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Milí čtenáři, 
zkracují se
dny, objevují
se ozdoby
v ulicích měst,
na náměstích
stojí vyzdobe−
né vánoční
stromy, dojí−

máme se při jejich slavnostním roz−
svěcení, navštěvujeme na náměstích
větších měst vánoční trhy a stále
rychleji se přibližujeme ke chvílím,
které věnujeme nejvíce rodině a na
které se všichni těšíme. K vánočním
svátkům. 
Prožíváme krásný čas adventu, který
pro nás začal poslední listopadovou
nedělí. Evropané si v tomto čtyřtý−
denním období připomínají čas na−

rození spasitele, narození člověka,
který tak hluboce ovlivnil dějiny lid−
stva jako nikdo před ním a nikdo po
něm. Je to období hlubokého rozjí−
mání, radostného očekávání příchodu
Spasitele, božího syna, který svojí kr−
ví sňal viny všech lidí, i těch, kteří žijí
dnes i ještě nenarozených.
Pravdou je, že takto to dnes chápe již
málokdo. Určitě jen hluboce věřící
křesťané a lidé, kteří hledají smysl ži−
vota a správnost své cesty, po které
jím jdou. Pro všechny je to však ob−
dobí krásné tím, že se těšíme na chví−
le rodinného štěstí u stromečku a
chystáme dárky pro své nejmilejší.
Samozřejmě, že tak trochu v tomto
období podlehneme i tlaku reklam
i hovorům s přáteli, kteří se vždy rádi
pochlubí, jak výjimečný dárek se jim
podařilo koupit pro svoji milou, milé−
ho a my, protože přeci nejsme o nic
horší, musíme je dostatečně trumf−
nout. A tak začneme zběsile lítat v ob−
chodních centrech, vyhledávat na

internetových e−shopech a v noci se
zpoceni probouzet hrůzou, že to stále
ještě není ono, že stále ještě jsme ne−
našli něco, co náš partner, nebo i dít−
ko nemá, chtělo by mít a nás to ne−
zruinuje. K tomu si dovolím poznám−
ku. Pokud máte pocit, že jen drahý
dárek udělá vaše blízké šťastné a jste
ochotni se pro tento cíl i zadlužit, dej−
te si raději na hlavu studený obklad
a snažte se přemýšlet rozumně.
Pravé štěstí, rodinná pohoda a láska
se opravdu nedá koupit ani tím nej−
krásnějším a nejdražším dárkem. Ně−
kdy stačí jen více přemýšlet o tom,
co vaše nejbližší potěší a může se
stát, že tu největší radost jim uděláte
jen tím, že si na ně najdete dost času,
najdete chvíli na to, aby vám bylo
spolu hezky. To jsou ty chvíle, které
se nám vrývají do paměti, chvíle, kdy
si povídáme o věcech, které jsme si
nechávali jen pro sebe, chvíle společ−
ného smíchu, společné písničky ne−
bo jen vzpomínání. To je duch adven−

tu, to je duch Vánoc. Nezaměřujte se
jen na spotřebu, ale raději upevňujte
každý vztah, přátelský i milostný,
o který stojíte a kde cítíte, že se stojí
i o vás. Nikdy nevíte, jak dlouho to
může trvat.
I když jsme se ještě nedávno těšili
z počasí, které se nás snažilo ošálit a
nabízelo teplo jak v babím létě, což
nám jistě dělalo radost při pomyšlení
na úspory předražených energií, po−
slední dny jasně dávají najevo, že za−
číná pravá zima s mrznoucími nosy,
kluzkou silnicí, ranním škrábáním
skel a možná i nějakou sněhovou na−
dílkou. Na tu se těší všechny děti
i spor tovci. Snad si letos konečně
užijí zimních radovánek na sjezdov−
kách a v lyžařských stopách. 
Nad stránkami příštího Rozhledu
se sejdeme opět již 14. prosince
a zatím Vám přeji příjemné prosin−
cové čtení a vybírání těch nejkrás−
nějších dárků.            

Karel Bárta, šéfredaktor
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Máte−li v úmyslu modernizovat před
koncem roku svoje domácí elektric−
ké spotřebiče, koupit si novou tele−
vizi, nebo nějakého nového pomoc−
níka do domácnosti či kuchyně, mů−
žete využít předvánoční dárkové ak−
ce v Elektro Efektu v Klatovech u OD
Kaufland. Nákupem sobě nebo ně−
komu z rodiny uděláte radost, a ješ−
tě při nákupu nad 3 000 Kč dostane−
te od nás dárek v podobě lahve kva−
litního moravského vína z naší vino−
téky. Tato nabídka platí pro nákup
v naší kamenné prodejně u OD
Kaufland v Klatovech a také pro
osobní odběry z našeho  E−SHOPU.
Akce platí do vyprodání zásob. 

Využijte náš E−SHOP
Můžete také využít i další nabídku, kte−
rá platí do konce roku a usnadní vám
nákup dárků před Vánoci. Při nákupu
zboží nad 7000 Kč máme pro vás roz−
voz zboží do okruhu 50 km ZDARMA.
Váš předvánoční výběr dárku si také
můžete usnadnit a urychlit využitím
nákupu přes náš E−SHOP. Rychlé a
pohodlné nákupy v E−SHOPU si oblí−
bili nejen mladí zákazníci, ale ocení 
je každý, kdo se nerad mačká v před−
vánočně zaplněných obchodech.

Jednoduše si v našem E−SHOPU
www.elektroefekt.cz vyberete z širo−
ké nabídky zboží a následně si zvolíte,
jaký druh dopravy upřednostňujete.
Nabízíme buď možnost dopravy naší
kurýrní službou až k vám domů anebo
osobní odběr u nás na prodejně. Jen
v našem E−SHOPU vám nabídneme
do okruhu 50 km a při nákupu nad
7 000 Kč dopravu zdarma. Budete ta−

ké překvapeni, jak rychlé je to naku−
pování. U nás dostanete svoje zboží
velmi rychle. Nebudete na svoje zboží
čekat několik dní, a to ani v této před−
vánoční době, kdy ostatní kurýrní
služby budou zápasit s nedostatkem
přepravních kapacit. Výhodou nákupu

v našem E−SHOPU je i snadnější re−
klamace a rychlejší záruční oprava
spotřebičů, s kterými si poradí náš
kamenný obchod v Klatovech.

Vinotéka v Železné Rudě
Nevíte−li si rady co s netradičním dár−
kem pro své nejbližší nebo kolegy
v práci, můžete využít také široké na−
bídky originálních moravských vín z na−

ší prodejní vinotéky
v Klatovech a nově i v Že−
lezné Rudě v Pensionu
St. Moritz. V železnorud−
ském penzionu najdete
kromě stylové vinotéky
s posezením, která je
otevřena od pátku do so−
boty, i samoobslužný
prodej vín ve vestibulu,
kde si můžete svoje víno

koupit každý den v týdnu v jakoukoli ho−
dinu. V nabídce jsou výborná stáčená
i lahnová vína z Velkých Pavlovic, obla−
sti Modrých Hor. V Pensionu St. Moritz
je také výdejní místo E−SHOPU Elektro
Efekt pro Železnou Rudu. 
Na nic již nečekejte a přijďte udělat
radost sobě a svým blízkým a pořídit
vánoční dárky v prodejně nebo 
E−SHOPU Elektro Efekt. Více najdete
na stránkách www.elektroefekt.cz a
www.pensionstmoritz.cz.  (kr)

Předvánoční akce v Elektro Efektu
OBCHOD  l E-SHOP

l VINOTÉKA  l
MONTÁŽ  l SERVIS

WWW.ELEKTROEFEKT.CZ
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Kovošrot Spůle na Klatovsku otevřel
Jan Rayser už před 12 lety, čímž si
splnil svůj dlouholetý sen.
Nejprve se jednalo pouze o výkup že−
lezného odpadu a barevných kovů,
později přibyla i ekologická likvidace
autovraků. Od té doby jsme získali
mnoho zkušeností v tomto oboru,
zlepšili skladovací prostory a v nepo−
slední řadě i kvalitu poskytovaných
služeb našim zákazníkům. 

Pro připomenutí, provozovnu máme
ve Spůli čp. 75 u Janovic nad Úhla−
vou, přímo naproti vlakovému nádraží.
Při příjezdu do obce Spůle od Janovic
je velká reklamní tabule na Kovošrot
Spůle. Každý nás jistě dobře najde,
náš areál je velký cca 2 ha. V letošním
roce pracujeme na rozšíření krytých
skladovacích prostor.
n Jakou máte pracovní dobu?
V pracovní dny po celý rok každý den
od 9 do 17 hodin. V sobotu jsme v ši−
rokém okolí jediná firma, která má
otevřeno od 8 do 12 hodin pro výkup
kovošrotu a ekologickou likvidaci
autovraků.
n Jaké druhy kovů vykupujete?
Zákazník může přivézt jakýkoliv kovo−
vý odpad, vykupujeme železný šrot,

všechny druhy barevných kovů, strojní
zařízení, elektromotory, kabely a auto−
baterie. Zákazník je přítomen u vážení,
platba je prováděna bezhotovostně
tzn. na bankovní účet nebo poštovní
složenkou, ceník je k nahlédnutí přímo
v provozovně. Odpad po výkupu třídí−
me, a ještě použitelný konstrukční ma−
teriál je možno u nás zakoupit. 
n Když bych chtěla zlikvidovat auto,
jak mám postupovat? 

Když potřebujete zlikvidovat auto, kte−
ré již dosloužilo, tak pokud je pojízd−
né, můžete s ním k nám přijet a my
Vám auto převezmeme a na počkání
vystavíme zdarma potvrzení o převzetí
autovraku potřebné pro dopravní úřad
k vyřazení vozidla z provozu. Pokud je
vozidlo nepojízdné, zavolejte a my
Vám jej odvezeme dle domluvy naším
odtahovým speciálem na dva autovra−
ky. Převezmeme jakékoliv vozidlo bez
ohledu na jeho stav, značku či rok vý−
roby.
n Kolik u Vás stojí odvoz vozidla?
Za odvoz autovraku si nic neúčtujeme,
kompletní vozidla svážíme ze širokého
okolí zcela zdarma.
Novější typy vozidel, ze kterých lze
použít náhradní díly, i vykoupíme.

Ročně ekologicky zlikvidujeme přibliž−
ně 800 vozidel. Demontáž začíná nej−
prve vypuštěním provozních kapalin,
dále jsou odstraněny nekovové části,
tzn. pneumatiky, přístrojová deska,
sedadla, čalounění, skla, nádrž,
elektroinstalace atd. Tyto komodity
jsou dále tříděny a předány oprávně−
ným firmám k likvidaci nebo dalšímu
zpracování. Jako poslední část je
z autovraku demontován motor a zby−
lý skelet je již předán k roztavení v hu−
tích.
Zároveň je u nás možno zakoupit ná−
hradní díly, a to od pondělí do pátku
v době od 9 do 17 hodin. S autodíly
Vám poradí náš technik pan Václav
Jarý. Velké množství náhradních dílů
je pro zákazníky již demontováno a
připraveno rovnou k prodeji. Letos
jsme do dílny pořídili i vybavení pneu−
servisu, který bychom rádi od nového
roku pro zákazníky zprovoznili.
n Jaké služby ještě nabízíte?
Dále se zabýváme ve spolupráci se
společností ASEKOL zpětným odbě−
rem vysloužilých elektrospotřebičů,
jako jsou sporáky, bojlery, sekačky,
lednice, pračky, televize, mikrovlnné
trouby, vysavače apod., které u nás
můžete zdarma zanechat.

Jako poslední bychom se zmínili
o prodeji plynových lahví propan−bu−
tan za níže uvedené ceny. Ve velikosti
2 kg stojí 150 Kč, láhev 10 kg je za
cenu 520 Kč a 33 kg za 1.450 Kč.
Všechny kontakty, informace o oteví−
rací době a další fotografie z naší pro−
vozovny najdete také na webových
stránkách www.kovosrot−spule.cz.

(pi)

Kovošrot a ekologická likvidace autovraků ve Spůli u Janovic
nad Úhlavou poskytuje služby širokému okolí již 12 let

Každému zákazníkovi se snažíme vždy vyhovět
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Vážený pane,
pokud jde o dispozice s majetkem, který
je ve vlastnictví obce, tak na tyto majetko−
vé dispozice se vztahují určité, a poměr−
ně přísné, povinnosti upravené zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz−
dějších předpisů. Povinnosti jsou jak po−
vahy obsahové, tak procesní. Zejména
z toho důvodu pak není v praxi možné
uzavřít s obcí tzv. ze dne na den platnou
kupní smlouvu např. na prodej pozemku,

jako by to bylo možné třeba s Vaším sou−
sedem. 
Proces schvalování majetkové dispozi−
ce má určitá, přesně daná zákonná pra−
vidla, a to od schválení záměru prodeje
počínaje, přes zveřejnění záměru po zá−
konnou dobu na úřední desce obecního
úřadu a následné schválení samotného
majetkového úkonu (kupní smlouvy) za−
stupitelstvem a konečně podpis samotné
kupní smlouvy ze strany starosty obce.

Uzavření kupní smlouvy, na
základě které by byl prodán
obecní pozemek bez splnění
tohoto zákonného procesu,

popř. by o něm rozhodoval jiný
orgán obce, by byl absolutně
neplatný podle § 41 odst. 2 zá−
kona o obcích. Neplatnost ta−
kového úkonu nelze ani doda−

tečně nijak zhojit.
Samo o sobě není usnesení zastupitel−
stva obce, kterým byl projednán a schvá−
len prodej pozemku do Vašeho vlastnict−
ví, právním úkonem. Jedná se toliko
o vnitřní utvoření vůle obce být daným
způsobem právně vázána. Takové usne−
sení zastupitelstva obce nepůsobí nave−
nek, tj. nezakládá právně vynutitelnou
povinnost obce uzavřít s Vámi schvále−
nou kupní smlouvu. Z toho důvodu není
možné se dle mého názoru soudní ces−
tou domoci uzavření takové kupní smlou−
vy s tvrzením, že zastupitelstvo obce již
prodej pozemku schválilo. Stejně tak je
možné nevykonané schválené usnesení
zastupitelstva o uzavření kupní smlouvy
zrušit (což je Váš případ) nebo změnit a
tím realizaci právního úkonu odmítnout
nebo stanovit jiné požadavky (změna vý−
še kupní ceny apod.). 
Takže má odpověď v obecné rovině na
Váš dotaz je taková, že právní (soudní)
cestou se uzavření kupní smlouvy s obcí
nedomůžete.

PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokát 
JUDr. Miroslav Mlčák 

Zajímalo by mě, jak právně docílit toho, aby mi obec prodala pozemek,
o který jsem měl a mám nadále zájem?
O koupi jsem řádně obec zažádal. Na jednání zastupitelstva obce došlo ke
schválení záměru, tedy že mi jej prodají. Záměr byl vyvěšen na úřední des−
ce obecního úřadu. A na dalším zastupitelstvu pak bylo rozhodnuto o samotném
prodeji v můj prospěch za konkrétní kupní cenu a starostovi uloženo, aby za
obec se mnou kupní smlouvu podepsal. Čekal jsem tedy, až se mi starosta ozve
s tím, že mi posílá k seznámení návrh kupní smlouvy. Několik měsíců se však nic
nedělo. Tak jsem se u něj dotazoval na stav věci a bylo mi řečeno, že v mezidobí
zastupitelstvo obce rozhodlo o zrušení usnesení o prodeji pozemku, že zjistili,
že by prodej pro ně nebyl vhodným řešením, že pozemek bude obec do budouc−
na možná potřebovat kvůli nějaké investiční akci. 
Vůbec se mi toto jednání obce nelíbí. Myslím si, že když jednou o něčem rozhod−
li, že by se tím měli řídit. Podle mě je navíc důvod, proč mi nechtějí pozemek pro−
dat úplně jiný. Prostě a jednoduše si v naší malé obci s některými lidmi, kteří
jsou i v zastupitelstvu, příliš nerozumím.
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2.999.000 Kč 

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

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

2.899.000 Kč

3.799.000 KčB 4.490.000 Kč
Chalupa 4+1/G (611m2), 
Buršice – Kolinec, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji chalupu číslem popisným
s vlast ním pozemkem v obci Buršice nedaleko obce
Kolinec, v okrese Klatovy. Dům je po kompletní re−
konstrukci z roku 2020 a dispozičně řešen jako
4+1. Na pozemku se nachází samostatná garáž.
K domu dále přiléhá zahrada s pergolou a bazénem.
IS: obecní vodovod, el. 230/400V, kanalizace: septik,
topení lokální na tuhá paliva + el. přímotopy. 

& 734 319 301

4.999.000 Kč 

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

Vřele doporučujeme! & 734 319 301

2.999.000 Kč
2+1/L (61m2), ul. Plzeňská, Klatovy, 
okr. Klatovy 
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 o čisté po−
dlahové ploše  58,40m2 v Klatovech v ulici Plzeňská.
Byt se nachází ve třetím patře panelového domu bez
výtahu. Na domě nová střecha, zateplení, fasáda
a plastové stoupací vedení. Byt je po kompletní re−
konstrukci z roku 2010 a je velmi hezky dispozičně
řešen – nejsou průchozí pokoje. K bytu náleží lodžie
v mezipatře domu a sklepní koje v  suterénu. Fond
oprav 912,− Kč.

& 734 319 301

3.699.000 Kč
3+1 (78m2), ul. Pod Koníčky, Klatovy, 
okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici
3+1 o čisté podlahové ploše 75,3 m2, který prošel v ro−
ce 2000 částečnou rekonstrukcí (jádro, koupelna, WC,
kuchyně). Byt se nachází ve 3. patře panelového domu
s výtahem v Klatovech, v ulici Pod Koníčky. Do bytu je
přiveden vysokorychlostní internet. K bytu náleží také
prostorný sklep o velikosti 2,45m2. Vytápění a ohřev 
vody je dálkový. Fond oprav je ve výši 1.423,−Kč. 

Doporučujeme! & 734 319 301

D
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3+1/L (71m2), ul. Za Beránkem, Klatovy, 
okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici
3+1 o čisté podlahové ploše 62,44 m2 + lodžie o veli−
kosti 5,72 m2, který prošel v roce 2021 částečnou re−
konstrukcí (jádro, koupelna, WC, kuchyně). Byt se na−
chází ve 3. patře panelového domu s výtahem v Klato−
vech, v ulici Za Beránkem. Bytový dům je po 
celkové revitalizaci zateplení, fasáda, střecha, stoupací
vedení. Vytápění a ohřev vody je dálkový. 

& 734 319 301

D

2+1/L (67m2), ul. Jiráskova, Nýrsko, 
okr. Klatovy 
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 o celkové
ploše  62,27m2 v Nýrsku v ulici Jiráskova. Byt se na−
chází v prvním patře panelového domu s novým vý−
tahem. V domě nová střecha a plastové stoupací 
vedení. Byt je po kompletní rekonstrukci z roku 2015
a je velmi hezky dispozičně řešen – nejsou průchozí
pokoje. K bytu náleží uzamykatelná lodžie v mezi
 patře. Fond oprav 700,− Kč.

& 734 319 301

3+1/B/parkovací místo (117m2), 
ul. K Čínovu, Klatovy  
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici
3+1 o čisté podlahové ploše 97,11 m2 + balkon
o velikosti 15,10 m2, v novostavbě domu z roku
2020. Byt se nachází v 1. patře domu s výtahem
v ulici K Čínovu. Topení plynové etážové – každý po−
koj svůj samostatný termostat. K bytu náleží také
prostorný sklep.

& 734 319 301   

RD 3+kk/G (537m2), Nalžovské Hory, 
okr. Klatovy  
Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozem−
kem o dispozici 3+kk v obci Nalžovské Hory, 20km
od centra Klatov.  Dům prošel kompletní rekonstrukcí
v roce 2016 a má jedno nadzemní podlaží. V 1.NP se
nachází obývací pokoj s kuchyní, ložnice, menší 
pokoj, koupelna a WC. V 2.NP se nachází prostorná
půda. Na střeše pálená taška. IS.: el 230/400V, kana−
lizace jímka, obecní vodovod, topení – lokální na 
tuhá paliva. K domu dále přiléhá stodola a garáž.

& 734 319 301

G
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Jsou neočekávané zprávy, při
kterých vám hned napadne,
jak je naše doba hektická. Jiří−
ho Bílého jsem znal dlouho a
v dobách, kdy působil jako
poslanec, jsem s ním docela
úzce spolupracoval. V deva−
desátých letech se pracovně
spojil s Občanskou demokra−
tickou stranou, určitá léta byl
manažerem klatovské ODS a
později i předsedou oblastní−
ho sdružení ODS v Klatovech. 
Byla to doba překotná, doba,

na kterou se dnes vzpomíná
i s mírně kritickým podtónem.
Ale byla to doba, kdy hodnoty
individuální svobody výrazně
dominovaly nad dnes někdy
opětovnou snahou svobodu za−
se regulovat a na všechno vydá−
vat další a další právní předpisy.
Nezapomínejme také, že to byla
doba, která nás postupně přive−
dla do obranných struktur Seve−
roatlantické aliance, ale i po−
stupně do Evropské unie. 
Jiří Bílý se stal poslancem v ro−
ce 1998 a v Poslanecké sně−
movně zůstal dvě volební obdo−
bí. Pak již sněmovnu a politiku
opustil. Věnoval se podnikání.
Jako občan Malého Boru byl
místně spojen s Horažďovic−
kem. Jako poslanec i motoristic−
ký sportovní fanda hodně po−
máhal v zachování proslulé Ral−
lye Šumava. Jeho zásluhou také
mohl vzniknout horažďovický
bazén. Působil v době, kdy po−
slanci ještě mohli přímo ovlivnit
nasměrování podpory státu
k uskutečnění veřejně prospěš−
ných projektů. A Jirka Bílý byl
vždy ochoten zkontaktovat důle−
žité osoby včetně ministrů. Ve
svých politických aktivitách ne−
zůstal při poslanecké pomoci
Horažďovicku nebo Klatovsku.
Úzce spolupracoval s mnohými
starosty i s tehdejšími okresy.
Jako poslanec ještě stihl i počá−
tek fungování krajské samo−
správy. 
Z osobní zkušenosti se mi vy−
baví také jeho podpora při pro−

sazování výstavby domažlické
nemocnice. Pomáhal i v Janovi−
cích nad Úhlavou v dobách, kte−
ré následovalo těsně po zrušení
vojenské posádky. Poslaneckou
práci skutečně vnímal přede−
vším jako příležitost chránit záj−
my celého regionu. V Poslanec−
ké sněmovně v prvním období
zasedal v ústavně právním vý−
boru, posléze pak ve druhém
volebním období ve výboru pro
obranu a bezpečnost. Jiří Bílý
zastával také pozici předsedy
stálé komise pro kontrolu použi−
tí operativní techniky Policie ČR.
Mimo to působil v mezi parla−
mentní skupině pro Ukrajinu,
 Arménii nebo Japonsko.
Politika bývá disciplínou, která
se především v našich konči−
nách vyznačuje syndromem za−
pomnění. V tom je nemilosrdná.
Právě proto je třeba si určité vě−
ci i určité osobnosti připome−
nout.
S Jiřím Bílým jsme se v dobách
jeho poslanecké práce setkávali
i na mnoha společenských ak−
cích. Jako poslanec nikdy ne−
chyběl na slavnostních akcích
u příležitosti výročí osvobození
našeho regionu americkou ar−
mádou nebo hasičských akcích.
Byl typem člověka, kterého si
zapamatujete hned při prvním
setkání. Byl prostě i fyzicky ne−
přehlédnutelný a vždy připraven
pomáhat. To je konečně také
i smysl práce politika. 

Ing. Vladislav Vilímec, 
senátor Parlamentu ČR

Odešel bývalý poslanec Jiří Bílý
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Ve druhé polovině minulého roku
došlo k  výraznému zvýšení cen
energií a především zemního plynu. 

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

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

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

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

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

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

S velmi zají −
mavou novinkou
pøišla firma DAIT−
SU. Tepelné èer −
pad  lo systému
vzduch – voda
s novým chladi−
vem R32 dokáže pouze kompreso−
rem vyrábìt topnou vodu  65 OC i pøi
velmi silných mrazech. Toto tepelné
èerpadlo vzduch – voda se zaøadilo
svými technickými parametry a vel−
mi tichým provozem na samou
špièku tepel ných èerpa del. Je velmi

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

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

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

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

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

Připravuje se nové kolo 
kotlíkových dotací !

Dotace za vás vyřídíme.

TEPELNÉ  ČERPADLO spolehlivě vytápí  i v nejsilnějších mrazech

PANASONIC  
AQUARELA řady  T−CAP

Tepelné èerpadlo DAITSU

zemní kolektor

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž 
a servis tepelných čerpadel
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Každoročně pro vás připravujeme v zimním ob−
dobí slevové akce zboží, které si můžete nakoupit
i do zásoby na připravovanou realizaci jarní
stavby nebo rekonstrukce, a využít tak příznivější
ceny. Zvláště v tomto období, které je plné zdra−
žování mnoha surovin, energií i služeb, se každá
ušetřená koruna velmi hodí.
Naše slevy se týkají tří nejuznávanějších výrobců
v oblasti vybavení koupelen. Firma JIKA je dlouho−
době jedničkou mezi výrobci sanitární keramiky a
je symbolem tradice a kvality v tomto oboru. Ne−
ustále se rozšiřuje i sortiment nabízených výrobků.

Symbolem kva−
lity je už přes
120 let němec−
ká firma Hans−
grohe, která se
svojí kvalitou

baterií pro koupelny i kuchyně proslavila po celém
světě. Velmi kvalitní surovina a technologie stojí již
více jak 140 let za úspěchem firmy  RAKO, jejíž
krásné a kvalitní obklady a dlažbu vám také nabízí−
me za výhodnějších cenových podmínek. 
Věříme, že využijete této skvělé nabídky a najdete
si to „vaše zboží“. Sobě i svým nejbližším tak mů−
žete udělat také radost neobvyklým vánočním dár−
kem. Pokud to do Vánoc nestihnete, můžete využít
zimní slevové akce až do konce února 2023. Před
Vánoci máme ke každému nákupu pro vás připra−
ven i malý dárek, který jistě potěší. (kr)

Dárky a přání od Koupelny Šota

Využijte velkých zimních slev
zboží od předních dodavatelů
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V případě zájmu je třeba napsat „Závaznou objednávku“
SMS – 777119600, nebo e−mail: stanley.bradley@email.cz
a napsat typ platby (na dobírku, nebo platím předem)
a adresu. Variabilní symbol ani jiné není třeba, stačí
jméno a adresa. 

1. Cena karet je 248 Kč + s poštovným 
a balným = 323 Kč – potom je posílám 
jako doporučený dopis.

2. Cena karet na dobírku (nejde do 
zahraničí) je 390 Kč, za dvoje karty na 
dobírku 640 Kč 

Věřím, že se vám podaří díky těmto kartám obohatit
svůj život as rozvíjet intuici, což usnadní rozhodování.

„ČÍM VÍCE NEJISTOTY V ŽIVOTĚ MÁME, TÍM VÍCE SE 
UPÍNÁME K MYSTICKÝM INFORMACÍM“. 

Dokud věda nebude znát odpovědi na naše otázky,
vždy je budeme hledat alternativním způsobem. Je
dobré připomenout, že všechny velké vynálezy jsou
dílem vizionářů. Probuďte své vizionářské schopnosti,
které tvrdím, že má každý.
Magické jsou v  tom, že v pra−
vém rohu dole je na každé kartě
speciální obrázek, díky kterému
je možné se uvést (nejenom při
výkladu) „do nižší hladiny vědo−
mí“, ve které jsme schopni
„mimosmyslového vnímání“.
Proto je možné trénovat díky to−
muto zvláštnímu znaku i „vidění
odpovědi v  našem podvědomí“
jen při držení karty v ruce. 
Každý dostane jednoznačnou
odpověď na správně položenou
otázku ANO−NE, případně se
jde ptát i na procenta. Je možné
dostat odpověď na otázku, zda
bylo či nebylo dané osudem, co
se stalo či co se stane. „Dělá na
mne někdo woodoo?“ Důležitěj−
ší otázka, je to woodoo, co na
mě někdo dělá, účinné, poško−

zuje mě to? A jde dostat i odpověď na to, čí to byl osud, co
ovlivnilo nějakou událost v  našem životě, či zda máte

šanci vyhrát. 
Rozlišit jde, zda to byl náš osud, naší matky, našeho

otce, našeho partnera či osud někoho cizího, pří−
padně zda šlo o „faktor hromadného osudu“. Lze
se ptát na zdraví, vztahy, práci, talenty, bydlení,
seberealizaci, a jiné. 
Mnoho lidí se ptá, zda vyhrají v loterii. Nejde zjistit
čísla v loterii, protože sázky jsou dělané „strojově“.
Nejde zjistit, co si „myslí“, či co udělá stroj. Ale jde

zjistit, kdy máte vhodný den a hodinu na to, co a
kdy vsadit. Na stroj (dům) jde zjistit, třeba vozidlo,

zda má najeto tolik km, kolik uvádí majitel. To proto, že
v onom stroji je „otisk“ majitele stroje. Stejně tak lze zjistit,

zda cena domu (nemovitosti) odpovídá ceně
v inzerátu, či zda se nemovitost za nabízenou
cenu prodá.

Podrobnosti jsou na mých internetových strán−
kách – https://stanleybradley.eu/knihy.

Platební informace: 
Číslo účtu: 115−4321320257/0100

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

vají dětem tak svoje zkušenosti, schop−
nosti a cit. Děti získávají nový životní
rozměr a naši staroušci v dětském ko−
lektivu pookřejí a zavzpomínají na svá
dětská léta.
Každý má možnost využívat svůj volný
čas jak chce. Někdo si čte, někdo hraje

člověče nezlob se, karty, venkovní ku−
želky, šachy, někdo nám vypomáhá
s péčí o domácí zvířátka. Samozřejmě
dál také plánujeme nové výlety, společ−
ná setkávání u ohýnku, kde si povídáme
a opékáme špekáčky a klobásy. Nemocí
se nebojíme, na Covid jsme všichni
očkovaní a starouškové jsou plni ener−
gie a zdraví. Pořádáme různé „dílničky“,
kde se učíme vyrábět různé dekorativní
předměty v rámci ergoterapie. Na listo−
pad chystáme pečení vánočního cukro−
ví, kterého se jistě zúčastní většina
klientů. Snažíme se i společně oslavovat

různé svátky a
n a r o z e n i n y
ubytovaných,“
říká o zpestřo−
vání života se−
niorů paní Ha−
nousková.
Adolf Hanou−
sek se stará
o nákupy pro

ubytované, vaří a zajišťuje celodenní
stravu, vše s maximálním důrazem na
kvalitu podávaných jídel a hygienické
bezpečí. Pokud senior potřebuje, odveze
jej na nákupy, doprovodí k doktorovi ne−
bo na úřad. 
„Téměř každý den se přesvědčujeme,

jakou předností pro obyva−
tele Domova pro seniory
Hnačov je naše menší,
klidná, rodinná komunita,“
říká paní Hanousková. „Po−
byt v přírodě má určitě vel−
ký vliv na posilování psy−
chiky i fyzického zdraví na−

šich seniorů.“
Manželé Hanouskovi chtěli již při zalo−
žení nového domova nabídnout přede−
vším klidné, příjemné bydlení s velkým

pocitem bezpe−
čí, bez starostí
a napětí, které
je tak běžné
p ř e d e v š í m
v současném
městském pro−
středí.

Každý ze seniorů bydlí v garsoniéře nebo
ve dvoupokojovém bytě, má svůj vlastní
domov a zajištěné soukromí, vše samo−
zřejmě s kompletním sociálním zaříze−
ním. Ze všech pokojů je krásný výhled
na jih a na celý areál. Pokud chce, může
se zapojit do různých aktivit, ale do niče−
ho není nucen, je jen na něm, s kým se
bude stýkat a jak často. Přesto tu není
nikdo, kdo by se stranil ostatních. 

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

ském předhůří.“
„Ubytovaní senioři považují za
přednost našeho domova nej−
en umístění areálu, ale i kvalit−
ní stravování. Vaříme přede−
vším klasickou českou kuchy−
ni, na kterou byli zvyklí celý ži−
vot a mají ji nejraději,“ připo−
míná nám Adolf Hanousek.
Provozovatelé dbají také na
zajištění všech zdravotních
služeb. „Velice se nám osvěd−
čila spolupráce se zdravotnic−

kou organizací Advantis Medical, která
našim klientům zajišťuje veškerou domá−
cí zdravotnickou péči. Jejich zdravotní
sestry sem pravidelně dojíždí a velmi
ochotně, řekla bych se srdíčkem na dla−
ni, velmi mile a kvalitně zajišťují pravidel−
nou péči našim klientům. Když je třeba
nějaké vyšetření, berou i náběry krve a
moči. Mohou zajistit také rehabilitaci po
úrazech nebo po operacích. Moc chce−
me také poděkovat MUDr. Jiřímu Klou−
dovi, lékaři z Plánice, který skvěle a
s velkým zájmem pečuje o naše klienty
i v této těžké době,“ ujišťuje nás paní Re−
nata Hanousková. Zajištěny jsou i pravi−
delné prohlídky u zubaře. Pro případ
nouze mají v Domově seniorů u Hančo−
va také vlastní defibrilátor.                  (pi)

Seniorům u Hnačova 
svědčí místní lesy
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Majitel lhal, že k bytu patří
sklep. Jak se mohu bránit?
Dobrý den, koupil jsem byt od
majitele, jehož zastupovala realitní
kancelář. V inzerátu byla k bytu
uváděna sklepní kóje. Při první
prohlídce realitní makléř neměl
klíče, tak jsem ji neměl možnost
vidět. Později mě informoval, že
sklepní kóje jsou v rekonstrukci,
stejně jako celý barák. Byt jsem
koupil s tím, že na smlouvě mám
uvedené právo k užívání sklepní
kóje. Ani při předání bytu mě
makléř neukázal prostory sklepů,
protože neměl klíče. Dohodli jsme
se, že se domluvím s SVJ. No, ja−
ké bylo mé překvapení, když mi
předseda SVJ sdělil, že sklepní
kóje nejsou, žádný z bytů je nemá
a ani není v plánu je vystavět, jak
mi tvrdil makléř. Makléř samozřej−
mě teď tvrdí, že jsem si měl u SVJ
tyto skutečnosti ověřit. Což je asi
pravda, ale i on má přeci povin−
nost mě informovat o správném
stavu věcí, když se ho zeptám,
což podle mého neučinil a vědo−
mě klamal. Navíc já měl snahu
ten sklep vidět, on ale vždy našel
nějakou výmluvu. Mohu se nějak
bránit? On i majitel samozřejmě
všechno popírají a komunikace
s nimi nikam nevede. Mám inze−
rát, kde je kóje tučným písmenem
uvedena. Mám rezervační smlou−
vu, kde je napsáno, že součástí
prodeje je kóje v rekonstrukci,
mám kupní smlouvu, kde je na−
psáno, že s bytem kupuji i právo
na užívání sklepní kóje. Nikde není
zmíněno, že je ta kóje jenom „ja−
ko“. Děkuji za případné info V. K.

Dobrý den, pokud je tomu tak, jak
píšete, pak se bezesporu jedná
o porušení smlouvy kupní ve
smyslu vadného plnění smlouvy,
kdy prodávající tvrdí skutečnosti
a smluvně ji stvrzuje, které se
však nezakládají na pravdě. V ta−
kové situaci můžete požadovat
náhradu majetkové škody, která
Vám tímto jednáním byla způso−
bena ve formě přiměřené slevy
z kupní ceny. Je na posouzení
znalce, aby vyhodnotil výši škody,
která Vám zatajením neexistence
sklepa byla způsobena. Doporu −
čuji obrátit se na advokáta, který
pro případné vymáhání škody se−
píše občanskoprávní žalobu. 

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

V areálu České zemědělské akade−
mie v Humpolci vládl ve čtvrtek
20. října 2022 čilý ruch. Celkem
dvacet soutěžících z jedenácti ze−
mědělských škol se zde utkalo
v jubilejním 20. ročníku soutěže
O bramborový květ Vysočiny 2022. 
Soutěžící postupně plnili sedm
úkolů. Testovaly se znalosti z tech−
nologie pěstování brambor, chorob

plodin, identifikace strojů a zaříze−
ní. Zjišťovala se kyselost půdy, sta−
novovala se škrobnatost. Při vytvá−
ření reklamního plakátu žáci uplat−
nili své kreativní schopnosti. Ne−
chyběl ani test znalostí odborné
angličtiny. 
Ze všech nejlépe si vedl Jakub
Har tl, žák 4. ročníku oboru agro−
podnikání naší Střední zemědělské a

potravinářské školy v Klatovech. Po
sečtení všech výsledků si z rukou
ministra zemědělství Zdeňka Nekuly
převzal hlavní cenu pro vítěze.
Ještě jednou Jakubovi gratuluji, dě−
kuji za vzornou reprezentaci školy a
přeji mnoho dalších úspěchů. Za
přípravu na soutěž děkuji učitelům
odborných předmětů naší školy.
Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Bramborový květ Vysočiny vyhrál žák klatovské zemědělské školy
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O současnosti i perspektivách kla−
tovské firmy Aerotech Czech jsme
hovořili s  jejím výrobním ředitelem
Ing. Janem Burešem.
l Zažívá firma po covidové krizi
opětovné oživení?
V letošním roce se zvyšuje objem vý−
roby a v porovnání s rokem 2019
jsme na zhruba 80 procentech. Do−
brou zprávou je, že jsme získali další
nové zákazníky a vedle komponentů
pro letecké proudové motory nabízí−
me výrobu i jednotlivých dílů pro prů−
myslové plynové turbíny (trh Severní
Amerika). Další možná spolupráce se
rýsuje v souvislosti s nákupem ame−
rických stíhaček F−35 pro českou
 armádu. Ministerstvo obrany ČR při−

pravuje podmínky realizace nákupu
přímo s výrobcem společností Lock−
heed Mar tin. Tento světový leader
v oblasti letectví, kosmonautiky a vo−
jenských technologii nabízí českým
firmám spolupráci v oblastech svého
působení. Výchozí vyjednávací pozice
Aerotechu není špatná, jelikož již nyní
v dodavatelském řetězci vyrábíme díly
pro Pratt&Whitney. Takže na vaši otáz−
ku odpovídám, že Aerotech Czech

Klatovy se úspěšně vrací na pozici,
kterou měl před covidem.
l Nové zakázky si určitě vyžadují
i nová technologická centra.
Samozřejmě. V minulém roce jsme
uvedli do provozu Elektrojiskrové
 obrábění, čímž jsme opět rozšířili tech−
nologické možnosti. V naší vizi máme
další změny podporující transfer tech−
nologické odpovědnosti z mateřské
společnosti do Klatov. Toto je jedno−

značně dobrá zpráva a rozšíření kom−
petencí v oblasti přesného obrábění
s vysokou přidanou hodnotou. Napří−
klad v současné době děláme přes
150 typů jednotlivých dílů pro různé le−
tecké motory. 30 typů dílů bylo do Kla−
tov přesunuto v období 2021–2022.
l Přesná výroba vyžaduje i schop−
né strojaře. Máte jich dostatek?
Stále hledáme mladé lidi po ukonče−
ném vzdělání, které bychom rádi kva−

lifikovali pro naši
specializaci. Spolu−
pracujeme se Střed−
ní průmyslovou ško−
lou v  Klatovech,
Středním odborným
učilištěm v Domažli−
cích a máme pode−
psanou smlouvu se
Západočeskou uni−
verzitou v Plzni – Fa−

kultou strojní.
P r o g r a m á t o ř i
CNC strojů stu−
dující na této fa−
kultě mohou
u nás mít vlastní
praxi. Studenti
maturitních a
učebních oborů
mají možnost na−
příklad během
letních prázdnin

jít k nám na brigádu.
Sáhnou si na tu reál−
nou práci, poznají
úroveň komunikace
a získají první zku−
šenosti. V současné
době máme 85 za−
městnanců a 10
učňů, kteří jsou u nás v průběhu škol−
ního roku na praxi.
l Vyplácí se vám spolupráce se
středními školami?
Jednoznačně. Není žádnou výjimkou,
že po ukončení maturity nebo učeb−
ního oboru najdou mladí lidé v  naší
firmě uplatnění. Spolupráce je pro
obě strany výhodná. Tak například
jsme se podíleli na vytvoření nového
moderního Polytechnického centra
na Střední průmyslové škole v Klato−
vech. Za těch 15 let, co naše firma

Aerotech Czech v Klatovech existuje,
udělala obrovský technologický po−
krok. U nás vyrobené dílce pro letec−
ké motory a plynové turbíny jdou pří−
mo koncovému zákazníkovi, což je
důkazem naší přesnosti, kvality a
spolehlivosti. U nás mladí strojaři
mají jistotu dobrého zaměstnání
v  příjemném prostředí a další mož−
nosti technického rozvoje. Jsem rád,
že firma Aerotech Czech Klatovy se
zařadila mezi standardní zaměstna−
vatele v regionu. (re)

Vedení společnosti Aerotech Klatovy sídlí v bývalém objektu Kozaku směrem
k městskému bazénu.

Aerotech Czech s.r.o.
Dr. Sedláka 763, Klatovy, Kristýna Korčíková, tel. 376 339 910
kristyna.korcikova@aerotech−czech.cz | www.aerotech−czech.cz

Firma Aerotech Czech v Klatovech je dceřinou společností německé firmy
Aerotech Peissenberg, GmbH., která se specializuje na výrobu komponentů pro
letecké motory a průmyslové plynové turbí−
ny. Jsou to zejména složité rotační součásti
vyrobené z vysoce tepelně odolných materiá−
lů. V Klatovech se zaměřují na obrábění dílů
ze speciálních žáruvzdorných ocelí s vyso−
kým podílem niklu a slitin z titanu, které se
montují do plynových turbín a do leteckých
motorů značek Rolls&Royce, Pratt&Whitney,
Snecma nebo MTU Aero Engines. Jedná se
o součástky pro pohonné jednotky, například
letadel Airbus nebo Boeing.

Do svého týmu přijmeme nové zaměstnance do naší provozovny v Klatovech v ul. Dr. Sedláka 763. Kontaktujte 
prosím paní Kristýnu Korčíkovou – tel. 376 339 910, 721 944 634, e−mail: kristyna.korcikova@aerotech−czech.cz

Elektrojiskové obrábění.

Michal Sup při kontrole vyrobeného dílce. Při ní nesmí
uniknout sebemenší nepřesnost.

Učeň Daniel Šmalcl nám potvrdil, že vlastnosti každého
strojaře jsou přesnost, přemýšlivost a pečlivost. 

Mladí strojaři mají ve firmě Aerotech
Czech Klatovy perspektivu a dobré zázemí
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Tolik návštěvníků na předcho−
zích Bavorsko−českých dnech
pro firmy ještě nebylo. Na 5.
Bavorsko−český den pro firmy
dorazilo 650 zástupců z firem,
politiky a vysokých škol. Letos
se konal po dvouapůlleté ko−
ronavirové pauze a těšil se ob−
rovské popularitě. Kromě od−
borných informací se soustře−
dil především na navázání vzá−
jemné konverzace a podporu
spolupráce firem na obou stra−
nách hranice. V obou halách
výstaviště v Deggendorfu bylo
přes 180 vystavovatelů. Od
elektromobility přes IT, banky
až po vědu. Všichni návštěvní−
ci mohli získat informace od fi−
rem a dalších institucí a vzá−
jemně se seznámit a navázat
nové kontakty a obchodní
vztahy. 
Setkání firem zahájil prezident
krajského sněmu Dolního Bavor−
ska Dr. Olaf Heinrich jako před−
seda Evropského regionu Du−
naj−Vltava Dolní Bavorsko. „Sou−
časná situace je pro mnoho pod−
niků velice obtížná. Dnes je důle−
žitější než kdykoliv jindy využít
spolupráce. Nikdy předtím neby−
la tak důležitá témata, jako jsou
například krátké vzdálenosti pro
dodání, dodavatelé z blízkého
okolí apod. Chceme navázat vzá−
jemný důvěryhodný kontakt,“ vy−
zval Olaf Heinrich ke spolupráci. 
Hejtman Plzeňského kraje Ru−
dolf Špoták vysvětlil, že přeshra−
niční spolupráce v oblasti kultu−
ry, ochrany životního prostředí a
cestovního ruchu je velmi roz−
sáhlá, ale musí být podložena

i ekonomicky. Kromě jiného také
uvedl: „Šedesát až sedmdesát
procent zahraničního vývozu
v kraji směřuje k bavorskému

sousedovi. Nemůžeme se sou−
středit jen na výrobky z Asie. Ev−
ropský region Dunaj−Vltava musí
být motorem Evropské unie. Tuto
příležitost budeme dnes mít,
chopme se ji ihned.“ 

V rámci pódiové diskuze refero−
val zemský rada okresu Deg−
gendorf Bernd Sibler o významu
znalostního transferu mezi uni−

verzitami v Bavorsku a v České
republice. „Jsme na správné
cestě a vytváření sítí je již
dlouhodobé. Koronavirus však
omezil mnoho z toho, co již bylo
vybudováno, a proto jsou akce
jako je Bavorsko−český den pro
firmy tak důležité.“ Na potenciál
a nápady mladých studentů a
vědců upozornila Dr. Dagmar
Škodová Parmová, zastupitelka
Jihočeského kraje. Podle ní se
z těchto nápadů velmi častou
stanou úspěšné startupy. „Zde
je možné vyvíjet společné kon−
cepty,“ je si jistá.
Extra potlesk a velké poděko−
vání od prezidenta krajského
sněmu Dolního Bavorska do−
stala Ing. Jaroslava Pongratz,
manažerka kontaktních sítí Ba−
vorsko – Čechy, která podporu−
je české a bavorské firmy
v oblasti přeshraniční spolu−

práce. „Svého úkolu se zhostila
s velkým nasazením a srdcem a
zasloužila se o velký úspěch
pátého ročníku Bavorsko−

 českého dne pro firmy,“ zdů−
raznil Dr. Heinrich.
„Poradenská činnost je pro pod−
niky a další instituce v oblasti eko−
nomiky a transferu technologií
bezplatná a je financována bavor−
ským ministerstvem financí a kra−
jem Dolní Bavorsko. V průběhu
veletrhu byla navázána celá řada
nových přeshraničních kontaktů,“
dodala Ing. Jaroslava Pongratz.

5. Bavorsko−český den pro firmy

Rekordní počet účastníků

Zleva: Dr. Dagmar Škodová Parmová (zastupitelka Jihočeského kraje), Dr. Franz Gassner (zástupce zemského rady okresu
Dingolfing−Landau), Michael Fahmüller (zemský rada okresu Rottal−Inn), Dr. Olaf Heinrich (prezident zemského sněmu
Dolní Bavorsko), Ing. Jaroslava Pongratz (manažerka kontaktních sítí Bavorsko – Čechy a organizátorka 5. Bavorsko−čes−
kého dne pro firmy), Rudolf Špoták (hejtman Plzeňského kraje), Bernd Sibler (zemský rada okresu Deggendorf), Peter
Schmid (vláda Dolní Bavorsko), Helmut Plenk (zástupce zemského rady okresu Regen), Kaspar Sammer (jednatel Evrop−
ského regionu Dunaj−Vltava Dolní Bavorsko a Euregio Freyung), Sebastian Gruber (zemský rada okresu Freyung−Grafe−
nau) a Luděk Keist (ředitel Jihočeské hospodářské komory).

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz,
MBA, Manažerka kontaktních 

sítí Bavorsko−Čechy
Evropský region Dunaj−Vltava

Kolpingstraße 1, 94078 Freyung
Tel.: 0049 170 8118194

j.pongratz@euregio−bayern.de
www.beratungsbueros.eu
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Během prvního čtvrtletí školního roku
2022/2023 zaznamenali žákyně a žá−
ci naší školy řadu úspěchů, které
mimo  jiného dokazují, že je zvolené
obory baví a dokážou využít teoretic−
ké i praktické dovednosti nad rámec
školní výuky. 
Kuba Karaus a Ondra Netal vybojovali
ve spolupráci s  žákyněmi a žáky ZŠ
TGM v Sušici 3. místo v soutěži „Tech−
nika má zlaté dno“, kterou pořádá Pl−
zeňský kraj. Stříbrnou příčku pak obsa−
dili v mezinárodní soutěži „Mladý stav−
bár“, která se konala v polovině října

v SOŠ stavební v  Žilině, žáci Honza
Brůha a Tomáš Keila z oboru Instalatér.
Všem chlapcům samozřejmě moc gra−
tulujeme a děkujeme ještě jednou za
skvělou reprezentaci školy! ☺
Poslední větší akcí, která se po řadě
prezentačních burz středních škol v Pl−
zeňském a Jihočeském kraji uskutečni−
la přímo v prostorách naší školy, byly
dvoudenní dny otevřených dveří. Tyto
proběhly v pátek 11. a v sobotu 12. lis−
topadu, přičemž účast byla velmi vyso−
ká! Podle našich záznamů se jednalo
o zhruba 500 osob, které prošly recep−

cí naší školy, za což jsme
nesmírně rádi. Pokud jste
neměli čas se k nám podí−
vat, popřípadě jste se o té−
to události dozvěděli poz−
dě, rádi vás uvítáme buďto
9.  prosince 2022 či
13.  ledna 2023, vždy
v  časech od 8:00 do
14:00. Budeme připraveni
vám poskytnou veškeré
informace, které budete
v přijímacím řízení v kon−
krétním učebním, anebo
studijním oboru potřebovat, eventuálně
si můžete sami vyzkoušet, který z námi
nabízených oborů by vám osobně nej−
více vyhovoval. Těšíme se na setkání!
V neposlední řadě bychom rádi podě−
kovali všem, kteří nás pravidelně sledu−
jí a podporují na  sociálních sítích.
Především na školním instagramu to
aktuálně doslova žije a evidujeme nejen
nárůst počtu sledujících, nýbrž také

projevování zájmu o zveřejňované pří−
spěvky. Můžete nás samozřejmě sle−
dovat i na facebooku, kde najdete ce−
lou řadu událostí, které připravujeme a
jejichž součástí se můžete stát i vy!
Jsme tu pro vás, neváhejte se na nás
obracet v případě nejasností a dotazů.
Věříme, že si z naší pestré nabídky do−
kážete vybrat to pravé přímo pro vás!

Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček

První čtvrtletí bylo sice náročné, ale přineslo 
řadu pozitiv. Děkujeme všem!
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Již několik let vystavuje a zároveň
prodává své obrazy jejich autor
Emanuel Velíšek. Jelikož je malování
krajiny jeho velkým koníčkem a ob−
razů má opravdu hodně, rozhodl se

udělat v Galerii Šiwa v Klatovech vý−
stavu. Tématem olejomaleb jsou
konkrétní místa v přírodě, řeky, lesy,
remízky či panorama krajiny. Názvy
obrazů jako třeba Vydra, Březnický
potok, Křemelná či Pohled na Ostrý
vypovídají vše.
„Obrazy jsou na plátnech bez rámu,

aby si každý mohl zvolit typ rámu, kte−
rý se mu hodí do interiéru bytu či do−
mu. Některé rámy sám vyrábím, jeli−
kož mé povolání je truhlář. Malovat
jsem se naučil sám, bylo to mým ko−

níčkem od dětství, kdy jsem
jako každý žák začínal s vo−
dovkama, poté tempery, až
jsem dospěl k olejomal−
bám,“ říká pan Emanuel
 Velíšek. 
„Výstava obrazů probíhá
již nyní, během listopadu a
celého prosince. Udělali
jsme ji bez zahajovací ver−
nisáže se záměrem, že ši−
rokou veřejnost oslovíme
pomocí tisku, sociálních
 sítí a další propagace.
Expozice více než 20 obra−
zů od Emanuela Velíška je

vystavena uvnitř Galerie Šiwa a také
ve výloze obchodu, který najdete na
náměstí Míru 63 v Klatovech, hned ve−
dle radnice. Otevřeno máme každý
všední den od 9:00 do 17:00 hodin.
O víkendech od 9:00 do 12:00 hodin a
během adventu i o nedělích,“ říká pro−
vozovatelka Galerie Šiwa, paní Šárka

Radwan, a dodává: „Srdečně zvu
všechny milovníky Šumavy k prohlíd−
ce či koupi obrazů, které jsou vhod−

ným dárkem nejen pod vánoční stro−
mek, ale i k životnímu jubileu nebo tře−
ba jen tak pro potěchu duše.“        (re)

Pozvánka do Galerie Šiwa v Klatovech

V přírodě je jako doma

Autor obrazů Emanuel Velíšek s provozovatelkou
klatovské Galerie Šiwa paní Šárkou Radwan.

Křemelná

Večer na Vydře
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Snad každý trochu zdatnější lyžař ví,
že nejvyšší horou bavorsko−českého
masivu je se svými 1456 metry Vel−
ký Javor. Proto je nazýván „Králem
Bavorského lesa“ a zdejší lyžařský
areál je vyhledávaným rodinným
areálem i mezi Čechy. Ti to sem mají
tzv. coby kamenem dohodil. Není
proto divu, že každý druhý návštěv−
ník na Javoru je z Čech. Jejich po−
četní převaha se projevuje zejména
v některé sváteční dny, kdy jich je
tady dokonce až 70%. 

„Není divu,“ říká Andreas Stadler, ve−
doucí oddělení marketingu a propaga−
ce a dodává: „Velmi využívaná je na−
příklad 1 200 metrů dlouhá sáňkářská
dráha, dále sněžnice. Oblíbené jsou
skialpy i s přenocováním v horské
chatě na vrcholu. Lyžařské středisko
Arber v Bavorsku nabízí sjezdovky
všech typů, od těch nejlehčích pro za−
čátečníky, až po černou sjezdovku,
kde se jezdí světový pohár žen. Sezo−
na začíná v prosinci a zrušili jsme
noční lyžování.“

Bohužel i tady museli zohlednit ener−
getickou krizi, a tak byli nuceni zvýšit
ceny přibližně o 10 %. Celodenní ski−
pas je pro tuto sezonu za 39 Eur, ro−
dinný pak (dva dospělí a dvě děti) je
za 100 Euro. Na Velkém Javoru se
snaží už nyní být energeticky soběs−
tační. Zatím jsou z 60 %, co se týče
vody a elektřiny, přičemž jejich cílem
je v budoucnu si vyrábět ještě více
energie. 

„V roce 2025 chceme být zcela so−
běstační. Máme v plánu vystavět ješ−
tě větší solární park, přidat další turbí−
nu do vodní elektrárny apod. Navíc už
nezasněžujeme všude, ale jen tam,
kde sníh opravdu schází. Také jsme
začali kupovat speciální naftu, tento
syntetický diesel je sice dražší, proto−
že je ekologičtější, ale zase ho spot−
řebujeme méně,“ dodává Andreas
Stadler.

Na Velký Javor jezdí lyžovat i Češi 

Velký Javor

Vedoucí bavorského centra v Plzni Simona Fink a Andreas Stadler informují
novináře o letošní zimní sezoně na Velkém Javoru.
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Teplo je v dnešní chaotické době vel−
mi často skloňovaným slovem. Zaží−
váme zdražování energie, plynu a
všech komodit, které souvisejí s to−
pením.
Výhodou a zároveň nevýhodou tope−
ní na elektrický proud je, že znáte ce−
nu za topení okamžitě. U jiných zdrojů
topení jsou ceny rozděleny do dílčích
poplatků, které někdo sčítá a někdo se
tváří, že neexistují. Z historie víme, že
pokud se zdraží jeden zdroj, tak po−
stupně zdražují na stejnou úroveň
i zbývající zdroje. I přes současnou
cenovou politiku má topení na elek−
trickou energii nesporné výhody a zá−
leží jen na způsobu přeměny elektric−
ké energie na teplo.
Dlouhou dobu patří k  úspornějším

topení z přírodního kamene, které vy−
užívá schopnosti kamene nejen teplo
přijímat, ale také akumulovat a poté
dlouhodobě vyzařovat do prostoru.
Pokud se správně nastaví termostaty,
tak z větší části vytápění prostoru vy−
užíváme tepelné setrvačnosti kamene
jako u kachlových kamen.

Topení z přírodního kamene je
také ideální do prostor po pře−
stavbě či rekonstrukci objektu

„Máme rodinný domek, který jsme se
rozhodli přestavět. V  této souvislosti
jsme také diskutovali, pro jaké vytápě−
ní se rozhodneme. Když jsme spočíta−
li, kolik by nás stálo vyměnit trubky,
radiátory, koupit nový kotel, opravit a

vyvložkovat komín, vsadili jsme na
elektriku a přírodní kameny. V kdyňské
firmě jsme si nechali vysvětlit princip
vytápění, viděli jsme, jak přírodní ká−
men topí, jak si lze termostatem regu−
lovat teplotu v každé místnosti a bylo
rozhodnuto. Jednoduchá montáž, bar−
vu i tvar přírodního kamene jsme si
mohli vybrat podle naší představy a
teplo v každé místnosti si regulujeme
termostatem. Naprostá spokojenost,“

řekli nám majitelé domku z Plzeňska.
Bezúdržbový provoz a jednoduchou
obsluhu ocení všichni, zejména starší
lidé. V současné době nabízí kdyňská
firma Eurotop in odzkoušené termos−
taty, které přes aplikaci v mobilu a při−
pojením na wifi dokážou na dálku
ovládat topení z  přírodního topení a
zvýšit tak úspornost topení.

Přírodní kámen je zdravé topení

„Z vlastní zkušenosti můžeme potvr−
dit, že se nám výborně dýchá, protože
se v místnosti udržuje stálá vlhkost.
A ještě jedna úžasnost. U podlahy
i stropu je stejné teplo,“ sdělili nám
manželé z Domažlicka.

Přednosti přírodního kamene,
které nelze opomenout

Rychlá a jednoduchá montáž, dlouho−
dobá záruka 14 let, životnost 100 let,
v každé místnosti si můžete libovolně
nastavit teplotu, topení z  přírodního

kamene má blahodárné účinky na lid−
ský organizmus, příznivě působí na
psychiku. 

S fotovoltaikou ideální řešení

V současné době více než dříve se
propojuje topení z přírodního kamene
s  fotovoltaikou. Zkušenosti lidí, kteří
se takto rozhodli, lze shrnout do něko−
lika vět.

n Kombinace topení z přírodního ka−
mene s fotovoltaikou se jeví jako top−
né médium budoucnosti.
n Příroda – slunce a přírodní kámen
nám téměř zadarmo vytápí byt. 
n Vložená investice se nám postupně
vrací.
n Jiné topení už nechceme. Bezúdrž−
bové, jednoduché a pohodlné.

Kde a kdy se mohou zájemci
o topení setkat s  majiteli 
firmy eurotop in ve Kdyni.

Každý pátek v naší firmě ve Kdyni
v Nádražní ulici (u autobusového ná−
draží) od 8:00 do 12:00 hod. a od
13:00 do 16:00 hodin. Jinak s námi
mohou komunikovat po telefonu ne−
bo e−mailem. Srdečně zveme každé−
ho, kdo o něm uvažuje nebo se už
rozhodl pro topení z přírodního ka−
mene. Přijďte, poradíme a předvede−
me – zvou majitelé firmy Jiří Janou−
šek a Daniel Smolík.  (re)

Vhodným výběrem vytápění 
šetříte peníze
Topení z přírodního kamene

Konvenční, klasické topení.
 Obvykle topení ohřívá vzduch
jen v blízkosti topného tělesa.
Horká hlava, studené nohy a ví−
ření alergenních látek.

Tepelné záření z přírodního kame−
ne. Díky dlouhovlnnému tepelné−
mu záření je teplota v místnosti
stejnoměrně rozložena. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu.

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením
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Význam tohoto dne, podporu digitali−
zace v  technice a řemeslných obo−
rech a potřebu kvalitně připravených
absolventů odborného vzdělávání
podpořil svoji účastní na Středním
odborném učilišti v Domažlicích Ru−
dolf Špoták, hejtman Plzeňského kra−
je. Při slavnostním zahájení ocenil
úspěšné žáky v soutěžích odborných
dovedností. Z rukou Rudolfa Špotáka,
hejtmana Plzeňského kraje, a Petra
Vanky, náměstka hejtmana pro regio−
nální rozvoj, IT a evropské záležitosti,
získali poukázku na nákup ochran−

ných pomůcek, materiálu, nářadí: 
Ondřej Salák za 1. místo na MSV
v Brně v soutěži Mladí strojaři v pro−
gramování CNC obráběcích strojů v ří−
dicím systému Siemens, v celkovém
hodnocení 2. místo (oceněn bude také
ministrem průmyslu a obchodu v Praze
dne 14.12.2022). 
Jan Sladký za 2. místo na MSV v Brně
v soutěži Mladí strojaři v programování
CNC obráběcích strojů v řídicím systé−
mu Siemens v daném soutěžním dnu. 
Alena Baitlerová za 1. místo v gastro−
nomické soutěži Vaříme to Slow Food

Plzeň.
Eliška Holarová, Jan

Hafner, Nguyen Anh
Son za 3. místo v  ku−
chařském týmu gastro−
nomické soutěže Vaříme
to Slow Food Plzeň.
Rovněž byli oceněni žá−

ci fotbalového týmu,
kteří v červnu zvítězili
v  krajském finále střed−
ních škol ve fotbale a po−
stoupili do republikového
kola, které se konalo
v říjnu v Kuřimi.

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf
Špoták také hovořil s  učiteli, žáky
i zástupci firem. Ve spolupráci s par−
tnerskými firmami rozvíjíme talent

našich žáků, motivujeme žáky k  tý−
mové práci, ke schopnosti přijmout
osobní zodpovědnost a pomáháme
je tak připravit na budoucí       4

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf
Špoták navštívil SOU v Domažlicích

Zleva: Mgr. Zdeňka Buršíková – ředitelka SOU Domažlice, Rudolf Špoták –
hejtman Plzeňského kraje, Petr Vanka – náměstek hejtmana pro regionální
rozvoj, IT a regionální záležitosti, žáci úspěšní v soutěžích odborných dove−
dností a sportovních soutěžích.

Barmanská show

Den otevřených dveří na Středním odborném učilišti v Domažlicích se nesl
v duchu digitalizace, a to nejen v technice, ale i v řemeslných oborech

NAVŠTIVTE DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ve středu 7. 12. 2022 od 9:00 do 15:00 hod.

v Domažlicích a ve čtvrtek 19. 1. 2023 ve Stodě.
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4 povolání a konkurenční prostředí
pracovního trhu.
Dne otevřených dveří se rovněž zú−
častnil Radek Wiesner, starosta Do−
mažlic. Velmi se zajímal o technické
vybavení školy a možnosti spolupráce,
kterou budeme nadále rozvíjet. 
Den otevřených dveří připravili žáci
se svými učiteli, aktivně se podíleli na
vystoupeních a praktických ukázkách
svých dovedností. Žáci ze základních
škol a jejich rodiče mohli zhlédnout ka−
deřnickou show zaměřenou na 60. lé−
ta, taneční vystoupení kosmetiček 2.
ročníku na téma Čtyři roční období, žá−
kyň 3. ročníku na téma Podzimní líčení
a Halloween. Nechyběla ani barman−
ská show a bary s nabídkou nealkoho−
lických míchaných nápojů.

Účastníci Dne otevřených dveří se ta−
ké seznámili s rozsáhlou a jedinečnou
mezinárodní spoluprací naší školy. Ne−
chyběly ukázky nových technologií
v kadeřnické a kosmetické praxi, ukáz−
ka mechatroniky, 3 D tisku, dronů,
edukativních robotů, zabezpečovací
techniky, sváření a zajímavých a netra−
dičních pokusů z fyziky.
Velmi významná pro nás byla pre−

zentace spolupracujících firem Ger−
resheimer Horšovský Týn, Rosenberg
Klenčí pod Čerchovem, Domako Do−
mažlice, Proheq Domažlice, Kdynium
Kdyně, Strojírny Kohout Kdyně, ZF
Staňkov, ZKD Sušice se sítí prodejen
COOP se svými benefity pro naše žáky. 

Těšíme se na Vás! Žáci, 
učitelé a vedení SOU Domažlice.

Vystoupení kadeřnic – 60. léta



Co na vás čeká podle Taoistické
(čínské) astrologie? Z prastaré
čínské astrologie vzešel před
mnoha a mnoha lety čínský ho−
roskop. Má 12 různých zvíře−
cích znamení, jejichž nadvláda
se obměňuje vždy po roce. Čín−
ský rok se mění v průběhu led−
na – února. V roce 2023 nad ná−
mi bude bdít znamení Zajíce.

Jak se bude dařit lidem
jednotlivých znameních

v roce 2023
Vedle názvu znamení jsou uvede−
ny roky narození, kterých se to týká.

Rok 2023 = Rok Zajíce
V roce Zajíce se bude dařit všem
znamením, protože laskavý Zajíc
nemá rád boj. Proto i znamení, ja−
ko Kohout a Drak, které si ze Zají−
cem nerozumí, mohou těžit z pří−
jemné energie pohodového Zajíce.

KRYSA

Krysa si s pokojným Zajícem
rozumí. Lidé narození ve znamení
Krysy se budou užívat poklidu,
budou úspěšní i v pracovní obla−
sti.

BUVOL

Buvol si se Zajícem také rozumí,
proto to bude pohodový rok. Jen
by Buvol neměl tolik kritizovat,
mohl by přijít o přátele.

TYGR

Tygr si může užívat příjemného

období, kdy laskavý Zajíc nebu−
de provokovat, a tudíž lidé na−
rození ve znamení Tygra nemusí
být ve střehu a mohou se sou−
středit na práci. Proto bude
možné dosáhnout svého cíle.

ZAJÍC

Zajíc si může uží−
vat svého osob−
ního roku, kte−
rý se opakuje
pro všechny
z n a m e n í
jednou za
dvanáct let.
Pro osoby
narozené ve
znamení Za−
jíce to bude
jeden z nejlep−
ších roků. Je
možné čerpat
energii ze svého
osobního roku. Bude dobré
využívat nových příležitostí, kte−
ré se jistě objeví. Stejně tak je
dobré užívat rodinného kruhu a
vyplatí se utužovat vztahy s přá−
teli.

DRAK

Drak je pán Zajíce, proto nebu−
de problém zvládnout jakoukoli
situaci. Tvořivý a umělecky zalo−
žený Zajíc by mohl inspirovat a
je dobré využít a realizovat nové
nápady. Zbyde čas i na zábavu.

HAD

Had je stejně jako Zajíc umělec−

ky nadaný, navíc dobrý diplo−
mat. Proto by bylo dobré hledat
inspiraci a realizovat dobré ná−
pady. Co se týká zábavy, je do−
bré kontrolovat výdaje.

KŮŇ

Kůň je neposedný
cestovatel a bude

se dařit i v roce
Zajíce, který
by mohl při−
nést štěstí
n e j e n o m
v obchodní
sféře. Proto
se vyplatí
i nves tova t
do dobrých

projektů a je
možné uspět

i v politice. Dařit
se bude i ve vzta−

zích.

OVCE 

Ovce (Koza) je stejně citlivá, ja−
ko Zajíc. Proto i pro zrozence ve
znamení Ovce (Kozy) to bude je−
den z nejlepších roků dvanáctile−
tého cyklu. Bude to pro mnohé
rok zábavy a společenských
událostí. Komu se dříve nedařilo,
může si být jist tím, že bude mít
možnost zažít opravdové štěstí.

OPICE

Opice má šanci napravit poka−
ženou reputaci z minulého roku,
pokud využije nových příležitos−
tí. Energie Zajíce pomůže Opici

najít ztracenou sílu a sebedůvě−
ru. Zejména v pracovní oblasti
se bude dařit.

KOHOUT

Kohout bude mít nové příležitosti,
kterých by bylo dobré využít, ale
je dobré spoléhat více na sebe
než na druhé. Proto se více příle−
žitostí objeví pro individualisty.

PES

Pes se bude v roce Zajíce cítit
hodně dobře, druhý rok po sobě.
Proto to bude oddechový rok
vhodný pro společenské večírky
a utužování vztahů. 

KANEC 

Kanec si také může užívat poho−
dy druhý rok po sobě, protože si
rozumí jak s Tygrem (rok 2022),
tak se Zajícem (rok 2023). Zejmé−
na to je dobrý rok na uzdravení či
utužení zdraví. Proto nebude na
škodu vyrazit třeba do lázní. Určitě
bude dobré nezapomínat na spo−
lečné chvíle s rodinou a přáteli.

Všem přeji hodně 
pohody, štěstí, lásky a zdraví. 

Stanislav Brázda.
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STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

1904, 1016, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 2009, 2021

1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008, 2020

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Jak se vám bude dařit v roce ZAJÍCE
Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

1915, 1927, 1939, 1951, 1963,
1975, 1987, 1999, 2011, 2023

1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998, 2010, 2022

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

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

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

w Odkud berete REIKI 
energii?

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

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

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

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

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

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

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

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

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

pro školní rok 2023/2024:

Nabídka studia

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

Trnkova 125, 345 61 Staňkov

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme. 
Podáváme informace o studijních oborech

SLEDUJTE
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KLATOVY
SDS Klatovy

6.12. v 19.30 h – K.J. ERBEN: KYTICE – lout−
kové bytové divadlo
7.12. v 19.30 h – ÚVĚR – komedie
8.12. v 19.30 h – VÁNOČNÍ KONCERT OR−
CHESTRU KARLA VLACHA
9.12. v  19.30 h – VÁNOCE S VŮNÍ SENTI−
MENTU – koncert hud. sk. Sentiment
11.12. v 15 h – VÁNOCE V NAŠÍ CHALOUP−
CE
12.12. v 19 h a 13.12. v 19.30 h – VÁNOČNÍ
KOLEDA: 9. MUZIKÁLOVÝ PŘÍBĚH ZUŠ
J. KLIČKY KLATOVY
17.12. v 19.30 h – KVARTET – komedie
19.12. v 19.30 h – J.J. RYBA: ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ
28.12. v 19.30 h – SCREAMERS – TAM A ZA−
SE ZPÁTKY!
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

Galerie U Bílého jednorožce  
do 15. 1. 2023 –VÝSTAVA: RYTMUS – české
umění od šedesátých let až do současnosti. 
2. 12. 2022 v 17 h – PŘEDNÁŠKA MGR. DA−
VIDA FRONKA A MGR. VÁCLAVA ŠIPLY:

USA VE 20. STOLETÍ JAKO SVĚTOVÁ VEL−
MOC
10. 12. 2022, od 13 h do 16 h – PŘEDVÁ−
NOČNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI 
16. 12. 2022 v 17 h – PŘEDNÁŠKA MGR. JA−
NA CHALOUPKY A MGR. JIŘÍHO VYČICH−
LA, PH.D.: ZBROJENÍ A ZNEPŘÁTELENÉ
BLOKY (NATO A RUSKÁ AGRESIVNÍ POLI−
TIKA)
Kontakt – 376 312 049 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 
Výstavy:
do 1. 1. 2023 – VÝSTAVNÍ SÁL: RETROGA−
MING – interaktivní výstava o historických po−
čítačích a starých hrách
do 1. 1. 2023 – CHODBA 1. NP: PEREGRI−
NUS SILVA BOHEMICA – 3D modely barok−
ních památek
do 1. 1. 2023 – PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
A SCHODIŠTĚ: KLATOVY V OBRAZECH –
historické obrazy, pohlednice a fotografie 
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

KLENOVÁ
Galerie Klenová

3. 12. 2022 v 16 h – PURKRABSTVÍ HRADU

KLENOVÁ: ADVENTNÍ RECITÁL LUBOMÍRA
BRABCE 

HORAŽĎOVICE
Kulturní dům

10. 12. ve 20 h – VÁNOČNÍ PLES TJ SOKOL
HRADEŠICE
16. 12. v 19 h – MATURITNÍ PLES 4.SG +
GD
20. 12. v 17 h – KULTURNÍ DŮM: VÁNOČNÍ
KONCERT POUPATA A KVÍTEK
25. 12. ve 20 h – VÁNOČNÍ RETRO PARTY
90´+ 00´ 
30. 12. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU:
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA

Kulturní akce
10. 12.  od 9 do 12 h – MÍROVÉ NÁMĚSTÍ:
ŘEMESLNÝ A FARMÁŘSKÝ JARMARK
S KULTURNÍM PROGRAMEM
10. 12.  v 18 h – KOSTEL SV. PETRA A PAV−
LA: ADVENTNÍ KONCERT – M. Kociánová a
K. Englichová
19. 12.–1. 1. – PARK OSTROV: HRA NA
 OSTROVĚ – STAROČESKÉ VÁNOCE – plně−
ní úkolů, losování odpovědí, samoobslužná

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Příští Rozhled vychází 
14. prosince 2022
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HLEDÁME spolupracovní−
ka na DPP. Jedná se o po−
mocné podlahářské prá−
ce. Tel.: 603145260. RR
22514

PRODÁM byt 1+1 v  Nýr−
sku, 40 m2, 3.NP s  výta−
hem, k bytu je malý sklep a
na schodišti balkon. Cena
1.980.000 Kč. Tel.:
728613627. RR 22952

URGENTNĚ hledáme
k  prodeji byty do 70 m2
v  panelových i cihlových
domech v Klatovech a Do−
mažlicích. Máme připrave−
ny investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transakce
je dokončena v  řádech
dnů. Možnost vyplatit zálo−
hu předem. Exekuce či zá−
stavy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
22030

NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3+1 s  lodžií v Klatovech.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do 3
mil. Kč. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM
22031 

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 2+1/3+1 o min. vý−
měře 50 m2 kdekoliv v Do−
mažlicích. U vyšších pater
podmínkou výtah. Cena do

2,5 mil. Kč. Peníze k dispo−
zici ihned. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
22032 

PRONAJMU nebytový pro−
stor 80 m2 – Voříškova uli−
ce, Klatovy, tel.
603725073. RR 22922

PRONAJMU byt 2+1
v  rod. domě v  Nýrsku.
Dlouhodobě. Tel.:
604791334. RR 22967

PRONAJMU nadstandard−
ní byt 1 + kuchyňský kout
35 m2, 4. patro, výtah,
s  garážovým stáním, pod
ostrahou, v centru Klatov.
Nájem 10.000 Kč, energie
a služby 3.000 Kč/měsíc.
Vratná kauce 30.000 Kč.
Tel.: 602614480. RR
22983

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme
s  velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouhodo−
bému pronájmu. Zaručuje−
me pouze solidní klientelu,
jejíž výběr můžete sami
ovlivnit. Právní servis, pře−
vody energií a klientský
servis po celou dobu náj−
mu je samozřejmostí
Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22028

PRO ZAMÉSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celém
Plzeňském kraji. Nabídněte
nám svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební
schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi máme

zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22029 

SMRKOVÉ hranoly 14 x 14
a 16x16 cm. Délka 5 m.
Dále suchá smrková prkna
délka 5 m. Tel.:
728553330. RR 22914

OBRAZ Vladimír Levora,
olej na plátně, 85 x 60 cm
– „Malířův kůň v  zahradě
na Klenové“ – 7.000 Kč,
dále prodám zánovní kar−
mu Junkers za 500 Kč, tel.:
602857551. RR 22920

SBÍRKU figurek slonů
z  různých materiálů i růz−
ných velikostí v  krabici po
50 až 100 kusech. Možno
prodat i po krabici od 500
Kč. Tel. 731410964. RR
22927

PRODÁM MYČKU BOSCH
SRS 43E12 EU/03, rozmě−
ry š. 45 x h. 60 x v. 81 cm.
Cena 2.500 Kč. Klatovy.
Tel.: 732751877.

SOUSTRUH s  veškerým
příslušenstvím, cena doho−
dou, při rychlém jednání
sleva. Tel.: 732561484. RR
22942

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elek−
třiny vč. jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Dále prodám maringot−
ku, obloženou palubkami,
zařízenou k  okamžitému
používání, dřevěné zahrad−
ní domky. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 22081

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

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté strop−
ní panely 6 x 1 m, dále pa−
nely 220 x 60 x 12 cm, Pl−
zeň a okolí. Možnost nalo−
žení a zajištění dopravy.
Tel.: 604867469,
60338321. PM 22082

KOUPÍM cihly, ocelové
podpěry a zbytky staveb−
ního materiálu. Tel.:
721866006. RR 22660

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenské−
ho muzea okupace a
osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily, helmy, dalekohle−
dy, kordíky, bajonety, te−
sáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vy−
znamenání, opasky, pou−
zdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky, tor−
ny, telata, spacáky, šavle

apod. Zájem máme i o
fotografie, dokumenty a
časopisy. Velice děkuje−
me za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
731454110.

VOJENSKÝ bazar: zdarma
nabízíme odborné oceňo−
vání historického vojen−
ského materiálu, převáž−
ně z  období I+II světové
války. Též možnost odku−
pu, nebo prodeje. Tel.:
731454110.

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

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

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

KOUPÍM staré jízdní kolo
do r. 1950, mosaznou
pumpičku, starou Babetu i
nepojízdnou, Škodu 120M,
nová zadní světla aj. ná−
hradní díly, také na starého
Pionýra. Návody na obslu−
hu a katalogy, dobové pro−
spekty. Tel.: 721730982.
PM 22006

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový ná−
bytek, gauče, noční stol−

ky. Stav nerozhoduje. Sta−
čí napsat SMS či prozvo−

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22070

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

Z  POZŮSTALOSTI KOU−
PÍM vše staré: porcelán,
kamenné hrnce, hodiny
obrazy, nádobí, váhy, rádia,
vojen. věci z války atd. Tel.:
737903420. PM 22009

PŘIJMEME řidiče sku−
piny C, 12 tun, auto−
mobil VOLVO a MAN.
Jízdy pondělí až pátek,
minimálně 2 x týdně
zpět v Klatovech. K
dispozici byt v Klato−
vech 2 + 1.  Tel.:
606073063. RR 22941

PRODÁME letošní
vlašské ořechy nelou−
pané 1 kg / 70 Kč.
I větší množství. Tel.:
603498614. RR
22954

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

Prodám palivové smr−
kové dřevo nařezané
na 30 cm. Plánicko.
Cena dohodou. Tel.:
606641122.

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou proskle−
nou vitrínu. Dále litino−
vou výlevku, starý
truhlářský ponk s dře−
věnými závity, řeznický
špalek, různé litinové
nohy,dílenské lampy,
plechové skříňky se
šuplíky. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322, pa−
vel.rejsek@seznam.cz
PM 22043

KOUPÍM různé před−
měty ze starého koloni−
álu, restaurace, obcho−
du, ordinace, kanceláře
– nábytek, osvětlení,
reklamní materiál – ce−
dule, nádoby, plechov−
ky, plakáty, flašky, a ji−
né.Vše staré, spojené
se Starým Plzencem:
pohlednice, foto, pla−
káty, obraz a jiné. Tel.
603512322, pavel.rej−
sek@seznam.cz .PM
22041
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

PRODÁM PLASTOVÉ
SUDY 220 l, cena 300
Kč, tel. 603819297.
RR 22030
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Dne 10. prosince
2022 vzpomeneme
prvního výročí, co nás
navždy opustila milo−
vaná manželka, ba−
bička paní 

Anna Boublíková
z Klatov. 

S láskou vzpomíná
manžel a celá rodina. RR 22935

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Netruchleme, že jsme ji ztratili, nýbrž 
buďme vděční, že jsme ji měli…

Dne 24. listopadu
2022 uplynulo 10
smutných let, kdy od
nás navždy odešla 

paní Jana Brožová
ze Lhovic.

S láskou a úctou stále
vzpomíná syn Libor
s rodinou. RR 22827

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 1. prosince 2022
si připomeneme 15
smutných roků, kdy
nás navždy opustil náš
milovaný bratr, pan

Jiří Hrach, 
starosta Nezdic

na Šumavě.
Stále vzpomínají sestry
Pavla, Jitka a  Dagmar s rodinami.   RR 22915

Už jen kytičku na hrob Vám můžeme dát,
chvíli postát a tiše vzpomínat.

Dne 22. 12. 2022 uplyne 15 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila ve věku 75 let paní

Miloslava Vacovská.
A dne 14. 11. 2022 uplynuly 3 roky, kdy
nás navždy opustil ve věku 88 let pan

Stanislav Vacovský z Malé Vísky.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

RR 22837

Kdo dobře žil, ten v srdcích neumírá…
Dne 26. 11. 2022
uplynul 1. smutný rok,
co nás navždy opustila
paní 

Marie Bejvlová
z Chvalšovic.

Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme. Děti
s rodinami.  RR 22826

28. 11. 2022 uplynul
1. rok, kdy nás na−
vždy opustila moje
drahá manželka

Jarka Kudrnová
z Plichtic čp. 33.

Stále vzpomínají man−
žel Karel a synové Jan
a Luboš.       RR 22874

21. 11. 2022 tomu
 bylo 20 let, co zemřel
pan 

Zdeněk Ližan 
z Bíluk. 

Vzpomíná bratr a ses−
tra s rodinami. 

RR 22916

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
Dne 23. listopadu
2022 uplynulo 5 let,
kdy nás navždy opus−
til pan

Josef Míka z Lub
u Klatov.

S láskou vzpomínají manželka a dcery s ro−
dinami. RR 22913

Dne 11. 11. 2022 uplynulo 20 let od úmrtí 

pana Martina Gibaly 
a 11. 1. 2023 to bude 11 let od úmrtí paní 

Anny Gibalové z Nýrska. 
Vzpomíná syn Jiří s rodinou.       RR 22844

Dne 21. 10. 2022
uplynul čtvrtý smutný
rok, kdy nás navždy
opustila paní 

Marie Kubíková
z Klatov, 

Dne 2. 11. 2022 uply−
nul čtvrtý smutný rok
od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan 

Ing. Václav Kubík.
Dne 13. 11. 2022
uplynulo devět let ode
dne, kdy nás navždy
opustil pan

Stanislav Doskočil.
Vzpomeňte s námi – rodina.         RR 22912

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvilič−
ku postát a tiše vzpo−
mínat.

Dne 9. 12. 2022 uply−
ne 5. rok od úmrtí pana

Karla Kohouta
z Pečetína.

Stále vzpomínají manželka, dcera Jaruš s
rodinou, snachy Miluš a Jaruš a vnoučata.

RR 22925

Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz,
maminko, navždy zůs−
tává v nás!
Dne 28. 11. 2022
uplynulo 11 let plných
bolesti a smutku, kdy
nás navždy opustila
naše drahá a milova−

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

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

RR 22929

Kdo měl rád, vzpomene
a taky nezapomene…
Dne 20. listopadu
2022 uplynulo 15
smutných let od chví−
le, kdy nás navždy
opustila paní

Milada Kováříková
z Koryt.

S láskou a úctou vzpomínají manžel, synové
s rodinami a ostatní příbuzní. RR 22919
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VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Dne 13. prosince 2022 si připomeneme
100 let od narození pana 

Štěpána Šebesty z Číhaně
a dne 20. ledna 2023 osm smutných let od
chvíle, kdy nás navždy opustila paní 

Anna Šebestová z Číhaně.
S láskou vzpomíná celá rodina.       RR 22932

Dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích těch,
kteří ho milovali…
Dne 21. listopadu
2022 uplynulo 15 let
ode dne, kdy nás na−
vždy opustil pan 

Stanislav Loveček
z Janovic nad

Úhlavou. 
S láskou a úctou vzpo−

míná manželka a děti s rodinami.    RR 22924

Odešla jsi bez slůvka
rozloučení tak náhle,
že je těžko k uvěření.
Dne 10. listopadu
2022 uplynul desátý
rok od chvíle, kdy
všechny opustila paní

Květoslava Malá,
roz. Trefancová

z Klenové.
Stále s láskou vzpomínají manžel, děti Pep−
ča a Květka s rodinami, sestra Maruš s rodi−
nou a ostatní příbuzní a známí.     RR 22923

Dne 5. 12. 2022 uply−
ne 4. smutný rok od
chvíle, kdy nás opus−
tila paní 
Věra Macounová

z Horažďovic. 
Vzpomínají dcera a
syn s rodinami.                              

RR 22917

Kdo v srdci žije, 
neumírá…

Dne 4. 12. 2022 uply−
ne 1. smutný rok, kdy
nás navždy opustil
náš milovaný tatínek,
manžel, syn, bratr, zeť,
strýc a kamarád, pan 

Jan Šebesta.
S láskou a s velkou
bolestí v srdci vzpomínají manželka Martina,
syn Jan, rodiče z Lub, rodiče z Plzně, sou−
rozenci a ostatní příbuzní. Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou s námi. RR 22936

Èas plyne, bolest 
a zármutek zùstávají.

4. prosince 2022 uply−
ne 16 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.                          

RR 22933

Dne 4. 12. 2022 uply−
ne první velmi smutný
rok od úmrtí naší milo−
vané manželky, ma−
minky a babičky 

Věry Marešové
z Tajanova.

S láskou v srdci navždy
vzpomínají manžel Mirek a dcery s rodinami.

RR 22943

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají…
Dne 30. 11. 2022
uplyne 20 let, kdy nás
navždy opustil pan 

Miroslav Lepší
z Tužic.

S láskou stále vzpomí−
nají manželka Jana, synové Mirek a Tomáš,
bratr a ostatní příbuzní. RR 22956

Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění a ni−
kdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změ−
ní. Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás. 
Dne 11. prosince
2022 uplyne pátý

smutný rok ode dne, kdy nás navždy opustil

pan Pavel Babka z Klatov. 
Stále vzpomíná dcera Petra s rodinou. Všem,
kteří si vzpomenou s námi, děkujeme.

RR 22944

23. listopadu 2022
uplynuly čtyři roky ode
dne, kdy zemřel pan

Václav Jandoš. 
Vzpomínají rodina a
štamgasti restaurace a
penzionu Klatovský
dvůr.             RR 22945

Dne 11. 12. 2022
uplyne již pět let ode
dne, kdy jsme se
s těžkým srdcem mu−
seli rozloučit s panem 

Rudolfem 
Raškem z Nýrska.
S láskou vzpomínají
manželka Miluše a děti
Soňa, Iveta a Rosťa s rodinami.    RR 22949

21. 11. 2022 uplynulo
21 let, kdy nás navždy
opustil pan

Antonín Kubovec
muzikant
z Úsilova.

Kdo jste ho
znali, prosím vzpo−
meňte s námi. Děti
 Jiřina, Antonín a Karel s rodinami. RR 22964

Utichlo srdce, uběhl čas, vzpomínku 
v srdci má každý z nás.

Dne 16. listopadu
2022 uplynul 10.
smutný rok, kdy nás
navždy opustil milova−
ný manžel, tatínek a
dědeček pan

Vladimír Běloch 
z Pihovic. 

S láskou a úctou vzpo−
mínají manželka, děti a vnoučata. RR 22968

Dne 10. 12. 2022
vzpomeneme 1. smut−
ného výročí úmrtí pana 

Bohuslava Vítovce
z Rajského. 

Stále vzpomínají dcera
Jiřina s rodinou a syn
Tomáš. RR 22978
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SBĚRATEL koupí LP gra−
mofonové desky, i celou
sbírku. Přijedu. tel 721
442 860. PM 22107

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

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

KOUPÍM staré hrnečky,
hrnce−kameninu, váhy,
porcelán, sklo, obrazy,
hračky, hodiny, hodinky,
trojúhel. plechovky od ole−
jů, moto díly−Jawa, Moped,
Pionýr, reklamní plech. ce−
dule na zeď. Tel.:
732431470. PM 22053

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

SBĚRATEL koupí staré ob−
razy a jiné starožitnosti.
Solidní jednání. Tel.:
608979838, E−mail: vla−
dislav.soucek@seznam.cz
. PM 22038

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

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

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

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykoupí−
me vaši chalupu či chatu
v okrese Klatovy a Domaž−
lice. Podmínkou pouze

vlastní pozemek a zavede−
ná elektřina. Peníze vyplá−
címe do tří dnů. Právní ser−
vis zajištěn. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
22027

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

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

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

KOUPÍM tento typ křesel
a starožitný nábytek a ná−
bytek do roku 1980. Stav
nerozhoduje. Stačí napsat

SMS či prozvonit, ozvu
se. Tel.: 776599696 a

email.:  slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22071

VYKOUPÍME starší staveb−
ní stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a výkup
železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 22083

KDO DARUJE starý vosk
nebo svíčky za poštovné?
Pokud se domluvíme, zašlu
vám novou svíčku zdarma,
pište na: voskasvicky@se−
znam.cz. RR 22659

PRONAJMU trubkové le−
šení + podlážky cca 100
m2 – 2 000 Kč/měsíc. I
dlouhodobě. Vratná kauce
5000 Kč. Klatovy. A záro−
veň koupím spony−žabky,
spojky−doutníky, trubky.
Tel.: 720686209. RR
22972

DÍKY, DÍKY chovatelům a
chovatelkám v Plzni−Dou−
bravce za uspořádání krás−
né výstavy zvířat okras−
ných holubů, králíků, slepic
atd. Velký dík patří i všem
chovatelům zvířat, kteří zde
vystavovali. Byla to paráda.
Petr Škodovka Lindmajer.
PM 22127

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

PRODÁM Peugeot 2008,
r.v. 11/2013, provoz 2014,
obsah 1.6 hdi, 68 kw, naj−
eto 163tkm, servisní kníž−
ka, bílá barva, klima, ser−
vo, vyhřívaná sedadla,
radio, abs, el okna, esp,
velmi dobrý stav, nová stk
a emise, cena: 205000 Kč,
Klatovy, telefon:
723439518. RR 22973

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Kou−
pím staré českoslo−
venské motocykly
všech značek, v ja−
kémkoliv stavu i
jednotlivé díly. Přijedu
ihned, platím ihned v
hotovosti. Slušné a fé−
rové jednání. Tel.:
607946866. E−mail:
klsp@seznam.cz.  RR
22142

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 
Nezasíláme složenku ani fakturu
na úhradu řádkových inzerátů.

Pokud nejsou adresa nebo 
telefon uvedeny v inzerátu, tak je

telefonicky NESDĚLUJEME !

Pokud inzerát končí značkou 
PM (+číslo), zasílejte prosím 
písemné odpovědi na adresu 
plzeňské redakce Rozhledu: 

Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň
tel.: 377 221 996

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

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Dne 9.11. 2022 jsme
vzpomněli nedožitých
90. narozenin pana 

Josefa Mazance
z Kydlin. 

Stále vzpomínají syno−
vé Jaroslav a Miroslav
s rodinami.    RR 22979   

V letošním roce jsme
vzpomněli 20. výročí
úmrtí paní 

Vlasty Vališové 

a 1. výročí úmrtí paní 

Vlasty Hanušové,
rozené Vališové 

a její dcery 

Ivany Pilcové. 
Vzpomíná dcera, ses−
tra a teta Jiřina Vítov−
cová s rodinou. 

RR 22980

Dne 23. 11. 2022
uplynulo již 15 let od
chvíle, kdy nás náhle
opustil náš tatínek a
dědeček 

MVDr. Pavel Ježek
z Chudenína. 

Čas nic nezměnil na
tom, jak moc nám
všem chybí. Vzpomí−
náme na jeho humor, na jeho úžasnou fan−
tazii a široký okruh zájmů. Jeho život a život−
ní postoj jsou pro nás stále velkou inspirací.
Kdo jste jej znali, zavzpomínejte, prosím,
s námi. Děkují dcery s rodinami.

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 5. listopadu 2022
uply nul 14. smutný rok
od úmrtí pana
Otomara Kiewega

z Nýrska. 
Stále vzpomíná man −
želka Libuše, dìti 
s rodinami a vnouèata. 

RR 22921

PRODÁM čisté IBC NÁ−
DRŽE 1000 L za 1700
Kč. Tel. 604589329.
RR 22029
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PRODÁM Opel Meriva
model OPC line 1,6 Ben−
zín, r.v. 2008, 97 000km.
Klimatizace, couvací čid−
la, vyhřívané sedačky, zá−
novní celoroční pneu, vy−
měněné rozvody motoru,
originál tónovaná skla.
Cena 99.000 Kč. Tel.
603535061. 

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

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 12/ 2012, ob−
sah 1.6 tdi, 77kw, najeto
210tkm, etříbrná metalíza,
airbagy, klima, esp, velmi

pěkný stav,nová stk a emi−
se, cena: 159000,−, KT,
Telefon: 723/439518. RR
22974

PRODÁM Dacia Sandero,
r.v. 2008, provoz 2009,
servo, central, radio, nová
stk a emise, cena:
55000,−, Telefon:
723439518, Klatovy. RR
22975

PRODÁM Škoda Fabia
kombi, r.v. 2012, obsah
1.6 tdi, černá metalíza,
parkovací senzory, servis−
ní protokoly, alu kola, abs,
esp, imobiliser, top stav
bez koroze, vyhřívaná se−
dadla, radio, nová stk a
emise, cena: 127000,−
Kč, KT, telefon:
723439518. RR 22976 

PRODÁM Fiat Panda, r.v.
2009, obsah 1.1, benzin,
žlutá barva, bez koroze,
nová stk a emise, radio,
zimní pneu, KT, cena:
59000,−, Tel: 723439518.
RR 22976

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

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

PRODÁM stavební
Dumper s dieselovým
motorem, nosnost
1200 kg. Cena 50.000
Kč. Tel. 604589329.
RR 22033
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55 LET hledá k občasným
schůzkám hezkého večera
ml. přítelkyni, ne profesio−
nálku. Finančně vypomo−
hu. Tel.: 721927295. RR
22940

HLEDÁM milou ženu, třeba
i UK. Jsem abstinent a ne−
kuřák. Je mi 52 let, bydlím
30km od Domažlic. Ty nej−
lépe z okr. DO, TC. Vánoce
třeba už spolu. Tel.:
737097678. RR 22958

DĚDEČEK 59/170, absti−
nent, nekuřák hledá vitální
babičku od 55 do 65 let,
nejraději KT, není podmín−
kou. Zn.: Vánoce ve dvou.
Odpovědi prosím zasílat do
redakce. RR 22962

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

CHLAP hledá v Plzni ženu,
nekuřačku, milenku do 40
let. Budu tě rozmazlovat,
zázemí mám. Tel.:
721192337. PM 22126

HLEDÁM vysokého chlapa
48–55. Já 48/184 – rozve−
dená. KT−DO, tel.:
722157724. RR 22926

70LETÁ hledá štíhlého ka−
maráda nekuřáka na toulky
přírodou a výlety. Auto vítá−
no. DO tel.: 702355315.
RR 22947

55/161 HLEDÁ par tnera
pro život na vsi. Zn.: DO,
KT. RR 22959

ŽENA 70 let hledá přítele
přiměřeného věku, neku−
řačka z okolí Plzně. Vánoce
se blíží, nemusíme je prožít
sami. Odpovědi do redakce
pod č. inzerátu nebo na
mail soumarovadana@se−
znam.cz. PM 22128

PLZEŇAČKA SŠ 65/170,
nekuřačka, hledá přítele
vyšší postavy pro trvalý
vztah. Prosím SMS na tel.:
704407647. PM 22129

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme
– zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – po−
stavíme. Poté si můžete
v klidu užívat bezpečí va−
šeho domova. Volejte:
733710319, pište:

 bezdek@plotana.cz, nav−
štivte: www.plotana.cz.

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

MÁTE doma nábytek a
chromový trubkový náby−
tek, křesla a nevíte co s
nimi??? NÁBYTEK do roku
1980 a starožitný nábytek
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma od−
vezu, vykoupím, zpro−
středkuji prodej – za od−
voz. Tel.: 608887371 / E−
mail: nabytek1980@se−
znam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit. Od−
povím.  RR 22073

NABÍZÍM příležitostnou
autodopravu dodávkou do
3,5 tuny.  Klatovy. Tel.:
602251722. RR 22982

KINDERGELDY: pomohu
vám vyřídit žádost na Kin−
dergeld a Eltrngeld. Více
na www.kindergeldy.cz.
RR 22928

NABÍZÍM výuku na tyto
hudební nástroje: klavír,
bicí, kytara, baskytara. V
případě zájmu mě kontak−
tujte na tel.: 728855692,
e−mail: Thornmoon@se−
znam. cz.  Po domluvě vý−
uka u vás doma nebo u
mě doma. Janovice nad
Úhlavou. RR 22936

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

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

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte

se o rychlém jednání a so−
lidním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsí−
ce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22034 

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22072

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako je−
diná realitní kancelář v Pl−
zeňském kraji vám vyplatí−
me až 80% kupní ceny vaší
nemovitosti předem. Pení−
ze máte na účtu do 24 ho−
din. Neslibujeme – garan−
tujeme. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM
22035

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

PRODÁM kamerunskou
ovečku a beránka – stáří 6
měsíců a tetovací kleště na
králíky, okr. DO – Staňkov−
sko, tel.: 606231922. RR
22966

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost. Pl−
zeň. Volat 7−22 hod na
tel.: 773153057. KŘI PM
22124

DRAZÍ „MASŇÁCI“
sejdeme se opět po ro−
ce v sobotu 7. ledna
2023 v restauraci Pod
Hůrkou („Bydlo“) v Kla−
tovech v 15 h. Případné
dotazy zodpoví p. Sta−
nislav Popelka –  mobil,
tel. č. 777314661). RR
22934

ÚVĚRY jištěné nemo−
vitostí pro občany a
podnikatele, bez pro−
kazování příjmů, bez
nahlížení do registru,
bez poplatků, tel.:
777207094. RR 22951

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

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

ZAPLATÍM min.
20.000 Kč za každou
starou pivní lahev s
nápisem: Klečka, Dol−
lanský, Petrmichl,
Gotz, Stubenbach, Ja−
rolím, Pauli, Šebesta,
Melan, Kolinec, Maš−
tovský, Plánice, Kun−
dratitz, Lešer, Šubrt,
Mačice, Watzlawick,
atd. Tel. 606245515.
RR 22687

ÚDRŽBA ZAHRAD, 
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
PALIVOVÉ DŘEVO, 

tel.+420 28709070
www.kacim.cz. 

RR 22903

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

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

Tel. 604 737 781

TOUŽÍŠ po krásném cel−
kovém uvolnění, všem
co k  tomu patří i něco
navíc? V předvánočním
čase se těším na úžasné
rozkoše, které společně
prožijeme. Já na fotce se
těším v postýlce. Veselé
Vánoce. Zavolej a přijeď,
budeš 100% spokojený.
SMS ne, jen volat na
604737781. KŘI PM 221233

JSEM NOVÁ, pohledná
dlouhovláska, tak akorát,
sexík hodně rozmanitý.
Možná též i trojka s ka−
marádkou. Úžasný pro −
žitek. Tel.: 735336077,
SMS ne, pouze volat ve
dne – domluvíme se.

KŘI PM 22118
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