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Milí čtenáři, 
málem bych začal
svůj úvodník tím,
že jsme se koneč−
ně dočkali toho
nejkrásnějšího ob−
dobí roku, které
pro nás vždy na−
stává s prvním ad−

ventním dnem. Najednou jsem si
však uvědomil, že to není tak jedno−
duché a co platilo ještě před pár lety,
dnes už může být jinak. 
Společnost se neskutečně rychlým
tempem mění a podle někoho i obo−
hacuje. Stále více se ukazuje, že ne
pro každého jsou tyto vánoční svátky
tím samým, co pro nás konzervativ−
ce. Pro někoho jsou jen svátkem bez−
břehého konzumu, svátkem černých

pátků a výprodejových víkendů, pro
jiného zas svátkem, kterému nerozu−
mí či nechce rozumět, protože uzná−
vá jiné modly. A já se vlastně ani ne−
divím, protože ve společnosti, která
umožňuje malým dětem, a někomu
to dokonce připadá jako významný
důkaz svobodné a demokratické spo−
lečnosti, aby si svým vyjádřením sa−
my určily, zda jsou chlapec nebo dív−
ka, pak zřejmě musím i já brzdit
v nadšeném opěvování krásných
křesťanských svátků, abych tím ještě
někoho neurazil. 
Přesto je chci oslavovat tak, jak se
slaví v Evropě minimálně již posled−
ních 18 století. Ty vánoční svátky,
které po staletí pro nás v tomto čes−
kém dolíčku ohraničeném nepříliš vy−
sokými horami, kde naši předci ne−
ustále bojovali o možnost hovořit ma−
teřským jazykem a žít po svém, byly
jedním z nejdůležitějších ročních ob−
dobí, v němž jsme si připomínali na−
rození Spasitele, narození člověka,

který tak hluboce ovlivnil dějiny lid−
stva, jako nikdo před ním a nikdo po
něm. Období hlubokého adventního
rozjímání a radostného očekávání pří−
chodu Spasitele, Božího syna, který
svojí krví sňal viny všech lidí, i těch,
kteří žijí dnes, i ještě nenarozených a
slíbil nám všem, kteří jdeme s ním,
jednou vzkříšení.
Přiznávám, že dnes už to mnoho lidí
takto nechápe, přesto jsou Vánoce a
celé období Adventu, čtyř týdnů před
Štědrým dnem, obdobím nanejvýš
krásným, protože pro všechny je to
období spojené s přípravou svátků,
které pojímáme především jako osla−
vu rodiny, oslavu těsných vzájemných
vztahů, lásky jednoho k druhému a
vzájemného obdarovávání se. Slavit
tyto svátky pevných vztahů a radosti
dnes, kdy nás neustále někdo straší
hrůzami válek, sucha i náletu kobylek,
je snad dokonce naší povinností.
Užívejme si proto těchto krásných
dní před námi plnými doušky, raduj−

me se z hojné nabídky různých krás−
ných kulturních pořadů, na které vás
zveme i v našich novinách, z vánoč−
ních trhů s vůní svařáku a opečených
klobás, pokud bude sníh, tak i spor−
tovních radovánek a těšme se i z toho
nakupování nějakých neobvyklých
dárků pro lidi, které máme rádi, chce−
me je potěšit a zařadit do okruhu na−
šich nejbližších. Prosinec je krásným
měsícem roku. Je to předvánoční
čas, čas Barborek, Mikulášů, jmelí,
horkého svařeného vína a studených
nosů, jen jednu vadu má, že je tak
krátký. A pokud by vás náhodou na−
padlo, že nemáte čas na slavení a od−
dech, jen čas na práci, pak vám mu−
sím tvrdě říci, že hřbitovy jsou plné li−
dí, kteří si mysleli, že jsou v práci ne−
nahraditelní.
Příjemné čtení Rozhledu, který
k vám přijde ještě jednou již těsně
před Vánocemi v době od 17. do 19.
prosince, vám přeje Karel Bárta,
šéfredaktor.
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ZAMĚSTNÁNÍ:
PŘIJMEME na hlavní pracovní poměr
nové kolegy(−ně) s praxí v adminis−
trativě. Nabízíme kancelářskou práci
v Klatovech v příjemném kolektivu.
Podrobnosti na tel.: 603734707. 
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Po narození dítěte Vám doporučuji se
co možná nejdříve kontaktovat s pří−
slušným orgánem sociálně – právní
ochrany dětí, kde Vám jistě podrobně
a kvalifikovaně poradí, která všechna
práva jako matka nezletilého dítěte
máte ve vztahu k jeho otci. 
Jistě Vám v prvé řadě na tomto úřadě
doporučí (a i já to doporučuji), aby byl
z Vaší strany podán k příslušnému
soudu (podle místa pobytu dítěte) ná−
vrh na úpravu poměru k nezletilému
dítěti. Na základě tohoto návrhu bude
zahájeno soudní řízení, ve kterém by
soud svým rozsudkem rozhodl o tom,
komu z rodičů bude nezletilé dítě svě−
řeno do výchovy (předpokládám, že
budete žádat, aby narozené dítě bylo
svěřeno do Vaší výchovy). Dále bude
soudem rozhodnuto o tom, v jaké výši
bude ten z rodičů, který nebude mít dí−

tě ve své výchově, přispívat na jeho
výživu. K výslovnému návrhu některé−
ho z rodičů může soud rozhodovat
i o rodičovském styku nezletilého dítě−
te s tím z rodičů, kterému nebude dítě
do výchovy trvale svěřeno.
I za situace, že byste se s otcem dítěte
předem na výše uvedeném dohodla, a
měla s ním o tom sepsanou dohodu
v písemné formě, tak přesto Vám do−
poručuji návrh na úpravu poměrů k dí−
těti na soud podat, doložit soudu, jak
jste se s otcem konkrétně dohodli a po−
žádat soud, aby Vaši uzavřenou doho−
du o úpravě poměrů k nezl. dítěti svým
rozhodnutím schválil.  Výhodou v tako−
vém případě je to, že již budete mít
k dispozici tzv. exekuční titul, pokud by
např. otec přestal výživné na dítě platit.
Za situace, že s otcem dítěte neuza−
vřete manželství (a z Vašeho dotazu

jsem pochopil, že s otcem dítěte ne−
bude žít ani v par tnerském vztahu),
tak podle ust. § 920 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění, je povinností ot−
ce dítěte:
1) poskytnout Vám, jako matce,
výživu, a to po dobu dvou let od
narození dítěte;
2) přispět v přiměřeném rozsa−
hu na úhradu nákladů spoje−
ných s těhotenstvím a poro−
dem.

Opět je možné se s otcem dítěte na
těchto Vašich peněžitých nárocích pí−
semně domluvit s tím, že pokud k do−
hodě nedojde, máte právo se obrátit

se svými nároky na soud, který by ná−
sledně o nich rozhodl. 
Dokonce zákon počítá se situací, že se
může na soud se svými nároky obrátit
těhotná žena (tedy ještě před naroze−
ním dítěte) a požadovat, aby soud ulo−
žil muži, jehož otcovství je pravděpo−
dobné, aby částku potřebnou na výži−
vu a příspěvek na úhradu nákladů spo−
jených s těhotenstvím a porodem po−
skytl předem.
Neprovdaná matka dítěte je ze zákona
chráněna i tím, že výživné pro ni a
úhradu nákladů spojených s těhoten−
stvím a porodem lze přiznat i nazpět,
nejdéle však dva roky ode dne porodu
dítěte.

Jsem v pokročilém stá−
diu těhotenství, s otcem
dítěte nežiji (jednalo se

o jednorázovou známost), své otcovství však tento muž nezpo−
chybňuje. Zajímalo by mě, až se mi dítě narodí, zda mám vůči
otci dítěte nárok na nějaké peněžité plnění, jelikož má finanční
situace není dobrá a do budoucna se jen tak rychle nezlepší. 

Odpovídá 
JUDr. Miroslav Mlčák

advokát
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1 199 000 Kč

2 299 000 Kč
4+1/G (173 m2), ul. Pravdova, Sušice, 
okr. Klatovy
Nabízíme prodeji prostorný mezonetový byt 4+1 ve
velmi dobrém stavu o čisté podlahové ploše 120 m2,
který se nachází v 1. patře cihlového domu v žádané
lokalitě v blízkosti centra Sušice. V bytě se nachází
předsíň, kuchyně, obývací pokoj, dva dětské pokoje,
koupelna se vanou, WC.

� 734 319 301

2 499 000 Kč 

2+kk (42 m2), Smetanova ul., Domažlice
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+kk o výměře
42 m2 . Byt je v osobním vlastnictví a nachází se 
v 1. patře cihlového domu po revitalizaci. Byt je po
velmi zdařilé kompletní rekonstrukci (bytové jádro,
omítky, podlahy, elektřina v mědi). K bytu náleží
2 sklepy o celkové výměře 8 m2. Fond oprav 
1.254,− Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

1 799 000 Kč899 000 Kč 

St. pozemek (5878 m2), Příchovice, 
Plzeň – jih
Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti
5878 m2 na konci zástavby rodinných domů v obci
Přichovice, nedaleko Přeštic. Pozemek je již geome −
tricky rozdělen na tři stavební pozemky (viz. foto
inzer ce: červený, žlutý, modrý) + přístupová cesta
(viz. foto inzerce: zelený). IS: elektřina 230/400V, 
kanalizace – nutno vybudování vlastní ČOV, voda –
nutno vybudovat vlastní vrt. � 734 319 301

2 990 000 Kč
Činžovní dům (2677 m2), Nám. Mikoláše Alše,
Mirotice, okr. Písek
Nabízíme k prodeji dvoupodlažní činžovní dům na vlast ním
pozemku. Zastavěná plocha domu je 224 m2. Nemovitost
je určen ke kancelářským účel, ubytování či podnikání.
V 1. NP se nachází dvě bytové jednotky  1+1 a 2+1 a dá−
le obchodní prostor o velikosti 32 m2. V 2. NP se nachází
také dvě bytové jednotky  3+1 a 3+1.  IS – vytápění
ústřední tuhá paliva, obecní vodovodní řád, kanalizace,
plynofikace, el. 230/400V. � 734 319 302

2 990 000 Kč

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

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

699 000 Kč G

GD G

RD 7+kk/G (951 m2), Vlčnov, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji dva rodinné domy stojící ihned vedle sebe s
vlastními pozemky o dispozici 4+1 a 3+kk v obci Vlčnov. Větší
dům o dispozici 4+kk je po rekonstrukci z roku 1980. IS.: el
230/400V, septik, voda – kopaná studna, průtočná studánka, 
topení – ústřední elektro−kotel nebo tuhá paliva. Druhý dům je o
dispozici 3+1 a kompletní rekonstrukci z roku 2011.IS.:
el 230/400V, septik, voda – kopaná studna, průtočná studánka,
topení –  lokální na tuhá paliva + krbová kamna. Oba domy mají
vlastní vstupy. � 734 319 301

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

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

2+kk (64 m2), ul. Rozvojová zóna, 
Janovice nad Úhlavou
Nabízíme k prodeji byt 2+kk o podlahové ploše 64 m2

vystavený v roce 2008 v cihlovém domě.  Byt se na−
chází v prvním patře bytového domu. V pokojích se
nachází plovoucí podlahy, v chodbě PVC a v kuchyni,
koupelně s WC dlažba. Okna jsou plastová na západní
stranu. Topení ústřední dálkové. Ohřev vody. V bytě
možno připojení internetu.  � 734 319 301

RD 6+1/G (1341 m2), Myslív, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji rodinný dům 6+1. V 1. NP se nachá−
zí kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, ložnice, dva dětské
pokoje, předsíň, komora, koupelna a WC. Z chodby
vstup do podkroví do 2.NP, kde nachází dva pokoje. IS.:
el 230/400V, septik, voda – obecní vodovod, topení – lo−
kální na tuhá paliva. Cca 300 m od rodinného domu se
nachází pozemek o velikosti 780 m2, na kterém je povo−
lena stavba RD. � 734 319 301

C



Prosinec je především obdobím Vá−
noc, setkávání rodin a s tím spoje−
ných společných hostin a obědů. Nej−
edna hospodyňka proto také již nyní
plánuje, čím potěší svoje nejbližší
o vánočních svátcích. 

Pan Pavel Havlíček z řeznictví U Pavlí−
ka v Klatovech pod nemocnicí, v bloku
domů na rohu křižovatky ulic Dukelská
a Koldinova, má po letech zkušeností
jasno: „Nejvíce bude zájem o tradiční
kuřecí a vepřové řízky, protože ne kaž−
dý má rád tradiční rybu, ale smažený
řízek má rád asi každý a pro velké ro−
dinné sešlosti je přímo ideální. Zájem

bude i o vepřový bůček, protože není
nad pěkně propečený bůček se zelím
s českého vepříka. 
Hovězí prodávám i v této době odbor−
ně stařené, aby bylo co nejkřehčí a nej−
chutnější.  Přiznávám, že je velmi milé,

když mi paní, které jsem v pátek prodal
hovězí maso na neděli, nakoukne
v pondělí do obchodu a řekne mě, že to
maso bylo chuťově výborné, vůbec se
nesvařilo a udělala z něj více porcí, než
sama čekala. Když prý koupí maso jin−
de, udělá ze stejného množství jen
jedno jídlo, nyní ji zbylo pro ni i pro
manžela i na další den. 

Teď v zimě se již tolik neprodává maso
na steaky, ale spíše na klasická jídla,
jako je hovězí pečeně, svíčková, ptáček
a guláš. Velký zájem je také o maso na
tatarský biftek. Správné hovězí ma−
so mám pěkně odblaněné a očiště−
né a na přání je jemně semelu. Pro
sváteční dny se také hodí telecí ma−
so, které mám stále v nabídce, ale
i moje uzené, které mnoho lidí po−
važuje za bezkonkurenční, a samo−
zřejmě budu nabízet
i párky, z vlastní výroby
klobásy a poctivé vinné
klobásy ve skopovém
střívku, které jsou tradi−
cí na Štědrý den.  
Každý si také může po−
chutnat na novoroční kla−
sice – vařené čočce na kyse−
lo s uzenou krkovičkou od Pavlíka.
Podle tradic je čočka na Nový rok záru−
kou dostatku peněz pro celý rok. Tak
proč to nevyzkoušet, že?“   
Náš rozhovor na téma maso na vánoč−

ním stole okomentoval i nakupující zá−
kazník, který sem prý jezdí pravidelně
nakupovat: „Chodím sem rád. Chci mít
jistotu, že kupuji maso od českých
chovatelů. Jsem přesvědčený, že je
kvalitnější a já vím, že to co sním, mě
udělá dobře. Proč bych měl nakupo−

vat maso z dovozu, nabízené
v cenových akcích, o jehož
původu nic nevím. Co když

to bude, jak se to již stalo
několikrát, rozmražené

maso z dlouhodo−
bých strategických
zásob některého ev−
ropského státu, kte−
ré levně nakoupila
dovozní firma. Ne,
děkuji, o takové ma−

so zájem nemám.
U pana Havlíčka jsem se

již víckrát přesvědčil, že masu rozumí
a prodává kvalitní maso od českých
chovatelů,“ říká s úsměvem pan Josef
Král z Nepomuku.                            (kr)
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Není nad maso od českých chovatelů
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Pro většinu lidí je to
uspěchaný čas plný
shánění dárků, pečení
a uklízení. Pro jiné tě−
šení se na pohádky a
pro spoustu ostatních
čas osamění, nepří−
jemných pocitů a mož−
ná i velkého strachu. 
Pro ty první platí upo−
zornění, aby dávali po−
zor na úrazy, přepraco−
vání a nepřecházeli na−
chlazení. 

Pro ty poslední budu v Zapper cen−
tru pořádat setkávání – „Večerní
povídání“ o psychických problé−
mech účastníků. Rady, které najde−
te na internetu nejsou podle mých
zkušeností moc platné. Člověk se
nemá kam obrátit a pociťuje bezna−
děj stále jasněji. Stav se může pro−
jevit až třesem, slabostí, pocením a
pálením kůže. Mů−
žete použít tablety
na zklidnění. Tohle
řešení však také
není ideální. Ti, co
ho vyzkoušeli,
o tom ví své. Ve
skupině zjistíte, že
na to nejste sami.
Mohou vzniknout
i nová přátelství.
Navíc budeme
s těmito psychickými stavy praco−
vat na jejich zmírnění a postupném
odstraňování. Jde hlavně o to najít
pochopení, naději a možnost úlevy.
Ten, kdo to neprožil, nemůže druhé−
ho pochopit. 
Večery budou dvouhodinové, mezi
17.00 a 19.00 hodinou, jednou až
dvakrát v týdnu – podle zájmu. Ce−
na za účast bude 250 Kč. Centrum
má omezenou kapacitu, a tak Vás
poprosím o zaslání SMS zprávy ne−
bo informace o účasti na email
hbartova@1zapper.cz . Případně

zavolejte přímo na telefon 606 828
402. První „Večerní povídání“ bude
v pondělí 10. 12. a druhé ve čtvrtek
13. 12. 2018
Teď před Vánocemi bych Vám také
chtěla nabídnout dárkové poukazy
na diagnostiku nebo ošetření a vý−
robky z emu oleje jako vánoční dár−
ky. Vaše blízké to jistě potěší a Vy

budete mít o starost méně a více
času pro sebe. 
Ještě vánoční přání. Všem Vám
přeji příjemné a klidné Vánoce strá−
vené s rodinou a blízkými přáteli,
hodně dárečků, které si přejete, do−
bré jídlo a málo nabraných kil.

Vaše Hana Bártová

Vánoce 2018

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

Dr. Sedláka 937, Klatovy
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Po Petru Smutném, Jiřině Rippe−
lové a Janu Látkovi jsem se stal
čtvrtým senátorem volebního ob−
vodu, který začíná na Holýšovsku
a končí v nejjižněj−
ších šumavských
obcích. Tento sená−
torský obvod byl
vždy proslulý
mimořádně těsný−
mi výsledky voleb. I
v letošním roce byl
např. v prvním kole
odstup prvního a
druhého v pořadí
pouhých šest hlasů.
Musím říci, že jsem
s větším napětím
prožíval až druhé kolo. Prohrát ve
druhém kole je totiž hodně mrzu−
té. V našem senátním obvodu se
také stalo poprvé, kdy představitel
jasně vydefinované politické pra−
vice byl zvolen senátorem. Těší
mě samozřejmě získané hlasy na
Kdyňsku, ale také třeba v Holýšo−
vě, Klatovech nebo v Sušici. Vy−
hrál jsem i v Poběžovicích nebo
Bělé, tedy městech, kde asi spíše
voliči ocenili mou dlouholetou ve−
řejnou činnost či pomoc při řešení

jejich městských projektů. Ten
úspěch zavazuje a motivuje k dal−
ší činnosti ve prospěch obcí a ob−
čanů, kteří zde bydlí. 

Patříme k venkov−
ským, plošně k nej−
větším senátním ob−
vodům. Na rozdíl od
jiných venkovských
obvodů se jedná
o území s přirozenými
sídelními vazbami.
Klatovy, Sušice a Do−
mažlice tvoří přiroze−
ná centra. Vedle nich
jsou zde další profilo−
vaná města pětitisí−
cového typu. V nich

se za posledních dvacet let mnoho
změnilo. Hlásí se o svou pozici a
obhajují zájmy svých mikroregionů. 
Jde o senátní obvod, kde se tradič−
ně spolupracuje na komunální úrov−
ni. Existují zde dobrovolné svazky
obcí a místní akční skupiny Pošu−
maví nebo Český les. Velmi dobrá
spolupráce existuje ve společném
prosazování turistických příležitostí. 
Je to ale zároveň obvod s mnoha
malými obcemi, pro něž hlavním cí−
lem je zajistit alespoň relativní do−

stupnost pošty, prodejen a základ−
ních služeb. Řeší mnohdy zcela jiné
problémy než v Plzni nebo příměst−
ských aglomeracích. Zde není až
takový problém s kapacitami vol−
ných míst ve školách, ale naopak
spíše s počtem dětí. Vím, že staro−
stové dělají mnoho proto, aby se
rozdrobená sídelní struktura pro je−
jich obce nestala osudnou. Z tohoto
pohledu jsou pro ně příležitostí do−
brovolné svazky obcí, což ale před−
pokládá, že se do nich zapojí i větší
města. Bez toho nelze dosáhnout
úspěchu. 
Mám radost, že zejména Klatovy se
v poslední době viditelně vyvíjí. Nej−
de jen o pracovní příležitosti, do−
stupnost zajímavých nákupních
možností, ale i jasnou kulturní profi−
laci. Zcela proměněné katakomby,
nová expozice skla, opravené par−
ky, jezuitský klášter činí z tohoto
města potenciální druhé kulturní
centrum v Plzeňském kraji. 
Je zajímavé, že zrušení okresního
úřadu Klatovům neubralo nic na dů−
ležitosti. Venkovské regiony to ne−
mají jednoduché. Potřebují daleko
větší podporu než velká centra. Se−
nátor v těchto velkých městech

mnohdy bývá zároveň primátorem
a svou senátorskou pozici spíše vy−
užívá k dostupnějšímu kontaktu na
vrcholovou politiku. 
V mém senátorském obvodě musí
být senátor obhájcem řady obcí, je−
jich snah o zajištění životního kom−
fortu občanů a dostupnosti služeb.
Pokud se to nepovede, tak se stále
více lidí bude stěhovat do přeplně−
ných center a stát začne řešit dů−
sledky tohoto pohybu lidí. 
V Senátu jsem se stal zkráceně ře−
čeno předsedou hospodářského
výboru, což mi také umožňuje vý−
razněji mnohé věci řešit. Mé první
zkušenosti ze senátu jsou pozitivní.
Až na nepříjemný výron v kotníku,
který jsem si způsobil svou neopa−
trností při zdolávání historických
schodů. Na rozdíl od sněmovny
jsou senátoři ochotni více naslou−
chat projevům svých kolegů. Ve
sněmovně totiž sám téměř ani ne−
slyšíte, co se přes mikrofon povídá.
Věřím, že nové vedení v čele s Ja−
roslavem Kuberou se bude snažit
dokázat, že senát je důležitý v mno−
ha ohledech. Stále více se ukazuje,
že bez této ústavní pojistky by si
vláda se svou většinou v poslanec−
ké sněmovně mohla dělat, co chce,
včetně účelových změn ústavních
či volebních zákonů. 

Ing. Vladislav Vilímec, senátor

Senát ve víru velkých změn
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Dobrý večer, snad získám
radu... Před 2roky jsem vy−
dražila nemovitost, protože
se majitel odmítl vystěho−
vat čekala jsem 1,5roku na
rozhodnutí soudu, nyní je to
2 měsíce mohu do své ne−
movitosti přes ukrutnou špí−
nu a hrůzu vstoupit... Ale
vstupuji k nemovitosti po ci−
zích pozemcích, odkoupili si
je ostatní chataři. Je to pro
mě překvapení, nikdo mě
na tuto skutečnost neupo−
zornil. Zmínka od exekuto−
ra, nebo z odhadu k nemo−
vitosti, prostě nic co by mě
upozornilo, že ke své nemo−
vitosti budu potřebovat sou−
hlas majitele cesty, abych
se dostala ke svému dom−
ku. Prosím, poradíte mi, co
dělat, kde došlo k chybě?
Jak tento problém vyřešit? 

Děkuji, Boušková

Dobrý den, s dražbou nemo−
vitosti je to stejné, jako s kou−
pí nemovitosti od vlastníka
přímo či přes realitní kancelář
snad jen s tím rozdílem, že
cena není určena trhem, ale
vychází ze znaleckého po −
sudku. Je tedy nutné předem
zkontrolovat všechny právní
i faktické vady nemovité věci,
jako byste to činila při klasické
koupi. Neznám podrobnosti
oné dražby, ale cena stanove−
ná ve znaleckém posudku by
jistě měla reflektovat skuteč−
nost, že k nemovitosti není
přístup po vlastní či obecní
komunikaci. Řešení je složité,
resp. je odkázané na vůli sou−
sedů zřídit Vám služebnost
cesty či Vám prodat podíl na
přístupové cestě. Pokud tako−
vé řešení nebude nalezeno,
lze se prostřednictvím soudu
domoci zřízení tzv. nezbytné
cesty i proti vůli sousedů.

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Srdečně Vás zveme na Díly v so−
botu 8. 12. 2018 od 10 do 16 hod.
na tradiční dílský vánoční trh ruko−
dělných výrobků a domácích pro−
duktů. 
Proběhne v obecním sále, který se
nachází za Hotelem Sládek a bude se

na vás těšit přes 30 prodejců. Vyjma
domácích produktů, jako jsou vánoč−
ní cukroví, perníčky, marmelády, si−

rupy, škvarky, sulc, klobásy, uvidíte
živé ukázky výroby vinutých perel
(magických korálků z muránského
skla) a šperků, paličkování, háčková−
ní a tkaní na tkalcovském stavu.

Těší se na Vás organizátoři akce,
obec Díly a dílské ženy

Pozvánka
Vánoční trh v obci Díly na Domažlicku
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Sto let představuje ve věku
člověka významné výročí ob−
zvláště tehdy, pokud se ho
dotyčný dožije
ve zdraví, není
na obtíž svým
dětem, příbu−
zenstvu či spo−
lečnosti. Na
oslavence pa−
matuje i náš
d ů c h o d o v ý
systém, který
stoletým při−
znává navýšení
k jejich penzi.
Století jubilanti
většinou neuj−
dou pozornosti místních mé−
dií, která pravidelně přináší
fotografie s jejich početnou
rodinou či starostou obce,
který jim přichází gratulovat.

Letos je stoletým jubilantem na−
še republika a oslavy v našich
městech a obcích doznaly ob−
dobný průběh: pokládání květin
či věnců na náměstích u pomní−
ků padlých z první a druhé svě−
tové války, doprovodné projevy
představitelů místní samosprá−
vy, sázení národního stromu lí−
py a někde byly oslavy zakon−

čeny i honosným
ohňostrojem.
I já jsem se letos
stal součástí stole−
tých oslav vzniku
naší republiky,
které mně však
zkazila jedna udá−
lost. V tento pa−
mátný den jsem
se drobným pře−
stupkem provinil
proti pravidlům sil−
ničního provozu

ve městě Sušici, za což jsem byl
pokutován do výše 100 Kč. Zpr−
vu jsem byl naštván jak na sebe,
tak i na policii, že pokutuje řidiče
i v tento památný den, avšak po

chvíli jsem si řekl: „Tou stokoru−
nou přispívám přece do státního
rozpočtu. Doufejme, že v dalších
sto letech existence republiky to
již nebude rozpočet schodkový,
nýbrž přebytkový a že ta moje
stovka bude účelně vynaložena,
třeba na opravu silnic.“  
Za sto let tu nebudu ani já, ani
vy. Bude to doba, kdy auta bu−
dou zcela bezpečně jezdit zřej−
mě bez volantu pouze na slovní

pokyn řidiče. Aby se to ale stalo
skutečností, bude muset být
náš státní rozpočet značně po−
sílen v oblasti vědy a výzkumu.
K nápisům na policejních au−
tech „pomáhat a chránit“ tak
možná bude muset být připsá−
no: „Vybíráme na výzkum a po−
krok.“ A jak zní stará známá
poučka: „Pokrok nelze zastavit,
přátelé!“

Josef Tauchen, Rabí 

Josef Tauchen

Jak jsem slavil 100. výročí republiky
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 NOVÁ ŠKODA 

FABIA

AUTOSPOL PLUS

www.autospolplus.cz

   

   

   

    

www.predplaceny-servis.cz

  MYSLETE V KLIDU

Výprodej vozů ŠKODA Fabia s bonusem až 50.400 Kč při platbě v hotovosti
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Na kongresu nejstarší světové chi−
rurgické organizace International
College of Surgeons, který se konal
v prvním listopadovém týdnu v Ka−
oshiungu na Taiwanu, zaznamenala
česká medicína prostřednictvím
České sekce ICS významné úspě−
chy. Do širšího vedení této organi−
zace, která působí v šesti federa−
cích národních sekcí na všech kon−
tinentech, byli zvoleni dva čeští chi−
rurgové. 
Doc. MUDr. Jiří Froněk, vůdčí osob−
nost české transplantační chirurgie,
byl zvolen mezi 30 přídatných guver−
nérů a zajistil tím pro Českou repub−
liku druhý významný hlas. Největší−
ho úspěchu dosáhl současný prezi−
dent České sekce ICS profesor
MUDr. Karel Novák, DrSc., který byl
jednomyslně zvolen sekretářem Ev−
ropské kontinentální federace této
organizace, když předtím jeho proti−
kandidát, španělský senátor profe−

sor Antonio Alarco Hernandez při
Novákově primární převaze v před−
běžných nominacích, odstoupil v je−

ho prospěch. Tímto zvolením se
Novák stal zároveň členem jejího
nejužšího ICS. Vedle toho byl na
témže kongresu slavnostně deko−
rován i jako zasloužilý člen ICS
a doceněny tak jeho služby a
dlouholeté zásluhy o tuto organi−
zaci. Získal také cenu za význam−
nou přednášku kongresu.
Od let 1936 až 1938, kdy byl vů−
bec prvním světovým preziden−
tem této organizace českosloven−
ský chirurg profesor Arnold Jirá−
sek, jde o druhé nejvyšší prestižní
uznání pro českého chirurga. Pro−
fesor MUDr. Karel Novák, DrSc.,
který žije v Rokycanech, odešel
v roce 2000 nuceně z chirurgické
kliniky v Plzni a posléze působil
deset let v Německu. Provedl ně−
kolik originálních operací, bohatě

publikoval doma i v zahraničí a zor−
ganizoval mnoho kongresů, ať už če−
ských se slovenskou účastí nebo

mezinárodních, z nichž velký meziná−
rodní ohlas získal Jubilejní světový
kongres International College of Sur−
geons v roce 2015 v Praze a v Plzni.
Je nositelem ocenění za nejlepší če−
ské časopisecké i knižní publikace,
kterými jsou Maydlova a Jedličkova
cena. Nyní též řádně studuje historii
na Západočeské univerzitě v Plzni a
vyvíjí další aktivity, včetně humanitár−
ních. Vždy organizoval kongresy
s nízkými účastnickými poplatky, při−
jatelné pro dlouhodobě nepříliš dobře
placené chirurgy a dokázal je vždy
dostatečně finančně zajistit. 
Byla doceněna i jeho dlouholetá čin−
nost při organizaci Česko−japon−
ských chirurgických sympozií. Ta se
naposledy konala v září 2018 v Mari−
ánských Lázních, v Horšovském Tý−
nu, v Praze a ve Znojmě. Profesor
MUDr. Karel Novák DrSc, sám cítí
svoji volbu jako závazek a povinnost
dále nezištně pracovat.                (re)

Významné ocenění českých chirurgů

Profesor MUDr. Karel Novák, DrSc.
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OTÁZKA: Budeme kupovat
nemovitost. Co nesmí chybět
v kupní smlouvě.

ODPOVĚĎ: 

Kdo prodává a kdo kupuje
Každá kupní smlouva musí ob−
sahovat identifikaci kupujícího a
prodávajícího. Specifikováno
musí být celé jméno a příjmení,
rodné číslo a trvalé bydliště.
V případě, že kupní smlouvu
uzavírá nezletilá osoba, musí být
zastoupena zákonným zástup−
cem (nutno schválit soudem).
Uvedený prodávající se musí
shodovat s tím, kdo je uveden
v katastru nemovitostí jako vlas−
tník. Pokud majetek spadá do
společného jmění manželů, je
nutné, aby byli v kupní smlouvě
uvedeni manžel i manželka, Po−
kud nemovitost prodává firma,
nesmí chybět název, identifikač−
ní číslo a sídlo společnosti.

Předmět kupní smlouvy
Specifikace nemovitosti, která
je předmětem kupní smlouvy, by
měla být velmi podrobná. V pří−
padě budovy nesmí chybět číslo
popisné, číslo parcely, na které
je postavena, ale také parcelní
čísla všech dalších pozemků,
které jsou předmětem prodeje.
Uvedeny musí být také příslušná
katastrální území a čísla listu
vlastnictví.

Kupní cena a způsob předání
Uvedena musí být samozřejmě
ve smlouvě i kupní cena, na kte−

ré se strany dohodnou. Kupující
ve smlouvě uvede, jakou částku
vyplatí z vlastních zdrojů a jaká
část bude uhrazena úvěrem
(v případě, že tato skutečnost
nastane). Nutné je také roze−
psat, jakým způsobem bude
kupní cena předána prodávající−
mu včetně podrobností o pří−
padné úschově peněz i násled−
ném vyplacení. Prodeje nemovi−
tostí prostřednictvím našich kan−
celáří jsou vždy zabezpečeny
úschovou fi−
nančních pro−
středků u notá−
ře nebo advo−
káta.

Sankce za
 nedodržení 
podmínek
Samotný pod−
pis smlouvy
bohužel niko−
mu nezajistí
hladký průběh
obchodu. Jed−
na ze stran
může svým

jednáním smluvené podmínky
porušit a v takovém případě je
dobré mít ve smlouvě uvedeny
i sankce za nedodržení podmí−
nek. Jedná se zejména o pro−
dlení zaplacení, nepravdivá pro−
hlášení, nedodržení termínu pře−
dání nemovitosti nebo samotné
odstoupení od smlouvy.
Vyhotovení kupní smlouvy se
všemi náležitostmi není jedno−
duchá záležitost a je vždy lepší
nechat smlouvu vyhotovit pro−
fesionály. Není však na škodu
mít základní povědomí o tom,
co musí kupní smlouva obsa−
hovat.

Ptáte se..

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

Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
Karel Müller – tel.: 602 145 068
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
tel.: 376 528 626
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
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S válkou na tajné frontě, za kulisami,
je tragická historie Československa
v době od uchopení moci Hitlerem
v Německu až do jeho neslavného
konce v r. 1945 spojena doslova pu−
peční šňůrou.

Německá „pátá kolona“ 
v Československu
Co bylo charakteristické ve vztahu
k čs. tajné službě pro období od nástu−
pu nacismu v Německu do dokonání
„popravy“ masarykovského a bene−
šovského Československa, uskuteč−
něné 15. března 1939? 
Nepochybně to v první řadě byla do−
konce ani ne příliš skrývaná ofenzivní
činnost německých tajných služeb
proti ČSR, kterým sekundovala maďar−
ská a polská špionáž. Tehdejší šéf čsl.
zpravodajské služby František Mora−
vec uvádí ve svých pamětech řadu pří−
kladů. Z nich až groteskně vynikají pří−
pady, kdy se do špionáže proti republi−
ce po desítkách zapojovali studenti
pražských německých vysokých škol.
Výslechy po jejich odhalení probíhaly
doslova masově – jako při písemné

práci. Odhalení špioni, kteří zaplnili po−
sluchárnu, museli svoji vyzvědačskou
činnost popsat na list papíru a pak
odevzdat. Neprojevovali ani tak starost
o to, jaký je stihne trest, jako spíše,
zda budou v novinách
jmenovitě uvedeni, aby
měli pro své chlebodárce
v Berlíně důkaz o své od−
danosti Třetí říši. Jedné
mimořádně aktivní stu−
dentce, původem z Che−
bu, u níž byl při osobní
prohlídce v jejím spod−
ním prádle nalezen
usvědčující „poklad“, da−
li čsl. zpravodajci mezi sebou pojme−
nování Chebská Mata Hari! 
Špionážní činnost německých studen−
tů (stále mějme na paměti, že to byli
občané ČSR!), byla jenom jedním seg−
mentem! Byli zde také obyvatelé tzv.
sudetoněmeckého pohraničí, přísluš−
níci německojazyčné menšiny ve vnit−
rozemí, mnohdy majitelé či vysoce po−
stavení zaměstnanci podniků strate−
gického významu (opět připomínáme
– v té době občané ČSR!). Tato mo−

hutná „pátá kolona“ vyvíjela činnost,
jíž sice čsl. zpravodajská služba čelila
s vypětím všech sil, ale stále to stačilo
jenom na odstranění pouze pověstné
špičky ledovce.

Maďarská tragikomedie
Zajímavě se vyvinula situace s maďar−
skou špionáží proti Československu.
Šéf čs. zpravodajské služby František

Moravec to popisuje takto:
Čs. zpravodajská služba
se dozvěděla, že vojenský
atašé maďarské ambasá−
dy nechával nakupovat
jednoho zaměstnance vel−
ké množství poštovních
známek. Pak už bylo
snadné odhalit, že jimi
opatřené obálky pravidel−
ně odesílá na stejné adre−

sy. Pod nimi se skrývali maďarští špio−
ni. Byli to českoslovenští občané,
v několika případech i vysocí důstojní−
ci čsl. armády.
Jejich odhalení a usvědčení zdaleka
nebylo posledním dějstvím. Tím se
stal „vánoční dárek“, který poslal šéf
čs. zpravodajské služby František Mo−
ravec po svém důvěrníkovi vojenské−
mu atašé maďarské ambasády. Album
obsahovalo kopie všech dopisů, které
svým špiónům posílal. K tomu byly

přiloženy falešné stvrzenky s jeho per−
fektně napodobeným podpisem. Do−
kládaly převzetí slušných finančních
částek, jakoby vyplacených čs. zpra−
vodajskou službou za jeho jakoby
spolupráci s ní! Maďarova reakce byla
veskrze prozaická, přibližně v tomto
smyslu: „Mohu buďto zemřít jako
zrádce maďarských zájmů, anebo žít
jako jejich zrádce. Volím tu druhou al−
ternativu!“
Nejpikantnější na tom bylo, že v té
době již byl v Budapešti ve stejné funk−
ci, jako jeho protihráč, František Mora−
vec – tedy jako šéf maďarské zpravo−
dajské služby! Poté, kdy se Fr. Morav−
covi den před okupací zbytku ČSR, te−
dy 14. března 1938, podařilo spolu
s nejvýznamnější skupinou zpravodaj−
ských důstojníků uniknout do Anglie,
byl Maďar předán do „péče“ britské
výzvědné služby.
Nelze zapomínat i na předválečné pol−
ské choutky na změnu hranic v morav−
ském Slezsku a s tím spojené aktivity
polské tajné služby, která se bohužel
v některých případech chovala nepřá−
telsky i v době, kdy se během 2. sv.
války spolu s čsl. zpravodajskou služ−
bou nacházela „na stejné lodi“ ve Vel−
ké Británii. 

Ing. Bohuslav Balcar

Co se do naší knihy nevešlo – kapitola XVII

Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz

Válka za kulisami IV
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Počátky SOŠ a SOU v Sušici
v Poštovní ulici sahají do roku
1892, kdy byl z podnětu tehdejšího
starosty Karla Uhla jmenován pří−
pravný výbor pro zřízení nového
typu školy. Roku 1893 tak vznikla
škola, která dostala název „Prů−
myslová škola pokračovací“.
O školu byl velký zájem a také za−
znamenávala své první úspěchy.
Například zámečnický učeň Josef
Čížek, pozdější vrchní ředitel to−

várny Solo, získal na výstavě
učňovských prací v Plzni první ce−
nu s pochvalou. 
Kritické období pro existenci školy
bylo v období první světové války,
kdy odřeknutím státní podpory hro−
zilo škole úplné zavření. Díky oběta−
vosti tehdejšího učitelského sboru,
který se rozhodl vyučovat zdarma,
mohla škola nerušeně pokračovat

dál ve své činnosti.
Současný název Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště Su−
šice dostala škola v roce 2007.
V současné době je na škole 420
žáků, kteří se vzdělávají ve tříletých
oborech s výučním listem, čtyřle−
tých oborech s maturitou a ve
dvouletém nástavbovém studiu.
O perspektivách školy jsme hovořili
s jejím ředitelem Ing. Jaromírem Ko−
lářem.

n Pane řediteli, co si přát k 125
letům školy?
Aby bylo dalších úspěšných 125 let.
Chceme být školou se širokým
spektrem perspektivních oborů, což
jsou technické, stavební, dále je na−
še zaměření na řemesla a obory ve
službách. Maximální snahou je, aby
od nás odcházeli absolventi, kteří ih−
ned najdou uplatnění na trhu práce.

Těmto požadavkům přizpůsobujeme
odborná pracoviště, která vybavuje−
me nejmodernější technikou. Dalším
významným krokem je, že úzce
spolupracujeme s více jak 50 firma−
mi, kam chodí naši žáci na praxi.
n Celostátním problémem je, že
o řemesla u mladých lidí není velký
zájem.
To mohu potvrdit. Nezá−
jem o učební obory trvá,
i když se jasně ukazuje,
že řemeslo má zlaté
dno. Nejrůznějšími
soutěžemi se sna−
žíme popularizo−
vat řemesla,
aby se u mla−
dých lidí o ně
zvýšil zájem. Například letos to byl
10. ročník národního kola soutěže
odborných dovedností v oboru Me−
chanik instalatérských a elektrotech−
nických zařízení v Sušici. Vezměte
si, že například obor Instalatér se učí
u nás v Sušici a v Plzni. Každý rok
končí 20 až 30 instalatérů pro celý
Plzeňský kraj, což je nedostačující.
U stavebních profesí jako zedník je
situace zcela kritická. Přitom české
i německé firmy mají o tyto kvalifiko−
vané odborníky velký zájem. Už
v průběhu studia nás oslovují. Škola
také umožňuje v průběhu studia mít

praxi v německých firmách. Po
ukončení studia nemají absolventi
problém ihned nastoupit do firem za
velmi výhodných finančních podmí−
nek. Jaký je nedostatek kvalifikova−
ných odborníků se přesvědčíte ve
chvíli, kdy potřebujete instalatéra,
elektrikáře, zedníka a další profese.
n Existuje podle vás nějaké řešení?
Asi ano, pokud se problém začne ře−
šit na centrální úrovni a dojde napří−
klad ke snížení počtu studijních obo−
rů. Změny v přijímacích zkouškách
to určitě nevyřeší. Ani zavedením no−
vého přijímacího řízení se nekoná
žádná převratná změna v systému,
výběru a zájmu o tříleté učební obo−
ry.  Je skutečností, že po základní
škole si volí žáci jednodušší cestu a

to hlavně přes humanitní
směry, aby se vyhnuli
technickým předmě−

tům, matematice, fyzi−
ce, chemii. Přitom

musejí zejména
jejich rodiče vě−

dět, že uplat−
nění budou
těžko hledat.

n Je třeba oslovit širší veřejnost
včetně rodičů.
Děláme spoustu věcí, jako jsou Dny
otevřených dveří, nejrůznější soutě−
že, národní kolo je jednou z nich. Na−
šim cílem je představit školu, studijní
a učební obory a hlavně ukázat, že
po jejich ukončení mají všichni ab−
solventi na trhu práce spoustu zají−
mavých nabídek od českých i zahra−
ničních firem. Stále platí, že řemeslo
má zlaté dno. O odborně zdatné pra−
covníky s výučním listem v kapse
bude stále větší zájem.  

(re)

125 let SOŠ a SOU Sušice

Více než kdy jindy platí,
že řemeslo má zlaté dno

„Rodiče by měli mít představu o tom, kam dávají své děti po ukončení základní
školy, jaké možnosti jim škola nabízí a zda najdou uplatnění na trhu práce,“ při−
pomíná ředitel SOŠ a SOU v Sušici Ing. Jaromír Kolář.
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Již tradičně pro Vás Kosmetický salon
Aromaterapie připravil přehled těch ne−
jaktuálnějších novinek v kosmetické pé−
či. Majitelka a zkušená kosmetička Pav−
lína Klasnová se v oboru dermo a bio−
kosmetiky neustále vzdělává a pravidel−
ně navštěvuje praktické semináře u nás
i ve Francii. Jednotlivá ošetření respek−
tují individualitu klientek a podporují
přirozené funkce pokožky, jsou tedy

maximálně přizpůsobena aktuálnímu
stavu a potřebám pleti v různém život−
ním období, stejně jako i roční době. 

Speciální Vánoční nabídka:
l Darujte zážitek, krásu a relaxaci Va−
šim blízkým, nebo pošlete Ježíška
k nám. Protože svět je krásnější, když
máte skvělou kosmetičku ☺
Na všechna ošetření nebo nákup zboží
v libovolné hodnotě máme v prodeji
krásné dárkové poukazy ve vánočním
balení. S výběrem Vám rádi poradíme. 
Mezi nejoblíbenější patří tradičně zejména:

l AROMATERAPEUTICKÉ OŠETŘENÍ
– kompletní péče přírodní kosmetikou
včetně šetrného čištění ozonem, peelin−
gu, masáže obličeje, krku, dekoltu a ru−
kou, pleťové masky v ceně 950 Kč. 
l Exkluzivní hýčkání šité na míru fran−
couzskou dermokosmetikou Sothys
Paris Dle potřeby pomůžeme řešit např.
problémy s vráskami, rozšířenými žilka−
mi, citlivou nebo dehydratovanou pletí,

ošetříme oční okolí. Vaši pokožku také
připravíme na zimní období. Každému
ošetření předchází konzultace a diag−
nostika pleti.
Klademe důraz na Váš maximální kom−
fort, samozřejmostí je vyhřívané lůžko
s paměťovou pěnou a malé občerstvení.
V prosinci Vás k ošetření čeká naše spe−
cialita – sváteční čaj podávaný v aroma−
lampě.
Respektujeme Váš čas, v našem salonu
si proto můžete současně dopřát dvoji−
tou porci hýčkání, kdy o Vás pečuje kos−
metička + pedikérka nebo manikérka.

Zejména pedikúra na lůžku ve spojení
s kosmetikou je mezi našimi klientkami
velmi oblíbená.
l WELLNESS MANIKÚRA – úprava
přírodních nehtů + speciální
kúra pro zdravé a pevné nehty
+ lázeň, peeling a masáž ru−
kou za 495 Kč. Doporučuje−
me doplnit teplým parafíno−
vým zábalem.
l WELLNESS PEDIKÚRA =
lázně pro Vaše nohy. Hodino−
vá péče zahrnuje bylinkovou
lázeň, peeling, masáž a zábal
nohou + ošetření nehtů a
zhrublé pokožky speciální metodou bez
použití skalpelu nebo brusky. Ošetření je
tedy velmi příjemné a bezpečné. Z hy−
gienických důvodů používáme výhradně
jednorázové pomůcky.

Pro krásu Vašich nohou možno pedikú−
ru doplnit zaleštěním výživné kúry ne−
bo permanentním lakováním (vydrží
bez poškození a olupování cca. 3–4
týdny).
Naši speciální pedikúru můžete vy−
zkoušet za zvýhodněnou cenu 1. ošet−
ření jen 590 Kč. 
l Dále provádíme relaxační aroma−

masáže, oční kúry, depilace šetrnými
vosky Lycon, přístrojovou permanentní
depilaci a přístrojový lifting špičkovým
francouzským přístrojem firmy Euro −
feedback.                                       (pi)

Zasloužíte si odpočinout. Vítejte ve světě 
krásné zdravé pleti a pohody

l Jsme výjimečný dámský salon v centru Klatov s komplexní nabídkou
služeb.
l Podrobné informace na www.aromaterapie−klasnova.webnode.cz
l Sledujte nás na facebooku a neunikne Vám žádná novinka či akce (kos−
metický  salon pavlíny klasnové). 
l do 10. 12. 2018 SLEVA 10% na kompletní sortiment čerstvé přírodní
kosmetiky Original ATOK + vánoční vydání časopisu AromaLife zdarma
l VÁNOČNÍ AKCE: Doporučte naše služby nebo kupte
dárkový poukaz např. pro Vaši maminku či kamarádku.
Vy jako poděkování si k Vašemu ošetření následně mů−
žete zvolit mikromasáž očního okolí, parafínový zábal
s masáží rukou nebo lakování či gellak zcela grátis.
l Kosmetiku i dárkové poukazy zakoupíte na recepci
našeho salonu. Abychom se Vám mohli maximálně
věnovat a Vaše přání splnit pokud možno bez čekání,
doporučujeme si předem domluvit schůzku. 

Těšíme se na Vás. Objednávky a informace:
Kosmetický salon Aromaterapie, Denisova 105 (pod Divadlem), Klatovy

Tel. 723 491464 e−mail: aroma−klasnova@seznam.cz
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Nešlo to jinak, než vyložit
z auta skromný náklad na
frekventované ulici. Otázka
pár minut. Řidiči dvou vozů,
které musely zastavit, zača−
li nevybíravě nadávat, trou−
bit a hněvivě gestikulovat,
abych jim šel z cesty. Agre−
sivita zastínila pochopení a
toleranci. Proč jsou řidiči
hned tak rozhněvaní? 
Za posledních pětadvacet
let část naší společnosti
zhrubla. Netřeba číst výsled−
ky sociologických studií, kte−
ré to potvrzují. Stačí sledovat

agresivní kampaně a zlostné
projevy některých politiků.
Připomeňme vhození květin
(17. 11.) vládních představi−
telů do koše. 
V předvánočním čase vzrůs−
tá u některých řidičů s po−
kleslou stresovou odolností
napětí manifestované netrpě−
livostí, spíláním, vyhrožová−
ním apod., kteří se nedokáží
smířit s realitou. Zdrojem ag−
rese může být pudové nebo
impulsivní jednání pokud mu−
sí překonat překážku, která
jim stojí v cestě. Pochopit, že
překážku nelze hned odstra−
nitje pro někoho přílišnou zá−
těží. Vzruší se, ztrácí sebe−
ovládání a rozumově selhá−
vá. Může jít i o přesunutou
agresi, kdy si řidič vybíjí vztek

na náhradním objektu, na ři−
diči, který musel vyložit ná−
klad. 
Řidiči, kteří neunesli krátké
zdržení, zřejmě postrádali ta−
ké schopnost vcítění s tím, že
si neuvědomili, že se mohou
do obdobné situace na silnici
také dostat. Zvýšenou ten−
denci ke konfliktnímu chová−
ní mívají řidiči, kteří mají pro−
blémy sami se sebou a ne−
umějí řešit své vnitřní konflik−
ty adekvátním způsobem a
uvolňují tenze tak, že druhým
ubližují, ačkoliv by jim měli
pomáhat a odpouštět. 
U řidičů jednajících iracionál−
ně a nesnášenlivě lze často

psychologickým vyšetřením
zjistit zdůrazněné agresivní
sklony, nízkou frustrační tole−
ranci, prchlivé reagování,
podprůměrnou inteligenci,
nepřizpůsobivost a emoční
plochost.
Rozčilování a agrese vůči
ostatním nic neřeší. Efektivní
cestou je přizpůsobivost ne−
čekaným situacím, klid, spo −
lupráce a ohleduplnost.
Zdra vý náhled na životní
hodnoty a zodpovědnost vů−
či ostatním lidem je to, oč tu
běží nejen v roli řidiče. 

PhDr. et Mgr. Karel Havlík,
akreditovaný dopravní 

psycholog

Nesnášenlivost není řidičská ctnost
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Bylo páteční odpoledne jednoho říj−
nového dne. Šumava se nedokázala
od rána vypořádat s  mlhavým závo−
jem, rozprostřeným zejména v níži−
nách kolem řeky Otavy. Bývalá pá−
trací skupina kriminalistů z Klatov
František Beneš a Karel Fořt měla
tím pádem svůj cílený úkol velmi
ztížený. Vypátrat na chalupě písec−
kého spisovatele knižních detekti−
vek a jiných zajímavých příběhů La−
dislava Berana. Představte si, že ke
svému zamaskování vydal i zdaři−
lou, krásně ilustrovanou pohádku
pro děti. Natolik je Ladislav Beran
všestranným člověkem, který se
svého času věnoval i malířskému
plátnu a paletě.
Když se vyšplhali autem z píseckých
serpentin na horizont kopce, rázem
veškerá šeď zmizela a jejich cíl byl
před nimi – chalupa v zatáčce. Auto
zaparkovali na návsi a s čichem ne−
únavného pátracího psa se zastavili
u vrátek obytného stavení, které vlas−
tníma rukama, jak později názorně
ukázal pan spisovatel, v rámci rekon−
strukce přetvořil. Na prahu je přivítal

spisovatelův syn i paní domu a uvedla
je dovnitř romantické chalupy. Oba
natěšení četníci měli připravenu řeč.
Těšili se, jak Láďovi budou moci sdě−

lit, že spadla klec a přiloží mu na ruce
nablýskaná želízka! Spisovatel Ladis−
lav Beran se však nechtěl jen tak lehce
vzdát. Uchopil pevně svou dýmku a

několikráte silně zabafal, takže na
chvíli zmizel v oblacích dýmu. Přesto
však mužům zákona neuprchl.
Netrvalo dlouho a mezi muži uhněte−
ných ze stejného těsta se rozeběhla
přátelská diskuse. Láďa s Karlem si
vyměnili poznatky ze svých spisova−

telských počinů, v nichž jasně zvítězil
jihočeský spisovatel Ladislav Beran,
oceněný ve dvou ročnících „Cenou Ji−
řího Marka“ za nejlepší detektivní pró−

zu. Další ocenění převzal za celoživot−
ní dílo „Číši Petra Voka“. Pro povídky
s kriminální tématikou čerpá ze své
dlouholeté kriminalistické praxe. Po−
slední dobou se věnuje krimi příbě−
hům písecké četnické pátračky z 30.
let minulého století.       Celkem napsal
37 knih. Kolega Karel Fořt k němu ob−
divně vzhlédl slovy: „Láďo, tak to už tě
nedoženu!“ 
Slavnostní číše byly naplněny přátel−
stvím plných vzpomínek na dobu více
jak čtyř hodin. V závěru došlo i na
vzájemné předávání knih mezi oběma
píšícími aktéry i Frantou.
Nestává se tak často, zdali se tak vů−
bec kdy stalo, aby klatovská pátračka
převzala na sebe roli hlavy státu a
udělila spisovateli Ladislavu Beranovi
„generální pardon“, čímž zahladila
všechny jeho spisovatelské činy a hří−
chy. Radost byla veliká.
Když Klatováci opouštěli Březí, Láďa
se s nimi loučil a šel je doprovodit
o hůlce i s věrnou dýmkou v ruce. Za−
mával z předzahrádky své chalupy
v zatáčce se slovy: „Kluci, tak zas pří−
ště!“ V mé služební brašně se ocitly
Láďovo tituly: „Případy pro kriminálku
a Spala jsem s vrahem, pane štábní!“
Na oplátku Láďa ode mne dostal
„Vraždu pod Černou věží, Smrt byla
mým řemeslem a CD rozhlasové rela−
ce příběhu Černé svědomí.“ 

Karel Fořt

Klatovy – Sušice – Březí

Ladislavu Beranovi na stopě

Zleva: Ladislav Beran a Karel Fořt.
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Řešíte−li otázku, pro jaké topení se
rozhodnout, nechte si poradit i od
přírody. Výjimečné vlastnosti aku−
mulovat a poté vyzařovat teplo má
kámen. Ohřejete kámen na určitou
teplotu a takto akumulované teplo
po určitou dobu zdarma vytápí mís−
tnosti. To je hlavní princip elektric−
kého topení z přírodního kamene,
které vyrábí, montuje a zajišťuje ve−
škerý servis firma eurotop in ve
Kdyni na Domažlicku. Její třináctile−
té zkušenosti jsou vám zárukou, že
topení z přírodního kamene vás ne−
zklame.
O výhodách a přednostech topení a
o spolupráci se Západočeskou univerzi−
tou v Plzni jsme hovořili s majiteli firmy
Danielem Smolíkem a Jiřím Janouškem.

Sálavé teplo má blahodárné
účinky na náš organizmus 
Topná tělesa z přírodního kamene vy−
tápějí místnost na základě dlouhovln−
ného tepelného záření jako u kachlo−
vých kamen. Nevzniká téměř žádná
cirkulace vzduchu, nevíří se prach a
alergenní částice. Díky stejnoměrné−
mu rozložení tepelného záření nemají
vlhkost, alergeny a plísně žádnou šan−
ci. Mezi podlahou a stropem není té−
měř žádný tepelný rozdíl. Velmi trefně
to vystihla jedna naše klientka ze Su−
šice. „V pokoji se cítím jako zabalená
v teplíčku.“
Přírodní kámen udržuje konstantní
vlhkost v místnosti 52 až 58 %, nevy−

sušuje pokožku, vzduch a nespaluje
kyslík. Topení je vhodné pro alergiky,
astmatiky, lidi s dýchacími potížemi a
pro novorozence. Revmatici si po−
chvalují úlevu při bolestech kloubů.
Kámen sám o sobě pozitivně působí
na náš organismus, aniž o tom víme.
Například odstraňuje bloky v těle, které
zabraňují toku životodárné energie, po−
siluje duševní rovnováhu a citovou vy−

váženost. Má příznivý vliv na psychiku.
Přírodní kámen je zdravé topení.

Kde ušetříme peníze?
To je nejčastější otázka zájemců o na−
še topení. Šetří se díky způsobu topení.
Tím, že se místnost vytápí rovnoměr−
ně, dochází k úspoře až 25%. V Holý−
šově jsme měnili
přímotopy za naše
panely a majitelé
bytu byli překvape−
ni, že po vypnutí pa−
nelu ještě dvě a půl
hodiny přírodní ká−
men topil. Je to díky
jeho vynikajícím
a k u m u l a č n í m
s c h o p n o s t e m .
Ovládání topení je
jednoduché. V kaž−
dé místnosti je digi−
tální termostat.
Pro zvýšení účin−
nosti vytápění mon−
tujeme tepelnou izo−
laci, která se dává za panel na zeď. Izo−
lační folii nám dodává německá firma.
Teplo z panelu neohřívá zeď, ale sálá do
prostoru v místnosti. Je to další krok
k úspoře finančních nákladů za topení.
Na častou otázku našich klientů, zda
nebude za folií zeď plesnivět, můžeme
se stoprocentní jistotou odpověď, že
nemusejí mít vůbec žádné obavy. Spe−
ciální ekologická izolace „dýchá“ a je
odolná až do 750°C.

S přímotopy nemají naše 
panely nic společného
Řada zájemců o naše topení si myslí,
že jsou to přímotopy. Je to naprostý
omyl. Ano, vytápíme elektrickou ener−
gií, ale naše topení funguje na zcela ji−
ném principu než přímotopy. Topné
elektrické kabely jsou uloženy v top−
ném panelu a tento přírodní kámen na−

hřívají na určitou teplotu. Když
vymění přímotopy za naše topné
panely, ušetří na nákladech za to−
pení až 40%. Topení přírodními

kameny je také méně nákladnější, a to
o 20 až 30% oproti ostatním topným
systémům (uhlí, dříví, plyn). Další vý−
hodou je, že nepotřebujete komín, se
kterým jsou spojeny kontroly, čištění,
opravy, dále odpadá výměna kotle, roz−
vodů, vodních radiátorů a nutnost mít
skladovací prostory pro uhlí a dřevo.

Kolik protopíte, vám 
řekneme předem
Když nám zájemce o naše topení sdělí
rozměry bytu, zda je dům postaven
z cihel, porobetonu či jiného materiálu,
tak mu zdarma připravíme předběžný
energetický výpočet včetně všech poři−
zovacích nákladů. Naše topení z pří−
rodního kamene lze připojit na 20 hodi−
nový nízký tarif a celá domácnost je
měřena v této sazbě. Klientka z Plzně
nám sdělila, že si po roce udělali jedno−
duchou kalkulaci. V rodinném domku
mají 9 našich topných panelů a oproti
dřívějšímu klasickému ústřednímu to−
pení ušetřili 20% nákladů za topení.

Spolupráce se Západočeskou
univerzitou Plzeň
Naší snahou je, aby elektrické topení

přírodním kamenem bylo zařazeno do
té kategorie, kde je možnost získat
státní podporu, dotaci. Proto jsme na−
vázali spolupráci se Západočeskou
univerzitou v Plzni a nechali si vypraco−
vat odbornou studii. V jejím závěru se
konstatuje: 
„Provoz topných těles z přírodního ka−
mene firmy Eurotop in je výrazně šetr−
nější k životnímu prostředí nežli klasic−
ké kotle na spalování uhlí nebo dřeva.
Pokud se na problematiku podíváme

z pohledu nízkoemisních
kotlů, které jsou podpo−
rované a dotované (Kot−
líkové dotace a Nová ze−
lená úsporám), opět
jsou emise kotlů třídy č.
3 řádově větší nežli
u topných těles z přírod−
ního kamene.
Vzhledem k výsledkům
studie je možno doporu−
čit topná tělesa z přírod−
ního kamene firmy Euro−
top in k podpoře z veřej−
ných peněz a zařadit ten−
to výrobek mezi dotova−
né tepelné zdroje (Kotlí−
ková dotace a Nová

zelená úsporám).“
Závěry studie vyznívají pro naše topení
velmi příznivě. V náš prospěch také ho−
voří záměry komise EU pro dekarboni−
zaci a elektrifikaci. Z jejího dokumentu
vyplývá, že v současné době je podíl
elektrického vytápění budov asi 16% a
podle prognózy této komise by měl být
v roce 2050 až 53%.

Přijďte k nám
Zájemci o naše topení se s námi mo−
hou osobně setkat každý pátek v naší
firmě ve Kdyni. Sídlíme ve Kdyni v Ná−
dražní ulici (u autobusového nádraží)
a každý pátek od 8:00 do 12:00 hod. a
od 13:00 do 16:00 hod. jsme vám
k dispozici. Srdečně zveme každého,
kdo uvažuje nebo se už rozhodl pro to−
pení z přírodního kamene.               (re)

14 let záruka a servis zdarma garantuje firma eurotop in ve Kdyni na topné panely z přírodního kamene

100 let životnost

a zdraví prospěšné
Sálavé teplo je levnější, příjemnější 
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Naše společnost je stabilní český podnik 
s více než dvacetiletou tradicí.

Sídlo firmy se nachází v Janovicích nad Úhlavou.

Jsme dodavatelem výrobků do automobilového 
průmyslu a spotřebního zboží. 

V našich výrobních procesech používáme 
moderní technologie a výrobní postupy. 

Máte zkušenost s vedením lidí ve výrobě 
a zájem o stabilní zaměstnání ?

Pak neváhejte a zašlete svůj životopis 
na pozici:

V případě Vašeho zájmu zašlete Váš životopis 
na personální oddělení :
Panušová Markéta,  

panusova@intertell.cz, tel. 376 375 634
Ostatní volné pozice naleznete na našich 

webových stránkách :

www.intertell.cz

Na každou směnu je zajištěna autobusová doprava
z Klatov do Janovic nad Úhlavou a zpět. 
K dispozici je dotované stravování, jídelní 

a nápojové automaty. Po zapracování přispíváme
na penzijní připojištění. Investice do dalšího 

vzdělávání zaměstnanců je pro nás samozřejmostí.

Mistr 
vstřikolisovny 

Pracovní náplní této pozice je řízení práce 
pracovníků vstřikolisovny (tj. seřizovačů a obsluh)  

na směně dle vypracovaného výrobního plánu.
Hlavním předpokladem pro tuto práci 

je SŠ vzdělání technického směru, organizační 
schopnosti, samostatnost a spolehlivost.
Jedná se o práci v třísměnném provozu.

Platové podmínky 33.000,− Kč
+ příplatky za směnnost

Co Vám můžeme nabídnout ?
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Betonové a liaporbetonové tvárnice
stavebního systému LIVETHERM jsou
v současné době jediným stavebním
materiálem, se kterým lze dosáhnout
zajímavé betonové struktury povrchu
v interiéru i exteriéru, v případě ob−
vodového zdiva i požadovaných tepelně izolačních vlastností.
Je zažito, že se beton hojně využívá ve stavebnictví do základů a samotné be−
tonové tvárnice pro svoji pevnost, jednotný povrch pak při výstavbě zejména
nebytových prostor (sportovišť, škol, průmyslových staveb aj.), kde je řešena
úspora absencí omítek. Dnes je však možné díky stavebnímu systému LIVET−
HERM realizovat pohledové (neomítané) provedení zdiva a stropů nejen v inter−
iéru, ale i v exteriéru (fasádě) domu. Tvárnice lze použít jak v komerční, tak
v bytové výstavbě.
Zdící prvky LIVETHERM jsou betonové či liaporbetonové tvárnice, které se zdí na
tepelně izolační tenkovrstvou maltu (lepidlo). V rámci komplexnosti stavebního
systému jsou kromě běžných rovných tepelně izolačních tvárnic vyráběny i tvár−
nice doplňkové – rohové, překladové či věncové, což umožňuje možnost řešení
i členitých půdorysů staveb, s důrazem na eliminaci jakýchkoliv tepelných mos−

tů. Tepelně izolační obvodové zdivo stavebního systému LIVETHERM je tepelně
úsporné, masivní, s výraznou akumulační schopností vnitřní nosné části tvárni−
ce. Vnější betonová či liaporbetonová skořepina dokonale chrání integrovanou
izolační vložku – jednak proti povětrnosti, ale zejména proti mechanickému po−
škození (včetně napadení ptactvem). Pro návrh pohledových (neomítaných) kon−
strukcí má společnost připravena doplňková řešení v oblasti parapetů, ostění,
atd.. Rovněž jsou vyřešeny i pohledové překlady, které mohou být dodány už jako
vyrobené prefabrikované překlady, anebo lze využít speciálních tvárnic pro toto
použití a pomocí bednění vyrobit pohledový překlad přímo na stavbě.
V návaznosti na již proběhlé realizace staveb a díky zpětné
vazbě prováděcích firem a projekčních kanceláří
byly provedeny konstrukční změny při výrobě tvár−
nic, včetně celoplošného maltování pomocí malto−
vacích pomůcek. Tím je dosaženo utěsnění ložné
spáry proti pronikání vody do vnitřní konstrukce a
zároveň se dosáhne požadovaného výškového
rastru při provedení pohledového (neomítaného)
zdiva. To je možné použít jak v interiéru moderního
bydlení, tak rovněž ponechat ex−
teriér domu (fasádu) bez doda−
tečného omítání. 

Lze provést i spárování zdiva, především u vnějších povrchů. To se provádí
strojním spárovacím přípravkem a následně se povrch ošetří hydrofobizačním
(vodoodpudivým) čirým nebo tónovaným nástřikem BS−HYDROFOB. Pohledové
(neomítané) provedení betonových tvárnic je stále častěji využíváno pro svůj
originální vzhled.                                                                                          (pi)

KLATOVSKÉ betonové zdivo bez omítek 
stavebního systému LIVETHERM od společnosti
BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o. Předslav 

BETONOVÉ STAVBY – GROUP s.r.o.
Předslav 99, KLATOVY

Tel.: +420 376 360 112
e−mail: info@betonstavby.cz

FB: BETONOVÉ STAVBY – GROUP KLATOVY
web: www.betonstavby.cz

Detail pohledového provedení skládané stropní konstrukce po vodoodpudivém
nástřiku v šedém odstínu.

Tvárnice obvodo−
vá tepelně izolační –
základní TO_Z400.

Celoplošné maltování.

Pohledové provedení domku v bílém odstínu vodoodpudivého nástřiku 
BS−HYDROFOB.
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Na knižní vánoční trh
přichází další nová
kniha skutečných kri−
minálních příběhů ze
Šumavy „Šumavská
hora viděla vraha“.
V pořadí je to už osmý
titul, kterým se prezen−
tuje bývalý kriminalis−
ta a poté zástupce ře−
ditele Policie ČR v Kla−
tovech, Karel Fořt ze Sušice.
Knižní novinka obsahuje osm pří−
běhů ze Šumavy. Jsou plné násilí
útočící na to, co je člověku nejdraž−
ší – na život jeho vlastní či druhého

člověka. Pouze pří−
běh „Zmizelý ob−
raz“ je jiný, neboť
o z n a m o v a t e l ,

ukrajinský státní ob−

čan ne dost věrohodně a dostateč−
ně přesvědčil vyšetřovatele a krimi−
nalistu, že obraz v mnohamiliono−
vé hodnotě v Klatovech skutečně
měl. Autorem tohoto obrazu měl

být akademik Vasilij Vasiljevič Kan−
dinkij, známý v zahraničí jako Was−
sily Kandinsky, jeden ze zakladate−
lů abstraktního malířství, jehož díla
jsou ve světě hodnocena jen v řá−

dech milionů.
Autor skutečných kriminalistic−
kých příběhů ze Šumavy Karel
Fořt spolu s Marií Malou, Václa−
vem Malinou, Eduardem Steu−
nem, Janem Koppem, Charlot−
te Guggeisovou a Evou Hof
Krocovou získali ve Vimperku
na festivalu „Šumava Litera
2018“ cenu Johanna Steinbre−

nera Za knihu roku 2017 v katego−
rii publicistika 3. místo. Porota vybí−
rala ze 42 knižních titulů a autorů.
První cenu získala kniha zemřelé−
ho spisovatele Viléma Hracha „Šu−

mava…hranici přecházejte po půl−
noci“, kterou převzala jeho man−
želka. Čest jeho památce i památ−
ce kvildského rodáka Eduarda
Steuna, který také letos zcela ná−
hle zemřel.                                       (re)

Kde si lze knihu koupit ?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše 108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a v Galerii
a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava – nám. Svobody,  dále v knihkupectví v Horažïovicích – Ševčí−
kova 24, v Prachaticích v knihkupectví Müller – Dolní Brána 23, v knihkupectví ve Kdyni – Náměstí 22, v Kašperských Horách v pro−
dejně dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru. V Plzni v knihkupectví
Fraus, Goethova 3 a v knihkupectví Kosmas, Klatovská třída 13.
Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu: v Klatovech, ve Vídeňské  218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.

Šumavská hora viděla vraha
Knižní novinka

Bývalý kriminalista Karel
Fořt napsal už několik knih,
ve kterých vzpomíná na od−
halování kriminalistických
příběhů, které se staly na
Šumavě. Jeho posledně
vydanou knihou je Šumav−
ská hora viděla vraha.
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Den otevřených dveří ve Středním
odborném učilišti v Domažlicích
poctil svou návštěvou první čes−
koslovenský kosmonaut Vladimír
Remek se svoji manželkou Janou.
Jako první a zároveň jediný čes−
koslovenský kosmonaut vzlétl do
vesmíru 2. března 1978 na palubě
kosmické lodi Sojuz 28.
V průběhu návštěvy jsme se pana
Remka zeptali.
n Co vás přivedlo do Domažlic?
Musím se přiznat, že nejsem
s Chodskem nějak historicky spojen.

Narodil jsem se v Českých Budějovi−
cích. Spíš moje manželka, která
v Domažlicích chodila pět let do zá−
kladní školy. V 9. třídě se s rodiči od−
stěhovala do Tábora. Ale to není ten
hlavní důvod, proč jsem tady. Ze
Středního odborného učiliště v Do−
mažlicích mi napsala žákyně 3. roč−
níku oboru číšník – kuchař Daniela
Frčková. V dopise uvedla, že dostala
za úkol na Den otevřených dveří při−
pravit slavnostní tabuli pro českoslo−
venského kosmonauta a jestli bych ji
nepomohl nějakou fotografií, plaká−

tem nebo něčím podobným. A že vů−
bec nejlepší by bylo, kdybych přijel.
n Takové pozvání se neodmítá.
To máte pravdu. V minulosti jsem
dostávat nejrůznější pozvání, ale ke
slavnostní tabuli pro kosmonauta
jsem nikdy pozván nebyl a to se ne−
odmítá. Moje manželka s tím napro−
sto souhlasila, protože se mohla po
letech opět podívat do Domažlic.
Takže hlavní důvod byl podpořit žá−

kyni Danielu Frčkovou, aby se svého
úkolu v rámci studia zhostila co nej−
lépe. Nakonec jídlo a pití je nejčastěj−
ší činnost, které se kosmonauti ve
vesmíru věnují.
n Jak jste ocenil její snahu?
Připravená tabule pro českosloven−
ského kosmonauta byla skvělá. Udě−
lala k ní ještě takovou mini výstavku,
což bylo úžasné. Mohu jí jen gratulo−
vat a popřál jsem jí, aby se jí 4

První československý kosmonaut
Vladimír Remek v SOU v Domažlicích

Pozdrav studentům

První československý kosmonaut Vladimír Remek se svojí manželkou Janou
na Dnu otevřených dveří ve Středním odborném učilišti v Domažlicích. Vzácné
a milé hosty doprovází jeho ředitelka Mgr. Zdeňka Buršíková (vpravo).
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4 v životě dařilo. S manželkou jsme
ji přivezli kosmickou stravu v tubách
a bonbony s kosmickou tématikou.
Musím ji pochválit za velmi hezkou
stylizovanou raketu, informace
o kosmonautice a dokonce připravila
i jídelníček pro kosmonauta. Slav−
nostní tabule měla shodou okolností
i další rozměr. V Praze totiž probíhalo
v té době několik akcí v rámci české−
ho kosmického týdne, protože je 10.
výročí vstupu České republiky do
Evropské kosmické agentury.
n Nestýská se vám po vesmíru?
Samozřejmě stýská, protože to je
zcela výjimečný zážitek. Rád bych se

do vesmíru zase podíval, ale to už je
zcela nereálné. Na soukromý let do
kosmu jsem si nevydělal potřebných
50 milionů dolarů, asi jsem se trošku
flákal (smích). Ale objektivně musím
říci, pokud by byly požadavky jako
tenkrát, tak už bych je dávno nespl−
ňoval. Je to logické, je mi 70 let.
V této souvislosti musím připome−
nout jedno staré úsloví. Myslíte si, že
jste stále stejný, ale hlava si myslí,
co se to s tím tělem sakra stalo.
n Ale vzpomínky se nedají z pa−
měti vymazat.
Jsou okamžiky ve vesmíru, které na
zemi nezažijete. V první řadě je to
beztížný stav. Na zemi ho můžete
imitovat na velmi krátkou dobu, nej−
častěji pomocí letadla na 30 až 40
sekund. Beztížný stav je super, když
si na něj zvyknete. Je to něco mimo−
řádného. Pak jsou to zcela unikátní
pohledy na zeměkouli, hvězdné nebe
a jevy, které vidíte jen ve vesmíru.
Přál bych to každému. Jsou to emo−
tivní zážitky.
n Jaký pocit si odnášíte z návště−
vy domažlického středního odbor−
ného učiliště?
Skvělé vybavení, nádherné moderní
prostory a celá atmosféra, která tady
panovala, mě utvrzovala v tom, že
zde mají mladí lidé to nejlepší, aby
z nich byli skvělí odborníci. Mne zají−
mala technika, technické obory,

manželku zase kosmetika, kadeřnict−
ví a podobně. Společný zájem jsme
našli u oboru kuchař – číšník. Když
jsem působil jako obchodní rada ne−
bo velvyslanec, bylo součástí diplo−
matické práce, ať chcete nebo ne,
pořádání recepcí, pracovních obědů,
večeří v rámci nejrůznějších setkání.
Proto nás zajímalo, jak se učni při−
pravují na svoji profesi. Držím jim
palce, aby se uplatnili doma i v za−
hraničí. Podmínky pro to mají vyni−
kající. Mohou v rámci studia získat
další odbornosti, jako například bar−
manský kurz nebo kurz studené ku−
chyně. To, co jsem viděl na Dnu ote−

vřených dveří a co vysoce oceňuji,
že škola má přímou spolupráci s fir−
mami z regionu i z bavorské strany.
Mezinárodní výměna v dnešní době
je velmi důležitá. Všude, kde jsem
byl ve světě, právě to−
to propojení s firmami
běžně funguje.
n Možná, že při set−
kání s českosloven−
ským kosmonautem
mnohé studenty na−
padlo jít ve vašich
šlépějích.
Dneska mají větší pří−
ležitost, než byla
v mých letech. Moje
cesta ke kosmonau−
tovi šla přes vojen−
ského pilota – stíha−
če. Bylo to ovlivněno
tím, že první sovětští
kosmonauté a astro−
nauti z USA byli větši−
nou z řad letců. Mě
bylo necelých 17 let,
kdy jsem se rozhodl
pro dráhu letce a měl jsem to štěstí,
že mě přijali. Právě letci byli z titulu
své profese nejlépe připraveni pro
dráhu kosmonauta. V té době byli
kosmonauti součástí řízení vesmír−
né lodi. I když jsme byli kosmonauti
– výzkumníci, nic to neměnilo na
tom, že jsme byli vtaženi do procesu

řízení. Většinu času jsme se při−
pravovali na řízení kosmické lodi.
Dnes je to už trochu jiné. Nicméně
stále zůstává, že zájemce o kosmo−
nautiku musí mít vysokoškolské
vzdělání, technickou zručnost a po−
dobně. SOU v Domažlicích může být
dobrým základem.
n A co fyzická zdatnost? 
To je samozřejmostí. Ale s postupem
času už to dnes není tak přísné, jako
to bývalo za Gagarina nebo u prv−
ních amerických astronautů. Tehdy
se nevědělo, co je ve vesmíru potká,
proto byli vybíráni možná až z příliš
velkou zálohou zdraví. Postupem ča−
su a to bylo už za nás, se vědělo, co
nás přibližně čeká a že není potřeba
ty lidí dřít až na kost. Ale pořád je tře−
ba mít určité předpoklady. Ne tak už

kvůli samotnému letu nahoru, ale
zejména, když je člověk ve vesmíru
delší dobu v beztížném stavu. Tam si
organizmus rychle odvyká od gravi−
tace a kosmonaut musí dělat speci−
ální cviky, zatěžování a podobně, aby
návrat zpět na zem přežil.
n Je to tak nebezpečné?

Celé generace se vyvíjíme v podmín−
kách gravitace. Na to, jak dlouho to
trvá, tak tělo si v kosmu v beztížném
stavu rychle odvyká. Například srdce
nepotřebuje překonávat výšku hyd−
rostatického sloupce krve a slábne.
Při letu také dochází k vymývání váp−
níku z kostí. Tělo si velmi rychle od−
vyká od podmínek gravitace. Na
oběžné dráze se musí kosmonaut
zabývat sám sebou, aby překonal ty−
to nástrahy a přežil návrat na zem.
n Potkáme někdy ve vesmíru
mimozemšťany?
Já doufám, že se to jednou stane a že
budou chytřejší než my a něco se od
nich naučíme. Říkám to z toho důvo−
du, že vývoj na zemi mě osobně ne
příliš uspokojuje. Mám takový pocit,
že si ve velkém sami řežeme pod se−

bou větev. Jsem optimista
v tom, že nakonec rozum
zvítězí a začneme si sku−
tečně reálně vážit planety a
zdrojů, které nám poskytu−
je. Ale upřímně řečeno, ne−
existuje jednoduchý návod.
Je nejvyšší čas, aby se tím
lidé začali systematicky na
vědecké bázi zabývat, ni−
koli aktivisticky. Například
dochází ke změnám klima−
tu a my na ně reagujeme
někdy jako děti. Planeta
nám ukazuje v řadě míst,
že některé věci nedovede−
me ovlivnit. Podívejte se na
požáry v Kalifornii, země−
třesení, sopečnou činnost
a co kdyby do nás udeřil
nějaký větší asteroid. Žije−
me na dluh, využíváme co

nejdostupnější zdroje, ale nerozvíjíme
koncepčně energetiku, dopravu a po−
dobně. Musí přijít úplně nová genera−
ce a řešit problémy na úrovni doby.
Pro nás je podstatné pracovat na
tom, abychom na zemi zachovali ži−
vot. Možná by nám mimozemšťané
poradili.                                        (re)

Když navštívil Vladimír Remek učně truhláře, kteří mu ukázali své výrobky,
řekl na jejich adresu: „Oceňuji zručnost, přesnost a výborné zpracování bu−
doucích truhlářů. Když tady vidím výrobky ze dřeva, vzpomínám si, že jsme
z Domažlic měli dřevěnou dětskou postýlku z místního podniku, který vynikal
vysokou kvalitou.“

Drony byly tou „pravou parketou“ Vladimíra Remka. O nich si
povídal s učitelem SOU Domažlice Ing. Miroslavem Soukupem.

Vladimír Remek usedl k slavnostní tabuli, kterou pro prvního českosloven−
ského kosmonauta připravila žákyně 3. ročníku oboru kuchař – číšník Danie−
la Frčková.
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V těchto dnech byl dokončen přesh−
raniční projekt Slatěmi a Pláněmi Šu−
mavy a Bavorského lesa. V rámci
projektu byla dobudována a oprave−
na cyklostezka a naučná pěší stezka
propojující Kvildsko s oblastí Mauth –
Finsterau. 
„Projekt Slatěmi a pláněmi Šumavy a
Bavorského lesa je iniciativou Obce
Kvilda a Obce Mauth – Finsterau. Ná−
klady na projekt dosáhly
10.330.000 Kč na české straně a naši
bavorští partnéři přispěli částkou cca
60.000 €,“ sděluje úvodem Václav Vo−
stradovský, starosta obce Kvilda. 
Stezka je v terénu doplněna informač−
ními tabulemi, odpočinkovými místy a

QR kódy s popisem území, přírodních
fenoménů a společné česko – bavor−
ské historie a tento jednotný informač−
ní systém bude navázán na webový
portál „Turistický informační systém
Šumavy a Bavorského lesa“. Turisté se
dočkají i nového zázemí v podobě
4 odpočinkových a informačních bodů. 
Nově vybudovaná část cyklostezky a
naučné pěší stezky v úseku Jezerní slať
– Kvilda bude oficiálně předána turis−
tům v průběhu letní sezóny 2019.  No−

vý úsek stezky je v lokalitě Jezerní slať
napojený na místní komunikaci č.
II/169 Rejštejn – Horská Kvilda – Kvil−
da a na cyklotrasu č. 331 Sušice – Bu−
čina. Stezka vede atraktivním přírodním
územím šumavských slatí směrem do
obce Kvilda. V obci Kvilda je napojena
zpět na stávající cyklotrasu č. 331 (zá−
roveň i modrá turistická značka) a po−
kračuje jako cyklotrasa a pěší stezka
na Bučinu a do Finsterau. Na bavorské
straně byl opraven a nově popsán úsek

Bučina – Finsterau. Vznikla tak tematic−
ká přeshraniční naučná trasa Jezerní
slať – Finsterau. Nová přeshraniční
stezka zpřístupní atraktivní území šu−
mavských slatí a přiblíží jejich přírodní
zajímavosti i historii.  
„Projekt je z 85 % spolufinancován
z Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Ba−
vorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 a na če−
ské straně 5 % ze státního rozpočtu
z prostředků Ministerstva pro místní
rozvoj. Dále se deseti procenty podílí
na české části rozpočtu Obec Kvilda a
patnácti procenty na bavorské části
Obec Mauth – Finsterau,“ uzavírá
Václav Vostradovský.

Turisté se dočkají nové cyklostezky a stezky pro pěší Jezerní Slať – Kvilda – Bučina – Finsterau

Slatěmi a pláněmi Šumavy a Bavorského lesa



Celosvětový trh se zlatem a stříbrem
zaznamenává stále vyšší ceny těchto
drahých kovů. Mnoho z nás většinou
ani netuší, jaké poklady máme doma.

Ať už se jedná o staré, poškozené či
polámané šperky, staré mince, zlaté
zubní korunky, stříbrné příbory či
z módy vyšlé šperky. Podle světových
komoditních zpráv tlačí cenu vzhůru
jednak obavy ohledně vývoje světové
ekonomiky a v neposlední řadě i pří−
padné dopady z tzv. Brexitu. Výkup
drahých kovů je v současné době nej−
rychlejší a nejjednodušší způ sob, jak
své peníze znovu zhodnotit. Aktuální
cena na Londýnské burze se pohybuje
okolo 31 000,− Kč za unci. V souladu
s vývojem české koruny cena zlata od
začátku roku 2018 opět mírně stoupla.
„Své zlaté či stříbrné šperky můžete
snadno proměnit na velmi zajímavé fi−
nanční částky,“ konstatuje manager
Zlaté Investiční Banky, který podle
svých slov stále registruje vysoký 
počet zákazníků.

Paní Novotná se rozhodla navští−
vit Zlatou Investiční Banku v Plzni
a infor movat se o výkupních cenách.
„Měla jsem několik starých prstenů

po prarodičích, ale rozhodně jsem je
nechtěla prodat pod cenou. Zaujala
mě právě Zlatá Investiční Banka, 
která nabízí vysoké ceny za výkup.

A byla jsem skutečně mile
překvapena, dostala jsem
přes 12 tisíc korun, za
které si něco hezkého
koupím“ pochvaluje si.
O skvělých výkupních ce−
nách je možné se přijít
nezávazně přesvědčit.
Obslouží Vás příjemný
personál, diskrétní pro−
středí při výkupu drahých
kovů je samozřejmostí. 

Pobočka Zlaté Investiční Banky:

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

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

12:30 – 17:00
V sobotu je pro Vás pobočka 

otevřena po předchozím 
telefonickém objednání na čísle

+420 374 446 552
www.zlatainvesticni.cz

Zlato a stříbro stále 
atakuje vrchol

Prodej drahých kovů se ve Zlaté Investiční Bance vyplatí.

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. 
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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 ma−
turitní zkouškou.
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn individuální
přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného dokon−
čení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělávacího
plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi −
duálního vzdělávacího plánu.Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty
v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Stu−
dium je zakončeno maturitní zkouškou.
Předškolní a mimoškolní pedagogika− čtyřleté dálkové studium. 
Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům
s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty v měsíci.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium.
Podmínkou přijetí je předložení maturitnícho vysvědčení ze střední školy.
Výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouš−
kou z pedagogických předmětů.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

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

pro školní rok 2019/2020:

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

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

a také kdykoliv po telefonické domluvě.

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.



Nezadržitelně se blíží konec dalšího
roku a s tím spojené vánoční svátky.
S touto dobou souvisejí vztahy, jako
jsou případně rozchody a seznamová−
ní. Z letité věštecké praxe se
mi ukazuje, že se lidé nejví−
ce rozchází před vánoč−
ními svátky (asi aby ne−
dávali dárky „z lítos−
ti“), nebo po Vánocích. 
Jak jsem dokazoval ve
skupinové terapii „Ro−
dinné konstelace“, další
problém je ten, že něco ji−
ného říkáme, něco jiného dě−
láme a něco jiného chceme. A po−
dle mé teorie nemůžeme mít něco, co
nevíme, nebo co nechceme. Dost lidí si
jen říká, že chce trvalý vztah, ale jen „na
vědomé úrovni“, ale na „silnější nevě−
domé úrovni (ta která nás ovládá), ne.
Další otázka je, zda jsme tolerantní a
chceme se přizpůsobit, což je nutné pro
udržení vztahu. V knize „S kým a kde
žít“ jsem popsal cca deset aspektů,
o kterých většinou nevíme, ale ovlivňují
naše vztahy. Knihu jsem napsal jako ku−
chařku na vztahy a díky ní si čtenáři
mohou uvědomit, že většinu problémů
nedělají lidé, ale znamení, živly, psy−
chická síla, energetická síla, emocionál−
ní poškození z dětství, rovnováha v ro−
dinném systému, atd. To vše nás ovliv−
ňuje, ať chceme či ne. Pro příklad uvedu

ten nejjednodušší aspekt. Je to JIN
(ženský princip, pravá strana, mokrý,
studený, intuice, měsíc, lichá – tedy li−
ché číslo na konci data našeho roku na−

rození.) JANG (mužský princip,
levá strana, slunce, oheň,

suchý, intelekt, horký, su−
dá − tedy sudé číslo na
konci roku našeho na−
rození). Z toho vyplývá,
že se k nám hodí vždy
opačné číslo na konci

data roku narození.
Další důležitý vliv má ve

vztazích znamení, která si
spolu rozumějí a naopak. V mé

knize „S kým a kde žít“ se dočtete vše,
co chcete vědět. Kniha může být i hez−
kým vánočním dárkem. 
Nejdůležitější ve vztazích je sexuální
přitažlivost = závislost. Dokud trvá, tr−
vá i vztah. Každý dělá, co nám za to
stojí, a podle mé teorie je vztah dar, a je

na nás, jak dlouho a komu jej darujeme.
A je dobré se podle toho chovat.
Když se s Vámi, milí čtenáři, setkávám
v tomto předvánočním čase, měl bych
několik dobře míněných rad.
Kyvadlo mi totiž ukazuje, že na žebříčku
největšího stresu zcela jasně zaujímá
první místo předvánoční čas vrcholící
Vánocemi a druhé místo patří dovolené.

Vyhýbejme se stresu
Jsme nyní v nejhorším stresovém ob−
dobí roku. Každý den se stresujeme
z toho, že ještě nemáme všechny dárky.
Konečně je koupíme, ale pak váháme,
jak se budou líbit, zda udělají radost a
jestli jsou dostatečně drahé. Mnohdy si
vánočním dárkem kupujeme lásku
svých nejbližších. 
Ve skleněné kouli vidím, že si lidé ne−
umějí dávat cit, tak ho nahrazují luxusní−
mi dárky. To není dobré znamení. Stre−
sem si odčerpáváme vitamíny, minerály
a energii z těla. Najednou zjišťujeme, že
jsme stále unaveni, sebemenší malič−
kost nás znervózní, nemůžeme se sou−
středit a stále jsme ve spěchu. 

Zjistil jsem, že stres nás vyčerpá a naše
tělo se zablokuje proti vydání poslední
kapky vitamínů, minerálů a energie.
V tomto nouzovém režimu dovede orga−
nizmus žít nějakou dobu. Protože je za−
blokovaný, nepřijímá žádné množství vi−
tamínů ani minerálů. Příčinou tohoto
stavu jsou psychické problémy, fyzická
slabost a v mnohých případech zdravot−
ní problémy. Když se sejdou tři negativní
aspekty – viry, stres, infekce – můžeme
očekávat velmi závažné onemocnění.

Jak se zbavit virů, 
stresu, infekce
Viry máme v těle všichni. Doporučuji
minimálně 3 až 4 týdny 2krát ročně uží−
vat bylinný nápoj. Rakytník, šalvěj a zla−
tobýl spařit teplou vodou 70°C. 
Stres nám zablokuje organizmus, Aby
naše tělo zase přijímalo vitamíny, mine−
rály a energii, musíme ho odblokovat.
K tomu využijeme moji akupresuru. Ru−
ce křížem, zápěstí na zápěstí, puls na
puls a 22 minut aplikujeme akupresuru.
Opakujeme každý týden po dobu dvou
měsíců. Je to metoda, na kterou jsem
přišel před 30 lety. Akupresurou napra−
víme to, co nám způsobil stres. Bez
akupresury by nám trvalo odblokovat
organizmus 3 roky za předpokladu, že
budeme v naprosté pohodě. 
Infekce máme v sobě všichni a já tvr−
dím, že jsou od domácích zvířat. Jsou
to například chlamydie. Zbavit se jich
můžeme, když budeme ožívat oregano.
Zprvu 4 měsíce a potom preventivně
2krát týdně. Další infekcí je borelióza.
Tu má polovina lidí. Na ni je výborná
štětka lesní. Zase užívat dva a půl měsí−
ce v jednom kuse a potom preventivně
2krát týdně.
Nedejme šanci ani příležitost k tomu,
aby se v našem těle obrazně řečeno se−
šly najednou všechny tyto tři aspekty.
Snažme se v první řadě zbavit se stre−
su. Prostě se zastavme a řekněme si, že
když nejde o život, nejde o nic. Více
v tomto předvánočním období se věnuj−
me sexu. Kdo tvrdí, že je pro něho sex
zbytečný, lže si sám do vlastní kapsy.

Radujme se ze života
Hlavním smyslem života není honba za
vánočními dárky. Je to láska, pohoda,
vztah, porozumění, úsměv, pohlazení,
dotyk, cit a sex. Prožijte Vánoce v na−
prosto klidné rodinné pohodě, kde ne−
budete měřit lásku ke svým nejbližším
co možná nejdražším dárkem, ale
úsměvem, pohlazením, polibkem. 

To vám všem z celého srdce 
přeje Stanislav Brázda.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Nejvíce se lidé rozcházejí před 
vánočními svátky

Test pro čtenáře
Kdo chce, může si zkusit můj malý test. 

Jaké vás napadne číslo z čísel 1, 2, 3 ?  
ODPOVĚĎ. Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda chcete trvalý vztah na ne−
vědomé úrovni. Kdo odpověděl č. 1 = NE – nechceme trvalý vztah, jen si to
říkáme, 2 = Nevíme. 3 = ANO – chceme trvalý vztah.
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KLATOVY
Kino Šumava  

5.12. v 17 h – PRVNÍ ČLOVĚK – USA, drama
5.12. ve 20 h – ZRODILA SE HVĚZDA – USA,
hudebně−romantické drama
6.12. v 17 h – ČERTÍ BRKO – ČR, pohádka 
6.12. ve 20 h – DOKTOR MARTIN: ZÁHADA
V BESKYDECH – ČR, kriminální komedie
7.12. v 17 h – TEN, KDO TĚ MILOVAL – ČR,
rodinná detektivka          
7.12. ve 20 h – SMRTELNÉ STROJE – USA,
fantasy
8.12. v 17 h – SMRTELNÉ STROJE – USA,
dabing, fantasy
8.12. ve 20 h – BOHEMIAN RHAPSODY –
USA, hudební
9.12. v 17 h – GRINCH – USA, dabing, ani−
movaný      
9.12. ve 20 h – DOKTOR MARTIN: ZÁHADA
V BESKYDECH – ČR, kriminální komedie
10.12. v 17 h – SVĚDKOVÉ PUTINOVI – Lo−
tyšsko, dokument 
10.12. ve 20 h – JOHNNY ENGLISH ZNOVU
ZASAHUJE – USA, dabing, komedie  
11.12. v 17 h – NA STOJÁKA V KINĚ – ČR
11.12. ve 20 h – VE SPÁRECH ĎÁBLA –
USA, od 15 let, horor
12.12. v 17 h – SMRTELNÉ STROJE – USA,
dabing  
12.12. ve 20 h – TINA A VORE – Švédsko
13.12. v 17 h – BOHEMIAN RHAPSODY –
USA
13.12. ve 20 h – AQUAMAN – USA, titulky
14.12. v 17 h – AQUAMAN – USA, dabing
14.12. ve 20 h – VÁNOCE A SPOL. – Francie,
dabing, rodinná komedie/pohádka
15.12. v 17 h – KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA –
ČR, pohádka 
15.12. ve 20 h – SPIDERMAN: PARALELNÍ
SVĚTY – USA, dabing, animovaný 
16.12. v 17 h – FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDEWALDOVY ZLOČINY – USA, dabing      
16.12. ve 20 h – THE PERFECT KISS – Kana−
da, dabing, romantická komedie
17.12. v 17 h – ÚTOK Z HLUBIN – USA, akč−
ní thriller    
17.12. ve 20 h – DOKTOR MARTIN: ZÁHADA
V BESKYDECH – ČR, krimikomedie
18.12. v 17 h – VÁNOCE A SPOL. – Francie,
dabing
18.12. ve 20 h – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – ČR,
komedie
19.12. v 17 h – VE SPÁRECH ĎÁBLA – USA,
od 15 let, horor
19.12. ve 20 h – ZLODĚJI – Japonsko, od 15
let, drama

20.12. v 17 h – BUMBLEBEE – USA, dabing
20.12. ve 20 h – TEN, KDO TĚ MILOVAL –
ČR, detektivka 
21.12. v 17 h – BUMBLEBEE (3D) – USA, da−
bing
21.12. ve 20 h – MARY POPPINS SE VRACÍ
– USA, dabing, pohádka 
22.12. v 17 h – GRINCH – USA, dabing, ani−
movaná komedie
22.12. ve 20 h – BUMBLEBEE – USA, dabing
23.12. v 15 h – MIMI A LÍZA: ZÁHADA VÁ−
NOČNÍHO SVĚTLA – ČR, pásmo krátkých
animovaných filmů 
23.12. v 17 h – ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU – Francie, dabing,
animovaný
23.12. ve 20 h – AQUAMAN (3D) – USA, da−
bing
27.12. v 17 h – ČERTÍ BRKO – ČR, pohádka 
27.12. ve 20 h – BOHEMIAN RHAPSODY –
USA 
28.12. v 17 h – GORDON A PADDY – Švéd−
sko, dabing, animovaná 
28.12. ve 20 h – DOKTOR MARTIN: ZÁHADA
V BESKYDECH – ČR, kriminální komedie
29.12. v 17 h – SPIDERMAN: PARALELNÍ
SVĚTY (3D) – USA, dabing 
29.12. ve 20 h – ZNOVU VE HŘE – USA, ro−
mantická komedie
30.12. v 17 h – SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V ZE−
MI ZRCADEL – Rusko, dabing, animovaná
30.12. ve 20 h – UTOP SE NEBO PLAV –
Francie, komedie 
Kontakt – 376 311 342

Městská knihovna
Oddělení pro děti a mládež:
6.12. v 18 h – EMIL KINTZL: ZMIZELÁ ŠU−
MAVA II – příběhy starých zaniklých osad
8.12. ve 14 h – GUTTA: NASTAL PŘERA−
DOSTNÝ ČAS – adventní pořad
10.12. 13–16 h – HRAJEME SI (NEJEN)
S PAPÍREM: VÁNOČNÍ PŘÁNÍ – výtvarné díl−
ničky
17.12. 13–16 h – HRAJEME SI (NEJEN)
S PAPÍREM: ANDĚL – výtvarné dílničky
Kontakt – 376 347 466, www.knih−kt.cz

SDS Klatovy
5.12. v 19.30 h – DIVADELNÍ KLUB: S HUD−
BOU NAPŘÍČ STALETÍMI
7.12. v 19.30 h – CO TAKHLE KE ZPOVĚDI…
– anglická komedie
9.12. v 15 h – PRINCEZNA ZE MLEJNA
12.12. v 19.30 h – AFRICKÁ KRÁLOVNA –
příběh o lásce a válce

15.12. v 19.30 h – VIVAT OPERA, VIVAT
OPERETA! – MARINA VYSKVORKINA – kon−
cert
20.12. v 19.30 h – VÁNOCE S VŮNÍ SENTI−
MENTU – vánoční koncert
27.12. v 19.30 h – NAŠE VÁNOCE – SCREA−
MERS – travesti show
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

Galerie U Bílého 
jednorožce

3.11.2018–3.2.2019 – VÝSTAVA: OBRAZY
ZIMY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ 19.–21. sto−
letí
8.12. ve 14 h – PŘEDVÁNOČNÍ VÝTVARNÁ
DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI
9.12. v 16 h – PURKRABSTVÍ HRADU KLE−
NOVÁ: ADVENTNÍ KONCERT SKUPINY
ELIAS
14.12. v 17 h – PŘEDNÁŠKA V. TURNERA:
WELLNESS 2017 – téma environmentálních
změn, debata
Kontakt – 376 312 049

Vlastivědné muzeum 
Dr. Hostaše 

Výstavy v hlavní budově muzea: 
do 10. 2. 2019 – HISTORIE STAVEBNICE
MERKUR 
do 10. 2. 2019 – KONEC STARÝCH ČASŮ –
výstava o konci monarchie a začátku ČSR
Ostatní akce:
11. 12. v 18 h – PŘEDNÁŠKA: ČETNICTVO
NA ÚSVITU REPUBLIKY – přednáškový sál
9. 12. 2018 14–16 h – PRACOVNÍ SEMI−
NÁŘ: CO VŠECHNO JDE POSTAVIT ZE STA−
VEBNICE MERKUR – přednáškový sál
16. 12. 2018 14–16 h – PRACOVNÍ SEMI−
NÁŘ: CO VŠECHNO JDE POSTAVIT ZE STA−
VEBNICE MERKUR – přednáškový sál
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

JANOVICE N.
ÚHLAVOU

Kulturní akce
6.12. v 17 h – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO
DĚTI – hala za MěÚ
9.12. od 14 do 18 – VÁNOČNÍ JARMARK –
hala za MěÚ

12.12. v 16 h – PERNÍKOVÁ CHALOUPKA –
workshop, sál MěÚ
13.12. – PRAHA A NÁRODNÍ DIVADLO – zá−
jezd pro seniory
16.12. v 17 h – VÁNOČNÍ KONCERT – kostel
sv. J. Křtitele
21.12. v 19 h – LIDOVÉ VÁNOCE V ČE−
SKÝCH I MORAVSKÝCH VESNICÍCH – stará
radnice na náměstí
23.12. v 18 h – VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ – kostel
sv. J. Křtitele
Kontakt – www.knihovna.janovice.cz

ČACHROV
Kulturní akce

9. 12. v 16 h – ADVENTNÍ KONCERT ŽELEZ−
NORUDSKÉHO SMÍŠENÉHO SBORU – v kos−
tele sv. Václava v Čachrově, vstupné dobro−
volné. Po skončení koncertu prodej kalendáře
2019 s obrázky Čachrova – fara Čachrov.

RABÍ
Hrad Rabí

8.12. v 16 h – NA HRADĚ RABÍ: VÁNOCE NA
HRADĚ – tradiční prohlídky hradu za svitu sví−
ček, doporučujeme rezervaci prohlídek

HORAŽĎOVICE
Kulturní dům

14.12. v 19 h – MATURITNÍ PLES 4.AGD
15.12 v 19.30 h – DOKONALÁ SVATBA – div.
komedie
16.12. v 18 h – VÁNOČNÍ KONCERT: VOLNÉ
SDRUŽENÍ HORAŽĎOVICKÝCH ZPĚVÁKŮ
A MUZIKANTŮ
21.12. v 19 h – VÁNOČNÍ KONCERT: PETR
KOTVALD
25.12. ve 20 h – VÁNOČNÍ PLES TJ SOKOL
HRADEŠICE
28.12. ve 20 h – KABÁT REVIVAL + WEGET
ROCK – celovečerní bigbít
30.12. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU:
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA – rezervace
tel.: 605216173

MRÁKOV
Rockové akce

15.12. ve 20.30 h – KOMUNÁL + DE BILL
HEADS – KD Mrákov
25.12. ve 20.30 h – ZLVÁŠŇÝ ŠKOLA – KD
Mrákov
Kontakt – www.kdmrakov.cz
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AIKIDO Klatovy – japon−
ské bojové umění, stálý
nábor nových členů ve
věku 10–? let, trénink Po,
Pá: 18–20 hod., tel.:
607668443.

HLEDÁM někoho, kdo mě
naučí základy tvorby we−
bových stránek. Klatovy.
Tel.: 776325780. RR
80831

PŘIJMEME stavebně−
montážní dělníky. I nevy−
učené. Tel.: 731410957.
RR 80594

URGENTNĚ hledáme
k prodeji byty do 70 m2

v panelových i cihlových
domech v Klatovech a
Domažlicích. Máme při−
praveny investory (přímé
kupce) s hotovostí. Celá
transakce je dokončena
v řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyře−
šíme. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 180055

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

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 2+1/3+1 o min. vý−
měře 50 m2 kdekoliv v
Domažlicích. U vyšších
pater podmínkou výtah.
Cena do 1,5 mil. Peníze k
dispozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 180057

PRONAJMU garáž v Má−
nesově ulici na Domažlic−
kém předměstí v Klato−
vech. Tel.: 605783205.
RR 80812

Pronajmu obdělávanou
zahrádku na Markýtě – 20
x 40 m = 8 arů, včetně
zahradního domku 5 x 4
m, sklepu, skleníku a ple−
chové garáže 4 x 6 m. Tel.
602222260. RR 80837

ODKOUPÍM tento i jiný
typ křesel. Stav nerozho−
duje. Korektní a rychlé
jednání! Pište, volejte.:
723779388 @.: koupim−
kreslo@email.cz DĚKU−
JI! :) 

PRONAJMU byt 3+1 s
balkonem v Klatovech na
Domažlickém předměstí
(87m2), nájem 10.000 Kč
+ energie, tel.:
604356301. RR 80841

MUŽ středního věku nabí−
zí spolubydlení dívce, že−
ně v RD v Klatovech, pře−
chodně i dlouhodobě. Ví−
ce informací na tel.:
602614480. RR 80858

Pronajmu nebytové pro−
story v patře, 80m2, Pl−
zeň – Šlovice, blízko dál−
nice. Tel.: 731521112.

HLEDÁM pronájem bytu v
Plzni, 2+1 v tichém pro−
středí. Nejraději Plzeň 4
nebo Slovany. Tel.:
723625926 PM 180212

PRONAJMU byt 3+1, 14
km od Klatov, s balkónem
a se zahradou, po celkové
rekonstrukci, 95 m2,
slunné místnosti, klidné
prostředí, vhodné pro
mladou rodinu i pro senio−
ry. Tel.: 604867469. PM
180117

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře ti−
síce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s
velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouhodo−

bému pronájmu. Zaruču−
jeme pouze solidní klien−
telu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní ser−
vis, převody energií a
klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám
nevydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 180049

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celém
Plzeňském kraji. Nabídně−
te nám svůj byt pro prově−
řené klienty. Záruka pla−
tební schopnosti a právní
servis po celý nájemní
vztah samozřejmostí. Pro−
vizi máme zajištěnu od
nájemců. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 180050

HLEDÁM nutně pronájem
pokoje u dobrých lidí.
Mimo Plzeň, v dosahu
MHD. Rod. domek vítán.
Vypomohu se vším. Volat
kdykoliv nebo tip. Děkuji.
Tel.: 728051413. PM
180221A

ROZEBRANÝ žulový po−
mník včetně lemů na
dvojhrob. Kontakt na tel.
376321444. RR 60695

PŘEPRAVKU na psy –
skládací kovová, vhodná
do auta, pěkná, svařovací
kabely nové měděné prů−
měr 50 mm2, levně, tel.:
776845616, 376311848.
RR 80820

KOMPRESOR Zetor Super
50, nový, tel.: 605972521
– volejte večer. RR 80828

1250 kusů „propisek, dále
gramofonové desky – ce−
na dohodou a strepper –
cena 100 Kč. Tel.:
728379594. RR 80830

VALNÍČEK, obraceč, prs−
tovou sekačku – na Vari.
Cena dle dohody. Tel.:
379789559. RR 80833

SVĚTLÝ med, cena 130
Kč. Tel.: 608494734. RR
80839

PRODÁM málo jeté sjez−
dové lyže Völkl V20, CCS
Titanum s vázáním Marker
51 Grafiti, délka 180 cm.
Možnost prodat i boty zn.
TECNICA, vel. 10–11. Ce−
na dohodou. Tel.:
603298166. RR 80864

KOMPLETNÍ mysliveckou
uniformu (včetně zimního
kabátu s vložkou) – nová!
Velikost 50. Tel.:
604379191. RR 80844

2 EL. PŘÍRUBOVÉ motory
s převodovkou – vhodné
na válečkový dopravník
nebo na výrobu stavební−
ho vrátku, mechanický
naviják s lanem o průměru
8mm, dále bicí soupravu

Amati, tmav. modrá perleť
– kompletní. Tel.:
606375047. RR 80860

PRODÁM zemědělské
pozemky /orná půda,
ttp./o výměře cca 4,5 ha
v K.Ú.Třebčice, nyní ob−
hospodařovány nájem−
cem. R.K. NEVOLAT ! tel:
774400374 PM 180208

PRODÁM dubová okna s
izolačním dvojsklem.
Rozměr 880 mm šířka x
1115 mm výška. Tel.:
604237566. 

PRODÁM orig. mísu od
Bořka Šípka s cer tifiká−
tem. Cena o 5000 Kč lev−
nější než na ŠÍPEK COL−
LEKTION−BYRNE. Sex
motiv. Vtipný dárek. Tel.:
723625926. PM 180211

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliníko−
vý plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a
osvětlení. Podlaha, strop a
stěny zateplené. Slušovic−
kou buňku, obloženou pa−
lubkami. Buňky jsou v
pěkném stavu. Cena od
25000 Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou
palubkami, zařízenou k
okamžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 604867469.
PM 180024 

PRODÁM shrnovač
píce Fella záběr 3 m,
výkyvná koza, pěkný
stav, včetně kardanu.
Cena 15.000 Kč.
Možnost dovozu. Tel.:
604589329.

PRODÁM NÁDRŽE na
vodu – 1000  L,
v  ochranném rámu
na paletě s  výpust −
ným kohoutem, po−
travinářské, krásné,
čisté. Cena od 999
Kč, tel.: 604589329.
RR 80005
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM shrnovač
píce Fella TS 800,
velmi pěkná, cena
105.000 Kč, tel.:
604589329. RR
80006
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VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Tvé oči se zavřely,
maminko, srdce pře−
stalo bít, avšak vzpo−
mínky na Tebe, ty bu−
dou navždy v nás žít.
Dne 13. 12. 2018 by
oslavila svých 88 let,
kterých se nedožila,
paní

Anna Tremlová roz. Veseláková
z Nýrska.

S láskou vzpomíná dcera s manželem 
a rodinou.  

Dne 23. 10. 2018 uplynulo 20 let od úmrtí 

paní Emilie Šťastné 

a 21. 12. 2018 to bude 20 let od úmrtí 

pana Karla Šťastného.

Stále vzpomínají a za vzpomínku děkují děti
Jaroslava a Václav s rodinami.  

Vzpomínka na Tebe 
je stále živá, ale kdo 

v srdcích žije, 
neumírá…

11. prosince 2018
uplyne 2. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Mgr. Alenka 
Mašková roz. Šteflíková z Měčína.  

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou
a úctou vzpomínají syn Vašek, rodiče, bratr
Václav s rodinou a rodiny Purkartovy.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše vzo−
mínat.
Dne 5. prosince 2018
vzpomeneme 10. vý−
ročí dne, kdy nás na−
vždy opustil pan

Ladislav Lenc
z Děpoltic.

Stále vzpomínají manželka a dcery s rodina−
mi a ostatní příbuzní.

Byl jsi plný života a
mnoho plánů měl,
však nikdo z nás ne−
čekal, že opustíš nás
a přijde mnoho změn.
Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Ty s námi na−
vždy zůstáváš v nás.
Dne 14. 12. 2018

uplyne první smutný rok ode dne, kdy nás
navždy opustil pan

Václav Vobrouček z Nýrska.
S těžkou bolestí v srdci vzpomínají manžel−
ka Ilona, Toník, Laurinka a kamarádi z vojny.

Èas plyne, bolest 
a zármutek zùstávají.

4. 12. 2018 uplynulo
12 let ode dne, kdy
nás náhle opustil beze
slova rozlouèení pan

Bedøich Kuèera
z Klatov.

Stále vzpomíná manželka a dcery s vnouèaty.
Dìkujeme všem, kteøí vzpomenou s námi.

Dozněla píseň života,
Tvůj hlas se ztratil
v dál, nám osud jen
vzpomínku na Tebe za−
nechal.
Dne 2. 1. 2019 uplyne
třetí smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustil pan

Miloslav Holý z Újezda u Plánice.
S úctou stále vzpomíná manželka s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

Jen kytičku na hrob Ti
můžeme dát, pokojný a
věčný spánek přát.
Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale obraz Tvůj
zůstane v nás.

Dne 9. 12. 2018 uply−
ne 1. rok od úmrtí 

pana Karla Kohouta z Pečetína.
Stále vzpmínají manželka, dcera Jaruš s ro−
dinou, snachy Miluš a Jaruš a vnoučata.

Těžké bylo se s Tebou
loučit, ještě težší je
bez Tebe žít. Že rána
se zahojí je jen zdání,
v srdci jen bolest zůs−
tává a vzpomínání…
Dne 23. 11. 2018
uplynul první rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan

Josef Míka z Lub u Klatov.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku. S lá−
skou a úctou vzpomíná manželka a dcery
s rodinami.

Dne 23. 11. 2018
jsme vzpomněli 20. vý−
ročí úmrtí pana

Ferdinanda 
Kalivody.

A dne 16. 12. 2018
vzpomeneme 17. vý−
ročí úmrtí paní

Miluše Kalivodové
ze Strážova.

Stále vzpomíná rodina Kalivodova a ostatní
příbuzní.

Kdo žije v našich srdcích, žije navždy 
v našich vzpomínkách.

5. a 7. prosince 2018 vzpomínáme 15. vý−
ročí dne, kdy nás opustili milovaní rodiče

Marie a Václav Jůnovi z Damíče č. 1.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Milada
a Marie s rodinami a synové Jiří a Václav
s rodinami.

Těžko se s vámi louči−
lo, těžké je bez vás žít,
láska však odchodem
nekončí, stále vás
v srdci budeme mít.
Dne 5. prosince 2018
uplynul druhý smutný
rok ode dne, kdy od
nás odešel pan 

Mareček Löffelmann 
a  2. ledna 2019 uplyne 5. rok od chvíle,

kdy nás navždy opustila

paní Ludmila 
Löffelmannová 

roz.  Thurnwaldová
z Běšin.

S láskou vzpomíná 
a nikdy nezapomene
 rodina. Děkujeme

všem, kteří si vzpome−
nou s námi.
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PRODÁM silniční betono−
vé 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. Mož−
nost naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211.
PM 180025 

PRODÁM stavební mí−
chačku KBM 50, 380 V,
na 1–2 kolečka. Cena
3000 Kč. Tel.:
775148208

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez nakla−
dače s rameny do pluhu.
Ve velmi pěkném stavu,
nový lak, cena dohodou.
Dále nakladač ozn. 500 za
traktor s drapákem, bez
pístnic. Tel.: 604867469
PM 180026 

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

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenské−
ho muzea okupace a
osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily, helmy, daleko−
hledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vy−
znamenání, opasky, pou−
zdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky,
torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děku−
jeme za nabídky i případ−
né dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá a
dobře zaplatí za plechové
cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené foto−
grafie  do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůsta−
lost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 80192

KOUPÍM staré pivní lahve
a sklenice s nápisy pivo−
varů. Tel. 732170454,
sběratel. RR 80572

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký te−

sák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za budo−
vání vlasti aj. ČSSR vy−
znamenání, kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021

KOUPÍM jízdní kolo znač−
ky Eska Tourist z šedesá−
tých let. Děkuji za odpo−
věď! Tel.: 734478955. RR
80852

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku− AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGON−
KU i v nálezovém stavu.
Tel.: 728209526. PM
180215

KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poškoze−
né, nekompletní. Děkuji.
Tel.: 721127427. PM
180003

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – dopra−
va zajištěna. Tel.:
603383211. PM 180031 

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

STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) , náramkové a ka−
pesní hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdo−
by, loutky, panenky a dět−
ské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy na
bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 180022

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromo−
vé lustry a lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s
motivem Prodané nevěs−
ty, dětí, kytičky), kořenky,
sošky tanečnic, figurky
zvířátek, svícny, obrazy,
kresby, i samotné rámy,
hodiny, lampová radia,
staré housle, violu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice, odznaky a sta−
rou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 180023

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá
mě smaltované nádobí,
formy na pečení, kameni−
nové hrnce, hodiny na
zeď, hodinky na ruku, dět−
ské plechové a bakelitové
hračky, obrazy, rádia,
sklo, figurální porcelán a
také různé staré díly na
motorky, mopedy, pioný−

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

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plecho−
vé reklamní cedule, sklo,
porcelán, veškeré staré
hračky, figurální porcelán,
vánoční ozdoby, betlém,
obrazy, rámy, hodiny, ho−
dinky na ruku, pohledy,
rádia, mlýnek, hmoždíř,
lampu na petrolej, drobný
nábytek, chromový lustr,
formy na pečení, kamen−
né hrnce, smaltované ná−
dobí, vše ze staré domác−
nosti co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr i
jen díly na tyto moto! A
různé jiné věci, které již
nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 180012

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Sta−
ré hodiny, hodinky náram−
kové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami i
bez. Porcelánové a kovo−
vé sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trum−
petu aj. staré věci do r.
1960. Vykoupím i celou
sbírku nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
E m a i l :
antikvs@seznam.cz.PM
180005

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytěže−
ný i po kalamitě. Seriózní
jednání, platba hotově.
Tel.: 731027795. RR
80088

KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a po−
hraniční stráže do r.
1970 maskované odě−
vy, saka, čepici, rajtky,
vyznamenání za obra−
nu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, od−
znaky vzorných vojá−
ků do r. 1960 – až
3000 Kč, pilotní od−
znaky, odznaky vojen−
ských učilišť, těžítka
ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké
uniformy a vše z po−
zůstalosti po pilotech
apod. Tel.:
721730982. PM
180085

KOUPÍM staré jízdní
kolo do roku výroby
1950, reklamní cedu−
le, mosaznou pumpič−
ku, staré lampy, zvon−
ky, starého i nepojízd−
ného Pionýra, moped
S11, S22, JAWETA i
na náhradní díly, Ško−
da 120 a Škoda 130,
Škoda 1000 MB, Ško−
da Octavia, náhradní
díly, celé auto i vrak.
Též náhradní díly na
ČZ 250 typ 513 mo−
tocros, Jawa panelku
nebo kývačku, pionýr
550, 555, 05,20 i
vrak. Návody na ob−
sluhu, katalogy, dobo−
vé prospekty. Tel.:
721730982. PM
180015

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou pro−
sklenou vitrínu, stolek,
skříňku a jiné. Dále
starý litinový ponk a
různé litinové nohy,dí−
lenské lampy, různé
plechové skříňky se
šuplíky a truhlářský
ponk s dřevěnými zá−
vity na dekoraci. Zn.:
PŘIJEDU, tel.:
603512322. PM
180034A

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Dne 19. 12. 2018
uplyne 1. smutný rok
od chvíle, kdy od nás
navždy odešel pan

Zdeněk Petelík
z Klatov.

S láskou vzpomíná
manželka, synové s ro−
dinami, vnoučata a
pravnoučata.

Dne 4. prosince 2018
uplynulo 10 smutných
roků od chvíle, kdy
nás navždy opustil
pan
František Baštař

z Klatov.
Stále vzpomínají rodi−
če, manželka, synové s rodinami, sestra s ro−
dinou. Za tichou vzpomínku děkujeme.

Dne 3. 12. 2018 by
se dožila 80 let paní

Marie Málová
z Klatov

a dne 17. 5. 2018
uplynulo 10 let od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel, dcera s manželem, vnučky
s rodinou a pravnučka.

Dne 19. 12. 2018
uplyne 5. smutný rok
od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan 

Miloslav Dufek
z České Kubice.

S láskou a úctou
vzpomíná dcera Jana 
a Šimon, vnoučata
Adélka a Matoušek.

Za tichou vzpomínku děkujeme.
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KOUPÍM les i s pozem−
kem. Může být malá vý−
měra, zanedbaný nebo
napadený kůrovcem. Pla−
tím ihned a hotově. Tel.:
773585290. RR 80444

KOUPÍM vhodný poze−
mek pro umístění včel−
stev na Klatovsku, pří−
padně Domažlicku.  Tel.
602145068.

HOLÝŠOV – prodám ne−
movitost: 1. SUPER sta−
vební parcelu u lesa, vý−
hled. 2. BYT 2+1 v OV, 85
m2 + garáž. KONTAKT:
majitel +420602266098.
Přímý majitel. RK NEvo−
lat!!!

KOUPÍM les u louky s pří−
stupovou cestou. Tel.:
602104434. RR 80817

VYMĚNÍM družstevní byt
1. kategorie 1+1, oriento−
vaný na jih, 6. patro, za−
teplený, nový výtah, klidné
prostředí, v Podhůrčí v
Klatovech za cihlový 1+1
kdekoli v Klatovech, ze
zdravotních důvodů, nižší
patro výhodou. Odpovědi
prosím do redakce. RR
80838

KOUPÍM větší množství
zemědělské půdy. 20–100
ha, cena 200–210 tis. za
1 ha. Nabídněte
603935100. RR 80848

PRODÁM rekreační objekt
na trvalé bydlení, oblast
Markyta v Klatovech. Info
na tel.: 602138525. RR
80855

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či cha−
tu v okrese Klatovy a Do−
mažlice. Podmínkou pou−
ze vlastní pozemek a za−
vedená elektřina. Peníze
vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180048

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 180030

PRODÁM Škoda Fabia
kombi 1.9 tdi,r. v. 2005,
74 kw, klima, servo, cen−
trál, šedá metalíza, pěkný
stav, nová stk, Klatovy,
Tel:723439518,  cena:
72000 Kč. RR 80846b
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TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazneza−
rizeni.cz, tel.:
775104121. RR 80051

PRODÁM Volkswagen
Golf V  kombi MPI, r. v. 12
/ 2009, obsah 1, 6 benzin,
75 kw, najeto 123 tkm +
servisní knížka, el okna,
centrál na do, imobiliser
proti krádeži, radio + cd,
velmi dobrý stav, nová stk
a emise, airbagy, servo, 2
klíče, cena  155000 Kč,
telefon: 723439518. RR
80846d

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalí−
za, 2,4 benzín, manuální
převodovka. Tel.:
736139113 PM 180027 

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

Koupím Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové
náhradní díly. Na SMS
odpovím 603535061.

PRODÁM Citroen C4 Pi−
casso, 1.6 Hdi, 80 kw, r.
v.11/2007, najeto 123000
km, servisní kniha, modrá
metalíza, klima, el okna,
rádio, tempomat, servo,
velmi pěkný stav, nová stk
a emise, Klatovy,
tel.:723439518,  cena:
105000 Kč. RR 80846a

PRODÁM Škoda Fabia 1.
4 benzín, r. v. 2001 velmi
pěkné auto, najeto cca
153tkm, servisní kniha,
nová stk a emise, alu kola,
Klatovy, telefon:
723439518, cena :
62000 Kč. RR 80846c

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI i bez STK nebo i bez
SPZ – dokladů. Děkuji.
Tel.: 605111671. PM
180002

PROSÍM paní z Nýrska,
aby se mi znovu ozvala na
tel. číslo 606794505. Po−
prvé jsme se před měsí−
cem sešli na náměstí
v Klatovech u kašny. RR
80863

59LETÝ muž, nekuřák, ab−
stinent hledá nezadanou
ženu nekuřačku ve věku
36–58 let pro vážné se−
známení, společný rodin−
ný život. Nehledám maje−
tek ani finanční zabezpe−
čení. Výhodou: malé dítě v
péči, popř. těhotná či tou−
žící po společném dítěti.
Podmínkou: bydliště v do−
sahu vlaku, ochota po se−
známení se přistěhovat,
velký zájem o sex. Nabí−

zím lásku, věrnost, oporu,
pomoc. Ozvi se, lásko, ne−
budeš litovat. Tel.: +420
705404111. RR 80379

SEZNÁMÍME Vás 
s mužem z Bavorska.

www.vdejsedobavorska.
cz, tel.: 720409101.

MUŽ 177/76/46 ml. vzhle−
du hledá pohodovou, po−
hlednou, štíhlou nekuřač−
ku z Klatovska na dlouho−
dobý vztah. SMS na tel.:
703500341. RR 80832

34LETÝ/190 svobodný,
bez závazků z nedostatku
příležitosti, hledá partner−
ku pro život na vážný
vztah. Jsem podnikatel v
dopravě. Preferuji Blaten−
sko, Strakonicko, Horaž−
ďovicko. Tak neváhej a
ozvi se, ve dvou je vše
krásnější, náhodě se musí
pomoci. Telefon:
728049726.

HLEDÁM ženu 25–35 let k
občasným schůzkám. Já
39/180 štíhlý nekuřák.
Najde se nějaká? Tel.:
703352516. RR 80849

SYMPATICKÝ, ženatý,
sportovně udržovaný muž
48/180/85 sport. postavy
hledá štíhlou bezkonfliktní
ženu na pohodový, trvalý
diskrétní vztah bez naruše−
ní soukromí. DO, KT a
okolí. Tel.: 721460064.
RR 80856

53/180 sportovního typu
hledá zdravou ženu do 50
let. Zn.: Vnoučata vítána.
Tel.: 607467062. PM
180213

RÁD bych poznal fajn mi−
lou ženu z Plzně, či blízké−
ho okolí do 30 km, která je
nyní bez přítele a ráda by
sdílela fungující vztah. Já
51/178, štíhlé postavy,
rozvedený. Tel.:
737903420. PM 180214

42/180 NEZADANÝ muž z
Domažlicka hledá novou
lásku−ženu, která i přes
zklamání vidí život opti−
misticky a ráda by poznala
muže, který by ji měl rád.
Tel.: 725541088 PM
180218

TOLERANTNÍ Vodnář hle−
dá ženu 57−62 let do 168
cm (spíše štíhlejší) k váž−
nému seznámení, pro kte−
rou není charakter a čest−
né jednání cizí. Totéž nabí−
zím i já. Více o sobě sdě−
lím při setkání, protože to
napoví hodně. Rád cestuji,
ale samotného mne to to−
lik nebaví. Také chalupa−
řím a jsem rád v přírodě.
Tel.: 606414620 PM
180220

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

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré moto−
cykly všech značek, v
jakémkoliv stavu i
jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti.
Slušné jednání. Tel.:
607946866. RR
80231

PRODÁM TRAKTOR
veterán zn. BAUTZ AL
180 s dvouválcovým
motorem vzduchem
chlazeným, typ MVM
v původním nedotče−
ném stavu, vhodný
pro sběratele. Vše
funkční, starty i v −
20 °C. První majitel,
velmi levně – doho−
da. Tel.: 604589329.
RR 80008

Sběratel koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i
nekompletní, torza,
rámy, motory, blatní−
ky, staré technické
průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci
aj. Přijedu a zaplatím
na místě. Nabídněte,
určitě se domluvíme.
Telefon: 603237242,
e−mail: flemet@se−
znam.cz. RR80435
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DVĚ KAMARÁDKY
150/52, 170//72 hledají
dva kamarády – i jednotli−
vě, kteří se umí zasmát,
neznají přetvářku a lež,
mají rádi přírodu, nevadí
jim zvířátka, plavání, kolo
a zahrádka. Zn.: Najdeme.
RR 80819

SNAD budu mít štěstí a
poznám touto cestou spo−
lehlivého pána vyšší po−
stavy kolem 60 let, který
již také ví, že není dobré
být sám a že být si v tom−
to věku s někým vzájem−
nou oporou, by mohlo být
fajn. Tak trochu turista,
ale i  motorista,  zájem o
historii může být vkladem.
Možná setkání u kávy bu−
de hezkým vánočním dár−
kem. Prosím o odpovědi
do redakce. RR 80847

DOBRÝ DEN. Hledám
hodného svobodného mu−
že do 30 let. Jsem svo−
bodná bezdětná plnoštíhlé
postavy. Zn.: Foto napoví.
Jen vážně. RR 80850

PRO vážný vztah hledám
muže 70–75 let. Jsi neku−
řák a nechceš být sám a
nebojíš se co nám život
přinese? Možná i na Vá−
noce budeme spolu a no−
vý rok bude veselejší. Zn.:
Najde se takový? Tel.:
702746825. RR 80851

HLEDÁM přítele vyšší po−
stavy, který nechce být
sám 69–76 let a rád by
sdílel život ve dvou. Jsem
sama, vdova, žiji na Do−
mažlicku. Tel.:
723640473 – volat. RR
80853

71/168 citově založená,
by ráda poznala kamará−
da, který se taky občas cí−
tí osamocen. Jsem z Do−
mažlicka. Tel.:
704270998. RR 80854

PRO SPOLEČNÝ, smyslu−
plný život, naplněný lá−
skou a štěstím, hledám
tebe, milého, veselého a
upřímného muže, vyšší−
ho, nekuřáka, rekreačního
sportovce, co se rád toulá
po horách, rád cestuje. Na
odpověď se těší štíhlá SŠ
60, nekuřačka. Odpovědi
zasílejte písemně do re−
dakce pod č. inz. PM
180217

ŽENA 75 let hledá kama−
ráda z Plzeňska. Tel.:
603907469. PM
180218A

OZVE se mi sympatický a
seriózní muž okolo 55 let z
Plzně a okolí, s vlastním
autem a bydlením? Jsem
tmavovláska 47 let s vyře−
šenou minulostí. Hledám
příjemného partnera a pří−
tele ke společným výle−
tům a k vzájemnému po−
znávání se. Pokud existu−
ješ, zavolej nebo napiš.
Tel.: 774261040. PM
180221

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání
trávy a údržbu i realizaci
zahrad. Tel.: 606943086.
RR 70435

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Drábková, tel.:
608117789. RR 80050

DOUČUJI český jazyk.
Učitelka českého jazyka
v důchodu – Klatovy. Tel.:
704089056 – volat ko−
lem 20. hod. RR 808043

KLÁŠTERKA – revize 
a čištění komínů a kotlů.

Tel.: 604871028. 
RR 80275

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

ÚČETNICTVÍ 
Klášterková. 

Tel.: 721943234.
RR 80609

PC PROGRAMY účetnict−
ví/mzdy. Počítače pro−
dej/opravy/EET. Levné

kurzy účetnictví/mezd,
daň. evidence, skladu,
DPH. www.SoftAg.cz,
374 623 540. KŘI PM
180219

NABÍZÍME bagrování, vý−
kopové práce, kopání ba−
zénů, uložení bazénů, od−
vodňovací drenáže okolo
domů, případně zeměděl−
ské drenáže, terénní a za−
hradní úpravy. Dále nabí−
zím ukládku zeminy i větší
množství cca 3000 tun.
Cena při menším množ−
ství 100Kč/t, při větším
množství sleva až na 55
Kč/t. Plzeň, Klatovy. Pře−
štice. Tel.: 603383211,
604867469. PM 180033 

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti. Bojíte se,
že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit, nikdy není

pozdě. Naše právní oddě−
lení zdarma zanalyzuje Va−
ší situaci a najde optimální
řešení. Důležité je nebát
se a začít jednat! IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180051

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovitos−
ti. Svěřte nám k prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180052

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček? Ja−
ko jediná realitní kancelář
v Plzeňském kraji Vám vy−
platíme až 80 % kupní ce−
ny vaší nemovitosti pře−
dem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme
– garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 180053

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezaplatí−
te ani korunu navíc! Více
na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma na
800 888 957. PM
1801054

OKAMŽITÉ HOTOVOSTNÍ
PŮJČKY! Netřeba účet!
Stačí OP ČR, příjem.
Přijďte: Pražská 41, Pl−
zeň, PO, ST, PÁ 10–16 h,
t.: 605760958, www.az−
profin.cz KŘI PM 180216

PRODÁM jehněčí maso,
opracované v půlkách ne−
bo celé. Váha půlky okolo
9 kg, cena 120 Kč/kg.
Tel.: 723637154 – Klato−
vy. RR 80845

PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057.
KŘI PM 180076

POHLEDNÁ blondýnka s
pěknými přírod. čtyřka−
mi, postavička tak ako−
rát, tě provede do všech
tajů rozkoše. Volej a při−
jeď (SMS ne). Tel.:
704553956 KŘI PM
180199

JSEM NOVÁ tmavovlá−
ska, 30 let, mám krásné
pevné přírodní šestky.
Vstřícná, miloučká s
ohnivým temperamen−
tem a těším se už na te−
be, (možná je i trojka ne−
bo lesbo show). Zavolej
Samantě 730509461 KŘI
PM 180200 

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

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

ZKUŠENÁ, štíhlounká, ši−
kovná černovlasá dračice
Ála 33/169/55/2. Milování
je mou doménou :) tak ne−
váhej a volej! Jsem tu jen
pro Tebe! Tel.:722 207
259. KŘI PM 180222

ZEDNICKÁ PARTA
provádí rekonstruk−
ce, strojní omítání,
obklady, dlažby, jádra
a veškeré zednické
práce, tel.:
723136228. RR
80052

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