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Milí čtenáři, 
snad jsme se koneč−
ně dočkali a nadchá−
zející duben nám do−
přeje nějaké to jarní
počasí k výletům, le−
nošení i práci na za−
hrádkách. Dostatek
slunečních paprsků,

kterým vděčíme mimo jiné i za vitamín
D, dobrou náladu a pevnější zdraví, a
snad i teploty alespoň kolem 10°C, což
by bylo v tomto období přesně podle
dlouhodobých normálů. 
Letošní březen byl výrazně chladnější,
než poslední desetiletí pamatujeme a se
svým častým sněžením a mrazy nám
alespoň na čas připomněl, jaké bývaly
zimy a prosincové počasí za našeho
mládí. Je docela zábavné sledovat, jak
marně se tyhle bláznivé výkyvy počasí

snaží vysvětlit vědecká komunita. Led−
nové a únorové mírné počasí se svými
teplotami zapadalo do teorie o postup−
ném globálním oteplování, a velice vy−
hovovalo té skupině vědců a ekologic−
kých aktivistů, kteří nás straší oteplová−
ním planety, nutností omezování výroby
a tvorby skleníkových plynů a nejraději
by nás všechny viděli chodit pěšky.
Březen je samozřejmě zklamal a na−
opak nabil kanony jejich oponentům,
kteří nás již delší čas straší ochlazová−
ním planety zapříčiněným obdobím
slunečního minima a nadcházející do−
bou ledovou. Běžný člověk se tím tolik
nezabývá. Možná jen věří, že se toho
již za svého života nedočká, ale jasně
vidí, že ani vědecké kapacity mu neřek−
nou, zda letos bude jaro a léto, jak má
být a v našich zahrádkách a v sadech
dost ovoce. 
Stejné a možná i větší zmatky panují na
politické scéně. To označení scéna je
asi nevhodné, možná by se hodilo spíše
na politické manéži nebo aréně. Scéna
naznačuje nějaké dramatické nebo hu−
morné divadelní představení, ale to se

u nás již hodně dlouho neodehrává. Spí−
še to často připomíná lítý boj divokých
šelem a gladiátorů, s prskáním, vrčením
a kousáním. Neuznává se nic a nikdo a
pravděpodobně to povede jen k tomu,
že si zanedlouho zopakujeme parla−
mentní volby. 
Vrcholem všeobecné neúcty, netoleran−
ce a neochoty uznávat jakákoliv pravid−
la, zákony a konzervativní jistoty se pro
mě osobně stala diskuse kolem délky a
snad i změny státní hymny. Vím, že
dnes je doba, která nahrává různým ší−
lenostem. Možná, že se pro nějakou
ukřičenou genderovou madam začne−
me namísto pane a paní titulovat osobo,
místo lva ve státním znaku si třeba něja−
ká aktivistická menšinová skupina vykři−
čí opici nebo myš, Moraváci již usilují
o svoji vlastní sloku v hymně a někdo
možná navrhne, abychom děti od dvou
let věku posílali do převýchovných tábo−
rů, protože rodina je pro ně příliš nejisté
a škodlivé prostředí.
Narušování všech jistot a základů, na
kterých stojí dnešní západní civilizace
s řeckořímskými křesťanskými kořeny

a které si po dlouhá staletí budovala a
cizelovala do téměř dokonalosti v ještě
nedávných demokraciích, není ničím
jiným než důkazem hlubokého duchov−
ního a mravního úpadku, do něhož
dnešní společnost, sama se hlásící
k liberalismu, klesla. Dnešní popírání
mravních základů a národní, kulturní,
náboženské nebo pohlavní identity je
cestou k hlubokému rozvratu, která
může vést jen k zániku civilizace. Kdo
si to uvědomuje, bude bránit všechny
tradiční hodnoty, byť třeba i jen délku
národní hymny. 
Vnímejme proto s radostí alespoň pří−
rodní zákonitosti, radujme se z jarních
projevů v každé podobě, krásného pu−
čení a kvetení, bzučení čmeláků a
včel, prvního milování ptáků, kteří již
mají dost potravy a tepla a mohou za−
čít hnízdit. Užívejme si krásy jara plný−
mi doušky a snad k vaší dobré jarní
pohodě přispěje i Rozhled se svými
články a informacemi, které vám mo−
hou pomoci. 
Příjemné čtení a šťastné návraty z vašich
cest vám přeje Karel Bárta, šéfredaktor.
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ve čtvrtek 12. 4. 2018 od 16
a od 19 hodin v klatovském
muzeu Dr. Hostaše přednášku
s léčitelem panem Mirosla−
vem Hrabicou.

Vše o zdraví – oči 
vaše prozradí
Ve čtvrtek 3. 5. a 24. 5. 2018
pořádá poradnu IRISDIA −
GNOSTIKY s paní Anetou Be−
nediktovou. 
Diagnostika z oční duhovky ne−
boli irisdiagnostika spočívá
v diagnostikování celkového
zdravotního stavu člověka pomo−

cí určitých barev, znamének a te−
ček, které se nacházejí v oční du−
hovce.  Jako všechny alternativní
diagnostické metody, tak i tato
byla vyvinuta jako preventivní, to
znamená, že dysfunkce orgánu
se dá v oku odečíst ještě dříve,
než má klient prokazatelné obtíže
s daným orgánem. 

Irisdiagnostika poskytne člověku
celkový obraz jeho těla v souvis−
lostech pravidel čínského pentag−
ramu, to znamená, že žádný or−
gán v těle nefunguje samostatně,
ale vždy souvisí s jiným orgánem a
dohromady všechny tvoří celek –
naše tělo. Přijďte se přesvědčit do
Apatyky Pampeliška v Klatovech –
viz informace na straně 5.         (kr)

Apatyka Pampeliška pořádá



Mnohá města, která pro−
střednictvím svých organi−
zací provozují výrobu a dis−
tribuci tepla, řeší otázku spl−
nění nových přísnějších li−
mitů, které budou platit od
příštího roku.
Kdyně na začátku devadesá−
tých let získala v rámci priva−
tizace tamních průmyslových
podniků do vlastnictví cen−

trální výtopnu. Město pro−
střednictvím své založené
společnosti Transteplo tedy
dodávala jednak technologic−
kou páru kdyňským přádel−
nám a také slévárně přesného
lití. Ta se oddělila od Elitexu
Kdyně a pod novým názvem
Kdynium a.s. úspěšně pokra−
čuje v provozu. Na začátku
devadesátých let byly ještě

v provozu tři malé kotelny v sídlištní zá−
stavbě, které se později zrušily a byly na−
pojeny na centrální kotelnu. Významně se
tak zlepšilo ovzduší ve Kdyni.
Město také investovalo do ekologizace
centrální kotelny několik desítek milionů
korun a zajistilo bezproblémovou dodáv−
ku páry, tepla a teplé užitkové vody pro
průmyslové podniky i výraznou část
města za cenově velmi dostupných pod−
mínek. Staré kotle však nemají takovou
účinnost, jaká je požadována novou le−
gislativou. Od devadesátých let se také
změnil výrazně poměr mezi dodávkou pá−
ry a tepla podnikům na jedné straně a by−
tovým domům ve městě na straně druhé.
Dříve to bylo zhruba v poměru 2:1 ve
prospěch podniků, nyní je situace zcela
obrácená ve prospěch města. Městští
radní museli i tuto změnu vzít v dalším
uvažování o systému dodávky tepla na
vědomí. 
„Velmi zodpovědně a z mnoha hledisek
jsme zvažovali další postup. Jednou alter−
nativou byla investice města v řádu mno−
ha desítek milionů do kotelny, přičemž
zde existuje riziko zadlužení města a ko−
neckonců i návratnosti v rámci stávající−
ho systému. Vypsali jsme proto koncesní
řízení s podporou renomované právní

kanceláře na patnáctiletý pronájem kotel−
ny a závazek dodávky páry i tepla. Od po−
čátku bylo evidentní, že takovou investici
mohou provést jen silné a na trhu etablo−
vané subjekty. Stále více bylo jasné, že
uhelná kotelna bude muset být nahrazena
jinými zdroji. Byli jsme hodně napjati, ko−
lik subjektů se soutěže zúčastní. Nakonec
výsledek předčil naše očekávání,“ uvedl
místostarosta města Kdyně Ing. Vladislav
Vilímec.
Vítězná firma přišla s variantou rozdělení
dodávky tepla do města a průmyslovým
podnikům prostřednictvím dvou samo−
statných plynových kotelen. Tím se bu−
dou eliminovat ztráty v rozvodech vedou−
cí ze stávající centrální kotelny. Transteplo
Kdyně bude dále dodávat z výměníkové
stanice teplo a teplovou vodu do města.
Vítězná firma převezme veškeré závazky
vůči průmyslovým podnikům bez garan−
ce výše odběru. Co je podstatné, cena
tepla na patě předávací stanice je nižší,
což by se mělo projevit i ve velmi zajíma−
vé ceně pro domovní odběratele. Dokon−
ce je možné, že výsledná cena oproti
současnosti ještě poklesne. Nyní se měs−
to připravuje na podpis příslušných
smluv, které byly součástí zadávací doku−
mentace ke koncesnímu řízení. Město
Kdyně je také známé nízkými cenami vo−
dného a stočného.
„Máme samozřejmě výhodu dostatečné
kapacity vlastních zdrojů. Potřebné inve−
stice do této infrastruktury jsme dělali
v předstihu a stále z toho profitujeme,“
dodává Vladislav Vilímec.                 (red)
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Kdyně s úspěchem řeší nový způsob 
dodávky tepla a teplé užitkové vody

M í s t o s t a ro s t a
města Kdyně Ing.
Vladislav Vilímec.
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KAPR  PSTRUH AMUR  CANDÁT- - -
MAKRELA  TUŇÁK  LOSOS MOŘSKÝ VLK- - - 

ŠKOLA ČEPOVÁNÍ v podání Master Bartender
VÁCLAV BERKA

starší obchodní sládek Plzeňského Prazdroje
ŠLECHTITELKA - degustace vína

velká nafukovací SKLUZAVKA pro děti
večerní hudební zábava - skupina PELÍŠCI

moderuje Petr „VEJVOĎÁK” Vejvoda
bohatá TOMBOLA o zajímavé ceny

Výzva
Pánové, kteří jste absolvovali zá−
kladní vojenskou službu v Líních
u Plzně u vojenského útvaru 2494
v roce 1966 až 1968, ozvěte se.
Připravujeme setkání bývalých
vojáků základní služby u vojen−
ského útvaru. Uskuteční se v so−
botu 12. května 2018 ve 14:00 ho−
din v Chotěšově u Plzně v Restau−
raci Pod Klášterem.  Kontakt – tel.
739 690 532  nebo 604 692 023.
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RD 2+1 (534 m2), Malonice, okr. Domažlice
Nabízíme prodej částečně podsklepeného domu, na
který dále navazuje prostorná stodola. Na pozemku se
nachází menší zděný dům – „vejminek“, na který na−
vazují dřevěné kolny. IS: voda−obecní, el. 220/380V,
septik, suché WC, topení: lokální TP + lokální elektric−
ké, plyn – sloupek na hranici pozemku. 

Vřele doporučujeme! � 734 319 302

899 000 Kč

2 299 000 Kč
RD 5+2 (233 m2), Milavče
Prodej rodinného domu o zastavěné ploše 150 m2

v okr. Domažlice. Nemovitost o dvou nadzemních
podlažích je částečně podsklepena. IS: voda: obecní
vodovod, obecní kanalizace, el. 220/380 V, plynofi−
kace v komunikaci u objektu, vytápění: ústřední 
tuhá paliva.  

Vřele doporučujeme! � 734 319 302 

1 899 000 Kč 
RD 7+kk/G (951 m2), Vlčnov, okr. Klatovy
Prodej dvou rodin. domů (4+kk, 3+1) s vlastním vstupem. V 1. NP
většího domu je kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, zimní zahrada,
koupelna a WC. Z chodby je vstup do 2.NP, kde se nachází 3 pokoje.
V 1. NP druhého domu se nachází obývací pokoj, kuchyně, pokoj
a WC v 2. NP se nachází prostorný pokoj. IS.: el 230/400 V, septik,
voda – kopaná studna, průtočná studánka, topení – lokální na tuhá
paliva + krbová kamna. Na pozemku je sklepní prostor s vlastním
krbem, jezírko a prostorná zemědělská stavení řešené jako kotelna,
garáž či stodol.  � 734 319 301

2 799 000 Kč

270 000 Kč 
1+kk (20 m2), ul. Pod Hůrkou, Klatovy
Prodej bytu v 6. patře revitalizovaného domu. Byt prošel
kompletní rekonstrukcí v r. 2011 (nové podlahy, bytové
jádro, rozvody). Byt je k okamžitému nastěhování. Byto−
vý dům je zateplen, má plastová okna a nový výtah. Vý−
borná dostupnost do centra Klatov – 8 minut. U domu je
park a veškerá občanská vybavenost. Výborná nabídka
pro všechny, kteří chtějí okamžitě bydlet bez investic.
Vřele doporučujeme! � 374 319 301 

999 000 Kč

RD 5+1/G (846 m2), Čečovice
RD v dobrém, udržovaném stavu o zastav. ploše 
280 m2. Nemovitost o jednom nadzem. podlaží je
částečně podsklepena. Na pozemku se dále nachází
garáž a dílna. IS: voda: vlastní studna, septik, el.
220/380 V, vytápění: ústřední tuhá paliva. Plastová
okna. Možno financovat hypotečním úvěrem, který
Vám zdarma zprostředkujeme. 
Doporučujeme! � 734 319 302

1 299 000 Kč

Pozemek (3 704 m2), Hamry, okr. Klatovy
Nabízíme svažitý pozemek vedle zástavby rodinných
domů, čímž získává nespornou hodnotu. IS: elektřina
u sousedního pozemku. Obec Hamry má územní plán
a v nynější době je požádáno o změnu uzemní plánu za
účelem povolení výstavby rod. domu. Veškerá násle−
dující jednání budou v kompetenci nového majitele,
který má ambice a finanční prostředky k investování
do zajímavé nabídky. � 734 319 301 

699 000 Kč

GG G

CG

G

RD 2x3+kk (744 m2), Čečovice
Prodej domu s č. ev. skládající se z dvou budov 
(358 m2), stodoly a venkovního posezení. První dům
má koupelnu se sprch. koutem a jedno nadzem. podla−
ží. Navazuje na něj prostorná technická místnost. V do−
mě je ÚT na tuhá paliva. Druhý dům má koupelnu s va−
nou, topení: lokální tuhá paliva. IS: voda: vlastní studna,
septik, el. 220/380 V, vytápění: ústřední tuhá paliva. 
Dům prošel rekonstrukcí. � 734 319 302

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

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

Chata 2+kk (43 m2), Horšovský Týn – Pod−
hájí, okr. Domažlice
Prodej jednopodlažní dřevěné chaty s kamennými základy a zdě−
nou vnitřní příčkou. Chata je částečně podsklepena, má koupelnu,
WC a terasu. IS: ele 230V, voda−studna cca 100m od chaty, jímka,
topení: lokální TP. Chata se nachází na pozemku Lesů ČR s ročním
nájemným včetně povolení k přístupu automobilem ve výši 980,−
Kč. Cca 150m od chaty se nachází restaurace a koupaliště Pod−
hájí, kde je možný rybolov. Doporučujeme pro mladé rodiny s
dětmi či rybáře. � 734 319 301



V roce 1917, tedy přesně
před sto lety, byly pořízeny
první křaplavky s hudbou
jazzovou (rozuměj šelakové
desky, jež – jak znalci a pa−
mětníci potvrdí – byly velmi
křehké: trochu neopatrnosti
– křup! – a bylo po nich).
Prostřednictvím gramofono−
vých desek se tak jazz začal
šířit z jižanského
New Orleans do
celé Ameriky a dál
do celého světa.
Bylo to jako lavina,
byla to omamná
tsunami nového
rytmu, radosti,
krásy! 
Zbrusu nová show
Ondřeje Havelky a
jeho Melody Ma−
kers chce vzdát
hold těm prvním de−
skám jazzovým,
které odstartovaly
novou éru populár−
ní hudby. Ale

dlouho u nich nezůstaneme,
neboť doménou kapely je
swing, a ten vstoupil do nej−
šťastnějšího období až o dva−
cet let později. Takže jako ob−
vykle – swingová smršť až bu−
dou střepy z křaplavek lítat! se
zabývají autentickou interpre−
tací populární hudby období
raného a vrcholného swingu

od počátku let třicátých až k ra−
ným letům čtyřicátým.
Pestrý repertoár zahrnuje at−
raktivní skladby širokého žán−
rového spektra, sweet and hot,
od hollywoodských muzikálů
až po vrcholná čísla swingo−
vých big−bandů.
Stylizace koncertního show
sleduje ve všech detailech ty−
pické dobové způsoby, počí−
naje kostýmy a účesy interpre−
tů a celkovou režií představení
konče.
…a to vše můžete zažít 25.

května 2018 od 19 hodin
v sále u nádraží v Klenčí pod
Čerchovem.
Ondřej Havelka a jeho Melo−
dy Makers se vám představí
s novým programem „První
křaplavky jazzové“ na našem
koncertu roku.
Předprodej vstupenek bude
zahájen 3. dubna 2018 v in−
formačním středisku v Klenčí
pod Čerchovem. Provozní
doba: úterý – neděle od 9 do
17 hodin. Vstupné: 400, 300 a
250 Kč.            Marta Vojtíková
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Na Ondřeje Havelku do Klenčí pod Čerchovem
ONDŘEJ HAVELKA a jeho Melody Makers to tentokrát vezmou od PRVNÍ KŘAPLAVKY JAZZOVÉ

Příští Rozhled 
vychází 

2. 5. 2018
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Tepelná čerpadla vytápí rodin−
né domy více než 30 let, přičemž
průkopníci této technologie jsou
severské země a především
značka NIBE. Pochopitelně nej−
rozšířenější je zde systém získá−
vání tepla ze země. Proto i naše
firma v případě zájmu o tepelná
čerpadla systému země – voda
nabízí bez váhání  praxí prověře−
ná tepelná čerpadla NIBE. 

V našich podmínkách se čas−
těji volí technologie  vzduch  –
voda. Nižší  účinnost a velká
hlučnost  u těchto prvních tepel−
ných čerpadel je dávno překoná−
na a vzduchová te pel ná čerpadla

v našich podmín−
kách se téměř vy−
rovnají zemním.
Sa mo zřej  mě toto
platí pouze pro kva−
litní zařízení zná−
mých osvědčených
značek.

Jak vidíme v na −
 ší firmě na ná růstu
poč  tu nových zá −
kaz  níků,  rostoucí
trend vytápět lev−
ně, bezpečně a spolehlivě se

projevuje i v naší zemi.
Téměř ve všech člán−

cích upozorňuji na zá −
sadní otázku před volbou
te pel   ného čerpadla. Jed −
ná se o do savadní otop −
 ný sys tém.
K technické−
mu řešení má−
me k dispozici
více značek,
techno log i í
a mo  delů. Pro −

to na základě konzulta−
cí na místě, vašich po−
žadavcích a stávající
podoby vašeho vytá−
pění vám navrhneme
optimální řešení.

Uvedu příklad. Máme
sta rý dům, radiátorový sys −
 tém s klasickým kotlem na
pevná paliva a samotížným
oběhem. Velmi pravděpo−
dobně si budeme moci do−
volit použít klasické nízko−
teplotní tepelné čerpadlo
s regulovaným topným vý−
konem. Jedná−li se o pod −
lahové vytápění, tam je 
toto čerpadlo stoprocentně
vyhovující. V těchto pří −

 padech nejčastěji instalujeme 
te  pel ná čerpadla Carrier s velmi
dobrou regulací a uživatelským
ovládáním. 

Nahrazujeme−li plynový nebo
elektrický  kotel, může být v ně−
kterých případech plocha radiáto−

rů malá a budeme
proto možná potře−
bovat využít novou
technologii nízko−
teplotních tepel−
ných čerpadel, ne−
bo dokonce nasa−
dit vy soko teplotní
tepelné čerpadlo.
V ta ko výchto  pří −
padech doporu −
čujeme TČ Pana −
so nic řady T−Cap,

Mitsu  bi chi Zubadan, nebo vyso−
koteplotní  ROTEX.

Neváhejte a využijte možnosti
dvou dotačních programů: „No vá
Zelená Úsporám“ a „Kotlíkové
dotace“ Příspěvek na tepelné
čerpadlo až 120000 Kč! Spolehli −
vé vyřízení Vám zajistíme! 

Neváhejte nás kontaktovat! 
Ing. Jiří Tichota

Zájem o TEPELNÁ ČERPADLA neustále roste

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

pøípadnì volejte 
s odbornými dotazy na 

777 939 270.
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PŘIJĎTE SE PODÍVAT JAK VZNIKAJÍ SKVĚLÉ BRÝLE. NEZÁVAZNĚ.
PROHLÍDKY VÝROBY KAŽDÝ ČTVRTEK OD 14:30 DO 16:30 HOD.

SRAZ ZÁJEMCŮ NA VSTUPNÍ BRÁNĚ RODENSTOCKU.

NADÍLKA PLATÍ POUZE DO 30. DUBNA 2018. 

INFORMUJTE SE U NÁS NA DETAILY AKCE. 

Nabízíme:

• Akční nástupní prémii 10 000 Kč
• Fér přístup ke každému
• Motivační mzdu, vždy vyplácenou v termínu
• Práci v čistém a klimatizovaném prostředí
• Systém volitelných zaměstnaneckých výhod

kontaktujte personální oddělení :

telefon:  376 346 208
mobil:   777 358 089
e-mail:  personal@rodenstock.cz
adresa:  ulice Dr. Sedláka 841, Klatovy
web:  www.rodenstock.cz

WWW.RODENSTOCK.CZ       •      FACEBOOK   RODENSTOCK KLATOVY      •     DR.SEDLÁKA 841, CZ-33901 KLATOVY

Hledáme operátorky a operátory do třísměnného provozu, 
kteří chtějí pracovat ve skvělém týmu. U nás. V Klatovech.

10 000 KČ 
V E L I K O N O Č N Í  N A D Í L K A

Pro informace o Velikonoční nadílce 

10 000 KČ 
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PŘIJĎTE SE PODÍV
PROHLÍDKY VÝROBY KAŽDÝ ČTVR

SRAZ ZÁJEMCŮ NA VSTUPNÍ BRÁNĚ RODENSTOCKU.
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Další velmi úspěšnou zimní sezónu si
na svoje dosavadní sportovní konto
může připsat nadějná mladá sportov−
kyně z Klatov, snowboardcrossová
závodnice Gabriela Krůsová, členka
klubu Snow Rockets. 
Letošní sezóna pro ni dopadla oprav−
du výborně a opět se posunula ve
svém spor tovním vývoji o kus do−
předu. Svědčí o tom malý výčet z je−

jích úspěchů. V sérii závodů Českého
poháru 2018 ve snowboardcrossu
získala 1. místo, v celkovém pořadí
na Mistrovství České republiky 2018
snowboardcross vybojovala 2. místo,
získala 1. místo na Pump it up snow−
boardscross challenge v Dolní Mora−
vě, v ocenění Nejúspěšnější sporto−
vec roku získala 8. místo a stala se ve
čtenářské anketě i sportovní hvězdou

Klatovského deníku za rok 2017.
Obdivuhodná jsou i její vítězství na
jednotlivých závodech, jako byl napří−
klad březnový závod Supercross
2018 na Dolní Moravě, FIS Race SBX
na Dolní Moravě a další skvělá umís−
tění v dalších 6 závodech FIS Race
SBX v Peci pod Sněžkou a na Dolní
Moravě. Gábina si však letos může
připsat i vynikající umístění a repre−
zentaci ČR a Klatov i v Německu na
několika mezinárodních závodech. 
Velmi zdatnou konkurenci měla na Ju−
niorském evropském poháru Grasgeh−
ren snowboardcorss, kde vybojovala
dvakrát 17. místo, v Německém pohá−
ru SBX Trophy Grasgehren získala dva−
krát 2. místo, jednou 4. místo, dvakrát
7. místo a jednou byla 24. V době uzá−

věrky časopisu jsme neznali ještě její
umístění v Evropském poháru Bad
Gastein snowboardcross v Rakousku,
kde bude bojovat 6. a 7. dubna. 
Pro Gabrielu Krůsovou, i když je vel−
mi úspěšná i v plavání, je snowbo−
ardcross velkou spor tovní láskou,
proto jí přejeme další úspěchy v tomto
adrenalinovém a divácky velmi efek−
tním sportu plném rychlosti, napětí a
tvrdých pádů.                               (kb)

Úspěšná snowboardcrossová 
sezóna Gabriely Krůsové
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Jarní stavební práce se již rozbíhají a
nejeden z nás uvažuje o tom, že si
zkrášlí svoje bydlení. Významnou
součástí moderního bydlení a sou−
časného zdravého životního stylu,
kam neodmyslitelně patří i relaxace
v bublinkových vanách či pod spr−
chou s masážními tryskami, patří sa−

mozřejmě koupelna. S novými trendy
pro rok 2018 nás seznámil Radek Pi−
tel, odborný prodejce firmy Koupelny
Šota, s.r.o. ve vzorkové prodejně Na
Šíji, Klatovy – Luby. 
„Pro naše zákazníky jsme připravili de−
sítku zcela nových vzorových instalací

koupelen, na kterých ukazujeme, jak
může vypadat moderní, krásná a velmi
funkční koupelna,“ říká pan Pitel a po−
kračuje v seznamování:

Série Country
Duch venkova charakterizuje sérii
Country. Ve venkovském stavení, cha−

lupě, dřevěném
srubu nebo ja−
kémkoli rustikál−
ním prostoru za−
chováte díky sérii
Country její půvo−
dní ráz a charak−
ter. Pokud přesně
toto hledáte, je
design oprýska−
ného bílého dřeva
naznačující patinu
času v kombinaci
s cihlovou dlaž−
bou pro Vás to
pravé. Výhodou
bílého dřeva ve
formátu 20x60 je
to, že se jedná
o mrazuvzdornou
dlažbu, kterou je
možné použít na
podlahu i pro ob−

ložení stěn. Cihlová dlažba v tradičním
rozměru 6 x 25 cm je doplněna desig−
nově stejnou dlažbou ve tvaru hexago−
nu. Cihly vykazují velké barevné od−
chylky v designu jednotlivých dlaždic a
působí tak velmi věrohodně ve srovná−
ní se svou originální předlohou na po−

dlaze i na stěně. Lze kombinovat
jak s moderním sprchovým
koutem a umyvadlem se skříň−
kou, tak doplňky v antickém re−
tro stylu, vše je k nahlédnutí
u firmy Koupelny Šota v Lubech

na vzorkové prodejně.

Série Brave
Netradiční, svérázná a osobitá. Tako−
vá je série Brave. Představuje úchvat−
nou přehlídku barevných variací, které
si zapamatuje každý. Šest různých
lesklých obkladů nakombinujete pře−
sně podle vaší chuti. Dekory rozličné−
ho designu, které snoubí všechny bar−
vy, koupelně dodávají na jedinečnosti
a přizpůsobí se každému stylu. Díky

své poddajnosti je Brave skutečně
mimořádný. Na podlahu bude výborně
ladit jak dlažba v imitaci betonu, tak
dlažba ve stylu dřeva. Pokud se rádi
odlišujete, Brave je ta správná volba.
V kombinaci se sprchovým koutem
v bílém rámu a sladěnou koupelno−

vou skříňkou je tato kou−
pelna univerzální a hodí
se téměř do jakékoli
realizace. 

Série Marmo
Marmo, jak již název
napovídá, je obkladová
série v designu mra−
moru původem ze Špa−
nělska, která zaujme
výjimečnou cenou. Ba−
revná kombinace bílé a
tmavě šedé je elegantní
a stylová. Obklad je ve
formátu 33,3 x 55 cm,
stejně jako dekory, kte−
ré jsou dostupné v pro−
vedení vlny a víceba−
revné mozaiky. Dekora−
ce jsou ideální pro op−
tické oddělení různých
částí místnosti či na−

opak propojení obou barevných prove−
dení obkladu. U dekorací je neobvykle
příznivá cena. 
Série Marmo má i originální dlažbu ve
formátu 47x47 jak v bílém tak v tmavě
šedém provedení. Velmi příjemná je
kombinace s moderním koupelnovým
nábytkem a nadčasovým WC s bezdo−
tykovým splachováním a přisvícením.

Záchod s umývátkem
Zajímavou novinkou letošního roku je
záchodová mísa, která potěší majitele
malých toalet, kam se nevejde ani malé
umyvadlo. Přesto jistě oceníte, když si
můžete před odchodem umýt ruce.
Chytrá novinka v nabídce Koupelny Šo−

ta spojuje záchodovou mísu a malé
umývátko, které ještě šetří vodu, proto−
že při umývání se současně doplňuje
voda do splachovací nádoby. 
Pokud letos na jaře chystáte i u vás
doma nějaké koupelnové změny, ne−
zapomeňte, že Koupelny Šota vám
vždy nabídnou to nejlepší, nejmoder−
nější řešení a dobře poradí.           (kr)

Inspirujte se letošními
trendy koupelen

Country

Brave

Marmo
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Jediné české lázně, které skloubily
lázeňství s přírodou, zemskou energií
a historií. Poddejte se léčivým
účinkům šumavských byli−
nek a načerpejte síly v pří−
rodní jeskyni Parkhotelu
v Kašperských Horách.
Parkhotel, v jehož zázemí
se Šumavské bylinné láz−
ně nacházejí, je prakticky
v historickém centru města
Kašperských Hor. Těsně sou−
sedí se známou renesančně barokní
radnicí města. Přesto, že je v samém
centru, garantuje jeho umístění v měst−
ské proluce ubytovaným hostům na−

prostý klid a pohodu. Překvapením je
pak pro hosta hotelu zjištění, že z druhé

strany hotelu je po celé jeho délce
4 ha velký hotelový park

s krásným výhledem na hře−
beny Šumavy a hrad Kaš−
perk. Součástí parku je te−
nisový kurt s umělým po−
vrchem, který mají hosté

zdarma k dispozici.
Právě hotelový park je jed−

nou z „třešniček na dortu“ pro
hotelového hosta. K dispozici je zde
nejen část venkovní snídaňové restau−
race, ale i dostatečně velké množství
lehátek a laviček pro klidný odpočinek.

Kromě odpočinku zde najde návštěvník
meditační cestu – program – s cílem
obnovení sil člověka a to psychických
i fyzických. Cesta je soustavou dva−
nácti míst. Z nich každé disponuje
zvláštní účelovou
energií. Součástí
dvou z nich jsou
menhiry, přivezené
z různých oblastí Šu−
mavy a spe ciálně
aktivované. Energie
každého místa a ka−
menů působí svým
individuálním způso−
bem na člověka. 
Úmysl zřídit medi−
tační cestu byl ve−
den snahou pomoci
návštěvníkům lázní zvýšit možnosti od−
počinku a relaxace. To v sobě zahrnuje
i zmírnění zdravotních potíží, které člo−
věka unavují a zeslabují jeho mysl.
Host je zde zbavován škodlivých a za−
těžujících vlivů, aby mohl nabrat síly

nové, které mu umožní věnovat se plně
své práci a řešení osobních poměrů.
K tomu všemu je nutné celkové vyrov−
nání a harmonizace životních funkcí
lidské bytosti a jejich povznesení nad

běžné starosti. Meditační park byl vy−
tvořen ve spolupráci s odborníkem
v tomto oboru a tím je p. Ing. P. Kozák. 
V příštím díle se dozvíte více o další
„třešničce na dortu“ a tou je hotelová
energetická skalní jeskyně.              (pi)

Šumavské bylinné lázně (díl 2.)

Vše o naší nabídce najdete na www.sumavskelazne.cz 
rezervace pobytů na tel.: 376 582 592 nebo na e−mailu: 

recepce@parkhotel−sumava.cz.
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Játra jsou největší žlázou v lidském
těle umístěnou v pravém podžebří.
Fungují jako detoxikační centrum
organismu, slouží jako skladiště
různých látek, např. bílkovin a tuků.
Vylučují žluč, která štěpí tuky, stara−
jí se o regulaci krevní srážlivosti a
o mnoho dalších záležitostí. 
Příčiny jaterních nemocí zahrnují infek−
ce, poranění, toxické poškození, auto−
imunní procesy nebo genetické defekty
(například hemochromatóza). Tyto pří−
činy mohou vést k hepatitidě, cirhóze,
k vzniku žlučových kamenů, které mo−
hou blokovat žlučové cesty a ve vzác−
ných případech i k rakovině jater. Svou

nedostatečností velmi ovlivňují slinivku,
její fungování a vznik diabetu. Málokdo
z nás se svými játry zabývá. Nevšímá−
me si jich a nevnímáme jejich existenci

do té doby, dokud naše játra neone−
mocní. A jak to vypadá, když začnou
játra zlobit? 

Cítíte velkou únavu?
Velká únava a malátnost může být
v počátečních stádiích nemoci jediným
příznakem. U lékaře by nám nejspíše
zjistili zvýšené jaterní testy.
Stále se škrábete a vyrážku nemáte?
Dlouhodobé svědění těla
je zapříčiněno tím, že játra
neodbourávají toxiny, kte−
ré se ukládají do kůže, a
pak následuje úporné svě−
dění.
Velké břicho nemusí být
dílem obezity, ale důsled−
kem zvětšených jater a
volnou tekutinou v dutině
břišní. K dalším příznakům
se pak přidávají i divné tlaky a bolesti
břicha, které mohou být provázeny ne−
chutenstvím a rychlým ubýváním na
váze. Typická je abnormální stolice: buď
průjmového charakteru, nebo naopak
zácpy.
Snadno vznikající hematomy jsou za−
příčiněny nízkou srážlivostí krve, kde je
rovněž viníkem snížená funkce jater.
Při špatné funkci jater je člověk náchyl−
nější k diabetu.
Žlutá barva kůže a očí je způsobena

zvýšenou hladinou žlučového barviva
bilirubinu v krvi, což je signálem přetí−
žených jater. Ze stejného důvodu může
být do žluta zabarvena i stolice. Moč
pak mívá kvůli vysokému bilirubinu vel−
mi tmavou barvu.

Čištění jater potřebuje každý
Jaterním onemocněním
nejčastěji trpí lidé, kteří
požívají drogy, vysoké
dávky alkoholu či léků ne−
bo onemocní hepatitidou.
To je všeobecný pohled
na věc. Můžu Vás ujistit,
že čištění jater potřebuje
každý člověk bez ohledu
na požití alkoholu a drog.
Téměř každý pátý člověk

má v sobě virus hepatitidy a ani o tom
neví. Z lékařského hlediska se žloutenka
léčí pouze dietou a patří k ne zcela vylé−
čitelným nemocem. V těle vydrží
spoustu let v úkrytu a ovlivňuje imunitní
systém. Pak lékaři diagnostikují různé
syndromy chronických nemocí.
Na základě frekvenční terapie a infor−
matik Joalis dokážeme tyto zátěže z těla
zcela odstranit a chronických nemocí
tělo zbavit. Přijďte se o tom přesvědčit. 

Vaše Hana Bártová

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

Dr. Sedláka 937, Klatovy
Jak rozpoznat onemocnění jater

Poděkování

Děkujeme všem,  kteří  19. března 2018 navštívili charitativní velikonoční
trh ve Studiu Krásy v Klatovech. Výtěžek 20.000 korun byl předán rodině
Elišky Vachtlové z Klatov.

Dne 24. března 2018 zahájil zá−
žitkový park „EGIDI−Buckel“
v Sankt Englmaru v Bavor−
sku novou sezónu. V tomto
parku se nachází dvě nej−
delší bobové dráhy v ce−
lém Bavorském lese,
které zaručují hned
dvojitou zábavu při bo−
bování! V rodinném are−
álu se dále nachází
hřiště s umělou ho−
rolezeckou stě−
nou, vodní
hřiště, bun−
gee−trampolí−
ny, vodní auto−
drom, simula−
ce dojení krav,
různé prolé−
začky a kryté

hřiště se vším, co patří
k dětské zábavě.
V tomto roce se mů−
žete těšit na bobo−
vání při západu
slunce, romantic−
ký táborák, grilo−
vání a na mnoho
dalších atrakcí
pro děti i dospě−
lé, jako je napří−
klad letní tubin−
gová dráha. Na
této báječné vo−
dní atrakci najde
každý návštěvník
osvěžení v hor−
kých letních
dnech.
Vstup do areálu je
zcela ZDARMA! 

JEDEME – hlásí dvě nejdelší
bobové dráhy v Bavorském lese

Ceny jízdného a více informací najdete na: 
http://www.sommerrodeln.de/cz/volnoeasov−zaitkov−park/index.html

Příští číslo měsíčníku Rozhled vychází 2. 5. 2018
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AUTOSPOL PLUS
Strakonická 366,
341 01  Horažďovice
Tel.: 376 512 639
www.autospolplus.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Využijte až 20% slevy na výměnu brzdových 
destiček či kotoučů!
Brzdám věříme na 100 % a mnohdy jsou tím posledním
co zabrání nehodě. Věděli jste například, že teplota 
brzdových destiček dosahuje v extrémních případech
až 1 000 °C? Proto je důležité, aby vždy byly
v perfektním stavu. 

Se Šekovou knížkou ušetříte nejen za brzdové 
komponenty, ale i za práci potřebnou k jejich výměně. 
Svěřte svůj vůz do rukou profesionálů.
www.sekova-knizka.cz

ODBRZDĚTE
  SI SLEVY
Šeková knížka 2018

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

TEĎ NA TO MÁTE
ŠKODA  FABIA Trumf nyní se zvýhodněním až 79 000  Kč.
Skvěle vybavený vůz s úsporným motorem, pětiletou zárukou paketu Mo-
bilita Plus, s výkupním bonusem za Váš stávající vůz a se ŠKODA Bonusem
při financování se ŠKODA Financial services. To vše umocněno bohatou
výbavou TRUMF. 
Objednejte si testovací jízdu na telefonu 376 512 639. Těšíme se na Vás.
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Na nový vůz FABIA má teď každý! 

Pořiďte si akční model ŠKODA FABIA TRUMF
s klimatizací, koženým volantem, rádiem Blues a další 
bohatou výbavou, včetně 5leté záruky.
Neváhejte a informujte se u vašeho autorizovaného 
partnera ŠKODA, protože teď na to máte!

www.tednatomam.cz

Zvýhodnění se skládá z akčního modelu TRUMF,
TRADE IN Bonusu, ŠKODA Bonusu v rámci fi nancování
se ŠKODA Financial Services a paketu Mobilita Plus.

Kombinovaná spotřeba a emise 
CO2 vozu ŠKODA FABIA:
4,4–4,9 l/100 km, 101–111 g/km

*ilustrační foto

TEĎ NA TO MÁTE
NABÍDKA, KTERÉ PROPADNE KAŽDÝ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOSPOL PLUS
Strakonická 366,
341 01  Horažďovice
Tel.: 376 512 639
www.autospolplus.cz

AUTOSPOL PLUS
Strakonická 366
341 01  Horažďovice
Tel.: 376 512 639
www.autospolplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Vyměňte u nás svůj automobil za mladší. Ke každému 
ročnímu vozu z nabídky ŠKODA Plus Vám přidáme 
spoustu výhod. ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.

www.skodaplus.cz

JEDNODUŠE
VÝHODNÁ NABÍDKA

ŠKODA RAPID STYLE
1,2TSI / 81 KW

338 600 Kč

3/2017

22 800 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA FABIA AMBITION
1,2 TSI / 66 KW

273 900 Kč

9/2016

5 800 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA AMBITION
1,6 TDI / 66 KW

422 100 Kč

6/2016

19 300 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA YETI AMBITION
1,2 TSI / 77 KW

341 800 Kč

1/2015

39 800 km

Cena

Do provozu

Tachometr
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Přichází období slunečného a
snad i stálého počasí, ale ta−
ké času, kdy začínáme reno−
vovat a opravovat to, co zima
pokazila. Užíváme
si  jarního
sluníčka a
b ý v á m e
o k o u z l e n i
barvami roz−
kvetlých květů
a snad i proto
toužíme k té
přirozené krá−
se něco přidat.
A protože ani
usedlosti mých přátel letošní
tuhá zima neušetřila, řešili
jsme při našem jarním přátel−
ském posezení u vínečka, kde
je možné v našich městech
dobře nakoupit barvy a laky
pro nové nátěry.
A přátelé povídali, že nedávno
slyšeli o tom, že firma FERRUM
na svých prodejnách typu
MARKET v Domažlicích, v Kla−
tovech a v Sušici vý−
razně rozšířila sorti−
ment barev a laků a
že snad dokonce v
Klatovech otevřeli
celou prodejní halu
specializovanou na
prodej barev a laků.
A tak jsme se dohodli, že
se na to půjdeme podívat
osobně a to já s manželkou
do Klatov, kde máme svůj domek
a naši přátelé, kteří bydlí v Klenčí,
že to prověří v Domažlicích, další
manželé z Rabí, že omrknou Su−
šici a za týden se setkáme a po−
víme si zkušenosti.

No a zjistili jsme, že v Klato−
vech v MARKETU se v rámci
jarních novinek ledacos změni−
lo a že je tam vskutku zprovo−
zněná jedna celá prodejní hala
se zaměřením na barvy, laky,
tmely aj. potřeby k natírání, bar−
vení a lakování a že to tam mají
zákaznicky atraktivně instalova−

né i s možností poseze−
ní pro zákazní−
ka v prostoru,
kde je možné
v klidu se po−

radit s odbor−
ným personá−
lem. A navíc, co
se nám obzvláš−
tě líbilo, nabízejí
tento sortiment

v hodně širokém
sortimentu za velmi dobré ceny.
A protože jsme měli trošku trá−
pení s přáním naší dcery na po−
někud nestandardní barvu, vy−
zkoušeli jsme náš požadavek
na namíchání specifického, ne−
běžného odstínu barvy, ale ob−
sluhu jsme nijak nezaskočili.

S úsměvem nás ubezpe−
čila, že vzhledem k to−
mu, že na prodejně
mají dvě moderní mí−
chačky barev, ještě
se jim nestalo, aby si
nějaký zákazník vy−
myslel barevný od−
stín, který by mu
nedokázali na−
bídnout.
Uplynul týden a

před námi bylo další
setkání s přáteli a my
byli velmi zvědaví, jak
dopadli v Domažli−
cích a v Sušici.

A dozvěděli jsme se, že v Do−
mažlicích v MARKETU firmy Fer−
rum novou prodejní halu na bar−

vy a laky sice neobjevili, ale že
byli mile překvapení, protože
i tam našli atraktivní a velmi širo−
ký sortiment barev, laků i tmelů
a spousty všemožných potřeb
pro natírání, lakování a barvení.
Zjistili také, že i tam mají vlastní
míchačku na barvy, výhodné ce−
ny a co se jim
velmi líbilo, na−
šli tam příjem−
nou a odborně
znalou obsluhu,
která jim dokáza−
la pomoci vybrat
barvu na fasádu a
namíchala jim vysně−
ný odstín, o kterém
do té doby měli po−
chybnosti, zda−li jej vů−
bec někde seženou…
No, a přátelé z Rabí mě−
li podobnou zkušenost ze
Sušice, která byla umocně−
ná celkovým dojmem z nově
předělaných velkých prodej−
ních prostor celého MARKETU
a hlavně odborným a příjem−

ným personálem u barev, který
nejen dokázal poradit a namí−
chat v prodejně nainstalované
míchačce barev požadovaný
speciální odstín, který přátele
po zkušební aplikaci na baráku
vysloveně nadchnul, ale potěši−
lo je i sympatické upravení ce−

ny díky množstevní
slevě při náku−
pu více litrů.
Takže naše
zkušenost by−

la taková, že
F e r r u m á c k é

MARKETY jsou
rozhodně dobré a

doporučitelné místo
pro nákup barev a ji−

ných potřeb pro natírá−
ní i lakování. V každé

z nich najdete velmi širo−
ký sortiment barev, laků a

dalších potřeb pro malování
lakovní, vše za vynikající ceny,
ale také ochotný a prošklolený
personál, který vám výběr ne−
smírně ulehčí.                         (vr)

Dobré místo pro nákup barev a laků

SOUTĚŽ
JEŠTĚ do 27. května 2018 máte možnost vyhrát nový telefon iPhone
SE 32 GB, když nakoupíte barvy HET v ceně nejméně za 200 Kč. Čím
více nákupů, tím větší šance!
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Vážený pane,
chápu a vím, že situace, kterou jste ve
svém dotazu popsal, není vůbec jednodu−
chá, a to nejen po stránce lidské, ale i po
stránce právní. Samozřejmě, že zákon
(konkrétně zákon č. 89/2012 Sb., občan−
ský zákoník) na obdobné situace pamatu−
je, tedy chrání práva otce a dává mu jisté
možnosti právního postupu (podání žaloby
k soudu na popření otcovství), na druhou
stranu však zákon chrání i práva a odů−
vodněné zájmy nezletilého dítěte, jehož se
daná situace rovněž velmi citelně dotýká, a
to rovněž jak po stránce lidské, tak po

stránce právní. Mohu Vás ujistit, že Vámi
popsaná situace není zas až tak neobvy−
klá. Mnoho mužů – otců se však vyřčenou
pravdu od matky dítěte nikdy ani nedozví
(kladu si otázku, zda to v některých přípa−
dech není i lepší, a to pro všechny zainte−
resované strany). Někteří z mužů, kteří se
tuto nelehkou pravdu dozvědí (a někdy
i nechají vědecky potvrdit např. testy), věc
stejně nakonec právně neřeší, neboť je pro
ně důležitější, že dítě jako otec vychováva−
li, dítě je za skutečného otce považuje, te−
dy převládne u nich spíše tento morální
pohled nad pohledem striktně právním.

Jsou však i situace, kdy se muž cítí po
zjištění této nelichotivé pravdy ze strany
matky dítěte oklamán, podveden, zhrzen a
chce danou situaci právně řešit.
Ve svém dotazu uvádíte, že matka syna

byla Vaše, dnes již bývalá, druž−
ka, tedy že jste nebyli manželé.
Předpokládám tedy, že Vaše ot−
covství k synovi bylo určeno sou−
hlasným prohlášením rodičů a že
k tomu došlo někdy krátce po po−
rodu syna.
Podle § 790 občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb.) muž, jehož
otcovství bylo určeno souhlasným

prohlášením rodičů, může otcovství k dítě−
ti popřít, jen je−li vyloučeno, že by mohl být
otcem dítěte. Může tak učinit do šesti mě−
síců ode dne, kdy bylo takto otcovství ur−
čeno; dojde−li k určení otcovství před na−
rozením dítěte, neskončí lhůta dříve, než
šest měsíců po jeho narození. 
Podle § 792 občanského zákoníku, je−li
návrh na popření otcovství podán po uply−
nutí popěrné lhůty, může soud rozhod−
nout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to
vyžaduje zájem dítěte a veřejný pořádek. 
Podle § 425 odst. 1 zákona o zvláštních
řízeních soudních (zákon č. 292/2013
Sb.), byl−li návrh na popření otcovství po−
dán po uplynutí popěrné lhůty, soud může
do 4 měsíců od podání návrhu zmeškání
lhůty prominout, vyžaduje−li to zájem dítě−
te a veřejný pořádek. K rozhodnutí nařídí
soud jednání, je−li to třeba. 
Podle § 425 odst. 2 zákona o zvláštních
řízeních soudních, po právní moci rozhod−
nutí o návrhu na prominutí zmeškání lhůty

nařídí soud jednání. Rozhoduje−li o zamít−
nutí návrhu z důvodu podání po uplynutí
popěrné lhůty, není třeba jednání nařizovat.
Z toho, co z Vašeho dotazu vím, si dovo−
luji tvrdit, že jste promeškal tzv. popěr−
nou lhůtu, tedy šestiměsíční lhůtu k po−
dání návrhu na popření otcovství k nezl.
synovi. Tato lhůta počíná totiž běžet ode
dne učinění souhlasného prohlášení ro−
dičů o otcovství. 
I přesto, že jste tuto popěrnou lhůtu pro−
meškal, je možné podat k příslušnému
soudu návrh na popření otcovství k synovi
a o prominutí popěrné lhůty. Soud by ve
lhůtě do čtyř měsíců od podání takového
návrhu měl vydat rozhodnutí, zda se Vám
promíjí či nepromíjí zmeškání popěrné lhů−
ty k podání návrhu na popření otcovství
k nezl. synovi, když hlavním kritériem, po−
dle kterého se bude v takovém případě
soud řídit, jsou zájmy nezletilého a veřejný
pořádek. Pokud bude ve věci vydáno roz−
hodnutí, kterým soud zmeškání popěrné
lhůty nepromíjí a toto rozhodnutí nabude
právní moci, pak by následovalo soudní
rozhodnutí o zamítnutí Vašeho návrhu na
popření otcovství (zůstanete nadále otcem
dítěte po právní stránce, a to se všemi ro−
dičovskými povinnostmi, ale samozřejmě
i právy). 
Pokud by naopak soud zmeškání popěrné
lhůty prominul, nařídil by po nabytí právní
moci takového rozhodnutí soudní jednání,
kde by se soud již věcně zabýval Vaším
návrhem na popření otcovství a podle vý−
sledků provedeného dokazování by ná−
sledně rozhodl, tedy buď Vašemu návrhu
na popření otcovství vyhověl či jej zamítl.

Asi před necelým rokem,
v souvislosti s velmi
emotivním rozchodem,
mi má tehdejší družka

sdělila, že nejsem biologickým otcem našeho sedmiletého syna.
V té chvíli jsem si myslel, že mi to řekla v rozrušení, ve vzteku, a
jen proto, aby mi ublížila, neboť důvodem našeho rozchodu bylo
to, že jsem si našel novou přítelkyni a čekal jsem s ní dítě. Před
několika dny mi však znovu, na moje naléhání, toto bývalá družka
potvrdila, osobu biologického otce mi však odmítla sdělit. Sou−
časně mi řekla, že s danou situací již nic nenadělám, že si to zjišťovala, zákon−
ná lhůta že již dávno uplynula a jelikož jsem zapsaný v rodném listě syna jako
jeho otec, že po mně bude chtít i nadále platit na syna nemalé výživné a že tzv.
na oplátku se nemusím se synem do budoucna vídat, když mám teď novou
přítelkyni a nově narozené dítě. Chtěl bych proto poradit, jak mohu postupo−
vat, aby bylo mé otcovství potvrzeno či vyloučeno a já měl do budoucna jisto−
tu, že neplatím výživné na dítě, které není mé?

Odpovídá 
JUDr. Miroslav Mlčák

advokát

Jarní měsíce využívá firma Elektro
Efekt s.r.o. Klatovy k významnému
rozšíření současných prodejních pro−
stor. Stavební práce zákazníky ale ni−
jak neomezují, probíhají na volném
prostranství vedle obchodního centra. 
Obchod je stále v provozu, sortiment
se stále obnovuje a pokračují i tradiční
čtvrteční předváděcí akce s ochutnáv−
kami. Při návštěvě je třeba jen počítat
s tím, že dosavadní parkovací místa
jsou využívána stavební firmou. Za pří−
padné komplikace s hledáním parko−

vání se proto firma omlouvá a věří, že
zákazníci jí zůstanou i tak věrni.
Zákazníci se však mohou těšit, že na
začátek září pro ně Elektro Efekt s.r.o.
otevře nové obchodní prostory, které
umožní další rozšíření nabídky zboží a
ještě více zpříjemní jeho výběr a před−
stavení. Mohou se také těšit na jedno
příjemné překvapení, které jim nové
prostory nabídnou, ale aby zůstalo až
do dne opravdovým tajemstvím, ne−
chávají si jej zatím investoři jen pro
sebe.                                           (kr)

Elektro Efekt rozšiřuje
obchodní prostory
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V Klatovech se koncem prosince
2017 otevřel ve Zlatnické ulici nový a
netradiční krámek s dárkovým a by−
tovým zbožím, jehož majitelkou je 36
letá paní Petra Holmanová. Při setká−
ní nám prozradila, proč tento krámek
vznikl, co ji vedlo právě k takovému
stylu a co vše v krámku najdeme.
„Mojí velkou zálibou bylo cestování a
poznávání nových míst. Také jsem mě−
la tu možnost navštívit spousty evrop−
ských zemí a měst, které mě vždy nad−
chly svojí kulturou, gastronomií a sa−

mozřejmě úžasnými krámky plnými
nádherných věcí. Tyto obchůdky jsou
ve světě nedílnou součástí městeček a
přispívají k turistickému dění. Návštěv−
níkům vždy nabídnou nejen krásné vě−
ci, ale i zážitek, který je nezapomenu−
telný. 
Myšlenka otevřít si svůj obchod byla
v mé hlavě již dlouho. Konečně v pro−
sinci 2017 jsem si mohla svůj sen spl−
nit a v Klatovech otevřít takový světový
krámek. Doufám, že přispěje i k tomu,
že se turisté budou vracet a budou mít

vždy kam zajít a pokochat se nejen
krásným interiérem. Mým hlavním cí−
lem ale bylo, aby lidé z Klatov a okolí
vždy věděli, kam zajít, když budou chtít
obdarovat sebe či své blízké a že bu−
dou mít místo, kde přivoní k těmto svě−
tovým obchůdkům a ocitnout se tak na
chvilku v jiném světě.
Právě proto se snažím mít v krámku
věci, které jsou originální, osobité, ne−
otřelé a které udělají opravdovou ra−
dost. Najdete zde originální obrazy kla−
tovských umělců, výrobky šikovných
lidiček, kteří za mnou sami přišli a
oslovili, zda by můj krámek mohl mít
v sortimentu jejich výrobky, čehož si
moc považuji. Dále zde uvidíte originál−
ní dárky k jakékoliv příležitosti, jako na−

příklad kávu z celého světa, delikatesy
z Anglie, z Francie a brzy i ze Španěl−
ska, ručně zdobené čokolády, pravé
anglické čaje, a také ručně dělanou
kosmetiku.
Snažím se, aby se krámek stále vyvíjel.
Připravuji různé workshopy, kde se je−
jich účastníci budou učit malovat, háč−
kovat, paličkovat. S paní Majerovou,
která je velmi šikovná krejčová, chys−
tám kolekci šatů plnou léta a květů.
Mám toho v hlavě ještě hodně. Vše dě−
lám s láskou, abych lidem ukázala pes−
trost a radost ze života, kterou jim
 Petřin Krámek nabízí.
Všechny srdečně zvu a těším se na
vás.“ 

Vaše Petra Holmanová

Petřin Krámek

Petřin Krámek najdete v Klatovech ve Zlatnické ulici.
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Každý rok vyrážím na
motocyklu na pár týdnů
někam po Evropě. Té−
měř vždy je to východní
Evropa. V západní jsem
během roků mnohokrát
pracovně a východ ne−
ní tak svázán všemi
možnými pravidly a zá−
kazy. Takže v půlce čer−
vence mířím vždy přes
Polsko doprava. Moje
cesta začíná na výcho−
dě Polska u Běloru−
ských hranic, kde se už
28 let koná hudební
festival běloruské kul−
tury. V Bělorusku to po−
řádat nemůžou, tak je
to v Polsku, jen asi de−
set kilometrů od hra−
nic. Festival se jmenu−
je Basowiszcza a tam
vždy začíná má cesta. 
Letošní plán byl podívat
se na Bajkal. Jenže z Moskvy je to
asi týden dlouhé nudné cesty. Na−
padl mě vlak. Ano. Bajkalsko−
amurská magistrála. A tentokrát
nepojedu na velkém BMW, ale ve−
zmu si na cestu minimotocykl
Skyteam Gorilla. Já tyhle malé
motocykly prodávám, ale nijak da−
leko na nich nejezdím, tak by tohle
mohla být pro nás oba skvělá pro−
věrka. Na Gorille dojedu do Mosk−
vy, tam jí naložím na BAM a poje−
deme na Bajkal. Všechno nakonec

dopadlo jinak. Po internetu se mi
nepodařilo koupit jízdenku pro mě
a pro Gorillu, tak jsem to nechal,
že to vyřídím až v Moskvě na Ja−
roslavském nádraží. Jenže, když
jsem přes Bělorusko a Lotyšsko,
po jedenácti dnech, a asi po 2000
kilometrech do Moskvy dorazil,
zjistil jsem, že celá Moskva a okolí

jede na prázdniny na Bajkal a lístky
jsou na několik dní dopředu vypro−
dány. 
Nevadí. Na Bajkal se podívám jin−
dy, letos změním trasu a pojedu
nahoru do Petrohradu. Je to 700
kilometrů, za dva dni jsem tam. Na
dospělém motocyklu je to cesta
na den, ale na té malé Gorille, 125
ccm, která jede tak 70 km/h, to je
přeci jen jiná dálka. Ruské silnice
jsou pěkné. Dobrý asfalt a pořád
rovně. Kam až oko dohlédne.

V centrálním Rusku téměř žádné
kopce. Jen rovina. Na malé stopě−
tadvacítce to nebylo nic zábavné−
ho. Sedmdesátkou a pořád rovně.
A kolem mě všechna auta a nákla−
ďáky. 
Z kamionů jsem měl velkej re−
spekt. Raději jsem je vždy donutil
vyjet doleva, a pak jsem rychle

uhnul doprava, aby mezi námi
vznikla co největší mezera. Ně−
kdy jsem se pak nechal vtáh−
nout do jejich vzdušného pytle a
kilometr, dva jsem jel zadarmo.
Ale je to o nervy. Jet pět, deset
metrů za kamionem. Ty silnice
jsou v Rusku tak pěkné, protože
jich tam moc není. Je to jen ta−
ková hvězdice, která má střed
v Moskvě, ale úplně chybí ta
pavučina silnic, kterou známe
z Evropy. Prostě
vždy jedna silnice
700 km dlouhá do
Moskvy a jinak nic.
Křižovatky, které na
té silnici jsou, jsou
jen jako. Vždy deset
metrů asfaltová od−
bočka, a pak už jen
pole.
Moskva byla nád−
herná, strávil jsem
v ní tři dny, stejnou

dobu jsem chtěl být
v Petrohradě, ale tam
jsem si pak každý den
prodlužoval pobyt a
nakonec jsem v Pet−
rohradě prožil úžas−
ných šest dní. Saint
Petersburg je pro mě
nyní nejkrásnější měs−
to na východ od Prahy.
Opravdu Benátky se−
veru. Každému doporučuji. Ale le−
tadlem. Ty pozemní ruské a bělo−
ruské hranice jsou tragické. Po−
každé dvě hodiny. A to na moto−
cyklu jedu vždy dopředu! Úředníci
jsou korektní, pomůžou, ale nic
neodpustí. Takže vyplňování for−
mulářů pořád dokola, dokud to
není správně.
Na cestě zpět jsem projel Pobaltím
a tři dny jsem se zdržel v Rize. By−
lo sice chladné počasí, ale užil
jsem si Rigu také parádně. Přímoř−

ské hlavní město, ulice a domy jak
v Plzni, do toho rackové a ruština.
S tou ruštinou je to Pobaltí celkem
úsměvné. Zvlášť jižní Lotyšsko.
Chcete−li zažít částečně Rusko a
přitom zůstat v EU, jeďte do Lotyš−
ska. Prodavač na vás mluví rusky
a vy mu platíte eury.
Strávil jsem na cestě 25 dnů, ujel
5300 kilometrů a do nádrže nalil
asi 200 litrů benzínu. Gorilla fungo−
vala bezvadně a až na občasné do−
tahování šroubů a opravu nádrže
jsem neměl žádné poruchy. S se−
bou jsem měl jen malý kufřík vzadu
na nosiči, na nádrži tankruksak a
na řídítkách stan. Po těch letech už

vím, že je zbytečné s sebou vozit
víc věcí než je nezbytně nutné. 
Tato cesta nebyla výjimečná jen
tím, že jsem ji absolvoval na tak
malém motocyklu. Poprvé jsem
z cesty napsal knížku. Jmenuje se
Na Gorille do Ruska a určitě ji v Kla−
tovech snadno seženete v Knihku−
pectví Léto, Tabáku na náměstí,
v Café Jednorožec, v Petřině krám−
ku. Ukázky z knihy jsou také na Fa−
cebooku, stačí zadat její název. 

Vladislav Toman

Na Gorille do Ruska
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Dobrý den, mám dotaz.
Budeme kupovat dům se
zahradou (3 900 m2) od
realitní kanceláře, která
ho koupila v dražbě. Z jed −
né strany domu přiléhá
parcela (50 m2) která je
součástí pozemku. Tuto
parcelu, která byla sou−
částí jiné dražby se zem.
pozemky, zakoupilo míst−
ní zemědělské družstvo.
S tímto novým vlastníkem
jsme se dohodli na odku−
pu této parcely za 60tis.
Kč, aby byl celý pozemek
v našem vlastnictví. Bylo
nám přislíbeno, že v pří −
pa dě koupě domu nám
tuto parcelu rádi přepro−
dají, protože jim prý šlo
jen o odkup zem. půdy
a tato parcela je pro ně
bezvýznamná. Nyní jsme
je informovali, že dům bu−
deme kupovat a že máme
tedy zájem o tuto parcelu
v jejich vlastnictví, kterou
v dražbě odkoupili za
50tis. Kč. Ny ní ale po nás
požadují za tuto parcelu
300tis. Kč. Za jímá nás,
jestli mají na takové jed−
nání právo a jestli existu−
je nějaká možnost odkou −
pit tuto parcelu za běž−
nou tržní hodnotu. 

Děkuji, Jirásek. 

Dobrý den, toto je smutný,
ale velmi častý „český bla−
fák“, se kterým však lze jen
velmi těžko bojovat. Stan −
dardně se takové věci řeší
ještě před dražbou uza −
vřením smlouvy o budoucí
smlouvě kupní, ve které se
sjednají podmínky budou−
cí koupě, ale především se
zafixuje kupní cena. Poru −
šení smlouvy je pak sank−
cionováno smluvní poku−
tou. Ve Vašem případě, ne−
ní−li například pozemek je−
dinou přístupovou cestou,
příliš šance na nějaké jed −
nostranné donucení nevi−
dím. Osobně bych vyku−
kům z „JZD“ sdělil, ať si na
onom pozemku třeba pa−
sou pštrosy.       

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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Evropský lídr v oboru dřevozpracují−
cího průmyslu, skupina Pfeifer se
sídlem v rakouském Imstu, má
v Evro pě celkem 8 výrobních závodů.
Dva v Rakousku, čtyři v Německu a
dva v České republice. Od roku 2004
v Trhanově na Domažlicku a od roku
2016 v Chanovicích na Klatovsku.
Ryze rodinná firma Pfeifer, která má
v 90 zemích 4 000 zákazníků, si letos
připomíná 70 let od svého založení.
Není bez zajímavosti, že u zrodu firmy
stála babička současných majitelů, pa−
ní Barbara Pfeifer. V roce 1948 blízko
Innsbrucku provozovala malou pilu a
tam to všechno začalo. Její dva synové
se v padesátých letech minulého století
vyučili na pilaře a postupně začali bu−
dovat a rozšiřovat firmu. Dnešní majite−
lé, Michael a Clemens Pfeifer, jsou již
třetí rodinnou generací. Spolu s nimi ve−
de společnost také pan Ewald Franzoi.
Tak jako většina firem v České republi−
ce, i výrobní závody Pfeifer v Chanovi−
cích a v Trhanově, hledají kvalifi−
kované pracovní síly.
Navštívili jsme vedou−
cí personálního od−
dělení pro ČR, paní
Petru Moučko−
vou, přímo v Cha−
novicích a zeptali
se.
n Jak moc potřebujete
nové pracovníky?
Potřeba nových kvalifikovaných zaměs−
tnanců je velmi akutní. Majitelé firmy in−
vestují v obou závodech nemalé finanč−
ní prostředky za účelem rozšíření výro−
by. Například rozšiřují výrobu šalova−
cích desek, modernizují výrobu pelet,
třídičky řeziva a mnoho dalšího. Inve−

stuje se nejen v Chanovicích, ale i v Tr−
hanově. Nové investice s sebou při−
rozeně přinášejí i nová pracovní místa. 
n A co řešit nedostatek pracovníků
pomocí pracovních agentur?
Tímto směrem jít nechceme. Naší prio−
ritou je zaměstnávat především kvalifi−
kované obyvatele z re−
gionu. Vážíme si li−
dí, kteří mají
zájem praco−
vat u nás a
chtějí se učit
novým věcem.
Protože zavádíme
nové technologie, klademe také důraz
na kvalifikaci našich zaměstnanců.
n Jednou otázkou bych se rád vrátil
k výrobnímu závodu v Trhanově. Jaká
je aktuální situace v tamním závodě?
V Trhanově probíhají investiční akce a
v plánu je i rekonstrukce administrativ−

ní budovy. Firma
Pfeifer chce mít v
České republice
dva silné dřevoz−
pracující závody, a
to v již zmíněných
Chanovicích a Tr−

hanově.  Proto je naší
snahou zaměstnat kvalifiko−

vané lidi, kteří budou společně s námi
budovat značku Pfeifer a budou záru−
kou spolehlivosti a kvality.
n To ovšem znamená nabídnout zá−
jemcům o práci také slušné pracovní
i finanční podmínky.
To máte úplnou pravdu. Udělali jsme
řadu změn ve prospěch našich zaměs−
tnanců. Vybavili jsme odpočinkové
místnosti novými ledničkami, rychlo−
varnými konvicemi a podobně. Snaží−

me se neustále zlepšovat pracovní
podmínky. Do chanovického
závodu zajišťujeme svozy
z Klatov, Nepomuku, Blatné,
Strakonic, Sušice, Horažďo−
vic a to na všechny tři směny. 
n Předpokládám, že první
otázkou každého zájemce je.  Kolik si
u vás vydělám? 
Samozřejmě, že na prvním místě je fi−

nanční ohodnocení každého pra−
covníka. Zavedli jsme nový pré−

miový systém a od
1.3.2018 jsme

navýšili mzdu
v průměru
o 10% a více.

Zvýšení se tý−
kalo především

kvalifikovaných zaměstnanců, jako je
například elektrikář, obsluha výrobních
linek, údržbář a další.
Pracujeme ve třísměnném provozu.
Zvýšili jsme také příplatek za noční
směnu ze zákonných 10% na 15% jako
motivaci pro práci v noci. 
n Dáváte novým pracovníkům nábo−
rové příspěvky?
Každý nový zaměstnanec obdrží
12.000 Kč s tím, že polovina z této
částky je vyplacena po uplynutí zku−
šební doby a druhá polovina po dal−

ších 3 měsících. V případě, že náš za−
městnanec přivede nového pracovní−
ka, vyplatíme 12.000 Kč oběma
z nich.
n O které profese máte zájem?
Jedná se zejména o elektrikáře, údrž−
báře, obsluhy výrobních linek, řidiče
vysokozdvižných vozíků, směnové
mistry a další, kteří mají chuť učit se
novým věcem. Práci nabízíme nejen
pro muže, ale i pro ženy a na některých
pracovištích umožňujeme pracovat i na
tzv. zkrácené úvazky.

n
Řada zájem−
ců o práci se většinou zajímá o per−
spektivu firmy, do které jde.
Dost často na tuto otázku odpovídáme.
Firma Pfeifer jak v Chanovicích, tak
i v Trhanově má budoucnost. Majitelé
chystají další významné investiční pro−
jekty. Základní surovinu, dřevo, dováží−
me z lesů, které jsou vzdálené maxi−
málně v okruhu do 150 km od závodů
a leží v srdci jedné z největších zales−
něných oblastí v Evropě, v oblasti Šu−
mavy a Bavorského lesa. Kvalita suro−
viny je jedinečná. V málokteré jiné
oblasti má dřevo tak vysokou hrubou
hustotu jako zde.
Máme zkušený tým spolupracovníků,
ale k uskutečnění plánovaného růstu
potřebujeme přijmout další zaměstnan−
ce. Prostředí je moderní, podmínky po
všech stránkách dobré. Nabízíme per−
spektivní práci ve stabilní společnosti.   

(re)

Podrobnosti k pracovním pozicím,
mzdě i benefitům případným zájem−
cům rádi osobně sdělíme. Přijďte se
informovat do závodu v Chanovi−
cích nebo Trhanově každou středu
od 9:00 hodin, nebo zavolejte a do−
mluvte si datum i čas, který Vám
vyhovuje. Telefon do závodu v Cha−
novicích je 602 659 522, do Trha−
nova pak 606 087 223. E−mail: 
nabor@pfeifergroup.cz Výrobní závod Pfeifer v Trhanově.

Výrobní závod Pfeifer v Chanovicích.

Využijte nabízené šance stát se
součástí silné rodinné firmy Pfeifer
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V pondělí 19. března se konalo
slavnostní vyhlášení již 7. roční−
ku soutěže DOMINO. Jedná se
o soutěž, kde učitelé všech
stupňů škol tvoří výukové ob−
jekty. Soutěž je rozdělena na 4
kategorie a dvě zvláštní katego−
rie, a to hodnocení veřejnosti a
absolutní vítěz. Ing. Karlu Rejt−
harovi, učiteli informačních

technologií Střední školy země−
dělské a potravinářské Klatovy,
se podařilo získat první místo
v kategorii odborného vzdělá−
vání a také cenu veřejnosti. Od−
pověděl nám na několik otázek.
l Kdo organizuje tuto soutěž
a jaký je její cíl?
„Organizuje ji Národní institut pro
další vzdělávání pod záštitou

MŠMT a cíl je skrytý v názvu DO−
MINO = Dynamická, Otevřená,
Motivovaná, Interaktivní, Návo−
dná, Originální hodina.“ 

l S jakým objektem jste se na
soutěž přihlásil?
„Do soutěže jsem šel s online apli−
kací Netradiční volební vizualizace,
která je zaměřená na proběhlé pre−
zidentské volby. Bylo to volné po−
kračování aplikace po parlamen−
tních volbách, se kterou jsme se
studenty vyhráli první místo v sou−
těži Společně otevíráme data.“ 
l Dalo by se tedy říci, že jste
měl výhodu oproti ostatním?
„Když jsem viděl ostatní objekty,
tak to rozhodně žádná výhoda ne−
byla. Spíše pro mne pozitivní bylo
to, že objekt i před soutěží využí−
vali jiní učitelé, a to nejen z naší
školy, ale z celé ČR. To byl asi
hlavní impuls pro přihlášení do
soutěže.“ 
l Jak probíhalo finálové klání
v Praze?
„Obhajoba projektu byla dvouko−

lová. V prvním dopoledním kole
jsme na panel o rozměrech 80 cm
a 120 cm vyvěsili informace o ob−
jektu. Poté komise a odborná ve−
řejnost chodila a vznášela různé
dotazy. V odpolední části probíha−
la ústní obhajoba v hlavním sále
společnosti Microsoft, opět před
komisí, odbornou veřejností a
ostatními soutěžícími. Po ukonče−
ní ústní obhajoby se komise ode−
brala na poradu. Mezi dopolední

a odpolední částí byly připravené
pro učitele různé workshopy.“ 
l Co jste si ze soutěže odnesl?
„Kromě věcných cen je pro mne
osobně nejdůležitější pozitivní pří−
stup učitelů k dalšímu vzdělávání
sebe samých a ostatních. Jak řekl
Ivan Pilný, zmocněnec pro oblast
digitálního vzdělávání na MŠMT,
musíme být schopni připravit žáky
a studenty na to, co zde bude za
15, 20, 30 let, a bez posouvání se−
be samých to nepůjde. A já osob−
ně bych chtěl všem vzkázat, ať
myslí pozitivně.“ 
Jak dokazují dlouhodobé úspě−
chy klatovských žáků i učitelů ze
Střední školy zemědělské a potra−
vinářské Klatovy na soutěžích, je−
jich odborná příprava je na velmi
dobré úrovni a dobře pro svoji bu−
doucnost udělá každý student,
který toho využije.                    (sš) 

Dvojnásobný úspěch klatovského 
učitele v celostátní soutěži
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Nebojte se pozvat jaro do bytu. První
jarní paprsky stejně už nakoukly do
vaší domácnosti a v tu chvíli jste
zjistili, co všechno musíte změnit.
Pověsit nové záclony, závěsy, vymě−
nit koberce, možná dojde i na novou
kuchyňskou linku, sedací soupravu a
mohli bychom pokračovat dál. Vyj−
děte jaru naproti a vneste do svého
bytu jarní atmosféru s pozitivními
barvami, které přinášejí energii
a dobrou náladu.
Pro inspiraci, nápady a odbornou radu
si zajděte do Obchodního domu Lina−
ko v Klatovech. Pod jednou střechou
zde dostanete vše, čím si svá přání

můžete splnit. 

V oddělení bytového textilu na vás
čeká bohatá nabídka dekoraček, zá−
clon, závěsů, potahových látek, povle−
čení, přikrývek, ubrusů, přehozů, dek,
polštářů, záclonových tyčí, rolet, žalu−
zií a podobně. Letošní kolekce bytové−
ho textilu je ve znamení pastelových
pozitivních barev, jako je žlu−
tá, zelená, oranžová, ale
i růžová. Využijte mimořád−
né slevové akce na vybrané
kolekce záclon a bytového
textilu. Snížení cen je až o 50%. 
Svět podlahovin, nábytku, seda−
cích souprav, postelí, kuchyňských
linek a setů najdete v prvním poscho−
dí obchodního domu. Odborně vyško−

lený personál vám sdělí ve−
škeré informace a poradí.
V podlahovinách roste zájem
o vinylové podlahy a v nabídce
jsou i s filcovou podložkou,
která zvyšuje jejich tepelné
vlastnosti. I přes všechny
módní trendy v podlahovinách
jsou stále v žebříčku zájmu na
předním místě koberce a zátě−
žová PVC. Poptávka se zvyšu−
je po kusových kobercích.

Kuchyňské linky jsou takovým trva−
lým hitem díky bohaté nabídce v nej−
různějších cenových relacích. Vybere
si každý i ten zákazník, kte−
rý si přeje ku−

chyňskou
linku přímo na míru a to za bezkonku−
renční cenu. Při výběru jakékoli ku−
chyně si můžete zvolit i spotřebiče.
Zdravotní matrace jsou žádány po
celý rok. Obchodní dům Linako se řa−
dí v regionu mezi největší prodejce.
Určit si můžete zdravotní matraci po−
dle individuálních rozměrů díky přímé
spolupráci s jejich výrobci. Protože
nabídka zdravotních matrací je značně
rozmanitá, nechte si poradit od vyško−
leného personálu.
České zboží do−
minuje. V odděle−

ní nábytku neujde vaší pozornosti nej−
edna novinka od českých výrobců.
Přímá spolupráce obchodního domu
s českými výrobními
firmami umožňuje na−
bídnout zákazníkům
nadstandardní služby,
jako například sedací
soupravy a postele na mí−
ru, výběr potahové látky a
podobně. Přímá spoluprá−
ce se pozitivně projevuje ta−
ké v konečné ceně, kterou každý klient
ke své spokojenosti s radostí ocení. 
S prodejem ruku v ruce jdou i služ−
by. Tato spojitost funguje naprosto

spolehlivě od založení Obchodního
domu Linako v Klatovech. Už to bude
skoro 30 let. Vyberete, koupíte a ne−

cháte si ušít záclony, závěsy,
podsedáky na zahrad−

ní nábytek, obšít ko−
berce, položit jakou−

koli podlahovinu, na−
montovat kuchyňskou lin−

ku včetně drob−
ných truhlář−
ských prací.
Vyměření napří−
klad kuchyňské
linky nebo pro−
storu pro po−
kládku podlaho−
vin je zdarma.

Svěřte se do rukou odborníků. Určitě
vás potěší informace, že vámi vybra−
né zboží mají skladem.
Šumavská včela. V areálu obchodní−
ho domu je i prodejna Šumavská
včela. Najdete v ní veškeré včelí pro−
dukty a to od medu ze šumavských
strání, přes propolis, mateří kašičku,
kosmetiku s hojícími účinky, až po
medová vína. Pro aktivní včelaře jsou
připraveny veškeré potřeby a pomůc−

ky pro chov včel, jako jsou úly, oble−
čení, medomety, mezistěny a další.

I včelaři by měli přivítat
jaro návštěvou Šu−
mavské včely.

A jakou souvislost
má Obchodní dům Li−

nako Klatovy se Šumav−
skou včelou? Odpověď je

zcela jednoduchá. Jednatel
společnosti Linako Rostislav

Šipla je vášnivým včelařem – od−
borníkem s mnohačetným včel−
stvem v šumavské přírodě. Jeho med
ze Šumavy můžete ochutnat a včelaři
si k němu mohou přijít pro radu.  (re)

Jaro s Linakem       jaro bez starostí

Obchodní dům Linako v Klatovech je v ulici 5. května (u parku za Kauflandem –
směr Luby, Železná Ruda).

Zdravotní
matrace se

dynamicky při−
způsobuje vašemu

tělu bez ohledu na jeho
tvar, váhu nebo pozici při

spánku. Ani tvrdá, ani měk−
ká, zkrátka akorát.

Kuchyňské studio nabízí vel−
ký výběr moderních kuchyní za skvělé ceny.
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Sluší se připomenout sto desetileté
výročí, které 11. března uplynulo
od smrti přeštického rodáka, archi−
tekta, stavitele a mecenáše, Josefa
Hlávky.
Nadaný syn přeštického nezámož−
ného soudního úředníka začínal od
píky. Klatovské gymnázium se mu si−
ce nepodařilo dostudovat, zato
úspěšně absolvoval stavitelství
v Praze a Akademii výtvarných umě−
ní ve Vídni. Mezitím stačil složit zed−
nické učňovské zkoušky. Snad i
proto se Hlávkovi tak dařilo. Zední−
kům rozuměl, stavbu znal od míchá−
ní malty, položení cihel, nahození
omítky až po nakreslení projektu.
Hlávka býval mužem neobyčejně
pracovitým, štědrým, ale i šetrným.
Poctivost a píle šlechtila jeho osob−
nost. Pevná vůle, houževnatost, vytr−
valost a vysoký intelekt patřily k stě−
žejním vlastnostem, které předurčily
jeho životní pouť. Hlávkův stavební
styl je dodnes považován za hodnot−
ný a svébytný. Slučuje prvky novo−
klasicismu a dalších stylů. Obdiv cí−

saře Františka Josefa I. si například
Hlávka získal stavbou reprezentativní
vídeňské Dvorní opery. Ten se mu
odvděčil i tím, že věnoval u příleži−
tosti založení naší
akademie věd a umě−
ní 20 tisíc zlatých. 
Přestože v osmatři−
cíti létech skončil
Hlávka na invalidním
vozíku, nikdy nehodil
flintu do žita. Naopak
jeho aktivita vzrostla.
Tehdy si patrně uvě−
domil, že se musí
přičinit o to, aby ta−
lentovaným českým
lidem se osud nepo−
kusil zkřížit životní plány tak jako je−
mu. 
Josef Hlávka se stal v Rakousku−
Uhersku zakladatelem České akade−
mie věd a umění, Nadace student−
ských kolejí, které dodnes nesou je−
ho jméno. V kolejích pro 215 studen−
tů našli důstojné ubytování přede−
vším ti chudí. Ve zdejší menze se

jedlo na por−
celánu se
stříbrnými a
a lpakovými

příbory. Suroviny pro kuchyni se do−
vážely také z Hlávkových statků
v okolí Lužan, Vřeskovic a Přeštic.
Na jídelníčku se objevily i koroptve.

V letech 1886–1887
přestavěl Josef Hlávka
v Lužanech nevelký re−
nesanční zámek, kam
zval české hudební
skladatele, básníky,
spisovatele, lékaře,
historiky, botaniky, ar−
cheology a další osob−
nosti tehdejšího kultur−
ního života. Na zámku
pobývali například Ja−
roslav Vrchlický, také
absolvent klatovského

gymnázia, Julius Zayer, Josef Suk,
Oskar Nedbal, Václav Brožík, Julius
Mařák i Antonín Dvořák, který složil
pro zdejší kapli mši D dur. 
Lužanský zámek spravuje od roku
1908 Nadání Josefa, Marie a Zdeňky
Hlávkových, jediná a nejstarší česká
to nadace, která v Čechách ve zdraví
přežila všechny režimy – první kapi−

talistickou republiku, německý pro−
tektorát, čtyřicetileté budování socia−
lismu, sovětskou okupaci po roce
1968 a renesanci kapitalismu po ro−
ce 1990. Nadace vznikla čtyři roky
před Hlávkovou smrtí. A tak každým
rokem mělo dostat klatovské Gym−
názium Jaroslava Vrchlického
(1812) jako jediné v České republice
desítky tisíc korun z účtu nadace. Od
roku 1991 věnovala nadace vynikají−
cím posluchačům vysokých škol,
mladým vědcům a umělcům přes 55
milionů korun. 
V poslední vůli mecenáš Hlávka po−
znamenal: „Odkazuji pro žáky císař−
ského královského českého gymná−
zia v Klatovech každoročně 300 K,
kterými jsem po dlouhou dobu na pa−
mátku mého tamějšího gymnaziální−
ho studia, ku podpoře způsobilým
nemajetným studentům, přispíval.
Obnos budiž i nadále každoročně
vždy před začátkem školního roku ře−
ditelství tohoto gymnázia k udílení
třech ročních stipendií po sto koru−
nách způsobilým nemajetným stu−
dentům, dle usnesení sboru profesor−
ského tak dlouho vyplácen, pokud to−
to gymnázium co výhradně české
v Klatovech působiti bude.“        (kh)

a mecenáš Josef Hlávka
Před 110 léty zemřel věhlasný stavitel 
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To byla první slova majitel−
ky Zahradnictví U Růženky
v Novákovicích u Klatov
Ing. Růženy Jelínkové,
když jsme ji navštívili.
l Jak dlouho se věnujete
zahradnictví, paní inženýr−
ko?
V tomto oboru podnikám už
20 let. Začínala jsem s uzna−
nou sadbou jahodníku a po−
stupně množila své skalnič−
ky, trvalky, keře. Postupem
času jsem se pustila do pěs−
tování maliny, ostružiny a ry−
bízu. Přibýval zájem o plody
jahodníku, a tak jsem jím
osázela první plantáž. Nyní
máme jahody na ploše ne−
celých 3 hektarech, maliny
na 0,3 ha a okurky 0,2 ha.
l Kdo vás přivedl k za−
hradnictví?
Byl to můj dědeček. 
l Jste tedy pokračovatel−
kou rodinné tradice v za−
hradnictví?
I tak se to dá říci. Teď už ale
nejsem sama, protože mi po−
máhají synové.
l Co nyní nabízí vaše za−
hradnictví?
Prodáváme sadby jahodníku
včetně stále plodících. Ideální
jarní termín pro výsadbu jahod−
níku je od poloviny března při−
bližně do konce dubna. Výsad−
ba provedená v tomto termínu
stihne bez problému zakořenit
a úspěšnost ujmutí sazenic je
téměř stoprocentní. Od letošní−
ho roku začínáme prodávat
sadbu FRIGO. Jedná se
o chlazenou sadbu, která je ve
spícím stavu uchovávána při
nízké teplotě prostředí. Sazeni−
ce se mohou sázet od dubna
do poloviny června. FRIGO sa−
zenice se velmi dobře ujímají

i při vyšších teplotách, neboť
postrádají listy a tudíž nejsou
tak náročné na vláhu. Zhruba
tři týdny po zasazení začínají
kvést, pokud je vysadíte až v
druhé polovině května, nehro−
zí, že přízemní mrazíky spálí
květy. 
l Když mluvíme o jaho−
dách, je na místě otázka,
zda i letos budou samo−
sběry.
Samozřejmě. Jako každým
rokem i letos budou naše
jahodové plantáže k dis−
pozici zájemcům, kteří si
chtějí jahody sami natr−
hat. Ovšem musíme
ještě nějaký čas počkat. 
l Jak je to s prodejem
ovocných stromků a ke−
řů?
Z naší zkušenosti můžeme říci,

že zájem roste. Prodáváme
ovocné stromky, jabloně včet−
ně starých odrůd, hrušně,
t ř e š n ě ,
v i š −
ně,

š v e s t k y ,
blumy, meruňky, ořechy,
broskve a jiné. Dále keřový a
stromkový rybíz a angrešt, jos−
ta, maliny, ostružiny, ostružino−
maliny, borůvky, brusinky, mu−
chovník, rakytník, reveň, aro−
nie, dřín a další.

l Máte v nabídce také
okrasné rostliny?
Nabízíme převážně rostliny
z vlastní produkce. Jejich
předností je, že jsou zvyklé
na naše klimatické podmín−
ky. Jsou to alpinky, trvalky,
traviny, kaktusy, vodní rostli−
ny, okrasné keře, jehličnany,
rostliny na živé ploty, pnoucí
rostliny, půdopokryvné rost−
liny.
l Jak bohatá bude vlastní
produkce vašeho zahrad−
nictví v letošní sezóně?
Vedle prodeje okurek naklá−
daček, to budou dýně
okrasné, například k osla−
vám Halloweenu nebo pro
zdraví Hokaido, které obsa−
hují velké množství vitamínů
a minerálních látek, dále ra−
né brambory, maliny a sa−
mozřejmě na prvním místě
jsou jahody. Nabídka našich
produktů je velmi bohatá.

Vyjmenovala jsem jen některé.
Doporučuji zájemcům navštívit

naše Zahradnictví
U Růženky 
v Novákovicích
u Klatov. 
l Abychom se

mohli těšit
z krásně zelené
zahrady, pak je
nutné ji správně
n a s t a r t o v a t .
I v tomto směru
se na vás mohou

zájemci obrátit?
Samozřejmě. Podle

přání zákazníka mu
uděláme zahradu podle

jeho představ, dále zajiš−
ťujeme údržbu zahrad,
vodních ploch včetně jezí−
rek. Nejvíce péče nyní po−

třebuje trávník, keře, živé ploty
a záhony. Jsme schopni za−
hradu vytvořit od projektu po
realizaci. Vše záleží na přá−
ních a požadavcích zákazníka.
Dále nabízíme rovněž údržbu
hrobů.                                (pi)

Zahradnictví U Růženky je v Novákovicích u Klatov.

Zahájili jsme jarní sezónu

Když bude sluníčko ště −
dré, můžeme se jahod do−
čkat už za dva měsíce.
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Každý z nás někde žije a pohybu−
je se v určitém prostoru. Z toho
logicky plyne občasná potřeba
člověka vyjadřovat se k dění ko−
lem sebe, snažit se ovlivňovat vě−
ci veřejné a v neposlední řadě
i potřeba pomáhat, byť jsou myl−
ně takové občanské aktivity de−
honestovány nálepkami „křik−
loun, potížista, aktivista“ atd. Mů−
že se to týkat různých oblastí na−
šeho života. Počínaje rybařením,
zahrádkařením, ochranou krajiny
a památek přes formulaci sou−
časných společenských a odbor−
ných problémů až po koncipování
vize do budoucna. Vždy to však
potřebuje několik „zapálených“
jedinců, kteří budou ochotni inve−
stovat svoji energii, čas a mnoh−
dy i peníze k aktivitám, které ne−
musejí být vždy pochopeny a je−
jichž úspěch není nikdy zaručen.
To platí zvláště u spolků zaměře−
ných na „záležitosti veřejné“. 

Jedním ze spolků, které působí na
Sušicku, je spolek My ze Sušice,
z.s. Oslovili jsme jeho členy s něko−
lika dotazy, s cílem zmapovat důvo−
dy vzniku tohoto spolku, jeho histo−
rii a i zaměření činnosti.
Kdy spolek My ze Sušice vznikl,
kdo jej založil a proč? 
18. prosince 2012 se sešlo sedm li−
dí ze Sušice, kteří nechtěli lhostej−
ně přihlížet tomu, co se děje a
chystá v rozlehlém areálu bývalého
národního podniku SOLO. V průbě−
hu diskuse jsme se shodli na tom,
že chceme přispět k lepšímu sou−
časnému životu v Sušici, a to
v oblastech udržitelného rozvoje

území, životního prostředí, ochrany
přírody, památek, kulturních hod−
not a péče o území města, které je
právem označováno jako „vstupní
brána Šumavy“. Tak bylo založeno
občanské sdružení, nyní zapsaný
spolek My ze Sušice. Postupně se
náš zájem přenesl i na další téma−
ta, která jsou dle našeho názoru
pro Sušicko důležitá, když si myslí−
me, že by je občané měli znát a být
o nich včasně a úplně informováni.
Existujete již pět let. Jak na vás
reaguje veřejnost a i samotné ve−
dení města?
Chvíli trvalo, než někdo zjistil, že
sdružení resp. spolek My ze Sušice
existuje. Naším cílem nebylo a není
se nějak zviditelňovat, ale šlo a jde
nám takříkajíc „o samotnou věc“.
Spíše jsme se snažili připomínko−
vat či doplňovat určité záměry měs−
ta, formulovat stanoviska k zásad−
ním oblastem rozvoje a také předá−
vat zkušenosti odjinud, a to včetně

odborných studií. Z řad obyvatel
města (přehlédneme−li některé za−
stupitele a úředníky) jsme se téměř
nesetkali se zásadní a oprávněnou
kritikou. Spíše nám lidé fandí, zdá
se. Složitější je to ve vztahu k sa−
motnému vedení města. Myslíme
si, že nás nikdy neakceptovalo, spí−
še nás řadí do kategorie „potížistů“
a nikdy na naše nabídky k dialogu
pozitivně nereagovalo…
Říkáte, že vám jde o Sušici, ale
o to jistě jde i lidem ve vedení
města…
Příčiny tohoto stavu leží asi v chá−
pání vlastní role, kompetencí a
i v osobních vlastnostech. My jsme

skupina dobrovolníků, bláznů, nad−
šenců, kteří mají okolo sebe spous−
tu přátel a známých, kteří stejně ja−
ko my sní o tom, že Sušice bude
tím nejkrásnějším místem k životu.
Proto hledáme argumenty pro po−
zitivní rozvoj města, snažíme se
bránit negativním trendům a proje−
vům, sledujeme zkušenosti odji−
nud, ctíme odborné studie a názory
odborníků. Vedení města je asi pří−
liš zahleděno samo do sebe, chybí

mu již delší dobu sebereflexe, ne−
dostatečně komunikuje s veřejností
a v neposlední řadě podceňuje prá−
ci s odborníky. Jsou to realisté, kte−
ří dělají svoji práci, kteří tvoří pouze
krátkodobě efektivní a rychle vad−
noucí hodnoty, ovšem celistvost,
dlouhodobost, přesah a širší kon−
cept jim uniká. Skutečný patriot by
dělal více. Příkladem může být are−
ál SOLO. Názor vedení města, že
jde o soukromé vlastnictví a pokud
není porušován zákon, tak se nás
to netýká, je pro nás nepřijatelný.
O vlásek jsme unikli velkému ná−
kupnímu centru, město se vůbec
nesnažilo zachránit dědictví sirkař−
ství, a tak se zřejmě skoro vše na−
konec zbourá. Nyní město souhlasí
i s obří investicí firmy Accolade, po−
tažmo i s dopravním přetížením
města, výrobou bůhví čeho a se
šestisty agenturními pracovníky na
území Sušice, kteří, jak je z jiných a
nedalekých měst viditelné, mohou
zásadně zhoršit bezpečnostní situ−
aci ve městě.
Několikrát jste řekli, že vedení
města dostatečně nepracuje
s odbornými názory. Můžete to
přiblížit?
I když si myslíme, že u řady věcí
společně dokážeme správně po−
soudit jejich pozitivní i negativní do−
pady na vývoj města, přesto jsme
tím nemysleli sami sebe. Několik
příkladů. Před několika lety přišel
investor Fuertes Development,

s.r.o. se záměrem vybudovat v části
areálu bývalého podniku SOLO vel−
ké nákupní centrum v čele s hyper−
marketem. S dalším nákupním cen−
trem město Sušice (vedení města a
zastupitelé) souhlasilo, aniž by si
nechalo předložit např. studii po−
třebnosti a studii vlivu na územní
strukturu spádové oblasti, včetně
stávajících obchodů. V té době již
měla Sušice mezi městy stejné veli−
kosti jednoznačně nejvíce prodejní

plochy u rychleobrátkového zboží
na jednoho obyvatele v ČR! Dalším
příkladem může být umístění nyní
připravované velké sportovní haly
do přestavbového rezidenčního
území města ideálního pro klidné
bydlení. Dle námi oslovených od−
borníků na rozvoj obcí je toto velmi
nevhodné, občany v okolí zatěžují−
cí, když může dojít k dopravnímu
přeplnění parkovišť v okolí, k nekli−
du v území. Posledním příkladem
může být aktuální téma v podobě
přípravy na výstavbu velké haly fir−
mou Accolade o rozloze
100x400x15 metrů v části areálu
SOLO. Zde město opět souhlasí, a
tak nepřímo říká, že jim nevadí ani
potenciální přísun šesti stovek
agenturních zaměstnanců a pod−
statné zvýšení dopravního zatížení
města. Přitom negativní vývoj v po−
době zhoršení bezpečnostní situa−
ce a zvýšení deliktů ve městech
s tímto typem pracovníků je doslo−
va do očí bijící. Stačí se podívat ve−
dle, například na Holýšov.
Jaké byly a jsou vaše aktivity? 
Některé jsme zde již zmínili. Také
jsme se snažili obrátit větší pozor−
nost zastupitelů na chátrající budo−
vy bývalé sirkárny, které jsou díky
zápalkám pro nás symbolem svě−
toznámé činnosti ze Sušice. To nás
proslavilo v širém světě. To dávalo
lidem práci a ovlivňovalo rozvoj Su−
šicka. Pokud to tak necítí současní
dlouholetí majitelé          4

Proč se občané sdružují do spolků
aneb příběh jednoho z nich – My ze Sušice, z.s.

„SPOLEK (dříve občanské sdružení) je do−
brovolným uskupením přinejmenším tří
osob, které spojuje společný zájem. Jednou
z nejdůležitějších funkcí spolku je možnost
účastnit se správních řízení podle § 70 zá−
kona č. 114/1992 Sb. Sdružování občanů
upravuje od 1. 1. 2014 zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník. Právo sdružovací,
resp. právo spolčovací je jedním ze základ−
ních lidských práv v ČR. Je zaručeno Listi−
nou základních práv a svobod v čl. 20.“ 
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4 (privatizátoři), mělo to cítit vede−
ní města a pokusit se onu historii
skrytou v budovách zachránit. Nic
z toho se nestalo. Sušické muzeum
se pokusilo „zpamátnit“ areál, ale
povedlo se mu to jen okrajově
u dvou budov. Ostatní objekty chát−
rají, postupně se demolují a nená−
vratně se tak vymazává tradice a
i důkazy o životě našich předků. Vel−
kým tématem je vývoj v místní ne−
mocnici po jejím nepromyšleném
předání do provozu privátní společ−
nosti. Tím začalo postupné omezo−
vání a rušení rozsahu služeb a začali
odcházet lékaři a další šikovný a po−
třebný personál. Nelíbí se nám však
přístup vedení města a některých
zastupitelů k této problematice, kdy
začalo být jasné, že dochází k nena−
plňování záměrů zachovat činnost
v takovém rozsahu, jako při předání
provozu soukromé společnosti Ne−
mos, s.r.o., kterou postupně převza−
ly struktury Penty. Svoji spolkovou
roli zde vidíme především ve zveřej−
ňování všech dostupných a pravdi−
vých informací z této oblasti, neboť
občané města na ně mají nárok. Dá−
le chceme podpořit ty zastupitele,
kteří za zachování a obnovu nemoc−
nice začali konečně bojovat. Zde si
zvláště ceníme angažovanosti And−
rey Staňkové (Rainerové), která má
dle nás srdce na pravém místě a
„dala věci do pohybu“.
Čeho jste již dosáhli?
Dá se možná s nadsázkou říci, že
všeho a ničeho. Každý by to mohl
hodnotit jinak. Určitě jsme si doká−
zali, že nám není lhostejné, v jaké
Sušici žijeme, budeme žít a budou
žít naše děti. To určitě není lhostej−
né ani jiným lidem, třeba ani někte−

rým zastupitelům, ale my se hlavně
snažíme dát tomu určitou řekněme
třeba dlouhodobější nebo přesahu−
jící či nadčasovou podobu. Jako
spolek máme také svá zákonná
práva, která byla ale od 1.1.2018
dosti omezena, avšak nic se nedě−
je. Hlavně, že můžeme být jakýmsi
výrazem „občanské společnosti“.
Vytrvali jsme a tím si stále plníme
svůj slib z roku 2012. Co se pove−
dlo, anebo nepovedlo, ať zhodnotí
jiní, třeba ti, které pravidelně infor−
mujeme formou tiskových zpráv a
článků v Sušických novinách, na
sociálních sítích a v námi vydáva−
ných Sušických občasných strán−
kách (SOS). Nyní připravujeme již
jejich šesté vydání.
Jak hodnotíte význam peticí na
téma SOLO a sušická nemocni−
ce, které v Sušici v posledních le−
tech proběhly? 
Námi organizovaná petice proti vý−
stavbě dalšího a tím zbytečného
obchodního centra na místě bývalé
sirkárny v Sušici proběhla v roce
2013 a podepsalo jí takřka dva tisí−
ce skutečně místních občanů. Peti−
ce organizovaná paní Zuzanou
Hrabou za zachování resp. obnovu
plného provozu sušické nemocni−
ce proběhla na přelomu roku
2017–2018 a podepsalo jí přes pět
tisíc lidí. I když obě petice vzalo ve−
dení města pouze na vědomí a tu
druhou dokonce ve zkráceném
rozsahu, myslíme si, že obě měly
svůj význam. A to i přesto, že si
z nich někteří zastupitelé a vedení
města víceméně udělalo trhací ka−
lendář anebo svůj vlastní nástroj na
posílení vlastního vylepšeného ob−
razu. Ale hlavně: petice ukázaly li−

dem, že se mohou volně a svobod−
ně vyjadřovat k daným tématům a
také to, jak na „obyčejný“ hlas re−
agují naši námi volení zástupci. Dle
našeho názoru reagují nedostateč−
ně, což souvisí i s jejich podceňo−
váním komunikace s veřejností. Pe−
tice paní Hrabé má navíc i další po−
zitivum. Díky její aktivitě a zvýšené−
mu zájmu obyvatel se jednání za−
stupitelstva přesunulo konečně do
větších a pro veřejnost přívětivěj−
ších prostor, tedy do kina, kde také
již zazněl silný požadavek veřej−
nosti na audiovizuální zaznamená−
vání jednání tohoto orgánu města,
což je dnes již běžné ve většině ob−
cí v ČR. Úžasné na tom je, že paní
Hrabá dokázala za pomoci zná−
mých a sociální sítě oslovit tisíce li−
dí a ti petici podepsali. Dále doká−
zala oslovit i předsedu senátního
výboru pro vzdělávání, vědu, kultu−
ru, lidská práva senátora Zdeňka
Papouška, kterého petice zaujala a
Sušici navštívil. Byl díky tomu navá−
zán kontakt s poslankyní PČR a mi−
nistryní ing. Karlou Šlechtovou za
hnutí ANO, kontaktován byl i hejt−
man Plzeňského kraje Bc.Josef
Bernard. Sušická nemocnice se tak
nyní stává slavnou, bohužel ale ni−
koli díky mimořádně zdařilým lékař−
ským výkonům…
Co je pro vás nyní aktuální téma?
Obecně jsou to problémy Sušicka
plynoucí z našich jasných a kritic−
kých dotazů, na které málokdy a
málokdo z pověřených a volených
zástupců argumentačně reaguje.
Dále je to téma, kdo bude příští za−
stupitel a musíme být i zde kritičtí:
jen někteří zvolení zástupci se na
zasedání zastupitelstva dopředu a

kvalitně připraví. Současní zastupi−
telé nejsou většinou zvídaví, nezjiš−
ťují si fakta, kolikrát berou pozici za−
stupitele jako privilegium nikoli jako
svůj osobní závazek. A k těm kon−
krétním tématům? Určitě je to nyní
sušická nemocnice, osud celého
zbytkového areálu SOLO a celá řa−
da témat, která sledujeme, např.
hospodaření s odpady do budouc−
na ve vazbě na energetické výho−
dy, ochrana zdrojů vody a zlatonos−
né Otavy, smysluplný a atraktivní
kulturní, sportovní a společenský
rozvoj Sušicka včetně rozvoje při−
měřené výroby, řemesel a služeb
včetně aktivit pro cestovní ruch a
pro kvalitní bydlení. Zajímavé tech−
nicky může být i téma budování tzv.
metropolitní datové sítě ve městě.
V podstatě jde o to, že při každé re−
konstrukci komunikací se do země
položí o jednu dvě „roury“ navíc a
v té se hned anebo i později vedou
kabely pro data. Nemusí se již nic
kopat. Proto jsou k dispozici také
státní dotace a naopak na tom
město může profitovat. V celé řadě
měst toto probíhá, až na Sušici. Je
to škoda, neboť se nyní připravuje
rekonstrukce ulice Lerchovy a T. G.
Masaryka a chystá se velká akce
bytových a rodinných domů a leso−
parku v lokalitě bývalých kasáren,
kde to jistě bude jednou chybět… 
Jaká bude budoucnost vašeho
spolku, a to i z pohledu blížících
se komunálních voleb?
Zatím jsme vždy našli čas a energii
se věnovat tomu, co nás intereso−
valo především z pohledu dlouho−
dobého, vyváženého a smysluplné−
ho rozvoje Sušicka. Věříme tomu,
co děláme. Také věříme, že zveřej−
ňováním našich názorů, informací a
zkušeností odjinud rozšiřujeme ob−
čanům města i jejich zastupitelům
jejich obzor a pohled na to, co se
zde děje a co by se mohlo a třeba
mělo dít. Jelikož osobní život a i ži−
vot našeho města jsou pestré a pl−
né překvapení, vnímáme činnost
našeho spolku My ze Sušice za po−
třebný i v budoucnu, protože stále
bude dostatek témat k diskusím.
Jeden náš člen říká: „Jde nám o té−
mata a konkrétní profese, nikoli
o stranické čepičky.“. Tím je naše
role v letošních komunálních vol−
bách jasná. Nemáme jako spolek
přímé politické ambice. Chceme
však podpořit skutečně zapálené a
šikovné jedince do nezávislé kandi−
dátky, kteří chtějí kandidovat a kteří
se budou zdravě obětovat a kteří
mají podobné myšlení jako my. Mu−
síme v nich cítit patrioty a zastánce
kvalitního Sušicka. Těm jsme k dis−
pozici se svými zkušenostmi, erudi−
cí, schopností zajistit odborníky,
sehnat informace odjinud a i ocho−
tou je prezentovat.                     (pi)
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Kousek od českých hranic, na
jihovýchodě Dolního Bavorska,
leží malebné venkovské lázně
Bad Birnbach.
„Termální koupele
Rottal Terme jsou
zde jedny z nejmo−
dernějších termál−
ních lázní v celé
Evropě. Právě zde
vyvěrá horký léči−
vý pramen. V Bad
Birnbachu je také
spousta přírod−
ních krás kolem
řeky Rott, hustá síť
stezek pro nordic
walking, pěší tu−
ristiku, jogging
i cykloturistiku.
Pro milovníky gol−
fu je k dispozici
místní golfový are−
ál s jedním 18 jamkovým a jed−
ním 9 jamkovým hřištěm. Ven−
kovské lázně Bad Birnbach
jsou skvělým místem pro odpo−
činek a v termální vodě se vaše
tělo i duše doplní novou ener−
gií,“ říká koordinátorka česko –
bavorské spolupráce Simona
Fink, která nás městečkem
i lázněmi provázela.

Aktivně proti stresu a únavě
„Mezi pěti lázeňskými komplexy
Dolního Bavorska, byly podle vě−
decké studie termální lázně v Bad
Birnbachu vyhodnoceny jako nej−
lepší pro zbavení se stresu. Lá−
zeňský komplex Rottal Terme vy−
užívá léčivý pramen o teplotě
70°C a je to nejteplejší pramen ve
střední Evropě. Napájí celkem 31
venkovních i vnitřních termálních

bazénů a každý je jinak teplý od
26°C do 40°C. V bazénech denně
měníme vodu. Lázně v Bad Birn−

bachu Rottal Terme
tvoří dva samostat−
né komplexy – Tera−
piebad s léčivým
zaměřením a Vitari−
um s atrakcemi jako
například plavání v
proudu, saunový
svět nebo se může−
te ponořit do slané
laguny. Navštěvovat
můžete navštěvovat
oba komplexy.
Léčivá voda obsa−
huje fluorid sodný,
bikarbonát a chlo−
rid. Blahodárně pů−
sobí především na
deformující one−
mocnění kloubů,

chronické zánětlivé revmatické
onemocnění, chronické degene−
rativní páteřní poruchy a revmatis−

mu. Cvičení v termální vodě má
velmi příznivý vliv na oběhový sys−
tém a pohybové ústrojí. Účinky lé−
čivé vody jsou vědecky prokáza−
né,“ potvrdil nám ředitel Správy
lázní Viktor Gröll.

Spolupráce s mnichovskou
univerzitou
„Do Bad Birnbachu přijíždějí
hosté, kteří se chtějí zbavit stresu,
únavy, pesimismu,
úzkosti. Našim motem
je Aktivně proti stresu
a únavě. Řadíme se
k nejlepším lázeň−
ským komplexům
v Bavorsku, kterým se
daří úspěšně odbou−
rávat stres, deprese,
strach, úzkost. Spolu−
pracujeme s Univerzi−
tou Ludwiga Maximi−
liana v Mnichově a
společně se zabývá−
me preventivními
opatřeními, které by li−
dem pomohly před−
cházet stresu a boles−
tem, než bude pozdě.
Musím říci, že jsme v odbourávání
stresu velmi dobří. Chronický
stres, který nám přivodí syndrom
vyhoření, se zařadil mezi civilizač−
ní choroby a je třeba proti němu
bojovat. Každému, který projeví
zájem zbavit se stresu, únavy a
najít nový přístup k péči o zdraví
a kondici připravíme v našich láz−
ních 14 denní program. Výsledky

se zaručeně dostaví.
Samozřejmě, že velmi
rádi také přivítáme naše
české přátelé,“ zve
k návštěvě ředitel Sprá−
vy lázní Viktor Gröll.
V Bad Birnbachu si
skvěle odpočinete,
uvolníte své tělo a do−
bře se najíte. Svůj po−
byt můžete strávit
v soukromí apartmánů
a penzionů nebo ve
čtyřhvězdičkovém ho−
telu. Venkovské lázně
mají jedno z nejlepších
hodnocení od hostů
mj. pro svoji neobyčej−
nou polohu, atmosféru,
jedinečnou péči a po−
hostinnost.

Minibus bez řidiče
V Bad Birnbachu jezdí

první německý minibus bez řidi−
če. Spojuje centrum Bad Birnba−
chu s lázeňským komplexem Rot−
tal Therme a s místním vlakovým
nádražím. Minibus přepravuje až
6 osob a je přístupný pro vozíčká−
ře i cestující s kočárky. Cesta, kte−
rou chcete jet, je přesně napro−
gramována a „naučená“ z auto−
busů. V Německu je to první pilot−
ní projekt a bavorské lázeňské

městečko Bad Birnbach se uká−
zalo jako ideální místo pro testo−
vání. Minibus jezdí rychlostí
15 km/hod, je vybaven řadou
senzorů, GPS a sledovací zaříze−
ní zajišťuje bezpečnost cestují−
cích i ostatních účastníků silniční−
ho provozu. Během krátké doby
si získal mezi lázeňskými hosty
velkou oblibu.                           (re)

Léčivá relaxace ve venkovských lázních Bad Birnbach

„Návštěvou lázní Rottal Terme v Bad
Birnbachu uděláte hodně moc pro
své zdraví,“ říká koordinátorka česko
– bavorské spolupráce Simona Fink.

„Těšíme se na české náv−
štěvníky. Jejich zájem o na−
še termální lázně každým
rokem stoupá,“ sdělil nám
s neskrývanou radostí ředi−
tel Správy lázní Viktor Gröll.

Minibus bez řidiče.

V Bad Birnbachu je zdraví na prvním místě.

Kanál s termální vodou v délce 105 metrů je
v Evropě jediným svého druhu.

Zdraví je zde na prvním místě



Po velmi úspěšné premiéře v ro−
ce 2017 se bude 19. dubna 2018
konat u firmy Haidl v Röhrnba−
chu (okres Freyung−Grafenau) 2.
Bavorsko−český den pro firmy.
Hlavní téma je digitalizace, včet−
ně možností, pro firmy v česko−
bavorském hospodářském pro−
storu.
Touto akcí vytváří Evropský region
Dunaj−Vltava a Niederbayern−Fo−
rum přeshraniční platformu dialogu
a diskuze pro zástupce podniků
z Jihočeského a Plzeňského kraje a
ze sousedního Dolního Bavorska.
Dopad digitálních změn je kom−
plexní. Kde jsou proměny způsobe−
né digitalizací skutečně relevantní?
Jaký je význam digitalizace z per−
spektivy manažerů a zaměstnanců
našich firem? Jaké požadavky vzni−
kají u infrastruktury, kvalifikace a
vzdělávání? Usnadňuje digitalizace
přeshraniční obchodní procesy?
Kdo poskytuje poradenství a pod−
poru při řešení nových výzev?
Druhý Bavorsko−český den pro fir−
my si klade za cíl svou širokou sítí
kooperačních partnerů firmám
z Dolního Bavorska a Čech pomoci
nalézt odpovědi na tyto otázky. Pro
firmy budou v popředí informace
z praxe a Best Practice, dále pak in−
tezivní přeshraniční networking.
Podniky ze všech odvětví mohou
využít tuto přeshraniční platformu,
aby získaly nové kontakty k dalším
firmám a univerzitám z Čech a z Ba−
vorska. Bavorsko−český den pro fir−
my podporuje vytvoření nových ob−
chodních vztahů a prohloubení stá−

vajících ve společném hospodář−
ském prostoru.
Akce je určena firmám všech od−
větví, dále pak univerzitám, vý−
zkumným centrům a dalším zájem−
cům. Zúčastní se jí též zástupci po−

litiky a veřejné správy. Bavorsko−
český den pro firmy chce posílit
vazby mezi českými a bavorskými
sousedy.
Spoluorganizátorem 2. Bavorsko−
českého dnu pro firmy jsou Regio−
nální hospodářská komora Plzeň−
ského kraje, Jihočeská hospodář−
ská komora, Průmyslová a obchod−
ní komora Dolního Bavorska a Ře−
meslnická komora Dolní Bavorsko−
Horní Falcko.
Akce se koná 19. dubna 2018
v HAIDL−Atriu v Röhrnbachu (od
15:30 do 19:00 hodin, předpro−
gram od 14:00 hodin). Vstup na ak−
ci je zdarma! Bližší informace a při−
hlášení obdržíte u paní Ing. Jarosla−
vy Pongratz, manažerky kontak−
tních sítí Bavorsko−Čechy, e−mail:
j.pongratz@euregio−bayern.de,
tel.: +49 170 8118194.
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Bavorsko−český den pro firmy 19. 4. 2018

Digitální budoucnost

Bavorsko−český den pro firmy se koná 19. dubna 2018 v HAIDL−Atriu
v Röhrnbachu.
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Rohde & Schwarz Challenge
2018 byla soutěž určená pro třetí
a čtvrté ročníky středních škol,
pořádaná firmou Rohde &
Schwarz ve Vimperku. Tato firma
je součástí světového koncernu
Rohde & Schwarz, jenž je sou−
kromou společností se sídlem v
německém Mnichově. Zabývá se
výrobou kompletních měřicích
přístrojů, mobilních radiostanic
a rovněž vinutými díly pro pří−
stroje R&S. Provádí se zde také
osazování desek plošných spo−
jů, jejich následné zkoušení,
montáž měřicích přístrojů a
komponentů pro rozhlasové
a televizní vysílače. S ohledem
na zaměření firmy byla pojata
i zmiňovaná soutěž. Úkolem

jednotlivých týmů bylo v co nej−
kratším čase (maximálně dvou
hodin) zkonstruovat dle dodané
dokumentace a jednotlivých
součástí funkční radiopřijímač.
Před započetím samotné soutěže
byla studentům krátce představe−
na formou prezentace firma R&S.
Následovala prohlídka jednotli−
vých technologických oddělení fir−
my. Tato prohlídka byla již součástí
soutěže, jelikož na každém stano−
višti se studenti nejen seznámili
s výrobou daných komponent, ale
dostali jednotlivé součásti ke kom−
pletaci radiopřijímače. Posledním
stanovištěm byl sklad firmy, kde
jednotlivé týmy dostaly v černé
krabici dokumentaci a nezbytné
elektronické součástky pro mon−

táž. Dále následovala hlavní část
soutěže, kde studenti měli připra−
veno pracoviště s potřebným nářa−
dím a mikropájkami. Po společ−
ném odstartování soutěže, kdy
„rozhodčí“ začal měřit čas, jedno−
tlivé týmy otevřely doku−
mentaci a začaly s rozdělo−
váním prací a kompletací
výrobku. Na účastníky sou−
těže byly nachystány různé
nástrahy ve formě odliš−
ných hodnot elektronic−
kých součástek, polarit
součástek a hlavně nutnos−
ti kvalitního provedení.
Tým po dokončení montá−
že musel dle instrukcí na
radiopřijímači naladit po−
žadovanou frekvenci, na
které byl vysílán soutěžní
signál. Po zaznění signálu
z radiopřijímače byl stu−
dentům zastaven čas, kte−
rý se zapsal do výsledkové
listiny. Studentům SPŠ
Klatovy v zastoupení Mar−
tin Kadlec, Martin Bělík,
Martin Kněžourek a Marek
Vácha se zdárně podařilo
zařízení sestavit v čase
1 hodina a 45 minut.
V konkurenci středních škol z Ji−
hočeského a Plzeňského kraje se
bohužel nepodařilo studentům
SPŠ Klatovy získat první příčku
v této soutěži a hodnotnou cenu
10 000 Kč pro svou školu, ale
úspěchem bylo zdárné dokončení
soutěže, což se některým týmům

z jiných škol zdaleka ne−
podařilo. První místo vy−
bojoval tým studentů ze
Střední průmyslové školy

strojní a elektrotechnické v Če−
ských Budějovicích s časem 1 ho−
dina a 6 minut.
Soutěž, jejíž součástí byla prohlíd−
ka celého závodu, byla pro stu−
denty velmi poučná, protože se

seznámili s technologiemi, které
jsou na velmi vysoké úrovni ve
svém oboru. Zároveň si prakticky
vyzkoušeli práci a montáž elektro−
nických zařízení s využitím minia−
turních SMD součástí.

Ing. Karel Rendl, učitel 
odborných předmětů SPŠ Klatovy

Studenti SPŠ Klatovy se zúčastnili soutěže 
Rohde & Schwarz Challenge 2018

Družstvo studentů SPŠ Klatovy.  Zleva: Martin Kněžourek, Martin Bělík,  Martin
Kadlec a Marek Vácha.

Zleva: Marek Vácha a Martin Bělík při soutěži.
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Společnost Catering Pressl je už 12
let na trhu. V bývalých kasárnách
v Janovicích nad Úhlavou provozuje
moderní kuchyni. Denně uvaří 1200
jídel. Nabízí komplexní zabezpečení
stravovacích služeb pro malé i velké
firmy v rozsahu obědů a večeří. Dále
zajišťuje catering pro firemní i sou−
kromé akce, jako jsou například fi−
remní večírky, rauty, svatby.
Při výrobě veškerých jídel dáváme
přednost ryze domácí přípravě a čer−
stvým surovinám od prověřených do−
davatelů.
Rozšiřujeme a nabízíme strávníkům

možnost dodávky balených jídel zatave−
ných do plastové misky. Jejich výhoda
spočívá především ve vynikající těsnosti
jednorázových misek a tím i ve vysokém
hygienickém standardu.
Plastové misky jsou určeny k ohřevu
v mikrovlnné troubě. Odpadá mytí nádo−
bí a jídlonosičů. Chlazené jídlo nemá
žádný vliv na kvalitu, chuť nebo konzis−
tenci jídla. Miska je zavařena čirou fólií a
každé jídlo je samostatně baleno
v jednorázovém obalu. Jídlo převážíme
v termo přepravkách a dodáváme zákaz−
níkům na určené místo. 

Miroslav Pressl, majitel společnosti

Catering Pressl Janovice nad Úhlavou

Při výrobě jídel vycházíme
z tradiční české kuchyně
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Rok 2018 je pro firmu Greiner
v Nýrsku významným výročím
– firma oslaví 150 let výročí od
svého vzniku a
zároveň 20 let
p ů s o b e n í
v Nýrsku. 
150 let a jedna
rodina – rodin−
ný podnik Grei−
ner letos slaví
150 let svého
trvání. To, co
začalo roku
1868 malým
hokynářstvím
Carla Alberta
Greinera a jeho
ženy Emilie v Nürtingenu, je
dnes rodinným podnikem říze−
ným již pátou generací. Sídlo fir−
my se nachází v rakouském
Kremmsmünsteru a pobočky

má ve více než 30 zemích světa.
Kromě odvahy při podnikání a
schopnosti vytrvat, byla soudrž−

nost rodiny důle−
žitým předpokla−
dem úspěchu
podniku. 150.
výročí nás rov−
něž zavazuje
k vyjádření díků
a pokory vůči
všem, kdo po−
mohli vybudovat
podnik do podo−
by, kterou má
dnes – koncern
s více než
10 000 zaměst −

nanci – těm všem patří poděko−
vání. 
V Nýrsku sídlí dvě pobočky fir−
my Greiner – PURtec a aerospa−
ce. Greiner PURtec se zabývá

především výrobou izolací na
zásobníky na teplou užitkovou
vodu, ale i výrobou akustických
dílů pro optimalizaci akustických
podmínek v interiéru. Moderní
výrobní halu v Nýrsku sdílí spo−
lečně s firmou Greiner aerospa−
ce, která se zabývá výrobou pě−

nových dílů do letadel a výrobou
kožených potahů. Sedačkami
tak vybaví měsíčně až 60 vel−
kých dopravních letadel. Se svý−
mi cca 350 zaměstnanci se firma
GREINER Nýrsko stává význam−
ným zaměstnavatelem na Kla−
tovsku. (pi)

Dlouhá tradice, pevné hodnoty a rodinné
zázemí – to je firma GREINER v Nýrsku

PRO ROZŠÍŘENÍ TÝMU GREINER AEROSPACE HLEDÁME
POSILY A TALENTY NA NEJRŮZNĚJŠÍ POZICE. 
Pošlete nám Váš životopis na e−mailovou adresu 

hr@greiner−aerospace.com nebo zavolejte 
na tel.: 376 804 126  

Tu pravou pracovní pozici společně zkusíme najít právě pro
Vás – pro operátory do výroby, šikovné odborníky i schopné
manažery – nebojte se pevných mantinelů jako třeba v auto−
mobilové výrobě apod., u nás se budete moci realizovat a být
kreativní! Informujte se u nás o aktuálně volných pracovních
pozicích.

PRO FIRMU GREINER PURTEC HLEDÁME V SOUČASNÉ 
DOBĚ VHODNÉ KANDIDÁTY NA POZICI SKLADNÍK

Kontakt na personální oddělení: 
vaclava.weber@greiner−purtec.com, 

tel.: 376 804 124
Přijďte se k nám kdykoliv podívat, vždy si na Vás 

uděláme čas!

Podívejte se na naše webové stránky www.greiner−purtec.com, www.greiner−aerospace.com  i na Facebook Greiner Nýrsko.
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Jde Vaše dítě do školky nebo do ško−
ly? Máte doma školačku nebo malé−
ho školáka? Má Vaše dítě možnost
navštěvovat kroužky? Jste pedagog,
vychovatel, pracovník v sociálních
službách nebo jiný odborník v této
oblasti? Nebo jste zkrátka člověk,
kterému na vzdělávání záleží? 
V současné době se připravuje
nový Místní akční plán
rozvoje vzdělá−
vání, do je−
hož tvorby
se mohou zapojit všichni, kdo žijí na
území Sušicka, Horažďovicka a Klatov−
ska. 
Současný svět a vzdělávání přinášejí
stále nové výzvy. Mění se společnost,
technika, přicházejí nové přístupy
v oblasti pedagogiky. Na pedagogy
jsou kladeny obrovské nároky. Musejí
zvládat mnoho dovedností, pracovat
s dětmi moderními postupy, podle je−
jich individuálních potřeb a rozvíjet je
pro 21. století. Učitelům, vychovatelům
i dětem pomáhá tyto výzvy zvládnout
také projekt Místní akční plány rozvoje
vzdělávání. A odborná i široká veřej−
nost se nyní do tvorby těchto plánů
rozvoje vzdělávání může zapojit.
Místní akční plány rozvoje vzdělávání

(MAP) jsou projektem financovaným
z prostředků Evropské unie. Jeho cílem
je průběžné trvalé plánování rozvoje a
činností ve vzdělávání a jejich pod−
pora. Na podobě tohoto plánu by se
měli domluvit lidé z území, jehož se

týká. Ministerstva
i Plzeňský kraj
následně v těch−
to plánech bu−
dou hledat ná−
měty pro vyhla−
šování dotač−

ních titulů. Proto je velmi důležité,
aby se zde objevily zatím neřešené
problémy území a návrhy na jejich
řešení.
O řadě otázek a problémů se rozho−
duje shora. Projekt MAP ale umož−
ňuje přímo lidem v regionu ovlivňo−
vat další rozvoj vzdělávání. Týká se
nejen mateřských a základních škol,
ale také základních uměleckých
škol, družin, školních klubů, volno−
časových klubů, domů dětí a mlá−
deže, středisek volného času. Pro−
jekt se pojí též s organizacemi po−
skytujícími sociální služby (aktiviza−
ce rodin, podpora znevýhodněných dě−
tí, prevence apod.). Vazbu má také na
orgány státní správy a samosprávy a

nejrůznější organizace zajišťující volno−
časové vyžití dětí a mládeže do 15 let.
Náměty občanů ve všech těchto obla−

stech jsou pro vytvoření místních akč−
ních plánů důležité.
Pracovní verzi místních akčních plánů

Horažďovicka a Sušicka naleznete na
webových stránkách Místní akční sku−
piny Pošumaví www.masposumavi.cz

v záložce Animace a
MAP pro MŠ a ZŠ.
Své postřehy, námě−
ty a připomínky k této
pracovní verzi míst −
ních akčních plánů
můžete zasílat do
13. 4. 2018 na e−mail
map@masposuma−
vi.cz. Pracovní verze
MAP pro Klatovsko
zde bude zveřejněna
k připomínkování na
konci května t. r.
Projekt realizuje již
druhým rokem Místní
akční skupina Pošu−
maví. Za tu dobu se
podařilo zjistit hlavní
vzdělávací potřeby
území, navázat
spolupráci se vzdělá−
vacími a samospráv−
nými institucemi a
uspořádat celou řadu

seminářů a inspiračních setkání pro
pedagogy. Projekt připravuje vzděláva−
cí aktivity také pro děti. Tým MAP se
tak mimo jiné snaží zaplnit volný pro−
stor, který vznikl mezi školami a cen−
trálními státními orgány a otevírá dveře
ke spolupráci v území. A s tím může
nyní pomoci každý v podobě podnětů
k místnímu akčnímu plánu.

Na tyto Vaše podněty se těší tým
MAP Místní akční skupiny Pošumaví.

Hledejte s námi cesty vzdělávání
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Nevíte o nějakém dobrém ku−
chaři? Neznáte nějakého spo−
lehlivého a šikovného číšní−
ka? S těmito otázkami se na
nás velmi často obrací provo−
zovatelé gastronomických za−
řízení. Naše škola dlouhodobě
nabízí vzdělání ve tříletém
učebním oboru Kuchař − číš−
ník. Co to všechno obnáší?
Žáci mají jiný režim než na zá−
kladní škole. Střídají týden teorie
a týden praxe. 
V 1. ročníku žáci, kteří nastoupí
na naši školu, zdarma obdrží ku−
chařské oblečení a obuv. Na od−
borném výcviku se učí praktic−
kým dovednostem v moderně

vybavené učebně. Dále
vaří s profesionálními ku−
chařkami ve školní ku−
chyni a pomáhají v naší
kavárně, která je otevře−
na i pro veřejnost v bu−
dově školy U Kapličky.  
Ve 2. ročníku žáci cho−
dí na kuchařskou a číš−
nickou praxi do restau−
rací a hotelů v okolí. Po−
kud chtějí, mohou jezdit
na zahraniční 10denní
stáž do sousedního Ba−
vorska.
Ve 3. ročníku už žáci
mají zvládnuté různé ku−
linářské techniky. Kromě

tradičních pokrmů jsou
schopni tvořit vlastní se−
stavy několikachodové−
ho menu. Při přípravě se
zaměřují na vhodné
kombinace surovin a na
úpravu při servisu. Sou−
časný trend – food de−

sign tak dokáží
uplatnit v praxi.
Své dovednosti si
žáci mohou rozšířit
v různých kurzech
pod vedením profe−
sionálních lektorů.
Nejvíce vyhledáva−
ný je kurz barman−
ský. Poměrně širo−
ká je i nabídka ex−
kurzí, soutěží a pre−
zentací na veřej−
nosti. Poslední vel−
mi úspěšnou akcí
byla soutěž ve zdo−
bení velikonočních
perníčků v Plané
u Mariánských Láz−
ní, kde naši žáci
obsadili krásné 2.
místo.
Sušické učiliště

stále nabízí pro školní rok
2018/2019 volná místa v učeb−
ním oboru Kuchař − číšník.

SOŠ a SOU Sušice
U Kapličky 761

tel.: 376 524 662
www.sossusice.cz

SOŠ a SOU Sušice představuje učební 
obor Kuchař − číšník

David ze 3. ročníku připravuje míchané ná−
poje pro účastníky kulinářského odpoledne.

Děvčata z 1. ročníku nabízí masové fondue
během kulinářského odpoledne.

Žáci 3. ročníku Olha a Daniel na sou−
těži Zdobení velikonočních perníčků.

l Dobré uplatnění  l Kreativní obor
l Dlouhodobá perspektiva
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Procházky v přírodě, setkávání se
s přáteli, společné zábavy, lehký re−
kreační sport, klidné prostředí, čistý
vzduch, zajištěné celodenní jídlo a
bezpečí – kdo by si nepřál takhle žít?
V Hnačově na Plánicku vzniká areál
pro seniory, který jim právě takovýto
klidný a spokojený život chce nabízet.
„Já a manželka jsme ještě generace,
která se učila úctě ke stáří a protože
v nás zůstala, chceme, aby důstojně a
spokojeně žili i staří lidé v našem okolí,“
říká pan Adolf Hanousek, který nás se−

znamuje s nově vznikajícím areálem
pro seniory. „V minulosti tento ubytova−
cí a rekreační areál poskytoval služby
školám v přírodě a individuální turistice.
Protože tu byly vždy velice spokojeny a
nejvíce si u nás odpočinuly zájezdy
skupin starších lidí a protože 4 roky u
sebe máme také našeho tatínka, roz−
hodli jsme se poskytnout celoroční pří−
jemný, klidný, bezpečný a zajištěný ži−
vot i dalším dříve narozeným lidem.“
„Chceme nabídnout něco jiného, než
nabízí domovy pro seniory. Myslíme si,
že nabídneme více porozumění, indivi−
duálnější přístup ke každému a naši se−
nioři jistě ocení i naprosto svobodné
rozhodování o svém programu. Chce−

me, aby se senioři v Domově seniorů
Hnačov cítili opravdu dobře a aby si
uvědomili, že život může být i ve stáří
plný lásky, legrace a pohody,“ dopl−
ňuje svého manžela paní Renata Ha−
nousková.
Domov seniorů Hnačov chce již od
října nabízet ubytování v jednolůž−
kových i dvoulůžkových garsonié−
rách, nebo ve dvoupokojových by−
tech, vše samozřejmě s komplet−
ním sociálním zařízením. Ze všech
pokojů je krásný výhled na jih a na

celý areál. Součástí areálu je kuchyně,
jídelna a odpočinková klubová mís−
tnost, která může sloužit ke společné−
mu sledování filmů, besedám, koncer−
tům, nebo společenským hrám. V are−
álu je také wellness centrum s pestrou
nabídkou procedúr: např. vířivkou, in−
frasaunou, rašelinovými zábaly, parafí−
nem, několik druhů masáží, suché
uhličité koupele, ale také pedikúra,
manikúra, kadeřnictví a spoustou dal−
šího. Zajištěno bude i praní prádla.
„Stravování je zajištěno přesně podle
potřeb, 1x, 2x ale i klidně 6x denně, jak
budete potřebovat a můžete si jídlo
sníst v jídelně, nebo jej přineseme
k vám do bytu,“ vysvětluje pan Hanou−

sek. Myslí si, že nejvíce ocení budoucí
obyvatelé Domova seniorů Hnačov
zdejší přírodní krásy, zdravé prostředí

lesů a nedalekého rybníka i široké
možnosti využití volného času. Jen
pro ilustraci: Je zde minigolf, mož−
nost hraní petanque, venkovních
šachů, dámy, kuželek, kulečníku a
mnoho dalšího. Kdo má blízko k pří−
rodě, může se bavit pozorováním a
krmením koziček, slepic, pávů, pra−
sátek, kachen a dalších malých zví−
řat. Voda v nedalekém Hnačovském

rybníku má prý podle starých zápisů
i léčivé účinky. I známý léčitel páter Fer−
da ze Sušice, když si pacient stěžoval

na bolesti kloubů, tak mu doporučoval
koupání v Hnačováku.
„Chtěli bychom nabízet v rámci Klubu
seniorů i nějaké společné autobusové
výlety za krásami České republiky, ta−
neční večírky s kapelou, společné

oslavy narozenin, různé dílny s výro−
bou dekoračních předmětů, grilování a
soutěže. Prostě vše, co naplní a zpří−
jemní náš společný život v Domově
seniorů Hnačov.“  
Součástí areálu Domova seniorů Hna−
čov je 7 bytů a 9 garsoniér. Cena za
ubytování v garsoniéře 20 m2 je pou−
hých 4499 Kč včetně vody, topení a od−
padů. Za elektrickou energii se doplácí
650 Kč. K dispozici je sociální zařízení,
lednice, rychlovarná konvice, televize,

rádio. Byt 1+1 40 m2 se platí pouhých
6999 Kč za osobu. Oběd se podává za
75 Kč, večeře za 65 Kč a snídaně za 25
Kč. Byty a garsoniéry jsou vybavené
nábytkem, ale můžete si samozřejmě
přivést a nastěhovat nábytek vlastní, na
který jste zvyklí. V současné době se
byty a garsoniéry stavebně upravují,
aby maximálně vyhovovali všem ubyto−
vaným seniorům. Rezervujte již nyní,
kapacita je omezená a některé byty
jsou již rezervované.
Pokud máte již dost starostí s bydle−

ním, s topením, s vařením jídla,
s hlučnými a netolerantními sousedy a
chcete žít důstojně, podle svých před−
stav, v klidném a zdravém prostředí –
Domov seniorů Hnačov je pravé místo
pro vás.                                         (kr)

Nový Domov seniorů pro 
klidný a důstojný život
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n Dobrý den, pane Liebzeite, před
rokem jsme se potkali při otevření
vaší prodejny na Hospodářská krmi−
va a Rybařinu v Hadravě. Můžete mi
říct, co je u vás nového?  
Samozřejmě, rád se s vámi podělím
o nové poznatky. Především ale musím
velmi poděkovat všem zákazníkům,
kteří si k nám našli cestu, a to mnohdy
ze vzdálenějších končin. Nejsme jen
běžná pultová prodejna, s našimi zá−
kazníky se společně radíme, a tak jsme
na základě jejich poptávky připravili ně−
kolik druhů vlastních krmných směsí
s vysokou nutriční hodnotou a proza−
tím 12 druhů krmítkových směsí pro
ryby.  Nově si můžete prohlédnout naši
prodejnu i na facebooku pod názvem
Hospodářská krmiva−Rybařina.
n Vzpomínám si, že jsme se bavili
o černých prognózách, které vám
ostatní předpovídali.
Ano, to máte pravdu, dnes se tomu
musím smát. Zaručená předpověď, že
si k nám cestu nikdo nenajde, se za−
ručeně nepotvrdila. Dokonce v práz−
dninovém období k nám přišlo nejvíce
zákazníků. Znovu mohu jen opakovat,
vážíme si každého, kdo k nám přijde. 
n Platí stále, že k vám může každý
přijít i mimo pracovní dobu?  

Ano, rozhodně to platí. Pokud jsme
doma, není to problém. Víme, že nakr−
mit zvíře je důležité, proto rádi vyjde−
me vstříc.

n Také vidím, že jste znač−
ně rozšířil sortiment ryba−
řiny. 
Jsem moc rád, že se nám to
podařilo. Jsme kaprařská
velmoc, a tak bolies v dipu
či  dipované pelety různých
značek a příchutí můžeme
nabídnout ve velkém výbě−
ru. Nejvíce mne těší, že se
rybáři vrací a potvrzují
úspěšnost zakoupených ná−
strah. Dokonce naše krmít−
kové směsi jsou tak úspěš−
né, že vyhrávají závody a na
to jsem obzvláště hrdý.
n Máte ještě něco nové−
ho, pane Liebzeite?
Samozřejmě, na prodejně
máme ke 140 pytlům růz−
ných krmných směsí. Jen
krmení pro králíky máme
v šesti druzích. V nabídce
máme dokonce i krmení pro
kojící králice či dojící kozy,
dále sušené mléko a ještě
jsme rozšířili i krmivo pro

holuby. Novinek je opravdu mnoho,
jednou z nich je i koňské müsli bez pří−
davku ovsa, a že koníkům chutná, po−
tvrzují naši zákazníci.

n Váš sortiment je opravdu pestrý,
můžete shrnout, pro jaká zvířata umí−
te nabídnout krmení?
Mohu−li jednoduše odpovědět. Krmení
umíme nabídnout pro všechna zvířata,
která se  chovají. Pro kočky, kachny,
prasata, koně i pro holuby a křepelky.
Obratí−li se na nás zákazník se speciál−
ním požadavkem, máme velmi dobrou
síť dodavatelů a v krátké době zajistíme
dodávku zboží. 
n Pane Liebzeite, děkuji za vaše od−
povědi.  
Není zač, přeji všem rybářům a cho−
vatelům úspěšnou sezonu.   

Hospodářská krmiva Hadrava – Rybařina

HOSPODÁŘSKÁ KRMIVA
HADRAVA 

U Sedmi koz 
– Rybařina

Hadrava 3, Chudenín 
tel.: 605 818 169

e−mail: rliebzeit@seznam.cz
https://farma−u−sedmi−koz.

webnode.cz
Otevírací doba: 

Po, St, Pá: 16–19 h, So: 9–13 h
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Když se veledůležitá porada změní
v prkotinu, zatímco podružná zá−
chranná akce se zapíše do dějin?
Zdržela jsem se na pravidelné kon−
trole v nemocnici. Porada právě začí−
nala a její začátek byl pro mě dost
důležitý. 
O to více mě mrzelo, že ho s nejvyšší
pravděpodobností nestihnu. Uřícená a
zpocená jsem vtrhla do místnosti už
zcela zaplněné lidmi. Kývla jsem na ko−
legu, který ukázněně poslouchal a vy−
važoval naši účast, zatímco já lítala po
doktorech. Můj vstup všechny vyrušil,
nedůtklivé pohledy řečníka byly tudíž
naprosto oprávněné. Vzadu v rohu pro
mě nalezli volnou židli, chvatně jsem se
usadila a z výše uvedených důvodů
okamžitě předstírala velké zaujetí.
Kde se vzala, tu se vzala moje fobie.
Proboha, vždyť já si po té nemocnici a
tramvajích neumyla ruce. Moje velké
oči množily všudypřítomné bacily,
mikroby a baktérie nadzvukovou rych−
lostí. Všelijak jsem se vrtěla, ošívala a
otírala, až jsem z nervozity olízla mnou
infikovanou tužku. Ááá, dost.
I nechala jsem všechno ležet a běžet a
potichoučku, nenápadně vyklouzla

z místnosti. Bez prodlení mířím k umy−
vadlu. Preventivně, abych zase neruši−
la, využiji také toaletu. Leč tím pro mě
porada skončila.
Zpátky to prostě nešlo. Byla jsem
uvězněná na klasickém, malém, zdě−
ném záchodě. V žádné novodobé ka−
bince. Ruce jsem měla sice čisté, ale
docela prázdné. Vzduch se ke mně do−
stával pouze štěr−
binami kolem
dveří a klíčovou
dírkou. Přičemž
klasický klíč v
klasickém zámku
se ani nehnul.
Klepáním a nesmělým „haló?“ jsem
se tedy jala domáhat svobody. Záhy,
s rostoucí úzkostí a nástupem další
mojí klaustrofobie, začínám s dveřmi
rumplovat a volat o pomoc.
Nic naplat. Místnůstka byla odlehlá
a porada zřejmě napínavá.
Můj svět se vměstnal do klíčové dírky.
Skrze ni jsem dýchala, viděla, halekala
i naslouchala. Na rozdíl od dveří, do kte−
rých jsem zatím pořád jenom kopala.
Hurá! Hlasy! V omezeném úhlu pohle−
du se cosi hnulo.

„Potřebujete něco?“
„Potřebuji ven!“
Prostrčit klíč pode dveřmi je pokyn,
který sice zní velmi jednoduše, ni−
cméně vyžadoval trpělivé a úporné
podsouvání.
Věřte, či nevěřte. Po marných poku−
sech z druhé strany se mi ulevilo.
Kdyby se povedlo, klika cvakla a dve−

ře letěly, byla bych
za úplného idiota.
Ale kdepak, pro−
blém se zdál za−
peklitější. Násled−
né informace je

třeba brát s rezervou, protože těch se
na moji stranu klozetu dostávalo jen
sporadicky. Patrně se volá posila,
usuzuji, když ke mně doléhají další a
další hlasy a můj výhled doznává
změny.
O vyražení dveří nemůže být řeč, chy−
bí síly i manipulační prostor. Devade−
sát procent místnůstky totiž vyplňuje
záchodová mísa a já.
Ve své izolaci jsem se tedy alespoň
důrazně dožadovala konverzace.
Hysterie se časem rozplynula. Na
otázky z civilizace typu „nepotřebujete

napít?“, jsem odvětila zcela rozumně,
že potřebné brčko dosud nebylo pa−
tentováno. Přivedli i mého kolegu, asi
si mysleli, že známý hlas uklidňuje. To
sice ano, ale jeho udivený dotaz, „co
tam proboha děláš?“, mě okamžitě
vrátil do původního rozpoložení.
Že jde skutečně do tuhého, jsem po−
chopila ve chvíli, kdy mně pod pra−
hem začali podsouvat denní tisk. „Jak
sem asi dopraví žárovku, kdyby, nedej
bože, praskla?“ maluji si čerta na zeď.
Z živé diskuze přede dveřmi toalety
jsem vydedukovala, že volají zámeč−
níka. Ale prý to není samo sebou, teď
něco má, prostě trpělivost. Ono také
co jiného, že? Když nekonečné hodiny
sedíte na záchodovém prkénku a svět
se vám zúží do klíčové dírky, tak nic
víc než trpělivost nepotřebujete.
Přivolaný zámečník díky bohu trpělivý
byl, návdavkem i vytrvalý a schopný.
Nicméně optikou z druhé strany mís−
tnůstky přece jen jednu chybu měl.
Byl nemluvný. Ovšem úspěšný!
Teď považte! Když jsem se, z mého
pohledu po boji o holý život, po ne−
smírné době vrátila na poradu, nic se
tam nezměnilo. Řečník mluvil se stej−
ným zápalem a ostatní mu naslouchali
s naprosto stejným zaujetím.
A tak mi ve znovu nabytém vzduchu a
prostoru zůstala viset otázka: Co se
stane, co se vlastně změní? Když tady
člověk byl a náhle tady není? 

Sylva Heidlerová

Co se stane, co se vlastně změní ? 
Když člověk byl a náhle tady není?
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Zúčastnit se několika olympiád za
sebou je pro aktivní sportovce obtíž−
ně dosažitelnou metou. Vynecháme−
li označení „sportovec“, pak se ak−
tivní účastí na osmi olympijských
hrách může pochlubit klatovská fir−
ma MLT, která se mimo jiné zabývá
výstavnictvím. Na letošních zimních
olympijských hrách kompletně zajiš−
ťovala realizaci Českého olympijské−
ho domu, který byl podle časopisu
Boston Globe nejvýše hodnoceným
z patnácti podobných zařízení.
V klatovském sídle firmy jsme proto
navštívili Ing. Stanislava Křiváčka, jed−

natele této firmy, abychom získali více
informací o dalším, i když nesportov−
ním českém úspěchu.

Kompletní zakázka
Oproti dřívějším olympiádám převzala
firma prakticky prázdnou stavbu, kte−
rou musela kompletně vybavit, aby
mohla sloužit jako společenské cen−
trum pro české sportovce i veřejnost
a zázemí pro celou českou výpravu.
Letošní práce byla proti minulosti tro−
chu výjimečná, dříve se totiž České
domy připravovaly v místech, kde sta−
čilo nainstalovat vybavení a techniku.
Jednalo se buď o hotelové prostory,
nebo kongresová centra či výstaviště.
Letošní Český dům na zimní olympiá−
dě byl specifický. Pro jeho realizaci
byl vybrán nový vícepatrový objekt
v těsné blízkosti olympijské vesnice. 
Základní projekt vnitřního vybavení
vznikl podle návrhu architekta Koláře,
a po mnoha konzultacích a variantách
se nakonec vybralo přijatelné realizo−
vatelné řešení.
Na přípravě se v Česku intenzivně
pracovalo rok, dva měsíce se balilo a
pak putovaly čtyřicet osm dní tři kon−
tejnery materiálu lodí přes Hamburk

až do daleké asijské země. Za nimi
potom 23. ledna odletěli pracovníci
firmy, z nichž většinu tvořili Klatováci.
Po příletu se rozběhla intenzivní práce
v dosti nepříznivých klimatických pod−
mínkách, která skončila 8. února, den
před slavnostním zahájením her. Po−
stupně se do prací na domě zapojili
i další, kteří v průběhu celých olympij−
ských her pomáhali zajišťovat provoz
domu – pekaři, výčepní, kuchaři a sa−
mozřejmě celý „štáb,“který nesl hlav−
ní tíhu provozu domu. Štěstí bylo to,
že v rámci celé této velké skupiny lidí
panovala výborná atmosféra a jakýko−

liv problém se řešil nejen s velkým
úsilím, ale také s úsměvem.

Český dům
Český dům, neboli Czech House, „ob−
sadil“ dvě podlaží nové budovy. Příze−
mí bylo určeno především pro veřej−
nost a bylo tedy volně přístupné. Hor−
ní patro bylo jen pro akreditované
účastníky a pro pozvané hosty. Příze−
mí bylo zaměřeno na reprezentaci Če−
ské republiky prostřednictvím expozi−

ce České centrály
cestovního ruchu.
Hlavním tahákem byl
velký bar a restaurace
tradičního par tnera
Českého olympijské−
ho výboru − Plzeňské−
ho prazdroje.
Dále zde byl pro náv−

štěvníky připraven prodej českých
olympijských suvenýrů, prezentace
firmy Lasvit a jejích zajímavých skle−
něných soch sportovců. Na několika

televizorech bylo možné sledovat
sportovní klání ZOH a nechybělo ani
tradiční podium pro představování
úspěšných sportovců. To zároveň po−
sloužilo při slavnostním otevření Čes−
kého domu. Nosným motivem celého
„domu“ byla připomínka několika vý−
ročí. Vždyť letos uplyne sto let od
vzniku samostatného Českosloven−
ska, na poli sportovním si připomíná−
me jedinečné úspěchy českých spor−
tovců na předchozích olympijských
hrách− první zlaté medaile Jiřího Raš−
ky z roku 1968 a historické vítězství
hokejistů v turnaji století v roce 1998
v Naganu. Návštěvníci Českého domu
se v jeho prostorách mohli skvěle po−
bavit a ochutnat trochu „Česka.“ Vy−
užily toho například i americké hoke−
jistky, které sem přišly oslavit své
olympijské vítězství. Velkou atrakcí

byla v přízemí umístěná pekárna su−
šického pekaře Karla Rendla, jehož
chléb měl velký ohlas. 
Návštěvnost Českého domu dosáhla
čísla třiceti pěti tisíc. V porovnání
s předchozími olympiádami je to
mimořádný úspěch vzhledem k men−
šímu rozsahu her i odlehlosti Jižní Ko−
reje. (Mimořádný byl Londýn se
sedmdesáti tisíci návštěvníky, ale tam
bylo mezi nimi mnoho Čechů.) Pro Ko−
rejce to bylo většinou objevné sezná−
mení s Českou republikou, což jistě se

příznivě projeví v budoucnosti v oblasti
všestranných vzájemných styků. 

Lidský rozměr
Samozřejmě jsme se nemohli nezmí−
nit o setkáních s českými sportovci.
Podle Ing. Křiváčka platí, že čím jsou
sportovci slavnější, tím jsou většinou
skromnější. Sám se osobně zná
s Martinou Sáblíkovou již od setkání
na ZOH ve Vancouveru (mimo jiné
Mar tina začínala se spor tem jako
basketbalistka, stejně jako Ing. Křivá−
ček) a každé setkání s ní je od té doby
velmi přátelské. Zajímavá byla i vzpo−
mínka na rozhovor o Ester Ledecké
s generálním sekretářem Svazu lyžo−
vání. Ester podle něj žije v bublině ja−
koby izolovaná svou rodinou a reali−
začním týmem. Je však sportovní fa−
natik s maximální sebedůvěrou, která
jí pomáhá tam, kde ostatní mají již
strach. Ona si absolutně věří a i ta nej−
obtížnější místa na trati jede úplně sa−
mozřejmě.
Český dům na olympijských hrách fi−
nancoval Český olympijský výbor
z prostředků od svých hlavních re−
klamních partnerů a z příspěvků dal−
ších státních organizací, jako je Česká
centrála cestovního ruchu. 
Věříme, že stejně úspěšný bude Čes−
ký dům i na letní olympiádě v roce
2020 v japonském Tokiu. Doufejme,
že se tam objeví znovu klatovská sto−
pa – ideálně se sportovním úspěchem
klatovského rodáka oštěpaře Petra
Frydrycha.

Marie Míková

Klatovská stopa na
ZOH v Pchjongčangu

Slavnostní otevření Českého domu na ZOH v Pchjongčangu, kterého se zúčas−
tnili předseda Senátu ČR Milan Štěch, předseda ČOV Jiří Kejval a prezident
Slovenské republiky Andrej Kiska.

Pracovníci klatovské firmy MLT před dokončeným Českým domem. Druhý zle−
va Ing. Stanislav Křiváček, jednatel firmy. 

Český dům na ZOH v Pchjongčangu.
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V pondělí 19. března 2018 proběhlo
slavnostní předávání ceny Brücken−
bauer – Stavitel mostů 2018 v Centru
Bavaria Bohemia (CeBB) v hornofalc−
kém městečku Schönsee. Cenu v Ka−
tegorii osobnosti obdržel i dlouholetý
starosta Města Železná Ruda Ing. Mi−
chal Šnebergr. Udělování cen proběh−
lo letos v rámci projektu Kultur ohne
Grenzen – Kultura bez hranic – Setká−
vání Čechy Bavorsko 2018, který je
podpořen Česko−německým fondem
budoucnosti (ČNFB). 
Letošního předávání cen se zúčastnili
i významní hosté v čele s generální kon−
zulkou ČR v Mnichově Kristinou Laris−
chovou, jednateli Česko−německého
fondu budoucnosti Petrou Erbergero−
vou a Tomášem Jelínkem. Setkání byl
přítomen i Mons. Tomáš Holub, biskup
plzeňský. Za Plzeňský kraj se předávání
cen zúčastnil náměstek hejtmana Vla−
dislav Vilímec. Z bavorské strany přijali
pozvání vedoucí Bavorského zastoupe−
ní v Praze Hannes Lachmann a prezi−
dentka Euregia Egrensis Dr. Birgit Seel−
binderová a za hostitele předseda

okresního úřadu Schwandorf Thomas
Ebeling, který přednesl závěrečnou řeč
po udílení cen. 
„Cenu jsem získal také díky mému pů−
sobení na Železnorudsku a samozřejmě

i díky době, ve které žijeme. Pád Želez−
né opony, vstup do EU a přistoupení
k Schengenské dohodě jsou základní
předpoklady, aby se mohly dále rozvíjet
česko−bavorské vztahy,“ říká úvodem
starosta Železné Rudy Michal Šnebergr. 
„Samozřejmě bych chtěl poděkovat
i řadě svých přátel, kteří aktivně podpo−
rují vstřícné a kamarádské vztahy se

sousedy ve spolcích a organizacích.
Jako je Železnorudský klub, hasiči, fot−
balisté, Kulturní sdružení přes hranici,
Železnorudský smíšený sbor a vlastně
skoro všichni železnorudští občané.

A také děkuji všem, kteří
udržují dobré sousedské
vztahy se sousedními Ba−
vory,“dodává Michal Šne−
bergr.
Patronát nad touto vý−
znamnou společenskou
událostí převzala letos
společnost OVEG GmbH
(Východobavorská ener−
getická společnost), hod−
notné ceny ze skla vyrobi−
la firma Irlbacher−Blick−

punkt Glas GmbH ze Schönsee.  
Cena „Brückenbauer – Stavitel mostů“,
která byla poprvé udělena v roce 2007,
vyznamenává občany a instituce za je−
jich neúnavnou práci, která významně
přispívá k porozumění mezi českými a
bavorskými sousedními regiony a bývá
často vykonávána v rámci čestného
úřadu. Letos byla navíc předána jedna

cena v kategorii hospodářství a dvě
čestné ceny. Spolek Bavaria Bohemia
e. V., zřizovatelský spolek Centra Bava−
ria Bohemia (CeBB) uděloval tuto cenu
již po dvanácté.            Jaroslav Marian

Starosta Železné Rudy Ing. Michal
Šnebergr byl oceněn v Schönsee

Laureáti 2018 
Kategorie kulturní 

iniciativy / partnerské projekty
l Partnerství Landkreismusiks−

chule Cham, ZUŠ Klatovy a ZUŠ
Domažlice 

l Česká škola v Řezně 
Kategorie osobnosti

l František Kubů, Prachatice 
l Dana Pflaum, Weiherhammer 
l Herbert Pöhnl, Viechtach 
l Michal Šnebergr, Železná Ruda 

Kategorie Hospodářství
l Obchodní a průmyslová komora

Řezno 
Čestná cena

l Emilia Müller  l Daniel Herman

Cenu v Kategorii osobnosti obdržel dlouholetý
starosta Města Železná Ruda Ing. Michal Šnebergr.
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Akce amerických jednotek v ně−
mecko−českém pohraničí se ode−
hrály od 18. dubna do 5. května
1945. S výjimkou
v roce 1938 k Třetí
říši připojeného his−
toricky vždy české−
ho Horního Chod−
ska, tj. prostoru od
samoty Výhledy
s pomníkem J. Š.
Baara po Chodov,
Trhanov, Klenčí a
Postřekov, se od
Aše až po Frymburk
a Dolní Dvořiště jed−
nalo o území nále−
žející sice k předválečné ČSR, ale
osídlené z více než 90% obyvatel−
stvem německé národnosti. To by−
lo příčinou toho, proč američtí vo−
jáci nevycházeli z úžasu, když se
po překročení hranice na převážné
většině českého území setkávali
s kapitulační bílou barvou nejrůz−
nějších kusů látek trčících z oken a
půdních vikýřů a kyselými obličeji

zasmušilých obyvatel, zatímco ně−
kdy dokonce jen o několik desítek
metrů dále je vítaly rozjásané davy

s modročervenobílý−
mi vlajkami. Ne bez−
důvodně označovali
příslušníci americ−
kých jednotek místa
s takovým uvítáním
za „malou Paříž“! 
Jejich úžas lze vy−
světlit tím, že ve svých
mapách měli českos−
lovenské území, spa−
dající do záboru na
základě Mnichovské
dohody (tzv. Sudety),

označeno jako území Třetí říše.

Problematika státního občanství
Zábor českého pohraničí na základě
mnichovského diktátu způsobil potí−
že americkým vojákům. V roce 1945
si nevěděli rady s identifikací, co je
ještě německé a co je již české. Po
vzniku Protektorátu Čechy a Mora−
va, po 15. březnu 1939, všichni oby−

vatelé Protektorátu, kteří se přihlásili
k německé národnosti, obdrželi
automaticky říšské občanství. Z udě−
lování říšského občanství byli vylou−
čeni všichni Židé. Češi se stali státní−
mi příslušníky Protektorátu Čechy a
Morava a byli od branné povinnosti
v německých ozbrojených silách
osvobozeni. Zatímco v Protektorátu
nebyl na české obyvatelstvo vyko−
náván ze strany Třetí říše žádný vý−
razný nátlak na změnu jejich občan−
ství, na Hlučínsku a Těšínsku (po
porážce Polska připojeném také
k Třetí říši) tomu bylo zcela naopak,
takže pod silným německým nátla−
kem i s využitím lsti se velká část
českého obyvatelstva přihlásila k říš−
skému občanství. 
Vývoj po Mnichovském diktátu dává
odpověď na časté otázky, proč se
američtí vojáci shledávali při svém
postupu českým územím k demar−
kační linii se zcela odlišným přístu−
pem obyvatelstva, a proč na všech
frontách 2. sv. války, kde operovaly
německé ozbrojené síly, zanechali

svoji stopu i Češi, donucení přijmout
říšské občanství a obléci jejich uni−
formy. Mnozí z nich padli, řada
z nich se dostala na západní či na
východní frontě do zajetí a pak se
rozhodla bojovat v čs. zahraniční ar−
mádě. Bohužel, mnoho z nich skon−
čilo po roce 1948 v komunistických
žalářích, v lepším případě v řadách
pracovních technických praporů,
známých jako „černí baroni“.

Ing. Bohuslav Balcar

Co se do naší knihy nevešlo – Kapitola X

Ing. Bohuslav Balcar

Bílé vlajky a „malá Paříž“

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz
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Bohoušovi jako důchodci byla již pěk−
ná řádka let, takže nikoho nepřekva−
pí, že vše z mého vyprávění se již
odehrálo dávno, kdy se za první re−
publiky nechalo studovat i v zahrani−
čí, vlastně tak, jako i dnes.
Bohouš nebyl nijaký fenomén, neboť
studoval pouze na odborné dvouleté
škole v Itálii a v podstatě až do ukonče−
ní druhé světové války se zdržoval ve
Španělsku, později i v Německu. Rád
se sarkastickým úšklebkem ve tváři ří−
kával: „Pod svícnem je největší tma“.
Své rčení často zakončoval upřímným
hurónským smíchem. Ve Španělsku se
dokonce stačil i oženit, rozvést a po−
tom si to všechno ještě třikráte zopa−
kovat. Takový byl prostě Bohouš!
Když se po létech vrátil domů do Kla−
tov, do tehdejšího Československa, ne−
dařilo se mu a začal páchat to, co se ve
světě naučil. K trestné činnosti neměl
daleko, vlastně seděl za své nekalosti
v Itálii, Španělsku, Německu a nakonec
i doma. Naposledy byl odsouzen k tres−
tu odnětí svobody ve výši 5 let. Tu svou
zkušenost si zopakoval dokonce šest−
krát. Do důchodu odešel na počátku
sedmdesátých let minulého století. 
Svůj zájem o ženy, které vždy byly
u něho na prvém místě, ani v tomto
pokročilém věku neztratil. Nebylo divu,
že se časem dostal do hledáčku teh−
dejší Bezpečnosti, když k tomu napo−
mohly nejen závistivé řeči jeho stejně

starých vrstevníků, ale i anonymní do−
pisy zasílané na kriminálku. Informace
obsahovaly i závažné skutečnosti, že
se z jeho bytu stal průchoďák, v němž
se střídají ženy od dívčích let až po vy−
zrálé ženy, maximálně však prý pětad−
vacetileté. A tak nebylo od věci, že kri−
minalisté našli v domě, kde Bohouš
bydlel, i svého pomoc−
níka. Ochotně jim po−
skytl ucelený přehled
návštěv mladých dívek
a žen, které chodily
Bohoušovi do bytu
i s přesným datem a
popisem. 
V nedaleké hospodě
U Beránka býval Bo−
houš častým štam−
gastem. Tam dívky
i zralé ženy oslovoval
velice lichotivými slovy, aby si je pak
odvedl domů do svého bytu pod zá−
minkou, že mohou u něho nějaký čas
přebývat a že jim sežene i zaměstnání.
Bohouš měl už zavedený svůj neměn−
ný rituál. Při příchodu k němu domů
jim nařídil, aby mu vypraly špinavé
prádlo, a to své, že si také mohou vy−
prat. Pak jim řekl, aby se šly vykoupat.
Když se vrátily, nutil je po bytě se po−
hybovat nahé, některé dokonce s je−
jich souhlasem fotografoval. Další po−
kyn zněl, aby si šly s ním lehnout do
postele. Pokud odmítly, ihned je vypo−
klonkoval ze svého bytu na ulici. S tě−
mi povolnými měl pohlavní styk a po
něm s nimi uskutečňoval všelijaké se−
xuální praktiky. Vynalézavý to on byl,

nejspíše ze zkušeností z daleké ciziny.
Při přesvědčování žen k pohlavnímu
styku uváděl, že je neplodný, aby ne−
měly strach, že s ním otěhotní. Většina
žen, která takto navštívila jeho byt, mu
byla po vůli. Také se stalo, že se v jeho
bytě objevily i 2–3 ženy najednou, a ty
pak nutil ke skupinovému sexu s ním,

či se o něj alespoň po−
koušel.
Jednou ve svém bytě pře−
chovával i 13letou dívku,
která utekla z domova a

našla u něho azyl. Když
však mělo dojít s ní k pohlavnímu sty−
ku, začala nepříčetně křičet tak, že
sousedi na jeho dveře bouchali a zvo−
nili na domovní zvonek. To dnes by ur−
čitě zavolali policii?! Přesto ho musela
uspokojit orálním sexem, jinak s jejím
obtěžováním nepřestal. Na druhý den jí
urychleně zakoupil lístek na vlak a ode−
slal do jejího bydliště s tím, že jestli ně−
komu něco řekne, tak on ji nařkne
z krádeže v jeho bytě.
Po čase se u něho objevila další dívka,
jen o rok starší oproti té třináctileté, kte−
rá také utekla od rodičů. I ona se u něho
nějaký ten čas skrývala. S tou však po−
hlavní styk měl, dokonce několikrát. Ji
fotografoval s jejím souhlasem, byť ne−
opodstatněným. 

Ve svém „důchodcovském“ počínání
pokračoval tak dlouho, než hrnek „hor−
ké kaše“ přetekl a on nakonec stanul
před vyšetřovatelem. Bylo mu prokázá−
no celkem devět případů jeho tehdy
trestných abnormalit i zvrhlé agresivity.
Dokonce ženy škrtil a ony mu musely
oplácet stejnou měrou, aby prý jeho
vyvrcholení bylo nejkrásnější! Pokud se
jednalo o nezletilé dívky, v obou přípa−
dech věděl, že jsou to dítka školou ještě
povinná, což pro něho byla okolnost
nadmíru přitěžující. Při domovní pro−

hlídce v jeho bytě
byl nalezen i kalen−
dář, kde si všechno
zaznamenával v ital−
štině. V závěru mu
pomohlo jen to, že
měl úctyhodný věk,

ke kterému tehdejší prokurátor přihlédl,
takže neskončil ani ve vyšetřovací vaz−
bě.
Celý případ se vyšetřovateli vlekl více
jak rok, neboť některé ženy se dost
těžko dohledávaly a vyslýchaly a ně−
které z Klatov zmizely až na druhý ko−
nec republiky. Bohouš měl relativní
štěstí. Neskončil ani v soudní síni jako
viník, přes očekávání a zklamání mno−
hých žen i těch nezainteresovaných.
Než bylo nařízeno hlavní líčení, ne−
předvídatelně zemřel. Postihl ho infarkt
myokardu. Světe, div se, nebylo to při
pohlavním styku! Buď jak buď, jeho
smrtí skončil zajímavý případ meziná−
rodního amanta ze staré školy, které−
mu leckdo z jeho vrstevníků i leccos
záviděl.                         Karel Fořt

Bývalý kriminalista Karel Fořt napsal už ně−
kolik knih, ve kterých vzpomíná na odhalo−
vání kriminalistických příběhů, které se
staly na Šumavě. Jeho posledně vydanou
knihou je Smrt byla mým řemeslem.

Na knižních pultech najdete v tomto
období novou knihu skutečných kri−
minálních příběhů ze Šumavy SMRT
BYLA MÝM ŘEMESLEM. Je to už
sedmý titul, kterým se prezentuje
bývalý kriminalista a poté zástupce
Policie ČR v Klatovech, Karel Fořt ze
Sušice. Jaké příběhy a napětí čeká
čtenáře?
„Kniha obsahuje vyprávění příběhů
mého kamaráda a bývalého kolegy,
emeritního plukovníka, šéfa bývalé
pražské mordparty, který se od jara
do podzimu zdržuje na Prášilech. My
se občasně vidíme a při kávě či čaji si
povídáme a také vzpomínáme. Víte,
oni vrazi nejsou vůbec idyličtí beránci!
Tak jako ve všem najdou se i mezi ni−

mi výjimky, mnohé z nich právě odhalil
Jiří Markovič. Z větší části jsou v knize
příběhy vztahující se k násilí spějící
k tomu nejhoršímu – k vraždě podmí−
něné psychikou a zvrhlými pohnutka−

mi pachatele. Kniha je také z části od−
lehčena i běžnými příběhy, byť trestný−
mi, jako protiváha té předchozí zrůd−
nosti,“ říká o své knižní novince její
autor Karel Fořt.

Kde si lze knihu koupit?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Ja−
roše 108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a
v Galerii a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knihku−
pectví Šumava – nám. Svobody,  dále v knihkupectví
v Horažïovicích – Ševčíkova 24, v knihkupectví ve Kdyni –
Náměstí 22, v Kašperských Horách v prodejně dárků paní
Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chodském
knihkupectví na náměstí Míru. V Plzni v knihkupectví Fraus,
Goethova 3 a v knihkupectví Kosmas, Klatovská třída 13.

Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu: v Kla−
tovech, ve Vídeňské  218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.

KRIMI

Smrt byla mým řemeslem
Knižní novinka

Amant – internacionalista ze staré školy



Rotary Club Klatovy uspořádal v pá−
tek 23. března již XXII. Charitativní
večer. Byl připraven vskutku různo−
rodý program, který uvedli malí ta−
nečníci skupiny Dolls krátkým vy−
stoupením s programem „Pošťák
Tom“, hlavním takříkajíc tahákem
však bylo dívčí smyčcové trio Inflag−
ranti, jejichž temperament a mis−
trovství doslova zvedly přítomné ze

židlí a mladé krásné dámy byly od−
měněny jednak květinami, ale hlav−
ně bouřlivým potleskem.
Proběhla i tradiční dražba drobných
předmětů, z jejíhož výsledku měla ra−
dost hlavně Mgr. Alena Jandová, ředi−
telka azylového domu Klokánek v Ja−
novicích: tam totiž v letošním roce do−
putuje výtěžek večera. Velkou většinu
cen tvořila dílka malých keramiků z Do−

mu dětí, které vede ředitelka Domu Jar−
mila Javorská. Třemi grafikami přispěl
do dražby tradičně klatovský umělec
Gustav Fifka.
Letos se večera účastnily početné
skupiny rotariánů ze Zwieselu, Frey−
ung−Grafenau, Chamu, Plzně a Písku,
kteří se rovněž podíleli na výtěžku

dražby a odjížděli, stejně jako vět−
šina dalších hostů, s pocitem pří−
jemně stráveného večera a s hře−
jivým vědomím, že svou účastí

pomohli těm nejpotřebnějším, totiž
dětem v Klokánku.
Klatovský Rotary Club touto cestou dě−
kuje všem, kteří se večera zúčastnili,
a doufá, že dobročinnou aktivitu klubu
podpoří i v roce příštím. 

Ing. Vladimír Růžička, 
tajemník Rotary Clubu Klatovy
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Výtěžek z dražby putuje do azylového 
domu Klokánek v Janovicích

Dívčí smyčcové trio Inflagranti si v průběhu svého programu přizvalo z řad čle−
nů klatovského Rotary Clubu hudební posilu. Tím odvážným, který je v jedné
skladbě doprovodil na housle, byl tajemník Rotary Clubu Ing. Vladimír Růžička. 

„Město Klatovy si váží práce klatovského Rotary Clubu,“ řekl v úvodu svého vy−
stoupení starosta Klatov Rudolf Salvetr. Vlevo prezident Rotary Clubu Klatovy
Ing. Jiří Stuna.                                                                     Foto: Vlastimil Hálek
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n Je svět na pokraji třetí světo−
vé války?
Není. Třetí světová válka nehrozí,
protože je velká rovnováha mezi
světovými velmocemi – na jedné
straně je USA a na té druhé Ru−
sko a Čína. Nechtějí mezi sebou
soupeřit na válečném poli. Lokál−
ní války ve světě vždycky byly a
budou, ale Česká republika ne−
musí mít žádné obavy. Nás se lo−
kální války týkat nebudou.
n Má Evropská unie v této po−
době naději na přežití?
V této podobě, ve které je nyní,
nemá naději přežít. Ale můžeme
sledovat, že se postupně i když
pomalu mění a to je její záchrana.
V křišťálové kouli vidím, že Evrop−
ská unie má perspektivu, vystou−
pí z ní ještě jeden nebo dva státy,
ale ostatní zůstanou. Ve finále
zde budou tři unie a to Evropská,
Asijská a Americká. Tak jako lidé,
firmy i státy se musejí sdružovat,
aby byly silnější a přežily nejrůz−
nější krize a katastrofy. 
n Přežije Slovensko součas−
nou krizi?

Slovensko jako stát přežije, ale
vláda nepřežije. V křišťálové kouli
vidím předčasné volby, ale ještě
nějakou dobu současná situace
potrvá. Bývalý premiér Fico bude
chtít za každou cenu si udržet
vliv, aby získával veškeré informa−
ce ohledně vyšetřování vraždy
slovenského novináře.
Já to vidím tak, že
předčasné volby
budou někdy na
podzim.
n Je v Česku
o h r o ž e n a
demokracie a
svoboda slo−
va?
Ani demokracie
ani svoboda slo−
va není vůbec
ohrožena a ve věš−
tecké kouli jasně vidím,
že nám takové nebezpečí
vůbec nehrozí. Můžeme být na−
prosto v klidu. 
n Kde se v českých lidech bez
rozdílu věku bere tolik nenávis−
ti?

Česko jako společnost je rozdě−
leno na dvě části. Ta větší počet−
nější mlčí a ta druhá menší křičí,
protože se doposud nesmířila
s tím, jak dopadly volby do parla−
mentu i prezidentská volba. Lidé
si vůbec neuvědomují, že bu−

doucnost národa se řeší u vo−
leb a ne na náměstích.

Takže ta mlčící větši−
na si odvolila a je

v klidu. Menši−
na, která pro−
hrála, řve.
Rozhoduje se
u voleb, tam
má slovo kaž−
dého voliče
váhu a ne na

náměstí. Podle
mé věštby, a po−

tvrzují to i nejrůz−
nější průzkumy, 75%

Čechů někomu něco závi−
dí. To je ten důvod, proč je tady
taková nenávist hraničící se zlo−
bou. A můžeme se vrátit k vol−
bám, kde jasně vidíme, že pro−
hrávající se nemůže smířit s tím,
že nevyhrál. Neumí respektovat
vítěze. A něco obdobného je to
i v běžném životě. Méně úspěšní
lidé závidí těm, kteří si díky svým
znalostech a obchodnímu duchu
vybudovali postavení ve společ−
nosti. Začíná už to tím, že člověk
bez obchodního ducha by si ne−
měl půjčovat ani peníze, protože
nemá reálný odhad, jestli je může
někdy splatit.
Nenávist není problémem jen Če−
ska, i když u nás je extrémní. Jed−
nou z hlavních příčin nenávisti je
míra obchodního talentu. Napří−
klad v USA má obchodní talent
70% lidí, takže tam menšina závi−
dí většině. V Česku má obchodní
talent pouze 30% lidí, takže větši−
na závidí menšině. To je ten pro−
blém. Tím, že budeme závidět, si
nepomůžeme. Problém je také
v tom, že nejsme vůbec tolerant−
ní. Když se někdo nedokáže při−
způsobit, musí štěstí hledat jinde.
Proto doporučuji si přečíst moji
novou knihu S kým a kde žít. 
n Je nějaká cesta k nápravě?
Vyřešit nerovnováhu v rodinném
systému můžeme tím, že se vy−
dáme duchovní cestou. Jsou to
meditace, rodinné konstelace,
nebo necháme sloužit mši za

uzdravení rodinných kořenů a
omluvíme se předkům, kterým
bylo tímto rodinným systémem
ublíženo. Utužujme rodinné vzta−
hy a hledejme smysl života. Rodi−
na musí být prioritou. Ve věštecké
kouli vidím, že v penězích štěstí
není. Neuškodí se poučit z Bud−
hismu. Budhistické: „Odpustit,
neočekávat, nelpět“ může změnit
pohled na svět těm, kteří mají
v sobě nenávist. Pouze bez nená−
visti můžeme dosáhnout svého
životního cíle, být šťastni, milovat,
vážit si jeden druhého, být tole−
rantní, naslouchat druhým a mít
pohodu a klid v duši. 
n Kde hledat štěstí?
Právě v harmonii duše a těla a
v rovnováze rodinného systému.
Největší cenu má rodina a děti. To
je trvalá hodnota. Z mých věšteb
mi nyní vychází doporučení, aby
se lidé probudili z takové divné le−
targie, ve které žijí. Jeden z důvo−
dů, proč nejsou lidi v pohodě, je,
že jim chybí radost ze života. Ne−
mají totiž energii, aby mohli dál
tvořit, jít ve správný čas na správ−
né místo. Pokud někdo dá na
moje rady a zkušenosti, které
jsou v knize „S kým a kde žít“ a
bude se jimi řídit, může mít radost
a pohodu v životě. Zbaví se pro−
blémů a zvedne si „index štěstí“.
Je lepší začít pozdě, než nikdy.
n Co můžeme očekávat?
Přijdou katastrofy, příští rok se
připravme na krizi podobné té
z roku 2008, postupně začnou
klesat ceny bytů, domů, pozem−
ků ovšem NE. Počítejme s tím, že
majetek přestane mít tak vysokou
cenu, kterou nyní má. Je to umě−
le nafouklá bublina. S tím vším je
třeba počítat a připravit se na to.
Proto doporučuji mít rezervy. Ve
věštecké kouli vidím, že když bu−
deme mít rovnováhu v rodinném
systému, nemusíme mít žádné
obavy a strach.  

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Na otázky čtenářů odpovídá známý český
psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

Všechny tyto souvislosti živlů
a znamení, včetně kompatibi−
lity znamení vůči sobě, dopl−
něné o Taoistickou astrologii
a vědecké dokumenty, jsou
podrobně popsány v mé nové
knize S kým a kde žít (vydal
Stanley Bradley v říjnu 2017). 

OBJEDNÁVKY: 
Cena knihy (balné + poštovné + DPH) 318 Kč 

Internetová objednávka: 
http://koular.impuls.cz/objednavka−knihy/

Písemné objednání knihy:
Dodavatel: Londa s.r.o.

„Kniha“ Ortenovo náměstí 15a
170 00 – Praha 7

Nová kniha Stanislava Brázdy:

S kým a
kde žít
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Chcete opravdu přestat kouřit?
Pokud jste si naprosto jisti, pak má−
me pro vás zaručenou metodu. Ti,
co ji vyzkoušeli, dnes nekouří a vře−
le ji doporučují. Tato metoda má
hlavní výhody v ob−
rovské pomoci potla−
čení závislosti na fy−
zické úrovni. Výho −
dou terapie je rych−
lost, úspěšnost, nu−
lové vedlejší účinky
a bezbolestnost. Do −
po ru čuje se všem,
kteří se rozhodli skon −
covat s cigaretou,
kromě těhotných žen
a lidí s kardiostimulá−
torem a epilepsií. 

Specialistou pro biorezonanci
je společnost BICOM PLZEŇ, kte−
rou najdete v krásných prosto−
rách zrekonstruované vily na
Masary kově třídě 140 v Plzni –
Doubrav ce. Firma navíc zakou −
pila již čtvrtý přístroj BICOM 
Opti ma II. generace, čímž rozší −
řila kapacitu výkonů a zkrátila
čeka cí doby na minimum. Terapii
je tak možné provádět až u čtyř
klientů současně, pokud se sa−
mozřejmě jedná například o čle−
ny rodiny nebo skupinu známých.
Procedura tak netrvá 4 x 1,5 ho−
dinu, ale všichni jsou obslouženi
za 1,5 hodiny.

„Vyzkoušel jsem spoustu
náplastí, tabletek apod. BICOM
zabral tak, že již 3 měsíce si
na cigaretu ani nevzpomenu.
Vynikající rozhodnutí přestat

s BICOM PLZEŇ,“ říká odnaučený
kuřák 38letý Petr z Plzně, který po
zkušenosti poslal na tuto odvykací
metodu i manželku. Ani ona už si 
nezapálila.

Jak vlastně metoda
odvykání na přístroji
BICOM Optima fungu−
je? Tato terapie laicky
řečeno vymaže chuť na
cigaretu. „K terapii je
potřeba nedopalek vaší
poslední cigarety, ze
které přístroj nasnímá
frekvenční vzorek. Ten −
to vzorek se pak pomo−
cí eliminačního progra−
mu přes přiložené elek −

trody pustí do těla. Tímto se zastaví
vaše abstinenční příznaky, nikotino−
vý hlad a nutkavá chuť na cigaretu,“
popisuje specialistka Štěpánka Šlaj −
so vá ze společnosti BICOM PLZEŇ,
kde můžete terapii absolvovat.

„U nás máme 80–90 % účinnost
této metody, vyhodnucujeme ji kaž−
dý měsíc. Většina lidí absolvuje
první placenou terapii odvykání
kouření a přestane. Máte ale mož−
nost přijít na opakovací kúru podru−
hé zdarma. Nutné ale je opravdu
chtít přestat,“ říká dále Štepánka
Šlajsová.

V případě, že se rozhodnete tuto
metodu návratu mezi nekuřáky
věno vat jako dárek, máme pro vás
připravené dárkové poukázky.
U těchto poukázek je důležité vědět,
zda ob darovaný vůbec má chuť
s kouřením přestat.

Informace najdete na
www.bicomplzen.cz

Telefonické objednávky na čísle
724 525 399

Kouření vás v Plzni zbaví
přístrojem BICOM Optima

Sídlo BICOM PLZEŇ

Štěpánka Šlajsová DiS

Pracovna BICOM

Cena jedné terapie nepřesahuje 1 100,− Kč, což je méně,
než na kolik vás přijdou cigarety za pouhé dva týdny. 

„
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V sortimentu náhradních dílů máme
skladem nejvíce požadované díly na
vozy značky Škoda. Na zahraniční
vozy objednáváme náhradní díly
s dodáním týž den nebo do 24 ho−
din. Zákazníci si mohou vybrat jak
kvalitu originálu, tak druhovýrobu
za velmi přijatelné ceny. Většinou
platí pravidlo, že výše ceny se rovná
kvalitě náhradního dílu. Objednané
zboží zasíláme zásilkovou službou
přímo k zákazníkovi.

Výroba brzdových trubek a 
renovace brzdových čelistí
Při technických kontrolách starších
automobilů se objevují závady brzdo−
vého ústrojí, například poškozené ne−
bo zkorodované brzdové trubky, které
je nutno vyměnit. Naše firma podle
přání nebo vzorku zákazníka vyrobí
nové brzdové trubky na počkání. Dále
nabízíme možnost zakázkového repa−
sování netypických brzdových čelistí,
brzdových lan, čelistí odstředivých
spojek a spojkových lamel s realizací
do jednoho týdne. 

Autodoplňky
Nabízíme praktické i estetické auto−
doplňky do exteriéru i interiéru Vaše−
ho auta. 
Spolupracujeme s mnoha výrobci a
dodavateli jako například s firmou
Hakr Brno, Neumann (výrobci střeš−
ních nosičů na kola a lyže, autoboxů).
U zákazníků získávají na oblibě nosi−
če jízdních kol od firem TMK 11 a
Wjenzek, které jsou upevněny na zá−
věsné zařízení.

Rozšíření sortimentu 
olejů CASTROL
Castrol Edge Titanium FST LL IV 0W−
20 – Vývoj v technologii motorů vedl
ke zvýšení výkonu a účinnosti moto−
rů, což znamená, že současné moto−
ry pracují za těžších podmínek a vyš−
ších pracovních tlaků než kdykoliv
předtím. Takže je nutné, aby olej vy−
tvářel dostatečně pevný mazací film.
Oleje řady Castrol EDGE jsou nejsil−
nější a nejpokrokovější řadou moto−
rových olejů. Jejich technologie TITA−
NIUM FST™ zdvojnásobuje pevnost
olejového filmu, čímž zabraňuje jeho
porušení a snižuje tření. 
Castrol Magnatec STOP−START C2
0W−30 – V dnešní době i běžný řidič
vykoná ve svém autě až 18 000 za−
stavení a rozjezdů za rok. Všechno

toto popojíždění v dopravních zá−
cpách nebo čekání na křižovatkách
způsobuje mikroskopické opotřebení
Vašeho motoru. Nový olej Castrol ob−
sahuje inteligentní molekuly, které ul−
pívají na součástkách motoru a vy−
tvářejí tak ochrannou vrstvu, a tak na−

bízí výrazně nižší opotřebení v režimu
jízdy Stop−Start.

Prodej a montáž 
tažných zařízení
Po dohodě se zákazníkem namontu−
jeme zakoupený závěs. Například
u vozu Škoda Octavia III od roku vý−
roby 2013 je cena závěsu vč.
elektroinstalace a montáže 5500 Kč.
Na zahraniční vozy vyřizujeme poža−
davky do 2 dnů. Naše firma má
osvědčení k montáži zakoupených
tažných zařízení.

Náhradní díly na 
přívěsné vozíky
Každý přívěs za automobil vyžaduje
pravidelnou údržbu, proto nabízíme
kompletní sortiment náhradních dílů a
konstrukčních prvků – odrazky, sdru−
žené svítilny, elektro kabeláž, spojo−
vací klouby, podpěrná kolečka, ale
i celé nápravy. 

Nanokosmetika
Nově nabízíme kompletní sor timent
nanokosmetiky pro údržbu exteriéru a
interiéru vozu. Produkty jako Nano−
šampon, Nanoglass car – tzv. tekuté
stěrače, Nanorevital – leštěnka pro
starší laky, Nanopoliture – leštěnka
pro údržbu nových laků a další je
možno zakoupit samostatně. Též na−
bízíme i praktickou sadu na komplex−
ní ošetření Nano4car set.

AKCE NA MĚSÍC DUBEN
Kabinový filtr chrání posádku vozu
proti pylu, prachu, sazím a dalším ne−

čistotám, a nejen pro alergiky a ast−
matiky je účinný kabinový filtr klíčo−
vým komponentem, přispívajícím
k ochraně jejich zdraví a jejich bezpeč−
né a pohodové jízdě. V jarním období
je vhodná doba na výměnu kabinové−
ho filtru Vašeho vozu a vyčištění kli−

matizačního zařízení sprejem s dezin−
fekční pěnou. A právě v měsíci DUB−
NU máme pro vás SLEVU 15 % na ce−
lý sortiment kabinových filtrů a kos−
metiky pro čištění klimatizace.

AUTOCOLOR
Po zimním období se
na vozidle objeví růz−
né šrámy, oděrky, pu−
chýřky a rezovatá mís−
ta. V nabídce naší prodejny
Autocolor proto máme například odre−
zovače (které slouží zároveň jako zá−
kladní barva), plniče, stříkací tmely. 
Na drobné opravy namícháme barvy
do spreje nebo opravné tužky. Pro
údržbu nákladních automobilů a ze−
mědělských strojů připravujeme
dvousložkové polyuretanové barvy,

které jsou odolné vůči olejům, naftě a
chemikáliím. 
Na ošetření spodku karoserie prodá−
váme nástřiky a vosky od firem BO−
DY a MOTIP. Nově i dvousložkové ná−
střiky.
Pokud Vaše auto ztratilo lesk vlivem
počasí nebo častým mytím v myčce,
doporučujeme zkusit novinku v na−
šem sor timentu. Brusné a leštící
pasty od MENZERNA vhodné i pro
profesionální lakovny a karosárny.
Odstraňují škrábance, šmouhy, skvr−
ny, a hologramy. Dopřejte Vašemu au−
tu tu nejlepší péči. 

Renovace světlometů
Máte matné či zašlé světlomety? Zre−
novujte je svépomocí. Zažloutlé reflek−
tory nejenže nepěkně vypadají, ale
snižují účinnost, negativně však ovliv−
ňují také správný rozptyl záření. My
máme řešení. Poradí si s tím sada Co−
lormatic od Motipu, která obsahuje:
čistič plastů, základ na plasty – akti−
vátor a čirý lak lesklý s tužidlem.

INTERIEROVÉ A FASÁDNÍ
BARVY
Prodejna AUTOCOLOR nově zavádí

prodej interiérových a fasád−
ních barev značky Vitex.

Jedná se o ekologické
barvy s vysokou kryvostí,
otěruvzdorné, mají vynika−

jící bělost, jsou hypoaler−
genní, mají antiasmatické vlas−

tnosti, a proto jsou vhodné do dět−
ských a obývacích pokojů.
Fasádní barvy Acrylan jsou odolné
vůči povětrnostním vlivům, mají vyso−
kou paropropustnost a lze je tónovat
v neomezeném množství.

Autoopravnám a stálým 
zákazníkům poskytujeme slevy.

Prodejna firmy SATO Klatovy 
v Domažlické ulici rozšiřuje sortiment 
autodílů, doplňků a barev

KONTAKT:
AUTODÍLY – tel. 376 312 256

AUTOCOLOR – tel. 376 321 260
Prodejní doba:

Po–Pá: 7.00–11.30, 12.00–17.00
So: 8.00–12.00 hod. 

www.sato−kt.cz

V prodejně AUTOCOLOR vás obslouží Pavla Dušková.



OTÁZKA: Koupě nemovitosti
bez realitky?

ODPOVĚĎ: V poslední době
řada seriózních realitních maklé−
řů čelí agresivní negativní kam−
pani. Vyplývá z ní, že jedině bez
realitky můžete dobře a levně
nakoupit nemovitost, pronaj−
mout svůj byt či zahradu. Ano,
nikdo nic nemůže namítat proti
tomu, když si jako v minulosti,
na začátku 90. let někdo zadal
inzerát do Anonce a hledal kup−
ce či nájemce svého bytu. Doba
se však podstatně změnila. To
nejzásadnější je, že realitní kan−
celář má odpovědnost vůči své−
mu klientovi. Nejde o pouhou
formulaci. Vyplývá to z přísluš−
ných ustanovení NOZ, zákona
o ochraně spotřebitele a dalších
právních předpisů. Řada lidí,
kteří se spolehli na inzerát, který
byl bez realitky, nyní čelí žalo−
bám z hlediska předsmluvní od−

povědnosti. Stručně řečeno jed−
nali tak, že druhá strana (ta, co
četla inzerát) měla důvod se do−
mnívat, že obchod „dopadne“.
Když z důvodu, že inzerujícímu
někdo nabídl vyšší cenu z ob−
chodu sešlo, inzerující začal če−
lit žalobě a v důsledku obdržel
daleko méně, než čekal. A to ne−
ní jediné riziko. Pětiletá záruční
lhůta u nemovitostí znamená, že
se objevily společnosti, které
pro kupující zajistí komplexní de−
tailní prohlídku právního i faktic−
kého stavu nemovitosti. Nemáš
revize? Zaplatíš. Nemáš staveb−

ní dokumentaci? Zaplatíš! Ne−
máš v souladu stavební doku−
mentaci se skutečným stavem,
protože jsi provedl drobnou sta−
vební úpravu a zapomněl jsi jí
nahlásit? Zaplatíš! A toho zapla−
tíš se dá v pěti letech najít oprav−
du hodně. Jistě, dobrý advokát
rizika eliminuje smlouvou. Ale to
může být pozdě. Jsou komodity,
které se po internetu prodávají
dobře. Krmivo pro psy, nabíječ−
ky a dokonce i rohlíky. Internet
slouží jako pomůcka pro nabíd−
ku nemovitosti.
Nemůže jít o
komplexní služ−
bu pro klienty.
Pokud koupím
přes internet
špatné krmivo
pro psy, tak ho
mohu vyhodit.
Pokud koupím
přes internet
špatně nemovi−
tost, půjde to už
jenom přes sou−
dy a dobrého
advokáta.

Asociace realitních kanceláří
se proti nikomu nevymezuje. Ví−
táme všechny seriózní způso−
by, které spotřebitelům umožní
hladký a dobrý obchod s nemo−
vitostmi. Jenom upozorňujeme,
že nemusíte být tak bohatí,
abyste kupovali levné věci. Aso−
ciace realitních kanceláří nazý−
vá věci pravým jménem. Pokud
někdo chce ušetřit s rizikem, je
to jeho právo a volba. Jenom
své klienty upozorníme, co vše
mohou a budou platit v bu−
doucnu za to, že uslyšeli volání
sirén. Volaly, že makléř je zlo−
duch, co saje peníze.

Ptáte se..

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

Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
Karel Müller – tel.: 602 145 068
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
tel.: 376 528 626
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
e−mail: mullerova@muller−reality.cz

55Rozhled 4/2018



56 Rozhled 4/2018

Ve středu 6. března 2018 jsme pořádali
již 5. ročník republikové soutěže
s mezinárodní účastí Beauty Cup Do−
mažlice 2018, ve které záleží na kreati−
vitě a celkovém out – fitu a je určena
žákům oborů vzdělání kadeřník a kos−
metické služby. V prostorách MKS Do−
mažlice se sešlo 17 kadeřnic, kadeřníků
a 11 kosmetiček ze sedmi středních
škol z Bratislavy, Bohumína, Dvora Krá−
lové nad Labem, Litoměřic, Plzně, Suši−
ce, z Domažlic a ze Stoda. V tématu
„Hollywood 21. století“ okouzlili zajíma−
vými účesy a nápaditým líčením světo−
vých celebrit. Soutěžilo se celkem ve

čtyřech kategoriích – v dámském spo−
lečenském účesu, v pánském střihu a
stylingu, v dámském střihu a stylingu a
Make – Up. Výsledky soutěžních prací
hodnotila pětičlenná porota složená
z významných odborníků, vizážistů a
stylistů, jakými jsou Jakub Nathaniel
Syllte, Pavel Filander, Štěpánka Skalic−
ká, Irena Holmanová a Dagmar Svobo−
dová. Všichni soutěžící předvedli velmi
dobré výkony. Hodnotila se technika
provedení účesu, slušivost, originalita,
náročnost provedení, barevná kombi−
nace a celkový harmonizující dojem
v souladu se zadaným tématem. 

Nejúspěšnější byla naše kadeřnice ze
Stoda Hana Fořtová, která se v silné
konkurenci umístila na 2. místě. Ka−
deřnice i kosmetičky obdržely
hodnotné ceny od sponzorů a Pl−
zeňského kraje. 
Druhou pořádanou soutěží byla
krajská postupová soutěž v od−
borných dovednostech Mistrov−
ství republiky oboru Truhlář
2018, která se konala ve čtvrtek
22. března 2018 na pracovišti
odborného výcviku školy v Do−
mažlicích. Do soutěžního klání
v odborných dovednostech se
zapojilo 9 žáků ze tří středních
škol Plzeňského kraje (SOU Do−
mažlice, SOU stavební Plzeň,
SOŠ a SOU Sušice). Soutěž ob−
sahovala praktickou část, kterou
tvořilo zhotovení hlavolamu z ma−
sivního dřeva v časovém limitu
dle výkresové dokumentace.
Soutěžící prokázali znalosti, do−
vednosti, zručnost spojenou
s přesností a měření pomocí měřících
přístrojů. Nedílnou součástí bylo i hod−
nocení funkčnosti a kvality opracování
soutěžních výrobků. 
Za naši školu soutěžil Miroslav Mušá−
lek, žák 3. ročníku oboru truhlář, který
se umístil na 2. místě. V roce 2017
získal titul „Zlaté české ručičky 2017“

v rukodělné soutěži, kterou vyhlásila
Českomoravská konfederace odboro−
vých svazů. Všichni soutěžící obdrželi
hodnotné ceny, které do soutěže věno−
val Plzeňský kraj a pořadatel soutěže –
Klastr českých nábytkářů.
Obrovského úspěchu jsme dosáhli i ve
sportovních soutěžích. Vyhráli jsme
krajské finále KB Florbal Challenge,
které se uskutečnilo letos v lednu v Plz−
ni na Slávii a postoupili jsme do národ−
ního finále do Prahy.

Martin Šindelář a Martin Haas, žáci 1.
ročníku oboru elektromechanik pro zaří−
zení a přístroje, se prezentovali v kraj−
ském i republikovém kole soutěže
ENERSOL 2018 prací s názvem Nové
technologie v ochraně životního pro−
středí – využití dronů v Chráněné kra−
jinné oblasti Brdy. Práci vypracovali 4

Na SOU v Domažlicích byl
březen měsícem soutěží

Stříbrná Hana Fořtová s modelkou Annou
Stehlíkovou v kategorii dámský společenský
účes – Hollywood 21. století (Madonna).

Radost z vítězství krajského finále a postupu do národního finále KB Florbal
Challenge do Prahy.
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4 ve spolupráci s Policií ČR v Příbra−
mi. Využili své znalosti a zkušenosti
s používáním dronů, získané v odbor−
ném mimoškolním kroužku naší školy
v Domažlicích.
Uspořádali jsme 4. ročník mezinárodní−
ho veletrhu pracovních příležitostí a dal−
šího vzdělávání s názvem Klíč k příleži−
tostem. Na pětadvacet německých a
českých firem z příhraničního regionu
tak využilo této vítané příležitosti a pre−

zentovalo se prostřednictvím infostánku
v prostorách školy. Žáci tak získali infor−
mace tak říkajíc z první ruky ohledně
pracovního uplatnění a získali velmi
cenné kontakty. Někteří žáci si domluvili
brigády o letních prázdninách. Přítomni
byli zástupci všech oborů, které na ško−
le vyučujeme – strojírenství, elektrome−
chanik, truhlář, gastronomie, kadeřník,
kosmetička. Tato burza pracovních pří−
ležitostí měla veliký ohlas nejen u našich
žáků, ale také u vystavovatelů, kteří od
nás odjížděli maximálně spokojeni. 

Více informací získáte na webových
stránkách www.soudom.cz, 

www.soudom−stod.cz.
Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka

SOU v Domažlicích a Stodě
Stříbrný účes americké královny po−
pu Madonny vytvořila kadeřnice Ha−
na Fořtová, nalíčil Jaroslav Vlček,
modelkou je Anna Stehlíková, všichni
jsou žáky 3. ročníku oboru kadeřník
z naší školy ve Stodě.

Stříbrný Miroslav Mušálek (3. ročník)
a čtvrtý Lukáš Kabourek (1. ročník)
krajského kola Mistrovství republiky
oboru Truhlář 2018 se soutěžním vý−
robkem – hlavolamem.
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Při úklidu najdeme občas různé
před měty včetně starých šperků,
zubních korunek, příborů a jiných ko−
vových předmětů. I když si nejste 
jisti, že jde o drahý kov, přijďte a my
Vám provedeme bezplatně analýzu.
Může se stát, že objevíte skutečné
poklady, které můžete rychle směnit
na peníze. Návštěva u odborníka se
v tomto případě rozhodně vyplatí.

Paní Sedláková objevila při úklidu
zla té šperky, které zdědila po praro −
dičích a bylo mezi nimi také zubní
zlato. „Tenkrát se mi ošklivilo a zlaté

šperky mi připadaly staromódní,
proto jsem na ně rychle zapomněla“
a navazuje. „V poslední době jsem
ale často slyšela o tržních cenách
zlata, proto jsem se nyní rozhodla
jednat. Hodnota mého zlatého pokla−
du byla téměř 20 000,− Kč,“ říká
s radostí paní Sedláková.

Pro toho, kdo je dosud váhavý, zda
se prodej starého zlata nebo stříbra
vyplatí, nastává správný okamžik.
„Zubní zlato bývá podceňované a lidé
ho často nechávají u zubaře nebo jej
doma odloží stranou, protože je ne−
vzhledné a nevědí co s ním. Zákaz −
níci jsou pak vždy mile překvapeni,
když peníze za zubní zlato drží 
v rukou,“ potvrzuje vedoucí kolínské

pobočky Zlaté Investiční
Banky. „Stejné je to i se sta−
rými stříbrnými příbory, kte−
ré často leží bez povšimnutí
ve sklepě nebo v komoře.
Z důvodu vysoké hmotnosti
mohou lidé i zde získat ne−
malý finanční obnos,“ vy−
světluje. Pro toho, kdo neví,
jak naložit se starým zlatem
nebo stříbrem, doporučuje−
me navštívit jednu z pobo−

ček Zlaté Investiční Banky, kde Vám
odborný personál poradí a zároveň
i nabídne nejvyšší možnou výkupní
cenu, kterou určuje světová burza
v Londýně.

Pobočka Zlaté Investiční Banky: 

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

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

12:30 – 17:00
V sobotu má pobočka otevřeno

pouze na objednání:
tel.: +420 374 446 552
www.zlatainvesticni.cz

Zubní zlato – ne příliš atraktivní, avšak cenné!

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

Prodej zlata se ve Zlaté
Investiční Bance vyplatí

Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně 

vzdělávací předměty
Obchodní akademie: čtyřleté denní studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření
Propagační grafika

Kominík: denní forma tříletého oboru vzdělávání
Přijetí bez přijímacích zkoušek.

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Vzdělávání dospělých:
Obchodní akademie: čtyřleté dálkové studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou

Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném
oboru nebo maturita

Pozor novinka: Předškolní a mimoškolní pedagogika 
dvouleté a čtyřleté dálkové studium

Přijímací zkoušky se konají u maturitních oborů, a to pouze v prvním 
kole přijímacího řízení.

Základní škola, Střední odborná škola 
a Gymnázium, BEAN, s. r. o.

Trnkova 125, 345 61  Staňkov
Kontakty: 773 971 313, 379 789 530 večer

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !

Dny otevřených dveří: 

každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku

Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech. 
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích 

programech a individuální přístup pedagogů ke studentům.

Jednička mezi bavorskými zábavní−
mi centry Bayern Park v Dolním Ba−
vorsku, poblíž města Dingolfing,
vzdáleném 100 km od Železné Rudy
a necelých 130 km od Strážného, za−
hájil 24. března 2018 novou sezónu.
V tomto rodinném zábavním parku
čeká na návštěvníky více než 80 at−
rakcí pro malé i velké. I v roce 2018
jsou pro návštěvníky připraveny skvě−

lé akce a show, jako např. 16. Sci−fi a
fantasy setkání hvězdných bojovníků,
které se uskuteční 11. srpna 2018,
Rodinné dny (09., 16. a 30. června
2018) nebo Velký den s GLOBUSem
v Bayern Parku (24. června 2018).
Novinkou letošního roku je pirátská
show s kapitánem Černovousem ne−
bo Smutje Svenem.

www.bayern−park.de

Bayern Park zahájil
letošní sezonu
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Každý z čtenářů má vlastní životní
zkušenosti a ne vždy se shodují s tě−
mi našimi. Nejvíce nás samozřejmě
trápí to, co se týká našeho zdraví a
péče o nás v době nemoci. Se svým
pohledem nás seznámila čtenářka,
která dlouhá léta žila v Německu a
má velmi bohaté zkušenosti s tam−
ním zdravotnictvím i fungováním
státní správy. (redakce)
Vážená paní Heidlerová, ve Vašich
článcích „Zamyšlení“ je trochu ne−
srovnalostí. Vracím se k článku z mi−
nulého Rozhledu, kde se zabýváte
nadstandardem v nemocnici (nevím
které). Uvádíte, že jste nadstandardně
pojištěná. Pokud nejste pojištěná na
nadstandard v jiném státě EU, tak
v ČR žádné legální nadstandardní po−
jištění není. V červenci 2013 se bohu−
žel Ústavní soud rozhodl proti nad−
standardu. Já osobně o tuto možnost
bojuji 5 let. 
Byla jste na gynekologii krátkodobě
s žádnými těžšími problémy a zřejmě
jenom proto jste mohla být nadšená
tím, že jste pokoj pro sebe nedostala.
Nepřála bych Vám dostat se na neu−
rologii, kde jsem byla pouze na náv−
štěvě a měla jsem z toho delší dobu
trauma. 3 osoby na pokoji, z toho
2 nekomunikovaly, nebyly schopné se
ani otočit, najíst se a vůbec nejevily
známky života.
Sama jsem prodělala těžkou operaci
nohy, kdy jsem byla schopná pohybo−
vat se pouze na vozíku a to 21 dní, dí−
ky Bohu v Německu, kde jsem nad−
standard měla. Nevím, jak bych to
zvládla s vozíkem a dalšími osobami
na pokoji.
V případě Vašeho zážitku s „němec−
kým“ řidičem, jak jste psala v Rozhle−
du č. 3/2018, jsou i zde lidé, co tady
v Čechách bydlí a mají SPZ německé,
sice nepřípustné, ale v ČR možné.
V případě, že znáte SPZ toho řidiče,
měla jste se obrátit na Krajský úřad,
kam tato SPZ spadá, tam by Vaši žá−
dost určitě nikdo nezaložil. Sama
jsem měla případ, že podle auta firma
z Kötztingu odložila odpady u Babylo−
nu a Krajský úřad to vyřešil finančním
potrestáním viníka – příslušné firmy. 
Takže do příštího „Zamyšlení“ se ra−
ději více zamyslete. 
Se srdečnými pozdravy M. Ihrigová

Je možné být
nadstandardně

pojištěn?
Zamyšlení nad

zamyšlením
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KLATOVY
Kino Šumava

5.4. ve 20 h – MÁŘÍ MAGDALÉNA – VB,
historické drama 
6.4. v 17 h – NIC JAKO DŘÍV – ČR, od
15 let, dokument 
6.4. ve 20 h – TOMB RAIDER – USA,
akční
7.4. v 17 h – VČELKA MÁJA: MEDOVÉ
HRY – SRN, dabing, animovaná kome−
die
7.4. ve 20 h – TVÁŘ VODY – USA, od
15 let, fantasy drama
8.4. v 17 h – SHERLOCK KOUMES (3D)
– SRN, dabing, animovaná komedie 
8.4. ve 20 h – VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ –
ČR
9.4. ve 20 h – S LÁSKOU VINCENT – VB  
10.4. ve 20 h – ZTRATILI JSME STALI−
NA – VB, komedie 
11.4. ve 20 h – NIKDYS NEBYL –
VB/FR/USA, od 15 let, psychothriller 
12.4. v 17 h – FAKJŮ PANE UČITELI 3 –
SRN, dabing, komedie.
13.4. v 17 h – BLACK PANTHER – USA,
dabing, zfilmovaný komiks
13.4. ve 20 h – ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ
ZOUFALÉ VĚCI – ČR, komedie
14.4. v 17 h – TRIKY S TRPASLÍKY –
USA, dabing, animovaná komedie
14.4. ve 20 h – PEPA – ČR, komedie
15.4. v 17 h – TÁTOVA VOLHA – ČR
15.4. ve 20 h – VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO?
– FR, dabing, bláznivá komedie 
16.4. ve 20 h – PEPA – ČR, komedie
17.4. ve 20 h – DO VĚTRU – ČR
18.4. ve 20 h – MEČIAR – Slovensko,
dokument
19.4. ve 20 h – SOUBOJ POHLAVÍ –
USA, komedie 
20.4. v 17 h – READY PLAYER ONE:
HRA ZAČÍNÁ – USA, dabing, sci−fi thril−
ler 
20.4. ve 20 h – HASTRMAN – ČR, ro−
mantický thriller 
21.4. v 17 h – KRÁLÍČEK PETR – USA,
dabing
21.4. ve 20 h – HASTRMAN – ČR
22.4. v 17 h – V HUSÍ KŮŽI – USA, da−
bing, animovaná komedie
22.4. ve 20 h – HASTRMAN – ČR
23.4. ve 20 h – VADÍ NEVADÍ – USA,
horor
24.4. ve 20 h – RAMPAGE: NIČITELÉ –
USA, akční
25.4. ve 20 h – JANIČKA – FR, šílený
muzikál o dětství Johanky z Arku
26.4. ve 20 h – KAZIŠUCI – USA, od 15
let, komedie
27.4. v 17 h – FAKJŮ PANE UČITELI 3 –
SRN, dabing
27.4. ve 20 h – AVENGERS: INFINITY
WAR – USA, dabing
28.4. v 17 h – V HUSÍ KŮŽI – USA, da−
bing, animovaná komedie 

28.4. ve 20 h – DVĚ NEVĚSTY A JEDNA
SVATBA – ČR, romantická komedie
29.4. v 17 h – TRIKY S TRPASLÍKY –
USA, dabing, animovaná komedie
29.4. ve 20 h – DVĚ NEVĚSTY A JEDNA
SVATBA – ČR
30.4. v 15 h – AVENGERS: INFINITY
WAR (3D) – USA, dabing 
30.4. ve 20 h – DVĚ NEVĚSTY A JEDNA
SVATBA – ČR
1.5. v 17 h – V PASTI ČASU – sci−fi 
1.5. ve 20 h – HASTRMAN – ČR 
Kontakt – 376 311 342

MKS Klatovy
7.4. ve 20 h – MIG 21: SVOBODA NENÍ
LEVNÁ VĚC – koncert, KD Klatovy
14.–15.4. v 8.30 h – NÁRODNÍ ŠAM−
PIONÁT MAŽORETEK 2018
21.4. v 19 h – OBRFEST 2018: TRAU−
TENBERK, MORČATA NA ÚTĚKU, HAX−
NA
23.4. v 19 h – TANČÍRNA – pro širokou
veřejnost
27.4. 8–16 h – KLATOVSKÝ FARMÁŘ−
SKÝ TRH – náměstí Míru
28.4. 8–11 h – JARNÍ SBĚRATELSKÁ
BURZA – malý sál KD
29.4. v 17 h – LUCERNA – pohádka, di−
vadlo Bolešiny
Kontakt – 376 370 922
www.mksklatovy.cz

Galerie U Bílého 
jednorožce

do 3. 6. 2018 – ZBYŠEK SION: OBRAZY
28. 4. ve 14 h – VÝTVARNÁ DÍLNA PRO
RODIČE S DĚTMI – k výstavě Z. Siona:
Obrazy
Kontakt – 376 312 049
Kostel sv. Vavřince
13. 4. v 18 h – VERNISÁŽ: OLGA ZIM−
MELOVÁ / VOLNÝ POHLED – do 10. 6.
2018

Městská knihovna
6. 4. v 18 h – AUTORSKÉ ČTENÍ: TO−
MÁŠ MÍKA
10. 4. v 18 h – PÁSMO A. GIBIŠE: JARO
PŘILÉTÁ ANEB POHLEDY DO PTAČÍHO
SVĚTA
12. 4. v 18 h – HUDEBNĚ RECITAČNÍ
POŘAD KLUBU KŘIŠŤÁL, z.s.: OSLAVA
11 LET TRVÁNÍ – křest knihy SEN O
MODRÉ RŮŽI, autorské čtení básní J.
Kříže, zahájení výstavy fotografií Šumavy
19. 4. v 18 h – PhDr. Ing. V. F. CHVÁ−
TAL: PŘEDNÁŠKA NA TÉMA HISTORIE
ŽIDŮ NA KLATOVSKU
27.–29. 4. – 12. ROČNÍK KONFERENCE
BAROKNÍ JEZUITSKÉ KLATOVY: MIS−
CELLANEA NEJEN BALBÍNOVSKÁ
Kontakt – 376 347 466
www.knih−kt.cz

Vlastivědné muzeum 
Dr. Hostaše 

Výstavy v hlavní budově muzea: 
do 3. 6. 2018 – ŠPERK, OZDOBA ŽENY
do 3. 6. 2018 – FOCHTLE A VOHÁŇKY
– výstava vějířů 
do 3. 6. 2018 – DRAHÉ KAMENY
V KLENOTNICTVÍ

Ostatní akce:
10. 4. v 17 h – FOCHTLE A VOHÁŇKY –
komentovaná prohlídka 
10. 4. 10–15 h – DRAHÉ KAMENY
V KLENOTNICTVÍ – koment. prohlídka
pro školy; nutné předem objednat!
5. 4. v 17 h – OD BIEDERMEIERU PO
SECESI – přednáška 
19. 4. v 17 h – ŠPERK PRVNÍ POLOVI−
NY 20. STOLETÍ – přednáška 
24. 4. v průběhu dne – ŠPERK OZDOBA
ŽENY – přednáška; nutné předem objed−
nat!

Pracovní semináře:
14. 4. 13–17 h – SAŠIKO – technika ja−
ponské výšivky 
17. 4. 13–18 h – VÝROBA VĚJÍŘŮ  
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz  

MLÁZOVY
Pohádková chalupa 

Otevřena výstava Pohádková Šumava,
skřítci, víly, pohádkové bytosti, otevřeno
soboty neděle od 10–16 hod., info:
608961611, www.pohadkovachalupa.cz

KLENOVÁ
Galerie Klenová

6. 4. v 15 h – VILA PAULA: QUILLING –
tvořivá dílna pro seniory
7. 4. v 15 h – SÝPKA: VERNISÁŽ –
CESTA 2018 – do 10. 6. 2018
7. 4. v 16 h – PURKRABSTVÍ: VERNI−
SÁŽ – ODDĚLENÍ D NEBOLI ŽENY
FOTOGRAFKY – do 17. 6. 2018
7. 4. v 17 h – ZÁMEK: VERNISÁŽ – OD−
MĚK / 60. LÉTA
Kontakt – 376 392 208
www.gkk.cz

HORAŽĎOVICE
KD Horažďovice

7. 4. v 19.30 h – CHVILKOVÁ SLABOST
– divadlo 
8. 4. v 16.00 h – VIKTOR SODOMA –
koncert 
13. 4. ve 20.00 h – TRAKTOR + GATE
TRASHER
20. 4. ve 20.00 h – MANŽELSTVÍ NA
DRUHOU – Div. spolek Plánice
21. 4. ve 20.00 h – PARKÁN 

27. a 28. 4. v 19.30 h – VELKÉ LHANÍ –
Div. spolek Tyjátr
29. 4. v 15.00 h – POSEZENÍ S PÍSNIČ−
KOU: DOMAŽLIČANKA

MRÁKOV
Kulturní akce

14. 4. ve 20.30 h – KEČUP – KD Mrákov
21. 4. ve 20.30 h – MOTORBAND +
CODA – KD Mrákov
28. 4. ve 20.30 h – TLUSTÁ BERTA +
DE BILL HEADS – KD Mrákov

HORŠOVSKÝ
TÝN

Kino H. Týn
5. 4. v 18 h – GRINGO: ZELENÁ PILULE
6. 4. v 18 h – NO MANIFESTO: FILM
O MANIC STREET PREACHERS
6. 4. ve 20 h – ZTRATILI JSME STALI−
NA
8. 4. v 18 h – DO VĚTRU
11. 4. v 18 h – BÍLÁ TMA 
12. 4. v 10 h – ZAHRADNICTVÍ: RODIN−
NÝ PŘÍTEL
12. 4. v 18 h – V PASTI ČASU
14. 4. ve 20 h – RAMPAGE: NIČITELÉ
(ve 3D)
15. 4. v 18 h – V PASTI ČASU
18. 4. v 18 h – FAKJŮ PANE UČITELI 3
19. 4. v 18 h – RAMPAGE: NIČITELÉ (ve
3D)
20. 4. v 17 h – V HUSÍ KŮŽI
20. 4. ve 20 h – HASTRMAN
21. 4. ve 20 h – HASTRMAN
22. 4. v 15 h – V HUSÍ KŮŽI
22. 4. v 18 h – PEPA
25. 4. v 18 h – HASTRMAN
27. 4. v 17 h – AVENGERS: INFINITY
WAR (ve 3D)
27. 4. ve 20 h – AVENGERS: INFINITY
WAR (ve 3D)
28. 4. ve 20 h – DVĚ NEVĚSTY A JED−
NA SVATBA
29. 4. v 18 h – DVĚ NEVĚSTY A JEDNA
SVATBA

Kulturní akce H. Týn
7. 4. 9–18.30 h – ZAHÁJENÍ TURISTIC−
KÉ SEZÓNY – Stříbrsko
13. 4. v 19 h – PRODLOUŽENÁ – kurzu
tance a spol. výchovy
23. 4. v 18 h – BESEDA S PUBLICIS−
TOU S. MOTLEM: VÝSTŘELY V MIAMI
26. 4. v 19 h – STŘEPY Z LUCERNY –
div. hra, kinosál
28. 4. v 19 h – VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO
– koncert, sál MKZ
30. 4. – POSEZENÍ U MÁJKY – pro−
stranství u hasičárny
Kontakt – 379 415 151
www.mkzht.cz
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PŘIJMU na žně 2018 brigád−
ně kombajnéra. Nejlépe s
praxí. Obsluha kombajnů New
Holland. Práce v okrese Do−
mažlice. Možnost ubytování.
Tel.: 606944036. RR 80195

ZAMĚSTNÁME zubní asistent−
ku v moderní zubní ordinaci v
Klatovech na částečný úvazek
(35 hod týdně). Požadujeme
zdravotnické vzdělání, pří−
jemné vystupování, pečlivost
a pracovitost. Vaše CV s foto−
grafií nebo dotazy prosím na
kura . zubar@gmai l .com,
775489444. RR 80239

AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor no−
vých členů ve věku 10–? let,
trénink Po, Pá: 18–20 hod.,
tel.: 607668443.

PŘIJMU řidiče skupiny B na
rozvoz pečiva Plzeň−Klatovy.
607116819.

PŘIJMEME hlídače s certifi−
kátem a ŘP sk. B. Požaduje−
me potřebné fyzické předpo−
klady. Tel. 603734707. 

PŘIJMEME ženy i muže s ob−
chodní praxí na práci do kan−
celáře zavedené firmy. Tel.
603734707.

PŘIJMEME řidiče sk. C, pro−
fesní průkaz, pracovní poměr
s normální pracovní dobou –
rozvoz zboží. Podrobnosti na
tel. č. 603734707.

HLEDÁTE finanční a časovou
nezávislost? Pro firmu v SRN
poptávám pouze ambiciózní a
spolehlivé par tnery. Tel.:
603484113. RR 80214

PŘIJMEME důchodkyni, dů−
chodce  na 4 hodiny dopoled−
ne na úklid a výdej pokrmů.
Na nepravidelnou výpomoc
od května do října. Nástup
možný ihned. Firma Impexa
Chudenín u Nýrska. Více info
na tel. 376570110. RR 80226

HLEDÁM brigádníka – štípání a
řezání dřeva, 15 km od Klatov.
Tel.: 606517303. RR 80251

HLEDÁM paní nebo slečnu na
hlídání dětí, mobil −
734311266.

ZAMĚSTNÁME dentální hy−
gienistku v moderní zubní or−
dinaci v Klatovech. Možný ce−
lý nebo zkrácený úvazek. Mo−
tivační finanční ohodnocení,
příspěvky na vzdělávání, přá−
telský kolektiv. Vaše CV nebo
dotazy prosím na kura.zu−
bar@gmail.com, 775489444.
RR 80240

HLEDÁME do týmu dalšího
zubního lékaře/absolventa –
moderní zubní ordinace v Kla−
tovech (mikroskop, implantá−
ty, čtyřruční práce, ...). Poža−
dujeme lásku k povolání a
chuť se neustále vzdělávat.
Více info na
kura . zubar@gmai l .com,
775489444. RR 80241

DO PRESTIŽNÍ cukrárny ka−
várny Café Charlotte v Želez−
né Rudě, s vlastní výrobou
dortů a zmrzliny, přijmeme
CUKRÁŘKU! Dále rozšiřujeme
náš tým o SERVÍRKU a BA−
RISTKU. Nástup 25.000 Kč,
Ubytování zdarma. Více info
na tel.: 725835555. RR 80249

BOUTIQUE s dárkovým zbo−
žím v centru Železné Rudy
přijme PRODAVAČKU. Nástup
23.000 Kč, Ubytování zdarma.
Více info na tel.: 602486490.
RR 80250

PIZZERIE DOMINO v Klato−
vech přijme kuchaře/ku na
výpomoc 2 dny v týdnu. Info v
restauraci nebo na tel.
724845063. RR 80260

PŘIJMU brigádníky – studen−
ty, důchodce, ženy na MD –
do zahradnictví. Sadba a sběr
plodů. Sezóna jaro až podzim.
Tel.: 604978604. RR 70111

HLEDÁME SPOLEHLIVÉHO,
šikovného brigádníka na ob−
časné práce na statku (sekání
trávy, opravy ohrad…). Více
info na tel. 728683140. RR
80262

KLATOVSKÁ firma přijme řidi−
če mezinárodní dopravy solo
auto 7,5 tuny plachta, k dis−
pozici byt 1+2 zařízený v Kla−
tovech, tel. 602441949. RR
80268

KLATOVSKÁ firma přijme vy−
učeného zámečníka jedna
směna, k dispozici byt 1+2
zařízený, tel. 602441949. RR
80269

FIRMA hledá společníka a
pracovníky do kovovýroby, za−
řízená dílna 500m2, Klatovy –
jedna směna, tel. 376310474.
RR 80270

ŘIDIČE autobusu pro oblast
Domažlicka a Železné Rudy
přijme do svých řad společ−
nost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
s.r.o. Náborový příspěvek
10.000 Kč nebo rozšíření řidič−
ského průkazu na skupinu D
zdarma. Možnost i německé
mzdy za linky po Německu.
Tel.: 311 653 717, e−mail: per−
sonalni.beroun@ arriva.cz.

HLEDÁTE práci? Potřebujete
přivýdělek? Nebo dlouhodo−
bou brigádu na DPP v Plzni?
Co nabízíme? Stabilní, dlouho−
dobou spolupráci s možností
vlastního plánování směn.
Den/noc. Solidní a férové jed−
nání je u nás samozřejmostí.
DPP nebo HPP. Náborový pří−
spěvek. Možnost získání certi−
fikátu dílčí kvalifikace 68−008−
E. Nast. plat 90 Kč, možnost
záloh. Nejedná se o obchodní
centra a obchody. Služební vý−
stroj zdarma. Pokud Vás na−
bídka zaujala a máte zájem
pracovat na pozici „pracovník
ostrahy“ kontaktujte nás na e−
mailu karel.huml@bartona−
partner.cz nebo tel.
730155312. KŘI PM 180089

PRODÁM slunný byt 3+1,
98m2 v novější zástavbě Do−
mažlického předměstí v Klato−
vech, Mánesova ul. Zimní za−
hrada, rohová vana, spotřebi−
če, vlastní plynový kotel na
teplou vodu i topení. Osobní
vlastnictví. RK nevolat. Cena:
2.550.000 Kč, při rychlém jed−
nání sleva. Tel. 606731479.
RR 80230

PRODÁM byt 2+kk v Nýřa−
nech, větších rozměrů, po re−
konstrukci. Nové stupačky,
rozvody vody v plastu, nová
střecha. Částečně zařízený.

Cena dohodou. RK ne. Tel.:
777334160. PM 180082

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 70 m2 v panelových i
cihlových domech v Klatovech
a Domažlicích. Máme připrave−
ny investory (přímé kupce) s
hotovostí. Celá transakce je
dokončena v řádech dnů. Mož−
nost vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřešíme.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 180055

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

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1/3+1 o min. výměře 50
m2 kdekoliv v Domažlicích. U
vyšších pater podmínkou vý−
tah. Cena do 1,5 mil. Peníze k
dispozici ihned. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM 180057

PRODÁM menší upravený
1+1 v Plzni naproti  Dinopar−
ku. Tel.: 777 110 010

PRONAJMU byt v KT 1+1,
Tyršova, jedinci nebo partne−
rům bez dětí a dom. mazlíčků.
Tel.: 724996722. RR 80204

NABÍZÍM pronájem k rekr.
ubyt. Šumava – Sušicko – v
patře RD – 6.–9. měs. 2018. K
pronájmu 2 pokoje, spol. kuch.
koup balkon. Cena 140 Kč na
os./den. Tel.: 376526153. RR
80221

54 LETÁ ŽENA hledá u hod−
ných starších lidí pronájem za−
řízeného jednoho pokoje. V ro−
dinném baráčku vám ráda s
čímkoliv vypomůžu. Děkuji.

SMS celý den, volat večer na
tel.: 776361102. PM 180088

PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím
naší kanceláře tisíce zájemců o
pronájem. Úzce spolupracuje−
me s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledáme
čisté byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž výběr mů−
žete sami ovlivnit. Právní ser−
vis, převody energií a klientský
servis po celou dobu nájmu je
samozřejmostí. Prázdný byt
vám nevydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180049

ODKOUPÍM tento i jiný typ kře−
sel. Stav nerozhoduje. Korektní
a rychlé jednání! Pište, volej−
te.: 723779388 @.: koupim−
kreslo@email.cz DĚKUJI! :) 

PRO ZAMĚSTNANCE obchod−
ních firem hledáme byty k pro−
nájmu po celém Plzeňském
kraji. Nabídněte nám svůj byt
pro prověřené klienty. Záruka
platební schopnosti a právní
servis po celý nájemní vztah
samozřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 180050

ROZEBRANÝ žulový pomník
včetně lemů na dvojhrob.
Kontakt na tel. 376321444.
RR 60695

PRONAJMU OBCHOD ve
Kdyni. Nachází se přímo
na hlavním tahu Domažli−
ce – Klatovy. Rozměry
4x10 metrů. Měsíční ná−
jem pouze 3.000 Kč. Tel.:
604589329. RR 80006

BOSCH Car Service přij−
me automechanika, ná−
stup možný ihned. Plzeň –
Šlovice. Tel. 603535061.

PRONAJMU nebytový
prostor v patře, 80 m2, Pl−
zeň – Šlovice, blízko dál−
nice. Tel. 731521112.

PRODÁM VOZNICI, fekál,
kejdovač na podvozku, 2
a 3 tisíce litrů, oboustran−
ný pozink, možnost čiště−
ní. Cena od 7.000 Kč.
Krásný stav. Tel.:
604589329. RR 80007
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PRODÁM saunu − nová. Cena
10.000 Kč. Tel.: 733644581.
RR 80266

3/4 A CELÉ housle, kalendář
rolník k r. 41, 46, 47, Všudybyl
r. 32, Rodinný kal. čes. hasič−
stva r. 44, 49, známky, knihu
Život sv. Františka r. 1862, tel.:
608320242. RR 80178

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: 

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80222

BITCOIN za 149 Kč. Prodám
minci Bitcoin. Pěkný dárek
nebo předmět pro sběratele.
Více na www.1BITCOIN.cz.
Tel.: 775519111. RR 80194

PLECHOVOU vanu 170cm
hráškově zelenou – novou.
Prosklené dveře 2/3, světlá dý−
ha, šíře 90cm, pravé. Info: Kla−
tovy – 605758988. RR 80210

RYBÁŘSKÉ pruty, perfektní

stav, profesionál range by Mi−
vardi Optimus Carp 3,60 m lev.
Dvoudílný. Navij. Patriot
PTB540 okum. Tel.:
737332270. RR 80183

SBĚRACÍ vůz střední velikosti.
Dále naviják za traktor do lesa.
Tel. 723932040. RR 80242

PLECH. sudy 200 L s víkem
čisté 200 Kč, psací stůl 300
Kč, jídelní stůl 200 Kč, velký
šlapací traktor 300 Kč, fólii na
foliovník, štafle dřevěné 2,20m
300 Kč, KT tel.: 702901181.
RR 80263

DŘ. DĚTSKOU postýlku
60x120 s matrací, kon. stolek
kouř. sklo dř. odkládací deska,
el. šicí stroj ve skříňce, 2ks pé−
řové deky, Domažlicko, tel.:
737330518. RR 80264

PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6 m x
2,5m x 3m, po montáži vhodné
jako dílna, mobilní zahradní do−
mek apod., Ejpovickou buňku
5−6m x 3m x 3m – více kusů,
vnější opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny zateple−
né. Slušovickou buňku, oblože−
nou palubkami. Buňky jsou v
pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám ma−
ringotku, obloženou palubkami,
zařízenou k okamžitému použí−
vání. Zajištění dopravy na
místo určení. Tel.: 604867469.
PM 180024 

PRODÁM silniční betonové pa−
nely rozměr 300 x 120 x 15 cm
a předepnuté stropní panely 6 x
1 m, dále panely 220 x 60 x 12
cm, Plzeň a okolí. Možnost na−
ložení a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 180025 

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s rameny
do pluhu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena dohodou.
Dále nakladač ozn. 500 za trak−
tor s drapákem, bez pístnic.
Tel.: 604867469 PM 180026

PRODÁM menší komody, dub
Sonoma 500 Kč, sedací sou−
pravu do L (levá strana, kávo−
vá, semiš, rozkládací) v pěk−
ném stavu. Foto zašlu mobi−
lem. Tel.: 605815731. PM
1800096 

VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do vojenského muzea
okupace a osvobození západ−
ních Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, automobi−
ly, helmy, dalekohledy, kordíky,
bajonety, tesáky, uniformy (i
části), voj. boty, vysílačky, vy−
znamenání, opasky, pouzdra
na pistole, plyn. masky, zásob−
níky, kanystry, ešusy, čutory,
lopatky, torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem máme i o
fotografie, dokumenty a časo−
pisy. Velice děkujeme za na−
bídky i případné dary. Army
muzeum tel.: 731454110.

KOUPÍM staré pohlednice a
knihy. Tel.: 725752752. RR
80121

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sběra−
tel stále hledá a dobře zaplatí
za plechové cedule, plakáty,
staré pohlednice či určené
fotografie  do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost, po
dohodě mohu přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR 80192

KOUPÍM elektrické a mecha−
nické vláčky všeho druhu jako
Piko, Merkur, Husch, Igra a ji−
né, i ve špatném stavu. Nebo
jen příslušenství. Dále koupím
trafa, domečky a vše co souvi−
sí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 180075

KOUPÍM jakoukoliv tahací har−
moniku – akordeon, heligonku,

chromatiku, akordeon jako dá−
rek pro dědečka muzikanta
Může být i nálezový stav. Tel.:
728209526. PM 180019

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte –
doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 180031 

KOUPÍM betonové panely, vět−
ší množství, případně panelové
silážní jámy i panelové cesty.
Tel.: 736139113 PM 180032

KOUPÍM šavli, bajonet, letec−
ký kordík, lovecký tesák, lesní
roh, housle, vzduchovku, po−
plašňák, celtu, odznaky, me−
daile, vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti, vojen−
ské učiliště, za budování vlas−
ti aj. ČSSR vyznamenání, ko−
vový model děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021

KOUPÍM vše z pozůstalosti –
nábytek, chromové lustry a
lampičky, sklo, porcelán (hrn−
ky s motivem Prodané nevěs−
ty, dětí, kytičky), kořenky, soš−

ky tanečnic, figurky zvířátek,
svícny, obrazy, kresby, i sa−
motné rámy, hodiny, lampová
radia, staré housle, violu, vše
skautské a junácké, pohledni−
ce, odznaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM 180023

KOUPÍM staré bankovky, min−
ce, pošt. známky, vyznamená−
ní, odznaky aj. sběratelské
předměty, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Telefunken aj.
Staré hodiny, hodinky náram−
kové a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelánové a
kovové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky ple−
chové a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré věci
do r. 1960. Vykoupím i celou
sbírku nebo pozůstalost. Sběra−
tel. Nabízím solidní jednání. Tel:
608979838. Email: antikvs@
seznam.cz. PM 180005

STARÉ fotoaparáty (Flexaret,
Mikroma, Stereomikroma, Le−
ica, měchové aj.) , náramko−
vé a kapesní hodinky, baro−
metr, theodolit, vánoční ozdo−
by, loutky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky, plechová a
bakelitová autíčka, litinové
formy na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698. PM
180022

KOUPÍM po Vašich babičkách
vše staré – zajímá mě smalto−
vané nádobí, formy na pečení,
kameninové hrnce, hodiny na
zeď, hodinky na ruku, dětské
plechové a bakelitové hračky,
obrazy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé staré díly
na motorky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již neho−
dí. Platím ihned – děkuji za na−
bídky. Tel.: 605080878. PM
180011

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI kou−
pím vše staré: Plechové re−
klamní cedule, sklo, porcelán,
veškeré staré hračky, figurální
porcelán, vánoční ozdoby, bet−
lém, obrazy, rámy, hodiny, ho−
dinky na ruku, pohledy, rádia,
mlýnek, hmoždíř, lampu na
petrolej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na pečení,
kamenné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
nosti co bylo k dekoraci. Mo−
torky, moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné věci,
které již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 180012

KOUPÍM staré plechové šlapa−
cí autíčko i poškozené, nekom−
pletní. Děkuji. Tel.: 721127427.
PM 180003

KOUPÍM po českosloven−
ské armádě a pohraniční
stráže do r. 1970 masko−
vané oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání za ob−
ranu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, odznaky
vzorných vojáků do r.
1960 – až 3000 Kč, pilotní
odznaky, odznaky vojen−
ských učilišť, těžítka ve
formě modelů děl, tanků,
letadel, letecké uniformy a
vše z pozůstalosti po pilo−
tech apod. Tel.:
721730982. PM 180085 

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, motocykl JAWA
90 Cross nebo Roadster, i
nepojízdný vrak, moped
S11, S22, JAWETA i na
náhradní díly, Škoda 1000
MB, Škoda Octavia, Škoda
Sedan, náhradní díly, celé
auto i vrak. Starou kolo−
běžku. Též náhradní díly na
Jawa panelku nebo kývač−
ku, pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, dobové
prospekty. Tel.:
721730982. PM 180015 

KOUPÍM ze staré ordinace
železnou prosklenou vitrí−
nu, stolek, skříňku a jiné.
Dále starý litinový ponk a
různé litinové nohy, dílen−
ské lampy, různé plechové
skříňky se šuplíky a truh−
lářský ponk s dřevěnými
závity na dekoraci. Zn.:
PŘIJEDU, tel.:
603512322. PM 180034A

PRODÁM TRAKTOR vete−
rán zn. BAUTZ AL 180 s
dvouválcovým motorem
vzduchem chlazeným, typ
MVM v původním nedot−
čeném stavu, vhodný pro
sběratele. Vše funkční,
starty i v −20 °C. První
majitel, velmi levně – do−
hoda. Tel.: 604589329.
RR 80008

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1965 VÝKUP −
RENOVACE − (chromova−
ný, dýhovaný, selský),
lustry, lampy, obrazy,
hračky, hodinky, vyzname−
nání, odznaky, fotoaparáty
a jiné. Možnost vyklizení
celé pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 180034 
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PRODÁM NÁDRŽE na vo−
du – 1000 l, v ochranném
rámu na paletě s výpust −
ným kohoutem, potravi−
nářské, krásné, čisté. Ce−
na od 999 Kč, tel.:
604589329. RR 80005
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Ten, kdo miloval, ví,
jaké to je, zůstat na −
jednou sám…
15. 4. 2018 to bude 6
let, kdy jsi nás všech−
ny opustil. Všichni,
kteří jste měli rádi

Josefa Kalistu
z Velhartic, 

zavzpomínejte. Radka.

Dne 8. 4. 2018 uplyne
první smutný rok ode
dne, kdy nás po krát−
ké nemoci ve věku 65
let opustila naše milo−
vaná manželka, ma−
minka a babička, paní

Libuše Pilarčíková
ze Švihova.

S láskou vpomínají a nikdy nezapomenou
manžel Jan, dcery Libuše a Jana s rodinou
a bratr Jiří s rodinou.

Dne 19. dubna 2018
uplyne 40 let od chví −
le, kdy nás opustil pan

Václav Suchý
z Drslavic.

Dne 17. října 2018
tomu bude 10 let od
úmrtí paní

Marie Suché
z Drslavic.

Vzpomínají děti Mirek a Maruš.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše
vzpomínat.
Uplynulo 10 let od
25. 3. 2008, kdy zem−
řel po těžké nemoci

pan Vojtěch Baxa 
ve věku 69 let.

Rovněž tomu bylo 10
let od chvíle, kdy po
těžké nemoci zemřel
dne 26. března 2008 

pan Jiří Baxa 
ve věku 44 let.

Stále vzpomíná celá
rodina.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.
14. dubna 2018
uplyne 4. smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustil pan

Josef Smolík
z Vacov.

S láskou a úctou vzpomíná manželka, sna−
chy, vnoučata a pravnoučata.

Dne 20. 3. 2018 uply−
nul pátý smutný rok
ode dne, kdy od nás
navždy odešel pan 

Václav Šlechta
z Bezděkova.

Všem, kteří si vzpo −
mněli s námi, děkují
manželka a děti s ro−
dinami.

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
Dne 4. 4. 2018 uply−
nuly 2 roky od chvíle,
kdy nás opustil pan 

Karel Turek 
z Nahošic.

S láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Kdo Tě měl rád, nikdy
nezapomene.
Dne 10. dubna 2018
uplyne 9 let, kdy nás
navždy opustil pan

Václav Kulich
z Újezda u Plánice.
S láskou vzpomíná
manželka a dcery
s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, jen láska,
úcta a vzpomínky v
srdcích zůstaly nám…
Dne 15. března 2018
uplynul třetí smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Vojtěch Marek
z Lub.

S láskou stále vzpomíná manželka Jiřina,
dcera Martina s rodinou, vnučka Verunka,
vnuk Dominik a sestry  Růža a Lída s rodi−
nami.

Mìl rád všechny 
kolem sebe, pro nì

žil a chtìl žít.
Dne 11. dubna 2018
uplyne 10. smut ný rok
ode dne, kdy nás  na−
vždy opustil mùj man−
žel, náš tatínek a
dìdeèek,

pan Miroslav Kadlec.
Stále vzpomínají manželka Zlata, dcera

 Dana a syn Pavel s rodinami.
Za tichou vzpomínku všem dìkujeme.

Cokoliv jsme na Tobě
milovali a čemukoliv
jsme se obdivovali, trvá
a potrvá v očích všech
a ve věčnosti časů…
Dne 12. dubna 2018
uplyne pátý rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila paní

Libuška Bečková.
Děkujeme všem, kdo vzpomenete s námi.
S láskou stále vzpomíná manžel Pavel, dcery
Libuška a Eliška, sestry s rodinami a všichni
fotbaloví kamarádi.

Tvé oči se zavřely,
srdce přestalo bít,
 avšak vzpomínky na
Tebe, ty budou navždy
v nás žít.
Dne 3. dubna 2018
uplynulo 18 let od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila mamin−

ka, babička a prababička, paní
Božena Průchová z Pačejova.

Děkujeme všem, kteří s námi nikdy nezapo−
menou. Dcera s rodinou.

Hvězdy už nesvítí, slun−
ce Ti nehřeje, už se k
nám nevrátíš, už není
naděje. Smutný je do−
mov, prázdno je v něm,
chybíš nám, chybíš
nám všem.
Dne 13. dubna 2018
uplyne pátý smutný
rok ode dne, kdy od nás navždy odešel pan

Břetislav Šmalcl z Malé Vísky.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkují
manželka a děti s rodinami.
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Dne 23. 3. 2018 by
se dožil 69 let pan

Jan Melka 
z Černíče.

Kdo jste ho znali a
měli rádi, vzpomínejte
s námi. S láskou a bo−
lestí v srdci stále

vzpomínají a nikdy nezapomenou manžel−
ka, děti, vnoučata a ostatní příbuzní.  

Dne 24. 4. 2018 uply−
ne 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til náš tatínek, děde−
ček a pradědeček 

pan Josef Mraček
z Kokšína.

Za tichou vzpomínku
děkují dcery a synové s rodinami.

Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka, 
byla ta nejdražší, byla to maminka. 

S bolestí v srdcích
jsme 18. března 2018
vzpomněli prvního vý−
ročí úmrtí paní 

Libuše Kreslové. 
Zároveň 2. duben
2018 byl den, kdy by
oslavila 72. narozeniny.

Nikdy nezapomene manžel Václav, dcery
Zdeňka, Libuška s rodinami a bratr Josef
s rodinou. Všem, kteří si vzpomenou s námi,
děkujeme. 

Hvězdy už nesvítí,
slunce Ti nehřeje, už
se k nám nevrátíš, už
není naděje. Smutný
je domov, prázdno je
v něm, chybíš nám,
chybíš všem.
Dne 13. dubna 2018
uplyne 3. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

František Jiříček z Tužic.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel−
ka, dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.
Dne 28. dubna 2018
uplyne první smutný
rok od chvíle, kdy nás
opustil pan 

Luboš Nový
ze Sobětic.

Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a dcery s rodinami. 

Dne 5. dubna 2018
vzpomeneme 5. výro−
čí úmrtí pana
Vojtěcha Sádlíka

z Kydlin.
Za vzpomínku děkují
synové s rodinami a
dcera s rodinou.

Jak tiše žil, tak tiše
odešel. Skromný ve
svém životě, tichý ve
svých bolestech. 
Dne 25. dubna 2018
uplyne první smutný
rok ode dne, kdy nás
opustil pan 

Josef Šlegl 
z Kolovče. 

S láskou vzpomíná manželka a děti 
s rodinami. 

Dotlouklo srdce drahé
maminky, odešlo na
věčnost spát.
Maminko zlatá, zůsta−
neš s námi ve věč−
ných vzpomínkách.
27. 3. 2018 uplynul
1. smutný rok, ode
dne, kdy nás opustila

paní Jana Škardová z Klatov.
Vzpomínají dcera Jana s rodinou.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvilič−
ku postát a tiše vzpo−
mínat.
Dne 14. dubna 2018
uplyne už druhý smut−
ný rok od chvíle, kdy
zemřel náš milovaný
druh, tatínek, bratr,
švagr, strýc a dědeček,

pan Miloslav Homonaj z Ohnišťovic.
Vzpomínají družka, dcery s rodinami, sou−
rozenci s rodinami a ostatní příbuzní.

Život tak krátký je
pro toho, kdo má
rád. Proè osud
bere tam, kde
hodnì mìl by dát?
Dne 29. 3. 2018
uplynul 12. smut−
ný rok ode dne,
kdy nás navždy
opustila 

paní Zdeòka Gregoridesová, 
roz. Kupková z Klatov.

S bolestí v srdci vzpomínají sestra Ivana
s rodinou a ostatní pøíbuzní.

Od života pro se−
be nic jsi nežáda−
la, vše jen pro své
dìti a rodinu. Své
zlaté srdce celé
jsi nám dala,
vìèný klid a� je Ti
v odmìnu.
Dne 29. 4. 2018
uplyne devátý smutný rok ode dne, kdy
nás navždy opustila naše maminka

paní Zdeòka Kupková,
roz. Holmajerová z Klatov.

Stále vzpomínají dcera s rodinou, manžel,
syn, vnouèata a pravnuèka.

Kdo byl milován, ne−
umírá, jen poodejde
dál a už se nevrátí…
Dne 12. března 2018
uplynulo 15 let od
úmrtí našeho manžela,
tatínka a strýce, pana

Josefa Fraňka
ze Strážova.

S láskou vzpomínají manželka, dcera 
s přítelem a ostatní příbuzní.

Dne 24. 4. 2018 uply−
ne 10 let od chvíle,
kdy od nás navždy
odešel pan

Václav Jankovec
z Milaveč.

Za vzpomínku děkují
manželka s dcerami a
sestra s rodinou.

Tiše jsi odešel, jak osud
si přál. V srdcích však
vzpomínky stále máme
a všichni na Tebe vzpo−
mínáme.
Dne 9. 4. 2018 uplyne 8
smutných roků od chvíle,
kdy navždy odešel pan

Miroslav Pohanka
z Újezda u Plánice.

S láskou stále vzpomínají manželka, obě
dcery s rodinami a ostatní příbuzní.
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Kdo Tě znal, jen v dobrém vzpomene, kdo
Tě měl rád, nikdy nezapomene.

4. dubna 2018 uply−
nul první smutný rok
ode dne, kdy nás
opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dě−
deček pan

Antonín Krbec
ze Zdebořic.
S láskou vzpomíná

manželka a synové s rodinami.

7. dubna 2018 vzpo−
meneme sedmého
smutného výročí dne,
kdy nás navždy opus−
tila a odešla od vše−
ho, co měla ráda, na−
še drahá maminka,
babička a prababič−
ka, paní 

Jarmila Volfová z Kolovče.
Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami

a přátelé.

Dne 21. dubna 2018
vzpomeneme prvního
smutného výročí úmrtí
naší milované a staro−
stlivé maminky, babič−
ky a prababičky, paní

Boženy Peksové
z Klatov.

S vděčností, láskou a úctou vzpomínají
dcery s rodinami. Všem, kteří ji znali a vzpo−
menou s námi, děkujeme.

Dobrý člověk neumírá
v srdci těch, kteří ho
milovali.
Dne 18. 4. 2018 uply−
ne 35 let od chvíle,
kdy nás opustil man−
žel, otec, dědeček

Václav Čížek 
z Vícenic.

S láskou vzpomínají manželka, dcera s rodi−
nou, rod. Stuchlova a ostatní příbuzní.

Maminky neumírají,
maminky jen usínají,
aby se probouzely

v srdcích svých dětí.
23. dubna 2018 uplyne
sedmý smutný rok ode
dne, kdy navždy odešla
moje drahá a milovaná
maminka, paní

Marie Chaloupková, 
roz. Tichá ze Švihova.

S úctou a láskou stále 
vzpomíná dcera Marie. Nikdy na
Tebe, maminko, nezapomenu.

16. dubna 2018 vzpo −
meneme 13. smutné−
ho výročí dne, kdy nás
opustil pan

Bohumil Sláma
ze Lhovic.

Stále vzpomíná man−
želka, dcery s rodinami
a rodina Kulhánkova.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

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

Dne 18. dubna 2018
uplyne 7. rok od chví−
le, kdy nás opustil

pan Václav Flaška z Pačejova.
S láskou stále vzpomínají maminka a sestry
s rodinami a manželka s dětmi.

Tiše jsi odešel jak
osud si přál. V srdcích
našich žiješ však dál…
Dne 7. března 2018
uplynul 7. rok od chví−
le, kdy nás navždy
opustil pan

Václav Flaška
z Vlčňov.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Přestalo srdíčko tlou−
ci, přestala ústa se
smát, budeme, ma−
minko drahá, stále na
Tebe vzpomínat.
Dne 20. 4. 2018 uply−
ne 38 let od úmrtí paní 

Antonie Maxové
ze Zavlekova.

Za tichou vzpomínku děkují dcera a syn
s rodinami.

Těžko se s Tebou lou−
čilo, těžké je bez Tebe
žít, láska však smrtí
nekončí, v srdci Tě
stále budeme mít…
Dne 22. března 2018
uplynul třetí rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil náš man−

žel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan
Jaroslav Šperl z Běšin.

Děkujeme všem za tichou vzpomínku. S lá−
skou a úctou vzpomíná manželka, syn
s manželkou, vnoučata a pravnoučata.

Co osud vzal, to nevra−
cí, i když nám srdce kr−
vácí. Ta rána stále bolí,
zapomenout nám ne−
dovolí.
Dne 12. dubna 2018
uplyne 4. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila naše dra −

há manželka, maminka a babička

paní Růženka Šímová roz. Poslíková 
ze Zborov.

Za vzpomínku děkují manžel
a dcery s rodinami.

Ztichlo navždy srdce
zlaté, zhasl nám Tvých
očí svit, bude se nám,
náš tatínku, bez Tebe
teď smutně žít.
Dne 12. března 2018
tomu byly tři roky od
chvíle, kdy nás opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Antonín Koloros z Běšin.
Nikdy nezapomenou manželka, dcery s man−
žely, vnoučata a pravnoučata.

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá…
22. března 2018 uply−
nul druhý smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustil pan

Karel Nový 
z Neznašov.

S láskou vzpomínají
man želka, dcery s rodinami, vnoučata, prav−
noučata a ostatní příbuzní.

Za všechnu lásku a
péči Tvou – co vdě−
kem dnes Ti můžem
dát? Hrst krásných
květů na pozdrav a
pak – jen vzpomínat.
Dne 21. dubna 2018
uplyne smutný 5. rok
od chvíle, kdy bez

slůvka rozloučení od nás odešla manželka,
starostlivá maminka a babička, paní

Mgr. Maruška Baierlová, 
rozená Nováková z Bystrého, malá

paní učitelka s velkým srdcem.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel a
dcery s rodinami. Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.
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KOUPÍM pěknou chatu v do−
cházkové vzdálenosti Klatov
(Rozhrání, Markyta atd.). Voda,
septik podm. Tel.: 602843132.
RR 80016

KOUPÍME dům nebo chalupu
do 400 tisíc Kč, tel.:
606436736. RR 80054

SHÁNÍM ke koupi starší rodin−
ný dům se zahradou k trvalému
bydlení, cena do 1 milionu, tel.:
722111740. RR 80055

KOUPÍM dům s více byty, mož−
no i s nebytovým prostorem,
tel.: 704540401. RR 80056

KOUPÍM les i s pozemkem.
Může být malá výměra nebo i
zanedbaný. Děkuji.
773585290. RR 80062

KOUPÍM les za nejvyšší mož−
nou cenu (smrk, borovice),
může být vytěžený i po kala−
mitě. Seriózní jednání, platba
hotově. Tel.: 731027795. RR
80088

KOUPÍM malou chatičku se za−
hrádkou v okolí Holýšova, po−
kud možno na rovině. Volejte!
Tel.: 604997559. RR 80213

PENÍZE ihned za Vaši nemovi−
tost: okamžitý výkup, výplata
exekucí, expresní půjčka, pení−

ze do 48 hodin. Právní servis
zajištěn. Volejte 602853803.
KŘI PM 180066 

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme va−
ši chalupu či chatu v okrese
Klatovy a Domažlice. Podmín−
kou pouze vlastní pozemek a
zavedená elektřina. Peníze vy−
plácíme do tří dnů. Právní ser−
vis zajištěn. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180048

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: 

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80223

HLEDÁM na dlouhodobý
pronájem (koupi) země−
dělské půdy (louky).  Do−
mažlicko, Klatovsko, Su−
šicko. Tel.: 0049 151−
67767751 – hovořím če−
sky, e−mail: petka9@ic−
loud.com. RR 80143
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MENŠÍ elektroopravy, montá−
že, rozvody, zásuvky, vypínače
atd. Tel.: 702664303. RR
80252

HLEDÁM všechny, kteří se zají−
mají o makrobiotiku, jógu nebo
tai−chi. E−mail:
mb.klatovy@centrum.cz. RR
80229

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut, vra−
ky odvezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykoupíme
starší stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469. PM
180030

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 80051

PRODÁM automobil, značka
Fabia classic 1,2/40kW, ben−
zín, uvedení do provozu 2003,
najeto 55.000 km, 2. majitel,
barva šedá pastelová metalíza,
centrální zamykání, alarm,
denní svícení, STK do února
2019, ve velmi dobrém stavu,
vždy garážovaná, nehavarova−
ná, zimní i letní pneumatiky na
discích, autorádio s CD, pota−
hy, koberečky, skvěle udržova−
ná, cena 64.900 Kč. okres Do−
mažlice. volejte 723578781.
RR 80109

PRODÁM náhradní díly na ná−
kladní automobil DAF typ AE
45 FA, pěkné pneu s disky, roz−

měr i pro nové Avie, motor se
šestistupňovou převodovkou a
kompletní dveře do kabiny v
pěkném stavu. Případně čelní
sklo i jiné díly. Prodám také díly
na Avii 31 r.v. 1992, motor,
dveře, kardany, pětistupňovou
převodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd Dále
prodám valníkovou sklápěcí
korbu LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 180027 

PRODÁM vymazlený  PEUGE−
OT BOXER L3H2, RV 2/2015,
STK 9/2019, KM 45.000 !!!,
super stav, cena dohodou,
jsem plátce DPH. Tel.
602251722.

PRODÁM traktor Zetor 8011 s
platnou STK, pěkné pneu, do−
brý stav. Cena 85000 Kč.
Okres Klatovy. Tel.:
723622663. PM 180028 

PRODÁM pneu, alu kola, ple−
chové disky, nové i použité
např. Škoda, VW, Audi, Peu−
geot, Citroen, Ford, BMW,
Opel, Fiat, Honda, Nissan, Re−
nault, Toyota. Tel.:
602834411. RR 80219

PRODÁM Škoda Octavia kom−
bi, r. v. 2008, obsah 1. 9 tdi, 77
kW, klima, el okna, centrál na
do, tonovaná skla, parkovací
senzory, modrá barva, servisní
kniha, najeto 158 tkm,nová stk
a emise, cena 125000 Kč, Kla−
tovy, telefon: 723439518. RR
80243

KOUPÍM Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové ná−
hradní díly. Na SMS odpovím
603535061.

PRODÁM Volkswagen Touran,
r. v. 2004, 1. 9 tdi, 77 kW, kli−
ma, el okna, centrál na do, ser−
visní kniha, servisovano prvi−
delně v vw, nová stk, cena:
95000 Kč, KT: telefon:
723439518. RR 80244

PRODÁM Peugeot 5008, r. v.
2012, obsah 1.6 hdi, klimatro−
nik, abs, parkovací senzory
přední + zadní, panorama
střecha, sklápěcí zrcátka, orig

radio s usb, nekuřák, pomoc
při rozjezdu do kopce, super
stav, najeto 120 tkm + servis−
ní kniha, stříbrná barva, nová
stk, cena 195000 Kč, telefon:
723439518. RR 80245

PRODÁM Peugeot 206 sw,
modrá, obsah 1124 ccm, 44
kW, klima, servo, imobiliser, 1
majitel, benzin, dobrý stav, ce−
na včetně nové stk a emisí,
57000 Kč, Klatovy, telefon:
723439518. RR 80246 

PRODÁM Peugeot 308 sw, r. v.
2009, obsah 1. 6 hdi, 80 kW,
najeto  122000km , po servisní
kontrole, abs, klima, el okna,
radio na cd, stříbrná barva, no−
ve rozvody, cena 99000 Kč,
telefon 723439518, Klatovy.
RR 80247

PRODÁM Citroen Berlingo, r. v.
2009, obsah 1. 6 hdi, 55 kW,
plechová verze, 3 místa, najeto
121 tkm se servisní knihou,
originální velká zahrádka s rol−
nou, v nákladovém prostoru
vestavba originálních šuplíků,
nové brzdy, spojka, pneu, vel−
mi dobrý stav, cena 115000
Kč, Klatovy, telefon
723439518. RR 80248

PRODÁM sadu 4ks letních
pneu Continental 215−55−17 –
najeto do 1 000 km. 10/2015
přezuto na celoroční pneu. Sle−
va 45%. Tel.: 728185096 –
Domažlicko.

KOUPÍM m. Simson bez TP
3000 Kč. 736741967. PM
180090

KOUPÍM MERCEDES 190, r. v.
87–91, případně náhradní díly.
Tel: 736139113. PM 180029 

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI i
bez STK nebo i bez SPZ – do−
kladů. Děkuji. Tel.: 605111671.
PM 180002

MUŽ, 30 let – pracovitý, svo−
bodný, nekuřák. Hledám podo−
bně založenou, bezdětnou ženu
pro společný život. Pokud ty
hledáš hodného, zajištěného
muže pro vážný vztah, zašli
svoji odpověď do redakce. RR
80182

53/185 muž z Klatovska rád
pozná ženu, která má zájem o
vztah a je nyní bez par tnera.
Tel.: 702987727. RR 80212

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

Sběratel koupí staré mo−
tocykly ČZ, JAWA, OGAR,
skutr ČZ, moped STA−
DION i jiné značky, kom−
pletní i nekompletní, tor−
za, rámy, motory, blatní−
ky, staré technické průka−
zy a jinou technickou do−
kumentaci aj. Přijedu a
zaplatím na místě. Nabíd−
něte, určitě se domluví−
me. Telefon: 603237242,
e−mail: flemet@se−
znam.cz. RR80001
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NETTER deutscher ER 59
schlank romantisch und natur−
verbunden mit schönen Haus
und Gar ten sucht eine nette
schlank Frau 35–50 J. mit den
selben eigenschaften. Tel.:
0160−92224369 ab 19.00. RR
80181

SYMPATICKÝ vitální spor to−
vec 50/180/85 s hezkou sport.
postavou hledá normální štíh−
lou ženu, trochu divošku, na
hezký, trvalý, diskr. vztah bez
narušení soukromí, založený
na diskrétnosti, spolehlivosti a
upřímnosti, vztah na úrovni,
KT, DO, tel.: 733407817. RR
80209

ON Z BAVORSKA hledá ji z
Čech přes ag. Arendas, tel.:
720409101.

JÁ 54LETÝ hledám ženu hez−
kou, která má ráda humor, je
veselá, ukecaná, taky trochu
ráda sportuje a už nechce být
sama. Takže volej, piš – jaro už
je tu – tak ať nejsme každý
sám! Tel.: 603760174. RR
80211

JÁ ZATÍM 67/176 nekuřák,
pracující, hledám sympatickou
ženu všestranných zájmů, kte−
rá má zájem o přírodu. Auto ví−
táno, není podmínkou. Chceš
to změnit? Tel.: 607293573.
RR 80218

ROZVEDENÝ abstinent a neku−
řák hledá nezadanou ženu pro
vážné seznámení – seznamo−
vací společné víkendy, potom
trvalý společný život. Odpověď
jen od ženy, která ještě nepo−
věsila sex na hřebík a má ho
ráda. Věk a vzhled nerozhodu−
je. Tel.: +420 705404111. RR
80220

ZRALÝ muž hledá par tnerku,
která chce chovat ovečky a
zpracovávat ovčí vlnu. E−mail:
mb.klatovy@centrum.cz. RR
80228

50/180 hledá ženu pro vážný
vztah. Tel.: 721812608. Zn.:
Najdu Tě? RR 80257

44/175 hledá sympatickou že−
nu všestranných zájmů, neku−
řačku. Zn.: 607289646. RR
80234

JSEM nekuřák 46/180, štíhlé
postavy a touhle cestou hle−
dám báječnou štíhlou ženu z
Klatovska do 46 let, která má
smysl pro humor a alespoň
pár společných zájmů – zvířa−
ta, příroda, kolo, hudba. Díky

za odpověď na čísle
720221549. RR 80235

SYMPAT. chalupář 60/170,
rozved., zajištěný hledá ele−
gantní, silně dominantní přítel−
kyni – paní. K souznění duší.
Najdeme spolu stěstí? Horšov−
skotýnsko, tel.: 607293848.
RR 80236

HLEDÁM ženu na hezké chví−
le. Na věku nezáleží. Pište
SMS na tel.: 721312453. RR
80237

TOLERANTNÍ muž hledá ženu
ve věku 57−62 let do 168 cm
(spíše štíhlejší) k vážnému se−
známení, pro kterou není cha−
rakter a čestné jednání cizí. To−
též nabízím já. Více o sobě
sdělím při setkání, protože to
napoví hodně. Rád cestuji, ale
samotného mne to tolik neba−
ví. Budu se těšit na odpověď
(hlavně z Plzeňského kraje).
Tel.: 606414620. PM 180081

MUŽ 51/178 z Plzně hledá ne−
zadanou ženu přiměřeného vě−
ku na hezký vztah. Vše ostatní
nám napoví osobní setkání.
Tel.: 605080878. PM 180083

NEKUŘÁK 63/178, rozvedený,
by rád poznal ženu do 60 let.
Hledám trvalý vztah. Zájmy –

rekreační sport, kolo, činky a
malá zahrádka. Plzeň a okolí.
Vzájemná tolerance, porozu−
mění, láska. Tel.: 721532299.
PM 180084

SENIOR z Plzně SŠ, 74/185,
hledá přítelkyní na intimní chví−
le a na výlety za teplem a slun−
cem. Jen z plzně a nejbližšího
okolí. Email.:
sla.va@email.cz, tel.:
728684164 po 19. hod. PM
180095

JÁ 58 hledám férového pána,
nekuřáka pro život. Ne psaní
SMS! Který nemá s kým na
kolo, procházky, výlety atd. Za−
tím víkendy a čas ukáže. Do
60 let, nejlépe Plzeňsko, Kla−
tovsko. SMS 736414963. RR
80233

SYMPATICKÁ vdova 72/160
hledá hodného muže rodinné−
ho typu nejraději z jižního Pl−
zeňska, pro dny všední i svá−
teční. Vím, že jsi... tel.:
731580010. RR 80261

ŽENA 57/164/67, vdova, ne−
kuřačka z Plzně, později s

domkem se zahradou u Balt−
ského moře v Polsku, hledá
muže od 57 let. Mám zájem o
trvalý vztah. Auto vítáno. Pro−
sím SMS na tel.:
+420776895535. PM
180004

NAJDE se slušný, hodný a vi−
tální přítel, 70 − 80 let, který by
se mnou trávil volné chvíle od
jara do podzimu na mé chatě?
Auto vítáno. Ostatní si domlu−
víme ústně, pokud se sejde−
me. Odpovědi zasílejte na ad−
resu redakce pod č. inzerce.
PM 180087

SYMPATICKÁ slovenka žijúca
v Rokycanech mlad. vzhladu
hľadá příjemného a veselého
člověka pre krásne chvile živo−
ta. Tel.: 732331793. PM
180094

ÚČETNICTVÍ 
Klášterková. 

Tel.: 721943234. 
RR 70879

NABÍZÍM stříhání živých plo−
tů, prořezávání ovocných
stromů, sekání trávy a údržbu
i realizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 70435

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

MÁTE doma nábytek, křesla
a nevíte co s nimi??? NÁBY−
TEK do roku 1980 a bytové
doplňky (lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za od−
voz. Tel.: 608887371 / E−ma−
il: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit. Odpo−
vím.  RR 80225

NABÍZÍME bagrování, výkopo−
vé práce, kopání bazénů, ulo−
žení bazénů, odvodňovací dre−
náže okolo domů, případně ze−
mědělské drenáže, terénní a
zahradní úpravy. Dále nabízím
ukládku zeminy i větší množ−
ství cca 3000 tun. Cena při
menším množství 100Kč/t, při
větším množství sleva až na

55 Kč/t. Plzeň , Klatovy. Přešti−
ce. Tel.: 603383211,
604867469. PM 180033 

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: 

slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 80224

PROVÁDÍM zednické práce –
nahazování, štukování, malo−
vání, rekonstrukce bytového
jádra, bourací práce a další
práce dle domluvy. Rozumné
ceny. Plzeňsko, Klatovsko a
okolí. Tel.: 721757399. RR
80258

GDPR školení THP od 349 Kč.
SW profylaxe počítače 99 Kč!
www.SoftAg.cz, 374 623 540.
KŘI PM 180086

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce ne−
movitosti. Bojíte se, že přijdete
o majetek. Vše se dá řešit, ni−
kdy není pozdě. Naše právní
oddělení zdarma zanalyzuje
Vaší situaci a najde optimální
řešení. Důležité je nebát se a
začít jednat! INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180051

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti. Svěřte
nám k prodeji svou nemovitost
a přesvědčte se o rychlém jed−

nání a solidním přístupu na−
šich obchodníků. Dnes zavolá−
te, zítra jsme u vás a do měsí−
ce máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
180052

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhodných
půjček? Jako jediná realitní
kancelář v Plzeňském kraji
Vám vyplatíme až 80 % kupní
ceny vaší nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu do 24 ho−
din. Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180053

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou trans−
akcí krok za krokem. Nemovi−
tost prověříme technicky i
právně a navíc vyjednáme ma−
ximální SLEVU! A nezaplatíte
ani korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo vo−
lejte zdarma na 800 888 957.
PM 1801054

OKAMŽITÉ HOTOVOSTNÍ MI−
NI PŮJČKY „do výplaty“!
1.půjčka ZDARMA! OP ČR,
příjem, bez exekuce. Pražská
41, Plzeň, PO, ST, PÁ 11−16 h,
t.: 605760958, www.azpro−
fin.cz KŘI PM 180091

KOUPÍM králíka, velký stříbři−
tý, prodám kozí mléko 25 Kč/l,
kozí sýr 250 Kč/kg, Kdyňsko,
tel.: 723877969. RR 80208

DNE 11. 2. nalezena mouro−
vatá kočička u „výpočetky“,
ráda otvírá dveře. Tel.:
607911646. RR 80238

PROŽIJ naprostou blaženost,
báječné celkové uvolnění i pi−
kantní sex v mé náruči. Jsem
na své aktuální fotečce. Ve
velmi diskrétním soukromí u
mě ti splním tvé tajné erotic−
ké sny. Zavolej a přijď si
užít…7.30 – 18 hod., též i v
sobotu. Tel.: 739869771. KŘI
PM 180092 

PŘÍJEMNÁ baculka ve zralém
věku nabízí erotickou relaxa−
ci a krásné milování, orálek
bez a jiné er. služby ve svém
soukromém bytečku v Plzni.
Diskrétně. Tel.: 607412325.
KŘI PM 180062

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let, pr−
sa č. 5, přírodní klín. Útul−
nost, diskrétnost. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057. KŘI
PM 180076

ZEDNICKÁ PARTA prová−
dí rekonstrukce, strojní
omítání, obklady, dlažby,
jádra a veškeré zednické
práce, tel.: 723136228.
RR 80052

PYRAMIDA POKORA, LÁ−
SKA. Pobyt ve tmě. Sedm
dní od pondělí do pondě−
lí. Chléb a voda nebo va−
še strava. Duchovní růst.
Řešení zdravotních pro−
blémů. Získej 45% slevu
na pobyt! Napiš ROZ−
HLED45 a svoji mailovou
adresu na tel.
773283348.

VYKLÍZECÍ PRÁCE
– kompletní vyklizení, od−
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost vy−
malování. Nezávazná pro−
hlídka je zdarma. Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 180035 



71Rozhled 4/2018




