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Milí čtenáři, 
listopad býval od−
pradávna spojován
s temnotou, tajem−
stvím života a smrti
i zánikem. Snad
právě proto nese
jméno po listech,
které celý rok živily

strom fotosyntézou a v tomto období
jsou svým hnědnutím a opadáváním
symbolem konce. Ale jen do času, ne−
boť jejich opadání a zetlení dá koře−
nům stromu dostatek nové síly, kterou
na jaře využije k novým přírůstkům,
listům i plodům. 
Listopad je možná trošku depresivněj−
ším měsícem. Připravujeme se v něm
na zimu, prodlužuje se období tmy, ale
je také i obdobím velice romantickým

a krásným. Stačí jen na chvíli vyrazit
do parku, lesa, možná i na zahradu a
okouzlí vás neobvyklé barvy podzimu.
Do červena zbarvené listy borůvek,
šustění a vůně spadaného listí, a po−
kud máte štěstí, možná zažijete i sych−
ravou poezii výlovů rybníků s blyště−
ním tisíců šupin, ploutví a syrovou pří−
močarostí mokrých a promrzlých ry−
bářů. Stejně jako před staletími zbavují
ryby plné života svobody, aby mohly
nasytit a dát sílu a život nám, kteří si
na nich budeme při štědrovečerní ta−
buli pochutnávat. Možná někde v lese
potkáte i lovce čekající na divočáka,
nebo zkušeně předsazující při střelbě
na letící kachnu. 
Příjemné zážitky a okamžiky si však
musíme sami vědomě vytvářet, vyhle−
dávat a nepodléhat tolik negativním
zprávám, které na nás opravdu útočí
na každém kroku a každý den. Napří−
klad ceny energií. V televizi vás ujišťují,
že se nemusíte obávat, plynu je dosta−
tek, ceny zastropují a hlady nás umřít

nenechají. Pak dostanete nový ceník
dodavatele plynu platný od prosince,
kde je o pětinu zvýšená, už tak drahá
cena plynu. V takových chvílích se
opravdu začínáme modlit, aby sou−
časné příjemné teplé počasí vydrželo
co nejdéle. Nejlépe až do jara. 
Šikovní obchodníci si umí vždycky
poradit a na všem vydělat, přesvědču−
je mě jeden můj známý: „Proč myslíš,
že Poláci u nás nakupují uhlí za pětiná−
sobek naší ceny. Pořád se jim to vy−
platí. Na nedostatku se dá nejvíc vydě−
lat. Řidiči z Polska říkají, že z Rotterda−
mu prý vozí uhlí, které má pocházet
z Maroka, ale ve skutečnosti tam bylo
jen přeložené z ruské lodi a odtud pu−
tuje ruské uhlí do Evropy už s maroc−
kými papíry. Cena je už třínásobná,
všichni vydělávají, jen konečný spotře−
bitel platí mnohonásobně víc. Stejně je
to s ruskou ropou a plynem. V evrop−
ských přístavech se už vykládá z lodí
pod vlajkou USA. Ještě, že to uhlí má−
me pořád svoje český.“

Ale vraťme se k nastávajícímu listo−
padu. Snad bude klidný, i když v mi−
nulosti vždy přinášel mnoho změn,
revolucí a převratů, různé turbulence
na politickém nebi, a může nás ne−
mile zaskočit studenými vichry a
mrazivými rány. Podle keltských le−
gend byla patronkou svátku nového
keltského roku – Samhainu (1. 11.)
strašidelná keltská bohyně Caille−
ach, někdy též nazývaná Spirálová
baba, jindy Matka hor, která dohlíže−
la na kouzelný kotel, v němž se vaři−
ly lektvary, ovlivňovala počasí, doká−
zala oživovat mrtvé bojovníky a pro−
půjčovala nám nadpřirozené vlas−
tnosti. Ty by se nám dnes opravdu
hodily. Možná právě pro to máme
v listopadu tak rádi pohádky, báje a
příběhy o supermanech, o Blanic−
kých rytířích. 
Příjemné listopadové snění v teple
a v klidu domova a možná i při něja−
kém inspirativním čtení vám přeje
Karel Bárta, šéfredaktor.
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Vlídná tvář, řada televizních,
filmových a divadelních rolí
a nezaměnitelný hlas. Tako−
vý je Jaroslav Satoranský.
Ve čtyřech sériích legendár−
ního se riálu Policie Modra−
va, který koncem října skon−
čil, hrál majora Koutného.
A i když s jižními Čechami
nemá přímo nic společného,
rád se do nich vrací, ob−
zvlášť na Šumavu.
„Právě díky Policii Modrava
jsem měl šanci Šumavu a část
jižních Čech poznat víc. Je to
nádherný kout země. Neměl
jsem nikdy tolik času, kolik
bych chtěl, ale když byl, šel
jsem do lesa na houby, po
okolí nebo někam na výlet,“
řekl Rozhledu Satoranský, kte−
rý na natáčení legen dárních
příběhů ze Šumavy prý nikdy
nezapomene.

„Udělal jsem spoustu krásných
rolí, ale tohle bylo za odmě nu.
To spojení nádherné přírody,
úžasných scén, bezvadných li−
dí, týmů kolem režiséra Jaros−
lava Soukupa, to se nedá po−
psat. Strašně mě mrzí, že už to
končí. A kdo ví, třeba se ještě
dočkám toho, že by se něco
mohlo natočit, uvidíme. I když
pan režisér říká, že už ne, divá−
ci si to taky moc přejí. Pokud
budu osloven, říkám okamžitě
ano!,“ podotkl Satoranský.
V rámci své profese na Šu −
mavě také párkrát v minulosti 
točil, také na jihu Čech. Neměl
prý ale nikdy moc času si kraj
projet víc a poznat ho. „Jsem
stále pracovně vytížen, což mi
na jednu stranu pomáhá zahla −
dit chmury ze ztráty mé milo −

vané ženy, ale na druhou stra−
nu znemožňuje být klasickým
dů chod cem, který sedne do

auta nebo na vlak a jede na vý−
let,“ usmívá se Satoranský,
legen dár ní představitel mladé−
ho Hamra ze seriálu Nejmladší
z rodu Hamrů. Tam mu ma−
minku hrála Li  buška Havelko−
vá, herečka, která byla rodilou

Jihočeškou, Budějčačkou.
„Na Libušku moc rád vzpo−
mínám. Byla to skvělá dáma
a spolupráce s ní byla bez−
vadná. Byla to i paní profe−
sorka na škole a měli jsme
k ní všichni velkou úctu.
Vždy hrála laskavé maminky,
babičky, ale uměla být ně−
kdy i ostrá,“ prozradil Jaros−
lav Satoranský, který dodal,
že vždy v rámci toho, když
chtěla, aby lidi k práci při−
stupovali zodpovědně.
„Měl jsem štěstí na úžasné
kolegy, ať to byli herci, reži−
séři, autoři, štáb. Mám jen ty
nejkrásnější vzpomínky,“
doplnil bard českého he−
reckého umění Jaroslav
Satoranský. (pru)

Foto: TV Nova,
archiv J. Satoranského 

JAROSLAV SATORANSKÝ

Seriál Policie Modrava: Jaroslav Satoranský, Soňa Norisová 
a režisér Jaroslav Soukup 

Seriál Policie Modrava: Filip Tomsa, Soňa Norisová 
a Jaroslav Satoranský v roli majora Koutného.
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Dne 8. října 2022 firma pořádala
Den otevřených dveří s mottem:
„Přijďte se podívat, jak pomáháme
žít lidem naplno.“ 400 návštěvníků
absolvovalo prohlídku výrobních hal,
nástrojárny a školicího střediska.
Dozvěděli se detaily o výrobě plasto−
vých dílů pro inzulinová pera a inha−
látory, zákaznících a benefitech pro
zaměstnance. V rámci doprovodné−
ho programu mohli návštěvníci vy−
užít dětský koutek, možnosti měření
BMI indexu, vyšetření mateřských

znamének nebo si zkusit pracovat
s virtuální realitou.
Prohlídka byla zakonče−
na na školicím středisku,
kde bylo k dispozici ob−
čerstvení, které zajistilo
Střední odborné učiliště
v Domažlicích. Návštěv−
níci mohli ochutnat růz−
né druhy Quiche, fran−
couzských paštikových
terinek nebo dánského
mini pečiva „Schulstad"

v souvislosti s našimi novými projekty
pro francouzského zákazníka Sanofi a
dánského zákazníka NovoNordisk.
Nezapomněli jsme ani na českou ku−
chyni a podávali tradiční český guláš
a řízek.

Návštěvníci odcházeli spokojení díky
nadšení průvodců z řad našich kole−
gyň a kolegů a externím spolupracov−
níkům, kteří pomáhali s organizací ce−
lého dne. Všem návštěvníkům i našim
zaměstnancům velmi děkujeme!
Protože stavíme v pořadí již pátou vý−

robní halu – vyrábíme pro medicínu,
která má velký potenciál a pohybuje−
me se ve velmi stabilním odvětví, stá−
le hledáme nové zaměstnance na růz−
né pozice. (pi)

Gerresheimer – největší zaměstnavatel 

Pokud jste otevřeni nové
pracovní příležitosti, 

neváhejte nás kontaktovat.
Momentálně hledáme kandidáty
na tyto otevřené pozice: 

l KONTROLA KVALITY
l SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISŮ
l OBSLUHA / SEŘIZOVAČ 

MONTÁŽNÍCH LINEK
l MANIPULANT

Těšíme se na Vás. 
https://gerresheimer.jobs.cz

Naskenuj si mě!

v regionu staví novou halu
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2.650.000 Kč 

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

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

2.499.000 Kč

3.999.000 KčB 5.499.000 Kč
3+1/B/parkovací místo (117m2), ul. K Čínovu, Klatovy
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 3+1
o čisté podlahové ploše 97,11 m2 + balkon o velikosti 
15,10 m2, v novostavbě domu z roku 2020. Byt se nachází
v 1. patře domu s výtahem v ulici K Čínovu. Byt je vybaven ku−
chyňskou linkou se spotřebiči – varná deska, trouba, myčka.
V kuchyni, chodbě, koupelně, WC a komoře je dlažba. Balkon,
okno z obývacího pokoje a z kuchyně je orientováno na jihozá−
padní stranu. Ložnice a pokoj mají okna na stranu západní. To−
pení plynové etážové – každý pokoj svůj samostatný termos−
tat. Do bytu je přiveden poskytovatel vysokorychlostního inter−
netu (optický kabel). K bytu náleží sklep o ve likosti 5,96m2 a
vlastní parkovací stání. & 734 319 301

1.699.000 Kč 

2.899.000 Kč
3+1 (73m2), Na Tržišti, Staňkov  
Nabízíme k prodeji byt 3+1 v osobním vlastnictví ve
Staňkově, ul Na Tržišti o výměře 73m2. Byt se nachází
v 5. (posledním) patře bytového domu po revitalizaci.
Byt je po rekonstrukci. K bytu náleží sklepní koje.
Fond oprav 2.700,−Kč. Velmi zajímavá nabídka ke klid−
nému bydlení. K dispozici k užívání je lodžie v mezi−
patře. Možno financovat hypotečním úvěrem.  

Vřele doporučujeme! & 734 319 302

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

Doporučujeme vidět! & 734 319 302

3.350.000 Kč
2+1 (56m2), ul. Vaňkova, Klatovy, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 o čisté podla−
hové ploše  51,77m2 v Klatovech v ulici Vaňkova. Byt se
nachází ve třetím patře cihlového domu bez výtahu.
V domě nová střecha a plastové stoupací vedení. Byt je
po kompletní rekonstrukci z  roku 2017. K  bytu náleží
prostorná sklepní koje. Fond oprav 1008,− Kč. 

& 734 319 301

C BD

3+1/L (71m2), ul. Za Beránkem, Klatovy, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici
3+1 o čisté podlahové ploše 62,44 m2 + lodžie o ve−
likosti 5,72 m2, který prošel v roce 2021 částečnou 
rekonstrukcí (jádro, koupelna, WC, kuchyně). Byt se
nachází ve 3. patře panelového domu s výtahem v Kla−
tovech, v ulici Za Beránkem. Bytová jednotka se skládá
z kuchyně, obývacího pokoje se vstupem na lodžii, lož−
nice, dětského pokoj, předsíně, koupelny a toalety –
žádný pokoj není průchozí. K bytu náleží 
také sklep.

& 734 319 301

G

Chalupa/RD 2+kk/G (1.607m2), Měčín, 
okr. Klatovy 
Nabízíme k prodeji roubenou chalupu s vlastním pozem−
kem v obci Měčín, nedaleko Klatov, resp. Švihova v okre−
se Klatovy. Chalupa je dispozičně řešena jako 2+kk.
V 1.NP se nacházejí předsíň, velký pokoj, kuchyně s obý −
vacím pokojem, koupelna s WC a garáž. V 2.NP se na−
chází půda vhodná k vestavbě. V roce 2009 proběhla na
chalupě dobová rekonstrukce + výstavba, resp. rozšíření
obývacího pokoje s kuchyní. IS: el. 230V/400V, topení
lokál ní tuhá paliva, obecní vodovod + vlastní kopaná
studna, obecní kanalizace. & 734 319 301

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

Vřele doporučujeme! & 734 319 302   

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

G G G
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Česká pošta uvedla do prodeje kom−
plet svých vlastních známek – 60 let
skupiny Olympic. Ten na 25 znám−
kách s 12 různými motivy připomíná
bohatou historii jedné z nejdéle hra−
jících českých rockových skupin.
Autorem grafické úpravy emise, kte−
rá byla před stavena při letošním ve−
letrhu Sběratel, je Tomáš Říha. Vy−
dání známek je součástí bohatého
programu oslav jubilea skupiny.  

První řada známek na tiskovém listu
zobrazuje obal prvního vydaného alba
Želva. Druhá a čtvr tá řada známek
zobrazuje obaly několika výběrových
alb. Uprostřed jsou fotografie všech

současných členů kapely. Komplet
uzavírá řada známek s vyobrazeným
obalem posledního vydaného alba
 Kaťata.

Skupina vznikla v roce 1963 s pů−
vodním názvem Karkulka (Kar línský
Kulturní Kabaret). Debutové album
Želva je pova žováno za jedno z přelo−

mových alb českého big beatu. Další
vy daná alba jsou například Pták Roso−
mák, Prázdni ny na Zemi, Dávno nebo
trilogie Souhvězdí. Kapela během své−
ho působení získala řadu ocenění,
frontmanem kapely je Petr Janda.

Nominále známek je zastoupeno
písmenem „B“, které odpovídá ceně
za vnitrostátní obyčejné psaní – stan−
dard do 50 g v ekonomickém režimu
dodání dle Ceníku zákl. poštovních
služeb v aktuálním znění – k datu vy−
dání ve výši 19 Kč. Znám kové kom−
plety vytiskla Tiskárna Hradištko,
s. r. o. nákladem 25 000 kusů meto−
dou plnobarevného ofsetu.  

Od Želvy až po Kaťata –60 let skupiny Olympic  
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Novou metodu na léčbu fibri−
lace síní začala využívat
českobu dějovická krajská ne−
mocnice. Zdravot ní komplika−
ce pomáhá odstranit pomocí
nové metody. Jde o léčbu
pulzním elektrickým polem.
Nová metoda je účinnější a
pro pacienty zároveň šetrněj−
ší než dříve používaná radio−
frekvenční energie.

„Fibrilace síní se podle no−
vých dat týká přibližně čtyř
procent populace. V případě
České republiky je to 400 000
pacientů, což je významné
množství. Problematika síní
patří mezi nejčastější poruchy
srdečního rytmu, takzvané
arytmie. Jde o nekoordinova−
né, extrémně rychlé elektrické

impulzy chaoticky se šířící
v srdečních předsíních, v je−
jichž důsledku nastává mecha−
nická zástava srdečních před−
síní, nepravidelný a většinou
rychlý srdeční tep,“ vysvětlil

šéf kardiocentra Alan Bulava.
U pacientů s neléčenou aryt−

mií může často vzniknout krev−
ní sraženina v srdci a následně
cévní mozková příhoda. Rychlá
a nepravidelná tepová frekven−

ce způsobuje mnohdy i srdeční
selhání. Pacienti s touto arytmií
jsou z dlouhodobého hlediska
ohroženi pokročilejší demencí
a předčasným úmrtím.

Pacienti s fibrilací původně
užívali pouze léky. Ale ta účin−
nost nebyla ideální, jednalo se
přibližně o 20 procent.

Nová metoda léčby pulzním
elektrickým polem podle vý−
zkumu zajišťuje stoprocentní
účinnost. Čas zákroku je také
o polovinu kratší. „Dříve to tr−
valo hodinu nebo 90 minut.
Nyní vše zvládneme za půl ho−
diny a pro pacienty je přízni−
vější i rekonvalescence,“ řekl
Bulava.

Kardiocentrum českobudě−
jovické nemocnice patří k nej−
významnějším pracovištím
svého druhu v Česku. Po praž−
ské nemocnici Na Homolce a
středisku IKEM se řadí na třetí
místo v republice. Bulava
uvedl, že českobudě jovické
kardiocentrum ročně provede
650 zákroků, při nichž odstra−
ňuje arytmii. (pru)

Foto: Jihočeský kraj

Nová unikátní metoda 
na léčbu fibrilace síní



11Rozhled 11/2022

 www.raedlinger.com/jobs

JOSEF RÄDLINGER BAUUNTERNEHMEN GMBH | NETZBAU

Rädlinger Allee 1 | 93413 Cham | Tel: +49 9971 4003-0 | bewerbung@raedlinger.com 

PE

STAVBY PODZEMNÍCH 

VEDENÍ & STAVBY POTRUBÍ

Chceme VÁS! 

JSME JR. TY TAKÉ?

HORIZONTÁLNÍ VRTACÍ 

TECHNOLOGIE & ZVLÁŠTNÍ 

PODKLÁDACÍ TECHNOLOGIE

STAVBA ŠIROKOPÁSMOVÝCH 

ELEKTROTECHNIKA &  



12 Rozhled 11/2022



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

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

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

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

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

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

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

S velmi zají −
mavou novinkou
pøišla firma DAIT−
SU. Tepelné èer −
pad  lo systému
vzduch – voda
s novým chladi−
vem R32 dokáže pouze kompreso−
rem vyrábìt topnou vodu  63 OC i pøi
velmi silných mrazech. Toto tepelné
èerpadlo vzduch – voda se zaøadilo
svými technickými parametry a vel−
mi tichým provozem na samou
špièku tepel ných èerpa del. Je velmi

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

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

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

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

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

V nejbližších dnech se očekává
zveřejnění podmínek 

nového kola dotací na pořízení
tepelného čerpadla.

TEPELNÉ  ČERPADLO spolehlivě vytápí  i v nejsilnějších mrazech

PANASONIC  
AQUARELA řady  T−CAP

Tepelné èerpadlo DAITSU

zemní kolektor

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž 
a servis tepelných čerpadel
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Všichni otcové i matky dětí žijí
představami o tom, že jejich dě−
ti budou chytré, vzdělané a také
manuálně zručné. Některým se
sny nenaplní, neboť jejich děti
mají menší nebo větší problémy
ve školní práci.
Jsou pomalejší,
nestačí rytmu
školní práce,
nesžijí se s ko−
lektivem a ně−
kdy jsou i obtíž−
ně zvladatelné.
V Klatovech má
péče o děti se
s p e c i á l n í m i
vzdělávacími po−
třebami bohatou
tradici. Už slavný
klatovský rodák
dr. K. S. Amer−
ling rozvíjel péči
o tyto děti a usi−

loval o uspořádání jejich vzdělání
tak, aby se pro praktický život při−
pravovala veškerá mládež.
V roce 1912 byla v Klatovech při
samostatné obecní škole chla−
pecké otevřena pomocná třída ve

staré gymnaziální budově. Třída
byla celkově dvanáctá v české
zemi. Značná pozornost byla vě−
nována ručním pracím. Veškerá
činnost měla jeden cíl. „V pomoc−
né škole se naučit pracovat, v prá−
ci hledat kus života a spokoje−
nost.“ Tato slova mají plnou plat−
nost i dnes.

Prvním učitelem a ředitelem se
stal Otakar Adamec. Škole věno−
val značnou část životní energie,
za samozřejmost požadoval styk
učitele s rodiči, s nevšední pílí vy−
mýšlel a zaváděl nové pomůcky.
Bez nadsázky je možné říci, že
všichni učitelé pomocné školy za−
nechali ve škole kus svého srdce,
a to platí i v dnešní době.
Dnes má základní škola 88 žáků.
Je jedinou samostatnou školou
v okrese zřízenou podle ustano−
vení § 16 odst. 9 školského záko−
na. Je určena pro vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávací−
mi potřebami.
Sídlo školy bylo značným nákla−
dem zrekonstruováno z bývalých
kasáren a poskytuje dětem
vhodné zázemí k získávání vědo−
mostí, dovedností a praktických
návyků potřebných pro plnohod−
notný život.

Základní škola, Klatovy, Hálkova 133

Den otevřených dveří k výročí
110 let od založení školy

Den otevřených dveří pro−
běhne v úterý 15. listopadu
2022 od 8:00 do 14:00 ho−
din. Připravena je prohlídka
školy v běžném provozu,
občerstvení ve Školní ka−
várničce a vystoupení žáků
speciálních a praktických
tříd. 

www.zvskt.webnode.cz
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Vážený pane,
Vámi popsaná situace je
poměrně neobvyklá, ni−
cméně lze říci, že podo−
bné situace existují. Veli−
ce se však podivuji nad
tím, že dokážete své man−
želce tolerovat takové pří−
koří, které Vám, jak uvádí−
te, denně způsobuje. 

I když jste ženatý člověk,
měl byste si uvědomit,
v čem žijete, a jak je Vám
ubližováno. Z Vašeho vy−
jádření vyplývá, že svoji
manželku máte rád nato−
lik, že se necháte ponižo−
vat, dokonce manželku
necháte, aby Vás i fyzic−
ky napadala. Přiznám se

Vám, že
n e c h á p u
Vaše jed−
nání. 
Navíc, jak sám uvádíte,
jste o 25 let mladší než je
Vaše žena, a není tedy
jasné, jestli jednání man−
želky považujete za jed−
nání, jako kdyby byla Va−
ší matkou nebo jednání,
které trpíte jen proto, že
manželku máte rád. 
Měl byste se konečně
postavit celé nastalé situ−
aci a měl byste se roz−
hodnout, zda s takovou
manželkou chcete nadá−
le žít či nikoliv. Nejste
přece její otrok a nejste
ani její podřízený či člo−
věk, který by se nechal

urážet, dokonce i snášet
výprask.
Já Vám mohu doporučit
jednu jedinou věc. Totiž,

pokud tato situace, kte−
rou popisujete, bude trvat
i nadále, myslím, že byste
se měl velmi vážně roz−
hodnout a rozvést se. Va−
še manželství totiž trpí tak
vážnými nedostatky a té−
měř nenormálními stavy
manželky, které nelze to−
lerovat. 
Pokud je totiž budete dále
tolerovat, pak jsem toho
názoru, že se jednání
manželky může stupňovat
a vyústit v něco velmi váž−
ného, co by Vás mohlo
v tomto manželství potkat. 
Takže se prosím konečně
rozhodněte a buďte sku−
tečným mužem a ne mu−
žem „pod pantoflem“
a mějte svoji hrdost.     

PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokátka
JUDr. Judita Jakubčíková 

Prosím o sdělení, jak mám postupovat ve věci týrání
mé osoby mojí manželkou. Ta je ode mě o 25 let
starší, chová se ke mně velice zle, bezdůvodně na
mě denně křičí, strká do mě, nedá mi pořádně ani
najíst a plísní mě jako malého kluka. Nic, co udě−
lám, jí není vhod. Již se stalo, že mě dokonce něko−
likrát i fyzicky napadla. Děti nemáme, spíše ale já
mám pocit, že mě bere ne jako svého manžela, ale
jako dítě. Přitom jsme již 5 let manžely, já ji mám
stále velice rád, nechci ji ztratit, ale nevím, jak mám
vše dále řešit. 
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Kdo zaplatí opravu
skrytých vad v bytě?
Dobrý den. Přítelkyně si přes rea−
litní kancelář koupila byt a během
celého procesu prohlídky a kou−
pě byla víceméně známá jen ta
informace, že se tam musí udělat
nové topení (předtím tam byla
nějaká nefunkční topná zařízení
na elektriku). Byt byl již zakou−
pen, když topenáři zjistili, že plyn
je v bytě veden v podlaze, což je
údajně proti všem bezpečnost −
ním regulím a musí se natáhnout
znovu do bytu. Dále bylo v po−
sledních dnech zjištěno, že sou−
sed o patro níže rekonstrukcí by−
tu ovlivnil tok vody do horních
bytů, tzn. že ve výsledku tam teče
strašně malý proud vody, se kte−
rým se nedá pořádně nijak pra−
covat, je tak zapotřebí natáhnout
kompletně novou vodu ze sklepa.
Zároveň se díky deštivému poča−
sí zjistilo, že do koupelny teče.
Uvedené skutečnosti (plyn v po−
dlaze, problematika s vodou, pro−
tékání vody do koupelny) nebyly
zjistitelné při prohlídce, přičemž
zároveň nebyly nikde uvedeny
(například smlouva). Chtěl bych
se proto zeptat, zda má cenu se
obrátit na Realitní kancelář (nebo
právníka RK) či případně rovnou
na právníka, protože náklady na
provedení těchto prací jsou
obrov ské. Pravděpodobně by ta−
ké nedošlo ke koupi bytu v přípa−
dě, že by skutečnosti spojené
s bytem byly známé.

Dobrý den, vše co uvádíte, by
se pravděpodobně vešlo do
odpo vědnosti prodávajícího za
skryté vady. Tuto odpovědnost
nese prodávající nemovité věci
celých 5 let po prodeji. Mezi
skryté vady se řadí všechny va−
dy, které nejsou vizuálně znatel−
né, nebylo na ně při prodeji upo−
zorněno a projeví se až po pře−
dání nemovitosti. Obraťte se 
tedy na zprostředkovatele ob −
cho du a nebudete−li úspěšní pak
na advokáta, který Vám pravdě−
podobně doporučí podepřít Vaše
tvrzení znaleckým posudkem
a následně vymáhat majetkovou
újmu po prodávajícím.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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Dosud v jednom společném areálu
v Nýrsku působily dvě firmy s odlišným
zaměřením výroby. Greiner Purtec, vy−
rábějící tepelné izolace do bojlerů a te−
pelných čerpadel, a Greiner Aerospace,
který vyrábí sedačky do letadel. V po−
sledních letech poptávka po izolacích
plynule roste, a proto se rakouské ve−
dení společnosti rozhodlo navýšit vý−
robní kapacity v Nýrsku. To je možné
hlavně díky tomu, že se výroba výplní
do sedaček do letadel přesouvá do no−
vého moderního závodu ve Valašském
Meziříčí a výroba izolací se tak bude
moci rozšířit do všech výrobních pro−
stor v Nýrsku. Výroba pro letecký prů−
mysl v současné době také narůstá a
ve Valašském Meziříčí tak naváže na

svou úspěšnou výrobní dráhu v před−
chozích letech a stane se  atraktivním
zaměstnavatelem pro tamní obyvatele.
S nárůstem výrobní kapacity v Nýr−
sku roste poptávka po nových zaměs−
tnancích. 
Rádi bychom vás tímto pozvali k nám
do firmy. Pokud vás zajímá naše výro−
ba, rádi vás provedeme a dáme vám
všechny informace o mzdě, zaměstna−
neckých výhodách a naší nabídce. Za−
městnanci mohou nastoupit kdykoliv,
doprava je zajištěna firemním autobu−
sem a podpořena atraktivním příspěv−
kem na dopravu do zaměstnání. 
I přes obtíže, které se v posledních
dvou letech staví do cesty nejen nám,
ale i jiným zaměstnavatelům, můžeme

říci, že se naší firmě ve zmíněných
dvou letech dařilo. Jsme si vědomi to−
ho, že je to hlavně díky kvalitně odve−
dené práci našich zaměstnanců. Fir−
ma počítá tento rok s dobrým hospo−

dářským výsledkem, a proto si může−
me dovolit odměnit naše zaměstnan−
ce formou vánočních prémií. I během
roku jsme například navýšili příspěvek
na dopravu, jako reakci na nárůst cen
pohonných hmot. Vedení společnosti
přistoupilo k rozhodnutí navýšit v le−
tošním roce již podruhé mzdy a
v obou případech to bylo o 8 %. Bě−
hem roku se snažíme potěšit zaměs−
tnance drobnými dárky. V létě to bylo
balení iontových nápojů, nealko pivo
k obědu, na podzim nákrčníky. Do
konce roku nás čekají ještě vánoční
dárky a dárky k Mikuláši. Zároveň se

po dvouleté pauze budeme postupně
vracet k organizování různých společ−
ných volnočasových aktivit, tematicky
souvisejících ať už s udržitelností,
ekologií, zdravým životním stylem či

nepřímo podporující znevýhodněné
skupiny občanů.
Letošní úspěšný rok zakončíme v pro−
sinci společným setkáním všech za−
městnanců na firemním rautu a bude−
me si přát, aby i nadcházející rok byl
pro nás i přes výzvy, které nás čekají,
a možná právě díky nim inspirativní,
posilující, a neméně úspěšný jako ten
letošní. 
Dovolte nám popřát vám již v tento čas
jménem naší firmy pevné zdraví,
 krásné prožití adventu a vánočních
svátků a hodně štěstí do nového roku. 

Těšíme se na nová setkání s vámi.

Firma NEVEON Czech Republic. spol. s r.o. se sídlem v Nýrsku se specializuje na výrobu tepelných izolací a je
 významným zaměstnavatelem v příhraniční oblasti Plzeňského kraje. V současné době má okolo 310 zaměstnanců. 
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O podrobnější informace jsme požá−
dali Mgr. Milana Strnada, učitele děje−
pisu a angličtiny na klatovské prů−
myslovce, který je takovým duchov−
ním otcem výstavy.
Proč výstava na Střední průmyslo−
vé škole v Klatovech?
Protože právě tady v této budově bylo

shromažďovací místo pro naše ži−
dovské spoluobčany. Odsud pak byli
převezeni do Terezína. Z tohoto důvo−
du je na
b u d o v ě
naší ško−
ly pamět−
ní deska,

kterou jsme odha−
lovali v září 2001.
Vy jste také auto−
rem knihy Židé
v dějinách Klatov.

Co vás vedlo k jejímu napsání?
Když jsem studoval na gymnáziu a
poté na fakultě, nikdo nám o holo−
kaustu Židů nic neřekl. Uvědomil
jsem si, že je to náš dluh vůči těmto
lidem. Tyto události je nutné si stále
připomínat. V rámci výstavy a to 25.
a 30. listopadu se uskuteční předná−

šky v jedné z tříd, kde
se Židé museli shro−
máždit před odsunem
do Terezína. Během
přednášek budou při−
pomenuty konkrétní
osudy několika židov−
ských rodin.
Byla to pro ně cesta
do tmy.
Přesně tak je to na−

psáno na pamětní desce. Šesticípá
hvězda ze žluté látky s nápisem
 JUDE, kterou museli nosit na levé
straně hrudi, je vyloučila ze společ−
nosti. Byla předzvěstí jejich trans−
portů do vyhlazovacích táborů. Byli
označeni jako nežádoucí. Spolu
s nošením hvězdy museli dodržovat
celou řadu dalších ponižujících pří−
kazů. Mezi ně patřil i zákaz chodit

po chodníku. Na tyto hrůzy nemáme
právo zapomínat.          (red)

Na Střední průmyslové škole v Klatovech byla pro ve−
řejnost otevřena výstava Židé a transporty k 80. výročí
transportů. Potrvá do 13. prosince 2022.

Výstava Židé a transporty je pro
veřejnost otevřena v tyto dny:

Komentované prohlídky:
od 17 hod. – 10. 11. a 8. 12. 2022

Nekomentované prohlídky:
od 15 hod. do 17 hod. 

– 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 
6. 12. a 13. 12. 2022

Před cestou do tmy

Mgr. Milan Strnad
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Společnost MANITEC trade, s.r.o.
sídlící v Koutě na Šumavě na Do−
mažlicku inspirovala vytvoření dea−
lerské sítě Toyoty. Ve zkušebním ob−
dobí – pro obě strany stejně nároč−
ném – potvrdila svým přístupem ži−
votaschopnost dealerského koncep−
tu a pomohla Toyotě nastartovat
proces, kterým se v ČR zásadně od−
lišuje od ostatních dodavatelů.
„Kdysi dávno jsme začínali se značkou
„DESTA“, která byla tradičním tuzem−
ským výrobcem. Tato známá tuzemská
značka postupně po roce 2000 ztráce−
la půdu pod nohama a pro nás bylo ži−
votně nutné začít se orientovat na jiné
značky vozíků. Z tohoto důvodu padlo
rozhodnutí, že musíme začít zastupo−
vat nějakou jinou renomovanou značku
manipulační techniky,“ vzpomíná Lu−
děk Červený a pokračuje:
„V letech 2011 až 2012 krize odezněla

a my jsme opět přemýšleli, jak firmu
dál profilovat, jak jí zajistit další růst a
rozvoj. Na trhu jsme se často setkávali
se značkou Toyota, jejíž hezké a profe−
sionální 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.“
„Hned od začátku spolupráce jsme po−
stupně navázali na velmi dobré pově−
domí o trhu v našem regionu, začali
jsme sílit a získávat zkušenosti. V prv−
ních dvou letech jsme postupně zákaz−
níky seznamovali s výrobky a značkou
Toyota.“
Firma MANITEC trade, s.r.o. musela
ostatní značky odsunout do pozadí,
omezit postupně i oblast zemědělské
techniky a začala se věnovat naplno
prodeji a servisu čelních vozíků i skla−

dové techniky Toyota. 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 roz−
šířila o další tři společnosti. Jsme hrdí
na to, že jsme stáli u zrodu tohoto ob−
chodního modelu Toyoty v ČR. Bylo za
tím hodně práce, která se nyní vyplácí
oběma stranám. Dnes máme již 7 ser−
visních techniků, 2 obchodníky a pro−

dáme kolem 70 vozíků ročně, z toho
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 por tfolia 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 profesio−
nalitu v prodeji i v servisu. Síla Toyoty
jako největší světové firmy v oboru
nám otvírá dveře mnoha firem. A za ni−
mi pak můžeme v plné míře uplatnit
i naše přednosti a výhody, které vyplý−
vají z lokální působnosti. Lokální a glo−
bální se propojí a zákazník těží z obou
přístupů, což je pro něho, podle mého
názoru, ideální stav. Působíme hlavně
na Domažlicku a Klatovsku, ale aktivity

máme v podstatě v celém Plzeňském
kraji, včetně Plzně.“
Užší vazby a lokální přítomnost je ur−
čující pro mnoho zákazníků. Luděk
Červený to považuje za velkou výhodu,
či spíše dokonce podmínku:
„Mají jistotu, že je o ně lépe postaráno.
Vzdálená centra jiných dodavatelů prá−
vem považují za příliš anonymní a ne−
osobní. Chodsko je specifický region,
lidé jsou zde silně patriotičtí, historicky

si zakládají na osobním přístupu. Ko−
munikace s nimi vyžaduje trpělivost, fé−
rovost a perfektní znalost jejich potřeb.
Argumentace musí být jasná, přesvěd−
čivá, ideálně založená již na pozitivních
referencích z regionu, který znají. Jinou
specifickou odlišností je mnohem sil−
nější hlas obsluhy vozíku. Nespokoje−
nost řidiče s vozíkem může být i důvo−
dem odchodu z firmy. Testování, a tedy
přístup k testovacím vozíkům z flotily
Toyoty je proto dalším rozdílovým fak−
torem ve prospěch Manitecu.
Osobní přístup a osobní přítomnost
právě při testování vozíků je nevyhnu−
telná. Vnímali jsme to, když jsme začali
intenzívně nabízet dlouhodobý proná−
jem vozíků s full servisem. Zažitou tra−
diční 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 zá−
kazníky přesvědčili. Nyní zase   4

MANITEC dealerem Toyoty
a to již 9. rokem

www.manitec.cz

Firma MANITEC trade, s.r.o., v Koutě na Šumavě.



23Rozhled 11/2022

4 nic jiného nechtějí, protože pocho−
pili, že je nechceme ošidit, ale naopak
ulehčit jim práci a ubrat starosti. Vidí, že
to funguje a jsou spokojení. Věří mně,
kolegům, a proto věří i technologiím,
které jim přinášíme. Proto jsme se vel−
mi dobře již dvakrát vypořádali i s ob−
měnou 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 elektrické
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)
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Mezinárodní motocyklová
šestidenní soutěž je motoris−
tickou veřejností považovaná
za motocyklovou olympiádu.
Uznávaná je především pro
svoji náročnost a všestran−
nost. Od svého založení v ro−
ce 1913 prověřuje celkovou
odolnost jak jezdců, tak i je−
jich motocyklů. Od začátku
kralovaly v této soutěži přede−
vším týmy Velké Británie, Itálie
a Německa, ale mnoho z nás
si ještě pamatuje slavnou ně−
kolikaletou éru ze začátku
sedmdesátých let uplynulého
století, kdy Světovou trofej a
Stříbrnou vázu vybojovávali
závodníci Československé
Dukly na strojích JAWA. Stačí
jen připomenout jména Maši−
ta, Mrázek, Čemus, Čespiva,
Bříza, Fojtík, Císař.
Na letošní 96. International Six
Days Enduro, která se jela v Le
Puy en Velay ve Francii od pon−
dělí 29. srpna do soboty 3. září,
reprezentovalo Českou republi−
ku v kategorii Junior Trophy Te−
am tříčlenné družstvo ve složení
Jaroslav Kalný – motocykl Sher−
co 3002T, Zdeněk Pitel – Husq−
varna 250 2T, Matěj Škuta – Beta
350 4T. Tři mladíci ve věku od 17
do 20 let, kteří se utkali v konku−

renci více jak 500 jezdců z 25
zemí celého světa a vedli si veli−
ce dobře, vybojovali z 16 teamů
šesté místo ve své juniorské ka−
tegorii. 
O postřezích z tak významné
motocyklové soutěže jsem si
mohl povídat s Jaroslavem Kal−
ným a Zdeňkem Pitelem v Čimi−
cích u Sušice. Mladší Jaroslav
Kalný je z motoristické rodiny,
otec i sestra mají závodnickou
minulost a Jaroslav Kalný starší,
který v Čimicích a v Klatovech

vybudoval autosa−
lon a autoservis
značky Peugeot,
poznamenává, že
už jeho otec pro−
háněl závodní mo−
tocykl. Také Zde−
něk Pitel má doma
pochopení a tech−
nické zázemí, tatí−
nek provozuje
autoservis v Mok−
rosukách u Sušice
a stejně jako Jar−
da Kalný starší za−
jišťuje na závo−
dech synovi tech−
nickou pomoc. 
„Šestidenní ve
Francii byla velmi
dobře organizova−
ná, byla tam skvělá
atmosféra a i když
už jsme nějaké vel−
ké mezinárodní zá−
vody s Jardou ab−
solvovali, byli jsme

nadšení. Je to úplně něco jiného
jet za republikovou reprezentaci,
jet pod vlajkou, než jet klasický
závod. Cítili jsme větší odpověd−
nost, větší motivaci,“ říká o šesti−

denní Zdeněk Pitel. „První až pátý
den se jely okruhy klasické sou−
těže. Každý den jsme strávili na
svých motocyklech okolo 7,5h,
ujeli jsme přes 220 km v bahně,
v lese i na kamenech a absolvo−
vali 5 měřených rychlostních
zkoušek. Šestý závěrečný den
proběhl motokros, kdy se startuje
od klubových týmů až po světové
trofeje podle jednotlivých tříd. My
jsme si od druhého dne upevnili
6. místo v celkové klasifikaci a až
do konce celé šestidenní jsme jej
udrželi, bez větších chyb, pádů,
zaváhání a technických závad.“

Mladým závodníkům vadí, že
motocyklové soutěže nemají
u nás větší podporu. „Myslíme
si, že je za tím špatná práce auto−
klubu v celém odvětví motorspor−
tu. Nezájem vidíme i u úředníků
na různých povolovacích stup−
ních. V cizině se závody Enduro
podporují, do regionu přivedou
diváky, peníze za ubytování, ob−
čerstvení a ohromnou propagaci
firem i regionu. Motorističtí funk−
cionáři by měli vidět, jak to vypa−
dá, když najede na šestidenní ta−
kový team USA nebo Itálie. Přive−
zou si kontejnery motorek, mate−
riálu a servisu, kolem kterých bě−
há 40 lidí. To je prostě kolotoč
profíků, kteří mají za úkol protla−
čit jejich team k vítězství. Proti
nim tam stojíme my, dobrovolní−
ci, tátové a kamarádi bez větší
materiální a finanční podpory
autoklubu nebo státu.“
Přesto se však soutěžním moto−
cyklovým jezdcům ze Šumavy

na letošní Mezinárodní moto−
cyklové šestidenní dařilo. Jak
uvedl pro novináře manažer je−
jich týmu Radek Toman: „Kluci
předvedli své maximum, nebáli
se a bojovali. Je to mladá gene−
race, která teď přichází do endu−
ra a svá vítězství má před se−
bou“. Tento skvělý výsledek ve
světové konkurenci je práce ce−
lého týmu, jak manažera a do−
provodů, tak i podpory všech
partnerů a věřme, že je i přísli−
bem lepší budoucnosti tohoto
hezkého motocyklového sportu.  

Karel Bárta

Skoro zapomenuté motocyklové
Enduro na Šumavě opět žije

Zprava: Jaroslav Kalný, Zdeněk Pitel a Matěj Škuta.
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Klatovský Rotary klub už několikrát
podpořil klatovskou Charitu, naposle−
dy dokonce s finanční spoluúčastí
partnerského klubu z bavorského
Chamu.
O tom, že se Oblastní charita Klatovy
dlouhodobě věnuje seniorům asi všich−
ni Klatovci vědí. Méně už je známo, že
pozornost je věnována i generaci výraz−
ně mladší. V Krameriově ulici v Klato−
vech je otevřeno komunitní centrum,
kde si děti ze sociálně slabších rodin
mohou zdokonalovat své dovednosti a
šikovnost stejně jako v jiných podo−
bných zařízeních, jen s tím rozdílem, že
v tomto komunitním centru s názvem
Dotek děti nemusí nic platit. Mohou se

věnovat malování, vaření, šití, modelo−
vání, a to vše třeba i za pomoci seniorů,
kterým se tak vlastně nabídne velmi pří−
jemná možnost využití volného času.
K činnosti těchto kroužků však je třeba
nejen pochopení, laskavost a vstříc−
nost, ale také barvy, papír, látky, kera−
mická hlína a třeba i šicí stroj a jiné po−
můcky. A to stojí peníze.
Klatovský Rotary klub se tedy roz−
hodl na předvánočním trhu na klatov−
ském náměstí otevřít stánek a v něm
nabízet svařené víno, punč anebo ně−
co jiného pro zahřátí. Celý výtěžek
z tohoto vánočního prodeje věnuje
Charitě Klatovy s cílem pomoci právě
v této oblasti, týkající se vlastně jak
seniorů, tak dětí. Věříme, že i v před−
vánočním shonu návštěvnici trhu naj−
dou ke stánku Rotary klubu cestu a
pomohou tak dobré věci. (lr)

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

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

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

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

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

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

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

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

pro školní rok 2023/2024:

Nabídka studia

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

Trnkova 125, 345 61 Staňkov

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme. 
Podáváme informace o studijních oborech
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Lyžování bude dražší
Lyžařské areály na jihu Čech zvýší
ceny skipasů pro následující se −
zonu. Reagují tím na zdražování
energií i rostoucí inflaci. O kolik se
zvýší ceny, není jasné, ale půjde
o desítky, někde stovky procent.

„Zdražení určitě nastane. Ale
nechceme, aby bylo nějak drama−
tické nebo drastické a odradilo to
návštěvníky. Finální částky zveřej−
níme nejpozději do 10. listopadu,“
uvedla mluvčí Skiareálu Lipno Olga
Kneiflová.

Celosezonní skipasy mohou po−
dle ní lidé kupovat dál za stejnou
částku jako před rokem. Dospělí za
ně zaplatí od 8910 do 12 920 ko−

run. Měnit se tak patrně může 
ceník u skipasů na kratší období.
V minulé sezoně platili dospělí za
celodenní lyžování v hlavní sezoně
1060 korun.

Nové ceny už oznámili provozo−
vatelé areálu na šumavském Zado −
vě. Za jednodenní skipas v top sezo−
ně zaplatí dospělí 850 korun, je to
o stovku více než v minulé sezoně.

„Doufáme, že to lidi neodradí
a budou k nám nadále jezdit. Ale
vzhledem k cenám energií a inflaci
jsme museli ceny navýšit,“ řekl za
zadovský areál Petr Vondraš.

Top sezona je v období vánoč−
ních prázdnin a pak při turnusech
jarních prázdnin, což je od konce
ledna do poloviny března.

Zdražovat bude i provozovatel
střediska na česko−rakouské hra−
nici na Hochfichtu. O kolik, zatím
nesdělil.

„Ceny ještě přesně nezveřejní−
me, ale bude to podobně jako u ji−
ných areálů v Rakousku, kde se
navýšení v porovnání s minulou

sezonou pohybuje v rozmezí devět
až 13 procent,“ řekl za středisko
Hochficht Mar tin Řezáč s tím, že
lidé už ale mohou kupovat celo −
sezonní skipasy. V minulé sezoně
zaplatil dospělý za jednodenní ly−
žování na Hochfichtu 43 euro
(1053 korun), pokud si skipas
koupil on−line. Na místě za něj za−
platil 45 euro (1102 korun). (pru) 



O několikanásobném trestním stí−
hání bývalého společníka a býva−
lého jednatele významného lokál−
ního výrobce stavebních materiá−
lů Ing. Jiřího Zachardy jsme čte−
náře již informovali.
Ing. Zacharda je trestně stíhán pro
zločiny porušení povinností při
správě cizího majetku, zpronevěry,
zkrácení daní, v nejbližší době bude
pravděpodobně zahájeno trestní stí−
hání pro trestný čin maření sprave−
dlnosti, protože Ing. Zacharda se
nestyděl u již běžícího soudu před−
ložit soudci jako důkaz padělané lis−
tiny. Vykutálenému podnikateli však
není zřejmě svaté vůbec nic. 
Nyní bylo zahájeno další trestní stí−
hání pro zločin zneužití postavení
v obchodním styku. Trestné jednání
zde mělo spočívat v tom, že faktic−
ky měl vytunelovat svou starou
společnost, když veškeré její majet−
kové hodnoty v řádu mnoha desítek
milionů korun vyváděl do své jiné,
nově založené konkurenční firmy.
Do této velké akce však zatáhl i dal−
ší osoby, bývalého policistu Mgr.
Josefa Boška, bývalou finanční ře−
ditelku Ing. Lenku Matouškovou
(roz. Steinerovou) a dokonce i své−
ho syna Michala Zachardu. Tyto
osoby se však svému zapojení do
nekalého počínání vůbec nebránily,
a naopak se na celé akci aktivně
podílely. Tato parta o své vůli spo−
lečně pracovala na tom, aby půvo−
dní firma byla zcela zlikvidována a
s nekale získaným majetkem z této
společnosti mohli rozjet nové pod−
nikání v účelově založené společ−
nosti BETONOVÉ STAVBY−PLUS,
s.r.o. 

Zločinný záměr této skupiny se
však nezdařil. Jejich akce byla pře−
kažena včasným zásahem druhého
společníka staré společnosti pana
Miroslava Buchty. Při svém společ−
ném počínání však vykutálená par−
tička stihla způsobit původní spo−
lečnosti škodu přes dvacet milionů
korun. Kromě toho, že jsou otec a
syn Zachardové, Mgr. Josef Boška
a Ing. Lenka Matoušková ohroženi
trestní sazbou v rozmezí pět až de−
set let, budou v případě odsuzující−
ho rozsudku povinni také nahradit
poškozené společnosti vzniklou
škodu. Je přitom nepodstatné, kdo
a jak se na trestné činnosti podílel.
Slovy práva, budou hradit škodu

povinně a nerozdílně. U této trestní
sazby je prakticky vyloučeno ulože−
ní podmíněného trestu, ten lze uložit
pouze v případě, kdy je trestní saz−
ba pod pět let. Jistě, trest lze uložit
v mimořádných případech i pod
spodní hranici, ale to by museli ob−
vinění spolupracovat s orgány čin−
nými v trestním řízení, přiznat se,
uznat své pochybení a svého jedná−
ní upřímně litovat. V tomto případě
se však zdá, že jakákoliv seberefle−
xe obviněných je zatím vyloučena. 
Snad každý v životě udělá špatné
rozhodnutí. Ovšem rozhodnutí čle−
nů této skupiny, pustit se do roz−
sáhlé majetkové trestné činnosti,
bylo skutečně nešťastné. V úmyslu

se obohatit a zničit mnoho let fun−
gující firmu, jednali takovým způso−
bem, že sami pravděpodobně
skončí na několik let za mřížemi.
Místo profitu pak budou naopak
mnoho milionů hradit na náhradě
škody. U Ing. Zachardy i při uplatně−
ní principu presumpce neviny je
s ohledem na počet jeho trestních
kauz zřejmé, že se nejedná o pouhé
nedorozumění, ale o předem pro−
myšlenou trestnou činnost. Být pě−
tinásobně trestně stíhán totiž sku−
tečně nemůže být náhoda. Pro běž−
ného občana je zarážející také i to,
že do tak rozsáhlé trestné činnosti
zatáhl i vlastní rodinné příslušníky.
A pokud se dalších obviněných tý−
ká, ti se, ovšem z vlastního rozhod−
nutí, zkrátka dali do špatné party a
tak budou nyní nuceni nést neblahé
důsledky. Zkrátka kdo chce kam… 

(juc)
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Dali se do špatné party
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n Pane Staňku, je o zateplování ob−
jektů opravdu tak velký zájem?
Z naší zkušenosti a počtu zakázek jsou
zateplovací práce jedničkou. Ještě
před několika léty v pomyslném žebříč−
ku zájmu vévodily výměny oken. Stará
okna jsme měnili za plastová, eurook−
na dřevěná, hliníková, dále to byly vý−
měny dveří a podobně. Cílem všech
těchto prací je ušetřit ná−
klady za energie. 
n Když zůstaneme u za−
teplování baráků. Asi vel−
mi častou otázkou majite−
lů domů je, zda se jim to
vyplatí.
To máte pravdu a ještě do−
dávají, zda jim v  zateple−
ném domě nebude vznikat
plíseň. Ještě před tím, než
s námi zákazníci uzavřou
smlouvu, jim vše podrobně
vysvětlíme. Například dnes

už máme takové technologie, že nemu−
sejí mít obavy z toho, že po zateplení
se dům hermeticky uzavře a nebude,
jak říkáme, dýchat. Obavy z plísní jsou
liché a s úsporami energií je to jedno−
značné. Uspoří a ne zrovna malé pení−
ze. Hodně zateplujeme na Šumavě a
například v Hartmanicích nám klienti
řekli, že až do prosince nemusejí zato−

pit a ve srovnání před a po zateplení
šetří až 50% na nákladech za topení.
n Jaké další práce vaše firma nabízí?
Rekonstrukce objektů, bytů, koupelen,
fasády, zámkové dlažby, veškerou stí−
nící techniku jako jsou například ven−
kovní a vnitřní žaluzie, markýzy, dále
montujeme garážová vrata, na klíč po−
stavíme garáž, zimní zahrady, pergoly,

ploty, pojezdová vrata. Vel−
kou pozornost věnujeme
kvalitě našich prací, to zna−
mená, abychom předali do−
končenou zakázku k  plné
spokojenosti zákazníka.
Když tatínek před 30 lety za−
kládal tuto firmu, tak do vín−
ku jí dal kvalitu a profesionál−
ní přístup ke klientům a tento
jeho odkaz jsem převzal a
snažím se ho maximálně
 plnit.
n Můžete uvést nějaký pří−

klad této vaší snahy?
Když jsme hovořili o zateplování objek−
tů, tak zde platí, že když klient s námi
předem uzavře smlouvu a naše firma
zahájí práce například až za 2 měsíce,
cena zůstává původní. Nepředáme do−
končenou stavbu s nějakou i sebemen−
ší závadou. Máme velmi dobrý tým lidí,
kteří své profesi rozumějí. (re)

sdělil nám vedoucí firmy SHADOWLINE s.r.o. v Klatovech Petr Staněk.

„Hitem letošní sezony je zateplování
rodinných a panelových domů,“
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Blíží se konec roku a tím pádem bi−
lancování, co se povedlo či nepove−
dlo. Každý má nějaká přání a v tomto
článku dávám test č. 1, kterým si mů−
žete ověřit, zda se vám splní.
Poznámka k testům: Je nutné se dobře
soustředit a soustředěním se uvedeme
do nižší hladiny vědomí. Jen pro inspi−
raci, já vidím v podobných testech ve
svém podvědomí všechna písmena
(čísla) v řadě (jako ve filmu) a při odpo−
vědi vždy to jedno (správné) písmeno
(číslo, pokud je test číselný) vystoupí
z řady směrem nahoru, nad ostatní.

TEST č. 1: Myslete na jedno
největší přání a jako odpo−
věď jsou tři možnosti barvy:
červená, modrá, fialová. Ja−
ká vás napadne jako první?
Odpověď je na konci článku.

Když jsem vyložil karty Runové ma−
gie s dotazem na rok 2023, co dělat,

abychom zvládli stres, vyšla kar ta
s čísle 15. Už číslo karty 15 = nume−
rologicky 6 = rodina, napovídá, že tě−
žiště všeho je v rodině. Připo−
mínám mnohdy opomí−
jenou hierarchii rodin−
ného systému. Na
prvním místě mu−
sí být par tner
(p ředpok l ádá
se, že s ním
budeme až do
smrti), na dru−
hém místě naše
dítě, na třetím
rodič, pak sou−
rozenci a na dal−
ších místech až ti
další. Kdo tuto po−
sloupnost nedodrží, poruší
rovnováhu v rodinném systému.
Proto není možné dosáhnout stálých
hodnot, které stojí za přijetí do našeho
života. 

TEST č. 2: Jaké vás napadne
písmeno z možností A, B, C?

Karta varuje, že existuje veliké nebez−
pečí stát se obětí klamu. Hrozí nebez−
pečí ztroskotání našich projektů. Je
třeba se chránit tím, že odoláme zása−
hům a útokům nejen zvenčí, ale i ze−
vnitř, kterým budeme vystaveni bez ja−
kéhokoli předcházejícího varování. Je

nutné odolat tlakům na zneužití našeho
vlastního potenciálu.
Karta radí, abychom vždy důkladně

prozkoumali základy a kořeny
všech nabídek a mož−

ností, které se nabíze−
jí. Je nutné si uvě−

domit, že každá
krize je hnacím
motorem po−
kroku. Ale na
druhé straně je
zde i nebezpečí
v podobě velké−

ho množství
p o d v o d n í k ů

zneužívající osla−
bení a nepozornost

lidí.
Existuje zákon o příčině a

následku, který by nás měl nutit k ne−
ustálému posuzování našich plánů a
nabídek přicházejících zvenčí. Vyplatí
se naše plány vystavovat zkouškám
průběžně, a to vždy před tím, než udě−
láme závažné rozhodnutí.
Vše, co se děje, chápejme jako vý−
strahu, ne jako neštěstí a pohromu. Je
dobré nejít proti zákonům karmy. Kaž−
dá nerovnováha, kterou způsobíme, se
nám vymstí. Každým špatným skut−
kem narušíme přirozený řád věcí a
znovunastolení vyžaduje oběť, což si
málokdo uvědomuje. Stále dokola
opakuji, že vše máme v hlavě a nega−

tivní skutky se zhmotňují snadněji než
pozitivní. Proto je dobré mít jasno
v uspořádání hodnot a hierarchie v na−
šem životě.
Uspět v těžké době může každý, kdo
dospěje k neutrálnímu a vyššímu po−
hledu na problémy světa. Od 22. ledna
2023 začne rok mírumilovného Zajíce
a jeho energie bude poskytovat důvěru
v působení vyšších sil Stvoření a Tvo−
ření, i když se nám může zdát, že na−
děje na lepší budoucnost je v nedo−
hlednu. Abych aspoň něco pozitivního
napsal, tak jsem přesvědčen, že do lé−
ta 2023 energie Zajíce docílí skončení
války na Ukrajině. 

Všem přeji hodně štěstí, 
zdraví a pohody.

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

říká známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

ODPOVĚĎ NA TEST 2:
Na nevědomé úrovni jsem se
ptal, zda dodržujete hierarchii
v rodinném systému. A = Ne, B
= Napůl, C = ANO.

ODPOVĚĎ NA TEST 1:
Na nevědomé úrovni jsem se
ptal, zda se vám splní vaše přání.
Kdo odpověděl: Červená, tak bo−
hužel ne. Kdo modrá, tak je nadě−
je, když pro věc více uděláte. Kdo
odpověděl fialová, tak je odpověď
ano, tomu se přání splní.

„Vše, co se děje, chápejme jako 
výstrahu, ne jako neštěstí a pohromu,“



Válečný konflikt na Ukrajině způ−
sobený ruskou agresí ovlivňuje
znatelně českou ekonomiku. Jedna
z neslavnějších firem Česka, ale
i světa, jeden z mála Národních
podniků Budějovický Budvar má
kvůli tomu i jisté potíže. Letos
pravděpodobně neobnoví vývoz
do Ruska, což ale pociťuje na pří −
jmech. Rusko je pro Budvar jed−
ním z pěti hlavních vývozních trhů.

Pivovar vypořádal závazky a po−
hledávky v Rusku za víc než milion
eur a z velké části zpracoval již vy−
robené obaly. Kvůli známkoprávní
situaci se Budvar potřebuje ve
střednědobém výhledu na ruský trh
vrátit.

„Výpadek tržeb se nám podaří
zčásti vynahradit příjmy z nového
ochuceného nealko piva BirGo,“

uvedl ředitel Budvaru Petr Dvořák.
„S Ruskem se nám podařilo

úspěšně vypořádat dosavadní zá−
vazky a pohledávky, které včetně
vratných sudů představovaly přes
milion eur. Zároveň jsme z velké

části zpracovali již vyrobený obalo−
vý materiál, plechovky i lahve. Nic
nám nezakazuje na ruském trhu

být, neexistuje žádná
sankce, proč bychom
nemohli vyvážet naše pi−
vo do Ruska. Potřebuje−

me tam ale mít spolehlivou cestu.
Letos je velmi nepravděpodobné,
že bychom to obnovili, že by se po−
dařilo s importérem něco dohod−
nout,“ uvedl ředitel.

Budvar letos do Ruska vyvezl

zlomek toho, co v předchozích le−
tech. Rusko patří mezi jeho pět
hlavních exportních trhů, na vývozu

se Rusko dosud podílelo minimál−
ně z deseti procent. Loni uvařil
Budvar rekordních 1,8 milionu hek−
tolitrů, meziročně o 4,6 procenta
víc. Loni vyvezl přes 1,3 milionu
hektolitrů piva, export stoupl mezi−
ročně o 11,3 procenta.

„Situaci musíme určitě řešit ve
střednědobém horizontu, s ohle−
dem na naši známkoprávní pozici a
přítomnost na ruském trhu. Pro bu−
doucnost by bylo velmi riskantní
opustit na delší čas ruský trh. Má−
me i negativní historickou paralelu 
z roku 1939, kdy Budějovický Bud−
var opustil v turbulentním předvá−
lečném čase americký trh, a přišli
jsme tam tak dodnes o naši
ochrannou známku,“ dodal ředitel.

Doplnil, že na ruském trhu řada
pivních značek zůstává, a to včetně
Anheuser−Busch InBev, který
v části světa prodává pivo pod
značkou Budweiser. Nyní nedokáže
Budvar zajistit, aby měl s Ruskem
standardní obchodní vztahy, zajiš−
těné platby a dopravní trasy. Bud−
var tam vyžaduje platby v eurech či
dolarech. Na dosavadního ruského
impor téra Budvaru teď dopadla
i mobilizace, kterou v Rusku vyhlá−
sil prezident Vladimir Putin. „Na
případnou další spolupráci s naším
ruským importérem nemáme v tuto
chvíli žádný konkrétní plán,“ dodal
Petr Dvořák.

Tržby v Rusku, Bělorusku a na
Ukrajině byly ročně zhruba 250
milionů korun.

Budvaru loni stouply tržby z pro−
deje výrobků a služeb o 10,8 pro−
centa na rekordních 3,11 miliardy
korun. Tržby za pivo loni poprvé
překonaly tři miliardy korun. (pru)

Budějovický Budvar se potřebuje 
vrátit na ruský trh!
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JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA, 
vedoucí odboru školství, mládeže 
a sportu Plzeňského kraje

„Jednou z priorit Plzeňského
kraje je v maximální míře pod−
porovat projekty, které mají za
cíl vzbudit u dětí a mládeže
větší zájem o technické obory.
Polytechnické centrum je jed−
nou z těchto cest a jsem ráda,
že se tento projekt úspěšně
dokončil.“

Ing. Martin Kříž, místostarosta Klatov

„Vybavenost a kvalita klatov−
ských základních i středních
škol stoupá a důkazem toho
je i nové Polytechnické cen−
trum. Věřím, že bude správ−
nou inspirací k tomu, aby se
řada žáků rozhodla pro studi−
um právě zde na klatovské
průmyslovce.“

Ing. Jiří Dio, emeritní ředitel Střední 
průmyslové školy Klatovy

„V roce 2017 jsem stál u zrodu
tohoto projektu a jsem nesmír−
ně šťastný, že se dobrá myšlen−
ka stala skutečností. Strašně
mě to těší. Když člověk prochá−
zí moderními laboratořemi, tak
zapomene na všechny starosti,
které byly spojené s tímto pro−
jektem. Jsem moc rád, že škola je v dobrých rukou.“

Doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D., 
proděkan pro vědu Fakulty elektrotechnické
Západočeské univerzity Plzeň.

„Je to další úspěšný krok
k popularizaci technického
vzdělávání. Při této příleži−
tosti musím zdůraznit, aby
zájem dětí a žáků neskončil
u pouhého hraní. Ze zkuše−
ností víme, že po základní
škole žáci nastoupí na stu−

dium technických oborů a začne to skřípat. Už
se musí více učit, je k tomu potřeba mít i trošku
vlohy a propojit matematiku s fyzikou a zde za−
číná být kámen úrazu. Když se řekne, že maturi−
ta z matematiky a fyziky není povinná, pak to
má dopad do technických oborů. Nicméně je
bezvadná věc, když si děti mohou vyzkoušet
nejrůznější přístroje. To se nedá ničím nahradit
a Polytechnické centrum jim tu možnost dává.
Myslím si, že Plzeňský kraj vynikajícím způso−
bem přistupuje k popularizaci technického
vzdělávání. Příkladem toho je Střední průmyslo−
vá škola Klatovy.“

Slavnostní otevření Polytechnického centra mělo
i řadu zajímavostí. Například o napnutí pásky k je−
jímu přestřižení se postarala dvojice robotů
 Oldřich a Božena. První zatěžkávací zkoušku obou
laboratoří provedli žáci z Havlíčkova Brodu, kteří
byli v Klatovech na výletě. Nepříznivé počasí je
„zahnalo“ do Polytechnického centra a jejich
 nadšení nebralo konce. 

Neváhejte a využijte pozvání ředitele 
Ing. Bohumíra Kopeckého k návstěvě 

Střední průmyslové školy v Klatovech.

Polytechnické centrum bude sloužit
především dětem z mateřských a zá−
kladních škol na jejich cestě za po−
znáním technických a přírodověd−
ných oborů.

„Cílem projektu
je hlavně zvýšit
zájem dětí a žáků
o technické obo−
ry. Máme dvě
moderně vybave−
né laboratoře. Pro
děti z mateřských
škol je to fyzikál−
ně−interaktivní la−
boratoř vybavena
n e j r ů z n ě j š í m i

technickými hračkami, stavebnicemi a
výukovými pomůckami úměrnými vě−
ku dětí. Druhá laboratoř je zaměřena na
robotiku a CNC obrábění a je určena
pro žáky základních škol. Zde budou
probíhat i dva kroužky s názvem Robo−
tik a Mladý vývojář ve spolupráci s kla−
tovským Domem dětí a mládeže. Věří−

me, že se nám podaří nalákat děti od
nejútlejšího věku k zájmu o techniku,“
řekl ve svém úvodním vystoupení ředi−
tel Střední průmyslové školy v Klato−
vech Ing. Bohumír Kopecký. Poděkoval
také svému předchůdci Ing. Jiřímu Dio−
vi, který stál u zrodu tohoto projektu, a
firmě STAFIKO, která realizovala veške−
ré stavební práce, a Plzeňskému kraji
za finanční podporu projektu.
Polytechnické centrum vede Mgr. Ka−
rolína Sýkorová, která zajišťuje jeho
provoz a připravuje programy pro děti
z mateřských škol a žáky základních
škol. V případě zájmu o návštěvu ji
kontaktujte na e−mailové adrese:
 ksykorova@spskt.cz

Na Střední průmyslové škole v Klatovech 
otevřeli Polytechnické centrum

Slavnostní přestřižení pásky Zleva: Ředitel Střední průmyslové školy v Klato−
vech Ing. Bohumír Kopecký, JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA, vedoucí odboru
školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, doc. Ing. Jiří Hammerbauer,
Ph.D., proděkan pro vědu Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity
v Plzni a Ing. Martin Kříž, místostarosta Klatov.

Ředitel SPŠ 
v Klatovech Ing. 

Bohumír Kopecký

Pohled do laboratoří 
Polytechnického centra

V pátek 2. prosince 2022 od 8.00 do 16.30 h zvu všechny zájemce k nám 
na Den otevřených dveří SPŠ v Klatovech. Všichni jste srdečně vítáni. 

Jedná se o úspěšně dokončený projekt, který byl financován z Evropské
unie a Plzeňského kraje. Celkové náklady dosáhly výše 13 milionů korun.

V průběhu slavnostního otevření jsme se zeptali pozvaných hostů
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Dne 5. října 2022 se žáci čtvrtého
ročníku oboru mechanik seřizovač
zúčastnili soutěže Mladí strojaři
v  programování CNC obráběcích
strojů na Mezinárodním strojíren−
ském veletrhu v Brně, kterou zaštiťuje
Svaz strojírenské technologie. 
V řídícím systému Heidenhain soutě−
žili Slávek Mathauser, Petr Paitl a David
Smazal, kde je soutěž postavena na
jednom výherci. Jakmile má první sou−
těžící naprogramovanou danou sou−
část, soutěž je ukončena.
V řídícím systému Sinutrain se využí−
vá veškerý čas na programování, a
jsou vyhlašována první tři místa. Le−
tošním zadáním bylo naprogramovat
součást ve tvaru třmenového kalibru.
Ve středečním dopoledním bloku se na

prvním místě umístil Ondřej Salák, na
druhém místě Jan Sladký. V celko−
vém pořadí soutěže Mladí strojaři
v  programování CNC obráběcích
strojů v řídicím systému Sinutrain na
Mezinárodním strojírenském veletrhu
v  Brně se Ondřej Salák umístil na
druhém místě. Veliké poděkování patří
nejen Ondřeji Salákovi za výborný vý−
sledek, ale také učitelům odborného
výcviku a odborných strojírenských
předmětů. Obrovskou radost máme ta−
ké z toho, že již sedm let patříme k če−
ské špičce v přípravě žáků v programo−
vání CNC strojů a sedm let jsme na
medailových pozicích v celkovém hod−
nocení soutěže.
Dne 23. září 2022 se uskutečnila gas−
tronomická soutěž Vaříme to Slow

Food na půdě Plzeňského Prazdro−
je. Utkali se studenti a pedagogové
v  gastronomických disciplínách.
V profesionálních kuchyních připra−
vili tříčlenné týmy studentů a peda−
gogů hlavní chod a dezert pod
drobnohledem poroty a veřejnosti.
Soutěžili pedagogové a číšníci (če−
pování piva, vaření kávy).
Soutěž navazovala na celoroční sérii
workshopů na obou stranách hrani−
ce v rámci projektu Zvyšování kvali−
fikace studentů gastronomických
oborů. Semináře a workshopy se

konaly ve školách v  Německu
(Viechtach) i v Čechách. Za naši
školu se soutěže zúčastnila čtyři
družstva, dvě družstva přivezla me−
daile: první družstvo ve složení stu−
dent + učitel odborného výcviku
číšník: Jiří Ment – učitel odborné−
ho výcviku číšník, Alena Baitlero−
vá společně vybojovali 1. místo.
Druhé družstvo ve složení student
číšník: Eliška Holarová, Jan Haf−
ner, Nguyen Anh Son se umístili na
3. místě.

Studenti SOU v Domažlicích na stupních vítězů na celostátních soutěžích

Soutěž mladých strojařů v programování CNC strojů
na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
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Pokud se chcete dozvědět víc přímo od našich soutěžících, žáků,
přijďte k nám na Den otevřených dveří! Tento významný prezentač−
ní den si připravují a realizují sami žáci. Mezi nás také zavítají vý−
znamní hosté, absolventi, mistři ve svých oborech s  úžasnými
přednáškami a besedami. Zeptat se můžete na cokoli, vyzkoušet si
můžete některé i netradiční činnosti ve všech našich oborech
vzdělání – strojírenských, elektro, truhlářských, gastronomických,
kadeřnických, kosmetických a prodavačských.
Těšíme se na Vás ve středu 16. listopadu 2022 od 9:00 do 15:00
hod. v Domažlicích a ve Stodu, ve středu 7. prosince 2022 od 9:00
do 15:00 hod. v Domažlicích a 19. ledna 2023 ve Stodu. 

Ředitelka SOU v Domažlicích Mgr. Zdeňka Buršíková
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KLATOVY

SDS Klatovy
6.11. v 15 h – RARÁŠCI – hudebně zábavná show
9.11. v 19.30 h – ROMANTICKÝ RECITÁL: J. SVĚCENÝ A
L. TÓTH – koncert
12.11. v 19.30 h – SMÍCH ZAKÁZÁN – komedie
22.11. v 17 a v 19.30 h – VEČERNÍ DÉČKO ANEB MUZI−
KÁLOVÉ MELODIE
28.11. v 19.30 h – PROSLOV: ANNA POLÍVKOVÁ – one
woman stand−up
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

Galerie U Bílého jednorožce 
4. 11. v 18 h – VERNISÁŽ VÝSTAVY: RYTMUS – české
umění od šedesátých let až do současnosti, do 15. 1. 2023
11. 11. v 18 h – PŘEDNÁŠKA MGR. ING. ARCH. PETRA
KLÍMY: PĚSTUJ PROSTOR
12. 11. ve 14 h – VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI K VÝSTA−
VĚ RYTMUS 
26. 11. ve 14 h – KREATIVNÍ DÍLNA: VÝROBA ADVEN−
TNÍCH KALENDÁŘŮ 
Kontakt – 376 312 049 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
Výstavy:
do 1. 1. 2023 – VÝSTAVNÍ SÁL: RETROGAMING – interak−
tivní výstava o historických počítačích a starých hrách
do 1. 1. 2023 – CHODBA 1. NP: PEREGRINUS SILVA BO−
HEMICA – 3D modely barokních památek
do 1. 1. 2023 – PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL A SCHODIŠTĚ: KLA−
TOVY V OBRAZECH – historické obrazy, pohlednice, fota 
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz 

HORAŽĎOVICE

Kulturní akce
11. 11. v 11.11 h – DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ – Hrob
v dáli, památník u kina, památník na Mírovém náměstí –
pietní akt pokládání věnců
12. 11. od 9. do 12 h – SVATOMARTINSKÝ JARMARK –
Mírové náměstí, řemeslný a farmářský jarmark s kulturním
programem
12. 11. v 18 h – LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD z Mírového ná−
městí na fotbalové hřiště, kde bude připraven táborák
27. 11. v 18 h – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – Mí−
rové náměstí

KD Horažďovice
27. 11. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU: POŠUMAVSKÁ
MUZIKA

NÝRSKO

Kulturní akce
24.11.2022 od 16 h – ADVENTNÍ ČTENÍ – Městská knihov−
na Nýrsko, vstupné zdarma
27.11.2022 od 16 h – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STRO−
MU, VÁNOČNÍ TRHY, PROGRAM PRO DĚTI – náměstí Nýr−
sko, vstupné zdarma
1.12.2022 od 16 h – ADVENTNÍ ČTENÍ – Městská knihov−
na Nýrsko, vstupné zdarma

MRÁKOV

Rockové akce
5.11. ve 20.30 h – PROTHEUS (zpěvák z DYMYTRY) +
HOST: LOCO LOCO – KD Mrákov
19.11. ve 20.30 h – KEČUP – KD Mrákov
Kontakt – www.kdmrakov.cz

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Lucerna zaplněná k prasknutí,
úžasná atmosféra, nesmrtelné hity,
skvělá nálada. Tančící a zpívající
diváci, takový byl pražský dvojvý−
roční megakoncert Petry Janů.
Trojnásobná zlatá slavice a „polo−
viční Jihočeška“ se už teď těší na
jediný jihočeský výroční.

„Moc se na všechny mé Jiho −
čechy těším na 26. listopadu do KD
Vltava v Českých Budě  jo vicích. Vy−
stoupíme s kapelou Amster dam a
skvěle si to užijeme,“ řekla Rozhledu
Petra Janů, která přiznala, že si praž−
skou Lucernu náramně užila.

„Moje stavy před každým koncer−
tem jsou: těším−bojím, ale pak vej−
du na jeviště a po první písničce to
ze mne spadne a je to super. Musím
říct, že za těch 50 let na scéně už
toho mám za sebou opravdu hod−
ně, ale každý koncert beru nesmír−
ně vážně a s úctou. Uvědomuji si,
že lidi v sále dají někdy nemalé pe−
níze za lístky a já tam musím být a

jsem pro ně,“ dodala Petra Janů.  
V Českých Budějovicích to reper−

toárově bude podobné jako jinde, ne−
bo jako v Praze. Přesto trochu jiné.
„Tím, že to bude začátek adventu,
zvažuji, že bychom tam dali něco z
tohoto ranku, ale ať se lidé nechají
překvapit. Co ale určitě nebude chy−
bět, je moje nové 2CD Hity a rarity,

které vydal Radioservis a je na něm
46 písní, z nichž 35 nikdy nevyšlo.
Mám z toho obrovskou radost. Dali
to dohromady pánové Jan Adam
a Jan Fiala. Byla to po dlouhých le−

tech první má deska, kterou jsem si
pustila,“ svěřila se Petra.

„Sedmdesátku beru jako číslo, ale
i jako milník. Rozhodně nekončím a
volám slovy našeho hitu s Peťou Jan−
dou: Jedeme dál…“

Česká televize zároveň v pražské
Lucerně dotáčela unikátní dokument
o zpěvačce, který zařadí v den jejího
životního jubilea, tedy 19. listopadu.
Část z něj vznikala také na jihu Čech. 

(pru), foto: Jaroslav Hauer

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

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

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

w Odkud berete REIKI 
energii?

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

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

Pozvánka
Obecně prospěšná společnost Úhlava Klatovy, Rotary klub Klatovy a
Městská knihovna Klatovy Vás zvou na besedu s regionálním historikem
Mgr. Lukášem Kopeckým. 
Bude hovořit o životních osudech Františka Machníka a Františka Švece
u příležitosti 150 let Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech.
Beseda se uskuteční ve středu 30. listopadu 2022 od 18:00 hodin ve
Vzdělávacím centru Úhlava, o. p. s. (Plánická 174, Klatovy). 

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

HLEDÁME spolupracovníka
na DPP. Jedná se o pomoc−
né podlahářské práce. Tel.:
603145260. RR 22514

HLEDÁM v Klatovech paní
na výpomoc s maminkou o
víkendech a svátcích, potře−
buje někdy pomoci s hygie−
nou, ohřát jídlo, chodí s
chodítkem po bytě. Vhodné
i jako brigáda pro studentku
zdravotnické školy obor pe−
čovatelství. Tel.
721213722. RR 22889

CAFÉ CHARLOTTE, zavede−
ná firma s dlouholetou tra−
dicí v  horském středisku
na Šumavě v  Železné Ru−
dě, hledá posilu do týmu
na pozici servírka /číšník.
Nabízíme stabilní pracovní
poměr v celoročním provo−
zu, ubytování zdarma a jíd−
lo za 50%. Požadujeme
pouze spolehlivost, nadše−
ní učit se nové věci a zá−
kladní znalost německého
jazyka. Praxe v  oboru je
výhodou, nikoli podmín−
kou. Mzda 40 tis. za 15 dní
práce. Více informací na
tel. 725835555. RR 22904

HLEDÁM zedníka a pomoc−
ného dělníka na stavbu. Po−
žaduji: spolehlivost, flexibili−
tu, praxe výhodou, ale ne
podmínkou. Více info na tel.:
721757399. KŘI PM 22121

KOUPÍM byt 2+1 (3+1) po
renovaci. Podmínkou balkon
(lodžie). Jen v Klatovech do
max. 3.850.000 Kč. Tel.:
604312669. RR 22839

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

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s  lodžií v  Klatovech. Pod−
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt může
být v  jakémkoli stavu i re−
konstrukci. Cena do 3 mil.
Kč. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22031 

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 2+1/3+1 o min. výmě−
ře 50 m2 kdekoliv v Domaž−
licích. U vyšších pater pod−
mínkou výtah. Cena do 2,5
mil. Kč. Peníze k  dispozici
ihned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22032 

PRONAJMU 3 místnosti
v  rod. domku v Nýrsku +
soc. zařízení, tel.:
604791334. RR 22881

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s  velkými
firmami, pro jejichž zaměs−
tnance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronájmu.

Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu nájmu
je samozřejmostí Prázdný
byt vám nevydělá! IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA
800737309. PM 22028

PRONAJMU nadstandardní
byt 1 + kuchyňský kout 35
m2, 4. patro, výtah, s gará−
žovým stáním, pod ostra−
hou, v  centru Klatov. Ná−
jem 9.500 Kč, energie a
služby 4.000 Kč/měsíc.
Vratná kauce 30.000 Kč.
Tel.: 602614480. RR
22894

OD 1. 8. 2022 pronajmu
atypický mezonetový byt
3+kk v KT, 100 m2, nejlépe
bezdětnému páru nekuřáků
(výjimečně s  jedním puber−
ťákem)! Kauce! Info na tel.:
605758988. RR 22902

HLEDÁM k pronajmutí nebo
koupi garáž nebo podobný
prostor. Jen suché prostory.
Tel.: 608514568

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

ZDRAVOTNÍ polohovací po−
stel. Cena 10.000 Kč. Tel.:
608756622. RR 22853

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6 m x 2,5m x 3 m, po montá−
ži vhodné jako dílna, mobilní
zahradní domek apod., Ejpo−
vickou buňku 5−6 m x 3 m x
3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a osvětle−
ní. Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buňku,
obloženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Dále
prodám maringotku, oblože−
nou palubkami, zařízenou
k  okamžitému používání,
dřevěné zahradní domky. Za−
jištění dopravy na místo ur−
čení. Tel.: 604867469. PM
22081 

PRODÁM po dětech: kočá−
rek, sedačku, chodítko,
hopsadlo, autosedačku, se−
dačku na kolo, vše velmi za−
chovalé vše velmi levně, tel.
732356234. RR 22867

PRODEJ suchého štípaného
palivového dříví všeho dru−
hu i prken, tel.: 775694204.
RR 22895

PRODÁM LÉKAŘSKÝ KUF−
ŘÍK – cena 1.500 Kč, tel.:
732906269.

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté stropní
panely 6 x 1 m, dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň a
okolí. Možnost naložení a
zajištění dopravy. Tel.:
604867469, 603383211.
PM 22082 

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

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenského
muzea okupace a osvobo−
zení západních Čech vojen−
skou techniku (i části), mo−
tocykly, automobily, helmy,
dalekohledy, kordíky, bajo−
nety, tesáky, uniformy (i
části), voj. boty, vysílačky,
vyznamenání, opasky, pou−
zdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky, tor−
ny, telata, spacáky, šavle
apod. Zájem máme i o
fotografie, dokumenty a
časopisy. Velice děkujeme
za nabídky i případné dary.
Army muzeum tel.:
731454110.

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

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový ná−

bytek, gauče, noční stolky.
Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,

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

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 22070

KOUPÍM staré jízdní kolo do
r. 1950, mosaznou pumpič−
ku, starou Babetu i nepo−
jízdnou, Škodu 120M, nová

zadní světla aj. náhradní dí−
ly, také na starého Pionýra.
Návody na obsluhu a katalo−
gy, dobové prospekty. Tel.:
721730982. PM 22006

KOUPÍM větší množství
přírodního šumavského ka−
mene. Tel.: 602251722. 

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

KOUPÍM starou vojen.
vzduchovku do 7 tis. Kč,
maskáče, saka, čepice, rajt−
ky, pohraniční stráže, vyzna−
menání, odznak NB a vzorný
voják do r. 1960 – až 3 tis.
Kč. Odznaky voj. učilišť, pi−
lotní aj. Těžítka ve tvaru mo−
delů voj. techniky, ND na vo−
zy Škoda do r.v. 1988Tel.:
721730982. PM 22007

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

INSTALATÉR – ÚDRŽ−
BÁŘ, ŘP. C+E, §.4, hle−
dá práci v KT, správa a
údržba bytových – ko−
merčních budov apod.
Tel.: 606401707 po 11.
hod. RR 22871

PRODÁM PROFI sekací
mulčovací speciál
SNAPPER, dvouválec
22 HP, záběr 133 cm,
rok starý, top stav. PC
200.000 Kč, nyní jen
88.000 Kč. Tel.
604589329. RR 22032

PRODÁME letošní vlaš−
ské ořechy neloupané
1 kg/70 Kč. I větší
množství. Tel.:
603498614. RR 22888

PRODÁM palivové
smrkové dřevo nařeza−
né na 30 cm. Plánicko.
Cena dohodou. Tel.:
606641122.

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

PRODÁM PLASTOVÉ
SUDY 220 l, cena 300
Kč, tel. 603819297. RR
22030

PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kontej−
ner 1000 litrů. K odběru
v Klatovech. Vhodné na
vodu pro stavbu. Cena:
od 1.150 Kč. Na výběr z
více kusů. Pěkné čisté
zánovní od 1.500 Kč.
Tel.  722660668.  RR
22846

PRODÁM hydraulický
sklopný obraceč sena
FELLA  5,50 m, cena
jen 27.000 Kč. Tel.
604589329. RR 22033
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VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME „Odešla… Jediná na světě, jež nikdy nezra−
dí, na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka,
to byla nejdražší, to byla maminka.“ 

Dne 30. 11. 2022
uplyne již 10 smut−
ných let, co nás na−
vždy opustila všemi
milovaná 

Jarmila Křížová.
S láskou vzpomíná ce−
lá rodina.      RR 22824

Dopracovaly pilné ru−
ce, utichlo navždy las−
kavé srdce. Očima
drahýma se již nepo−
díváš, teď klidným
spánekm odpočíváš.
Dne 3. 10. 2022 uply−
nulo 14 let, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná maminka, babička a prababička, 

paní Filomena Adamcová, 
rozená Hejlíčková ze Strážova,

která by dne 2. 6. 2022 oslavila 100. na−
rozeniny.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

RR 22818

Tam někde mezi hvěz−
dami máme někoho, na
koho nikdy nezapome−
neme.
Dne 22. října 2022
uplynulo 20 let, kdy nás
navždy opustila naše
maminka

Emilie Lepší 
z Bližanov.

S láskou v srdci stále vzpomínají dcery
Zdeňka a Hana s rodinami.            RR 22823

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

srdcích Tě stále má−
me, není dne, kdy na
Tebe nevzpomínáme.
Dne 28. listopadu
2022 uplyne 2. smut−
ný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustila
naše drahá maminka,
babička, prababička
a kamarádka

Jana Králová ze Svržna. 
S láskou stále vzpomínají a nikdy nezapo−
menou manžel a děti s rodinami a ostatní
příbuzní.                                         RR 22792

Kdo byl milován, v na−
šich srdcích žije dál.
Dne 23. listopadu
2022 uplyne 2. smut−
ný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a
pradědeček, pan

Josef Smolík z Radinov.
S úctou, láskou a vděčností vzpomíná man−
želka, dcera a syn s rodinami. RR 22777

Dne 4. 11. 2022 již to−
mu budou 2 roky, co
nás opustil pan

Vladimír Dám.
S láskou vzpomíná
manželka Zdeňka, děti
a vnoučata. Děkujeme
všem, kdo si vzpome−
ne s námi.    RR 22836  

Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění a ni−
kdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změ−
ní. Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
Dne 1. 11. 2022 uply−
nul třetí smutný rok

ode dne, kdy nás navždy opustil pan

Stanislav Soukup z Klatov.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn
a dcera s rodinami, sourozenci a ostatní pří−
buzní.                                             RR 22845

Čas ubíhá a velká bo−
lest zůstává.
Dne 29. 9. 2022 uply−
nulo 9 let, kdy nás na−
vždy opustila paní 

Marie 
Thurnwaldová
z Předvojovic. 

11. 11. 2022 tomu bu−
de již 42 let od úmrtí 
pana Ferdinanda 

Thurnwalda.   
Za tichou vzpomínku a
modlitbu děkují děti
s rodinami a ostatní
příbuzní.        RR 22829

Tak, jak z Tvých očí
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 2. 11. 2022 uply−
nou smutné 3 roky,
kdy nás navždy opus−
til náš manžel, tatínek,
dědeček a praděde−
ček, pan

Karel Mundl z Vrhavče.
S láskou a úctou vzpomíná rodina. RR 22840

Smutné výročí si 30. října připomněli
všichni pracovníci Rozhledu a Plzeňské−
ho Rozhledu. 
Před deseti lety ukončil svoji pozemskou
pouť zakladatel těchto novin 

Ing. Richard Vogel. 
Kdo jste jej znali, věnujte prosím s námi je−
ho památce milou vzpomínku.        Redakce

Kdo v srdci žije, 
neumírá…

Dne 6. listopadu
2022 uplyne 24 let od
chvíle, kdy nás při tra−
gické události opusti−
ly naše dcery

Irenka Vladařová 
a Pavlínka 
Vladařová.

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

RR 22864

Dne 17. listopadu
2022 uplyne 18 let, co
nás opustil pan

Josef Rajtmajer
z Lub u Klatov.

Stále vzpomínají děti
s rodinami.   RR 22910
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Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 10. října 2022
uplynulo 10 let ode
dne, kdy nás navždy
opustila paní 

Milada 
Kopačková 

a 11. listopadu 2022
tomu bude 9 let, co

za svojí družkou ode−
šel i pan 

Václav Matějka
z Běšin. 

Za tichou vzpomínku
a modlitbu děkuje ro−
dina Thurnwaldova. 

RR 22830

Dne 17. 11. 2022
uplynou dva roky, kdy
nás náhle opustil pan

František Kavina 
z Nýrska, 

původně ze Švihova.
Manželka Jana a pří−
buzný Vladimír. 

RR 22843

Kdo byl milován, v na−
šich srdcích žije dál.
Dne 5. listopadu
2022 uplyne 3. smut−
ný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil
pan

Vlastimil Houdek
z Klatov.

S úctou, láskou a vděčností vzpomínají
 rodiče. Děkujeme všem, kteří věnují tichou
vzpomínku.                                    RR 22838

Očím ses ztratil – ale
v srdcích žiješ navždy.
Dne 1. listopadu 2022
uplynuly 2 roky, co nás
navždy opustil pan 

Jaroslav Větrovec
z Nýrska. 

Stále vzpomíná man−
želka, dcery, vnoučata,

pravnoučata a ostatní příbuzní a známí.      
RR 22796

Je smutno bez Tebe
žít, nemá kdo poradit,
potěšit… 
Dne 9. listopadu 2022
uplyne první smutné
výročí, co nás navždy
opustila paní 

Alena Horáčková
rozená Šašková

z Bolešin. 
S láskou stále vzpomíná manžel, dcera Lucie
s rodinou a syn Květoslav. RR 22856

Kdo Vás znal, v dobrém vzpomene, kdo Vás
miloval, nikdy nezapomene. Děkujeme za to,
že jste byli a za každý den s Vámi.
Dne 4. března 2022
uplynulo dlouhých 10
let, co odešla naše ma−
minka, babička a pra−
babička, paní

Anna Zlochová.
A dne 27. září 2022

uplynulo 31 let, co
odešel náš tatínek, dě−
deček a pradědeček, 

pan Jan Zloch, 
mlynář z Černíče.

S úctou a láskou vzpo−
mínají syn a dcera

s manželem, vnuci a pravnoučata. RR 22828

Tvé oči se zavřely, srd−
ce přestalo bít, avšak
vzpomínky na Tebe, ty
budou navždy v nás žít.
Dne 3. listopadu 2022
uplyne 10 smutných
let od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Josef Průcha 
z Pačejova.

S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou.

RR 22835

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají. 
Dne 2. listopadu
2022 uplynul již druhý
rok, kdy nás navždy
opustil pan 

František Kopa
z Tupad. 

S láskou a úctou vzpo−
míná manželka, dcera
a syn s rodinami. 

RR 22850

Miloval život a uměl
život žít.

Dne 18. 11. 2022
uplynou čtyři smutné
roky, kdy nás opustil

pan Josef Žižka 
z Křížovic, 

rodák z Číhaně.
Jeho život byl naplně−
ný prací, které rozuměl, množstvím koníč−
ků, které ho těšily, a řadou přátel a kamará−
dů, kteří dělali jeho život bohatší.
Pepíčku, moc nám chybíš. S láskou vzpo−
mínají manželka a synové s rodinami, sestra
Marie s rodinou.                              RR 22857

Dne 31. 10. 2022 by
se dožil 75 let pan 

Josef Mareš
z Myslovic 

a dne 17. 11. 2022
uplyne druhé smutné
výročí od úmrtí.
Stále vzpomínají man−
želka a synové s rodi−
nami. RR 22862

Jak tiše žila, tak tiše
odešla. Skromná ve
svém životě, velká ve
své lásce a dobrotě.
Dne 20. 11. 2022 uply−
ne smutných 20 let,
kdy nás navždy opusti−
la naše milovaná ma−
minka, babička, praba−

bička, tchýně, sestra a teta, paní

Jiřina Nováková z Točníka.
Stále vzpomínají děti Jiřina, Josef a Miluš
s rodinami a ostatní příbuzní. RR 22866

Bez Tebe smutno je
nám, jen krásné vzpo−
mínky zůstaly nám.
Dne 5. listopadu 2022
uplyne 21 let ode dne,
co nás navždy opusti−
la naše milovaná man−
želka, maminka, ba−
bička, paní  

Eva Kalistová z Kunkovic.
Dne 6. listopadu 2022 by se dožila 70 let.
S láskou a úctou vzpomíná rodina. 

RR 22858
Dne 19. října 2022
jsme si připomněli 10.
výročí, kdy nás navždy
opustila naše drahá
maminka, babička a
prababička, paní

Zdeňka Krátká 
ze Zbyslavi.

S úctou a láskou na ni
vzpomínají syn Karel a dcera Zdeňka s rodi−
nami. RR 22863
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Chtěl bych poděkovat všem příbuzným,
známým, přátelům a kamarádům, kteří se
přišli 30. 9. 2022 rozloučit s mým zesnulým
tatínkem 

Františkem Breuem. 
Vážím si vaší účasti. Obzvlášť děkuji za po−
moc a podporu rodině. 
RR 22841 S vděčností Karel Breu.

Dne 14. 11. 2022
uplyne jeden rok do
chvíle, kdy jsi odešel
na druhou stranu duhy
tam, odkud není ná−
vratu, avšak s námi jsi
stále, tati, v naší mysli,
v našich srdcích. 

Michal Oravec z
Janovic nad Úhlavou. 

Vzpomínají Tvé děti s rodinami a ostatní
příbuzní. RR 22848

Měl jsem život rád,
chtěl jsem s vámi žít,
přišla nemoc zlá, mu−
sel jsem odejít.
Dne 3. 11. 2022 uply−
ne 5 let, co nás na−
vždy opustil manžel,
otec, dědeček a pra−
dědeček, pan

Václav Novák ze Štipoklas.
S láskou v srdci vzpomíná manželka Anna
a dcery s rodinami.                         RR 22861

Dne 3. listopadu
2022 to budou 2 roky,
co nás navždy opustil
milovaný manžel, tatí−
nek, dědeček a pradě−
deček, pan

Josef Novák 
z Pečetína.

S láskou stále vzpomí−
nají manželka, syn a dcery s rodinami. 

RR 22860

Dne 6. 11. 2022 uply−
ne 1. smutný rok, kdy
nás navždy opustil pan

Jan Kozák 
ze Svrčovce.

Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Jana a
syn Jiří s rodinami. 

RR 22868

Jak tiše žil, tak tiše
odešel, skromný ve
svém životě, velký ve
své lásce a dobrotě.
2. 11. 2022 uplynul 5.
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.

RR 22869

Dne 13. 11. 2022 by
se dožil 70 let pan 

Ladislav Bureš
z Hodousic 

a 15. 11. uplyne již 25
let, kdy od nás na−
vždy odešel. 
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka, syn Ladislav  s rodinou,
syn Karel a Jiří. RR 22901

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

5. 10. 2022 uplynul
5. smutný rok ode
dne, kdy nás navždy
opustila paní

Anna Burešová
z Malechova.

Dne 25. 11. 2022
uplyne 8. 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.                 RR 22873

Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout…

Dne 19. listopadu
2022 uplyne 11. smut−
ný rok, co nás navždy
opustil pan

Alois Ubl z Klatov.
S láskou vzpomíná dce−
ra Jana s manželem,
vnučka Lenka, pravnuč−
ky Anetka a Nelinka.           

RR 22884

Dne 10. 10. 2022 to−
mu bylo 5 let, co nás
opustil pan

Jaroslav Janda 
z Černíkova.

Vzpomínají dcera
Zdeň ka, vnoučata –
Zdeněk a Jarka s rodi−
nami.       

Dne 21. 10. 2022 to−
mu bude 15 let, co
nás opustila paní

Zdeňka Kadlecová
ze Slavíkovic.

Vzpomíná snacha
Zdeňka, vnoučata
Zdeněk a Jarka s rodi−
nami, dcera Boži s ro−
dinou.  RR 22885

Dne 19. 11. 2022 už
je to sedm let, co nám
tu chybí 

Pepík Hruška
z Kroměždic. 

S láskou navždy vzpo−
mínají manželka Jaruš
a dcery s rodinami.

RR 22892

Odešel na věky, zůsta−
lo mnoho vzpomínek,
byl to ten nejdražší
manžel a náš tatínek.
Dne 19. 11. 2022
uplyne 9. rok od chví−
le, kdy nás navždy opustil náš manžel, tatí−
nek, 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.

RR 22891

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. 2022
vzpo meneme 12. vý−
ročí úmrtí pana

Zdeòka Vohralíka z Janovic n. Úhl.
Stále vzpomínají manželka, syn Ladislav s ro−
dinou a sestra Dráža s rodinou.      RR 22851
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Dne 7. 11. 2022 vzpo−
meneme nedožitých
85 let paní 

Vlasty Šmalclové
z Malé Vísky, 

která nás opustila dne 
26. 9. 2022. 
S láskou vzpomínají dě−
ti s rodinami. RR 22909

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají…
Dne 23. 10. 2022
uplynulo 20 let, co nás
opustil pan

Eman Těžký 
z Plánice.

S láskou stále vzpomí−
nají dcera Dana a syn

Pavel s rodinami. RR 22893

Jen kytičku na tvůj
hrob Ti můžeme dát,
pokojný a věčný spá−
nek Ti přát. Utichly kro−
ky Tvé a Tvůj hlas, ale
Tvůj obraz zůstává stá−
le v nás. 
Dne 23. 11. 2022 uply−
ne 5 let od chvíle, kdy

nás opustila paní 

Jiřinka Zahálková 
z Horšovského Týna. 

S láskou a úctou vzpomínají dcery Dáša
a Jana a vnoučata. RR 22870

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě
miloval, nikdy nezapomene…

Dne 28. 11. 2022
uplyne 25 let ode
dne, kdy nás navždy
opustil pan

Miloslav Treml 
z Lub.

S úctou a láskou stále
vzpomínají syn Petr
s manželkou, dcera

Elena a vnuk Zdeněk. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi. RR 22875

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají…

16. 11. 2022 to budou
2 roky od chvíle, co
nás navždy opustil
pan 

Josef Čech 
ze Třebomyslic.

Všem, kteří mu spo−
lečně s námi věnují tichou vzpomínku,
 děkuje rodina a ostatní příbuzní.  RR 22898

Dne 22. listopadu
2022 uplyne první
smutné výročí, co nás
navždy opustil pan

Emanuel Lerch
z Klatov.

Stále vzpomíná manželka Věra, dcera Jana
s manželem Zdeňkem a vnuci Ondřej a
Zdeněk s rodinou. RR 22906

Dne 13. 11. 2022 uply−
ne jeden smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila maminka, paní 

Marie Lišková,
rozená Faistová 

ze Švihova. 
S láskou a velkou bo−
lestí vzpomínají man−

žel Josef, dcera Alena s rodinou, syn Josef
a ostatní příbuzní. RR 22883

Loučení žádné, nezbyl Ti čas… Jen velkou
bolest zanechals v nás. Měl jsi rád všechny
kolem sebe, jen pro nás jsi žil a chtěl žít dál…
Srdce se Tě však zastavilo, musel jsi bez roz−

loučení odejít. Je pro
nás těžké žít bez milo−
vaného člověka, stále
se ohlížíme, zda někde
nečeká. Děkujeme Ti
za cestu, kterou jsi s ná−
mi šel a za Tvé ruce,
které nám tak pomáha−
ly. Za každý den, který
jsi s námi žil.

Dne 22. 11. 2022 uplyne 1.smutný rok, kdy
nás navždy opustil milovaný manžel, pan 

Pavel Janeček z Kolince. 
S úctou a láskou vzpomíná manželka Jana,
dcery, vnoučátka, kamarádi a ostatní příbuzní.
Všem, kdo si vzpomenou s námi, děkujeme.

RR 22886

Dne 15. listopadu
2022 uplyne 2. smut−
ný rok od chvíle, kdy
od nás navždy odešel
pan

Stanislav Kubát
z Plánice.

S láskou stále vzpomí−
nají manželka Jaruš,
dcera Stáňa s manže−
lem, syn Pavel s rodinou a ostatní příbuzní.                                

RR 22897

1. 11. 2022 uplynulo
již pět let ode dne,
kdy jsme se museli
s velkou bolestí v srd−
ci rozloučit s paní 

Marií Preslovou
z Lub.

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

Loučení žádné, ne−
zbyl Ti čas, jen velkou
bolest zanechala jsi v
nás. Měla jsi ráda
všechny kolem sebe,
pro ně jsi žila a chtěla
žít, srdce se však za−
stavilo a musela jsi
bez rozloučení odejít.
Dne 28. 11. 2022

uplyne první velmi smutný rok od úmrtí na−
ší milované manželky, maminky a babičky

Dagmar Lukešové 
roz. Samkové z Klatov.

S láskou vzpomínají manžel Václav, syn Pa−
trik s rodinou a syn Marek s rodinou. Za ti−
chou vzpomínku, kdo jste ji znali a měli rádi,
děkujememe. RR 22842

Co osud vzal, to ne−
vrací, i když nám srd−
ce krvácí. Ta rána stá−
le bolí, zapomenout
nám nedovolí.
Dne 16. listopadu
2022 uplyne 10 smut−
ných let od chvíle, kdy
nás navždy opustila 

paní Marie Vojtová z Nové Plánice.
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera
s rodinou, vnoučata, pravnoučata a rodina
Vojtova. RR 22882

Pro každého měla laskavé slovo, každému
ráda pomohla,  nikoho nezarmoutila.

Dne 17. 11. 2022
vzpomeneme nedoži−
tých 90 let naší ma−
minky, paní 

Marie Bártové
z Klatov.

Všem za milou vzpo−
mínku na ochotnou
prodavačku galante−
rie, dobrou sousedku, hodnou maminku a
babičku děkují děti Marie a Karel s rodinami. 
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Poděkování
Penzion U Jandů v Úborsku
děkuje sborům dobrovolných hasičů
z Pocinovic, Janovic nad Úhlavou a
z Běhařova, i profesionálnímu hasičské−
mu sboru Klatovy, za včasný a odborný
zásah při samovznícení nekvalitního
uhlí. Rychlým zásahem zabránili nejen
škodám na majetku, ale zachránili zdra−
ví, možná i životy personálu a hostů. 

Poděkování
Děkuji pí MUDr. Srbové, MUDr. Kislingerové a zdr.
sestře p. Palečkové ze zdr. střediska Chudenice za
obětavou pomoc.
Děkuji p. MUDr. Haladovi a jeho zdravotní a rehabi−
litační sestře za jeho operační výkon a jejich laska−
vý přístup k pacientům.
Děkuji p. MUDr. Kollrosovi z Privamedu Plzeň za je−
ho obětavou pomoc.
Děkuji lékařům z ortopedického oddělení nemoc−
nice Klatovy MUDr. Humplíkovi a MUDr. Hronkovi
za provedenou operaci. Poděkování patří všem
zdravotním sestrám.
Děkuji všem lékařům LDN Horažďovice, zvláště
MUDr. Kolaktionové a všem zdravotním a rehabili−
tačním pracovníkům za jejich obětavou péči.
Děkuji všem lékařům chirurgického oddělení ne−
mocnice Klatovy, prim. MUDr. Bytelovi, MUDr. Šam−
palíkovi a MUDr. Kodlovi za provedenou operaci
a všem zdravotním pracovníkům za jejich pomoc.
Přeji všem lékařům a zdravotníkům v jejich zod−
povědné práci hodně zdraví a úspěchů i v osob−
ním životě. 

Ještě jednou za vše děkuji. Karel Bosák, Balkovy 9
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ZAPLATÍM min. 20–30 tis.
za každou lahev s nápisem:
J. Královec Taus, Chotiměř,
F. Z. B., Mutersdorf, Ron−
sperg, Dolanský, Jarolím,
Gotz, F. Klečka, Stubenbach,
A. Petermichl a mnoho dal−
ších po domluvě. Tel.:
603158092. RR 22880

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

Z POZŮSTALOSTI KOUPÍM
vše staré: porcelán, kamen−
né hrnce, hodiny obrazy, ná−
dobí, váhy, rádia, vojen. věci
z  války atd. Tel.:
737903420. PM 22009

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

KOUPÍM staré hrnečky, hrn−
ce−kameninu, váhy, porce−
lán, sklo, obrazy, hračky,
hodiny, hodinky, trojúhel.
plechovky od olejů, moto dí−
ly−Jawa, Moped, Pionýr, re−
klamní plech. cedule na zeď.
Tel.: 732431470. PM 22053

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

STARÉ HRAČKY vyr. do r.
1980 – např. autíčka, buldo−
zery, bagry, vesmírná vozid−
la, vláčky, vše na klíček ne−
bo bez, na dálkové ovládání,
dále starý betlém, loutkové
divadlo, samostatné loutky,
hračky můžou být poškoze−
ny. anet.a29@seznam.cz
tel.603512322 PM 22042

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

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

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 22085

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

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

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

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený i
po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 22907

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

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22071

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

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

PRODÁM Zetor 6718, má
servo, dobré pneu. A seno
letošní sklizeň, uskladněné.
Tel.: 702149706

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

PRODÁM závěs Opel Corsa,
stáří půl roku, cena 5.000
Kč, tel.: 608756622. RR
22852

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

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

ČECHO−KALIFORŇAN hledá
SŠ/VŠ v reproduktivním vě−
ku (do 42 roků). Zn.: Jen na
úrovni. Foto vítáno. RR
22822

ŠTÍHLOU zanedbávanou že−
nu středního věku z  Klatov
zve somatický terapeut. Tel.:
724516519. RR 22855

MUŽ 186/90, 54letý, hledá
ženu. Tel.: 604791334. RR
22832

MUŽ 56 let 175/75, s vyře−
šenou minulostí, bez závaz−
ků, hledá štíhlou pohodovou
paní do 50 let. Tel.:
734581164. RR 22833

JÁ 52 let, normální, z nedo−
statku příležitostí k  sezná−
mení hledá hodnou, milou
ženu do 45 let z okr. DO, TC,
nekuřák, abstinent. Prosím
ozvi se. Tel.: 703130473.
RR 22877

MUŽ 45/180 hledá ženu do
55 let k vážnému seznáme−
ní, nekuřák, pracovitý, tel.:
728829462. RR 22865

POHODOVÝ, svobodný,
štíhlý, 55letý, slušný, ně−
žný, hledá ženu, i starší,
která je taky sama a chybí
jí taky něžný dotek, pohla−
zení a hezké popovídání u
kávy. Můžu namazat, na−
masírovat i záda. Uvítám
dlouhodobé přátelství, dis−
krétnost zaručena. PS: Do−
tek něhy! SMS:
722512502 – DO, KT, PJ,
PM a okolí. RR 22887

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Kou−
pím staré českosloven−
ské motocykly všech
značek, v jakémkoliv
stavu i jednotlivé díly.
Přijedu ihned, platím
ihned v hotovosti.
Slušné a férové jedná−
ní. Tel.: 607946866. E−
m a i l :
klsp@seznam.cz.  RR
22142

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

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP − (chromovaný, dý−
hovaný, selský), lustry,
lampy, vánoční ozdoby,
hračky, hodinky, vyzna−
menání, odznaky, a jiné.
Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@seznam.c
z. PM 22040

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i
nekompletní, torza, rá−
my, motory, blatníky,
staré technické průka−
zy a jinou technickou
dokumentaci aj. Přije−
du a zaplatím na mís−
tě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Tele−
fon: 603237242, e−
mail: flemet@se−
znam.cz. RR 22527

PRODÁM traktůrek na
trávu YARD MANN
MTD, převodovka 6
rychlostí, žací 105 cm,
koš 300 litrů za 25.000
Kč. Tel.: 604589329.
RR 22029

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 6. 11. 2022 uply−
ne osm roků, co nás
navždy opustil pan

Josef Kolář 
z Janovic nad

Úhlavou.
S láskou a úctou vzpo−
míná syn Josef s rodi−
nou a ostatní příbuzní. 

RR 22911

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Příští Rozhled 
vychází 

30. 11. 2022
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OBYČEJNÝ pracující muž
170, 70, 55 hledá štíhlou
ženu s vyřešenou minulostí.
Klatovy. Tel.: 721003324.
RR 22878

HLEDÁM ženu na pravidelné
intimní schůzky bez naruše−
ní soukromí. Věk a postava
nerozhoduje. Tel.:
604517187. RR 22900

MUŽ ve věku 74 roků hledá
přítelkyni pro společné chví−
le.  Moje zájmy jsou chova−
telství, procházky přírodou a
hudba. Tel.: 605788005. RR
22918

HLEDÁM ženu na diskrétní
schůzky. SMS na tel.:
720113480. RR 22899

48 ROZVEDENÝ muž z PM,
prý pohledný a sympatický,
s vlastním zázemím, hledá
pohlednou štíhlou ženu. Za
SMS děkuji. Tel.:
607814372. PM 22120 

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

60 ZKLAMANÁ hledá život−
ního partnera a zároveň dě−
dečka pro svoji vnučku, kte−
rý nás bude mít rád. Do 60
let. Doufám, že ještě existu−
je normální obyč. muž. Auto
vítáno. Mám ráda přírodu,
výlety, hudbu apod. Zn.: Lá−
ska, upřímnost, tolerance.
Odpovědi zasílejte do redak−
ce. RR 22859

DOVOLUJI si poprosit hod−
ného pána ve věku od 65
let, vyšší postavy, který by
měl odvahu být pro mne
partnerem v  tanečních pro
dospělé a možná i dále v ži−
votě. Děkuji za písemnou
odpověď do redakce. RR
22872

HLEDÁM kamaráda kolem
75 let z Klatov a okolí, který
je sám a rád cestuje příro−
dou. Odpovědi písemně do
redakce. RR 22876

ŽENA 70 let, zn. Střelec,
střední postavy, hledá přítele
všestranných zájmů pro
společné trávení volného
času. Odpovědi prosím do
redakce. RR 22896

ŽENA 70 let, 160 cm. hledá
přítele přiměřeného věku,
nekuřáka, abstinenta, který
má rád přírodu. Plzeňský
kraj. Tel.: 730939114. PM
22119

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme –
zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – posta−

víme. Poté si můžete v kli−
du užívat bezpečí vašeho
domova. Volejte:
733710319, pište:  bez−
dek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.

ÚVĚRY pro občany a pod−
nikatele bez prokazování
příjmů, bez nahlížení do re−
gistru, bez poplatků, i pro
začínající podnikatele nebo
nově vzniklé subjekty –
úvěry jištěné nemovitostí –
tel.: 777207094. RR 22905

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

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k  prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,

zítra jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
22034 

KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, starožitný
nábytek a nábytek do roku
1980. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či pro−

zvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22072

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980 a
starožitný nábytek a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji pro−
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 22073

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

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vyjed−
náme maximální SLEVU!
Nezaplatíte ani korunu na−
víc! Více na www.zkontro−
lujto.cz nebo volejte na
800373309. PM 22036 

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná re−
alitní kancelář v Plzeňském
kraji vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovitosti
předem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
22035

NOČNÍ KLUB DANDY v Kla−
tovech−Lubech přijme spo−
lečnice od 18 let. Možno i
formou brigády v týdnu ne−
bo jen víkendy. Bezplatné
ubytování, slušné výdělky.
Tel.: 604445413. RR
22834

DISKRÉTNÍ schůzky s hez−
kou tmavovláskou pro od−
reagování a relax. Také
různé druhy vzrušujících
masáží. Zavolej a můžeme
se domluvit. Tel.:
776197299. KŘI PM 22122 

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

ÚDRŽBA ZAHRAD, 
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
PALIVOVÉ DŘEVO, 

tel. +420 728709070
www.kacim.cz. 

RR 22903

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekonstruk−
ce bytového jádra, ob−
klady, dlažby, bourací
práce a další práce dle
domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlicko,
Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 22056 ZAPLATÍM min. 20.000

Kč za každou starou
pivní lahev s nápisem:
Klečka, Dollanský, Pe−
trmichl, Gotz, Stuben−
bach, Jarolím, Pauli,
Šebesta, Melan, Koli−
nec, Maštovský, Pláni−
ce, Kundratitz, Lešer,
Šubrt, Mačice, Watzla−
wick, atd. Tel.
606245515. RR 22687

NABÍZÍM stříhání ži−
vých plotů, prořezávání
ovocných stromů, se−
kání trávy a údržbu i
realizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 22089

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

NÁSTŘIKY PODVOZKU
automobilu proti korozi
přípravkem BODY. Tel.
604589329. RR 22031

Tel. 730 509 461
TOUŽÍŠ polaskat, po−
milovat se smyslnou
atrakt. blond dlouho−
vláskou? S tou na fo−
tečce? Umím i slastný
hluboký orálek. Tel.:
730509461, SMS ne,
pouze volat během
dne. KŘI PM 22108.

JSEM NOVÁ, pohledná
dlouhovláska, tak akorát,
sexík hodně rozmanitý.
Možná též i trojka s ka−
marádkou. Úžasný pro −
žitek. Tel. 735 336 077
SMS ne, pouze volat ve
dne – do mluvíme se.

KŘI PM 22118
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