tele−
funken aj. Staré hodiny, hodinky ná−
ramkové a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj., se stop−
kami i bez. Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lampičky, obra−
zy, hračky plechové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím i celou
sbírku nebo pozůstalost. Sběratel.
Nabízím solidní jednání. Mám zájem
také o staré veterány, cokoliv co se
hýbalo i značně poškozené, koupím i
díly. Tel: 608979838. Email: an−
tikvs@seznam.cz.PM 190020

KOUPÍM les za nejvyšší možnou
cenu (smrk, borovice), může být
vytěžený i po kalamitě. Seriózní
jednání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 90082

KOUPÍM chatu se zahr. v docházk.
vzdál. Klatov. Možno i k trv. bydlení.
Tel.: 602843132. Nejsem realitka,
platba hotově. RR 90750

PRODÁM bývalý strážní domek ČSD
na Domažlicku a chodskou kerami−
ku. Informace – tel.: 721646134.
RR 90792

PRODÁM rodinný dům se zahradou
v centru Sušice. Cena: 3.100.000
Kč. Info: +420 603 281 321,
www.reala−lakoma.cz. RR 90796

PRODÁM penzion s vinárnou, re−
staurací, bytem 1+4, zahradou a
garáží v Nýrsku. Cena k jednání
4.700.000 Kč. Info: +420 603 281
321, www.reala−lakoma.cz. RR
90797

KOUPÍM stavební pozemek, mani−
pulační plochu, sklady, budovy. Vel.
pozemku cca 1500 až 2500 m2. Do
15km od Sušice. Prosím nabídněte,
tel.: 608775005. RR 90804

PENÍZE za vaši rekreační nemovitost
ihned! Vykoupíme vaši chalupu či
chatu v okrese Klatovy a Domažlice.
Podmínkou pouze vlastní pozemek a
zavedená elektřina. Peníze vyplácí−
me do tří dnů. Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM 190046

AŤ ZAVOLÁ pán, který chtěl koupit
elektrospotřebiče za minimální část−
ku. Může si je odvézt. Je to Indesit a
Zanusi. Tel.: 732333724. RR 90833

EKOLOGICKÁ likvidace vraků osob−
ních a nákladních aut, vraky odveze−
me a vše potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební stroje,
nákl. automobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a budov (sila apod.)
a výkup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 190031

KOUPÍM tato křesla a tento typ
křesel. Chromový a trubkový náby−

tek. Stav nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit, ozvu se.

Tel.: 776599696 a email.:
 slavoj.pikovice@seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80223

DARUJE někdo důchodci NOTEBO−
OK nebo za symbol. cenu, děkuji.
Tel.: 728095358. RR 90864 

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli automo−
bil, prodej – montáž, www.e−tazne−
zarizeni.cz, tel.: 775104121. RR
90048

KOUPÍM Škodu Felicii ve velmi sluš−
ném stavu + tažné zařízení, nejlépe
okres Klatovy. Zdvih. objem 1289
cm3. Tel.: 728996829. RR 90805

PRODÁM nasazená zimní kola ple−
chové disky, Peugeot 175/65 14T
Barum. Málo použité 1 zimu, cena
4.000 Kč, 4ks, Švihov, tel.:
608343197. RR 90811

PRODÁM Fiat Panda 1. majitel, r.v.
2009 obsah 1.2 benzin najeto pouze
138tkm se servisní knihou, servo,
airbagy, centrál, 2 klíče, imobiliser
proti krádeži, el okna, velmi pěkný
stav, nekuřák, ton okna, nová stak a
emise, cena: 65.000 Kč, telefon:
723439518. Klatovy. RR 90851

PRODÁM Peugeot 206+ r.v. 2011
provoz 2012, obsah 1.4 benzin, 54
kw, najeto pouze 105 tkm + proto−
koly z německé TUV, el okna, rádio
na cd, zánovní brzdy, pneu... neku−
řák, velmi dobrý stav nepoškrába−
né... cena: 98.000 Kč, Klatovy tele−
fon: 723439518. RR 90852

PRODÁM Citroen C3 r.v. 2004 pro−
voz 2005, modrá metalíza, obsah
1.4 benzín, klimatronik, abs, 4 x el
okna, tempomat, rádio, airbagy, ser−
vo, servisní kniha, najeto pouze 111
tkm + protokoly z TUV, cena:
59.000 Kč, Klatovy, tel: 723439518.
RR 90853

PRODÁM Vokswagen Touran r.v.
2005, obsah 1.6 Fsi benzin, 85 kw,
189 tkm, klima, el. okna, servo, cen−
trál na do, 2 klíče, 1. majitel (ročník
1943), dobrý stav, dobré zimní
pneu, nová stk a emise, cena:
85.000 Kč, Klatovy, telefon
723439518. RR 90854

PRODÁM Hyundai Terracan, pojízd−
ný – na náhradní díly, 2902 CRDi, r.v.
2002, 40.000 Kč, tel.: 604412113.
RR 90866

CITROEN C3 1.4 HDi, r.v. 2010, bílá
barva, klima, ABS, el. okna + zrcát−
ka, rádio, airbagy, servo, závěs, alu
kola + zimní, 170000km, cena
69.000 Kč, tel.: 724277755. RR
90872

PRODÁM náhradní díly na AUDI A6,
stříbrná metalíza, 2,4 benzín, manu−
ální převodovka. Tel.: 736139113
PM 190030 

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI i bez
STK nebo i bez SPZ – dokladů. Kou−
pím jakékoliv moto Babetu, Jawetu,
Jawu CZ apod. i nepojízdné. Děkuji.
Tel.: 605111671. PM 190110

43/180 cm – hledám ženu pro váž−
ný vztah, rodinu. Společný život na
vesnici. Zn.: Napiš. Domažlicko, Kla−
tovsko, Tachovsko. Tel.:
608852485. RR 90467

SYMPATICKÝ, zadaný 48/180/82
sport. postavy hledá štíhlou, bez−
konfliktní ženu trochu na úrovni na
diskr. schůzky, hezké chvíle. Zdraví,
diskrétnost, seriózní jednání pod−
mínkou, SMS – potěší, setkání na−
poví. KT, DO. Tel.: 728146223. RR
90757

ON z Bavorska hledá ženu z Čech.
Info Institut Arendas 720409101.

54LETÝ svobodný, bezdětný, z ve−
snice, by rád poznal ženu k sezná−
mení, i s dítětem, ve věku 35 až 45
let. Není to podmínkou. Tel.:
720576507. RR 90780

54/183/83 nekuřák hledá kamarád−
ku na turistiku Sušicko, Klatovsko,
Šumava. Tel.: 702962961. RR
90795

AHOJ, já 53/176 suche eine schlan−
ke, deutschsprechende Frau für dau−
erhatte Beziehung, Raum Sušice –
Klatovy, tel.: 778269338. RR 90801

44LETÝ hledá touto cestou štíhlou
dívku nebo mladou ženu k diskrét−
ním intimním schůzkám. Rád fi−
nančně vypomůžu. Tel.:
607697923. RR 90809

46 – 179/79 kg hledá štíhlou ženu,
která má vyřešenou minulost a
nechce být sama, Domažlicko +
okolí, tel.: 721126117. RR 90810

59LETÝ hledá přítelkyni ve věku 55
až 60 let ke společnému soužití. Su−
šicko, Horažďovicko, Klatovsko. Sa−
mota je zlá kamarádka. Tel.:
723503889. RR 90834

NAJDE se na vážné seznámení žena
ze Sušice a okolí? Zajištěný muž, 47
let s vlastním zázemím. Tel.:
704269165. RR 90846

NAJDE se dívka nebo žena pro se−
známení ze Sušice a okolí? Muž 46
let s vyřešenou minulostí a vlastním
zázemím. Tel.: 723252803. RR
90847

HLEDÁM ženu na hezké chvíle. Na
věku nezáleží. Pište SMS na tel.:
722654805. RR 90859

45/174 hledá sympatickou ženu
všestranných zájmů. Zn.:
607289646. RR 90863

KOUPÍM starší rodinný dům
s pozemkem i v horším sta−
vu, okres Klatovy, Sušice,
Šumava. Cena do 600.000
Kč, převod a kupní smlouvu
zajistím. RK nevolat. Tel.:
603147781. RR 90794

JAWA, ČZ STADION a jiné.
Koupím staré československé
motocykly všech značek, v ja−
kémkoliv stavu i jednotlivé dí−
ly. Platím ihned v hotovosti.
Slušné jednání. E−mail:
klsp@seznam.cz. Tel.:
607946866. RR 90199

NÁBYTEK našich babiček vyr.
do r. 1975 VÝKUP − RENOVA−
CE − (chromovaný, dýhovaný,
selský), lustry, lampy, obrazy,
hračky, hodinky, vyznamená−
ní, odznaky, a jiné. Možnost
vyklizení celé pozůstalosti. Zn.
PŘIJEDU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@seznam.cz. PM
190012

KTERÁ žena vidí též nutnost v
šíření dobra, nejen o Váno−
cích? On 76, 175, sport, kni−
hy, cesty ad. Tel.:
704532965. RR 90831

SBĚRATEL koupí staré moto−
cykly ČZ, JAWA, OGAR, skutr
ČZ, moped STADION i jiné
značky, kompletní i nekom−
pletní, torza, rámy, motory,
blatníky, staré technické prů−
kazy a jinou technickou doku−
mentaci aj. Přijedu a zapla−
tím na místě. Nabídněte, urči−
tě se domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail: fle−
met@seznam.cz. RR90001

Dne 10. 10. 2019 nás opustila 
Muzikantská legenda 

OTA HELLER.
Měli jsme tě rádi kamaráde !!!

Nezapomeneme. PM 190144
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HLEDÁM ženu na pravidelné intimní
schůzky, věk a postava nerozhoduje,
diskrétnost zaručena, tel.:
604517187. RR 90867

MLADÝ muž s duší kluka by rád po−
znal báječnou partnerku. Budeme
spolu kvalitně žít, smát se, užívat
život. V dobrém i zlém.  Tel.:
721771167. RR 90876

55LETÝ, rozvedený – rád bych jez−
dil se koupat do bazénu nebo k mo−
ři a nemám s kým. Máš−li stejné
zájmy, zavolej tel. 797855669.

46LETÝ muž nekuřák a abstinent
hledá ženu (nejlépe nekuřačku) 35–
42 let pro vážný trvalý vztah pro ži−
vot na venkově. Hledáš−li lásku a
věrnost, rád Tě poznám. Dítě vítáno.
Klatovsko a Sušicko. Odpovědi pro−
sím písemně do redakce, děkuji. RR
90878

STARŠÍ Plzeňák, rozvedený, neku−
řák, hledá ženu do 55 let, která má
ráda jako já lidi, přírodu, zvířata, pís−
ničky Tučného, Katapult a krásné
milování. Společné bydlení u mě.
Tel.: 721192337 PM 190143

52/180 Z PRAHY nabízí večeře při
svíčkách, snídaně do postele nebo
si jen tak povídat o životě. Tel.:
607467062. PM 190140

OSAMĚLÝ MUŽ – abstinent, neku−
řák, aktivní turista hledá osamělou
ženu pro vážné seznámení, nejdříve

seznamovací schůzky o víkendech,
popřípadě společné celé víkendy.
Později trvalý společný život. Ne se−
znamování po telefonu. Možno od−
kudkoliv. Nabízím lásku, věrnost,
oporu a v případě dětí v péči pomoc
s péčí o ně a jejich výchovu. Očeká−
vám ochotu změny bydliště. Odpo−
vědí zasílejte na adresu redakce pod
č. inz. PM 190105

ROZVEDENÝ sympatický 52 letý
muž, 187 cm vysoký hledá milou a
inteligentní ženu okolo 40 let, s vlas−
tním zázemím. Nejlépe z Klatovska a
Sušicka, které také schází partner na
společné výlety a vzájemné pozná−
vání. Prosím volat nebo psát po 18
hod. na tel.: 602774538. PM
190146

VĚŘÍM, že najdu štíhlou ženu 28−45
let, nejradeji s dítětem, co nechce
být už sama! Hledám lásku, upřimné
srdce, ne sliby, ne kamarádství s vý−
hodami, ne prázdný sex! Rád po−
znám partnerku, která ví co jsou to
emoce, dokáže dávat a přijímat. Při
vzájemných sympatiích nabízím zá−
zemí a životní jistotu. Jestli ti nevadí
můj věk po 50, tak se ozvi sms
774061497, zavolám zpět. Na Vá−
noce už spolu? RR 90883

46LETÁ žena by ráda poznala
rozumného a upřímného muže, který
by ještě rád chtěl žít naplno krásný
partnerský a rovnocenný láskyplný
život. Tel.: 720545618. RR 90787

62LETÁ žena hledá kamarádku z
Klatovska na cestování, plavání, tu−
ristiku a jiné aktivity. Mobil:
604464879. RR 90832

MENŠÍ plnošt. tmavovl. introv. žena
hledá pro život bez hrubosti, zla, pře−
tvářky a falše citlivého, trpělivého a
galantního pána po 60, bez morální
vady, tiché mírné povahy, samotář.
typu, který nekouří, nepije, na nikom
nelpí, rád chodí přírodou, má fanta−
zii, je věřící a žije bez dom. zvířat na
tichém místě v blízkosti lesů JZ části
Šumavy. Klid, pohoda, romantika.
RR 90862

HLEDÁM emočně zralého a sympa−
tického muže okolo 55 let, který má
psychicky nemocnou partnerku. Jen
ty pochopíš, jak se cítím a co vše mi
chybí. Vzájemná opora. Jen Plzeň.
SMS na tel.: 721126569. PM
190142

48 LETÁ BRUNETKA z Plzně hledá
sympatického , spolehlivého a inteli−
gentního muže do 55 let , s autem a
bydlením, žijícím též v Plzni, popří−
padě blízkém okolí, kterému také
schází rovnocenný protějšek do ži−
vota. Pokud tě můj inzerát oslovil,
budu se těšit na odpověď. Tel. :
606243014. PM 190145

KLÁŠTERKA – revize
komínů a kotlů.

Tel.: 604871028.
RR 90005

KOUPÍM tato křesla a tento typ
křesel. Chromový a trubkový ná−

bytek. Stav nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit, ozvu se.

Tel.: 776599696 a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 80224

WELLNESS poradenství− tvarování
postavy, doplnění energie, jídelní−
ček na míru, zněna životního stylu,
tel: 737832914, email:
kami.skriv@seznam.cz. RR 90764

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí – znalec−
ké posudky. Drábková, tel.:
608117789. RR 90044

NABÍZÍM stříhání živých plotů,
prořezávání ovocných stromů, se−
kání trávy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086. RR 90062

CHCETE POSTAVIT PLOT? Nabízí−
me kompletní realizaci oplocení.
Přijedeme – zaměříme – nacení−
me – zajistíme materiál – postaví−
me. Poté si můžete v klidu užívat
bezpečí vašeho domova. Volejte:
733710319, pište:  bezdek@plo−
tana.cz, navštivte:
www.plotana.cz.

PROVÁDÍM veškeré zednické prá−
ce – štukové, jádrové omítky, le−
pidlo, perlinka, betonování, rekon−
strukce bytového jádra, malířské
práce, bourací práce, obklady,
dlažby a další práce dle domluvy.
Plzeňsko, Klatovsko, Sušicko a
okolí. Rozumné a přijatelné ceny.
Tel.: 721757399. RR 90652

MÁTE doma nábytek a chromový
trubkový nábytek, křesla a nevíte
co s nimi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji prodej – za
odvoz. Tel.: 608887371 / E−mail:
nabytek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit. Odpo−
vím.  RR 80225

KUPUJETE NEMOVITOST? Prove−
deme vás složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost prověříme
technicky i právně a navíc vyjedná−
me maximální SLEVU! A nezaplatíte
ani korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo volejte
zdarma na  800888957. PM
190052

UBYTOVÁNÍ v soukromí pro 3–4
osoby, Sušice 10 km, Kašperské
Hory 5 km, pěší trasy i cyklo, skia−
reály 2x. Tel.: 723156377. RR
90800

ZAHRADNICKÉ práce, opravy a
úklidy. Tel.: 605012907. RR 90856

PŘEVEDU záznamy z videokazet na
DVD nebo Flešku. Levně. Tel. 777
554 484. KŘI PM 190139

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce nemovi−
tosti. Bojíte se, že přijdete o maje−
tek. Vše se dá řešit, nikdy není poz−
dě. Naše právní oddělení zdarma
zanalyzuje Vaší situaci a najde opti−
mální řešení. Důležité je nebát se a
začít jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190049

NABÍZÍME bagrování, výkopové
práce, kopání bazénů, uložení bazé−
nů, odvodňovací drenáže okolo do−
mů, případně zemědělské drenáže,
terénní a zahradní úpravy. Dále nabí−
zím ukládku zeminy i větší množství
cca 3000 tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při větším množ−
ství sleva až na 55 Kč/t. Plzeň, Kla−
tovy. Přeštice. Tel.: 603383211,
604867469. PM 190034

STAČÍ nám jeden měsíc na prodej
vaší nemovitosti. Svěřte nám k pro−
deji svou nemovitost a přesvědčte
se o rychlém jednání a solidním pří−
stupu našich obchodníků. Dnes za−
voláte, zítra jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190050

HLEDÁTE rychlé a bezpečné řeše−
ní? Bojíte se nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kancelář v Plzeň−
ském kraji Vám vyplatíme až 80 %
kupní ceny vaší nemovitosti pře−
dem. Peníze máte na účtu do 24 ho−
din. Neslibujeme – garantujeme. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM 190051

DARUJI do dobrých rukou tříměsíč−
ní čtyřbarevnou kočičku. Přítulná,
čistotná, odčervená. Tel.:
723932082. RR 90857

ÚŽASNÉ prožitky v diskr. soukro−
mí. Jsi−li také příjemný jako já, bu−
deme se spolu vznášet na vlnách
erotiky. SMS ne, zavolej od 8 h. rá−
no na tel.: 604561766. Vlastní
současné foto. KŘI PM 190138 

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let, prsa č.
5, přírodní klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7–22 hod na tel.:
773153057. KŘI PM 190058

BLESKOVÉ PŮJČKY! Ihned
hotově! Netřeba účet! Vemte
OP ČR, příjem, mobil a přijď−
te: Pražská 41, Plzeň, PO, ST,
PÁ 10−16 h, t.: 605760958.
KŘI PM 190120

ZEDNICKÁ PARTA provádí re−
konstrukce, strojní omítání,
obklady, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce, tel.:
723136228. RR 90077
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