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Milí čtenáři,
na letošní únor ne−
budu vzpomínat
s příjemnými poci−
ty. Po dvou letech
trvající hrozby
jsem poprvé osob−
ně prožil nemoc,
která změnila náš
svět, postihla mili−

ony lidí a vzala si krutou daň mnoha
mrtvých. Možná jsem měl štěstí, že
již virus nebyl tak silný, možná jsem
měl dostatečně připravenou imunitu,
možná mně pomohl nový lék, který
předepsala moje praktická lékařka,
přesto přes všechno jsem s nemocí
zápasil 14 dní a některé noci a dni
bych opravdu rád ze své paměti vy−
mazal. S vlastní zkušeností a s po−
sledními údaji zdravotní statistiky

snad se již můžeme těšit z toho, že
Covid 19 se brzo stane jen jednou
z horších kapitol lidských dějin. Pokud
by přesto v nadcházejícím období
potkal i někoho z vás, nepropadejte
strachu, věřte si, bojujte a vyzkoušejte
cokoli, co vám může pomoci.
Uplynulý měsíc se bohužel zapíše do
naší paměti i něčím snad ještě horším,
než byla pandemie. Jen několik stovek
kilometrů od našich hranic se válčí,
umírají lidé, vojáci i civilisté, ničí se
obrovské materiální hodnoty. Válka ni−
kdy nemá vítěze. Ten, kdo vítězí dnes,
může být zítra poraženým. Všichni
však mají lidské oběti, všichni jsou na−
konec poraženi a bohužel to poznáme
i my. Myslel jsem, že je stále vůle se
domluvit a jednat, že jde jen o válku
nervů, ale hluboce jsem se mýlil. Pro−
sím jen o jedno, aby náš svět nikdy
nemusel okusit hrůzy jaderného kon−
ce. Pokud chcete udělat něco pro
ukrajinské matky s dětmi, které v sou−
časné době musejí prchat do bezpečí
dále do Evropy, můžete využít napří−
klad sdružené pomoci charitativních

a neziskových organizací, které naj−
dete na internetových stránkách
https://www.pomahejukrajine.cz/. 
Přes všechny hrůzy současného svě−
ta by nikdo neměl zapomínat na zvyky
a tradice, které dávají našemu lidské−
mu životu řád a smysl. Stále je ještě
řada obcí, kde se drží veselé maso−
pustní průvody a oslavy a připravuje−
me se tak na nadcházející období 46
dnů předvelikonočního půstu a du−
chovního rozjímaní, které vyvrcholí
15. až 18. dubna velikonočními svát−
ky. Jaro patří k nejmagičtějšímu obdo−
bí roku. V ezoterice se uznávají jako
symbol jara dva posvátné stromy:
olše a olivovník. Olše je stromem
mystiků, mágů a zasvěcenců, zvýraz−
ňuje a posiluje duchovno v lidské by−
tosti. Olivovník je spjat s meditací a
jógou. Velikonoční slavnosti lze vidět
jako symboly očisty, počátek regene−
race, takové "zmrtvýchvstání" ducha
i těla po dlouhém zimním období. Čas
Velikonoc byl brán s velkou vážností,
protože se věřilo v předurčení osudu a
víry našich předků byly posvátné.

Nadcházející březen je pro nás
i z těchto důvodů měsíc velmi důleži−
tý. Jarní rovnodennost letos nastane
přesně 20. března 2022 v 16:33 ho−
din. Den začíná být delší než noc a
podle starých národů získávají pře−
vahu síly světla nad silami tmy.
 Obrazně si to můžeme vysvětlit i jako
síly dobra nad silami zla. Právě proto
byl tento den tak významný pro
všechny předchozí civilizace a měl
by být důležitý i pro nás. 
Pokud ucítíte v tyto dny jarní únavu,
není na boj s ní prý lepší metoda, než
pohyb a očistná kůra. Ta může napří−
klad vypadat tak, že snížíte alespoň na
dva týdny množství přijímané potravy,
ale ne tak, aby vám bylo hlady špatně,
jen lehčí jídla. Budete pít co nejvíce
čisté vody a současně omezíte mouč−
ná jídla a tuky na minimum. Vyjděte si
na procházku do přírody, všude ucítíte
nový bujný život, příroda se probouzí,
probudíte se i vy. 
Zajímavý a snad již klidnější březen,
hodně zdraví a příjemné čtení Rozhle−
du vám přeje Karel Bárta, šéfredaktor.

Příští Rozhled vychází 6. dubna 2022
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V sobotu 30. 7. 2022 vás srdečně
zveme do Klatov. Uskuteční se zde
celodenní charitativní akce na atletic−
kém a sokolském stadionu pro dvě
maminky samoživitelky s nemocnými
dětmi. 
První maminka Kateřina Faitová s dce−
rou Nikolkou bydlí v Klatovech. Lékaři
Nikolce diagnostikovali loni v červenci
akutní lymfoblastickou leukémii s vy−
sokým rizikem. Od lékařů přišla i zprá−
va, že bude muset podstoupit trans−
plantaci kostní dřeně. Hledal se dárce,
který by měl potřebnou shodu, bohužel
se nenašel. V současné době Nikolce
probíhá dlouhá a intenzivní léčba, kdy
hodně času tráví v nemocnici a pod−
stupuje chemoterapie. 
Nikolka potřebuje mít čisté a sterilní
prostředí. Má slabou imunitu a veškeré
nemoci, plísně a nevhodné podmínky
jsou pro ni nebezpečné. Peníze ze sbír−
ky by proto byly použity na potřebnou
úpravu bytu (rekonstrukce koupelny) a
vybavení, popřípadě nutné výdaje
s léčbou (dieta, doprava,…), aby měla
Nikolka co nejvhodnější prostředí.

Druhá maminka Michaela Moravcová
s dcerami (dvojčaty) Johankou a Eliš−
kou bydlí v Dobřanech. Zcela zdravým
holčičkám byl ve 4 letech diagnostiko−
ván autismus. 
Aby toho nebylo málo, kolem sedmého
roku začala mít Eliška problémy s mo−
torikou. Bez příčiny nekontrolovatelně
padala a neměla najednou sílu ušláp−
nout kolo, na kterém dříve bez problé−
mů a ráda jezdila. Johanka začala mít
problémy stejného rázu o pár měsíců
později. 

Poté přišla krutá
diagnóza – pleten−
cová svalová dys−
trofie. Nemoc, při
které postupně
odumírají svalová
vlákna a později
celé svaly. Také se
zkracují šlachy
v celém těle.
V současnosti hol−
ky ujdou stěží pár
metrů po bytě, ven

už ale vyrážíme
jen na vozících.
Bohužel zatím ne−
existuje žádná
léčba, takže jedi−
né, co holky ales−
poň trochu udržu−
je v nějaké kondi−
ci, jsou rehabilita−
ce, které si platí−
me samy.

Osobně jsme obě rodiny navštívili a po
seznámení s jejich osudy se rozhodli
pomoci. Zprostředkovali jsme pro obě
rodiny veřejnou sbírku, která potrvá až
do konání zmíněné charitativní akce
v Klatovech.
Účastníky této akce čeká celodenní
program plný sportu a zábavy. Vše
začne dopoledne charitativním během,
jehož patronem je český oštěpař Petr
Frydrych. On se osobně postaví na
start tohoto závodu. Již teď si můžete
zarezervovat místo v běhu na webu:
behpronadeji.cz
Po skončení běhu jsou pro návštěvní−
ky připraveny autogramiády sportov−
ců, akrobatická i taneční vystoupení,
pro děti zábavné hry a spousty dal−
ších zajímavostí. Celý odpolední a ve−
černí program budou k vidění vystou−
pení kapel. Součástí programu bude
i nábor Českého národního registru
dárců dřeně.
Věříme, že se na této akci nebudete
nudit, užijete si celý den a společně
uděláme dobrý skutek.
Pořadatelem je spolek Oprechtice
 Firesport team z.s. společně s orga−
nizací Rozběhámečesko. Spolek pro−
střednictvím projektu #Rytířpomáhá
pomáhá podobnými akcemi dětem od
roku 2019. Spolupracuje s Českým
národním registrem dárců dřeně.  (re)

Charitativní Běh pro naději v Klatovech
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OTÁZKA: Co je dobré prověřit, než
koupíte nový dům?

ODPOVĚĎ: Koupě rodinného do−
mu je pro mnoho lidí závažným život−
ním krokem spojeným s velkou investi−
cí. Než se koupě uskuteční, čeká vás
především výběr vhodné nemovitosti.
S tím je spojena potřeba zjistit si dosta−
tek informací o nemovitosti samotné.

Nepodceňujte základní 
informace
Jestliže vyhledáte konkrétní nemovi−
tost, vždy si zjistěte, zda nemovitost,
nabízená k prodeji, souhlasí s údaji na
listu vlastnictví v katastru nemovitostí.
Pořiďte si úplný výpis z listu vlastnictví.
Důležité je, zda souhlasí parcelní čísla,
zda není u nemovitosti poznámka o na−
řízení exekuce či dražbě nemovitosti.
V případě pochybnosti si můžete infor−
mace o exekuci či dražbě ověřit u Exe−
kutorské komory ČR či na veřejném
portálu dražeb, který je součástí cen−
trální evidence exekucí. Dále si zjistěte,

zda je stavba součástí pozemku či sa−
mostatnou věcí. Pokud je stavba sa−
mostatnou věcí, informujte se, zda byla
nemovitost nabídnuta majiteli pozemku
v rámci předkupního práva. Nezapo−
meňte také na výměru pozemku, která
by měla být jasně stanovena a zapsána
ve veřejném seznamu.

Vlastnictví nemovitosti
S jedním vlastníkem nemovitosti se
jedná snáze. Pokud je však vlastníků ví−
ce, a vy jednáte s jedním z nich nebo
se zprostředkovatelem, uvědomte si,
že s prodejem nemovitosti musí sou−
hlasit všichni. Nedejte tedy na různé
výmluvy typu „tetička si to určitě roz−
myslí“. Chtějte doložit souhlas všech

spoluvlastníků. Pokud za ně jedná jed−
na osoba, měla by mít úředně ověře−
nou plnou moc, v níž bude jasně uve−
deno, že zastupuje spoluvlastníky při
prodeji té dané nemovitosti. Jestliže
plánujete koupi ideálního podílu na ne−
movitosti, zjistěte si zákonná a sjedna−
ná předkupní práva ostatních spolu−
vlastníků. Je nutné vědět, zda byl podíl
nabídnut dle zákonného předkupního
práva (platného od 1. 1. 2018) ostat−
ním spoluvlastníkům. Pokud tomu tak
není, mělo by být v katastru nemovi−
tostí zaneseno, že se spoluvlastníci
předkupního práva pro sebe i pro své
potomky vzdali. Nebo je třeba doložit,
že spoluvlastníci nabídku odmítli. Ověř−
te si také, zda mezi spoluvlastníky exis−
tuje dohoda o správě či užívání nemo−
vitosti. Dohoda může být v nejlepším
případě uložena v katas−
tru nemovitostí. Pokud
ne, vyžádejte si ji.

Nemovitost ve
společném jmění
manželů
Často prodávají nemovi−
tost manželé společně.
Může to být i tehdy, když
se jejich cesty rozcháze−

jí. Protože nemůžete tušit, jaké jsou
mezi manžely vztahy, je nutné dát si
pozor na to, zda je nemovitost ve spo−
lečném jmění manželů. Jestliže je,
s prodejem musí souhlasit oba manže−
lé a oba musí smlouvu podepsat.
Ovšem i pokud je nemovitost ve vlas−
tnictví jednoho z manželů, ale oba
manželé v místě bydlí, znamená to, že
tam mají společnou domácnost. V tom
případě sice nebudou smlouvu podepi−
sovat oba, ale druhý manžel musí
s prodejem nemovitosti souhlasit. Pí−
semný souhlas si nechte předložit.
Z listu vlastnictví nevyčtete všechno.
Například to, kdo má v nemovitosti hlá−
šený trvalý pobyt či zda je tam sídlo
právnické osoby. Zda je nemovitost bez
obyvatel, či na ní váznou závazky ve
formě nájemních smluv, trvalého poby−
tu či sídla firmy. Až budete mít uvedené
informace, můžete přistoupit k prohlíd−
ce samotné nemovitosti a vyjádření,
zda máte o koupi domu vážný zájem.

Ptáte se..

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

Přijïte se k nám informovat do realitní kanceláře:
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184

Tel.: 602 145 067 – Jiřina Müllerová

E−mail: kasperky@muller−reality.cz

Internet: www.muller−reality.cz
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Dotaz čtenářky:
Dobrý den,

bývalý přítel mi nechce platit

alimenty na dceru a vymlouvá

se, že není její otec, to je ale lež

a také v rodném listu je uvede−

ný jako otec. Může se takhle vy−

hnout placení alimentů?

Odpověï advokáta:

Vážená čtenářko,

placení výživného nezletilému dítěti
se nelze vyhnout jen tím, že otec
prohlásí, že není otcem. V  těchto
případech zákon chrání zejména
zájmy nezletilého dítěte a pokud je
bývalý přítel uveden jako otec, navíc
vy říkáte, že otcem skutečně je, pak
má k  dceři vyživovací povinnost.

Jestli jste v době narození dcery ne−
byli sezdáni, znamená to, že jste
museli před matrikou učinit sou−
hlasné prohlášení, že otcem dítěte
je právě váš přítel.
Občanský zákoník upravuje postup
popření otcovství, kdy muž (pokud
nebyl manžel matky) může jeho ot−
covství k  dítěti popřít u soudu do
šesti měsíců, kdy bylo jeho otcov−
ství určeno, lhůta neuplyne dříve
než šest měsíců od narození dítěte.
Muž popírající otcovství musí pro−
kázat, že je vyloučeno, aby byl ot−
cem dítěte, důkazní břemeno je tedy
na něm. Ve výjimečných případech
může soud prominout zmeškání
lhůty pro popření otcovství, to ale
jen za situace, že to vyžadují zájmy
dítěte nebo veřejný pořádek, nejde
tedy o pravidlo.
Jestliže otec dcery výživné nehradí,
a navíc se k tomu staví takto zamí−
tavě, doporučuji neotálet s podnik−
nutím zákonných kroků. Tím je na−
příklad vymáhání dluhu prostřed−
nictvím soudního exekutora, k  če−

muž je nutné předložit rozhodnutí
soudu o stanovení výživného pro ot−
ce. Pokud takové rozhodnutí ještě
nemáte, doporučuji podat soudu
návrh na stanovení výživného; toto
jednání u soudu pak může být pro
bývalého přítele impuls k  pravidel−
nému placení výživného.
Jestliže neplacení výživného dosa−
huje větší intenzity, dopouští se tím
povinný rodič trestného činu za −
nedbání povinné výživy. Trestní zá−
koník stanoví, že skutková podstata
trestného činu zanedbání povinné
výživy je naplněna, pokud povinný
rodič neplní vyživo vací povinnost
déle než čtyři měsíce, přitom posta−
čí jednání z nedbalosti. V  praxi se
trestní řízení často ukazuje jako
účinný nástroj k  uhrazení dlužného

výživného a placení běžného výživ−
ného, neboť rodič zanedbávající po−
vinnou výživu může být potrestán
i trestem odnětí svobody, nebo mu
soud může uložit přiměřené omeze−
ní, aby se zdržel řízení motorových
vozidel. Pokud do vyhlášení rozsud−
ku dojde k úhradě dluhu, pro který
byla podána obžaloba, a neplacení
výživného nemělo na dítě trvale ne−
příznivé následky, rozhodne soud
o zproštění obžaloby, neboť tres−
tnost činu po zaplacení zaniká.
Trestní řízení je možné zahajovat
i opakovaně vždy, když jednání na−
plní znaky skutkové podstaty, tedy
povinný rodič neplní vyživovací po−
vinnost déle než čtyři měsíce.

Mgr. Zdenka Ambrožová, 

advokát 
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Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka ChaloupkyPRÁVNÍ
PORADNA
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Pokud pravidelně jezdíte na Šu−
mavu přes Klatovy ve směru na
Železnou Rudu, možná vám ne−
unikla novostavba domu, který
vzniká v Klatovech−Lubech v ul. 5.
května. Protože se jedná o velmi
zajímavou a v mnoha ohledech
mimořádnou stavbu, hovořili jsme
o podrobnostech výstavby a o na−
bídce plánovaných bytů se zástup−
cem investora, jednatelkou deve−
loperské firmy Refico s.r.o. paní
Lenkou Jiříčkovou. 
n Na místě ničím zajímavého sta−
rého domku vzniká podle projektu
velmi atraktivní, moderní místo
pro bydlení Rezidence Pod Šuma−

vou. Co vás inspirovalo pro tento
investorský záměr a jaké jsou jeho
přednosti?
„Hlavním důvodem našeho záměru
byl nedostatek nadstandardních, re−
zidenčních bytů podobného typu
v Klatovech. Podle našich představ
měly vzniknout v části Klatovy−Lu−
by, která po dobudování východní−
ho dopravního obchvatu Klatov bu−
de mnohem klidnější a pro život ješ−
tě příjemnější částí města. Díky své
poloze jde o velmi žádanou lokalitu. 

Rezidence nabídne klientům unikát−
ní možnost vlastního bydlení v blíz−
kosti historického centra města
Klatovy, možnost rekreace a odpo−
činku v podhůří Šumavy nebo
snadnou dostupnost do německé−
ho Bavorska. Bydlení bude mít
mnoho výhod. Bohatství zeleně
v celé rezidenci, parkovací stání,
zastávka MHD před rezidencí, ma−
teřská školka do 50 m, městský
park a cyklostezky. 
Propracovaná architektura citlivě
zasazuje dům do okolní zástavby a
obyvatelům nabízí v každém z 12
bytů maximální komfort. Moderní a
logické půdorysy od 1+kk do

4+kk, velká okna, terasy či balkony
dávají vašemu bydlení dostatek
světla, klidu a prostoru pro relaxaci.
Jedná se o zcela unikátní řešení by−
tových jednotek. Každá z nich svou
dispozicí nabízí něco jiného. Vlastní
předzahrádku, nadstandardní roz−
měry balkonů či teras, bezbariérový
přístup nebo dvougenerační řešení
bytu. Součástí každého bytu je
jedno parkovací stání. Rezidence
Pod Šumavou je skutečně moderní
místo k životu.“

n Všiml jsem si, že stavební a
technické řešení nových bytů je
opravdu moderní a kvalitní.
„Ano, při stavbě je počítáno s vyso−
kou kvalitou použitého materiálu a

technických řešení. Samozřejmostí
jsou izolační trojskla, elektronické
ovládání venkovních žaluzií, luxusní
sanitární vybavení LAUFEN, velko−
formátové italské dlažby a obklady.
V obytných místnostech bude pou−
žita kvalitní dubová podlaha s kom−
binací velkoformátové dlažby a v ce−
lém bytu systém podlahového vytá−
pění. Součástí je příprava pro klima−

tizaci či retenční nádrž na dešťovou
vodu v bytech se zahrádkou. Blíz−
kým spolupracovníkem REFICO
s.r.o. je firma Koupelny Šota s.r.o.,
která má dlouholeté zkušenosti s vy−
bavením bytů a zajišťuje pro nás
kompletní vnitřní dokončení stavby.“
n Zmiňujete unikátní řešení byto−
vých jednotek, jak jejich celkovou
dispozici, tak kvalitu použitého
materiálu a technického vybavení.
Přesto, pokud bude mít klient indi−
viduální požadavky ať už v dispozi−

ci bytu či použitém materiálu, do−
kážete mu vyjít vstříc?
Ano, klademe velký důraz k poža−
davkům klienta týkajících se klient−
ských změn. Tuto možnost nám dá−

vá propojení projektu se společností
Koupelny Šota. Ve vzorkovně této
firmy má klient možnost nejen reál−
ně vidět standardy, ale také má
možnost si ze široké nabídky vybrat
alternativní řešení.
Současně k nabízeným službám
jsme také schopni klientovi zajistit
financování, pokud o tuto službu
projeví zájem.

n Jaký je plán výstavby, a jsou již
všechny byty prodány?
„V současné době byla již zahájena
stavba základů a dokončení výstavby
bytů plánujeme v březnu 2023. Zatím
je prodána více jak polovina bytů. Zá−
jemci se mohou více dozvědět na
stránkách projektu www.novebytyk−
latovy.cz, kde je i bohatá vizualizace
exteriéru, interiéru i plánky jednotli−
vých bytů a volné byty k prodeji. Jsou
tam také ceny, platební podmínky a
všechny kontakty pro zájemce.“  (pi)

Nové rezidenční byty v Klatovech



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 ne−
zbytné teploty topné
vody. Rádi Vám otop −
ný systém posoudíme
a navrhneme takové te−
pelné èerpad lo, které
bude i s radiátory dobøe
fungovat.

Velmi èasto navrhu−
jeme do rodinných do −
mù tepelná èer pad  la s regulova −
ným výkonem znaè ky PANASONIC,
VIESSMANN 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 oblíbe−
nosti tìchto èerpadel.

S velmi zajímavou
novinkou pøišla fir−
ma DAITSU. Tepelné
èer pad  lo systému vzduch – voda
s novým chladivem R32 dokáže
pouze kompresorem vyrábìt topnou
vodu  63 OC i pøi velmi silných mra−
zech. Toto tepelné èerpadlo vzduch
– voda se zaøadilo svými technický−
mi parametry a velmi tichým provo−

zem na samou špièku tepel ných
èerpa del. Je velmi vhod né pro re−
konstrukce, kde potøebu jeme top−

nou vodu v radiáto−
rech vyš ších teplot.

Vzduchová tepelná
èerpadla se vìtši nou
umis �ují pøed dùm.
Nìkdy celé za øíze ní,
jindy jen jeho vnìjší
èást. Vnitøní jednotka

je v tomto pøípadì insta lována
v technické místnosti. Mùže me
Vám však dodat tepelné 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.  

Využijte Kotlíkové dotace 
na pořízení tepelného čerpadla 

ve výši až 130 000 Kč !
Dotace za vás vyřídíme!

TEPELNÁ ÈERPADLA odstavují PLYNOVÉ KOTLE

Tepelná èerpadla CARRIER

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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na sportovní
ochranné

pomůcky

až Kč
Získejte

ONLINE
Nově můžete o příspěvek 
z Fondu prevence žádat

Přihlaste se k nám 
do 31. března 2022

Klatovy 
nábř. Kpt. Nálepky 412

Domažlice 
Branská 6 (vchod z Vodní ulice)

Klientská centra
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Svatojánské muzeum v Nepomuku na

jižním Plzeňsku vybuduje expozici

Habsburků.

Celý habsburský rod, pro nějž byl katoli−
cismus jedním z hlavních znaků politické
moci, totiž ctil sv. Jana Nepomuckého.
Sv. Jan Nepomucký byl nejenom patronem
jejich domu, ale především se Habsburko−
vé osobně zasloužili o Janovo blahořečení
a svatořečení, měli ho ve velké úctě a čas−
to navštěvovali jeho hrob či rodiště.
„V letošním roce si připomínáme 100.
výročí úmrtí posledního českého krále,
blahoslaveného Karla I. Habsburského.
Záměrem nepomucké farnosti spolu
s Maticí sv. Jana Nepomuckého a měs−
tem Nepomuk je prokázat vděčnost rodu
Habsburků za zájem, jež věnoval našemu
světci; subjekty chtějí připomenout ně−
které historické souvislosti s tímto rodem
spjaté ve stálé expozici Svatojánského
muzea v Nepomuku,“ uvedl vedoucí od−
boru kultury a památkové péče v Nepo−
muku Pavel Motejzík. 

Perlou této expozice bude moderní
bronzový relikviář s ostatkem blahosla−
veného Karla I. Ostatek bude osobním
darem rodu Habsburků rodišti světce,
což je mimořádná pocta nejen pro Ne−

pomuk, ale i pro celý Plzeňský kraj,
protože půjde o jedinečný exponát
v rámci kraje. Na expozici budou realizá−
toři spolupracovat s PhDr. Milanem No−
vákem, osobním pobočníkem arcivévo−

dy Karla Habsburského. První letošní
výroční akcí k připomínce tohoto rodu a
výročí Karla I. Habsburského bude Mše
svatá v Nepomuku dne 20. března 2022
od 11 hodin.
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Perlou expozice bude bronzový relikviář

Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Maria, tak znělo celé jeho jméno, se narodil 17.srpna
1887 v Persenbeugu v Dolních Rakousích. Jeho otec byl arcivévoda Otto, syn Karla Ludvíka,
mladšího bratra císaře Františka Josefa. Jeho matka byla Marie Josefa Saská. Od roku 1905
nastupuje vojenskou službu, nejprve jako poručík 7. dragounského pluku v Chudenicích
u Bíliny. O rok později je převelen do Staré Boleslavi a povýšen do hodnosti nadporučíka. Zde
prokazuje i dobrou znalost češtiny při různých společenských záležitostech, nebo i běžném
styku s vojíny, kteří byli ponejvíce české národnosti.
Císař Karel I. byl (podle H.K.Z. Spitzenbergera) velice laskavý člověk. Hovořil dobře česky.
Často a rád pobýval v Čechách (studoval v Praze, vojenskou službu absolvoval v Brandýse
nad Labem, pobýval ve Staré Boleslavi, na zámku v Zákupech aj.). 
Po prohrané válce odmítá použít násilí proti vzbouřeným národům, vzdává se práva výkonu
moci (nikoli trůnů) a odchází s rodinou do švýcarského exilu.
Přestože nebylo vyhověno jeho žádosti o azyl v nově vzniklém Československu, o který žá−
dal, osud a vývoj v Českých zemích mu ležel na srdci a on, na smrt nemocný, „modlil se za
český národ“, až do posledních dnů svého nedlouhého života. Zemřel na zápal plic na ostro−
vě Madeira ve věku 34 let 1. dubna 1922.
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Zajímavou novou publikaci, ve které
novináři vzpomínají, připravil Syndikát
západočeských novinářů v Plzni. Jde
o historické poohlédnutí na práci žur−
nalistů ve druhé polovině 20. století.
V 18 kapitolách se čtenáři dozvědí
spoustu zajímavostí ze zákulisí rozhla−
sových i novinových reportérů nebo
o práci televizního štábu. Autoři knihy
jsou redaktoři tehdejšího deníku Prav−
da, Československého rozhlasu Plzeň,
televizního štábu Plzeň Českosloven−
ské televize a další. Jejich jména vám
rozhodně nebudou neznámá. Čeká vás
řada zajímavostí, veselých historek i pi−
kantností, které se na stránky novin, do
rozhlasu či na obrazovku televize nedo−
staly z nejrůznějších důvodů. Nebude
chybět ani ohlédnutí za rokem 1968,
kdy například redaktoři ilegálně vydá−
vali svůj deník. 
Abychom se dozvěděli více podrob−
ností, zeptali jsme se jednoho z autorů
publikace Jaroslava Nedbala, předsedy
Syndikátu západočeských novinářů.
n Pane předsedo, jak a kdy došlo
k nápadu, něco takového dát dohro−
mady?

Ten nápad se objevil před čtyřmi roky.
Bohužel do toho pak přišel Covid a
komplikace, jak sehnat i potřebné
sponzory, abychom mohli začít. Velké
starosti nám také dělalo sehnat pamět−
níky ochotné své poznatky dát na papír.
Skládalo se to těžko, jako stavebnice,
ale nakonec se vše povedlo.
n Co všechno se
dozvíme?
Například čtenáři si
přečtou o jednom
prvenství, které
měla Plzeň. Málok−
do dnes ví, že Pl−
zeň byla jediné fot−
balové město
v tehdejší ČSSR,
které vysílalo ven−
kovní zápasy Ško−
dy Plzeň přímými
přenosy prostřed−
nictvím rozhlasu po
drátě. Vše zařizoval
redaktor Čs. Rozhlasu v Plzni Miroslav
Pražák. Šlo o velmi známou sportovní
osobnost. Byl nejen výborným repor−
térem, který komentoval ligové zápasy
ze zimního stadionu a Štruncových sa−
dů, ale i vynikajícím hráčem stolního
tenisu a rovněž trenérem reprezentace.
Když však naši borci sestoupili do 2. li−

gy, Míra Pražák zařídil přímé přenosy
i mimo Plzeň. Sám jsem byl u toho,
když se vysílalo například z Čelákovic.
Přenos se dal poslouchat jen na okru−
hu rozhlasu po drátě Plzeň.
Jak jsem uvedl, mapovali jsme historii
a naší snahou bylo přiblížit některé zají−
mavosti, o kterých třeba mnoho lidí vů−

bec netuší, že mají
nějaké spojení
s Plzní. Například
Filmové studio Pl−
zeň. Nejdříve fun−
govalo pod křídly
tehdejšího Parku
kultury a oddechu,
později přešlo pod
křídla Krátkého fil−
mu Praha a nyní
funguje pod pri−
vátním vedením.
Podobných kurio−
zit najdou čtenáři
v knize celou řadu.

n Jako například?
Slovník novinářské hantýrky. Jedna
z kapitol má název: Když otevírák není
nástroj a lamač nepracuje v kamenolo−
mu. Věřím, že čtenáři tu záhadu objeví
a pobaví se i u dalších historek. Dozví
se, jak věhlasný trenér Václav Ježek
málem zhatil reportáž o utkání Škoda

Plzeň a Viktorie Žižkov. Odhalíme ta−
jemství, jak Zlatý slavík téměř uletěl re−
daktorům Mladého světa a Mladé fron−
ty v Karlových Varech, když se „zasek−
li“ u svého kolegy v Plzni.
n Kde si mohou zájemci knihu Pe−
rem, kamerou a mikrofonem koupit? 
Jednáme o prodeji v některých plzeň−
ských knihkupectvích například Do−
brovský a Kosmas. Prodej bude probí−
hat zhruba od poloviny března i pomocí
internetu na e−mailové adrese:
info@syndikat−novinaru−zpc.cz a
prostřednictvím autogramiád, o kte−
rých budeme v předstihu informovat ve
sdělovacích prostředcích nebo inzercí.  

(jan)

Knižní novinka

Perem, kamerou a mikrofonem

Předseda Syndikátu západočeských
novinářů Jaroslav Nedbal.
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Dobrý den. Chceme prodat par−
celu, která je určená ke stavbě
RD. Jedná se o oplocenou zahra−
du se stodolou, vodou a elektři−
nou. Prodáváme ji už poměrně
dlou ho. Je zde problém se sou−
sedem, který pokaždé, když přij−
dou zájemci, vyjde ven ze svého
domu a rozmlouvá jim koupi. Ha−
ní naší nemovitost, že je špatně
zaměřená (nechali jsme to zamě−
řit geodetama), že nám nechal
odpojit elektřinu (což je ne−
smysl), že je to problémová par−
cela. Pokaždé potencionálním
kupcům strká různé papírky, kde
je napsáno jeho číslo a email, že
si potřebuje s nimi promluvit. Už
několikrát nám zájemci říkali, že
je evidentní, že soused chce byd−
let v okolí sám, že tam nikoho
nechce. Lze se nějak bránit? Maří
nám prodej. Je to kverulant. Vadí
mu různé věci. Např. když jsme
chtěli postavit RD, projekt byl
schválen, začal se zlobit a říkat,
že se mu znehodnotí jeho stavba,
když tam postavíme nový dům
a podobné výmluvy... Raději
jsme postavili jinde a tuto parcelu
chceme prodat. Děkuji za radu. 

S pozdravem Vrabcová

Dobrý den, již jsem zde podobné
dotazy zodpovídal. Je nutné si
uvědomit, že jakékoli zásahy, byť
pouze slovní, do vlastnického
práva jiného, mohou být postiže−
ny náhradou způsobené škody.
Tedy, je−li jednání určité osoby
prokazatelně natolik intenzivní,
že Vám působí újmu, například
v  po době odrazení zájemců
o koupi, pak lze jistě podat k ob−
čanskoprávnímu soudu žalobu
zápůrčí neboli negatorní, kdy
soud nařídí, aby škůdce svého
protiprávního jednání (obtěžová−
ní) zanechal, a případně rozhod−
ne o náhradě prokazatelně způ−
sobené škody. Na Vašem místě
bych shromáždil důkazní materi−
ál, tedy zejména svědectví osob
zajímajících se o koupi, vyčíslil
škodu, která mohla vzniknout na−
příklad tím, že jste museli platit
náklady spojené s  pozemkem,
který již mohl být dávno prodaný,
a poté zašlete sousedovi předža−
lobní výzvu k upuštění od proti−
právního jednání. Nezanechá−li
obtěžování, bez váhání podejte
žalobu k soudu.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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„Pro budoucnost našeho společného
česko−bavorského hospodářského re−
gionu má velký význam zakládání
mladých dynamických společností,”
je přesvědčený prezident Krajského
sněmu Dolního Bavorska Dr. Olaf
Hein rich. Evropský region Dunaj−Vlta−
va v Dolním Bavorsku, jehož je Dr.
Heinrich předseda, vydal brožuru,
kde jsou uvedeny všechny inkubátory
a vědeckotechnické parky z příhraničí
z Dolního Bavorska a z Jihočeského,
Plzeňského a Karlovarského kraje.
„Je to první přeshraniční brožura na to−
to téma,“ říká manažerka kontaktních
sítí Bavorsko – Čechy Ing. Jaroslava
Pongratz, která zdůrazňuje, že všechny
inkubátory a vědeckotechnické parky,
které oslovila, vznik brožury velice uví−
taly a dodává: „Všichni byli nadšení
a chtěli být její součástí.“
Inkubátory a vědeckotechnické parky
nabízejí startupům (startup je rychle
rostoucí, často technologicky zaměře−

ná firma, která má velkou vizi a ambi−
ce změnit konkrétní odvětví nebo
oblast) skvělé možnosti – zvláště na

začátku jejich podnikatelských aktivit.
Je možné se zde usídlit za výhodných
podmínek a využít podpory a místních

kontaktních sítí. Všechny české i ba−
vorské inkubátory a vědeckotechnické
parky jsou otevřeny i přeshraniční
spolupráci, což v praxi znamená, že
se mohou české startupy usadit v Ba−
vorsku a naopak. 
Struktura dvojjazyčné brožury je ná−
sledující: na začátku je přehled všech
zařízení, následují pak jednotlivé inku−
bátory a vědeckotechnické parky, včet−
ně kontaktních osob a charakteristiky
příslušných zařízení. 
Brožura bude zatím zveřejněna pouze
online – je možné ji zdarma stáhnout
na www.europaregion.org nebo Vám ji
na přání přímo zašle Ing. Jaroslava
Pongratz. Vytištění brožury je napláno−
váno až po skončení koronavirových
opatření, kdy se budou opět konat větší
akce a zesílí osobní kontakt.
Management kontaktních sítí Bavor−
sko – Čechy podporuje přeshraniční
spolupráci, zejména v ekonomické
oblasti. „Řada českých a bavorských

společností má mezi sebou
obchodní vztahy a velikost
přeshraničních objemů ob−
chodů se ještě před pár lety
zdála nemyslitelná,“ vysvětlu−
je Ing. Jaroslava Pongratz,
která zdůrazňuje, že z meziná−
rodní spolupráce těží nejen
korporace a velké společnosti,

ale také startupy. 
„Právě startupy mají zpravidla vysoký
stupeň dynamiky a inovační síly a jsou
otevřené novému vývoji a budoucím
technologiím. To jsou základní předpo−
klady zejména pro příhraniční regiony,“
uvádí prezident Krajského sněmu Dol−
ního Bavorska Dr. Olaf Heinrich.

Evropský region v Dolním Bavorsku vydal dvojjazyčnou brožuru 
o inkubátorech a vědeckotechnických parcích v česko−bavorském příhraničí
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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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Jaro je pro většinu z nás tím nejkrás−
nějším obdobím roku. Příroda se po
období spánku opět nadechuje, při−
pravuje na plození, barví do zelena a
první květiny těší naše oko i duši. 
Na jaro se těší i obyvatelé Nového do−
mova pro seniory u Hnačova, nedaleko
Plánice. O jejich činnosti nás informo−
vala paní Renata Hanousková a pan

Adolf Hanousek, manželé a provozova−
telé domova, kteří starostlivě pečují
o blaho a spokojenost svých klientů. 
„Věnujeme velkou pozornost aktivní−
mu naplnění volného času našich se−
niorů. Nikdo v našem domově se ne−
smí cítit opuštěný, nesmí mít pocit, že
se o něj nezajímáme, že nám jsou
lhostejné jeho případné starosti a
zdravotní potíže,“ říká paní Renata Ha−
nousková. „Spolupracujeme proto
i s mateřskou školou v Plánici, kdy se
navzájem navštěvujeme, a naši senioři
dětem předčítají pohádky, hrají si
s dětmi hry anebo jim dokonce zahrají
a zazpívají společně nějaké dětské pís−
ničky. Předávají dětem tak svoje zku−
šenosti, schopnosti a cit. Děti získáva−
jí nový životní rozměr a naši staroušci
v dětském kolektivu pookřejí a zavzpo−
mínají na svá dětská léta.
Našim seniorům nabízíme také celost−
ní cvičení pro dlouhý život, posílení
zdraví, ducha i osobní sílu ‚Tai ji  quan‘.

Cvičí jen ten, kdo chce, ale protože
jsou to tisíciletím osvědčená čínská
cvičení vhodná i pro starší lidi, kteří
třeba ani nikdy sportu neholdovali, a
pomáhají v protažení a pohyblivosti tě−
la, zájem je velký. Samozřejmě dál ta−
ké plánujeme nové výlety, společná
setkávání u ohýnku, kde si povídáme a
opékáme špekáčky a klobásy od nej−

lepšího řezníka na Klatovsku, Pavlíka
Havlíčka. Nemocí se nebojíme, na Co−
vid jsme všichni očkovaní a starouš−
kové jsou plni energie a zdraví. Připra−
vujeme se také již na oslavu Veliko−
noc, na výrobu různých velikonočních
ozdob a sladkostí.“
Pan Adolf Hanousek
se stará o nákupy pro
ubytované, vaří a za−
jišťuje celodenní stra−
vu, vše s maximálním
důrazem na kvalitu
podávaných jídel a hy−
gienické bezpečí. Po−
kud senior potřebuje,
odveze jej pan Adolf
Hanousek na nákupy,
doprovodí k doktorovi nebo na úřad. 
„Téměř každý den se přesvědčujeme,
jakou předností pro obyvatele Nového
domova pro seniory Hnačov je naše
menší, klidná, rodinná komunita. Velký
vliv na pohodu ubytovaných má příjem−

né prostředí našeho domova zasazené−
ho do okolních lesů a vlastního parku,
který neustále sami ještě rozšiřujeme
o nové vzrostlé stromy a keře,“ říká pa−
ní Hanousková. „Pobyt v přírodě má ur−
čitě velký vliv na posilování psychiky
i fyzického zdraví našich seniorů.“
Manželé Hanouskovi chtěli již při zalo−
žení nového domova nabídnout přede−
vším klidné, příjemné bydlení s velkým
pocitem bezpečí, bez starostí a napětí,
které je tak běžné především v součas−
ném městském prostředí.
Každý ze seniorů bydlí v garsoniéře ne−
bo ve dvoupokojovém bytě, má svůj
vlastní domov a zajištěné soukromí,
vše samozřejmě s kompletním sociál−
ním zařízením. Ze všech pokojů je krás−
ný výhled na jih a na celý areál. Pokud
chce, může se zapojit do různých akti−
vit, ale do ničeho 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. Vzpomínám při
tom vždy na svého tatín−
ka, o kterého jsme se také

tady starali a zpříjemnili mu tak posled−
ní roky jeho života,“ říká paní Hanous−
ková.
„Náš areál leží v nádherném prostředí
v těsné blízkosti Hnačovského rybníka
na okraji lesního komplexu, který se

rozprostírá mezi městečkem Plánice a
městečkem Nalžovské Hory v Šumav−
ském předhůří. Zdejší bohatost rybní−
ků, říček, potoků a na druhé straně smí−
šeného lesa okolo našeho areálu způ−
sobuje celoročně takřka ideální vlhkost
a dostatek kyslíku v ovzduší.“
„Ubytovaní senioři považují za před−
nost našeho domova nejen umístění
areálu, ale i kvalitní stravování. Vaříme
především klasickou českou kuchyni,
na kterou byli zvyklí celý život, a mají ji
nejraději,“ připomíná nám Adolf Ha−
nousek.
Provozovatelé dbají také na zajištění
všech zdravotních služeb. „Velice se
nám osvědčila spolupráce se zdravot−
nickou organizací Advantis Medical,
která našim klientům zajišťuje veške−
rou domácí zdravotnickou péči. Jejich
zdravotní sestry sem pravidelně dojíž−
dí a velmi ochotně, řekla bych se sr−
díčkem na dlani, velmi mile a kvalitně

zajišťují pravidelnou péči našim klien−
tům. Když je třeba nějaké vyšetření,
berou i náběry krve a moči. Mohou
zajistit také rehabilitaci po úrazech ne−
bo po operacích. Moc chceme také
poděkovat MUDr. Jiřímu Kloudovi, lé−
kaři z Plánice, který skvěle a s velkým
zájmem pečuje o naše klienty i v této
těžké době,“ ujišťuje nás paní Renata
Hanousková. Zajištěny jsou i pravidel−
né prohlídky u zubaře. Novinkou pro
případ nouze je i vlastní nově zakoupe−
ný defibrilátor.                                 (pi)

Senioři u Hnačova se těší na příchod jara
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OBŘÍ BORŮVKA 
BIG – CHANDLER
je ta nejlepší odrůda borůvky, jakou
můžete mít. Její plody jsou obrov−
ské – až 3cm a chuťově nejlepší
ze všech odrůd. Sklízí se od polo−
viny července až do konce srpna.

149 Kč 

MARANELL® 
– SUPERPŘEVISLÝ  JAHODNÍK, 

který neúnavně plodí až do 
zimy, nejlahodnější jahody 
jaké si jen umíte představit. 

SIBIŘSKÝ JILM – „ZÁ−

ZRAČNÝ ŽIVÝ PLOT“

neuvěřitelně rychle rostoucí 
a velmi odolný i v horších 
podmínkách. 

RÉVA SUPERNOVA 

vynikající extra sladká stolní 
odrůda bez semen, velmi 
odolná i do vyšších poloh.  

189 Kč 99 Kč

RÉVA SKLENÍKOVÁ
KARDINÁL 

obrovské až 4kg hrozny může−
te sklízet ve skleníku či foliáku.

149 Kč 149 Kč59 Kč

BORŮVKA AMELAN−

CHIEROVA 
nepotřebuje rašelinu, 
10−15kg z každého keře, 
zcela mrazuvzdorná. 

Balení 12 ks

149 Kč
99 Kč

OBŘÍ BRUSINKA CRAN−
BERRY RED 
nízký plazivý keřík s velikými
kulatými plody, jsou léčivé 
a zdravé. 

Balení 12 ks 

od 89 Kč

Balení 10 ks 

149 Kč

BELAMCANDA – AN−
GÍNOVNÍK  
tradiční a velmi účinná čínská
léčivka, lze pěstovat v bytě
i na zahradě.  

69 Kč

INDIÁNSKÁ BORŮVKA
VICKY  
nádherné sněhobílé květy 
a velmi sladké a chutné plody,
opravdová nádhera. 

149 Kč 149 Kč

ČERNÁ MALINA
„BLACK JEWEL“ 
tmavě fialové až černé maliny
s velmi sladkou malinovou
chutí. 

99 Kč

IBIŠEK S OBŘÍMI KVĚTY 
neuvěřitelně veliké květy září
do dálky, plně mrazuvzdorný,
kvete již prvním rokem. 

JAHODY 
VELKOPLODÉ 

velkoplodé odrůdy jahodníků
do všech oblastí. Plodí již 
několik týdnů po vysazení. 

od 129 Kč 149 Kč

OBŘÍ JAHODNÍK GI−
GAMAX  
asi největší jahody, jaké jste
kdy viděli. I přes mimořádnou
velikost plodů mají výtečnou
chuť.

69 Kč

ČERVENÝ RYBÍZ JONK−
HEER  
keřový, velmi raný 
s vynikajícími plody na přímý
konzum i zpracování.   

69 Kč od 199 Kč

NOVINKA

Zasíláme Českou poštou. Ke každé zásilce

přidáváme ZDARMA  katalog návodů na 

pěstování. Ovocné stromky se zasílají samo−

statně. Nelze je balit s ostatními rostlinami.

Ovocné stromky a keře, 
sadba jahod a růží, 
sazenice révy atd…  

OD NÁS TO ROSTE

Objednávky přijímáme telefonicky nebo přes e−shop.

Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 

514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225, 601 534 767

e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

SUPERCENA

MALINÍK POLKA

exkluzivní odrůda 
stále plodících malin s velikými
a mimořádně lahodnými plody.  

JAHODY STÁLEPLODÍCÍ  

od června až do zimy 
opakovaně přinášejí záplavu
chutných plodů. 

VELKOPLODÁ LÍSKA

odrůdy s velikými plody 
a vysokou plodností, zrají 
již v září.

MEDVĚDÍ ČESNEK   

vynikající léčivka, daří se jí 
ve stinných koutech zahrady
či pod stromy.  

OVOCNÉ 
STROMKY
jabloně, hrušně, meruňky,
broskvoně, nektarinky, třešně,
višně a skvělé NOVINKY. 

MRAZUVZDORNÉ 
FÍKOVNÍKY     
velmi úrodné odrůdy s většími
plody s výbornou chutí. Jsou
odolné mrazu a v teplejších
oblastech přezimují i venku.

1 saz. 69 Kč  
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Tato zpráva je adresována
majitelům motorových vozi−
del všech značek, zejména
však vozů Opel. O změně
i dalších plánech tohoto kla−
tovského servisu jsme si po−
vídali s jeho majiteli Lubošem
Jiříkem a Petrem Bulínem.
n Už ne v Tyršově ulici, ale
v Plzeňské na výjezdu z Kla−
tov na Plzeň. Proč jste se roz−
hodli po 20 letech změnit místo?
Již několik let jsme pociťovali ne−

dostatek místa a tak, když se na−

skytla příležitost k přestěhování do

větších a hlavně mnohem lepších

prostor, neváhali jsme. Například

motoristé, kteří k  nám přijíždějí,

nemají v současnosti problém se

zaparkováním. To vše nám umož−

ňuje postupně rozšířit naše služby

jako například čištění interiérů vo−

zidel, výměna poškozených skel,

údržby motocyklů a podobně.

n Jaké služby nabízíte motoris−
tům?
Staráme se o všechny typy osob−

ních a dodávkových vozidel. Jsou

to pravidelné servisní prohlídky

nových i ojetých vozů, pro měření

geometrie náprav používáme nej−

modernější laserový přístroj. Mo−

mentálně věnujeme hodně pozor−

nosti takzvanému rychloservisu,

to znamená rychlá výměna moto−

rového oleje, brzdového oblože−

ní, výfuků a akutních oprav na

podvozkové části. Máme vlastní

nově vybavený pneuservis, jehož

součástí je uskladnění pneuma−

tik. Kompletně připravíme auto na

STK. K naší servisní činnosti patří

opravy a repase alternátorů, star−

térů a montáž tažných zařízení.

Nelze zapomenout na údržbu a

opravy klimatizací. Dnešní moto−

rista požaduje komplexní služby.

Ve zkratce to

znamená diag−

nostiku servis

včetně všech

oprav, klempíř−

ské i lakýrnické práce. To vše na−

bízíme.

n Také jste prodávali nová vo−
zidla značky Opel. Došlo k něja−
ké změně?
Na tom se nic nemění. Jsme spe−

cializovaný servis vozů Opel a no−

vá auta této značky si mohou zá−

jemci u nás koupit. Zajišťujeme

kompletní servis těchto vozů sa−

mozřejmě nejen po dobu záruky.

Do většiny nových vozů montuje−

me mechanické zabezpečení

Const ruc t ,

jsme autori−

zované stře−

disko tohoto

zabezpečení

a to je vlastně další služba i pro

majitele téměř všech značek.

n Mnohdy se setkáváme s  tím,
že se servis stává jakýmsi rodin−
ným kamarádem.
I u nás máme spoustu takových

motoristických rodin, kde se

jednoduše staráme o všechny je−

jich vozy, což děláme i pro mnoho

firem. Je to o důvěře, za tu dě−

kujeme a velice si toho vážíme.

n Pomáháte motoristům při
pojistných událostech?
To je samozřejmostí. Například

přijede−li zákazník s poškoze−

ným čelním sklem, které má

pojištěné. Sklo vyměníme, po−

jistnou událost sami vyřešíme

s pojišťovnou. 

n Zima pomalu končí a jaro ťuká
na kapotu auta. Co doporučíte
motoristům?
Nechat si po zimě důkladně

zkontrolovat auto. Není to jen vý−

měna zimních za letní pneumati−

ky. Je potřeba zkontrolovat brz−

dy, podvozek, výfuk, vyčistit a

doplnit klimatizaci, olejové nápl−

ně, změřit geometrii náprav a tak

dále. Jednoduše řečeno vozidlo

prohlédneme a zákazníkovi vy−

světlíme, co je potřeba opravit,

jestli se pro opravu rozhodne, je

již na něm. Týká se to i těch řidi−

čů, kteří v  zimě moc nejezdili.

Rádi všem poradíme. Jsme tu

pro ně.                                     (pi)

Motoristé pozor!

,,Po 20 letech jsme se přestěhovali 
do nových prostor,“

sdělují motoristům majitelé autoservisu 
AutoCentrum Klatovy Petr Bulín a Luboš Jiřík.
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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 2022/2023:

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

Přijetí na všechny nabízené obory dálkového
studia je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE



KLATOVY
SDS Klatovy

9.3. v 19.30 h – LÁSKA V PŘÍMÉM PŘE−

NOSU – komedie
14.3. v 17 h – NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTO−

VEC ROKU 2021 OKRESU KLATOVY

17.3. v 19.30 h – MUZIKANTI, CO DĚLÁ−

TE…

18.3. v 18 h – OTÁZKY TONDY PROCHÁZ−

KY – ČRo PLZEŇ

27.3. v  19 h – KONCERT KUFRU A DE−

CHOVÉHO ORCHESTRU ŠVIHOV

28.3. v  17 a v  19.30 h – DIVADELNÍ

KLUB: VEČERNÍ DÉČKO ANEB PÍSNĚ MA−

RIE ROTTROVÉ – hud. skupina Sentiment
a hosté
30.3. v  19.30 h – VZPOURA NEVĚST –
komedie
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

Galerie U Bílého 
jednorožce 

Změna programu vyhrazena vzhledem
k současné epidemiologické situaci.
Do 3. 4. 2022 – VÝSTAVA: WESTPOINT

2.0. – West Point je výběrový projekt
malířů střední generace, jejichž tvorbu
pomáhalo formovat prostředí Plzně a Zá−
padních Čech. Vystavující autoři: Veroni−
ka Gabrielová, Siegfried Herz, Tomáš
Predka, Pavel Příkaský, Kryštof Strejc,
Sofie Švejdová

Přednášky: 

11. 3. 20212 v 17 h – MGR. VÁCLAV

ŠIPLA: ZA CÍSAŘE PÁNA – Cesta od
brance k vojákovi rakousko−uherské ar−
mády

25. 3. 20212 v 17 h – PHDR. ROMAN KO−

DET, PH.D: CESTOVATELÉ V  JAPONSKU

– Objevování nové civilizace v 19. století
Výtvarné dílny: 

26. 3. 2022 ve 14 h – GRAFICKÁ DÍLNA:

LINORYT – Dílna je určená dětem od 7 let
Kontakt – 376 312 049 

Vlastivědné muzeum 
Dr. Hostaše 

Výstavy:

do 29. 5. 2022 – MEZI PRAHOU A KÁHI−

ROU: 100 LET ČESKÉ EGYPTOLOGIE –
výstavní a přednáškový sál
do 29. 5. 2022 – ZE SBÍREK KLATOVSKÉ−

HO MUZEA K DĚJINÁM STAROVĚKÉHO

EGYPTA – chodba I. NP
do 29. 5. 2022 – MUŽI ZVLÁŠTNÍ SKUPI−

NY D: PRVNÍ VLNA VÝSADKŮ Z VELKÉ

BRITÁNIE NA ÚZEMÍ PROTEKTORÁTU

prosinec 1941–duben 1942 – schodiště

Doprovodné akce:

15. 3. 2022 v 17 h – PŘEDNÁŠKA: KOŘE−

NY NACISTICKÉ IDEOLOGIE – přednáško−
vý sál
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz  

JANOVICE
NAD ÚHLAVOU

Městská knihovna
10.3. v 18 h – SÁL MÚ: MIKROFON MÁ

LÁSKA – beseda s Karlem Sedláčkem
25.3. v 19 h – SÁL MÚ: VÁCLAV KOUBEK

– koncert svérázného a originálního pís−
ničkáře a muzikanta

VÝSTAVA: ULIČNÍCI A SNÍLCI – nevšední
renesanční osobnosti janovické historie 

MRÁKOV
Rockové akce

19.3. ve 20.30 h – MASH + TRAKTOR –
KD Mrákov
2.4. ve 20.30 h – BOOTERS + ARAKAIN

„40“ – KD Mrákov
www.kdmrakov.cz

STAŇKOV
Kulturní akce

9.4.2021 ve 21 h – MASH + DOA rock – 
Kulturní dům STAŇKOV 
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Plzeňský kraj vede od po −

loviny února nová koa −

lice, v  jejímž čele stojí

Rudolf Špoták (Piráti).

Na cíle a strategii nebo

změny v kraji se nového

hejtmana ptají všichni.

Jaký ale je Rudolf Špoták

jako občan kraje, který

nyní vede?

w Co by mělo veřejnost – obča−

ny zajímat na osobnosti hejt−

mana, jaký by měl být člověk?

Hejtman by měl být tím, kdo 
lidi spojuje. Je to vlastně takový
supervizor, působí nad krajskou
radou. Měl by mít minimální 
náhled do všech oblastí, které
kraj spravuje. Hejtman by měl
být spojovacím článkem mezi
rezor ty tak, aby spolu pra co va ly
a ta spo lu práce by la efek tivní.
A já pevně věřím, že do kážu být
přesně tím článkem, který lidi
bude spojovat, a ne rozdělovat.
V  parafrázi s  mým oblíbeným
fotbalem je to tak, že hejtman je
kapitánem fotbalového týmu
a jako takový by ho měl vést
a spojovat. A já věřím, že povedu

náš tým jako funkční celek, který
bude spolupracovat.
w Jaký je náš hejtman člověk,

ja ký je táta, manžel a parťák

pro volný čas?

Tak jaký jsem táta a manžel,
na to by asi nejlépe odpověděla
moje žena. To já fakt neposou−
dím (smích). A par ťákem se sna−
žím být už jen proto, že se celý
život věnuju kolektivním spor−
tům. Takže se snažím být parťá−
kem do týmu, tím, kdo pro tým
maká a podílí se na jeho vývoji.
A opět se tím vracím k pozici
hejtmana, který je tím parťákem
pro tým v čele kraje.

w Jaký máte vztah k  jídlu, co

rád jíte?

Jsem strašně masový, takže
cokoli, co se týká masa, mám
rád. Rád maso připravuji, rád

ochutnávám, po−
znávám nové spe −
ciality a nikdy mě
to neomrzí. Tady
přichází jedno vel−
ké ALE. Jelikož
jsem z  Do maž −
licka, je jasné, že
vždycky budu tvr−
dit, že nejlepší je
tradiční Chodský
koláč. To se nedá
popřít, že?
w Čím chtěl být

hejtman Rudolf

Špoták jako malý

kluk?

To jsem měl ta−
kové ty klasické
ambice být pope−
lářem nebo kos−

monautem. O něco později jsem
chtěl být profesionálním fotba−
listou. Ovšem čáru přes rozpo−
čet mi udělalo tehdy zranění,
takže jsem u fotbalu zůstal jen
jako u koníčku. Ale vzpomínám
si, že někteří profesoři na do−
mažlickém gymnáziu mi často
říkali, že stejně jednou skončím
jako politik. A vidíte, nespletli se.

w Svoje děti necháváte volně

vybí rat si koníčky a snít o bu−

doucím povolání, nebo se je

snažíte nějak vést ke konkrét −

nímu směru?

Nechávám je zcela volně, ať
dělají to, co je baví. V  tomhle
směru uznávám individualitu
osobnosti. Mám zkušenosti
s  tím, a považuji to za opravdu
špatné řešení, že rodič promítá
své ambice do dětí například
právě ve spor tu. Nedě lám to
a nikdy to dělat nebudu.

w Máte nějaké životní motto ne−

bo citát, který vás provází?

Přímo nějaký konkrétní citát
nemám, ale mám oblíbenou
myšlenku, nebo spíš motto
„Když nemůžeš, zaber. Když ne−
můžeš, tak ještě třikrát můžeš.“
Ale obsahově je to asi tím, že
jsem se věnoval dlouhou dobu
spor tu a tam to prostě sedí.

w Jaké máte oblíbené místo

v  Plzeňském kraji na výlet?

Kam byste pozval někoho, kdo

je v našem kraji poprvé?

Těch míst je celá řada, Plzeň −
ský kraj má obrovskou výhodu
ve své rozmanitosti. Ať už ve−
zmete město Plzeň nebo unikátní
Šumavu. Ale já jsem přece z Do−
mažlicka, tak bych určitě zval
k nám na Chodsko, do Českého
lesa, který prožívá za poslední
roky obrovský boom, a to vzhle−
dem k rozvoji cyklostezek a cyk−
loturistiky vůbec. Takže já bych
určitě pozval návštěvníky
na Chodsko a samozřejmě na už 
zmiňované chodské koláče. 

Hejtman Rudolf Špoták v novém depu Českých drah, 
kde mají nové krajské vlaky zajištěn servis

Rudolf Špoták

nar. 15. září 1983 ve Stodě
stav: ženatý
poslední působiště: působil
jako náměstek hejtmanky
pro oblast sociálních věcí
koníčky: horská turistika, 
fotbal

Rudolf Špoták: Hejtman je jako fotbalový
kapitán, měl by vést funkční mužstvo

s
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w Jak trávíte volný

čas, dovo lenou?

Když už ten volný čas je,
tak nejraději mám turistiku,
horskou turisti ku. A pro mě
osobně začínají hory tam,
kde začíná kleť, takže je pro
mě asi nejblíž vysokohor−
ská turistika v Alpách. Byli
jsme loni s dětmi v Alpách,
lezli   po horách, ledovcích,
užili jsme si to. Je to moje
srdcovka. Na druhou stra−
nu pak po takovém lezení
na horách není nic lepšího
než se natáhnout v Itálii na
pláž a dát si dobré italské
jídlo a drink.

w Než jste se stal hejt −

manem, měl jste ve své

gesci sociální oblast,

o které říkáte, že je to vaše 

srdcová záležitost. Co vám na

té práci bude chybět a proč?

Určitě nejvíc mi budou chybět
ti konkrétní lidé. Za dobu půso−
bení na pozici náměstka pro so−

ciální věci jsem mohl osobně
poznat v  podstatě asi všechny
sociální služby v  našem kraji,

všechny ty, kteří se té−
to profesi věnují. Jsou
to většinou neuvěřitel−
ně obětaví lidé, kteří
této práci věnují nejen
celý profesní, ale čas−
to i volný čas na úkor
své rodiny a svého
volna. Pomáhají lidem,
kteří to potřebují. Hod −
ně mi bude chybět ta
atmosféra. Tu nezaži−
jete ve stavebnictví,
kde je drsná konkuren−
ce a vztahy, nezažijete
ji v  jiných odvětvích.
Oblast sociální  péče
je v tomto ohledu zcela
jiná, ti lidé pracují
spolu, a ač se to může
zdát jako klišé, jde jim
o jeden společný cíl.

Chtějí se postarat o své klienty.
Pracují spolu a nikoli konku −
renčně proti sobě.

Hejtman Rudolf Špoták při představení nových vlaků RegioJet v barvách kraje

s
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Rostliny se po dlouhé pauze probudily
opět k životu. Všechno se začalo zele−
nat čerstvě rašícím listím a nás tyhle
svěží barvy táhnou zpět do přírody, do
našich zahrad. Neuplyne mnoho času
a všude nás začnou vítat květy nejrůz−
nějších tvarů a barev. Přicházející ja−
ro nám opět připomíná, že nás čeká
spousta práce na zahradách. Naštěstí
na to nejste sami. Můžete se obrátit
na firmu Šumavské zahrady s.r.o.,
která i tento rok nabízí opět komplexní
zahradnické služby. 
A jako každý rok i tentokrát připravili
spoustu novinek. O nich jsme hovoři−
li s vedoucím společnosti Janem
Sládkem.
l Co nového máte pro nás připrave−
né tento rok. Když se na vás dívám,
bude to asi něco velkého.
„Ano, také pro tento rok si náš team pro
vás připravil opravdu spoustu nových
věcí. Já sám tuto modernizaci nazývám
digitalizací. A to jak ve službách, které
naše společnost hlavně nabízí, ale také
v prodeji zboží.“
l Opravdu to zní zajímavě, ale pořád
si nedokážu představit, že ve vašem
oboru může být nějaká digitalizace?
„Jsem přesvědčený, že je vždy a ve
všem prostor k  zlepšení. Zavedli jsme
do prodeje veškerého našeho zboží di−
gitální, elektronický obchod a přenesli
jej na webové stránky nového e−shopu
www.sumavskezahrady.cz/e−shop.

Slibujeme si od něj, že tím zjednoduší−
me a urychlíme našim zákazníkům seh−
nání a nákup jakéhokoliv zahradního
materiálu. A jak se můžete podívat, sna−
žíme se nabízet opravdu veškerý druh
zboží, od jednotlivých rostlin, pěsteb−
ních substrátů, různých textilií, až po
kolíky a různé dekorace. 
Jak já rád říkám, pokud klienta napadne
si něco udělat na své zahrádce, nebo
školu, obec ve svém parku, měl by vše
potřebné u nás sehnat. A tímto bych
chtěl i poprosit čtenáře, až se podívají
na náš e−shop a bude jim tam chybět
nějaký produkt, ať nám napíší na náš
email eshop@sumavskezahrady.cz a
náš team tento produkt určitě doplní. 
Myšlenka zahradnického e−shopu je
postavená na maximálním pohodlí a
úspoře času našeho klienta. Pokud si
budete chtít udělat něco na své zahra−
dě, materiál objednáte během 10 minut
na našem e−shopu a my vám ho připra−
víme, a buď hned odešleme doprav−
cem, nebo si jej u nás můžete vyzved−
nout. Jsem přesvědčený, že tento způ−
sob obchodování má velkou budouc−
nost, protože času je stále méně a fron−
ty v hypermarketech čím dál delší. Při
tomto prodeji vám stačí ve čtvrtek ve−
čer si sednout k počítači, vybírat a v so−
botu dopoledne máte vše bez starostí a
námahy na zahradě.“
l To zní opravdu zajímavě. Rád se
podívám a vyzkouším, ale říkal   4
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4 jste také, že digitalizujte i služby.
Jak si to mám představit?
„Máme nově celou společnost řízenou
online. Když u vás například pracuje−
me, dostáváte od nás pravidelné výka−
zy o činnostech a četnosti hodin. Ve
všech vozidlech, kontejnerech a stro−
jích máme GPS a přesně evidujeme je−
jich pohyb. Záznam činnosti zaměs−
tnanců denně archivujeme a posíláme
klientovi. Mé heslo je, že pořádek dělá
přátele, a věřím, že opět tento krok byl
ideální proto, aby naši klienti měli pře−
sné informace o stavu své stavby.“ 
l Tak to je opravdu moc hezké. A
máte ještě nějakou novinku? 
„Ano, říkal jsem modernizace, tak kom−
pletní: Máme pro vás zcela nové inter−
netové stránky, ale hlavně co bych
chtěl zmínit je, že tento rok pro vás bu−
deme pravidelně plnit sociální sítě a to
fotkami z našich realizací, ale také nově
i z vašich zahrádek. Pokud budete mít
chuť se podílet s okolím o své úspěchy
na zahradě, stačí to u nás na stránkách
pouze sdílet a my to pošleme dál. Při−
pravujeme pro vás spoustu nových
soutěží na sociálních sítích a opravdu
hezké ceny, takže stačí dát like a sledo−
vat nás na sociálních sítích a vše se do−
zvíte.“
l Máte pro svoji činnost dost zaměs−
tnanců?
„Máme, ale protože okruh našich čin−
ností neustále rozšiřujeme, chtěl bych
čtenářům říci, že přijímáme další za−
městnance v různých profesích. Pokud

vám v  současné době nevyhovuje
dlouhodobá práce ve větším kolektivu
zaměstnanců ve velké firmě, nebo jste
vinou koronakrize přišel o práci, máme
pro vás zajímavou šanci, jak opět získat
radost ze života a pracovat mnohem
svobodněji na čerstvém vzduchu. Naše
firma se neustále rozšiřuje, a proto hle−
dáme nové zaměstnance. Mohou se
hlásit zájemci s odbornou kvalifikací
i bez kvalifikace. V praxi jsme zjistili, že
často chuť do práce, aktivní přístup
k úkolům a láska k zahradnické práci je
víc, než odborné vzdělání. Rádi všem
našim zaměstnancům poradíme a po−
může se zapracováním a získáním po−
třebných znalostí.
Rád bych čtenáře informoval i o rozší−
ření našich služeb v oblasti výkopových
prací. Nabízíme zemní a výkopové prá−
ce všeho druhu, od modelování a úprav
terénu, až po výkopy přípojek, retenč−
ních nádrží a základů pro rodinné domy
apod. Provádíme demolice menších a
středních objektů, případně likvidaci
suti a odpadů. Zajistíme přepravu ve−
škerého sypkého zboží, přímo
na vaši stavbu. Ať už se jedná o malé
množství v řádech několika set kilogra−
mů nebo naopak v množství několika
desítek, případně stovek tun. 
Do nové zahradnické sezóny bych rád
popřál všem hodně zdraví, optimismu a
mnoho pěstitelských úspěchů,“ přeje
všem čtenářům Rozhledu na závěr roz−
hovoru vedoucí společnosti Šumavské
zahrady s.r.o.                       Jan Sládek
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Již pátý školní rok praktikují v základní škole
v Čachrově koncept zodpovědnosti a otevřenosti
ve výchovně vzdělávacím procesu dětí. 

Takto ne

Náš úkol je probrat látku a zjistit, co si žáci zapama−
tovali. Proto musíme zkoušet a psát písemky. Znám−
ky za výkony rozdáváme spravedlivě, padni komu
padni. Všichni žáci přece mají stejné podmínky. Na
nedostatky upozorňujeme tím, že snížíme známku.
Všichni na dobré známky nemají, ale s tím je třeba
se smířit. Na výchovu dětí jsou tu rodiče, my jen
učíme. Jinými slovy, odvedeme nejlepší práci při vý−
kladu, procvičení a ověření získaných znalostí. Vý−
sledkem je známka. Jak s ní dál naloží dítě a jeho ro−
diče, je na nich. Když je známka dobrá, jsou všichni
spokojeni. V případě špatných známek se často hle−

dá viník (učitelka si na dítě zasedla; neumí látku vy−
světlit; dítě na výklad chybělo; naše malá na matiku
není, je po mně…). V horším případě nastoupí za
špatné známky tresty a tlak rodičů, aby si je dítě
opravilo. Co ale tomu všemu chybí?

Zacílení na dítě a rozvoj jeho potenciálu

Každé dítě je jiné. V životě se setkalo s jinými věc−
mi, získalo jiné zkušenosti, jiné věci mu jdou snad−
no, s jinými má potíže. Jinak vnímá, jinak jedná, ji−
nak přemýšlí. Každý jedinec vidí svět svým jedineč−
ným způsobem. V naší škole se k této jedinečnosti
dětí chováme s respektem. 
Víme, že k nám děti přicházejí už s nějakou prvotní
zkušeností. Děti nejsou hloupé, jen za svůj krátký ži−
vot ještě nemohly zažít tolik, co my starší. Navázáním
na to, co už v dětech je, jim pomáháme maximálně
rozvíjet jejich potenciál. Děti nepotřebují dospělé, aby
je učili. Potřebují je, aby sledovali, jak se učí. Je při−
rozené a žádoucí, že děti pořád něco chtějí dospělé−
mu ukazovat nebo vysvětlovat. Pro děti je důležité,
aby se na ně dospělý při jejich činnosti často jen dí−
val, ať už jde o učení či hru. Děti v těchto     4

Čachrovská škola staví na nejnovějších 
poznatcích vědy o vývoji dítěte
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4 situacích nepotřebují hodnocení,
jaké tam vnáší dospělí (ty jsi šikulka!).
Děti potřebují, aby tam dospělý prostě
byl. Ukotvuje je to v jistotě a dává jim to
možnost sdílet. Vzniká tak bezpečné
prostředí sounáležitosti a důvěry, kde
má dítě možnost a nebojí se otevřít
(vyjevit, jak přemýšlí, v jaké fázi uvažo−
vání o tématu je) a chybovat. 

Jak na učení

My učitelé vytváříme pro učení dětí
podmínky. Tolerujeme různě rychlé
pracovní tempo, vybízíme ke spolu−
práci a vrstevnickému učení nebo dá−
váme dětem zpětnou vazbu, která jim
pomůže v dalším učení. Používáme
efektivní výukové metody usnadňující
pochopení a zapamatování látky. Dbá−
me na to, aby si žáci odnesli maxi−
mum už ze školy. Domácí přípravu in−
dikujeme konkrétním žákům až v pří−
padě potřeby po konzultaci s rodiči.
Podporujeme jejich přirozenou zvída−
vost. Vnitřní motivaci (dítě samo chce

poznávat) živíme činnostmi, které dě−
tem dávají smysl. Předáváme to, co
v životě budou nejvíce potřebovat.
Aby byli sami sebou a zároveň uměli
fungovat i s ostatními lidmi. 

Pokud nastane problém
A když učení nejde podle představ,
pátráme po příčinách. Ptáme se dítě−
te, co by potřebovalo jinak. Sháníme
informace od rodičů i odborníků.

Nechceme rezignovat na rozvoj po−
tenciálu dítěte jen kvůli nedostatečné
otevřenosti a neochoty cokoliv řešit.
Ještě větší míra odpovědnosti, než
kterou cítíme za vzdělávání každého
dítěte my, ale leží na bedrech rodičů
a dítěte samotného. 

Navštivte nás

Pokud Vás zajímá víc, dveře naší ško−
ly jsou otevřené nejen v termínech,
které stanovíme my, ale po předchozí
domluvě vlastně kdykoli. Pořádáme
řadu volně přístupných akcí, počínaje
dnem otevřených dveří (16. 3. od
8 do16 hodin) a konče odpoledními
kavárnami pro děti, rodiče a veřejnost
s různým zaměřením. Zápis do 1. třídy
plánujeme na středu 13. 4. od 13 ho−
din do 16 hodin. Sledujte náš web
www.skolacachrov.cz a naše facebo−
okové stránky, ať víte, co se u nás
právě děje. A že toho není málo! 

Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Čachrov
Vás zdraví Markéta Kotěšovcová



Tímto mottem se řídí všichni z Farmy u Františky, kterou na jdete v obci

Souměř nedaleko Boru u Ta chova. Kromě toho, že se přednost ně za −

bývá BIO produkty, může se pochlubit  tím, že je vítězem regionální 

potraviny z loňského roku. Kon k rétně se jednalo o kategorii sýry a tva−

roh, a to výrobek Kozobylík. Jak se na farmě žije, podniká a daří, na to

jsme se zeptali pana Michala Spur ného, jednatele Farmy u Františky.

n Když hovoříme o BIO potravinách, vím, že to neberete na

lehkou váhu…
To máte pravdu. V  tomto směru spolupracujeme s  opravdovou od−

bornicí, kterou je profesor ka Ing. Kvě toslava Šustová, Ph.D., které vdě−
číme za odborný dohled a pomoc při přípravě naší sýrárny. Bez ní a je−
jích rad by naše sýry neměly tu správnou lahodnou chuť, tvar a vůni,
kterou se mohou dnes pyšnit. V posledních letech její výzkumné aktivity
směřují do oblasti využití bioaktiv−
ních látek v potravinářských tech−
nologiích. Od bor ně se zaměřuje na
pomoc v rozvoji faremního zpra −
cování, ino vačních technologií, na
prodeje lokálních produktů i na roz−
voj gastroturistického soukromého
podnikání.

n Čím se může Farma u Fran −

tišky pochlubit?
Když pominu naše kvalitní pro−

dukty, jejichž seznam na jdete na na−
šem webu a facebooku, tak je to zej−
ména snaha o kvalitu a čerst vost.
U čes kých potravin máte mnohem
větší jistotu, že budou čerstvé, a to
v duchu  rčení „z rukou českého 
zemědělce přímo k vám“. Naše

produk ty totiž necestují tisíce kilometrů
v letadlech či kamionech, neabsolvují
překládku či týdny nedozrávají po 
cestě. Hned to poznáte na chuti. Jsme
rádi i za zpětnou vazbu od našich
zákaz níků. 

n S tím souvisí podpora vlas t ního

regionu, ale i o ch ra  na krajiny…
Samozřejmě. Nákupem tuzemských

potravin totiž pomáháme místním ze−
mědělcům a rozvoji místa, kde žijeme. Šetříme i životní prostře−
dí. Věděli jste, že výroba potravin přispívá ke globálnímu oteplo−
vání více než všechna auta, kamiony, letadla a vlaky dohro −
mady?  Proč tedy spotřebovávat navíc obrovské množství po −
honných hmot pro jejich přepravu? Vždyť jen česnek z Číny
k nám urazí 23 000 km! A jsme u ochrany české krajiny. Budou−
li čeští zemědělci úspěšní, budou moci nadále na polích a past−
vinách pěstovat své komodity. Zajistí tak, že se charakter krajiny
nezmění, z polí se nestanou zastavěné plochy. 

n Co ještě nabízí Farma u Františky?
Samozřejmě obchod, co si u nás nakoupíte, třeba i přes

internet, to vám co nejdříve doručíme až domů. Dále nabízí−
me možnost navštívit nás přímo na Farmě, v těchto dnech by
se dalo říci, že mrazivá procházka po naší farmě může být za−
končena lahodnou kávou v naší Far mář ské kavárně ve Stráži.
Přijďte se podívat nebo navštivte naše webové stránky
www.farmaufrantisky.cz .

Farma se orientuje na chov koz a zpracování kozího mléka.

K dokonalému zážitkovému dnu na farmě
jednoznačně patří koně!

Farma u Františky nabízí –

Farma u Františky s.r.o. byla založena v roce 2016. Tehdy se

jednalo o malé hospodářství, kde paní Františka Spurná cho−

vala jen několik koz. Není proto divu, že se farma už od prvo−

počátku orientuje na chov koz a zpracování kozího mléka.

V dnešní době, kdy nekvalita potravin začíná zhoršovat

i zdravotní stav lidí, je velmi důležité vnímat, kde potraviny na−

kupujeme. Cílem naší společnosti je produkovat BIO kvalitu po−

travin. Co nebudeme zpracovávat nebo pěstovat, zahrneme do

nabídky naší společnosti od dodavatelů, které máme prověřené

a patří mezi špičku v oblasti.

Motto: Příroda je pro nás na prvním místě, snažíme se využít její sílu 

a prostředky k tvorbě našich produktů. Bio kvalita, to je to, oč nám jde.

Farma u Františky s.r.o.
Souměř 54, 348 02 Bor u Tachova
www.farmaufrantisky.cz

bioprodukty i celodenní zážitky 
a posezení ve vlastní kavárně

Michal Spurný
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Je dobré si uvědomit, že čas běží a
kvůli nám se nezastaví. Čínské pří−
sloví praví, že „Čas za peníze nekou−
píš“. Je nutné věřit sobě, své in−
tuici a poslouchat ji.
K tomu mnohým bránila

záplava negativních
zpráv a dezinformací.
Dnes už je jasné, že
neexistuje relevant−
ní informace o ko−
ronaviru a to proto,
že se vždy odborní−
ci zabývali výzku−
mem cca 10 let, než
se vakcíny dostaly na
trh. Současná infekce je
známa teprve dva roky, což
znamená, že nikdo − ani odborníci, kte−
ří jsou pro i proti očkování, nemohou
mít pravdu. Proto se také v diskuzích
neshodli a neshodnou. Každý je strůj−
cem svého štěstí a je na každém, zda
něco pro své zdraví dělá či nedělá.
Štěstí je stav mysli, který musíme
umět ovládat a rozhodnout se, zda
máme být šťastni. Pocit neštěstí, kte−
rého se bojíme, často nebývá zakoře−

něn nijak hluboko, ale je jednoduše ru−
bem štěstí. Musíme se vnitřně osvo−
bodit natolik, abychom si připustili, že

pocity štěstí i neštěstí mohou exis−
tovat zcela utěšeně vedle

sebe v čase a místě. Po−
kud jste ochotni od−

mítnout hněv, pom−
stychtivost a touhu
po odplatě, jste
ochotni přijmout
štěstí. Je na vás,
jaký pocit z těch

dvou možností si
vyberete.

Štěstí je něco jako
kombinace umění žít a

pocitu naplnění. Žít naplněný
a spokojený život je pro mnohé lidi dů−
ležitější, než se honit za tzv. statkovými
symboly. Proto tvrdím, že je nutná
seberealizace bez ohledu na věk. Mů−
žeme pozorovat, že mnozí lidé, kteří
odejdou do důchodu, najednou neví co
s volným časem. Bohužel se zvyšuje
životní nenaplněnost. Lidé si to uvě−
domují a začínají přemýšlet nad smys−
lem života. 

Test 1: Jaké vás napadne pís−
meno z možností: A, B, C, D?
Odpověď bude na konci článku.
Štěstí je ve schopnosti připustit, že
některé věci nelze změnit. Svět se
nebude věnovat tomu, aby vás učinil
šťastnými. Nejenom podle mne je člo−
věk šťastnější, když si může vybrat
cestu, která mu vyhovuje. Tvrdím, že

šťastný může být jen ten, kdo umí
přizpůsobit své potřeby svým mož−
nostem.

Test č. 2: Jaké vás napadne
číslo z možností 1 až 5? Odpo−
věď bude na konci článku.
Přibývá lidí, kteří po štěstí touží, ale
zároveň ztratili naději, že by ho mohli
dosáhnout. Příčinu vidím v  tom, že si
štěstí představují jako něco, co by měli
dostat zvenčí. Většina lidí štěstí spatřuje
v blahobytu. Mnozí se snaží štěstí si ně−
jak vynutit, ale štěstí si nevynutíme.
Šance na štěstí je z poloviny vrozená,
asi z 15% vysvětlitelná vnějšími okol−
nostmi (zdraví, blahobyt atd.) a zbytek
je silně individuální. 

Test č. 3: Představte si, že
ztroskotáte při cestě na dovo−
lenou. Skončíte zdraví, nezra−
nění, ale bez věcí, které jste
vezli s sebou a sami na minia−
turním ostrůvku. Podaří se vám
zázrakem ulovit „zlatou rybku“,
která vám splní tři přání. Jaká
by to byla, případně koho byste
si přáli mít vedle sebe? Máte
jen tři možnosti. Odpověď bude
opět na konci článku.

Mnoho lidé díky „divné“ době, která tr−
vá už dva roky, propadá depresím, zlos−
ti, nenávisti, což mimo negativních psy−
chických dopadů má i vliv na naše fy−
zické tělo. Proto jsem se rozhodl bez

ohledu na dobu znova začít dělat Rodin−
né konstelace.
Lidé by měli respektovat svůj věk.

Když je někomu dvacet, je před ním
spousta možností, může ještě několik
let experimentovat a zkoušet. Ale ve
čtyřiceti už nejsou otevřeny všechny
cesty a některé se postupně uzavírají.
Dnešní lidé neradi slyší řeči o osudu.
Domnívají se, že osudu mohou unik−
nout. Když něco nemohou vyřešit rych−
le a snadno, vzdávají se, protože nedo−
káží jít trpělivě za svým. Potom znovu
stojí tváří v tvář tomu, čemu chtěli unik−
nout – osudu. Pro mnohé je těžké žít
s tím, co nemohou změnit. Jde to, ale
není jednoduché.
Smysl života však nelze hledat, kaž−
dý musí jít ke štěstí vlastní cestou a
sám musí objevovat smysl vlastní
existence. 

Všem přeji hodně štěstí a zdraví.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA

tel. 777 119 600 

606 119 600

stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

říká známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda.

Odpověď na test 1: Na nevědomé
úrovni jsem se ptal, zda znáte své
možnosti kam až jste schopni dojít,
čeho jste schopni dosáhnout. 
A = Ne, B = Trochu, C = Ano.

Odpověď na test č. 2: Na nevědo−
mé úrovni jsem se ptal, jak svých
možností, které Vám osud nachys−
tal, využíváte. Známkování je jako ve
škole (1= naplno, 5 = vůbec atd.).

Odpověď na test č. 3: Na nevědo−
mé úrovni jsem se ptal, co považu−
jete za svůj smysl života, co je pro
vás nejdůležitější v životě. To jsou ty
tři věci, lidé, ve vaší odpovědi.

radovat se ze života, protože stejně umřeme, jak já
stále dokola argumentuji. To je jediná naše jistota,“

„Je nutné začít být šťastný, 
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Svůj talent a nadání, odborné
znalosti a dovednosti ukázal
v televizní soutěži Prostřeno
náš Ludvík Pechovský, žák 3.
ročníku oboru kuchař – číšník,
který v zábavné gastronomic−
ké show předvedl svůj kulinář−
ský um a zvítězil v konkurenci
soupeřů studujících na odbor−
ných a učňovských školách
v Plzeňském kraji. 
Za výbornou reprezentaci školy

i města úspěšnému studentovi

poděkoval na domažlické radni−

ci starosta města Domažlice

JUDr. Zdeněk Novák a předal

mu dárek. Po dokončení školy

by Ludvík Pechovský rád zůstal

v oboru gastronomie a zkuše−

nosti chce sbírat i v zahraničí. Ví−

tězné soutěžní menu a celou re−

ality show TV Prima Prostřeno

najdete na našich webových

stránkách www.soudom.cz.

Jaké uplatnění se nabízí ab−
solventům gastronomických
oborů v praxi? Na tuto otázku
odpovídá učitelka odborných
gastronomických oborů paní

Jiřina Šlaisová. „Žákům ze ZŠ
a jejich rodičům sdělujeme
možnosti, které se jim nabízejí, a
to na příkladech našich absol−
ventů. Poznají nové prostředí,
práci s lidmi a kouzlo české i za−
hraniční kuchyně. Čekají na ně
předměty jako technologie pří−
pravy pokrmů, potraviny a výži−
va, stolničení i ekonomika. Gas−
tronomický obor není jen práce
v  hospodě. Možností je mnoho
např. nemocnice, závodní stra−
vování, lázeňství. Znalosti, které
u nás získají, uplatní uplatnit nej−
en v  profesním, ale i v  civilním
životě. Kdo by nerad překvapil
své přátele skvělou večeří. V do−
bě karantény jsme si, víc než
kdy dřív, uvědomili, jak je důleži−
tá správně vyvážená strava. Do−
bře zvolený jídelníček odlehčí
nejen našemu zažívání, ale i naší
celkové pohodě. Obranný sys−
tém lépe funguje a my jsme
odolnější vůči chorobám i nepří−
zni počasí.“
Studovat u nás mohou žáci ze

ZŠ jak tříletý obor vzdělání   4

Reality show TV Prima Prostřeno ve SOU Domažlicích

Zleva: Luboš Fiala, učitel odborného výcviku oboru kuchař – číšník,
Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka SOU Domažlice, JUDr. Zdeněk
Novák, starosta města Domažlice, Ludvík Pechovský, žák 3. ročníku
oboru kuchař – číšník, Vítězslav Pohanka, vedoucí službových oborů. 

Palmu vítězství si odnesl Ludvík Pechovský, žák 
3. ročníku oboru kuchař−číšník ze SOU Domažlice
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4 zakončený výučním listem

kuchař−číšník, tak i čtyřletý obor

zakončený maturitní zkouškou

gastronomii. Gastronomii na−
bízíme v  podobě L0+H, což

znamená, že se přihlásí do čtyř−

letého oboru a ve třetím ročníku

si mohou vykonat závěrečnou

zkoušku oboru kuchař−číšník,

pokračují do čtvrtého ročníku,

který ukončí maturitní zkouškou.

Podporujeme a rozvíjíme nadání

žáků, učíme je pracovat týmově

a umožňujeme jim účastnit se

soutěží odborných dovedností.

Pro žáky oboru kuchař – číšník a

gastronomie pořádáme po

dvouleté pauze 30. března 2022

již 15. ročník soutěže s názvem

Hrnečku vař!. Tématem letošní−

ho ročníku je Vaření na slepo –
jaro našich babiček. 

Za úspěchy žáků v  soutěžích

odborných dovedností a v jejich

profesním životě stojí jejich uči−

telé. Luboš Lucky Fiala nyní

pracuje jako učitel odborného

výcviku oboru kuchař−číšník na

SOU Domažlice. Je absolven−

tem Gymnázia v Plzni, Hotelové

školy v Mariánských Lázních a

jako jediný Čech Mistrovské

barmanské školy Dr. Riese v Ně−

mecku. „Profesní zkušenosti
jsem čerpal jako šéfbarman
dvou soukromých pětihvězdič−
kových hotelů v Rakousku, dále

v v  Mnichově a ve Švýcarsku.
V Čechách jsem mimo svých re−
staurací, které jsem se společní−
kem provozoval, pracoval také
pro American chance casinos a
později jako provozní ředitel pě−
tihvězdového Hotelu s  casinem

Stars. Zároveň jsem dostal mož−
nost, jako jeden z dvaceti profe−
sionálních Barmeistrů světa, pra−
covat na špičkových soukro−
mých akcích po celém světě, or−
ganizovaných švýcarskou agen−
turou, zajišťující servis pro V.I.P.
zákazníky. Po prodeji hotelu
Stars jsme se s manželkou roz−

hodli zůstat už v Čechách a já
dostal možnost předávat své
zkušenosti mladé generaci
v SOU Domažlice, což mne vel−
mi baví a zajímá,“ říká učitel od−

borného výcviku oboru kuchař−

číšník Luboš Lucky Fiala.      (pi)

Jedním z dalších úspěšných absolventů SOU Domažlice oboru
kuchař−číšník je Lukáš Bozděch (na fotografii). Díky barmanské−
mu kurzu, který každoročně naše škola pořádá pro své žáky, se
účastnil soutěže barmanů v hotelu Hilton v  Praze. Po závěreč−
ných zkouškách odjel do Prahy do hotelu Hilton, kde díky úžasnému
výsledku v soutěži získal práci barmana. V současné době pracuje
ve Food Code Cacao Prague, V Celnici 1031/4, Praha 1. Dalším
z úspěšných absolventů je Josef März, který se vypracoval na F&B
manager Hotelu Herzog Heinrich v Německu. F & B manager zabez−
pečuje správné fungování všech služeb ve svém oddělení zaměře−
ném na jídlo a nápoje. Má excelentní povědomí o nabízených služ−
bách, dohlíží na správný výběr dodavatelů surovin, jejich správné
zpracování a dodržování hygieny na pracovišti, a to včetně zpracová−
ní odpadu. 

Zleva: Honzu – Quoc Dung nejčastěji uvidíte jak bravurně a estetic−
ky připravuje míchané nápoje, Lucie – Thi Linh svou zručností doká−
že vykouzlit skvělé sushi, které� je po Vinohradech tak vyhlášené, To−
máš – Van Nam dbá, aby vše správně fungovalo, jeho večerní pokr−
my exkluzivně vypadají a chutnají.

Ludvík Pechovský s  kameramanem televize Prima při přípravě
soutěžního menu.

Pro naše žáky a jejich rodiče i širokou veřejnost pořádáme již 6.
ročník nabídky studijních a pracovních příležitostí pro všech−
ny obory, které vyučujeme jak v Domažlicích, tak i ve Stodě, s ná−
zvem Klíč k příležitostem – Berufsinfomeese. Ve středu 30.
března 2022 se on−line formou na webových stránkách školy
www.soudom.cz uskuteční od 12:30–15:00 hod. setkání se za−
městnavateli západních Čech a východního Bavorska s nabídkou
zaměstnání, brigád. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost
získat informace přímo z první ruky.



V rámci Operačního programu Zaměstnanost pomáhá město Nepomuk
již od ledna roku 2021 lidem v regionu. Rozběhlý projekt je zaměřený na
rozmanité druhy pomoci a podpory lidem v tíživé životní situaci, jako jsou
matky samoživitelky, pěstouni pečující o osobu blízkou, starší spoluobčané

nebo dobrovolníci v sociálních službách a sociální pracovníci. Uskuteč −
ňujeme mnoho bezplatných aktivit, které zahrnují kurzy, semináře, vzděláva−
cí akce, výlety a setkání, nabízíme také tzv. službu „Na zavolání“, tzn. pomoc
při registraci na očkování či testování proti Covid 19 a odvoz na samotné
očkování. Pro děti ze sociálně slabších rodin jsou pořádány příměstské tá−
bory a doučování. Každou středu mají zájemci možnost využít naši nabídku
probrat s nimi osobní záležitosti, se kterými si nevědí rady. Jedná se třeba
o napsání životopisu, jak se připravit na pracovní pohovor, ukázat konkrétně,
kde a jak hledat práci a další činnosti, které jsou pro cílové skupiny projektu

důležité. Pro terénní práce je využíván sedmimístný vůz Toyota Proace City.
Kancelář projektu se nachází v budově volnočasového centra Fénix Nepo−
muk v  prvním patře nám. A. Němejce 88. Pomůžeme, poradíme, 
podpoříme Vás! Jsme nositeli projektu „Do Fénixu s důvěrou!“

beniskovamiroslava@urad−nepomuk.cz +420 602 584 688
burianovakarolina@urad−nepomuk.cz +420 601 554 804

Pomůžeme, poradíme, podpoříme!
Přijďte do Fénixu s důvěrou!

Co vše se dělo v roce 2021

Nepomuk pomáhá obyvatelům v regionu

Projekt Do Fénixu s důvěrou je
projektem města Nepomuk a byl
podpořen z Operačního progra−
mu Zaměstnanost pod registrač−
ním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/
16_047/0016078.     

Foto archiv projektu  Stránku připravil realizační tým projektu Do Fénixu s důvěrou

V roce 2021 se v projektu „Do Fé−
nixu s důvěrou“ uskutečnily před−
nášky, semináře, akce pro děti a
starší občany. Za velkého zájmu so−
ciálních pracovníků proběhly dva dí−
ly akreditovaných kurzů na téma
„Netradiční pohled na ADHD“. Lektor
pan Mudra velmi zajímavě a poutavě
přednášel a toto citlivé téma rozvíjel
na praktických a v  denním životě

použitelných příkladech, které mo−
hou rodiče ve výchově dětí využívat.
V srpnu se konal 1. příměstský tábor
pro děti na téma „Poznávej svůj re−
gion“. Děti měly možnost zapojit se
do tvořivého a zábavného tématu tá−
bora, který je formou her a výletů
provedl místy, ve kterých žijí. Senioři
si společně naplánovali a uskutečnili
výlety. Navštívili například zámky Ne−

bílovy, Chudenice a Blatná. V  rám ci
projektu se  dařila i pomoc při regis−
traci a odvozem na očkování proti
Covid 19. Novou aktivitou v  roce
2022 je služba registrace testování
na Covid 19. V předvánočním čase
se uskutečnilo „Vánoční tvoření se
seniory“ a povedlo se nám také  při−
pojit se  jako „Ježíškova pravá ruka“
k projektu „Ježíškova vnoučata“. Za−

registrovali jsme přání seniorů, která
se všechna díky dobrým lidem z re−
gionu podařila splnit. Co dodat? Na−
ším cílem je v projektu pokra čovat,
podporovat cílové skupiny a zvyšo−
vat kvalitu klíčových aktivit. Pokud
jsme Vás oslovili, neváhejte nás kon−
taktovat osobně, telefonicky nebo
prostřednictvím webových a FB strá−
nek.
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NOČNÍ klub Dandy v Klato−
vech−Lubech přijme společ−
nice od 18 let. Možno i for−
mou brigády v  týdnu nebo
jen víkendy. Bezplatné uby−
tování, slušné výdělky. Tel.:
604445413. RR 22180

HLEDÁM brigádníka na stě−
hování a pomocné práce při
přestavbě domu. Sušice a
okolí. Tel:  702962961. RR
22217

MUŽ ve středním věku, bez
závazků, nabízí profesionál−
ní zkušenosti z vedení kavár−
ny, restaurací, hotelů, ma−
nažerské zkušenosti z řízení
malých i větších týmů do 50
lidí. Mám schopnost analýzy
a posouzení provozních pod−
mínek, zkušenosti z nastave−
ní nového podnikatelského
záměru, odpovědnost za ve−
dení svěřeného úseku, eko−
nomické výsledky, práce v
kontrole. Jsem loajální, fle−
xibilní, spolehlivý a rychle
se adaptuji na prostředí.
Jsem zvyklý řešit operativně
denní činnosti i vzniklé ná−
hlé rizikové situace. Mám
znalost německého jazyka,
Microsoft office, řidičský
průkaz. Reference a CV na
vyžádání. Děkuji za nabídky,
případně za osobní setkání.
Telefon: 731454110.

CAFÉ Charlotte, zavedená
firma s  dlouholetou tradicí
v horském středisku na Šu−
mavě, hledá posilu do týmu
na pozici CUKRÁŘ / CUK−

RÁŘKA. Nabízíme stabilní
pracovní poměr v  celoroč−
ním provozu (i v případě dal−
ších pandemických opatře−
ní), ubytování zdarma a jídlo
za 50%. Požadujeme pouze
spolehlivost, nadšení učit se
nové věci a základní znalost
cukrařiny. Praxe v  oboru je
výhodou, nikoli podmínkou.
Více info na tel.:
602486490. RR 22240

PŘIJMU brigádníky na sběr
jahod. Tel.: 604978604 RR
22242

POPTÁVÁM byt ke koupi
1+1, 2+1, 2+kk, 3+1. Stav
nerozhoduje. Nejsem realitka
a ani překupník!! Děkuji za na−
bídky.   Tel.  721081547. RR
21898

PRODÁM zařízený byt 1+1,
35 m2, v osobním vlastnictví,
v Klatovech v Prusíkově ul.
Cena dohodou. Tel.:
727841914. RR 22218

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 70 m2 v panelových i
cihlových domech v Klatovech
a Domažlicích. Máme připra−
veny investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transakce je
dokončena v  řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu pře−
dem. Exekuce či zástavy vyře−
šíme. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22030

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s lodžií v Klatovech. Podmín−
kou je pouze vyšší patro, ni−
koli přízemí. Byt může být
v  jakémkoli stavu i rekon−
strukci. Cena do 3 mil. Kč.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22031 

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1/3+1 o min. výměře 50
m2 kdekoliv v Domažlicích. U
vyšších pater podmínkou vý−
tah. Cena do 2,5 mil. Kč. Pe−
níze k  dispozici ihned. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 22032 

PRONAJMU trubkové lešení
+ podlážky cca 100m2 –
2.500 Kč/měsíc. I dlouhodo−
bě. Vratná kauce 5.000 Kč.
Klatovy. A zároveň koupím
podlážky, spony, spojky,
trubky. Tel: 720686209. RR
22133

PRONAJMU mezonetový byt
3+kk v RD v Klatovech, 100
m2, nejlépe bezdětnému pá−
ru nekuřáků. (Výjimečně
s jedním puberťákem.) Kau−
ce! Info na tel.: 605758988.
RR 22219

PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím
naší kanceláře tisíce zájemců
o pronájem. Úzce spolupra−
cujeme s  velkými firmami,
pro jejichž zaměstnance hle−
dáme čisté byty k dlouhodo−
bému pronájmu. Zaručujeme
pouze solidní klientelu, jejíž
výběr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je 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 Plzeň−
ském kraji. Nabídněte nám
svůj byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti a
právní servis po celý nájemní
vztah samozřejmostí. Provizi
máme zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22029

PANELY 2x3x0,15 m, okres
Domažlice, cena dohodou,
tel. 603146840. RR 22127

ZDRAVOTNÍ polohovací lůž−
ko, zánovní – měsíc používa−
né, za 12.000 Kč, tel.:
608756622. RR 22186

NOVÝ nepoužitý plynový spo−
rák a čalouněné manželské
postele s úložným prostorem.
Cena dohodou. Tel.:
603298166. RR 22221

3 PEŘINY (prošívané deky)
+ 2 polštáře, vše nové, cena
dohodou. Tel.: 604348392.
RR 22138

TERRA−VARI s  motorem
Honda 160 (čtyřtakt) + valní−
ček + radlice na sníh + pro−
vzdušňovač PP60. Vše za−
chovalé. 47.000 Kč. Tel.:
602469253 – Domažlice. RR
22158

PAP. KRÁLOVSKÝ loňský
kroužkovaný. 5 kusů z  ven−
kovní voliéry. Tel.:
721834449. RR 22168

SUCHÁ smrková prkna délka
5m a sazenice lesních strom−
ků, tel.: 728553330. RR
22205

REPRO soupravu HIFONICS
do auta, cena 15.000 Kč,
možno sleva. Tel.:
608939616. RR 22183

RAMENO k  nakl. UHNZ−750
(prostřední) nový ND, šrouby
do sádrokartonu, nářadí pro
zedníka, sněhové řetězy PE−
WAG – nákladní. Vše nové –
levně. Tel.: 728803097. RR
22181

VŠE PRO KOVOVÝROBU

(stroje, nástroje, přípravky,

nářadí, měřidla, kovové

skříňky, skladový materiál

ap.). Tel.: 736670876. RR

22220

KONSTRUKCI obloukové ha−
ly. Délka 30 m, šířka 15 m,
výška 5 m, dvoje posuvná
vrata, cena dohodou. Tel.:
602940952. RR 22226

MUŠKAŘENÍ, nepoužitá plná
výbava pro rybáře.   Dlouhá
Ves u Sušice. Tel.
602305142. RR 22238

SENO – malé balíky, Horšov−
ský Týn, tel.: 721984541. RR
22136

VELKÉ SANĚ, potah koněm.
5000 Kč. Dlouhá Ves u Suši−
ce. Tel.   602305142. RR
22239

LISOVANÉ SENO, průměr
130 – uskladněné kvalitní. A
zemědělské stroje, valník 5
tun, plečka na brambory, to−
vární výroba, vyorávač čert.
Tel.: 702149706. RR 22246

PRODÁM dřevěné brikety a

pelety. Česká výroba. Plzeň−
ský kraj – DOPRAVA ZDAR−
MA. Tel.: 604575136, E−mail:
rahei@atlas.cz. PM 22013

PRODÁM čistič oken Hobot

168 vč. utěrek z mikrovlákna
(sada 12 ks) tel. :
721300957. PM 22056

VYKOUPÍME za velice slušné

ceny do vojenského muzea

okupace a osvobození západ−

ních Čech vojenskou techni−

ku (i části), motocykly, auto−

mobily, helmy, dalekohledy,

kordíky, bajonety, tesáky, uni−

formy (i části), voj. boty, vy−

sílačky, vyznamenání, opa−

sky, pouzdra na pistole, plyn.

masky, zásobníky, kanystry,

ešusy, čutory, lopatky, torny,

telata, spacáky, šavle apod.

Zájem máme i o fotografie,

dokumenty a časopisy. Velice

děkujeme za nabídky i pří−

padné dary. Army muzeum

tel.: 731454110.

KOUPÍM tento typ křesel.

Chromový a trubkový náby−

tek. Stav nerozhoduje. Stačí

napsat SMS či prozvonit,

ozvu se. Tel.: 776599696 a

email.:  slavoj.pikovice@

seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22070

VOJENSKÝ bazar: zdarma

nabízíme odborné oceňová−

ní historického vojenského

materiálu, převážně z obdo−

bí I+II světové války. Též

možnost odkupu, nebo pro−

deje. Tel.: 731454110.

NUMISMATIK koupí mince
ČSR, ČSSR, ČR a ostatní Ev−
ropu, i zlaté. Tel.:
602857551. RR 22179

KOUPÍM zbytky stavebního
materiálu: ztracené bednění,
cihly, venkovní dlažba, ce−
ment, písek, kamenivo, pře−
klady, atd. Tel:  721866006.
RR 22215

PRODÁM pozinkovanou
nádrž na podvozku 2 až
6 tisíc litrů ve velmi do−
brém stavu. Levně. Tel.:
604589329 RR 22032

PŘIJMU zdravotní se−
stru do kožní ambulance
v Klatovech. SMS na tel.
737441365. RR 22055

KOUPÍM různé předměty
ze starého koloniálu, re−
staurace, obchodu, ordi−
nace, kanceláře – náby−
tek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, nádo−
by, plechovky, plakáty,
flašky a jiné. Vše staré,
spojené se Starým Plzen−
cem: pohlednice, foto,
plakáty, obrazy aj. Tel.:
603512322, pavel.rej−
sek@seznam.cz PM
22041

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

PRODÁM použitou nádrž
na vodu IBC kontejner
1000 litrů. K odběru v
Klatovech. Vhodné na
vodu pro stavbu. Cena:
od 1.150 Kč. Na výběr z
více kusů. Pěkné čisté
zánovní od 1.500 Kč.
Tel.  722660668.  RR
21906

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

AKCE PODZIM – nádrž
1000 L, s pozinkovanou
paletou, čistá, za 1299
Kč.  Tel. 605400863. RR
22033

PRODÁM zahradní trak−
tor VIKING, velmi pěkný,
hydropřevodovka, cena
29.000 Kč. Tel
604589329.  RR 22029
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VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Nikdy neztratíme ně−
koho, koho máme ve
svém srdci. Možná, že
ztratíme jeho hlas a
jeho přítomnost, ale
to, co jsme se od ně−
ho naučili a co nám
po sobě zanechal, ne−
ztratíme nikdy.
Dne 22. 3. 2022 uply−

ne druhý rok, co nás opustil náš milovaný

manžel, tatínek a dědeček,

pan Antonín Papež.
Dne 24. 3. by oslavil své 80. narozeniny.

Děkujeme všem, kdo s námi vzpomenou na
laskavého a dobrého člověka.       RR 22147

Těžko se s Tebou lou−
čilo, těžké je bez Tebe
žít, láska však smrtí
nekončí, v srdci Tě
stále budeme mít…
Dne 21. 3. 2021 uply−

ne čtvrtý rok, kdy nás

navždycky opustila

paní 

Jaroslava Pavlíčková z Domažlic.
Každý první jarní den na Tebe, babičko, bu−
deme s láskou a úctou vzpomínat: manžel,
synové a snachy, vnoučata, pravnoučata a
ostatní příbuzní.  Kdo jste ji znali a měli ji rá−
di, vzpomeňte v tento den s námi. Děkuje−
me za vzpomínku.                         RR 22148

Čas běží, vše mizí, jen
vzpomínky zůstávají,
jsou přece krásné,
i když tolik bolí.
17. března 2022 uply−

ne 6 let od úmrtí pana

Stanislava Žufana
z Nýrska.

A 20. března 2022
uplyne 1. smutný rok

od úmrtí paní

Miloslavy Žufanové
z Nýrska.

Vzpomínají děti Milos−
lava a Stanislav s rodi−

nami. RR 22099

Maminky neumírají, jen usínají, aby se pro−
bouzely v srdcích svých dětí…         J. Seifert
28. 2. 2022 tomu bylo

již 30 let, co nás náhle

opustila naše milovaná

maminka, paní 

Jarmila Javorská
z Plánice.

Stále vzpomínají dcera
a syn s rodinami. 

RR 22131

Jen svíci hořící a hez−
kou kytici na hrob mů−
žeme dát, chvíli postát
a s láskou vzpomínat.
Dne 9. 3. 2022 to jsou

2 roky, co nás navždy

opustila paní

Marie Gashiová.
S láskou vzpomínají

manžel, synové Radim a David s rodinami a
všichni příbuzní a přátelé.               RR 22090

Čas plyne, bolest
v srdci a vzpomínky

zůstávají.
10. března 2022 uply−

ne 5. smutný rok ode

dne, kdy nás opustil

náš milovaný manžel,

tatínek, dědeček, pan

Jan Fiala z Nýrska.
S láskou vzpomíná manželka a synové 
s rodinami.                            RR 22114

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá…
Dne 22. března 2022
tomu bude 6 let, kdy
nás navždy opustil pan

Karel Nový 
z Neznašov

a 29. března 2022
uplyne čtvrtý smutný
rok  od chvíle, kdy od
nás navždy odešla paní

Alexandra Nová
z Neznašov.

Stále vzpomínají dcery
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

RR 22128

Odešel jsi tiše, jak
osud si přál, ale v na−
šich srdcích žiješ dál.
Dne 2. března 2022
uplynul 3. smutný rok,

kdy nás navždy opus−

til náš drahý, milova−

ný syn, manžel a tatí−

nek, pan

Libor Kadlec z Tajanova.
S láskou vzpomínají maminka, manželka,
děti, sestra s rodinou a ostatní příbuzní.
 Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 

RR 22130

Je smutno bez Tebe
žít, nemá kdo poradit,
pohladit…
Dne 24. března 2022
uplyne třetí smutný

rok ode dne, kdy nás

navždy opustila  paní 

Marie Dvořáková
ze Sobětic. 

Vzpomíná manžel Vašek, dcera s rodinou a
vnoučata.                                       RR 22139

Tam, někde mezi hvězdami, máme někoho,
na kterého nikdy nezapomeneme.

Dne 2. března 2022
uplynul druhý smutný

rok od chvíle, kdy nás

navždy opustil pan

Miloslav Skřivan
z Lub.

S láskou stále vzpomí−
nají manželka a dcery
s rodinami.  RR 22141

Moc děkujeme všem, kteří se dne 1. února
2022 přišli rozloučit do klatovského krema−

toria s panem

Václavem Voráčkem z Kokšína.
Rovněž děkujeme za květiny a projevy sou−
strasti. Rodina Voráčkova a Wirthova.

RR 22161

Rok uplynul jako vo−
da, zdá se to být jako
dnes, v uších zní ta
bolestivá slova, že jsi
odešel a nevrátíš se
zpět. Měl jsem Vás
rád a chtěl jsem žít, já
přece nechtěl odejít.
Dne 4. 3. 2022 uply−

nul první smutný rok, kdy nás navždy opustil

pan Jan Schmiedel z Lub.
S láskou vzpomínají manželka a dcery Pavla
a Jana s rodinami.                          RR 22197

Dne 29. března 2022
uplyne 1. smutný rok,

co nás navždy opustil

náš milovaný manžel,

tatínek, dědeček, pra−

dědeček a bratr, pan

Josef Kuchař 
z Miletic.

S láskou a bolestí
v srdci vzpomínají manželka, synové, vnou−
čata, pravnoučata, snacha, sestra a ostatní
příbuzní.                                        RR 22188
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Nezemřel, jen spí.
A má−li sen, jen krás−
ný. Zdá se mu o těch,
které miloval, a kteří
milovali jeho.
Dne 26. listopadu
2022 by se dožil 86

let náš drahý tatínek,

dědeček, pradědeček

a bratr, pan

František Simeth z Lub u Klatov.
Odešel náhle 23. března 2021 ve věku ne−

dožitých 85 let.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou man−
želka, sestry a děti s rodinami.       RR 22137  

Z  očí jsi odešel, ale
v našich srdcích žiješ
dál…
Dne 7. 3. 2022 uply−

nulo 5 let, kdy nás

opustil pan

Vladimír  Koudelka
z Nýrska.

Za vzpomínku děkuje
manželka, dcera Martina, syn Lukáš s rodi−
nami a ostatní příbuzní.                 RR 22150

Dne 6. 3. 2022 by se

dožila 100 let paní

Miloslava Kubová
z Černíkova.

Za tichou vzpomínku
děkuje rodina. 

RR 22143

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Dne 21. 2. 2022 uply−

nulo 16 let od úmrtí

pana

Josefa Hudáka
z Kydlin.

3. 3. 2022 uplynulo

6 let od úmrtí paní

Marie Hudákové
z Kydlin.

S láskou stále vzpomí−
nají syn Pavel s Danou,

dcera Dana s rodinou a Martin s Romanou.                                
RR 22154

Dne 9. března 2022
uplyne 30 let ode dne,

kdy od nás navždy

odešla paní 

Rosalie Králíková
z Javorné. 

Za tichou vzpomínku
děkuje rodina. 
RR 22144

Dne 6. března 2022
uplynulo 20 smut−

ných roků od chvíle,

kdy ze mřela paní 

Zuzana Dudová
z Javorné.

Dne 10. října 2021
jsme vzpomněli 20.

vý ro čí úmrtí pana 

Jozefa Dudy.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkuje rodina.
RR 22145

Dne 20. února 2022
uplynulo 30 let od tra−

gické smrti

Pavla Šiply z Bìšin.
Vzpomínají tatínek a
sourozenci s rodinami.

V srdcích žal a v očích slzy. Tvá ztráta tolik
bolí, že ani čas ji nezahojí.

Dne 28. 3. 2022 tomu

bude již 13 let, co nás

navždy opustila paní

Janina Sýkorová
roz. Zábršová

z Plánice.
Zemřela tragicky vi−
nou nezodpovědného

řidiče při autonehodě v Pačejově. S láskou
vzpomínají děti, přítel, maminka, sourozenci
a ostatní příbuzní.                           RR 22156

Odešel člověk, anděl bez křídel. Odešel tá−
ta od dětí, manžel od ženy. Odešel přítel, je−

den z nejvěrnějších,
který vždy měl čas na−
slouchat. Tolik si přál
žít, bohužel nebylo mu
dopřáno.
Dne 22. 3. 2022 uply−

ne první smutný rok,

co nás navždy opustil

tatínek a manžel, pan

Stanislav Vajda.
S láskou a úctou stále vzpomíná manželka,
děti a přátelé. RR 22159

Očím ses ztratil, v srdcích
zůstaneš navždy…
Dne 10. března 2022
uplyne první smutný

rok od úmrtí pana

Josefa Brože 
ze Lhovic.

Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.

Syn Libor s rodinou. RR 22170

Už jen kytičku na hrob
můžeme Ti dát…
Dne 15. března 2022
tomu bude 15 let, co

od nás odešel pan

Karel Haas 
z Velhartic.

S láskou a úctou vzpo−
míná rodina. RR 22140

Tiše jsi odešel, jak
osud si přál. V srdcích
však vzpomínky stále
máme a všichni na
 Tebe vzpomínáme.
Dne 1. března 2022
uplynulo 14 smutných

roků od chvíle, kdy nás

navždy opustil pan

František Hrachovec z Plánice.
Stále vzpomíná manželka Jiřina a celá rodina.

RR 22178

Dne 20. 3. 2022 uply−

ne první smutný rok,

kdy nás navždy opus−

til náš manžel, tatí−

nek, dědeček a pra−

dědeček, pan 

Karel Voráček
z Dolan.

Za tichou vzpomínku
a modlitbu děkujeme. Manželka Marie, syn
a dcera s rodinami.                          RR 22134

Dne 3. března 2022
uplynul třetí smutný

rok, kdy nás navždy

opustila paní

Jaroslava 
Reitmayerová 

z Klatov.
S láskou stále vzpomí−
nají manžel a děti s ro−
dinami.        RR 22146
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Dne 12. 2. 2022 jsme

vzpomněli 1. smutné−

ho výročí úmrtí paní

Anny 
Rajtmajerové.

Vzpomínají syn a dce−
ra s rodinami. 

RR 22151

Dne 26. 3. 2022 uply−

ne 20 let od úmrtí naší

maminky, paní

Vlasty 
Reitmayerové 

z Klatov.
Stále vzpomínají synové
s rodinami.     RR 22126

Děkujeme všem příbuzným a známým za

projevenou soustrast. Za rodinu paní 

Jindřišky Ptákové rozené Boškové
děkuje manžel Alois a dcery Jarmila a Petra
s rodinami. 

RR 22175

S úctou a láskou si připomínáme druhé

smutné výročí, kdy nás opustili naši rodiče

paní Anna Koudelková
zemřela 25. 2. 2020 v nedožitých 89 letech.

Pan Josef Koudelka
zemřel 31. 3. 2020 v nedožitých 93 letech.

Za tichou vzpomínku všem, kdo je znali a
měli rádi, děkuje rodina.                 RR 22176

Oči se zarosily a za−
plakaly bolem, když
jsme Ti, maminko, dá−
vali sbohem. Odešla
jsi tiše, jak osud si
přál, ale v našich srd−
cích žiješ dál…
Dne 18. března 2022
uplyne 6. rok od chví−

le, kdy nás náhle opustila paní

Zdeňka Petrželková roz. Horká
z Malé Vísky.

S láskou, úctou a vděčností stále vzpomína−
jí děti a bratr s rodinami.               RR 22160

Už jen kytičku na hrob Vám můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 22. 3. 2022 tomu

bude 5 roků ode dne,

kdy od nás navždy

odešel pan 

Václav Potužník
z Běšin. 

A 28. 3. 2022 tomu bu−

de 20 let od úmrtí paní 

Zdeňky Potužníkové.
Dne 19. 9. 2022 by

oslavila 86. výročí na−

rození.

Za tichou vzpomínku děkují dcery s rodinami. 
RR 22163

Kdo byl milován, žije
v našich srdcích stále. 
7. března 2022 uply−

nul první smutný rok,

co nás navždy opustil 

pan Jan Krátký 
z Vícenic. 

S úctou a láskou vzpo−
mínají synové Jan a Lu−

boš s rodinami. RR 22171

Vzpomínky krásné,
maminko milá, Ty, kte−
rá jsi jen pro nás žila.
Kdo poznal Tě, ten
měl Tě rád, uměla jsi
pomoci, potěšit i roze−
smát. Tvoje zlaté srd−
ce je navždy s námi.
Dne 23. 3. 2022 uply−

ne dlouhých 23 let,

kdy od nás odešla naše drahá maminka,

babička, prababička a sestra, paní

Marie Maxová z Nalžovských Hor.
S láskou vzpomínají děti Květa, Marie a Jo−

sef s rodinami a sestra Jaroslava s rodinou.
RR 22194

Jak tiše žil, tak tiše odešel, skromný ve
svém životě, velký ve své lásce a dobrotě.
Dne 23. 3. 2022 uply−

nou čtyři smutné roky,

co nás navždy opustil

pan

Ladislav Potužák
z Číhaně.

S láskou stále vzpomí−
nají syn David s man−
želkou Alenou, vnou−
čata Valerie a Domi−
nik, sestra Jana s rodinou.             RR 22200

Z očí jste odešli, ale v srdcích zůstanete. 
Dne 4. března 2022
tomu byl 1 rok, co nás

opustil náš tatínek,

dědeček a praděde−

ček pan 

Karel Niebauer. 

Letos uplyne 12 let,

co nás opustila ma−

minka a babička 

Jaroslava 
Niebauerová. 

S láskou v srdcích
vzpomínají dcery s rodinami.         RR 22223

Dne 15. března 2022
uplyne dlouhých 30

let od úmrtí paní

Anny Zelenkové
ze Železné Rudy.

A dne 2. ledna 2022
uplynulo 7 let, kdy

nás navždy opustil

pan

František Zelenka
ze Železné Rudy.

S láskou vzpomíná dcera s rodinou. Děku−
jeme všem, kteří vzpomenou s námi.

RR 22213

Dne 25. ledna 2022
uplynul 5. rok od chví−

le, kdy nás opustil

manžel a dědeček 

Václav Haidinger
z Jindřichovic.

S láskou vzpomíná
manželka, děti a ostat−
ní příbuzní.  RR 22132

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srd cích
zůstaly nám…
Dne 5. 1. 2022 by se

dožil 70 roků, 15. 3. to

bude 7 let, co nám

odešel náš drahý

manžel, tatínek, děde−

ček, bratr a příbuzný,

pan Vojtěch Marek z Lub.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

RR 22166
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Kdo ho znal vzpome−
ne, kdo ho měl rád ni−
kdy nezapomene.
Dne 12. března 2022
uplyne 1. smutný rok, 

kdy nás navždy opus−

til, pan

Josef Procházka
z Nýrska.

S láskou vzpomíná manželka, dcera Miluš a
Jitka s rodinou a ostatní příbuzní.  RR 22149

Dne 1. března 2022 uplynul 1. smutný rok,

kdy od nás navždy odešel pan

Josef Šlajer z Hluboké.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná přítelkyně Jana se sestrou
Helenou.                                          RR 22191

Loučení žádné, ne−
zbyl Ti čas, jen velkou
bolest zanechal jsi v
nás. Měl jsi rád všech−
ny kolem sebe, pro ně
jsi žil a chtěl žít, srdce
se však zastavilo a
musel jsi bez rozlou−
čení odejít.

Dne 1. března 2022 uplynul 1. smutný rok,

kdy nás navždy opustil náš milovaný tatí−

nek, dědeček a pradědeček, pan

Josef Šlajer z Hluboké.
Vzpomínají dcera Věrka s manželem, vnou−
čaty a pravnoučaty a dcera Miluška s man−
želem, vnoučaty a pravnoučaty.    RR 22193

Odešla jsi cestou, kte−
rou každý chodí sám,
jen dveře vzpomínek
nechala si dokořán.
Kdo Tě znal, si vzpo−
mene, kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
31. 3. 2022 uplyne

první smutný rok, co

nás navždy opustila naše milovaná mamin−

ka, babička, sestra a teta, paní

Anna Ouředníková.
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.

RR 22189

Kdo v srdci žije, 
neumírá.

1. 3. 2022 uplynul třetí

smutný rok, co nás

navždy opustila paní 

Marie Kloudová
z Koryt.

Dne 24. 3. si připome−

neme nedožité 87. vý−

ročí jejího narození.

Stále vzpomíná manžel, dcera Jana s rodi−
nou a ostatní příbuzní. Za tichou vzpomínku
děkujeme.                                     RR 22198

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
Dne 5. března 2022
jsme vzpomněli 1.

smutného výročí, kdy

nás navždy opustil pan

Josef Halada
z Klatov.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene přítel−
kyně Věra a děti s rodinami.           RR 22192

Nezemřel, kdo žije v
srdcích živých. Tam,
mezi hvězdami máme
někoho, na koho nikdy
nezapomeneme. Kdo
žije ve vzpomínkách,
neumírá.
9. března 2022 již

uplyne druhý rok, kdy

nás navždy opustil pan 

Petr Lorenc z Chotěšova u Velhartic.
Vzpomíná manželka, děti, vnoučata a pra −
vnoučata.                                         RR 22225

Dne 12. března 2022
uplyne 10 let, kdy nás

navždy opustila paní

Květa Belfínová
z Klatov.

S láskou vzpomínají
 děti, vnoučata a všichni,
kdo ji znali a měli rádi.

RR 22206

Dne 7. 3. 2022 jsme

vzpomněli prvního

smutného výročí, kdy

nás opustila mamin−

ka, babička, paní 

Marie Šubová 
ze Žichovic.

Dne 24. 2. 2022 jsme

vzpomněli prvního

smutného výročí, kdy

nás opustil otec, dě−

deček, pan 

Bernard Šuba 
ze Žichovic.

Ve skutečnosti na vás
myslíme každodenně. Navždy zůstanete
v našich srdcích. S láskou vzpomínají syno−
vé Milan, Miroslav a dcera Marie s rodinami. 

RR 22222

Těžké bylo se s Tebou
loučit, ještě těžší bez
Tebe žít. Čas nevrací
co vzal, jen láska,
úcta a vzpomínky zůs−
taly nám.
Dne 15. 2. 2022 to−

mu bylo 25 let, co nás

opustil milovaný dě−

deček, pan

Jozef Janový z Branišova.
Dne 18. 3. 2022 uply−

ne první smutný rok,

co nás opustil náš mi−

lovaný manžel, otec,

děda a dobrý kama−

rád, pan

Jiří Janový 
ze Záviště.

S láskou stále vzpomíná
manželka, děti, vnouča−
ta, rodina Hofmaistrova,
kamarádi a přátelé. 

RR 22196

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Dne 21. února 2022
uplynul 5. smutný

rok, kdy nás tragicky

opustil ve věku 45 let

náš milovaný syn

Ondřej Koranda z Klatov.
S láskou a bolestí v srdci stále vzomínají ne−
šťastní rodiče, syn Ondrášek, bratři Přemysl
a Štěpán s rodinou.                       RR 22203

Tvé oči se zavřely, srd−
ce přestalo bít, avšak
vzpomínky na Tebe, ty
budou navždy v nás
žít.
Dne 22. března 2022
uplyne 7. rok od chví−

le, kdy nás navždy

opustil náš manžel,

tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Jaroslav Šperl z Běšin.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka, syn
s manželkou, vnoučata a pravnoučata.

RR 22210



51Rozhled 3/2022

Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz,
tatínku, navždycky
zůstává v nás.
Dne 16. 3. 2022 uply−

ne první smutný rok,

kdy nás navždy opus−

til náš drahý tatínek,

dědeček, bratr, strýc

a přítel, pan

Josef Prosr z Klatov.
S láskou a úctou vzpomínají synové s rodi−
nami a ostatní příbuzní.                 RR 22208

Dne 7. března 2022
uplynul první smutný

rok, kdy nás navždy

opustil

Rudolf Kožíšek
z Klatov

S láskou stále vzpomí−
nají manželka Jana,

sesta Marie s rodinou,
dcera a syn s rodinami. RR 22201

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě miloval, ni−
kdy nezapomene.
Dne 8. března 2022
uplynul 2. smutný rok,

kdy nás navždy opus−

tila paní 

Hana Šedivá
z Nýrska.

S láskou stále vzpomínají manžel Jaroslav,
dcery Jitka a Hana s rodinami, sestra Václa−
va a ostatní příbuzní.                      RR 22202

V úterý 8. března
2022 uplynulo již šes−

té výročí úmrtí pana 

Stanislava 
Ibermajera z Klatov
rodáka z Kroměždic,
co naposledy „Dopra−
covaly pilné ruce,
utichlo navždy předob−
ré srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.“
S úctou a láskou dcera Stánina.    RR 22190

Dne 28. února 2022
uplynul první smutný

rok ode dne, kdy nás

opustila paní

Jana Petrmichlová
z Rozpáralky.

Stále vzpomínají syn a
dcera s rodinami a
ostatní příbuzní. Děku−
jeme všem, kdo si vzpomenou s námi. 

RR 22199

Rozloučit ses nestihl,
tolik jsi chtěl žít, nás
milovat a mnoho toho
ještě říct…
12. 3. 2022 uplyne 7

smutných let, co od

nás navždy odešel pan

Jaroslav Smetana
z Vlkonic.

1. 2. 2022 by se dožil 65 let.

S láskou vzpomíná manželka s dcerou. Dce−
ra s rodinou a ostatní příbuzní.      RR 22209

…a když mě budeš
potřebovat, prostě si
jen v srdci zašeptej mé
jméno. Budu tam.
Dne 18. února 2022
jsme si připomněli

sedmnáct let, kdy nás

navždy opustila paní

Josefa Hůrková
z Klatov.

S láskou a úctou vzpomíná vnuk s rodinou.
Děkujeme za tichou vzpomínku.   RR 22204

Dne 26. 3. 2022 uply−

nou 2 roky, kdy nás

navždy opustil pan

Zdeněk Fiala, 
rodák z Chudenic.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka a syn.

RR 22212

Dne 10. 3. 2022 uply−

ne 1. smutný rok, kdy

nás navždy opustil

náš tatínek, dědeček a

pradědeček, pan

Stanislav Frána
z Bolešin.

Všem, kteří si vzpome−
nou s námi, děkujeme.
Dcery a syn s rodinami.                RR 22211

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce
krvácí. Ta rána stále bolí a zapomenout ne−
dovolí…
Dne 7. března 2022
uplynul 11. rok od

chvíle, kdy nás na−

vždy opustil 

pan Václav Flaška
z Vlčňov.

Dne 18. dubna 2022
uplyne 11. rok od

chvíle, kdy nás opustil 

pan Václav Flaška
z Pačejova.
S láskou a úctou

vzpomíná celá rodina.RR 22195

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá.

Dne 26. února 2022
uplynul 3. smutný rok

od chvíle, kdy nás na−

vždy opustila paní

Marie Blažková
roz. Bláhová

z Plánice.
Vzpomínají syn Karel a dcera 
Marcela s rodinou. RR 22185

Čas ubíhá a velká 
bolest zůstává.

Dne 4. března 2022
uplynul šestý smutný

rok od chvíle, kdy nás

navždy opustil náš

milovaný,

pan Jan Svátek.
Kdo jste ho znali, pro−

sím, vzpomeňte s námi. S láskou a bolestí
v srdci stále vzpomíná manželka Ludmila,
dcery a sestra s rodinami.            RR 22207

Tvé oči se zavřely,
maminko, srdce pře−
stalo bít, avšak vzpo−
mínky na Tebe, ty bu−
dou navždy v nás žít.
Dne 26. 3. 2022 uply−

nou již 3 roky ode

dne, kdy nás navždy

opustila paní 

Irena Lísová z Horažďovic. 
Za tichou vzpomínku a modlitbu děkuje ro−
dina a ostatní příbuzní.                  RR 22155

Kdo tě znal, ten vzpo−
mene, kdo tě měl rád,
nezapomene.
Dne 5. 3. 2022 by se

dožil 70 let pan

Karel Ludvík 
z Domažlic.

Stále vzpomíná man−
želka, maminka, děti

s rodinami, sestra s rodinou, Pepi a ostatní
příbuzní.                                            RR 22184
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KOUPÍM lešenářské trubky,
jednotlivé kusy nebo celé le−
šení. Tel:  721866006. RR
22216

KOUPÍM staré jízdní kolo do r.
1950, mosaznou pumpičku,
starou Babetu i nepojízdnou,
Škodu 120M, nová zadní
světla aj. náhradní díly, také
na starého Pionýra. Návody
na obsluhu a katalogy, dobo−
vé prospekty. Tel.:
721720982. PM 22006

KOUPÍM starou vojenskou
vzduchovku do 7 tis. Kč,
maskáče, saka, čepice, rajtky
,vyznamenání, odznak NB a
vzorný voják do r. 1960 – až 3
tis. Kč. Odznaky voj. učilišť,
pilotní aj. Těžítka ve tvaru voj.
techniky, letecké uniformy,
vše z pozůstalosti po pilotech.
Tel.: 721730982. PM 22007

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 22016

KOUPÍM staré věci z domác−
nosti: lívanečníky, lampičky,
porcel. sošky, fotoaparáty,
formy na pečení, mince, vy−
znamenání, kávomlýnky, ob−
razy, šperky apod.. Tel.:
605080878. PM 22011

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

KOUPÍM staré dětské hračky,
vánoční ozdoby, rádia, mlýn−
ky, hmoždýře, lustry. Mopedy,
motorky, Pionýry, motopřilby,
smalt. nádobí, panenky, obra−
zy, porcelán apod. Tel.:
605080878. PM 22010

SBĚRATEL koupí staré obra−
zy a jiné starožitnosti. Solidní
jednání. Tel.: 608979838, E−
mail: vladislav.soucek@se−
znam.cz 

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

KOUPÍM ze staré ordina−
ce železnou prosklenou
vitrínu. Dále litinovou vý−
levku, starý truhlářský
ponk s dřevěnými závity,
řeznický špalek, různé li−
tinové nohy, dílenské
lampy, plechové skříňky
se šuplíky. Zn. PŘIJEDU,
tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 22043

PRODÁM použitou nádrž
na vodu IBC kontejner
1000 litrů. K odběru v
Klatovech. Vhodné na
vodu pro stavbu. Cena:
od 1.150 Kč. Na výběr z
více kusů. Pěkné čisté
zánovní od 1.500 Kč.
Tel.  777204389. RR
21905
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KOUPÍM staré hrnečky, hrn−
ce−kameninu, váhy, porcelán,
sklo, obrazy, hračky, hodiny,
hodinky, trojúhel. plechovky
od olejů, moto díly−Jawa,
Moped, Pionýr, reklamní
plech. cedule na zeď. Tel.:
732431470 . PM 22053

MLADÝ pár z Klatovska shání
zemědělské pozemky k  pro−
nájmu, popř. ke koupi. Prosí−
me, nabídněte mladému pá−
ru, který chce udržet dlouho−
leté rodinné hospodářství.
Možnost platby nájemného
dopředu. Tel.: 721868304.
RR 22129

NABÍZÍME PARCELU v Želez−
né Rudě o výměře přes
6000 m2 na krásném slun−
ném místě, kde se dá posta−
vit velký rodinný dům i s pří−
slušenstvím. Cena za m2
dohodou. Váš zájem zasílej−
te písemně do redakce Roz−
hled, Vídeňská 218, 339 01
Klatovy pod Zn.: Klatovačka.    

PRODÁME výrobní a sklado−

vé prostory s komplexní vy−

baveností. Zastavěná 

plocha 1.700 m2, užitná plo−

cha 2.670 m2, tel.:

603298166. RR 22214

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme
vaši chalupu či chatu v okre−
se Klatovy a Domažlice. Pod−
mínkou pouze vlastní poze−
mek a zavedená elektřina. Pe−
níze vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn. IN−

STINKT REALITY s.r.o., VO−

LEJTE ZDARMA 800737309.

PM 22027

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli

automobil, prodej – montáž,

www.e−taznezarizeni.cz, tel.:

775104121. RR 22054

KOUPÍM jakoukoliv JAWA,
SIMSON, MZ, ČZ či PAV…
Tel.: 723971027. Děkuji za
nabídku. RR 22135

KOUPÍM moped Stadion/Ja−
wetta/ Pionýr. Tel.
771221112. PM 22049

PRODÁM Opel Meriva OPC
line 1,6i 77kw, 94 000km,
model OPC line, vyhřívané
sedačky, po výměně rozvo−
dů, zánovní pneu. Tel:
603535061.

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové i použi−
té, např. Škoda, VW, Audi,
Peugeot, Citroen, Ford,
BMW, Opel, FIAT, Hyundai,
Honda, Toyota atd. Tel.:
602834411. RR 22187

PRODÁM 4ks letní pneu
DUNLOP Spor t Pure M5e
185/60/R15 s  ráfky – nové
(nejeté), Klatovy, levně, tel.:
723724001. RR 22244

PRODÁM Citroen C4, r.v.
2011, obsah 1.6 hdi 68 kw,
černá metalíza, nový model,
esp, abs, el okna, imobiliser,
2 klíče, klimatronik, 153 tkm,
servisní knížka, velmi pěkný
stav, cena: 149.000 Kč, tele−
fon: 723439518. RR 22247

PRODÁM Citroen Berlingo,
r.v. 2009, modrá metalíza,
obsah 1.6 benzin, 66 kw, sta−
ry dobrý motor, abs, klima, el.
okna, servo, nové rozvody,
nová stk a emise, cena:
125.000 Kč, Klatovy telefon:
723439518. RR 22248

PRODÁM Citroen C3 Picas−
so, r. v. 2009, béžová metalí−
za, klimatronik, el. okna, ser−
vo, centrál, obsah 1.6 hdi, 80
kw, radio, nová stk a emise,
panorama střecha, parkovací
senzory… cena: 119.000 Kč,
tel.: 723439518. RR 22249

KOUPÍM Multicar M 25 nebo
dodávku VW, MB i jiné pro
dělníky. Možno s  končící ne−
bo prošlou STK. Drobná zá−
vady nevadí. Možno i firmou
vyřazené. Tel.: 736736059.
PM 22052

KOUPÍM náhradní díly : blat−
níky, nádrže, rámy, kola, mo−
tory, světla na DAW, Pionýr,
ČZ, Moped a jiná moto. Tel.:
737903420. PM 22012

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

KOUPÍM tento typ křesel a

starožitný nábytek a náby−

tek do roku 1980. Stav ne−

rozhoduje. Stačí napsat

SMS či prozvonit, ozvu se.

Tel.: 776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22071

HLEDÁM kamarádku s výho−
dami. Mám 55 let, rozvedený,
štíhlé postavy. Nejlépe okr.
Klatovy. Tel.: 704348765. RR
22164

HLEDÁM štíhlou pohodovou
ženu na diskrétní, trvalejší
schůzky, bez narušení sou−
kromí, diskrétnost a vzájemná
důvěra podmínkou. Jsem po−
hodový muž 50/180/85
sport. postavy, KT, DO, tel.:
733407817. RR 22165

ROZVEDENÝ nekuřák
62/179/štíhlý, hledá sympa−
tickou ženu štíhlé nebo střed−
ní postavy se zájmem o příro−
du a ve věku 54 až 62 let. Do−
mažlice a okolí do 20km. Pro−
sím SMS nebo volat po 20.
hod. Tel.: 737125670. RR
22167

62LETÝ muž hledá ženu, kte−
rá je také sama. Zajdem na
kávu, věk nerozhoduje. Suši−
ce – Klatovy – HO. Tel.:
607863707. RR 22173

AHOJ. Hledám ženu, přílelky−
ni na kávu – turistiku do 72
let. Z  Domažlicka, SMS –
704331049. RR 22174

ŠTÍHLOU ženu z Klatov, za−
stánkyni a praktikantku hoo−
kupu, casual sex. Tel.:
724516519. RR 22177

68 LET/176/82 – vdovec, vi−
tální, abstinent, zdravý, klidné
povahy, dobře situovaný, na−
bízí sympatické a štíhlejší že−
ně do 62 let trvalý vztah ve
společné domácnosti v RD se
zahradou. Nejlépe z  okr. DO,
KT. ŘP vítán, ale není podmín−
kou. Tel.: 728803097. RR
22182

JEŠTĚ jste nenašla toho pra−
vého? Rádi Vám pomůžeme
najít partnera v Bavorsku.
www.vdejsedobavorska.cz
nebo 702891012.

36/185 NEKUŘÁK, bezdětný,
hledá dívku 16−19 let k  se−
známení. Mám rád cestování,
přírodu a kulturu. Tel.:
604969788. PM 22005

ŽENA 51/160, štíhlá, hledá
pohodového muže s vyřeše−
nou minulostí. KT, DO. Tel.:
728396991. RR 22245

ŽENA 70/160 – Cítíš se osa−
měle a nebo sám? Já nehle−
dám milence, ale kamaráda –
vzájemná pomoc a porozu−
mění. Plzeň a okolí do 30 km.
„Jen upřímné jednání“. PM
22055

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní realiza−
ci oplocení. Přijedeme – za−
měříme – naceníme – zajis−
tíme materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu užívat
bezpečí vašeho domova. Vo−
lejte: 733710319, pište:
bezdek@plotana.cz, nav−
štivte: www.plotana.cz.

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice, Horažďovice, Stra−
konice a okolí, bližší info po
tel.: 774079111.

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda,
provádíme zednické práce,
úprava bytového jádra, ob−
klady a dlažby, sádrokarto−
ny, štukové a šlechtěné
omítky, zateplovací systémy,
zemní a výkopové
práce.  Tel.:  725763582. RR
22058

PROVÁDÍM zednické práce
– omítky, malířské práce, re−
konstrukce bytového jádra,
obklady, dlažby, bourací prá−
ce a další práce dle domlu−
vy. Plzeňsko, Klatovsko, Do−
mažlicko, Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 21190

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

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Koupím
staré československé
motocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv stavu i
jednotlivé díly. Přijedu
ihned, platím ihned v
hotovosti. Slušné a féro−
vé jednání. Tel.:
607946866. E−mail:
klsp@seznam.cz.  RR
22142

ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí rekonstrukce, stroj−
ní omítání, obklady,
dlažby, jádra a veškeré
zednické práce, tel.:
723136228. RR 22053

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekomplet−
ní, torza, rámy, motory,
blatníky, staré technic−
ké průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, urči−
tě se domluvíme. Tele−
fon: 603237242, e−ma−
il: flemet@seznam.cz.
RR 22019

PRODÁM  IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě
v ochranné kleci, rozmě−
ry: 120 x 100 cm výška
120cm, váha cca. 65 kg,
pěkné čisté od 1.600 Kč,
k odběru v Klatovech.
Info na tel. 722660668.
RR 21002

PRODÁM DUMPER
s jednoválcovým diese−
lovým motorem. Plně
funkční, cena 40.000
Kč. Tel. 604589329. RR
22031

Blahopřání
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NABÍZÍM stříhání živých plo−
tů, prořezávání ovocných
stromů, sekání trávy a údrž−
bu i realizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 22089

NABIZÍM zednické práce do−
hodou, včetně obkladů a
dlažeb na tel. 776434705.

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980 a
starožitný nábytek a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji prodej
– za odvoz. Tel.: 608887371
/ E−mail: nabytek1980@se−
znam.cz. Stačí napsat SMS
nebo prozvonit. Odpovím.
RR 22073

KOUPÍM tento typ židlí, ten−

to typ komod, starožitný ná−

bytek a nábytek do roku

1980. Stav nerozhoduje.

Stačí napsat SMS či prozvo−

nit, ozvu se. Tel.:

776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22072

KLÁŠTERKA – kolaudační

revize komínů, 

tel.: 604871028. RR 22236

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti. Svěř−
te nám k prodeji svou nemo−
vitost a přesvědčte se o rych−
lém jednání a solidním přístu−
pu našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás a do
měsíce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 22034 

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná rea−
litní kancelář v  Plzeňském
kraji vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovitosti

předem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM 22035

TRÁPÍ vás hrozící exekuce
nemovitosti ? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se dá
řešit, nikdy není pozdě. Naše
právní oddělení zdarma zana−
lyzuje vaši situaci a najde op−
timální řešení. Důležité je ne−
bát se a začít jednat! IN−

STINKT REALITY s.r.o., VO−

LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 22033

KUPUJETE NEMOVITOST?

Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem. Ne−
movitost prověříme technicky
i právně a navíc vyjednáme
maximální SLEVU ! Nezaplatí−
te ani korunu navíc! Více na

www.zkontrolujto.cz nebo

volejte na 800373309. PM

22036 

PŘEVEDU záznamy z  video−
kazet na flešku nebo DVD,
levně. Tel.: 777554484. PM
22054 

PRODÁM štěňata výmarské−
ho ohaře s průkazem původu,
odběr květen, tel.:
721124597. RR 22172

JARNÍ EKO – IDEJE
– AKCE 22 pro žáky ZŠ

ochrana přírody, 
recyklace odpadu, 

nové  užitečné výrobky.
Pod Branou – 

Domažlice. E−mail:
eko−center@seznam.cz

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malířské
práce, rekonstrukce by−
tového jádra, obklady,
dlažby, bourací práce a
další práce dle domluvy.
Plzeňsko, Klatovsko,
Domažlicko, Sušicko a
okolí. Rozumné ceny.
Tel.: 721757399. RR
22056

DOUČOVÁNÍ 

NĚMECKÉHO JAZYKA

včetně bavorského 

dialektu. 

Tel.: 721 928 336. 
EKO−ČISTOTA MĚSTA 22
venkovní popelníky pro
obchody−gastro−vchody
ceny přímo od výrobce.

e−mail:
eko−center@seznam.cz

RR 22237

Tel. 731 002 305

Jen ty a já v mé postýl−
ce. Ta představa tě lá−
ká? Tak mi zavolej (SMS
ne) a domluvíme se,
v mém  bytečku poznáš
skutečnou smyslnost,
něhu, vášeň. Jsem na
vlastní originál fotečce
zdravá a plně očkovaná.
S dobrou náladou se tě−
ším na telefon –
731002305 (ve dne).
PM 22001 
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