
K
LA

TO
VY

: P
S

Č
 3

39
 0

1,
 V

íd
eň

sk
á 

21
8 

 –
  3

76
 3

60
 3

11
, 6

03
 1

14
 2

65
, 6

05
 7

88
 0

05
  f

ax
: 3

76
 3

60
 3

12
  

In
te

rn
et

: w
w

w
.v

m
i−r

oz
hl

ed
.c

z 
  E

−m
ai

l: 
re

da
kc

e@
vm

i−r
oz

hl
ed

.c
z

3.
 4

. 2
01

9

4
2019 



2 Rozhled 4/2019

Milí čtenáři, 
svůj dubnový úvo−
dník, na rozdíl od
minulého měsíce,
začnu trošku více
kriticky, ale snad
vás tím neodradím. 
V nedávné době mě
zaujala dvě veřejná
vystoupení, a proto−

že se mě na můj názor ptalo již několik
čtenářů, zveřejním jej i v tomto úvodní−
ku. V pořadu České televize na téma
polského masa přítomný zástupce pol−
ského byznysu několikrát zdůraznil, jak
jsme nesoběstační ve výrobě potravin
a jsme vlastně závislí na tom, co nám
oni dovezou. Škoda, že mu tam přítom−
ní čeští zástupci více nepřipomněli, že
jsme ještě na počátku 90. let byli plně
soběstační ve výrobě všech potravin, a
to při zapojení pouhých 4 % obyvatel
do zemědělské výroby, naproti 20 %
obyvatel v Polsku, které v té době bylo

mnohem technicky zaostalejší než na−
še zemědělské podniky. Zjednodušeně,
tam, kde Poláci používali koně a malou
mechanizaci, jezdili už u nás moderní
traktory a jednoúčelové stroje. 
Bohužel, zemědělská politika EU, její
dotace a zakazování z nás udělali spot−
řebitele závislé na dovozu potravin
z agrárněji orientovaného a více doto−
vaného Polska. Na tom by nebylo nic
špatného, stejně jsme patřili vždy
především ke strojírenským evropským
špičkám, kdyby si Poláci lépe hlídali
kvalitu výroby.
Ke kvalitě našich potravin jen ještě
krátkou poznámku.  Pamatuji si, jak už
možná před třiceti lety mě upozorňoval
tehdejší ředitel Drůbežářského závodu
Klatovy, jak moderní je tehdy u nich za−
vedená technologie chlazení drůbeže
vzduchem, protože brání rozšiřování
salmonely. A už tehdy jsem od něj sly−
šel, že patříme k průkopníkům v Evro−
pě. Prvotřídní kvalita a zdraví spotřebi−
telů bylo u nás vždy na prvním místě. 
Jak jsou nesmyslné dotace a jak zby−
tečně komplikují situaci na trhu, jsem
si uvědomil i při předávání Českých
Oskarů, pardon Lvů. Naše filmařská eli−
ta se tam rozplývala nad filmy, které

mají také celostátní návštěvnost třeba
jen 1000 diváků. Milionové dotace ze
Státního fondu kinematografie a od Če−
ské televize, tedy zprostředkovaně od
nás diváků a plátců daní, jim umožnily
natáčet jejich filmy. Proč. Filmy neustá−
le opakované v televizi, s velkou sledo−
vaností, jsou většinou filmy natočené
za první republiky nebo za socialismu,
či trošku jednodušší nekonečné sou−
časné seriály. Nechápu, proč má být
kultura, a to jakákoli, dotovaná. Každý
podnikatel se musel také postupně vy−
pracovat a pomalu získávat širší okruh
zákazníků a nikdo jej nedotoval. A po−
chybuji, že by Vlasta Burian nebo Vo−
skovec a Werich na svoji tvorbu dostá−
vali nějaké dotace. A pořád mají co říci
a jejich filmy nás okouzlují. Proč má
pořád někdo za nás rozhodovat, co si
zaslouží naše peníze, a co ne. 
Často se mě také ptáte, co se děje
v Klatovech. Pořád se něco děje. Napří−
klad obdivovaná a maminkami chválená
nová lanová dráha v městském parku
v Klatovech má malou chybu. Inspekto−
rům z České inspekce životního prostře−
dí se nelíbí, že jako její oporu využili
tvůrci 11 vzrostlých stromů, do kterých
bylo uchyceno 16 šroubů o šířce 5 cm a

hloubce závrtu cca 5 cm. Město za tuto
chybu dostalo pokutu 100 tisíc korun.
Je to takový mrzutý kaz na jinak skvělé
myšlence a stavbě. Škoda, že dříve, než
se pustila firma Project Outdoor do stav−
by, se neporadila s nějakým zkušeným
lesákem. Asi by jim hned řekl, že do
stromů se nevrtá.
Ale pořád je také kolem nás hodně
úspěšných mladých lidí. Například obdiv
si určitě zaslouží Jitka Mertlová, stu−
dentka Gymnázia J. Vrchlického v Klato−
vech, která ve vědomostním kvízu ze
120 otázek porazila 28 nejlepších stu−
dentů ze 14 gymnázií Plzeňského kraje.
Také my jí k úspěchu blahopřejeme. 
Proto si všichni více věřme, máme být
na co hrdí, buďme na sebe i milejší,
vlídnější a těšme se na hezký duben.
Sluníčka se v něm jistě dočkáme a
když ne hned, tedy určitě na svatého
Jiří, 24. dubna, kdy jak každý ví, zem
se otevírá a podle starých pranostik
svatý Jiří zvítězil nad saní, nad ďáblem
a zvítězí i nad zimou. 
Krásný a slunečný duben, hodně užit−
ku ze čtení Rozhledu a příjemné osla−
vy Velikonoc, pálení čarodějnic a
svátku lásky vám přeje Karel Bárta,
šéfredaktor Rozhledu. 
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Elišce bude letos 12 let. Její po−
stižení se řadí mezi nejtěžší for−
my a je odkázána na 24 hodino−
vou péči druhé osoby. I přes její

velký handicap jsou možnosti
jak její stav zlepšovat a udržet,
aby svůj život mohla společně
s rodiči žít a ne živořit.

Základním prvkem je fyziotera−
pie. Eliška navštěvuje tři privát−
ní ordinace. Veškerou péči hra−
díme, a tak výtěžek z loňského
charitativního trhu byl použit na
tyto účely. Zařízení, které je
smluvní s pojišťovnou nenav−
štěvujeme, protože to není
schopno zajistit takovou čet−
nost a časový prostor, který
práce s Eliškou potřebuje.
Nechceme se vrátit do doby,
kdy Eliška plakala bolestí při ja−
kékoliv manipulaci, a proto ná−
sledně cvičíme doma. Eli cviče−
ní prospívá. K tomu však potře−
bujeme spoustu různých reha−
bilitačních pomůcek a přede−
vším rehabilitační stůl. Ten je
využíván i na oblékání, masáže
a další potřebné úkony. Výtěžek
z letošního charitativního trhu
bude proto věnován na renova−
ci čalounění tohoto stolu, který
je díky intenzivnímu využívání
již řádně opotřeben. 

Dana Vachtlová

STUDIO KRÁSY KLATOVY 
Vás srdečně zve na den otevřených dveří 

8. 4. 2019 od 9.00 do 17.00 hod.
9. 4. 2019 od 9.00 do 15.00 hod.

v prostorách studia –  Randova 114, KLATOVY
V rámci této akce bude pořádán

CHARITATIVNÍ VELIKONOČNÍ TRH
Zakoupit bude možné rukodělné výrobky.
Výtěžek bude věnován Elišce Vachtlové 

s dětskou mozkovou obrnou.
www.podejnamruku.cz

www.studiokrasyklatovy.cz

Studio Krásy v Klatovech po−
řádá již druhým rokem den
otevřených dveří spojený
s charitativním velikonočním
trhem. Při této příležitosti si mů−
žete nejen prohlédnout prostory
našeho studia, ale také zakoupit
rukodělné výrobky, které Vás
nebo Vaše blízké zcela jistě po−
těší. Zároveň tak finančně pod−
poříte Elišku Vachtlovou, holčič−
ku s dětskou mozkovou obr−
nou, které výtěžek z prodeje bu−
de věnován. 
Jste srdečně zváni, těšíme se
na Vás. 

Za kolektiv 
Hejduková Helena

Charitativní velikonoční trh
pomáhá nemocné Elišce
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Výzva
Pánové, kteří jste absolvova−
li základní vojenskou službu
v Líních u Plzně u vojenské−
ho útvaru 2494 v roce 1966
až 1968, ozvěte se. 
Setkání bývalých záklaďáků
se uskuteční v sobotu 4. květ−
na 2019 ve 14:00 hodin
v Chotěšově u Plzně v Restau−
raci Pod Klášterem.

Kontakt: 
739 690 532, 604 692 023

Tropická vedra nad 30 °C již pro nás nejsou ničím
nezvyklým. Zvláště v posledních letech si s námi
počasí zahrává a pro lidi s horší termoregulací,
nemocným srdcem, vysokým tla−
kem, astmatem, seniory i malé
děti, může již být vysoká teplota
přímo nebezpečná. Člověk se
subjektivně cítí nejlépe při teplo−
tách 21–24 stupňů Celsia. Jak
vyšší, tak nižší teploty na lidský
organismus působí negativně.
Máte−li horko doma, ztrácí domov funkci místa od−
počinku. Cítíte se unavení, podráždění, v noci se
nevyspíte. Je−li horko na pracovišti, špatně se
soustředíte, hůře se vám komunikuje s kolegy,
klesá pracovní výkonnost, musíte více dbát na do−
držování pitného režimu. 
Co jiného si proto pořídit na letní parna, než klimati−
zaci? Toto zařízení je totiž stále nejúčinnějším po−
mocníkem v boji s vysokými teplotami ve vnitřních
prostorách. A my vám nyní představujeme čtyři dů−
vody, proč si klimatizaci koupit.

1.  Rychlé ochlazení místnosti
Základní výhodou klimatizace je samozřejmě rychlé
a účinné ochlazení místnosti. Když venku stoupají
teploty k třicítkám, měli byste mít možnost před ve−
drem uniknout do chladu svých domovů. Jen se vy−
varujte toho, abyste si místnost příliš nepodchladili,
protože si v tom případě koledujete o nějakou angí−
nu. Rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou by totiž ne−
měl být vyšší než 6 °C.

2.  Pozitivní vliv na zdraví
Pokud klimatizaci používáte správně, bude mít pozitiv−
ní dopad na vaše zdraví. V přehřáté místnosti vám to

totiž hůře myslí, jste více unavení a
podráždění. V takovémto prostředí se
zároveň snižuje kvalita spánku, která
je důležitá pro regeneraci našeho or−
ganismu. Klimatizace má také jednu
důležitou funkci. Díky filtrům, které

jsou uvnitř zařízení, funguje podo−
bně jako čistička

vzduchu. Ze vzduchu odstraňuje bak−
terie, nečistoty, prachové a pylové
částice.
Někteří lidé dávají před klimatizací
přednost větrákům, ale klimatizace je
rozhodně vůči zdraví šetrnější už jenom
tím, že nevíří prach, a tak nevyvolává
alergie a respirační problémy.

3.  Klimatizace snižuje vlhkost
Klimatizace nejen že chladí a čistí
vzduch, ale zároveň snižuje i jeho vlh−
kost. Tím zabraňuje vzniku plísní a bakte−
rií, které mají opět negativní dopad na náš or−
ganismus. Příliš vlhký vzduch navíc škodí zdivu, spot−
řebičům a nábytku. Klimatizace tak prodlužuje jejich
životnost.

4.   Klimatizace zlepšuje 
pracovní podmínky
Stále ještě není klimatizace v domácnostech tak rozší−

řená, jako v průmyslových halách a kancelářích. Dů−
vod je zřejmý, výrazným způsobem zlepšuje pracovní
podmínky a zaměstnavatelé jsou si toho vědomi.
S rostoucí teplotou se totiž snižuje produktivita práce,
díky tomu, že jsou zaměstnanci více unavení, zhoršu−
je se jejich myšlení a schopnost koncentrace, a záro−
veň dochází k nárůstu chyb během pracovní doby.
Použití klimatizace pomáhá udržovat standardní pra−
covní prostředí, které je důležité pro správné fungová−
ní firmy. Postupně se ale klimatizace dostává i do

českých domácností. 
S výběrem vhodné klimati−
zace, její správnou instalací
a dlouhodobým servisem
vám rádi pomohou odbor−
níci v klatovské firmě

Elektro Efekt s.r.o., kteří s její
montáží a servisem mají

dlouhodobé zkušenosti. Firma
Elektro Efekt s.r.o. dodává a
montuje klimatizace jak do
soukromých bytů, domů, tak
do malých, středních i velkých
firem. Má bohaté zkušenosti

s klimatizováním serveroven a ar−
chivů. Preferuje prvotřídní značky klimatizací značky
Daikin, Panasonic s úsporou energie až o 60 %.
V rámci svých služeb nabízí také čištění klimatizace,
které je součástí dlouhodobé péče o klimatizaci. Přijď−
te se poradit a probrat vaše potřeby a požadavky
s odborníky Elektro Efekt s.r.o. v Klatovech, dokud je
ještě čas a tropická vedra nás ještě netrápí.          (pi)

4 hlavní důvody proč si pořídit klimatizaci

OBCHOD l E-SHOP l MONTÁŽ l SERVIS
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899 000 Kč 2 199 000 Kč
Chata 2+1 (56 m2), 
Pňovany
Chata – jednopodlažní, ve velmi dobrém stavu, s ga−
ráží. IS: voda – vlastní vr t, el. 220/380V, topení: 
lokální TP, jímka. Chata stojí v těsné blízkosti 
přehradní nádrže Hracholusky, na pronajatém po−
zemku s ročním nájemným 4.056,− Kč. 
Krásná, klidná lokalita.

� 734 319 302

1 599 000 Kč 

Chata 2+kk/B (40 m2), 
Vranov u Stříbra
Chata dispozičně řešena jako 2+kk s balkonem
a zádveřím, s dřevěná s omítnutím, částečně pod−
sklepena. IS: elektřina 220/380V, topení: lokální TP,
WC, studna cca 150m od chaty. Krásná, klidná 
lokalita. 
Vřele doporučujeme! 

� 734 319 302

599 000 Kč

RD 6+1/G (1341 m2), 
Myslív, okr. Klatovy
RD nedaleko Klatov, dům je částečně podsklepen
a přísluší k němu garáž, vesnické stavení na pozem−
ku u domu a cca 300 m od domu pozemek o veli−
kosti 780 m2, na kterém je povolena stavba RD. Vel−
mi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení či 
rekreaci. 
Vřele doporučujeme. � 734 319 301

1 190 000 Kč

Zahrada (739 m2), Slatina, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji pozemek, který lze využít jako 
zahradu či jako zázemí pro rybaření nebo relaxaci,
nachází se u Liteňského rybníku. Velmi zajímavá na−
bídka pro klid a odpočinek. K pozemku přísluší
i vlastní přístupová komunikace o velikosti 870 m2,
která je součástí kupní ceny. 
Vřele doporučujeme.

� 734 319 301

135 000 Kč

D G G

2+kk (45 m2), Vrchlického ul., Plzeň 
Byt v OV nachází se v 4. patře (posledním) cihlového
domu bez výtahu. Byt je po kompletní rekonstrukci.
Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v žáda−
né lokalitě. V okolí veškerá občanská vybavenost.
Možno financovat hypotečním úvěrem, který Vám
zdarma zprostředkujeme. 
Vřele doporučujeme! 

� 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

2+kk (64 m2), ul. Rozvojová zóna, 
Janovice nad Úhlavou
Byt nacházející se v prvním patře bytového domu.
Nacházející se v lokalitě bývalých kasáren. Velmi 
výhodná nabídka k investici či k bydlení v klidné 
lokalitě. 
Doporučujeme. 

� 734 319 301

759 000 Kč
Stavební pozemek (459 m2), 
Dolní Lukavice
Nabízíme k prodeji rovinatý stavební pozemek v Dol−
ní Lukavici, okr. Plzeň−jih. Přístup k pozemku je po
zpevněné obecní komunikaci. IS: veškeré v komuni−
kaci u pozemku. Velmi pěkná lokalita. 
Doporučujeme! 

� 734 319 302

350 000 Kč
Stavební pozemek (5 531 m2), Chudenice
okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji stavební pozemek který se na−
chází mezi obcemi Chudenice a Slatina, v blízkosti
místního koupaliště. Pozemek dle Územního plánu:
Občanská vybavenost. IS. Elektřina v blízkosti po−
zemku. K pozemku přísluší i přístupová komunikace
o velikosti 476 m2, která je součástí kupní ceny. Vel−
mi doporučujeme! � 734 319 301
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Uzená kýta, uzená zlatá krkovice, mo−
ravská krkovice, uzená plec, pražský
uzený bok, nebo také bez kosti an−
glická slanina, pražská slanina a dal−
ší uzené speciality z vepřového ma−
sa… Bez téhle typické české specia−
lity si Velikonoce snad ani nedokáže−
me představit. Také velmi oblíbená
velikonoční nádivka by nám bez uze−
ného asi moc nechutnala.
Z naší malé ankety mezi návštěvníky
oblíbeného klatovského Řeznictví
U Pavlíka v Klatovech pod nemocnicí
vyplynulo, že pravidelní zákazníci si na
uzené maso z tohoto řeznictví tak zvyk−
li, že jiné už nechtějí. Nejvíce jim prý
připomíná uzená masa, která se kdysi
dělávala doma na vesnici, jak řekla jed−
na zákaznice. 
„Když jsem zjistila, kolik vody, sušené
krve, fosfátů a dalších příměsí obsahu−
je balené uzené maso prodávané v su−

permarketech, už jsem ho nekoupila.
Jsem moc ráda, že jsem objevila tady
to malé soukromé řeznictví, kde vyrábí
uzené maso poctivě a podle sta−
rých receptur, tak jak ho dělával
i náš dědeček na vesnici,“ říká pa−
ní Jana z Klatov. Paní Jana si moh−
la vybrat hned z několika druhů
zlatého i tmavého uzeného masa.
Nejoblíbenější je uzená krkovička,
šunka od kosti a samozřejmě uze−
ná slanina. Pan Havlíček uzené
sám vyrábí a šetrně udí v moderní
udírně s přídavkem správně namí−
chaných dřevěných pilin.
Protože se již blíží oblíbené pálení
čarodějnic a díky příznivému po−
časí se naplno rozbíhá grilovací
sezóna, připravuje pan Havlíček dosta−
tek surovin pro chutné domácí grilová−
ní. Nabízí především svoje vyhlášené
Pavlíkovy krumlovské špekáčky. Ty

jsou jistotou úspěchu a
chutnají každému. Jak
zdůrazňuje všem zákazní−
kům, jsou jen a jen

z masa. Neobsahují žádné
fosfáty, žádnou sóju ani
mouku, ale jen maso ve

správném tradičním poměru 50 % ve−
přového a 50 % hovězího masa, trochu
vepřového špeku a koření. 
Maso na špekáčky je pečlivě vybíráno

a technologie jejich výroby vychází
z tradičních českých řeznických recep−
tur. Jsou zaručeně bezlepkové, proto je
mohou i lidé, kteří mají tuto dietu. Není
divu, že jsou pak někteří labužníci

ochotni prohlašovat, že špekáček
od Pavlíka je nejlepší

špekáček na
světě. Doporučit
můžeme ke gri−
lování i klobásy

od Pavlíka. Naprosto skvělé jsou
Pavlíkovy koňské i šunkové klo−
básy, jedinečné jsou i pikantní
Pavlíkovy paprikové klobásy. Kdo
chce na Velikonoce malé rychlé
občerstvení pro návštěvy, připraví
si zásoby Pavlíkových krumlov−
ských párečků. 
Pan Havlíček vám poradí, i jak
na velikonoční nádivku a prodá
vše, co budete potřebovat: uzené

maso, kousek vepřové kýty, telecího
masa a vajíčka z domácího chovu.
Přijďte a využijte i velikonoční cenové
zvýhodnění.                                    (pr)

Nejlepší špekáčky na pálení čarodějnic 
a uzené na Velikonoce
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Obyčejné jablko, 
výjimečný nápoj!

Divoké jablko
cidre

www.divokejablko.cz

www.facebook.com/divokejablko/

-
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Vzduchové tepelné èer −
padlo je takové, které zís−
kává energii ze vzduchu.
Díky této získané energii
mùže foukat teplý vzduch
pøímo do vytápì ného pro−
storu, nebo dodává teplo
do radiátorù èi podlahové−
ho topení. Metoda dodá−
vání tepla do radiá torù èi
podlahového topení je ob−
vyklejší a plnì nahrazuje kotle 
plynové i kotle na pevná paliva. Za−
stavme se u této varianty získá vání
energie, abychom si vysvìtlili sys−
tém fungování vzduchového
èerpadla a jeho výhody. Málokdo si
umí pøedstavit, že i pøi extrémních
mrazech −20 OC tepelné èerpadlo to−
pí, a pro to stále ještì pøežívají kla−
sické zpùsoby vytápìní.

Princip vzduchového te−
pelného èerpadla je velmi
jednoduchý, bezpeèný a spo −
lehlivý. Teplonosná látka (tzv.
chladivo) odebírá teplo ze
vzduchu i pøi vysokém mrazu.
Chladivo má schopnost vy −
paøovat se i pøi velmi nízkých
teplotách. Díky procesu vypa −
øování se odebírá okolnímu
pro støedí teplo.

Páry chladiva se ve
výměníku ochlazují
vodou z otopného
systému a kondenzu−
jí. Tímto se teplo zís−
kané při vypařování
předá do otop ného
systému. Bìhem kon −
denzace chladiva se
teplo uvolòuje a ve
výmìníku tepelného
èerpadla odevzdává

tepelnou energii do vody
v otopném systému.

Podobný princip založený na vý−
paru a kondenzaci platí i pro zemní
tepelná èerpadla (energii získáváme
z vrtù èi zemního kolektoru), nebo
pro systém voda – voda (vy užíváme
energii ve vodì). Pøesto, že se zdá

využití vody jako nej −
vhodnìjší zdroj ener−
gie, je z více dùvodù
možno použít tuto
technologii jen zøíd ka.
Blíže rádi vysvìtlíme.

Ujiš�ujeme vás, že
tepelné èerpa dlo sys −
tému vzduch – voda
pracuje i pøi velkých
mrazech. Samo zøej −
mì efektivita  rùzných

tepelných èerpadel
a rozsah, do jaké zá−
porné teploty pracují,
jsou rozdílné. Rádi
vám doporučíme
značku a model, kte−
rý nejlépe odpovídá
vašim podmínkám
a vašim požadavkům
na vytápění, ohřev
teplé vody nebo ba−
zénu. Nemu síte se
obávat ani hlučnosti
kvalitních  tepelných

čerpadel. Navíc, pokud  je zapotřebí
zařízení s extremně tichým provo−
zem, máme k dispozici  novou řadu
od společnosti Viess mann, která je
vhodná pro hustou zástavbu, řadové
domy a další místa, kde tepelné čer−
padlo není vůbec slyšet.

Rozhodnete−li se,
že chcete váš dùm
zhodnotit a zainvestovat tak do
zemního primárního okruhu tepel−
ného èerpadla (což mùže být vrt
nebo zemní kolektor), doporu èu −
jeme vám vynikající tepelná èer −
padla znaèky NIBE. Toto øešení je
více využíváno v horských, klima−
ticky drsnìjších podmínkách než
v místech s mírnìjším klimatem.

Neodkládejte rozhodnutí zbavit se
drahého vytápìní plynem nebo bì −
hání kolem stávajícího kotle. Vy −
zkou šejte si nové moderní vytápìní
ještì v této topné sezónì!
VYUŽIJTE POSLEDNÍ KOLO
KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ!!!

ZA STARÝ KOTEL 120 000 Kč.
Ing. Jiří Tichota

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

pøípadnì volejte 
s odbornými dotazy na 

777 939 270.

Mráz a vzduchová tepelná èerpadla

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!

11Rozhled 4/2019



12 Rozhled 4/2019



13Rozhled 4/2019



14 Rozhled 4/2019

Akreditovaná laboratoř společnosti
Monhart Akustik s.r.o., se sídlem ve
Švihově, se měřením hluku zabývá
už 25 let. Její vznik i nabízené služby
pro občany, soukromníky, firmy, or−
ganizace a sdružení nám přiblížila
jednatelka společnosti Ing. Daniela
Monhartová, MBA.
„V roce 1994 se rozhodl založit
vlastní firmu můj otec, který se pro−
blematikou akustiky profesionálně
zabýval na předchozím pracovišti.
Během následujících let firma po−
stupně rozšiřovala nabídku svých
služeb až do současného stavu. Za
zmínku určitě stojí, že je mj. autorem
unikátní, patentované diagnostické
metody měření hluku velkých elek−
trických točivých i netočivých strojů
v energetice, kterou využívají provo−
zovatelé energetického zařízení v ČR
i v zahraničí.“

Jaké služby firma Monhart
Akustik nabízí?
To byl také hlavní důvod našeho
dalšího setkání s Ing. Danielou
Monhar tovou, MBA, jednatelkou
společnosti. 
l Jak je důležité měření hluku?
S potřebou měření hluku se setkává−
me na každém kroku. Naše firma
měří hluk jednotlivých strojů a zaří−
zení, vzduchotechniky, v pracovním
prostředí ve firmách, v obytné zá−
stavbě, v restauracích, na sportoviš−
tích, v silniční a železniční dopravě a
podobně. Řečeno jednou větou: všu−
de tam, kde je nějaký hluk a je poža−
davek na jeho měření. Na základě
naměřených hodnot zpracujeme ak−

reditovaný protokol z měření, ve kte−
rém je uveden soulad či nesoulad
s příslušnými zákonnými předpisy,
jak pro oblast pracovního prostředí,
tak i pro oblast komunální. Protokol
z měření dále slouží
pro stanovení způsobu
ochrany zdraví zaměs−
tnanců anebo obytné
zástavby. Společnost
se dále zabývá vypra−
cováním hlukových
studií, ve kterých se na
základě naměřených
dat a výpočtů predikuje
vývoj hlukové situace
ve zkoumaném, mnoh−
dy i projektovaném
prostoru. v obytné zá−
stavbě v blízkosti zdro−
je hluku, kterým mo−
hou být, např. výrobní
závody, silniční nebo
železniční doprava,
apod. 
l Jakou důležitost
má hluková studie?
Hlukovou studii považujeme za klíčo−
vý dokument, který napovídá, jakým
směrem se bude měnit hluková situa−
ce ve výrobních závodech a v jejich
okolí, v okolí silničních a železničních
tras atd. a zpravidla obsahuje i návrh
relevantních protihlukových opatření
tak, aby byla v souladu se zákonnými
předpisy a normami. Je jedním z pod−
kladů pro územní či stavební řízení a
pro hodnocení vlivů hluku na životní
prostředí. Hlukové studie vyžadují hy−
gienické stanice i stavební úřady.
l Klient od vás dostane hlukovou
studii. A co dál?

V případě negativních výsledků navr−
hujeme klientovi protihluková opatře−
ní i jejich možnou realizaci. Naším
záměrem je nabídnout zákazníkovi
možnost komplexního řešení formou
„dodávky na klíč“. Cílem je vyřešit
jeho problém s hlukem. Konkrétní re−
alizaci úprav zajišťujeme podle na−
šich návrhů a dlouholetých zkuše−
ností. 
l Měříte hluk i na základě stížnos−
tí?
Samozřejmě. Provádíme akreditova−
né měření hluku na základě stížností
jednotlivců, nejrůznějších organizací,
sdružení, firem a podobně. Například
je to hluk z kotelen, od výtahů, z vět−

ráků namontovaných na střechách
domů, hluk ze sousedních objektů.
Součástí našeho zjištění je i návrh na
odhlučnění. 
l Jaké další služby nabízíte?
O měření hluku jsme už hovořili. Dá−
le zajišťujeme akreditované měření
prašnosti a vibrací v pracovním pro−
středí. Zákazníkům rovněž nabízíme
poradenskou a konzultační činnost
zaměřenou na snižování hluku, jak
v oblasti hygienické, tak i v oblasti
technické akustiky.  Máme dlouho−
leté zkušenosti v oblasti měření
a analýzy hluku, což se promítá

i v návrzích konkrétních protihluko−
vých opatření. 

Vyšli jsme vstříc 
požadavkům klientů
l Rozšiřujete nabídku svých slu−
žeb?
Našim cílem je, aby si u nás klient
mohl objednat co největší rozsah
služeb. Proto jsme naše služby roz−
šířili o akreditované měření chemic−
kých škodlivin a prašnosti. Zákazníci
jsou vždy rádi, když u jedné firmy,
pod jednou střechou, dostanou po−
třebné služby. Tato měření jim napří−
klad slouží pro kategorizaci pracov−
ních profesí u firem. Klient od nás
dostane akreditovanou zprávu včet−
ně doporučení a návrhu na zařazení
pracovníků do kategorií.
l Co vám ukázalo 25 let činnosti
firmy?
Za tu dobu je vidět znatelný posun
jednak u zaměstnavatelů zabezpečit
ochranu a zdraví svých zaměstnan−
ců, jednak se u veřejnosti zvyšuje
zájem o problematiku hluku, praš−
nosti a podobně, protože ji to prostě
obtěžuje. Lidem už není lhostejné
prostředí, ve kterém pracují a žijí.
A to je dobré zjištění.
Dříve se pozornost věnovala zejména
prachu a zápachu a hluk byl až na
dalším místě. To už dnes naštěstí ne−
platí. Měříme tak například i hlučnost
čističek odpadních vod, transformá−
torových stanic, průmyslových zón,
které jsou v blízkosti obytné zástavby. 
Za těch 25 let se služby naší akredi−
tované laboratoře v oblasti hygienic−
kého měření hluku vykrystalizovaly
na měření toho, co naše potenciální
partnery nejvíce pálí, tzn. na měření
hluku, prašnosti, chemických škodli−
vin a vibrací. To jsou aktivity, kterými
se zabýváme a které rozvíjíme. Nabí−
zíme je firmám, společnostem, sdru−
žením, soukromníkům i široké veřej−
nosti. Preferujeme individuální pří−
stup k zákazníkům bez rozdílu rozsa−
hu zakázky a dosavadní reakce od
našich vážených zákazníků prokazu−
jí, že jsme na správné cestě.     (re)

25 let na trhu – Monhart Akustik s.r.o. Švihov

Zakladadel firmy Ing. František Monhart

Je známou pravdou, že nadměrný hluk našemu zdraví neprospívá. Platí to
nejen v oblasti slyšitelné, kdy v důsledku velkého zatížení může poškodit
sluchový orgán, ale i v oblasti neslyšitelné, na nízkých frekvencích, kdy
může vést až k závažným problémům vnitřních orgánů těla a nervového
systému. Lidé, trvale se pohybující v prostředí s nadměrnou úrovní hluku,
mohou mít významně zvýšené riziko srdečních onemocnění oproti lidem,
kteří se pohybují v tichu. Nejvíce ohroženou skupinou jsou mladí lidé a ku−
řáci. Pro představu – jedoucí auto vydává průměrný hluk 70 decibelů, sbí−
ječka 100 a startující letadlo 120 decibelů. 
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OTÁZKA: Jak správně určit tržní
cenu nemovitosti?
ODPOVĚĎ: Se stanovením správ−
né prodejní ceny se potýká takřka kaž−
dý, kdo chce svou nemovitost nabízet
na realitním trhu, aby majitel neprodělal
a zároveň prodal svou nemovitost v při−
měřeném čase, je správné určení po−
čáteční nabídkové ceny zásadní. Nej−
lepší cestou je obrátit se na zkušeného
realitního makléře, který se na realitním
trhu vyzná a prodávanou nemovitost
dokáže dobře ohodnotit. Pokud se pro−
dávající do této složité záležitosti pustí
sám, bude to pro něj určitě hodně ča−
sově náročné a většinou se mu na prv−
ní pokus nepodaří stanovit adekvátní
cenu, kterou by realitní trh v dané po−
době akceptoval. Prodávající má oproti
realitnímu makléři omezené možnosti,
zkušenosti a informace a ve své pod−
statě může vycházet pouze z nabídko−
vých cen na trhu. Nezná na rozdíl od
profesionálního makléře ceny skutečné
prodejní, které se od těch nabídkových
často hodně liší. Finální ceny jsou uve−
deny pouze v kupní smlouvě.

Existuje hned několik faktorů, které ce−
nu nemovitosti ovlivňují. Patří k nim na−
příklad lokalita, stáří a stav nemovitosti,
druh budovy, umístění bytu v domě,
sousedské vztahy, dispozice, výhledy a
mnoho dalších. Všechny musí majitel
při posuzování své nemovitosti zohled−
nit, aby dokázal stanovit správnou ce−
nu, kterou trh přijme. Pokud prodejní
cenu nastaví pod tržní hodnotu nemo−
vitosti, sice patrně velmi rychle prodá,
ale může při prodeji zbytečně prodělat.
Paradoxně ale může zbytečně prodělat
i v případě, pokud příliš dlouho trvá na
neúměrně vysoké ceně. Mnoho prodá−
vajících argumentuje, že před pěti lety
koupili svou nemovitost za dva miliony,
tak ji chtějí také za dva miliony prodat.

Případně, že v bytě udělali ještě rekon−
strukci za půl milionu, takže jejich ne−
movitost bude stát 2,5 milionu. Takto
zjednodušeně ale realitní trh nefunguje.
Ceny nemovitostí se relativně rychle
vyvíjejí v čase a realizovaná kupní cena
nemovitosti před několika lety často již
neodpovídá dnešní situaci na realitním
trhu. Ani provedená a často nákladná
rekonstrukce nezvedá hodnotu nemo−
vitosti přímou úměrou, většinou se tato
investice nevrátí celá. Je nutno počítat
s určitým opotřebením.
Správný postup, jak v prvopočátku
prodeje nastavit prodejní cenu nemovi−
tosti, zahrnuje několik kroků. Tím prv−
ním by mělo být pro−
zkoumání nabídky po−
dobných nemovitostí,
které se prodávají v da−
né lokalitě. Poslouží
k tomu například in−
zertní servery, kam lze
zadat parametry jako je
typ nemovitosti, dispo−
zice, velikost v met−
rech čtverečních apod.
Na základě alespoň 10
vyhledaných nemovi−
tostí je možné zjistit
orientační cenu. Pro
větší přesnost se

u nich dá spočítat průměrná cena za
m2, kterou je pak možné aplikovat na
prodávanou nemovitost. Díky těmto
krokům lze zjistit hrubý odhad nabídko−
vých cen u obdobného typu nemovitos−
tí. Zpřesnit cenu umí realitní makléř,
protože ten zná reálné prodejní ceny ob−
dobných nemovitostí. Pokud chce klient
cenu nastavit výš a na prodej výrazně
nespěchá, lze to na předem stanovenou
dobu zkusit. Ovšem pokud se na nabíd−
ku nemovitosti nikdo tři – čtyři týdny ne−
ozve, je to znamení, že je cena pro ku−
pující moc vysoká a prodávající by měl
uvažovat o úpravě nabídkové ceny.
V okamžiku, kdy se objeví zájemci, je to
signál, že cena je již na reálné tržní
úrovni a klient získává jistotu, že svou
nemovitost prodá za nejvyšší cenu, kte−
rou je trh ochoten akceptovat.

Ptáte se..

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

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

www.autospolplus.cz

www.skodaplus.cz

JEDNODUŠE
VÝHODNÁ NABÍDKA

ŠKODA CITIGO AMBITION
1,0 MPI / 44 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA FABIA AMBITION
1,0 MPI / 55 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA RAPID AMBITION
1,0 TSI / 70 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA AMBITION
1,2 TSI / 81 KW

Cena

Do provozu

Tachometr

Novinku ŠKODA SCALA vám slavnostně představíme v našem autosalonu 24. dubna 2019
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skodanejmix.cz

ROZHOUPEJTE SE 

ŠKODA FABIA 

AUTOSPOL PLUS

www.autospolplus.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOSPOL PLUS
Strakonická 366

Tel.: 376 512 639
www.autospolplus.cz

800 600 000 .

Do 31. 5. 2019

53 %

Originální příslušenství

Výprodej vozů ŠKODA Fabia s bonusem až 48.400 Kč při platbě v hotovosti
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Dozvěděli jsme se, že v minulých
dnech byla otevřena největší prodej−
na krmiv a potřeb pro chovatele na
Klatovsku, a tak jsme vyrazili přímo
na místo zjistit více…
A snadno jsme ji našli na
pro většinu místních
obyvatel známém místě,
a to v Klatovech v Dra−
gounské ulici v prodej−
ním areálu firmy FER−
RUM naproti MARKETU
s mnohaletou tradicí. 
A zjistili jsme, že se
vskutku jedná o výji−
mečnou a pro daný sor−
timent nezvykle velkou
prodejnu, která vznikla
přestavbou původního
starého skladu se zámě−
rem nabídnout chovate−
lům větší, přehlednější a
příjemnější prodejní pro−
story. A pak také fakt, že
tato prodejna patří firmě FERRUM a
je obchodní součástí stávajícího
MARKETU…
Při vstupu do prodejny přes dvoje
automaticky otevíratelné dveře jsme
uviděli navigační ceduli, která ukazo−
vala členění prodejny na část zaměře−
nou na chov domácích mazlíčků a na
část určenou pro chov hospodář−
ských zvířat, a tak jsme měli příjemně
usnadněnou orientaci na prodejní plo−
še této prodejny, která je ve velikosti
přes 400 m2 prodejní plochy.
Na zákazníky zde čekají velmi pře−

hledně uspořádané regály s dobrou
a logickou sortimentní navigací nad
regály…

Sen domácích mazlíčků
Nejdříve jsme se podívali do prostoru
určeného pro tzv. domácí mazlíčky.
Našli jsme tam mimořádně široký sor−
timent rozmanitých potřeb pro zdra−
vou výživu pejsků, kočiček, morčat,

králíčků, křečků aj. hlodavců ale i exo−
tických ptáčků.  A také i další potřeby
pro jejich chov, jako jsou vodítka,
obojky, hračky, pelíšky, misky apod…
Na můj dotaz, co za krmivo by nám
mohli nabídnout pro našeho pejska,
jsme se od příjemného a ochotného
personálu dozvěděli, že zde: „Nabízejí
velmi rozsáhlý sortiment krmiv se za−
měřením dle velikosti psa, jeho stáří a
zatížení a to v rozsahu od velmi levné
ekonomické řady až po krmiva pro ná−
ročné zákazníky v nejlepší možné ja−
kosti na českém trhu.“

A kolegyně zjistila, že nabídka krmiv
pro kočičky je také velmi rozmanitá a
neměla problém si vybrat pro svého

trošku rozmazleného koči−
čího miláčka, který hned
tak něco nebaští…
V této části určené pro
malá a domácí zvířata nás
překvapila neobyčejně ši−
roká nabídka návnad na ry−
by všeho druhu, která
opravdu nebývá běžnou
v jiných prodejnách a jistě
potěší každého rybáře. 

Koně budou skákat 
a králíci přibírat
Zajímavé je i oddělení krmiv pro hos−
podářská zvířata. Také tam jsme viděli
ve větších regálech s velmi přehled−

ným uspořádáním mimořádně pes−
trou nabídku potřeb pro zdravou výži−
vu a úspěšný chov rozmanitých hos−
podářských zvířat.  A to od granulova−
ných a sypkých krmiv počínaje, přes
šroty, otruby, kukuřici, slunečnici, obi−
lí, různé krmné doplňky, jako jsou vita−
míny, minerály, lizy až po pítka, krmít−
ka, el. ohradníky, potřeby pro dojení a
mnoho dalšího… co neodborník jen
těžko pojmenovává…
No prostě chovatelé drůbeže, králíků,
koz, oveček, skotu, vepřů i koní si v té−
to prodejně určitě vyberou. A ten, kdo

má doma něja−
kého toho ma−
lého mazlíčka,
si může být jis−
tý, že v nové
prodejně krmiv
firmy Ferrum
Market v Klato−
vech najde
vždy to nej−
vhodnější kr−
mivo pro zdra−
vý vývoj a
mnoho vhod−
ných doplňků.
„Přijďte se po−
dívat a můžete

nám i poradit, co dalšího v sortimentu
byste v naší nové prodejně krmiv oce−
nili,“ zve k návštěvě prodejny pan Vác−
lav Rába, zástupce ředitele divize hos−
podářských potřeb firmy Ferrum.   (pi)

Nová mimořádná prodejna 
pro chovatele
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Asi málokdo ví, že klatovský Rotary klub zprostředkoval už deseti studentům
roční výměnný studijní pobyt v zahraničí. 
Přestože každoročně nabídka obsahuje téměř třicet států ve všech světadílech,
zatím je největší zájem o Severní a Jižní Ameriku. Potvrdilo to i vystoupení tří děv−
čat, která na besedě v Okresní knihovně v Kla tovech komentovala deset měsíců

prožitých v USA a
v Kolumbii. Jak
zaznělo v průbě−
hu večera, za ur−
čitých podmínek
mají tuto možnost
i další zájemci
z Klatovska ve vě−
ku 15–18 let, kteří se pro školní rok 2020/2021 mohou při−
hlásit do konce října 2019. A ti, kteří nechtějí trávit dlouhých
deset měsíců v zahraničí a mají chuť vycestovat o prázdni−
nách, se mohou účastnit krátkodobých kempů s tematickým
zamřením. Besedy se zúčastnili i tři studenti ze zámoří, kteří
díky Rotary studují v Klatovech.                                        (vh)
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Do Brnířova
na traktory
Už 8. setkání starých traktorů
a veteránů v Brnířově na Do−
mažlicku proběhne v sobotu
11. května 2019. 

Jste srdečně zváni. 

www.traktorybrnirov.sweb.cz 

Prezident Rotary clubu Klatovy MUDr.
František Musil s Patty z Tchaj Wanu
při besedě v okresní knihovně.

Dlouhodobé výměnné studijní pobyty patří mezi nejvýz−
namnější programy Rotary a navázané kontakty se mění v
trvalá přátelství, která trvají i přes velké vzdálenosti, které
mezi sebou jejich účastníci mají.

Z Klatov s Rotary do světa za vzděláním a přáteli
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Každý si chce v téhle době
užívat sluníčka. Chodíme
na procházky, jezdíme na
kole a pracujeme na za−
hrádkách. Ve stínu je ještě
zima, ale na sluníčku se už
začínáme potit. Stačí málo
a můžeme cítit příznaky
nachlazení, bolesti v krku,
bolesti svalů, únavu, vy−
čerpání a horečku. Ne vždy
je to jen obyčejná chřipka.
Napadení organismu je pro
viry po zimním období

jednodušší. Určitě jsme
přes zimu neměli tolik vitamínů jako
v létě. Nebylo ani tolik sluníčka, aby
nám pomohlo vyrobit dostatek vitamí−
nu D. Zkrátka, přece jen je třeba dá−
vat pozor.
Při oslabeném organismu nás snadně−
ji napadají herpes viry,
viry mononukleózy a
cytomegaloviry. Začíná
to opary na rtech, další
příznaky jsou bolesti
v krku, špatné polykání,
ale můžete zaznamenat
i zánět jater či střev
s kolikovými průjmy.
Většinou nechybí ani
horečky. Už dlouhodo−
bě zvýšená teplota zna−
čí virové napadení.
U jedné klientky jsem viděla do modra
zbarvený ekzém na uších, stále červe−
né tváře a také se jí točila hlava. Ne−
mohla být na sluníčku ani kratší dobu
bez pokrývky hlavy. Tohle všechno
způsobil cytomegalovirus. A dnes?
Všechny příznaky po detoxikaci zmize−
ly a ona si sluníčka užívá v maximální
míře.
Virové onemocnění se u lékaře léčí

špatně. Většinou se patogeny zapou−
zdří, nebo vytvoří ložiska a s těmi si
naše imunita neporadí. Časem se ja−
koby vyléčíme, ale v případě opětov−
ného oslabení těla se viry znovu akti−
vují a my onemocníme zase. A není to
jen chřipka. 

Dávejte tedy na sebe pozor a v přípa−
dě pociťovaných příznaků navštivte lé−
kaře. Pokud nebudete spokojeni, jsem
tu s detoxikací pro Vás. Ať se Vám
zbytečně imunita neoslabuje a ne−
spustí další potíže. Pro Vás, kteří máte
raději přírodní cestu za zdravím, raději
volejte hned a neztrácejte čas.

Vaše Hana Bártová, 
tel. 606 828 402, www.1zapper.cz

Přichází slunečné dny www.1zapper.cz
tel.: 606 828 402 

Dr. Sedláka 937, Klatovy
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S příchodem jara zažíváme každý rok
nebývalé probuzení tvůrčích sil, které
nás nutí alespoň něco měnit, nového
budovat třeba ve vlastním bytě. Uklí−
zíme, přestavuje se nábytek a často
dojde i na rekonstrukci koupelen.
U známého prodejce a realizátora
koupelen na Klatovsku, Koupelny
 Šota s.r.o., došlo s letošním jarem ta−
ké k velké změně. Čeho se týká a co
znamená pro zákazníky, na to jsme se
ptali jednatele firmy pana Václava
Macha.
„Ročně děláme stovky rekonstrukcí
koupelen a bytových panelákových ja−
der. Často se na nás zákazníci obraceli,
proč třeba v nabídce nemáme dveře,
abychom jim také zrekonstruovali ku−

chyni a že by si ji chtěli
vybrat u nás. V kuchy−
ni jsme jim mohli zatím
zajistit jen nové rozvo−
dy, elektroinstalaci a
položit novou dlažbu
a obklady, ale samo−
tnou kuchyňskou linku,
nový nábytek si museli
vybírat a zajišťovat sa−
mi jinde. Sehnat volné−
ho truhláře ve správ−
ném termínu, nebo vy−
brat již hotovou ku−
chyňskou linku ve
slušné kvalitě, nebylo
vždy pro zákazníky
snadné. Protože jsme
dnes velká firma
s mnoha zkušenostmi
a našim zákazníkům

jsme chtěli co nejvíce usnadnit a zpří−
jemnit rekonstrukci bytu, rozhodli jsme
se, že rozšíříme naši nabídku o dodáv−
ky a montáž kuchyňského nábytku.“
n Jaký nábytek zákazníkům budete
nabízet?
„Nechtěli jsme jít cestou laciných a ne−
kvalitních marketových výrobků z Pol−
ska a z Číny, ale ani cestou vlastní vý−
roby, která je zdlouhavá a drahá. Našli
jsme proto jednoho z největších a nej−
modernějších evropských výrobců ku−
chyní, který splňuje nejpřísnější kvalita−
tivní i ekologické standardy, má přes
1200 zaměstnanců a dlouholeté zkuše−
nosti ve výrobě nábytku. Věříme, že
s jeho pomocí se naše kuchyně budou
zákazníkům nejen líbit, ale i dobře a

dlouho sloužit.“
n Myslíte si, že zá−
kazníci vaši nabíd−
ku ocení?
„Určitě ji ocení. Divil
byste se, jak to bylo
pro mnoho zákazní−
ků stresující, když si
sami museli vše za−
jišťovat. Často se
potýkali s nekvalitní
montáží kuchyně,
s termíny i s tím, že
podle plánů nesedě−
ly přesně rozvody
vody, odpadů, plynu
nebo elektroinstala−

ce. Museli se starat o demontáž staré
kuchyně a její likvidaci. Tyhle všechny
starosti vezmeme na sebe. Zákazník si
jen u nás v prodejně, kterou jsme pro
tyto účely zrekonstruovali, vybere svoji
kuchyni a vše ostatní je na nás. Na−
kreslíme mu instalační plánek, jak bude
kuchyně vypadat a zajistíme všechny
rozvody i montáž vybrané kuchyně
zkušeným týmem truhlářů, které jsme
přijali. Proto když se zákazník rozhodne
pro rekonstrukci koupelny i kuchyně,
najde vše na jednom místě a svoji ku−
chyni může mít téměř ihned.“
n Nabídnete zákazníkům dost široký

výběr kuchyní?
„V naší prodejně v Kla−
tovech−Lubech si již
dnes můžete prohléd−
nout 3 až 4 vzorové ku−
chyně, tzv. sektorové
kuchyně, které jsou na
skladě a hodí se přede−
vším pro rekonstrukce
panelákových jader.
Svoji kuchyni si však
můžete i naplánovat
z nepřeberného množ−
ství individuálních
úprav, prvků, modifikací
a 270 dekorů. Vybírat si
můžete z našeho katalo−
gu i s pomocí našeho
odborného prodejce
slečny Anety Bauerové,
která má dlouholeté
zkušenosti s prodejem
kuchyní. Ráda vás se−
známí s možnostmi ku−

chyně na přání i s výhodami jednotli−
vých technických řešení. Pro prezen−
taci máme v prodejně namontovanou
technickou kuchyni, kde si zákazníci
sami mohou vyzkoušet pomalé oteví−
rání dvířek, čtvrtvýsuvy, kvalitu kování
a další různé prvky našich kuchyní
i materiály použité pro výrobu. Mohou
si také vybrat z velmi široké nabídky
elektrických a plynových spotřebičů
od všech významných evropských vý−
robců.“                                           (pi)

Straší vás rekonstrukce bytu, chcete novou kuchyni a koupelnu?

Vše najdete pod jednou střechou –
váš problém vyřeší Koupelny Šota

Technická kuchyně s různými možnostmi individuálních úprav.

Kuchyňská linka z řady sektorových kuchyní v délce 2,4 m se prodá−
vá již od 15.000 Kč s DPH. Je vyrobena z kvalitního materiálu, je
osazena kvalitním kováním a pomalými dojezdy.
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V sobotu 4. 5. 2019 se bude konat
v klatovské Družbě koncert s názvem
May in Klatovy. A my jsme se zeptali
hlavních protagonistů a organizátorů
tohoto koncertu, skupiny ADYS band,
na co se můžou návštěvníci těšit? 
„Chystáme pro vás akci, kterou Klatovy
ještě nezažily. Mimo nás se můžete těšit
na pražskou skupinu Maniac, uherskob−
rodské hudební seskupení NouBreins a
dokonce přijede i Martin Rota, se kterým
jsme, po výhře v talentové soutěži od Vo−
dafone #jetovtobě, natočili videoklip.“ 
A kdo jsou členové skupiny ADYS band?

Jejím frontmanem a zakladatelem je
Adys (Áda Hanousek) (text, zpěv, kytara)
dále Adam Jílek (vokály, baskytara) Lu−
káš Hájek (kytara) a Radim Šulan (bicí).
Všichni členové jsou z Klatov. Kapela
vznikla v únoru 2018 a má za sebou již
slušnou šňůru koncertů. ADYS band se
může pyšnit i účastí na velkých festiva−
lech, na které se dostala na základě
úspěchů v talentových soutěžích. V loň−
ském roce vydala kapela svůj videoklip
„Cesta do neznáma“, jehož křest oslavila
vyprodaným hudebním klubem.  
Samotný klip se kluci vydali natáčet do

Španělska, odkud si přivezli i spoustu
skvělých zážitků. ADYS band je mladé hu−
dební uskupení s velkým potenciálem a
chutí posunout se dál. „Cíle máme obrov−
ské! Kolikrát si lidé myslí, že jsou až nere−
álné, ale my se snažíme plnit naše sny.
Vrážíme do nich náš veškerý volný čas a
energii. Hrajeme Pop music a snažíme se
jejím prostřednictvím šířit radost a lásku.
Přijďte se o tom přesvědčit sami.“ 
Kapela si nejvíce váží účasti na festivalu
Hrady ve Švihově. „Byla to zatím největší
scéna, kde jsme vystoupili. Myslím, že
zrovna tam vznikla myšlenka velkého
koncertu v Klatovech. Nejbližší volný ter−
mín v Družbě byl 4. 5. 2019 a tematicky
přišla myšlenka, že „Majáles“ v Klato−

vech prostě chybí. Tento název jsme ne−
mohli použít, proto „May in Klatovy“, kte−
rý se může stát tradicí. Celou akci bude
doprovázet obrovská spousta efektů, kte−
rými chceme podtrhnout náš hudební
projev a ukázat fanouškům, s jakým od−
hodláním se do toho pouštíme.“
Celá akce je podporována Městským kul−
turním střediskem Klatovy, kde můžete
zakoupit on−line lístky. Pro lístky můžete
zajít také do COPY Centra na klatovském
náměstí. Cena vstupenky je 200 Kč. 
„Snad jediné můžu říct, věřte, že když
přijdete a podpoříte nás, nebudete litovat.
A budete na tuhle akci dlouho vzpomí−
nat.“ Uvedl Adys. 
Pro vydání Rozhledu připravil Lukáš Týml.

Oslavte Máj s kapelou, která šíří radost a lásku
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Dobrý den, prosila bych
o radu. Chtěli bychom
koupit pozemek přes
RK. Zaplatili jsme rezer−
vační zálohu. Při sesta−
vování kupní smlouvy
nastal problém ze strany
prodávajícího. Prodá va −
jící nesouhlasí s pod−
mínkami, které bychom
chtěli zanést do kupní
smlouvy. Konkrétně se
jedná o to, že chceme,
aby výplata peněz za po−
zemek byla převedena,
až v době, kdy dojde
k zápisu na katastr a bu−
deme výluční vlastníci
na listu vlastnictví. Jak
postupovat dále? Kdyby −
chom chtěli odstoupit
od koupě, která strana
nese zodpovědnost za
zmaření prodeje? Máme
nárok na vrácení rezer−
vační zálohy? Moc děku−
ji za odpověď.

Dobrý den, nevím, jak
zní obsah oné rezervační
smlouvy a zdali byl po−
stup výplaty na účet pro−
dávajícího vyjasněn pře−
dem. Tak jako tak by mě−
la být realitní kancelář
schopna obhájit si před
prodávajícím Vámi navr−
žený postup, který je dle
mé zkušenosti jediný
správný a bezpečný, tj. od
podpisu smlouvy kupní až
do provedení vkladu pe −
níze v depozitu (notář,
advo kát, bankovní akredi−
tiv), po provedení vkladu
výplata prodávajícímu
a poté předání nemovitos−
ti. Vše ostatní je vyklánění
hlavy z jedoucího vlaku.
Nikdo Vás nemůže nutit
přistupovat na podmínku,
kdy prodávající obdrží
kupní cenu v situaci, kdy
je stále zapsán jako jediný
vlastník. To nepovažuji za
zmaření prodeje z Vaší
strany, ale jednání dle
zdravého rozumu.  

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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Loňský rok byl z hlediska výskytu kůrov−
ce v ČR asi nejhorším v celé historii. Vlas−
tníci lesů se potýkali s velkými problémy
při zpracování napadených stromů a ná−
sledně s prodejem dříví. Prognózy na rok
letošní nejsou o nic lepší. Vyřešit tyto
starosti pomáhá společnost KM Wood
s.r.o., která se zabývá nákupem a prode−
jem dříví a veškerými lesnickými činnost−
mi. Na nejčastější otázky spojené s ků−
rovcovou kalamitou nám dnes odpoví
Ing. Karel Maršík, jednatel společnosti
KM Wood s.r.o. Tato společnost se zabý−
vá komplexními lesnickými činnostmi
a výkupem dřeva.

Co je to vlastně kůrovec?
Kůrovcovití jsou rodem brouků, kteří napa−
dají živé stromy a zpravidla se jejich larvy ži−
ví lýkem, které se nachází pod kůrou stro−
mů. Jedná se o malý hmyz o velikosti okolo
0,5 cm. V České republice je nejrozšířeněj−
ším kůrovcem lýkožrout smrkový, který je
jedním z nejvýznamnějších kalamitních
škůdců na smrku.

Jak poznám kůrovcový strom?
V ranném stádiu napadení se pozná tento
strom tak, že na jeho kmeni v kůře jsou malé
závrty, které signalizují, že brouk je již zavr−
tán v kůře nebo pod kůrou. Často jsou zde
patrny hnědé drtinky. Dalším významným
příznakem napadení je opadávání ještě ze−
lených jehlic. Pod stromy se nachází vrstva
opadaného zeleného jehličí. V konečné fázi
jehlice stromu rezavějí a opadává kůra.
V tomto stádiu je zpravidla dokončen vývoj
larev a brouci opouští napadený strom.

Jak se proti kůrovci bránit?
Kůrovcem napadené stromy jsou potřeba

intenzivně vyhledávat, včas zpracovat a
ošetřit proti vylétnutí škůdce z napadeného
stromu, aby se zamezilo jeho následnému
šíření. Obranu proti lýkožroutu smrkovému
upravuje a nařizuje Lesní zákon. Nejefektiv−
nější obrana je včasné rozpoznání napade−
ného stromu, jeho vytěžení a ochrana vhod−
ným chemickým postřikem nebo oloupáním

kůry kmene. Pokud máte v lese stromy, kte−
ré již nemají kůru, jsou již bez brouků, kteří
opustili napadené stromy a napadli další,
pak odvoz napadených stromů bez jejich
asanace není řešením. Tím pouze převezete
kůrovce do jiné lokality.

Vlastním les, který je napaden
 kůrovcem. Pomůžete mi s jeho
zpracováním?
Primární činností naší společnosti jsou služ−
by v lesnictví – těžba dřeva a jeho následný
výkup, zejména pro drobné vlastníky lesa.
V případě zájmu vlastníkovi poradíme a po−
kud se dohodneme, jsme schopni celou
těžbu zrealizovat včetně prodeje dřeva.

Protože se však
v současné době
potýkáme s rozsáh−
lou kůrovcovou ka−
lamitou prakticky na
celém území ČR,
jsou naše výrobní
kapacity omezené.
Proto je dobré si na−

še služby objednat včas a nenechávat celou
záležitost na poslední chvíli. Ke zpracování
kůrovcové těžby používáme veškeré moder−
ní těžební technologie.

Kam dříví prodat?
Dříví jsme schopni koupit, a to jak vytěžené
naší firmou, tak i dříví, které má vlastník již
připravené k prodeji. Důležitou věcí je, aby
nás vlastník vždy před těžbou informoval,
abychom si upřesnili případnou sortimenta−
ci, která je při prodeji dřeva důležitá. Zejmé−
na dnes, kdy je trh se smrkovou kulatinou

přehlcen a odbytové možnosti jsou stále
menší. Proto je důležité vyrábět takové např.
délky, které se momentálně nejlépe prodají.
Cena smrkového dřeva neustále klesá vli−
vem velké nabídky na trhu, proto je velmi dů−
ležitá konzultace s odběratelem před samo−
tnou těžbou. Neznamená to však, že nejsme
schopni vykoupit jiné délky, tloušťky, které
má prodávající již připravené. Může se ale
stát, že možnosti a cena dříví nebudou v da−
né situaci ideální. Dříví jsme schopni rychle a
plynule odvážet svými vlastními kamiony.

Mám vytěžený les, co s ním dál?
V případě zájmu vlastníka jsme schopni ukli−
dit plochy po těžbě, následně je zalesnit a
dále zde vykonávat pěstební práce. Vše
v souladu s Lesním zákonem. Tyto činnosti
je třeba z důvodu omezených kapacit nasm−
louvat včas. Cena za tyto práce se řeší
s každým vlastníkem zvlášť dle množství a
náročnosti prací. Pokud se vlastník rozhod−
ne les prodat, a to jak před těžbou nebo již
vytěžený, jsme mu schopni prodej zpro−
středkovat.

Kůrovcová kalamita

S jakýmkoliv dotazem se na nás můžete obrátit 
telefonicky +420 602 192 512 nebo na e−mail: 

kmwood.marsik@gmail.com.

Nepřehlédněte naše webové stránky 
http://www.tezbadreva.cz
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Město Domažlice a Městský úřad Do−
mažlice v rámci komunitního pláno−
vání sociálních služeb si Vás pod zá−
štitou starosty města Domažlice
JUDr. Zdeňka Nováka dovolují srdeč−
ně pozvat na akci  DEN SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB 2019. 
Akce se uskuteční ve středu 17. dub−
na 2019 od 10.00 do 15.00 hodin
v Městském kulturním středisku v Do−
mažlicích a v prostorách před budovou
radnice.
Ve velkém sále kulturního domu a na

náměstí se představí
celé spektrum posky−
tovatelů sociálních a
dalších návazných
služeb na Domažlic−
ku, budou prezento−
vány rehabilitační a
kompenzační pomůc−

ky ulehčující život zdravotně postiže−
ným. Samozřejmostí bude i sociální
poradenství určené všem skupinám
obyvatel.
Během akce si budete moci nechat
změřit krevní tlak, hladinu krevního
cukru a cholesterolu anebo si jen roz−
šířit vlastní přehled o sociálních služ−
bách, které Vám mohou být nápomoc−
ny v případě  nepříznivé životní situace.
Celou akci zpříjemní kulturní program
a chybět nebude ani soutěž o drobné
ceny.

Den sociálních 
služeb 2019

Divadelní soubor Zmrzlík, který vystupuje v populární Divadelní stodole
v Těchonicích, chystá na jaro nové představení. V kouzelném příběhu pro
všechny generace PETR PAN, který je inspirovaný původní novelou
J. M. Barrie, nebudou chybět jevištní efekty, ani tradiční živá hudba. Před−
stavení se konají 3. a 4. května a reprízy 17. a 18. května. 

Připravený je i bohatý dopro−
vodný program, který zahrnu−
je hudební vystoupení, jar−
mark s ochutnávkami všeho
druhu, levandulový stan, vi−
naře Lukáše Hlineckého,
představení francouzských
sýrů nebo pirátský bar. Pro
děti a jejich rodiče je navíc
připravena v sobotu 4.5. od
13 hodin "Velká cesta do ze−
mě nezemě”. Děti se mohou

těšit na lanový sjezd ze země do nezemě, výrobu lilie tygrované s Hankou Kindel−
manovou, opičí dráhu k útesu mořských pannen, výrobu a testování pirátských
a indiánských lodí i nebezpečné bludiště s tikajícím krokodýlem. Informace o ak−
ci naleznete na www.zmrzlik.info . Předprodej vstupenek byl zahájen 1.4.    (re)

Pouťové slavnosti se
vracejí do Těchonic
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Před 18 roky firma
Zeman Color Klatovy zahá−
jila svoji činnost v oboru
barev, autolaků i ostat−
ních nátěrů. Založil ji
Jan Zeman, který v té
době měl už 20letou
praxi v oboru míchání
barev a lakování. V sou−
časné době se firma řadí v re−
gionu k předním ve svém oboru.
Stala se také regionálním zástupcem
českého výrobce průmyslových nátě−
rových hmot společnosti Viton. 

Firma Zeman Color v Klatovech kaž−
dým rokem připravuje pro své zákazní−
ky vždy nějakou novinku. To byl také
jeden z důvodů, proč jsme navštívili je−
jího majitele Jana Zemana.
Co nového můžete nabídnout zákaz−
níkům?
Je to vodouředitelná základní a vrchní
barva, která má lesklý povrch. Všech−
ny její odstíny, které si
klient vybere ze vzor−
kovnice RAL, jsou
v provedení lesk. Bar−
va nese označení
HAE 34 a je od čes−
kého výrobce Viton.

Mají už zákazníci dů−
věru k barvě, která
se ředí vodou?
Taková ta počáteční
rozpačitost už není a
naopak klienti pro nesporné
výhody požadují tyto vodou−
ředitelné barvy. Doposud byly
jen matné a nyní, a v tom je
novinka, jsou i v lesku. Navíc
koupíte jednu barvu a máte
vlastně dvě. Základní a vrchní
nátěr. Jinak řečeno, dvě barvy v jedné.
Jaké je její použití?
Je určena pro vnitřní a venkovní nátěry
ocele, hliníku, dřeva, mědi, zinku beto−
nu, nerezových součástí a vybraných
druhů plastů. Díky své vysoké pruž−
nosti, přilnavosti a stálobarevnosti je
vhodná i pro namáhané plochy, jako
jsou například střechy, okapy, oploce−
ní, dveře, radiátory, zahradní nábytek
a podobně.

Říkáte, že je vhodná i pro vnitřní ná−
těry. Ale ne každý snáší ten charakte−
ristický zápach při natírání.
Všechny mohu bezpečně ujistit, že
barva HAE 34 vůbec nepáchne, proto
je ideální pro interiéry. Natřete a nic ne−
cítíte. Máme rovněž míchací a tónovací
centrum, takže jsme schopni namíchat
jakékoliv množství v odstínu RAL.
S prvními jarními paprsky spousta li−
dí vyrazí na chaty, chalupy a zjistí, co
je třeba všechno od dřeva natřít. Co
jim doporučíte?
Kdo potřebuje natřít chatu, plot, pergo−
lu, okna, schody, zahradní nábytek,
trámy – zkrátka jakékoli dřevo – pak
doporučuji TIXODECOR. Je to vysoce
kvalitní nestékavá gelová tenkovrstvá
lazura s UV filtrem na bázi olejů. Je

vhodná jak na nové nena−
tírané dřevo, tak i na
renovaci starých ná−
těrů do interiéru i ex−
teriéru. Když budete
například natírat dře−
věný strop, tak máte
jistotu, že vám barva
nebude stékat po
štětci nebo kapat na
hlavu.
Jaké další speciální
barvy máte v nabíd−
ce?
Je to například proti−
požární vodouředitel−

ná matná barva Pla−
mostop vhodná na ocel, zi−
nek, beton, dřevo. Dále bar−
vy na sklo. Lze lakovat sklo
tabulové, užitkové a podo−
bně. V nabídce jsou reflexní
barvy všech odstínů, matné
laky v libovolném stupni, a

to od lesku až do totálního matu. Naše
firma sestavila a odzkoušela technolo−
gii lakování nových i starších plasto−
vých oken, dále oken foliovaných
i plastových garážových vrat. Jsme
schopni dodat barvu v téměř libovol−
ném odstínu, který si zákazník vybere.
A co barvy, které chrání nejrůznější
zařízení ve vysoce korozním pro−
středí?
Doporučuji epoxidovou barvu ZG 19 se

železitou slídou. Je určená do nejtěž−
šího korozního prostředí. Je vhodná
pro nátěry vodních děl, ocelových
konstrukcí mostů, stájí, mlékáren,
prádelen, konzerváren, nádrží,

van, podzemních zásobníků,
rezervoárů a podobně.

Má výbornou přilna−
vost, izolační schop−

nost, chemickou a mechanic−
kou odolnost. Železitá slída tvoří barié−
ru, která dlouhodobě brání pronikání
vody a kyslíku k podkladu.
Věnujme teď pozornost motoristům.
Jak na drobné oděrky na karoserii
auta, které se nám zejména po zimě
objeví?

Pro motoristy připravíme retušovací
tužku nebo sprej podle čísla barvy vo−
zidla. Namícháme tolik barvy, kolik
motorista potřebuje. 
Ale když nezná číslo barvy?
K tomu účelu máme spektrometr, což
je zařízení k určení odstínu barev. Je to
náš velký pomocník.
Jaké další přístroje máte na měření? 
Digitální tloušťkoměr, který nám změří
celkovou tloušťku nánosu barvy. Na−
příklad tím zjistíme, zda auto už někdy
bylo stříkáno. Dále máme laboratorní
přístroj Byko−cut, kterým analyzujeme
nejen tloušťku nánosu barvy, ale i její
jednotlivé vrstvy a provedeme i test

tvrdosti. Zabudovaným mikroskopem
lze zjistit póry, krátery, jamky, praskli−
ny, adhezi a tloušťku jednotlivých vrs−
tev. Před samotným lakováním se
hodnotí povrchové napětí. 
Digitálním leskoměrem měříme lesk
na povrchových vrstvách v rozsahu od
matného povrchu až do zrcadlového
lesku kovu. 
Pane Zemane, co vše zákazník u vás
najde?
Bohatý výběr autolaků, průmyslových
syntetických, polyuretanových a epo−
xidových barev, PUR barvy vhodné
pro přímý styk s potravinami v odstí−
nech RAL, nátěry na střechy, bazény,
podlahy, zemědělské stroje, konstruk−
ce, ploty a podobně. Náš sortiment je
značně široký – základní barvy, plni−
če, průmyslové barvy, antikorozní zá−
kladní a vrchní barvy, autolaky, reflex−
ní barvy, odrezovače, brusivo a ná−
stroje, lepidla, tmely, maskovací pá−

sky, stříkací pistole, štětce, leštěnky,
nejrůznější pomůcky a příslušenství.
Zákazníkovi vždy doporučíme opti−
mální technologický postup. Tato na−
še poradenská služba je vždy zdarma.
Další možnosti aplikací najdete ve
fotogalerii na webových stránkách
www.colorzeman.cz
Od začátku založení firmy je naší
prvotní snahou nabízet klientům per−
fektní služby v nejvyšší kvalitě. Proto
máme partnery, kteří ve svém oboru
patří k evropské i světové špičce. Ga−
rantujeme vysokou profesionalitu a
vstřícný přístup bez rozdílu na veli−
kosti zakázky.                              (re)

Spektrofotometry amerického výrobce X−Rite představují špičková zařízení pro
měření barev,  vysvětluje Lenka Tumpachová.

Vodouředitelná 
základní a vrchní

barva HAE 34. 
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OV KSČM zve srdečně všechny
občany na oslavy 1. Máje, 

které se uskuteční dne 1. května 2019 od 10 hodin v Městském parku v Kla−
tovech – Mercandinovy sady. V bohatém programu vystoupí kromě zástup−
ců KSČM také zástupce německé DKP. 
V kulturní části programu se představí plzeňské mažoretky „Maršálky” a de−
chová hudba.
Součástí májových oslav je májová veselice – dne 30. 4. 2019 se začátkem
v 16.00 hodin v restauraci Pod Hůrkou. 

Těšíme se na společné setkání!
OV KSČM a Levicový klub žen Klatovy

Bezplatná právní poradna
OV KSČM Klatovy oznamuje zřízení BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADNY
(OV KSČM Klatovy, Nádražní 201), která bude občanům k dispozici vždy prv−
ní úterý v měsíci v době od 14–16 hodin. Máte možnost se telefonicky objed−
nat na čísle 604 404 227 – JUDr. Josef Plachý.

Beseda s europoslancem
OV KSČM Klatovy zve všechny zájemce na besedu s europoslancem KSČM a
kandidátem pro volby do EP Ing. Jaromírem Kohlíčkem, která se uskuteční dne
8. dubna 2019 od 16 hodin v hotelu Svatobor Sušice.
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Tak se jmenuje velmi zajímavý program, jehož
premieru jsem měla možnost vidět nedávno v di−
vadle U Valšů v Praze. Ten pořad mě nadchnul.
Připravil ho známý rozhlasový redaktor Václav
Žmolík se svou dcerou, sopranistkou Karolínou
Žmolíkovou. Navozuje úžasně španělskou atmo −
sféru. Karolína Žmolíková zpívá například sklad−
by autorů Enriqua Granadose a Manuela de Fally
a tančí s kastanětami. Doprovází jí Ludmila Ju−

ránková na klavír a Miroslav Žára na kytaru.
Václav Žmolík provází program slovem, které vy−
chází ponejvíc z cestopisu Karla Čapka Výlet do
Španěl.
Všichni účinkující jsou v odpovídajících kostýmech
a v Praze měli velký úspěch.

Vzpomínka na tento zážitek se mi vybavila, když
jsem zjistila, že tento pořad mohou vidět i diváci
v našem regionu.
Městské kulturní středisko ve Kdyni totiž uvádí pro−
gram Ve víru flamenca aneb Španělské poblouznění
12. dubna 2019 od 19.00 hodin v sále Sokolovny
ve Kdyni.
Nenechte si tento zážitek ujít!

Helena Kohoutová

Pozvánka do Kdyně

Ve víru flamenca aneb Španělské poblouznění
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Společnost MASO WEST je známým
českým zpracovatelem a producen−
tem čerstvě opracovaného masa,
uzenin a lahůdkářských vý−
robků. V rozsahu
této činnosti fun−
guje na trhu již
čtrnáctým rokem.
Jatka v Dehtíně,
výrobní závod
v Klatovech a tři
podnikové prodej−
ny tvoří sehraný, vzájemně
se doplňující a na sebe na−
vazující komplex. 
V posledním období stoupá zájem
o nákup vepřového a hovězího masa
z českých chovů. MASO WEST je jed−
nou z mála českých firem, která
vlastní a provozuje jatka,
kde se poráží pouze český
dobytek. Toto maso je po
opracování ve výrobním
závodě  MASO WEST
v Klatovech
uváděno do
trhu a záro−
veň se z něj
vyrábí vlastní
uzenářské výrob−
ky. České šumavské
maso zakoupíte také na pul−
tech podnikových prodejen MASO
WESTu – v Řeznictví U Šedlbauerů Kla−
tovy (naproti divadlu), v Řeznictví
U Špejlíka Horšovský Týn (budova
 COOP) a v Řeznictví Štengl Stod, kde je
garance 100% českého původu.

Výrobní závod Jatka Dehtín se nachází
v klatovském okrese. Vlastní nákup

a porážka je realizována vý−
hradně od českých
zemědělců zejména

z oblasti Šuma−
vy. Jedním
z hlavních do−
davatelů pra−

sat je např.
Lubská zeměděl−

ská a. s., hovězí do−
bytek se vykupuje i od
soukromých zeměděl−

ců ze Šumavy. 
Dvakrát měsíčně si můžete koupit na
podnikových prodejnách také opravdo−
vou maďarskou specialitu, a to čerstvě

opracované maso z prasete plemene
Mangalica. Toto speciální

maďarské prase, známé
svou vlnitou srstí, je

vyhledáváno labuž−
níky zejména pro
svou šťavnatost.

A ještě jedna
zajímavost!
Chovem a

produkcí to−
hoto plemene se

zabývá Zemědělská
společnost Srbice a. s.

Jaro a s ním spojená oslava nejvýz−
namnějších křesťanských svátků Veli−
konoc se pomalu blíží. Společnost MA−
SO WEST pro Vás připravila opět řadu
pochoutek, které Vám toto období ne −
jen zpříjemní, ale také usnadní přípravy

s vařením a občerstvením pro Vaši ro−
dinu, přátele a koledníky. Široký výběr
uzených mas, delikátních klatovských
uzenin vyráběných stu−
denou cestou, jako je
poličan, lovecký salám,
šumavské snacky, šu−
mavský patriot či uhe−
rák nebo nejoblíbenější
výrobky, jako je klatov−
ská vysočina a turistic−
ký salám, jsou tou pra−
vou volbou. Na vašem
slavnostním stole ne−
smí chybět také klatov−
ská dušená šunka nej−
vyšší jakosti či novinka pro nejmenší –
šumavské párky pro děti, které jsou
zcela prosté éček a především tradiční
velikonoční specialita – veli−
konoční nádivka. 
Možná jste již někteří
z Vás neodolali
a rozžhavili
po zimě své
grily! Také
na Vás če−
kají v MASO
WESTu no−
vinky! Tentokrát si
uzenářští mistři vypůj−
čili recepturu ze slun−
né Itálie a připravili klobásu s kořením
salsiccia, které vážně neodoláte – gri−
lovací klobása s lučním kvítím. Další
novinkou je grilovací klobása se sý−
rem, která Vás pohltí svou plnou sýro−
vou chutí. Kdo však zůstává věrný tra−
dičním chutím, může se těšit na skvělé
paprikové, šunkové a ostravské klobá−

sy, bavorské mini klobásky nebo na
poctivé vázané špekáčky.
České šumavské maso a veškeré no−

vinky naleznete pod hlavičkou loga „Ze
Šumavy“ jednak na pultech podniko−
vých prodejen MASO WESTu v Klato−
vech v Řeznictví U Šedlbauerů (na−

proti divadlu), v Horšov−
ském Týně U Špejlí−

ka (budova
 COOP) či v Řez−
nictví Štengl
Stod, nebo žádej−

te u svých oblíbe−
ných prodejců. 

Novinky, události a
bližší informace můžete
sledovat na  webových
stránkách www.maso−

west.cz nebo na facebookovém profi−
lu firmy  MASO WEST.
Přejeme Vám krásné jarní dny ve
společnosti dobrých a kvalitních vý−
robků z klatov−
ského MASO
WESTu!

(pi)

Ze Šumavy – značka tradice a kvality
výrobků vyráběných v MASO WESTu

Bavorské mini klobásy

Špekáčky RETRO

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

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

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

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

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

Předškolní a mimoškolní pedagogika− čtyřleté dálkové studium. 
Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům
s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty v měsíci.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium.
Podmínkou přijetí je předložení maturitnícho vysvědčení ze střední školy.
Výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Studium je zakončeno maturitní
zkouškou z pedagogických předmětů.

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

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

pro školní rok 2019/2020:

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin 
a také kdykoliv po telefonické domluvě.

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
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V sortimentu náhradních dílů máme
skladem nejvíce požadované díly na vozy
značky Škoda. Na zahraniční vozy objed−
náváme náhradní díly s dodáním týž den
nebo do 24 hodin. Zákazníci si mohou
vybrat jak kvalitu originálu, tak druhový−
robu za velmi přijatelné ceny. Většinou
platí pravidlo, že výše ceny se rovná kva−
litě náhradního dílu. Ob−
jednané zboží zasíláme
zásilkovou službou přímo
k zákazníkovi.

Výroba brzdových
trubek a renovace
brzdových čelistí
Při technických kontro−
lách starších automobilů
se objevují závady brzdo−
vého ústrojí, například po−
škozené nebo zkorodova−
né brzdové trubky, které je
nutno vyměnit. Naše fir−
ma podle přání nebo vzor−
ku zákazníka vyrobí nové
brzdové trubky na počká−
ní. Dále nabízíme mož−
nost zakázkového repasování netypic−
kých brzdových čelistí, brzdových lan,
čelistí odstředivých spojek a spojkových
lamel s realizací do jednoho týdne. 

Autodoplňky
Nabízíme praktické i estetické autodoplň−
ky do exteriéru i interiéru Vašeho auta. 
Spolupracujeme s mnoha výrobci a do−
davateli, jako například s firmou Hakr Br−
no, Neumann (výrobci střešních nosičů
na kola a lyže, autoboxů). U zákazníků
získávají na oblibě nosiče jízdních kol od
firmy Wjenzek, které jsou upevněny na
závěsné zařízení. Hlavní výhody zadních
nosičů: 
1) Šetří nervy i peníze za benzin – s koly
na zadním nosiči je konec obavám, zda
projedete tunelem či do garáže! Zadní no−
siče na kola nenarušují aerodynamiku
vozidla, čímž nedochází k vyšší spotřebě
pohonných hmot.
2) Šetří síly i trpělivost – montáž zadního
nosiče je snadná a zvládnou ji i ženy. Ta−
ké nakládání a vykládání kola je rychlejší
a fyzicky méně náročné než u střešních
nosičů.
3) Poradí si se zloději i zatáčkou – díky
pevnému uchycení a bezpečnostnímu
zámku nosičů jsou Vaše kola v bezpečí
při rychlé jízdě na silnici, stejně jako bě−
hem zastávky na parkovišti.
4) Nabízí řešení pro celou rodinu – nosi−
če unesou 2, 3 i 4 kola různých typů
(horská, treková, silniční aj.).
5) Zaručují dlouhou životnost – nosiče
na kola značky Wjenzek jsou české vý−

robky, jejichž kvalitu a dlouhou životnost
prokazují certifikáty

Prodej a montáž tažných zařízení
Po dohodě se zákazníkem namontujeme
zakoupený závěs. Například u vozu Ško−
da Octavia III od roku výroby 2013 je ce−
na závěsu vč. elektroinstalace a montáže

5500 Kč. Na zahraniční vozy vyřizujeme
požadavky do 2 dnů. Naše firma má
osvědčení k montáži zakoupených taž−
ných zařízení.

Náhradní díly na přívěsné vozíky
Každý přívěs za automobil vyžaduje pra−
videlnou údržbu, proto nabízíme kom−
pletní sortiment náhradních dílů a kon−
strukčních prvků – odrazky, sdružené
svítilny, elektro kabeláž, spojovací klou−
by, podpěrná kolečka, ale i celé nápravy. 

Nanokosmetika
Nově nabízíme kompletní sortiment na−
nokosmetiky pro údržbu exteriéru a inter−
iéru vozu. Produkty jako Nanošampon,
Nanoglass car – tzv. tekuté stěrače, Na−
norevital – leštěnka pro starší laky, Nano−
politure – leštěnka pro údržbu nových la−
ků a další je možno zakoupit samostatně.
Též nabízíme i praktickou sadu na kom−
plexní ošetření Nano4car set.

AKCE NA MĚSÍC 
DUBEN A KVĚTEN
Kabinový filtr chrání posádku vozu proti
pylu, prachu, sazím a dalším nečisto−
tám, a nejen pro alergiky a astmatiky je
účinný kabinový filtr klíčovým kompo−
nentem, přispívajícím k ochraně jejich
zdraví a jejich bezpečné a pohodové jíz−
dě. V jarním období je vhodná doba na
výměnu kabinového filtru Vašeho vozu
a vyčištění klimatizačního zařízení spre−
jem s dezinfekční pěnou. A právě v mě−
síci DUBNU a KVĚTNU máme pro vás
SLEVU 15 % na celý sortiment kabino−

vých filtrů a kosmetiky pro čištění kli−
matizace.

AUTOCOLOR
Po zimním období se na vozidle objeví

různé šrámy, oděrky, puchýřky a rezova−
tá místa. V nabídce naší prodejny Auto−
color proto máme například odrezovače
(které slouží zároveň jako základní bar−
va), plniče, stříkací tmely. 
Na drobné opravy namícháme barvy do
spreje nebo opravné tužky. Pro údržbu

nákladních automobilů a ze−
mědělských strojů připravu−
jeme dvousložkové polyure−
tanové barvy, které jsou
odolné vůči olejům, naftě
a chemikáliím. 
Na ošetření spodku karose−
rie prodáváme nástřiky a
vosky od firem BODY a MO−
TIP. Nově i dvousložkové
nástřiky.
Pokud Vaše auto ztratilo
lesk vlivem počasí nebo
častým mytím v myčce, do−
poručujeme zkusit novinku
v našem sortimentu. Brus−
né a leštící pasty od MEN−
ZERNY vhodné i pro profe−

sionální lakovny a karosárny.
Odstraňují škrábance, šmouhy, skvrny, a
hologramy. Dopřejte Vašemu autu tu nej−
lepší péči. SUPER HEAVY CUT
300 vysoce brusná pasta je
nejlepším řešením pro
odstranění větších škrá−
banců, HEAVY CUT 400
brusná pasta pro odstra−
nění škrábanců a oslnivý
lesk v jednom kroku a jednokroková 3v1
středně hrubá brusná, leštící pasta
a vosk.

Renovace světlometů
Máte matné či zašlé světlomety? Zreno−
vujte je svépomocí. Zažloutlé reflektory
nejenže nepěkně vypadají, ale snižují
účinnost, negativně však ovlivňují také
správný rozptyl záření.
My máme řešení. Poradí si s tím naše
sada Colormatic od Motipu.
Sada obsahuje: čistič plastů, základ
na plasty−aktivátor a čirý lak
lesklý s tužidlem.
Čistič plastů je důkladný
a spolehlivý čistič pro
všechny plastové díly
automobilů. Odstraňuje
nečistoty, mastnotu, olej, sili−
kon, vosk, dehet atd. Nabízí vysokou čis−
tící schopnost a je tedy vhodný pro zajiš−
tění dobré přilnavosti pro následné lako−
vání.
Základ na plasty se nanáší přímo na pod−
klad, jako ideální přilnavá vrstva na větši−
nu plastů, včetně nárazníků, zrcátek a tu−
ningových dílů. Je možné ho přelakovat

přibližně za 10 minut po zaschnutí. Čirý
lak je extrémně odolný proti poškrábání,
s velmi vysokou odolností proti benzínu,
UV záření a povětrnostním vlivům. Vzhle−
dem ke svému rychlému schnutí má vel−
mi dobrý rozliv a snadno se leští. 

Spreje Maxidip
Maxidip je syntetická tekutá guma
s všestranným použitím nejen v automo−
bilovém průmyslu. Podvozkové části au−
ta chrání proti vlhkosti, abrazi a korozi.
Má dobré přilnavé vlastnosti, nevyžaduje
základní nátěr. Zůstává pružný a elastic−
ký. Bezbarvý MAXIDIP je ideální jako
ochrana prahů automobilů před zimním
obdobím.

INTERIEROVÉ A FASÁDNÍ 
BARVY
Prodejna AUTOCOLOR nově zavádí pro−
dej interiérových a fasádních barev znač−
ky Vitex od řeckého výrobce. Jedná se
o ekologické barvy s vysokou kryvostí,
otěruvzdorné, mají vynikající bělost, jsou
hypoalergenní, mají antiasmatické vlas−
tnosti, a proto jsou vhodné do dětských
a obývacích pokojů.
Fasádní barvy Acrylan jsou odolné vůči
povětrnostním vlivům, mají vysokou pa−

ropropustnost a lze je tónovat
v neomezeném množství.
Další novinkou je REMAL
pro omítky, beton, sádro−
karton, dřevotřísky a sanač−

ní omítky. Nabízíme interiéro−
vé barvy vodouředitelné, otěruvz−

dorné s vysokou kryvostí až 93%. Pro tó−
nování se používají tónovací pasty Re−
makol nebo tekuté tónovací barvy. Při
aplikaci nátěrů Remal se 1 metr čtvereční
pořídí již od 2,60 Kč. V dubnu a květnu
2019 zaváděcí ceny na REMAL se sle−
vou až 20 %.

NOVINKA
Sametově matný lak je exkluzivní záleži−
tost, která okamžitě upoutá pozornost na
autech i motorkách. Pro péči a údržbu
matných povrchů rozšiřujeme sortiment

o čistič matného laku, který spo−
lehlivě odstraní odolné skvrny

a nečistoty. Odstraňuje tuk,
pouliční nečistoty, hmyz.
Při dlouhodobém používání
matný lak zanechává po−

vrch matným. Nano vosk na
matné laky a folie – v přípravku jsou

kombinovány nano částice, vyrobené
nejnovějšími technologiemi s velmi úči−
nými vosky. Poskytuje dlouhodobou
ochranu proti soli, pryskyřici a dalším vli−
vům. Je vhodný také na matné folie.

Autoopravnám a stálým 
zákazníkům poskytujeme slevy.

V prodejně AUTOCOLOR vás obslouží Pavla Dušková. 

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

Prodejna firmy SATO Klatovy 
v Domažlické ulici rozšiřuje sortiment 
autodílů, doplňků a barev
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Léčebných a relaxačních účinků
s nádechem tajemné historie mohou
užívat obyvatelé a návštěvníci Deše−
nic na Klatovsku. 
Přičinil se o to Spolek pro radost, kte−
rý čítá kolem 20 místních nadšenců.
Jedním z jeho posledních plánovaných
počinů je osazení dešenické zahrady
zdraví léčebnou pyramidou. 

Spolek pro radost, dobrá parta několi−
ka žen i mužů, vznikl v roce 2007. Za−
bývá se rukodělnou prací, oživením
starých řemesel, organizuje výstavy
v dešenické tvrzi a organizuje i spole−
čenský život, jako například univerzitu
třetího věku, hru pétanque, jejíž jubilej−

ní 5. ročník zahajují v Dešenicích po−
čátkem dubna. Spolek vede Anna Ha−
lasová a o tu širší členskou základnu
se stará Jan Rejfek. 
Pod trochu tajuplným názvem Zahrada
zdraví a léčebná pyramida se skrývá
oddychová zóna osázená stromy, keři
a bylinami, o nichž si podrobněji pře−
čtete na informační tabuli. Relaxační

prostor doplňuje naučná
stezka „Po stopách sta−
rých formanů“. Nyní přišel
spolek s návrhem vybudo−
vat zde i tři metry vysokou
tzv. Pyramidu zdraví. Její
stavba, orientace i rozmě−
ry by měly odpovídat tisíci−
letým pravidlům tak, aby
pyramida poskytovala ži−
votodárnou energii. 
Spolek už na stavbě pra−

cuje a oficiální otevření s odborným
výkladem plánuje na závěr května, kdy
v Dešenicích hostí celostátní závěreč−
ný seminář univerzity třetího věku or−
ganizovaný Českou zemědělskou uni−
verzitou. 

Sylva Heidlerová

Spolek pro radost
se těší na životodárnou
energii z pyramidy

Členové spolku po brigádě a usazení informační
tabule Zahrady zdraví.
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Při projednávání rozpočtu
Plzeňského kraje na letošní
rok byla schválena dotace
Stálé divadelní scéně v Kla−
tovech na nákup nového
koncertního klavíru. Stávají−
cí křídlo Petrof má svá nej−
lepší léta již dávno za se−
bou. „Jedná se o velký kon−
certní klavír někdy ze šede−
sátých let,“ říká Vladislav
Vilímec, náměstek hejtma−
na Plzeňského kraje pro kul−
turu a památkovou péči.
„V mezidobí došlo ke zjev−
nému vylepšení funkčních a
tónových kvalit koncertních
klavírů. Jako aktivní hudeb−
ník mám přehled o kvalitě
současných nástrojů. Bohu−
žel u nás je někde stále vži−
tá představa, že se dá hrát
uspokojivě i na velmi staré
nástroje. Hrát se dá, ale po−
sluchači jsou ochuzeni. Ně−
kdy i ve velkých městech
jsou u nás klavíry již dávno

za zenitem. V takových pří−
padech si udělám vždy ob−
rázek o stavu podpory kul−
tury. Usiluji, aby v Plzeň−
ském kraji tomu bylo ji−
nak.“
V Plzni je několik prvotří−
dních nástrojů zn. Steinway.
V minulých letech byl zakou−
pen starší, ale velmi dobrý
klavír Foerster do sálu Měst−
ského kulturního střediska
v Domažlicích. Kvalitní klavír
je i ve Kdyni, kde Vladislav
Vilímec vykonával dlouhá lé−
ta funkci místostarosty. Nyní
potřebuje nový koncer tní
klavír také prestižní pódium
Stálé divadelní scény v Kla−
tovech. Zatímco dříve faktic−
ky nebylo možné pořídit jiný
klavír než Petrof, je dnes už
mezi značkami daleko větší
výběr. 
„Koncertní klavír se nekupu−
je každý den, a proto výběru
klavíru pro Stálou divadelní
scénu Klatovy věnujeme vel−
kou pozornost. S panem ře−
ditelem Plzeňské konzervato−
ře a ředitelkou Stálé divadelní

scény jsme byli nav−
štívit nákupní galerii
Petrofa v Hradci Krá−
lové. Mají tam pozo−

ruhodné nástroje. Byli jsme však vel−
mi nadšeni zvukem konkurenčního
Bechsteina. Jedná se o jednu z pro−
slulých světových značek. Splňuje ta−
ké naše velikostní i finanční požadav−
ky, které jsme si pro nákup klavíru ur−
čili. Nabídku podali i zástupci známé
firmy Foerster nebo Steinway. Na ori−
ginálního Steinwaye by bylo zapotřebí
kolem 4 milionů Kč. To je mimo naši
finanční úvahu. V případě Bechsteina
se můžeme do finančního limitu do−
stat,“ vysvětluje Vladislav Vilímec.
Zatím ještě o značce klavíru není roz−
hodnuto. V každém případě se bude
jednat o jeden z nejlepších klavírů,
který bude k dispozici v našem kraji.
Divadlo se vedle vynikajících varhan
tak bude moci pochlubit i skvělým kla−
vírem. 
„Nechceme výběr prodlužovat. Roz−
hodne se určitě do konce prvního
pololetí. Věřím, že nový koncertní kla−
vír s mnohem barevnějším zvukem
zaujme posluchače a stane se pobíd−
kou pro recitály nejlepších klavíristů
i konání symfonických klavírních kon−
certů. Klatovy s velkou kulturní tradicí
si takové koncerty určitě zaslouží.“
dodává Vladislav Vilímec. 

Sylva Heidlerová

Ing. Vladislav Vilímec (vlevo) vedle pana ředitele
 Plzeňské konzervatoře Miroslava Brejchy. Foto bylo
pořízeno při výběru klavíru v Hradci Králové.

Stálá divadelní scéna v Klatovech 
získá prvotřídní klavír
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Jahody jsou nejoblíbenějším ovocem
v našich zahradách. Šťavnaté a slad−
ké plody milují všichni pro jejich la−
hodnou chuť a aroma. Navíc jahody
jsou plné vitamínů. Mají vysoký obsah
vitamínu C, proto je lze směle srovná−
vat s citrusovými plody. Jsou zásobár−
nou i jiných vitamínů, jako například
jsou vitamíny A, B, E. Jahody by ne−
měly chybět na žádné zahradě. 

Nyní je ta pravá chvíle vybrat si správ−
nou a kvalitní sazenici jahod. Chcete−li
vsadit na jistotu, pak navštivte Jaho−
dárnu v Klatovech pana Pavla Bonka,
kterého jsme se zeptali.
l Kdy je nejvhodnější doba pro vý−
sadbu jahodníku?
Od poloviny března. Výsadba prove−
dená od tohoto termínu stihne bez
problému zakořenit a úspěšnost uj−
mutí sazenic je téměř stoprocentní.
Dodáváme výběr nejlepších odrůd
odolných proti běžným chorobám ja−
hodníku s vysokými výnosy. 
l Do jaké půdy sázet?
Sadba jahod by měla být zasazena do
dobře vyživené půdy, ne příliš suché,

může být na slunci i v polostínu. Saze−
nice jahod jsou vytrvalé rostliny a ke
svému růstu potřebují půdu s dosta−
tečným množstvím živin. Proto dopo−
ručuji přihnojit a hodně zalévat. Potře−
bují také pravidelnou okopávku a do−
statečné pletí. 
l Nyní k vám přicházejí zájemci
o sazenice jahod. Jaký mají výběr?
Mohou si vybrat odrůdy jednoplodící,

stáleplodící, rané,
polorané, pozdní,
převislé. Sazenice
zakořeněné v květi−
náčích a prostoko−
řeněné. Odrůdy,
které nabízíme, sa−
mi pěstujeme. Ne−
prodáváme něco,
co bychom neděla−
li. Proto přesně ví−
me, jak ta jahoda
vypadá a jaké má
charakter is t ické
znaky. Prodáváme
kvalitní uznanou
sadbu, která má
dobře vyvinutý ko−
řenový systém a
krček. Je to silná

zdravá sadba. Kdo si ji od nás koupí a
zasadí, může očekávat bohatou úro−
du. Snad jednu dobře míněnou radu.
Sadba jahod by se měla každé dva až
tři roky obnovovat, aby se jahody ro−
dily stále v hojném množství a výbor−
né kvalitě.
l Kdo kontroluje vámi vypěstované
odrůdy?
Na zdravotní stav matečnic, ze kte−
rých se množí sadba, chodí pravidel−
né kontroly z Ústředního kontrolního a
zkušebního ústavu zemědělského a ze
Státní rostlinářské správy.
l Je mezi odrůdami sazenic jahod
pomyslná královna?
Je to odrůda Karmen, která vede

v žebříčku zájmu. Ta je podle mého
úsudku královnou jahod. Lidé si u nás
jahody z této odrůdy už ochutnali a
nyní k nám jezdí a chtějí Karmen.
Jahoda je tmavá, velká, voňavá,
šťavnatá, sladká a
má chuť lesní ja−
hody. Je to nej−
chutnější jahoda,
jak nám říká kaž−
dý, kdo si přijel
pro Karmen.
Je vhodná i do
vyšších poloh a
zaručuje vyso−
kou a stálou skli−
zeň. Oblibu si také
získala odrůda Rum−
ba. Je to jedna z nej−
lepších raných odrůd
s mimořádně chutnými
plody a odolností. Dalšími
vyhledávanými odrůdami pro
své velké a chutné plody jsou Elsanta
a Honeoye. Každému rádi poradíme
při výběru sazenic jahodníku i jak po−
stupovat při sázení. Prodáváme také
hnojivo, tkané a netkané textilie pro

zakrývání záhonů, například při pěs−
tování jahodníku, netkané textilie
jsou výbornou přikrývkou před mra−
zíky, fólie a další potřebné věci. Na−
ším cílem je, aby u nás zákazník do−

stal vše, co potřebuje a nemusel jez−
dit jinam.
l Také poskytnete odbornou radu?

Poradit patří nerozlučně k prodeji.
Mám bohaté letité zkušenos−

ti. Snad jednu obecnou ra−
du pro všechny. Zásadně

nedoporučuji takovou tu
sousedskou výpo−

moc, jako že si na−
příklad vymění sa−
zenice ze svých
záhonů přes plot.

Domnívají se, že
ušetří za nákup sa−

zenic, ale opak je
pravdou. Mohou si na−

příklad zamořit pozemek
nějakou chorobou. Jen

zdravé a silné sazenice vám
přinesou bohatou úrodu 

jahod.
l Kdy vás mohou zákazníci na

Jahodárně navštívit?
Otevírací dobu máme od pondělí do
pátku od 9.00 do 16:00 hodin. V so−
botu od 9.00 do 12:00 hodin. Je mož−
nost i telefonické domluvy.            (re)

Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk tvrdí:

Mám v sobě tolik vitamínu
C, že se mohu srovnávat s cit−

rusovými plody. Posiluji imunitu.
Když mě sníte jen 100 gramů,

pokryjete doporučenou den−
ní dávku vitamínu C. Se

mnou získáte silnou
imunitu. Chřipka a

nachlazení se
vám budou

vyhýbat.

Jen zdravé a silné sazenice vám přinesou bohatou úrodu
jahod.

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Svrčovec. Na kruhovém
objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mostem odbo−
číte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.

Jen zdravá a silná sazenice jahod 
vám zajistí bohatou úrodu
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Tradiční výrobce tavených sýrů TANY
z Nýrska se v posledních dvou letech za−
čal věnovat i výrobkům na čistě rostlinné
bázi a vytvořil novou
značku a řadu výrobků
s názvem TUDLEE.
Výrobky s touto znač−
kou TUDLEE by měly
pomoci uspokojit stále
rostoucí zájem spotřebi−
telů o produkty neživo−
čišného původu. Všech−
ny TUDLEE výrobky obsahují pouze pečlivě
vybírané suroviny z rostlinných zdrojů a pří−
znivce moderní stravy by měly zaujmout nej−
en svým čistě rostlinným složením, ale i jejich
vyváženým poměrem.

Žádný z TUDLEE produktů neobsahuje le−
pek, sóju, laktózu, ale ani palmový olej nebo
geneticky upravené suroviny.

Jednu skupinu TUDLEE
produktů tvoří sladké
dezerty složené z chia
semínek, kokosového
mléka a ovocných pyré
ve čtyřech různých pří−
chutích – s jahodou,
s mangem, s jablkem
a skořicí a s vanilkou.

Výjimečná kombinace chia semínek, koko−
sového mléka a ovocné složky je vhodnou
alternativou pro osoby trpící alergií na živo−
čišná mléka a obsažená chia semínka díky
vysokému obsahu rozpustné vlákniny napo−

máhají k udržení energie a rovnováhy or−
ganismu během celého dne.
Další skupinou TUDLEE pro−
duktů jsou 100% rostlinné alter−
nativy k sýrům v roztíratelné, ale
i plátkovatelné podobě. Použi−
tím kokosového tuku anebo
jemně rozemletých mandlí zís−
kávají tyto výrobky chuť téměř
nerozeznatelnou od jejich mléč−
ných příbuzných. V teplé i stu−
dené kuchyni si najdou své
místo všude tam, kde je zákaz−
ník zvyklý používat sýr.

Poslední a i da−
tem uvedení na
trh nejmladší
skupinou jsou
dvě luštěninové
pomazánky plné rostlinných bílkovin a přes
svůj krátký „obchodní život“ si už i tyto výrob−
ky nachází stále větší okruh zákazníků. První,
z červené čočky, manga a kari, je spíše pro
milovníky asijských chutí. Druhá, z fazolí, raj−
čat a papriky, potěší vyznavače pikantních tó−
nů. Obě varianty navíc doplňuje znovu obje−
vená, bezlepková alternativa obilovin – jihoa−
merická quinoa.
Společnost TANY, spol. s r.o. tak zavedením
značky a řady TUDLEE sází na zdravý životní
styl a výrobky z této řady chce potěšit přede−
vším příznivce moderních potravin.            (pi)

TUDLEE − rostlinné výrobky z Nýrska
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Kniha „Krev Anděla“ je příběh
dvou přátel, založený na sku−
tečné události, odehrávající se
v malé vesnici na Šumavě v le−
tech 1928–1946. Zatímco Jo−
seph zdědí velké hospodářství
a ožení se se svou dívkou Ve−
rou, Nathanielova láska ke
krásné Židovce Arelle
nemá v podmínkách
hrozby nastupujícího
fašismu žádnou na−
ději… Joseph odchá−
zí na vojnu a jeho že−
na zůstává sama
s pěti dětmi, Natha−
niel se však odmítá
podřídit nacistické
ideologii, a když má
být odveden, raději
se skrývá. Přesto je
to na konci války
paradoxně právě on,
kdo se stane obětí če−
ských „vlastenců“,
kteří se mstí na ně−
meckých obyvatelích.
Také Arella je ochotna
udělat všechno pro
to, aby přežila. Podaří
se jí uniknout tragic−

kému osudu, nebo bude napl−
něna věštba, jež jí byla kdysi
předpovězena?
Autorka se nechala inspirovat
vyprávěním paní Gerlindy
Chroustové, která namluvila po−
hnutý příběh svých rodičů do
diktafonu. Sama v knize vystu−

puje jako dítě. Příběh její rodiny
tvoří základní kostru děje. Ke
skutečným postavám si autorka
s laskavým dovolením paní Ger−
lindy dovolila přidat i několik po−
stav fiktivních.
Knihy je možno zakoupit na 

e−sho pu na internetových strán−
kách www.jkbooks.cz, dále pak
jsou k dostání v těchto knihku−
pectvích: „Léto“ a „Šiwa“ v Kla−
tovech, „Šumava“ v Sušici, „Vl−
tava“ ve Vimperku a knihkupect−
ví Muller v Prachaticích.        (re)

ANNA VLČKOVÁ se naro−
dila a žije v Klatovech. Vy−
studovala Západočeskou
univerzitu v Plzni. Psaní se
věnuje již od dětství, ale
až nyní našla odvahu pub−
likovat. Její první tři knihy
vyšly teprve v posledních
letech. Na svůj poslední
román „Odpuštění“ nyní
volně navazuje knihou
„Krev Anděla“, v níž neváhá otevřít jednu z nejdiskutovanějších
epoch českých dějin – poválečný odsun Němců. V současné do−
bě pracuje na historickém románu s názvem „Žena tří králů“, je−
hož hlavní hrdinkou bude královna Richenza, známá též pod jmé−
nem Eliška Rejčka.
Kromě psaní se autorka zajímá také o historii a přírodu. Není
proto divu, že děj jejích knih se odehrává na Šumavě, v místech,
která jsou jejímu srdci nejbližší. Tímto místem je malá vesnička Vl−
konice u Vacova, kde autorka trávila dětství a dodnes se tam o ví−
kendech ráda vrací. Nachází tam samotu a klid, tolik potřebný pro
psaní.

Láska i krutý osud šumavských obyvatel
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Andrea Soukupová, žá−
kyně 2. ročníku oboru
kadeřník ve Stodě, vybo−
jovala 1. místo v katego−
rii Harmonie extrava−
gance – foukaná na Mistrovství
Evropy Koruna Kreativity 2019
a stala se tak mistryní střední
Evropy. Soutěž proběhla v KC
Zahrada Praha. Mistrovství Evro−
py se zúčastnilo 75 soutěžících
z 25 škol. 
Martin Šindelář, žák 2. ročníku
oboru elektromechanik pro zaří−
zení a přístroje, zvítězil v kraj−
ském kole soutěže ENERSOL
2019 v kategorii Enersol a popu−
larizace s názvem počítačové hry

Ekologikcá farma. V republiko−
vém kole, které se konalo v Par−
dubicích, se umístil na úžas−
ném 2. místě a bude v polovině
dubna repre−
zentovat Pl−
zeňský kraj a
Českou repub−
liku na mezi−
národním kole
konané v Seni−
ci na Sloven−
sku. 
Přemysl Voráč
a Adam Šperl,
žáci 2. a 3.
ročníku oboru
strojní mecha−
nik, se v kraj−
ském kole
soutěže Kovo
Junior 2019
pro obor stroj−
ní mechanik
umístili na
nádherném 1.
a 2. místě. Soutěž jsme pořáda−
li na SOU Domažlice, zúčastni−
lo se 11 soutěžících ze 6 střed−
ních škol Plzeňského kraje. 
Ve středu 13. března se uskuteč−
nil na našem středním odborném

učilišti Domažlice již 14. ročník
nadregionální soutěže „Hrneč−
ku vař! 2019“ na téma „Vaření
naslepo“. Soutěže se zúčastnilo

šest školních
týmů ze šesti
škol.
Vítězem se le−
tošního ročníku
se stala Hotelo−
vá škola Plzeň
U Borského
parku 3. Na
druhém místě
se umístila Ho−
telová škola
Mariánské Láz−
ně a třetí místo
obsadil domácí
tým ze Střední−
ho odborného
učiliště Domaž−
lice.
U s p o ř á d a l i
jsme 5. ročník
mezinárodního

veletrhu pracovních příležitostí a
dalšího vzdělávání s názvem Klíč
k příležitostem. Na dvacet ně−
meckých a českých firem z pří−
hraničního regionu tak využilo té−
to vítané příležitosti a prezentova−

lo se prostřednictvím in−
fostánku v prostorách
školy. Žáci tak získali in−
formace tak říkajíc z první
ruky ohledně pracovního

uplatnění a získali velmi cenné
kontakty. Někteří žáci si domluvili
brigády o letních prázdninách.
Tato burza pracovních příležitostí
měla veliký ohlas nejen u našich
žáků, ale také u vystavovatelů,
kteří od nás odjížděli maximálně
spokojeni. 
Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka

SOU v Domažlicích a Stodě  

Na SOU v Domažlicích byl březen 
úspěšným měsícem

Vpravo mistryně střední Evropy And−
rea Soukupová se svojí modelkou.

Vítězný Přemysl Voráč postupující do
republikového kola soutěže Kovo
 Junior 2019 pro obor strojní mecha−
nik se zaměřením na obsluhu lisů pro
vstřikování plastů.

Bronzový tým z nadregionální soutě−
že „Hrnečnu vař!“, kterou pořádalo
SOU Domažlice.



��Zdravotnictví je téma na dlouhou
debatu. Každý z nás má na ně svůj
názor, většinou po osobních zkuše−
nostech. Na druhou stranu je nut−
né vidět také  chod nemocnic a od−
měňování zdravotníků. I o tom se
mluví ve sdělovacích prostředcích
téměř denně. Jaká je situace v ne−
mocnicích Plzeňského kraje, na to
se ptáme krajské radní pro oblast
zdravotnictví Ing. Mileny Stárkové.

Udržet lůžkovou, ale i ambulantní
zdravotní péči ve stejném rozsahu
ve všech našich nemocnicích – to je
hlavním úkolem všech manažerů.
Ve změti problémů českého zdravot−
nictví se logicky pohybují i krajské
nemocnice a nemá cenu si namlou−
vat, že u nás neexistují. Podařilo se
nám (a já za to opravdu děkuji)
s největší pojišťovnou – VZP – uza−
vřít pro všechny nemocnice smlou−
vu na 5 let. Znamená to, že do roku
2023 bude pro občany kraje zajiště−
na péče ve stávající struktuře. 

Vyhráno ale ještě nemáme, proto−
že personální nedostatečnost stále
více doléhá na zajištění provozu ně−
kterých oddělení. Chybějí lékaři
a sestřičky, boj o “každý bílý plášť”
je na denním pořádku. S tím se ale
musíme poprat a zajistit maximální
možnou lékařskou péči. Snažíme se
navyšovat mzdy či jiné benefity 
zaměstnancům nemocnic, lákáme
studenty na náborové příspěvky
a stipendia. Zvolit si zaměstnání
v krajské nemocnici znamená pra−
covat v menší nemocnici rodinného
typu, v osobnějším prostředí, kde
nepotkáte za den stovky pacientů.

��Lidé často nevědí, kam se obrá−
tit se svým zdravotním problé−
mem. Mají v první řadě navštívit
praktického lékaře, nebo se vy−
dat přímo ke specialistovi? Má jet
do nemocnice ve větším městě,
nebo raději navštívit tu nejbližší
jeho bydlišti? 

Pro stanovení diagnózy by první
návštěva pacienta měla vést k prak−
tickému lékaři, který o našem zdraví
má nejvíce informací, máme tam
svou „kartu“, tedy zdravotnickou do−
kumentaci. Praktik nás dále směruje 
k lékaři specialistovi či do lůžkového
zdravotnického zařízení. Dnes máme
uzákoněnou svobodnou volbu lékaře

i nemocnice, ale ta „naše volba“ ne−
musí být ve složitém systému zdra−
votnictví tou volbou pro nás nejlepší.
Pokud se s banálním problémem vy−
dáme rovnou do nemocnice, může
naše ošetření trvat déle, než kdyby−
chom navštívili lékaře v místě bydliš−
tě. Ostatně, sami lékaři přiznávají, že
velké fakultní nemocnice jsou zahl−
cené pacienty s jednoduchými zá−
kroky a zmenšuje se prostor pro
speciální drahé výkony. A volají po
návratu spádovosti pacienta podle
místa jeho bydliště. Zvolíme−li si
k ošetření rovnou velkou nemocnici,
paradoxně tím tu malou, možná i ne−
vědomky, likvidujeme. A sami tak
zhoršujeme dostupnost zdravotní
péče ve svém okrese.

� Na druhé straně například Zdra −
votnická záchranná služba Plzeň −
ského kraje doznala v posledních
letech značného rozmachu …?

To je pravda. Podařilo se nám ote−
vřít několik nových stanovišť, kdy
záchranáři dostali ke své práci no−
vé prostory. Povolání záchranáře 

láká, mladí v něm vidí smysl i adre−
nalin. Ovšem záchranáři se často
potýkají s tím, že lidé nevědí, kdy
volat číslo 155.

Tísňovou linku 155 je vhodné vo−
lat vždy, když dojde k náhlému zhor−
šení zdravotní stavu a pacient si ne−
ví rady. Dispečerky na lince 155
jsou zdravotnice s vysokou odbor−
ností a zkušeností – pacientovi po−
radí a v případě potřeby pošlou 
posádku sanitního vozu. 

Pokud má pacient několik dní trva−
jící obtíže či zranění a místo toho, aby
navštívil svého lékaře během dne, 
si večer zavolá záchranku, jedná ne−
zodpovědně. Výjezd k banálnímu
problému může zapříčinit i třeba smrt
tam, kde v tu chvíli sanitka s lékařem

chybí. Počet výjezdů každým rokem
stoupá a u části z nich jde o zneužití
této, tolik důležité služby.

��Jak se díváte na budoucnost ma−
lých nemocnic, konkrétně třeba
v Sušici?

Rada Plzeňského kraje na konci
února schválila vyhlášení veřejné za−
kázky na podporu lůžkové zdravotní
péče tam, kde kraj nemá nemocnice.
Chceme nemocnicím pomoci s fi−
nancováním provozu oddělení inter−
ny, chirurgie, ortopedie, gynekologie
a porodnictví. Sušická nemocnice se
může do zakázky přihlásit na odděle−
ní interny. O budoucnosti nemocnice
rozhodnou sušičtí zastupitelé. Ti v ro−
ce 2015 nemocnici pronajali sou−
kromníkovi, pro nabídku Plzeňského
kraje hlasovali tehdy pouze dva za−
stupitelé z ČSSD. Nyní, když Penta
nemocnici nechce, město Sušice po−
žádalo kraj, ať ji provozuje. Situace se
zopakovala, ale v obráceném gardu.
Pro rychlé převzetí nemocnice od

stávajícího provozovatele se většina
v krajské radě nenašla. Vzkaz z kraje
zní: nemocnici pomůžeme, ale až se
vyváže ze stávajících smluvních vzta−
hů a bude jasné, v jakém stavu su−
šická nemocnice vlastně je.

V Sušici je řada ochotných lidí za
nemocnici zabojovat. Podařilo se
jim shromáždit více než 10 tisíc
podpisů pod Petici za záchranu ma−
lých nemocnic. Petice byla 27. úno−
ra předána Senátu k projednání. Po−
litici musí do budoucna rozhodnout
o osudu malých nemocnic, jejichž
fungování není v systému nerov−
ných plateb za výkony a nemožnosti
vzdělávání lékařů podporováno. Náš
Plzeňský kraj patří ke krajům vel−
kým, řídce zalidněným. Lidé zde žijí−
cí však platí zdravotní pojištění stej−
ně jako jinde, proto mají právo na
dostupnou zdravotní péči. 

Milena Stárková

Zdravotnictví je především o lidech,
říká radní kraje Milena Stárková

Radní Milena Stárková se zúčastnila akce Evropského dne 
Záchrany lidského života
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Všechno je o rovnováze energií,
aneb: Nevážíme si toho, co má−
me, nevážíme si sami sebe. Vše
je o sexu, o penězích a závislosti.
Dva příklady za všechny.
Znám lidi, kteří mají miliony, ale
místo toho, aby si vážili toho, co
mají, hádají se, neváží si sami sebe
a tím i druhých. Berou drogy, nad−
míru užívají alkohol, a tak spějí k po−
malému zániku svého života. Nikdy
jsem to nepochopil a nepochopím. 
Jedna moje klientka dostala od
svého manžele (podnikatele) k še−
desátinám 1,5 milionu a důchod
10.000 Kč měsíčně, protože jí platil
sociální a zdravotní pojištění, přes−
tože nikdy nepracovala. Jí to
ovšem nestačí a chce po něm další
peníze. Řekla mu, že ho bude žalo−
vat, protože „ji okradl“ a nedal další
miliony, které má. Paní si ovšem
neuvědomila, že její manžel mohl
vytvořit dluh x milionů a nemusela
mít „paní nenažraná“ vůbec nic a
přijít i o to, co jí dal. Její manžel se
mohl „naštvat“ a vytvořit fingovaný
dluh. Paní si neumí užít ani těch 1,5
milionu, co dostala. Dokonce mu
řekla, že jí okradl a že ho bude ža−

lovat. A jaký byl výsledek? Její
manžel v důsledku oné nesprave−
dlnosti, že se o nic nezasloužila,
dostal mozkovou příhodu, tak−
že ani on nemá z našet−
řených milionů na
stáří prakticky nic.
Musím se přiznat,
že jsem moci
peněz nepo−
dlehl a budu se
těšit, že nepo−
dlehnu. Dělám
vše pro to,
abych je vydělal,
ale i utratil. Jsem
naštěstí bohém a
snažím se užívat život
naplno bez ohledu na pe−
níze. Mnoho lidí by mohlo namít−
nout, že se mi to dobře říká, když
mám peníze. Ano, mám, ale to
proto, že chci. A všichni můžeme
mít jen to, co chceme, ne, co neví−
me. Přistoupil jsem na životní filo−
sofii, která vychází z čínského pří−
sloví: „Může být šťastný jen ten,
kdo se smíří s tím, co má!“
Moje další přiznáni je, že jsem si
dříve nevážil toho, co jsem vždy
měl a po čem jsem toužil. Měl jsem
v životě i štěstí, které ke spokoje−
nosti také přispěje a věřím, že mě
neopustí. Ale kdyby náhodou z mé−
ho života zmizelo, budu se stejně
radovat ze života i nadále a těšit se
z toho, co jsem dokázal a že po
mně něco zůstalo – nesmazatelná
stopa, která se za mnou potáhne
dál. A to vše díky tomu, že se řídím

Budhistickým: „Odpustit, neoče−
kávat, nelpět.“ Pokaždé jsem měl
a mám „náhradní program“, kdy−

bych neměl peníze. Odešel
bych do vysněného ráje,

který jsem si našel, a
tím je Kambodža.

Tam lze dobře žít
i za poměrně má−
lo peněz a celo−
ročně je tam te−
plo a teplá voda
30 °C.
Opravdu na ni−

čem a na nikom
nelpím. Žiji podle

svých představ a ni−
čeho nelituji. Vždy jsem

byl svůj a jen já ponesu od−
povědnost za to, co jsem udělal či
neudělal. Dnes vím, že se vše vra−
cí. Jednou jsem zmlátil muže na
ulici pod tíhou ovlivnění jeho bývalé
ženy, která se mnou žila. Po třiceti
letech se mi to i s úroky vrátilo a to
už jsem věděl, že jsem se tehdy ne−
zachoval dobře, protože moje teh−
dejší partnerka neměla pravdu a
lhala mi. Zkreslila situaci mezi ní
a bývalým par−
tnerem ve svůj
prospěch a já
se nechal
v důsledku se−
xuální přitažli−
vost negativně ovlivnit. Udělal
jsem špatnou věc, která se mi de−
setinásobně vrátila zpět.
Vše jsem klidně opustil a šel dál,
když mi to nevyhovovalo a nebylo

to v můj prospěch. Mnoho lidí by
řeklo, že jsem sobec. Ano, přizná−
vám, že jsem a nelituji toho. Asi
bych předčasně zemřel stresem,
kdybych nebyl, protože podle mé
teorie „vše je pomíjivé“ i náš život,
který je nejdůležitější!
Vztah je dar a je na nás, jak
dlouho a komu jej darujeme.
Každý má právo do vztahu do−
brovolně vstoupit i z něj dobro−
volně vystoupit. Na smrtelné po−
steli budeme sami před sebou
hodnotit vše, co jsme udělali, či ne−
udělali. Každému z našeho okolí
bude úplně jedno, jak se cítíme, až
budeme hodnotit svůj život. Jestli
zemřeme stresem dříve, protože
jsme v sobě dusili to, co nám nevy−
hovovalo, nebo žili jsme s tím, že
nám více záleželo na tom, co si
o nás myslí naše okolí, než co
chceme my. Trpěli jsme na úkor
druhých a neuměli jsme s tím nic
udělat.
Proto všem přeji, nenechte se

ovlivňovat ni−
kým a ničím a
žijte svůj život

naplno. Život má−
te jenom jeden a ji−
ný už nikdy nebu−
de. Žijte tak, abys−

te nikdy nelitovali to−
ho, co jste udělali či neudělali.
Všem doporučuji mít náhradní
program, kdyby něco nevyšlo.
Nebuďte na nikom a na ničem zá−
vislí. Závislost je totiž katastrofa.

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Nenechte se ovlivňovat nikým
a ničím, žijte svůj život naplno!

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda něco málo o sobě
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V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však
rozhodnete, dobře zvažte, kde jej pro−
dáte. Je známo, že se stále vyskytuje
v této oblasti mnoho nepoctivců. Má−
me pro Vás tip, kde se zaručeně ne−
musíte žádných nekalých praktik
obávat a navíc získáte garanci nejvý−
hodnější ceny za výkup.

Ve Zlaté Bance se můžete nezávaz−
ně přesvědčit. Obslouží Vás příjemný
a profesionálně proškolený per−
sonál, který poskytuje bezplatné
odborné poradenství a individuál−
ní přístup k zákazníkovi. Prodávat
můžete používané, či dokonce
poškozené zlaté, ale i stříbrné

šperky. Dále je možné zpeněžit
i jiné předměty, např. stříbrné pří−
bory, zlaté a stříbrné zubní korun−
ky, mince, investiční zlato i stříb−
ro. Pokud si nejste jisti, přijďte se
bezplatně informovat. Manažer nám
sdělil, že: “V současné době se cena
ryzího zlata pohybuje na Londýnské
Burze kolem 31 000,− Kč za unci. Zá−
kazníkům garantujeme nejlepší vý−
kupní ceny a profesionální a poctivé
jednání.” Neváhali jsme a zeptali se
při opětovné návštěvě Zlaté Banky
v Plzni jedné ze zákaznic na to, jak
byla s prodejem svého zlata či stříbra
spokojena. Dozvěděli jsme se, že se
jmenuje paní Plavcová a do Zlaté

banky přišla prodat zlaté náušnice,
prsteny a řetízky, za něž nakonec 
získala 11200,− Kč. “Jsem moc spo−
kojená, ani mě nenapadlo, že můžu
dostat tolik peněz. Jednání na úrovni,
ochota a slušnost, to se hned tak ne−
vidí, mohu jenom doporučit,“ říká
s nadšením paní Plavcová.

Prodej zlata je při dnešních cenách
velmi  výhodný  způsob znovu zhod −
nocení  peněz, tak  neváhejte ani Vy.

Náměstí Republiky č. 4/3, 
Plzeň I.  – (vravo od staré radnice)  

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

13:00 – 17:00
+420 374 446 552
www.zlatabanka.com

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. 

Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Banku.

CENA ZLATA JE STÁLE NA VRCHOLU
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Západočeské srdce do Evropy!
Radka Trylčová: 

Náš kraj potřebuje být v Bruselu slyšet
Už na konci května půjdeme volit
naše české zástupce v Evropském
parlamentu. I u nás v kraji budou
mít volby skutečný náboj, protože
právě zdejší voliči rozhodnou, zda
západočeský region bude mít ve
štrasburském parlamentu oprav−
dové zastání v podobě poslance či
poslankyně, která bude hájit nás,
co tady žijeme. Zřejmě největší
šanci bude mít v tomto ohledu
kandidátka číslo 5 na listině
Občan ské demokratické strany –
Radka Trylčová, která je rodačkou
z Manětína, ale nyní žije v Plzni.

Ta není na rozdíl od řady jiných
kandidátů do Evropského parlamen−
tu politicky nepopsaným listem či
osobou, která by se zjevila až těsně
před volbami a z ničeho nic žádala
voliče o hlas či preferenční „krou−
žek“ pro tak vlivný orgán, jako je Ev−
ropský parlament. Radka Tryl čová je
totiž veřejnosti známá hned z několi−
ka významných pozic, které dlouho−
době zastává. Výrazné je například
její působení v roli krajské radní pro
životní prostředí a zemědělství. To je
navíc odbornost, která tvoří vhod−
nou kvalifikaci pro výkon funkce eu−
roposlance, protože právě oblast ži−
votního prostředí a zemědělství vy−
tváří stále rostoucí položku v rámci
toho, co Evropský par lament pro−
jednává a rozhoduje. A Radka Tryl−
čová se v této problematice opravdu
vyzná, a může proto být platným
hlasem pro naše zájmy v Evropské
unii.

Zdravé potraviny pro
zdravé srdce Evropy
„Často se říká, že jsme to, co jíme.
A já osobně to považuji za velkou
pravdu. Dlouhodobě se profesně
i ve volném čase zajímám o kvalitu
potravin i dalších výrobků, s nimiž
se každodenně setkáváme a jejichž
složení ovlivňuje naše zdraví,“ říká
Radka Trylčová, která si proto logic−
ky chce v Evropském parlamentu
posvítit na dvojí kvalitu potravin, ale
také přitvrdit dohled nad tím, jaké
zdraví škodlivé látky se mohou 

dostat například do pracích prášků
nebo hnojiv. „Zaměřme se v ochra−
ně životního prostředí na to, co
opravdu škodí zdraví, místo aby−
chom přijímali nějaké vzletné, ale
těžko splnitelné strategie pro bu −
doucí desetiletí,“ má jasno o ro −
zumném přístupu na tomto poli
Radka Trylčová.

Podobně má tato kandidátka z na−
šeho regionu co nabídnout i v obla−
sti zemědělství. „Budu prosazovat
tzv. zastropování zemědělských do−
tací, protože to povede k podpoře
malých a středních zemědělců
místo gigantických agroholdingů,
které dnes žijí z dotací. Tyhle dotace,
když už existují, by mnohem více
pomohly menším zemědělským
pod nikům, na které se teď ale kvůli
zemědělským gigantům nedostane.

Z vlastní zkušenosti také vím, že prá−
vě potraviny z menších podniků ne−
mají problémy s tím, aby vyhovovaly
všem ja kostním a zdravotním stan−
dardům,“ nezapře Radka Tryl čo vá
zkušenost z pozice krajské radní,
která má na starosti zemědělství.

Konec žlutého moře 
na polích
Radka Trylčová a její program potě−
ší i ty, kterým vadí, že se naše pole
pod tíhou dotační politiky v posled−
ních letech proměnila ve žlutá řep−
ková pole. „Kdo chce na českých
polích zase vidět tradiční plodiny,
tomu nabízím jednoduché řešení:
zrušme povinné přimíchávání bio −
paliv do pohonných hmot,“ opět
prosazuje jasný cíl Radka Trylčová.

Ta chce místo zbytečných dotací
do biopaliv otočit pozornost Evrop −
ské unie spíše k boji proti suchu
a k ochraně vody. „Zadržování vody
v krajině nebo projekty podpo −
rující čistotu vody jsou mnohem
účelnějším vynakládáním evrop−
ského rozpočtu než to, co vidíme
právě třeba na poli podpory bio −
paliv teď,“ zdůrazňuje kandidátka
občanských demokratů do Evrop −
ského parlamentu. Trylčová, stejně
jako její strana, prosazuje v přístu−
pu k Unii „zlatou střední cestu,“ po−
dle níž nechce z Unie vystupovat,
ale prosazuje její zásadní reformu,
protože všechno v pořádku v EU ta−
ké rozhodně není. 

Podnikavé srdce 
Evropy
Malí a střední podnikatelé mohou
Radku Trylčovou znát také jako
dlouholetou ředitelku krajské hospo−
dářské komory a ženu, která se díky
tomu dobře vyzná v tom, jak evrop−
ské normy mohou dusit firmy všech
velikostí. Radka Trylčová proto mů−
že být jedním z mála budoucích
euro poslanců, kteří budou přirozeně
bránit podnikání a jeho svobodu
v naší zemi. Podle Radky Trylčové
potřebují české firmy jednotný
evrop ský trh, jen nezbytně nutnou
regulaci a hlavně zásadní snižování
byrokracie. „Srdce Evropy je známé
svými zlatými ručičkami, ale i ty po−
třebují uvolnit od někdy zbytečné
evropské regulace,“ říká Trylčová.

Západočeská patriotka
Ta je celoživotní krajskou patriotkou,
protože během profesní doby půso−
bila na řadě míst našeho regionu,
v němž strávila celý svůj dosavad−
ní život. „Mám západočeské srdce
a s ním budu v Evropském parla−
mentu bojovat za zájmy naší repub−
liky, ale i prosazovat řešení, která
jsou specifická pro kraj, kde žiju,“
představuje svou vizi práce euro−
poslankyně Radka Trylčová, která
kandiduje jako číslo 5 na kandidátní 
listině občanských demokratů.  
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Zatímco pro většinu lidí jsou za−
městnanecké benefity každodenní
součástí pracovního života, pro se−
niory žijících v domovech a stacio−
nářích napříč republikou je tomu
přesně naopak – možnost opět za−
žít docela obyčejné radosti života,
jako je procházka lesem nebo pro−

jížďka na kole, je pro ně nesmírně
vítaným zpestřením. Společnost
Sodexo se jako expert na kvalitu
života dlouhodobě snaží seniorům
tyto obyčejné radosti umožnit
v rámci iniciativy Plníme přání se−
niorům. Do finále se letos dostalo
34 projektů ze všech koutů repub−
liky a díky solidaritě veřejnosti se
u všech podařilo vybrat požadova−
nou částku, kterou Sodexo zdvoj−
násobilo. Ve fondu na Plnění přání
seniorům je tak 872 551 korun.

Procházka lesem je
ten nejsnazší lék na splín
nebo stres. Zní to jako
samozřejmost, ale mno−
hým seniorům působí
i krátká procházka bo−
lesti nohou, zad a hlavně
kloubů. Členo vé klubu

SenSen proto požádali o prostředky
na nákup nordic walkingových holí.
Při chůzi totiž více zapojují svaly
horní části těla, a navíc poskytují li−
dem další opěrné body pro rozložení
váhy, takže se snižuje zátěž kloubů.

Řadu přání, s nimiž se lze se −
známit na webových stránkách
www.plnime−prani−seniorum.cz, by
mnozí považovali za samozřejmost.
Na pří klad nová kuchyňská linka,
o kterou si napsali senioři z Do mova
se zvláštním režimem Pomocné 

ruce. Nejen pečení a vaření, ale
i umývání nádobí – činnost, kterou
mnozí bytost ně nesnášejí a do po−
slední chvíle odkládají – je pro klien−
ty s chro nickými duševními one −
moc ně ními vítanou zábavou. Pro
mnoho z nich jsou totiž podobné
činnosti něco, na co byli celí život
zvyklí a dávalo jejich životu řád.  

Kdekdo si svůj odchod do dů −
 chodu spojuje s časem klidu, kdy
se bude moci naplno věnovat své
zahrád ce. V realitě je to samé kle −
čení a složité vstávání. Pak je i tako−
vé obyčejné pěstování jahod pro 
mnohé, hlavně nepohyblivé, seniory
vzdáleným snem. Tak rádi by natáhli
ruku k zemi a sladký červený plod
utrhli. Jejich přání lze splnit napří−
klad pořízením vyvýšeného mobilní−
ho záhonu.

Také první elektrické rikši v ČR pro
seniory byly pořízeny díky  příspěvku
z projektu Plníme přání seniorům.

Když maminka odešla před dvěma lety
do starobního důchodu, nastal obrovský
zlom. Zdraví jí pořád sloužilo, ale ovdo−
věla a bála se nečekaných výdajů.
Škudli la každou korunu, vzdala se svých
zálib a nikam necho dila. Ne ní to zvlášt−
ní? Bydlí ve vlastním domě, který má
hodnotu ně ko lika milionů, ale nemůže si
vyskakovat, pro  tože myslí na zadní kolečka.

Moje kama rád ka pracuje v Ka  na dě. Di−
vila se, proč ma min ka nepo bírá Ren tu
z ne  movitosti, když má dům. Oka mžitě mě
napadlo: Dů chod ce si vezme půjčku, aby
si přilepšil? A z čeho ji bude splácet? To 
nedává smysl!

Kouzlo je v tom, že senior nic
neplatí. Do stane pe níze, ale
nemovitost nikomu nepro −
dává, je stále jeho. A splátky?
Ty při jdou na řadu, až když
zemře, nebo když se rozhod−
ne dům či byt prodat.

Všechno jsme si dů−
kladně pro klepli. Když
maminka pochopila, že
zů sta ne ve svém mi  lova −
ném domě, a přesto do−
stane peníze, tak se jí
Renta zalíbila.

Společnost FINEMO.CZ
jí dopo ručila pravidelný
měsíční příjem. Ona se
ale nakonec rozhodla, že
chce celou sumu dostat
najednou. Nejdřív zvelebila zahradu a zre −
konstruovala koupelnu a kuchyň. Tím
hodnotu domu ještě navýšila. Pokud by−

chom ho jednou museli pro−
dat, rozhodně neproděláme,
ale takhle teď přemýšlet ne −
chci. Trochu peněz si dala bo−
kem a zbytek půjčky si vylo −
ženě užívá.

Měli jsme prostě kliku. Spo −
lečnost FINEMO.CZ začala
sjednávat Rentu z nemovitosti
v roce 2015. V ČR je zatím je−
diná, licenci získala od České
národní banky. Nebylo co řešit.

A maminka? Cestuje, sportuje, plánuje
dovolenou, a teď si koupila elektrokolo.
Své sny si plní i ve stáří.

Nízký důchod? Polepšete si s Rentou z nemovitosti!

Chcete vědět víc?
▪ Přečtěte si příběhy klientů a odpovědi na nejčastější

dotazy na www.rentaznemovitosti.cz.
▪ Vyžádejte si orientační kalkulaci zdarma.
▪ Můžete nám také zavolat na tel. 233 321 850.
▪ Jsme držiteli licence České národní banky

na poskytování spotřebitelských úvěrů.

Výhody Renty z nemovitosti:
▪ Získáte peníze na cokoli (najednou či postupně).
▪ Za života nemusíte nic splácet.
▪ Zůstáváte bydlet doma a jste nadále majitelem 

svého bytu či domu.
▪ Můžete žít důstojněji a život si více užívat

Vítr ve vlasech nebo čerstvě
utržené jahody seniorů   

Město Plzeň vyjádřilo potřeb−
nost provozování takzvané od−
lehčovací služby, která vznikla
při organizaci Domov – plzeň−
ská hospicová péče, z.ú. Tato
služba, kterou zajišťují sestry
a pečovatelky týmu domácího
hospice, umožňuje odpočinek
lidem dlouhodobě pečujícím
o těžce nemocného člověka.
Podmínkou pro to, aby na ni
město mohlo přispívat, je za−
řazení služby do základní sítě
poskytovatelů sociálních slu−
žeb v Plzeňském kraji. O toto
zařazení si musí organizace
sama požádat.  

Poskytování odlehčovací, ji−
nak též respitní služby v domá−
cím prostředí, radnice vnímá
s ohledem na požadavky obča−
nů, ale i současné trendy jako
velmi žádoucí. Na území města
totiž mobilní služba tohoto dru−
hu citelně chybí, což bylo pro
vyjádření podpory dané organi−
zaci klíčové.

Ten, kdo 24 hodin pečuje
o bezmocnou osobu, má nárok
na odpočinek. Celodenní péče
o člověka v terminálním stádiu
nemoci vede časem k naprosté−
mu  fyzickému i psychickému
vyčerpání pečovatele. Terénní
odlehčovací služba zastoupí
dočas ně v této roli pečujícího,
kterému tím umožní odpočinek
nebo vyřízení nezbytných zále−
žitostí mimo domov. Součástí
péče jsou ošetřovatelské úkony,
podávání jídla a pití, hygiena,
doprovod, dohled nad nemoc−
ným a podobně. 

Na podporu
odlehčovací

službě 
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KLATOVY
Kino Šumava

4.4. v 17 h – SHAZAM! – USA, dabing, su−
perhrdinský film
4.4. ve 20 h – SKLENĚNÝ POKOJ – ČR
5.4. v 17 h – VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU – ČR, animovaný
5.4. ve 20 h – TERORISTKA – ČR, kome−
die/drama s Ivou Janžurovou v hlavní roli
6.4. v 17 h – PSÍ VELIČENSTVO – Belgie,
dabing, animovaný film
6.4. ve 20 h – TERORISTKA – ČR, kome−
die/drama       
7.4. v 17 h – DUMBO (3D) – USA, dabing,
pohádka 
7.4. ve 20 h – LOVENÍ – ČR, romantická
komedie
8.4. v 17 h – ŽENY V BĚHU – ČR, komedie
8.4. ve 20 h – MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ
GENERACE – ČR, časosběrný dokument H.
Třeštíkové
9.4. v 17 h – MY – USA, od 15 let, horor
9.4. ve 20 h – PAŠERÁK – USA, od 15 let,
kriminální 
10.4. v 17 h – SHAZAM! – USA, dabing,
superhrdinský film
10.4. ve 20 h – TERORISTKA – ČR
11.4. v 17 h – TERORISTKA – ČR 
11.4. ve 20 h – HELLBOY – USA, od 15 let
12.4. v 17 h – JAK VYCVIČIT DRAKA 3 –
USA, dabing
12.4. ve 20 h – SHAZAM! (3D) – USA, da−
bing
13.4. v 18 h – EXPEDIČNÍ KAMERA – fil−
my: STUMPED (USA), TUPENDEO (SUI) ,
WAIA−TOA ODYSSEY (NZ) , MATSÉS (ČR) ,
KROKY NA HRANĚ (SR) , DIVIDED (GB)
14.4. v 17 h – VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU – ČR
14.4. ve 20 h – ŽENY V BĚHU – ČR
15.4. v 17 h – TRABANTEM TAM A ZASE
ZPÁTKY – ČR, dokument
15.4. ve 20 h – AFTER: POLIBEK – USA,
romantické drama
16.4. v 17 h – LOVENÍ – ČR
16.4. ve 20 h – ŘBITOV ZVIŘÁTEK – USA,
od 15 let, horor 
17.4. v 17 h – ŽENY V BĚHU – ČR, kome−
die
17.4. ve 20 h – FILMOVÝ KLUB: MIRAI,
DÍVKA Z BUDOUCNOSTI – Japonsko
18.4. v 17 h – HELLBOY – USA, dabing, od
15 let 
18.4. ve 20 h – LÉTO S GENTLEMANEM –
ČR, romantická komedie 
19.4. v 17 h – MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO
OD DOMOVA – Francie, dabing, animovaná
pohádka
19.4. ve 20 h – TRABANTEM TAM A ZASE
ZPÁTKY – ČR, dokument
20.4. v 17 h – LEGO PŘÍBĚH 2 – USA, da−
bing
20.4. ve 20 h – ŽENY V BĚHU – ČR
21.4. v 17 h – JAK VYCVIČIT DRAKA 3 –
USA, dabing, animovaná pohádka 
21.4. ve 20 h – SKLENĚNÝ POKOJ – ČR 
22.4. v 17 h – VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU – ČR
22.4. ve 20 h – TERORISTKA – ČR 
23.4. v 17 h – BOHEMIAN RHAPSODY –
USA 
23.4. ve 20 h – LA LLORNA: PROKLETÁ
ŽENA – USA, od 15 let, horor
24.4. v 17 h – TERORISTKA – ČR 
24.4. ve 20 h – ŽENY V BĚHU – ČR

25.4. v 17 h – ŘBITOV ZVIŘÁTEK – USA,
od 15 let
25.4. ve 20 h – AVENGERS: ENDGAME –
USA 
26.4. v 17 h – AVENGERS: ENDGAME –
USA, dabing
26.4. ve 20 h – ŘBITOV ZVIŘÁTEK – USA,
od 15 let, horor 
27.4. v 17 h – HLEDÁ SE YETTI – USA, da−
bing, animovaný
27.4. ve 20 h – AVENGERS: ENDGAME –
USA, dabing
28.4. v 17 h – JAK VYCVIČIT DRAKA 3 –
USA, dabing
28.4. ve 20 h – TERORISTKA – ČR
29.4. v 17 h – HELLBOY – USA, dabing, od
15 let
29.4. ve 20 h – ŽENY V BĚHU – ČR 
30.4. v 17 h – PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM –
Finsko, dabing, rodinný film
30.4. ve 20 h – AVENGERS: ENDGAME
(3D) – USA, dabing
1.5. v 17 h – BOHEMIAN RHAPSODY –
USA 
1.5. ve 20 h – AFTER: POLIBEK – USA 
Kontakt –  376 311 342
www.mksklatovy.cz/page/9812/kino−su−
mava

SDS Klatovy
5.4. v 19.30 h, 6.4. v 15 h, 7.4. v 17 a
v 19.30 h – ANNIE – muzikál ZUŠ J. Kličky
11.4. v 19.30 h – DVĚ NOCI NA KARLŠ−
TEJNĚ – komedie
14.4. v 15 h – VELIKONOČNÍ KRÁLOVSTVÍ
– pohádka
16.4. v 19.30 h – DIV. KLUB: DIALOG
DVOU SVĚTŮ – J. POTMĚŠIL A P. VACEK
17.4. v 19.30 h – VEČER PLNÝ FANTAZIÍ
25.4. v 19.30 h – MŮŽEM I S MUŽEM –
vtipná autorská feérie 4 žen
26.4. v 19.30 h – ZBÝVÁ PŘÍBĚH NÁŠ –
muzikál
27.4. v 19.30 h – LORDI – konverzační ko−
medie ve slovenštině
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

MKS Klatovy
9.4. v 17 h – JARNÍ ARANŽOVÁNÍ S H.
KINDELMANNOVOU ŠEBESTOVOU
13.4. od 8 do 11 h – JARNÍ SBĚRATELSKÁ
BURZA – malý sál
13.4. v 19 h – HANA ZAGOROVÁ & PETR
REZEK SE SKUPINOU J. DVOŘÁKA BO−
OM!BAND
17.–18.4.  – středa od 9 do 17 h, čtvrtek
od 9 do 16 h – VELIKONOCE NA NÁMĚSTÍ
18.4. od 13.30 do 15 h – MILAN A KRÁLÍ−
CI BOB A BOBEK + DISKOTÉKA
27.–28.4. v 8 h – ŠAMPIONÁT MAŽORE−
TEK – zemské finále
29.4. v 19 h – TANČÍRNA – večer pro širo−
kou veřejnost
Kontakt – 376 370 922
www.mksklatovy.cz

Galerie U Bílého 
jednorožce

12.4. v 18 h – VERNISÁŽ: KAREL ŠLEN−
GER – monografická výstava obrazů, také v
kostele sv. Vavřince, do 23.6.2019

Městská knihovna
Přednášky:
4.4. v 18 h – PLUTO – NÁŠ OCHRÁNCE
6.4. v 9 – RADOST Z POZNÁVÁNÍ 2019
11.4. v 18 h – ZDIVOČELÉ SUDETY – NO−
VÝ POHLED NA DRAMATICKÝ ROK 1938
18.4. od 9 do 12 h – SETKÁNÍ S MALÍŘEM
V. SIKOU, WORKSHOP NA TÉMA MOŘSKÝ
SVĚT – nutné přihlášení předem, počet míst
omezen
18.4. v 18 h – TVOŘENÍ PRO SEBE
25.4. v 18 h – JAK CHOVAT MUŽE
26.4. v 17 h a 27.4. od 9 do 13 h – BAROK−
NÍ JEZUITSKÉ KLATOVY 2019
Výtvarné dílničky:
8.4. 13–16 h – JARNÍ DEKORACE
15.4. 13–16 h – VELIKONOČNÍ ZAJÍC
18.4. 13–16 h – SLUNÍČKO
29.4. 14–16 h – DRÁTOVANÉ SRDÍČKO
Kontakt – www.knih−kt.cz

Vlastivědné muzeum 
Dr. Hostaše

Velikonoce v muzeu:
7.3.–5.5. 2019 – PŘIŠLO JARO… – výsta−
va jarních zvyků našich předků
7.3.–5.5. 2019 – VELIKONOČNÍ POHLED−
NICE – výstava
7.3.–5.5. 2019 – ROZKAS PRO OBYVATE−
LE – výstava k výročí protektorátu
7.3.–29.9. 2019 – NOVÉ PŘÍRŮSTKY V
MUZEJNÍCH SBÍRKÁCH
2.–21.4. 2019 – VELIKONOČNÍ TRH – vý−
stavní sál
Doprovodný program:
4.4. 10–16 h – PŘEDVÁDĚCÍ AKCE ZDO−
BENÍ KRASLIC, PLETENÍ POMLÁZEK AP. –
přednáškový sál
9.4. v 17 h – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVY PŘIŠLO JARO… – výstavní sál
16.4. 17–19 h – TVOŘIVÁ DÍLNA: VELIKO−
NOČNÍ VAJÍČKO 100x JINAK – předn. sál
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

JANOVICE
NAD ÚHLAVOU

Kulturní akce
10.4. – JAK OZDOBIT KRASLICE – v sále
MěÚ, od 16 h pro děti, od 18 h pro dospělé
11.4. – v 18 h – TOULKY AMERIKOU – sál
MěÚ
18.4. v 19 h – TÓNY HARFY A HOUSLÍ –
ve staré radnici
25.–27.4. – HABAĎŮRA – div. předst. jano−
vických ochotníků, v sokolovně
29.4. v 15.30 h – ESCAPE OF ROOM – úni−
ková hra pro děti od 8 let, knihovna
30.4. v 17 h – STAVĚNÍ MÁJKY – u hasič−
ské zbrojnice
Kontakt – www.knihovna−janovice.cz

KLENOVÁ
Galerie Klenová

do 19.5.2019 – SÝPKA: CESTA 2019 / 16.
ROČNÍK PŘEHLÍDKY PRACÍ VÝTVAR−
NÝCH OBORŮ ZUŠ PLZEŇSKÉHO KRAJE
do 26.5.2019 – PURKRABSTVÍ: FOTO−

GRAFOVÉ ZE SBÍREK GALERIE KLATOVY /
KLENOVÁ
do 26.5.2019 – ZÁMEK: LINORYT II.
6.4. ve 14 h – ZÁMEK: VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO RODIČE S DĚTMI K VÝSTAVĚ LINO−
RYT II.
27.4. ve 14 h – ZÁMEK: KREATIVNÍ DÍLNA
PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ K VÝSTAVĚ LI−
NORYT II.
Kontakt – 376 392 208
www.gkk.cz

ČACHROV
Komunita Čachrov

13.4. v 18 h – OKUPANT NEBO OSVOBO−
DITEL ANEB MALÝ ČLOVĚK VE VELKÝCH
DĚJINÁCH – vyprávění Š. Lesné, Neoficiál−
ní Kavárna Kulička

TĚCHONICE
Divadelní stodola

3.–4. a 17.–18.5. – PETR PAN – doprovo−
dný program, předprodej zahájen 1.4.
4.5. ve 13 h – VELKÁ CESTA DO ZEMĚ NE−
ZEMĚ – akce pro děti a jejich rodiče, více
info na www.zmrzlik.info

HORAŽĎOVICE
KD Horažďovice

6. 4. v 19.30 h – LUCERNA 
19. 4. ve 20 h – BRUTUS ROCK – bigbít
24. 4. v 19 h – MIROSLAV DONUTIL: CES−
TOU NECESTOU
26. 4. ve 20 h – ALKEHOL + MANIAC +
A NEW CHAPTER – hrají 3 kapely
28. 4. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU:
AMATOVKA
29. 4. v 19.30 h – LORDI – div. komedie

KDYNĚ
MKS Kdyně

12. 4. od 19 h – VE VÍRU FLAMENCA
ANEB ŠPANĚLSKÉ POBLOUZNĚNÍ – sál
Sokolovny 

HORŠOVSKÝ
TÝN

Kulturní akce
5.4. v 19 h – TOMÁŠ KLUS S KAPELOU CÍ−
LOVÁ SKUPINA – kinosál
26.4. v 19 h – HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE
ZDENĚK POHLREICH A PETR VONDRÁ−
ČEK – kinosál

STAŇKOV 
KD Staňkov

13.4. ve 20.30 h – MEDY GANG + TELE−
FON
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Kdyňský výtvarník Václav Sika se již
dva roky zabývá malbou detailů sta−
rých motocyklů. Učarovaly mu jejich
krásné a ušlechtilé tvary, lesky chro−
mu, ale i zajímavá loga výrobců. Ve−

dle toho zachytil současné jezdce na
motocyklech – krosového závodníka,
ale také maskovaného motocyklistu
na Harley Davidson i dalšího ve vlas−
tnoručně vyrobené přilbě. 
Od 12. dubna bude otevřena výstava
zmíněných obrazů Václava Siky ve vý−
stavních prostorách staré radnice ve
Furth im Wald. Spolupořadatelem je
Gaglerie kritiků v Praze, kam bude ex−
pozice přemístěna v říjnu letošního ro−
ku. Výstava ve Furth im Wald potrvá do
19. května 2019 a je otevřena: úterý a
čtvrtek 16–18 hodin, sobota, neděle
a ve svátek 14–17 hodin.                  (re)

Pozvánka na výstavu

Motocykly očima malíře
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BRIGÁDA – natírání dřevěné
fasády a plotu, Tajanov u Kla−
tov. Vhodné pro školáky. Časo−
vě velmi flexibilní. Tel:
775254803.

AIKIDO Klatovy – japonské bo−
jové umění, stálý nábor nových
členů ve věku 10–? let, trénink
Po, Pá: 18–20 hod., tel.:
607668443.

HLEDÁM zedníka na opravu do−
mu – Rokycansko a zedníky na
fasádu – Přešticko, tel.:
730630880. RR 90230

HLEDÁME řidiče C+E na po−
suvnou podlahu (Volvo + ná−
věs). Firma 5km od Straubin−
gu, něm. prac. smlouva. Více
info na tel.: 603935100 nebo
+49 1728615226. RR 90264

HLEDÁM brigádníka na štípání a
řezání dřeva – Chudenicko, tel.:
606517303. RR 90268

HLEDÁM spolehlivou paní na
občasnou výpomoc v domác−
nosti.  Jednalo by se o běžný
úklid 1x týdně. Domažlice. Tel.:
724366456. RR 90273

HLEDÁM pečovatelku ke staré
paní v Klatovech. Pracovní doba
dle domluvy (střídání se s ostat−
ními pečovatelkami). Tel.:
603257601. RR 90274

JSTE VYUČENÁ cukrářka / cuk−
rář a hledáte zajímavou práci v
mladém kolektivu na horách, s
ubytováním zdarma? V dlouho−
leté zaběhlé firmě s bohatými
zkušenostmi a s možností roz−
voje vlastního potenciálu věcí
v oboru cukrařina hledá vyhlá−
šená cukrárna Café Charlotte
právě Vás. Náplní Vaší práce
bude příprava zákusků pro pří−
mý prodej, tvorba speciálních
dortů na objednávky, vlastní
výroba zmrzliny a mnoho dal−
ších zajímavých věcí v oboru
cukrařina. Dále přijmeme ser−
vírky a studentky na víkendové
brigády. Nabízíme velmi slušné
platové ohodnocení a ubytová−
ní zdarma. Více informací na
tel.: 725835555. RR 90270

PRODÁM družstevní byt 3+1 s
balkonem 72 m2 v Horažďovi−
cích. Tel.: 721211714. RR
90236

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 70 m2 v panelových i
cihlových domech v Klatovech a
Domažlicích. Máme připraveny
investory (přímé kupce) s hoto−
vostí. Celá transakce je dokon−
čena v řádech dnů. Možnost vy−
platit zálohu předem. Exekuce či
zástavy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
190053

NUTNĚ poptáváme ke koupi pro
rodinu lékaře byt 3+1 s lodžií v
Klatovech. Podmínkou je pouze
vyšší patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli stavu i re−
konstrukci. Cena do 1,6 mil. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VOLEJ−
TE ZDARMA 800737309. PM
190054

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1/3+1 o min. výměře 50 m2
kdekoliv v Domažlicích. U vyš−
ších pater podmínkou výtah. Ce−
na do 1,5 mil. Peníze k dispozici
ihned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190055

HLEDÁME výpomoc – dů−
chodkyně, maminky na
MD, … na úklid kanc. pro−
stor na cca 2 hod. denně v
Klatovech. Výdělek 180
Kč/hod. Časově vždy po
16. hod. V případě vážného
zájmu volejte 728467575.

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

PRODÁM NÁDRŽE na vodu
– 1000 L, v ochranném rá−
mu na paletě s výpust ným
kohoutem, potravinářské,
krásné, čisté. Cena od 999
Kč, tel.: 604589329. RR
90022
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HLEDÁM pronájem garáže v
Klatovech, okolí Pod Koníčky,
Pod Vrškem, U Pazderny. Tel.:
702304201. RR 90218

PRACUJÍCÍ 54 letá hledá proná−
jem zařízeného pokoje nebo ma−
lou garsonku. Vesnice v okolí
Plzně nevadí. Děkuji za nabídky.
SMS celý den, volat večer po
18.30 hod. Tel.: 776361102.
PM 190076

Pronajmu nebytové prostory v
patře, 80 m2, Plzeň – Šlovice,
blízko dálnice. Tel.:
731521112.

PRONAJMU nový podkrovní byt
3KK, 14 km od Klatov, s balkó−
nem a se zahradou, 95 m2,
slunné místnosti, klidné prostře−
dí, vhodné pro mladou rodinu i
pro seniory. Tel.: 604867469.
PM 190035

PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím
naší kanceláře tisíce zájemců o
pronájem. Úzce spolupracujeme
s velkými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čisté by−
ty k dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní klien−
telu, jejíž výběr můžete sami
ovlivnit. Právní servis, převody
energií a klientský servis po ce−
lou dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám nevydě−
lá! INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190047

PRO ZAMĚSTNANCE obchod−
ních firem hledáme byty k pro−
nájmu po celém Plzeňském kra−
ji. Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka plateb−
ní schopnosti a právní servis po
celý nájemní vztah samozřej−
mostí. Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190048

PRODÁM levně starou ložnici
rok výroby 1950 na zakázku –
masiv. Klatovsko. tel.
731458916. RR 90188

PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6 m x
2,5m x 3 m, po montáži vhodné
jako dílna, mobilní zahradní do−
mek apod., Ejpovickou buňku 5−

6 m x 3 m x 3 m – 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 maringotku,
obloženou palubkami, zařízenou
k okamžitému používání. Zajiš−
tění dopravy na místo určení.
Tel.: 604867469. PM 190026 

TŘÍRADLIČNÍ pluh obracák, ně−
mecký, cena dohodou, tel.:
720134205, Sušicko. RR
90198

AKVÁRIA ve stojanech, míchač−
ku, el. vrátek (stavební). Tel.:
602427334. RR 90216

LEVNĚ nové matrace 2ks, roz−
měry 200 x 80 x 18 cm, cena
3.500Kč. Tel. 737236212.

ZAHRADNÍ trakt. sekání vysoké
trávy, rotavátor na přípravu půdy
– možnost připojit vozík. Tel.:
773584686. RR 90235

STAROŽITNÝ nábytek dosud
užívaný (8 kusů) na chalupu –
chatu cena dohodou. Ne pře−
kupníkovi. Tel.: 720467651. RR
90239

ZDVIŽ na auta – dvousloupová,
cena dohodou, tel.: 603339723.
RR 90241

CHODSKOU rohovou lavici, stůl,
2 židle, polička, vše velmi za−
chovalé, vyr. v Domažlicích, tel.:
737710841 – Klatovy. RR
90246

MÍCHAČKU el., obsah 1 kolečko
malty, velmi zachovalá, tel.:
732350219 – volat po 17. hod.
Cena dohodou. RR 90260

2 FLÁDR. skříně (šatní a prádel−
ník) se spodním šupletem, za−
káz. výroba r. 1932. Cena doho−
dou. 2 ks plodícího banánovníku
– dohoda. Tel.: 728137467. RR
90266

ČERNÝ kufříkový psací stroj Un−
derwood, šicí stroj Singer s dře−
věným víkem, masivní 2 lavice
(možno nainstalovat jako roho−
vou) a stůl. Kontakt:
702916502. RR 90269

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 190027 

PRODÁM zemědělský stroj Ško−
da 180 s nakladačem a druhý
bez nakladače s rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném stavu, no−
vý lak, cena dohodou. Dále na−
kladač ozn. 500 za traktor s dra−
pákem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 190028 

PRODÁM ocelovou nádrž z va−
gonu 20 m3, vhodná na jímku
nebo na vodu. 604867469 Tel.:
604867469 PM 190029 

VOJENSKÉ muzeum se zamě−
řením na okupaci a osvobození
západních Čech pro doplnění
expozice vykoupí za velice
slušné ceny: Vojenskou techni−
ku (i části), motocykly, auto−
mobily. Dále chladné zbraně –
Kordíky, dýky, tesáky, šavle,
kordy, bajonety, apod. Dále
uniformy, letecké bundy, mas−
kované oblečení, převlečníky,
pláštěnky, celty, stany, nebo
dílce, čepice, kalhoty, saka,
boty, holínky a pod. Dále vý−
stroj − helmy, dalekohledy, op−
tiky, vysílačky, vyznamenání,
odznaky, opasky, přezky, pou−
zdra na pistole, plyn. masky,
zásobníky, ešusy, čutory, lopat−
ky, torny, telata, spacáky, apod.
Zájem máme o veškerou vo−
jenskou tématiku a vybavení
do roku 1950. Velice děkujeme
za nabídky i případné dary. Ar−
my muzeum tel.: 731454110.

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI koupím
vše staré: Plechové reklamní ce−
dule, sklo, porcelán, veškeré

staré hračky, figurální porcelán,
vánoční ozdoby, betlém, obrazy,
rámy, hodiny, hodinky na ruku,
pohledy, rádia, mlýnek, hmoždíř,
lampu na petrolej, drobný náby−
tek, chromový lustr, formy na
pečení, kamenné hrnce, smalto−
vané nádobí, vše ze staré do−
mácnosti co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr i jen dí−
ly na tyto moto! A různé jiné vě−
ci, které již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 190011

KOUPÍM housle, violu violoncel−
lo, kontrabas v jakémkoliv stavu
i popraskané nebo jinak poško−
zené. Tel. 728279034. RR
90073

SBĚRATEL, ne překupník koupí
jakékoliv staré helmy – vojen−
ské, hasičské, policejní, čet−
nické, motocyklové, vycházko−
vé, nebo jen černé plechy z ha−
sičáren, dále četnické buřinky,
části, díly, odznaky, kokardy a
podobně. Velmi dobře zapla−
tím. Tel: 731454110.

KOUPÍM sekačku Vari pouze liš−
tovou a 2takt. motor. Nabídněte
nebo vyměním za dvourychlost−
ní Babetu. Tel.: 606231922. RR
90261

KOUPÍM staré bankovky, mince,
pošt. známky, vyznamenání, od−
znaky aj. sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Staré ho−
diny, hodinky náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer, Glasshüt−
te, Doxa, Prim aj., se stopkami i
bez. Porcelánové a kovové soš−

ky, sklo, lustr + lampičky, obra−
zy, hračky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle, trumpe−
tu aj. staré věci do r. 1960. Vy−
koupím i celou sbírku nebo po−
zůstalost. Sběratel. Nabízím so−
lidní jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.PM
190020

KOUPÍM tato křesla a tento typ
křesel. Stav nerozhoduje. Sta−

čí napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696 a
email.: slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 80222

KOUPÍM staré plechové šlapací
autíčko i poškozené, nekomplet−
ní. Děkuji. Tel.: 721127427. PM
190060

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte –
doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 190032 

KOUPÍM altový saxofon a ja−
koukoliv tahací harmoniku−
AKORDEON, CHROMATIKU, HE−
LIGONKU i v nálezovém stavu.
Tel.: 728209526. PM 190006

KOUPÍM betonové panely, větší
množství, případně panelové si−
lážní jámy i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 190033

KOUPÍM šavli, bajonet, letecký
kordík, lovecký tesák, lesní
roh, housle, vzduchovku, po−
plašňák, celtu, odznaky, meda−
ile, vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vojenské
učiliště, za budování vlasti aj.
ČSSR vyznamenání, kovový
model děla, tanku, automobilu,

parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 190023

STARÉ fotoaparáty (Flexaret,
Mikroma, Stereomikroma, Lei−
ca, měchové aj.), náramkové a
kapesní hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdoby, lout−
ky, panenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy na bá−
bovku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 190024

KOUPÍM vše z pozůstalosti –
nábytek, chromové lustry a
lampičky, sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané nevěsty,
dětí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, figurky zvířátek, svíc−
ny, obrazy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová radia,
staré housle, violu, vše skaut−
ské a junácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 190025

KOUPÍM po Vašich babičkách
vše staré – zajímá mě smaltova−
né nádobí, formy na pečení, ka−
meninové hrnce, hodiny na zeď,
hodinky na ruku, dětské plecho−
vé a bakelitové hračky, obrazy,
rádia, sklo, figurální porcelán a
také různé staré díly na motorky,
mopedy, pionýry. Prostě vše, co
se Vám již nehodí. Platím ihned
– děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 190010

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Koupím ve−
škeré staré pojízdné, nepojízdné
veterány, motorky, Pionýry, mo−
pedy, moto kola, vraky, torza i
náhradní díly – blatníky, rám,
motory, sedla, nádrže, plechaři−
nu, tachometr, řídítka, moto hel−
mu, plechovky od olejů a různé
jiné moto věci. Nabídněte. Tel.:
605080878.PM 190009

STARÉ HRAČKY vyr. do r. 1980
– např. autíčka, buldozery, bag−
ry, vesmírná vozidla, vláčky, vše
na klíček nebo bez, na dálkové
ovládání, dále starý betlém,
loutkové divadlo, samostatné
loutky, hračky můžou být po−
škozeny. anet.a29@seznam.cz,
tel.603512322 PM 190018

KOUPÍM elektrické a mechanic−
ké vláčky všeho druhu jako Pi−
ko, Merkur, Husch, Igra a jiné, i
ve špatném stavu. Nebo jen pří−
slušenství. Dále koupím trafa,
domečky a vše co souvisí se že−
leznicí. Tel.: 731064361. PM
190056

KOUPÍM les s pozemkem. Stáří
ani výměra nerozhoduje. Horší
stav nevadí. Platba hotově.
773585290. RR 90038

KOUPÍM STARŠÍ KNIHY,
POHLEDNICE, OBRAZY A
STAROŽITNOSTI. TEL.:
721866006.

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1975 VÝKUP − RE−
NOVACE − (chromovaný,
dýhovaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky, ho−
dinky, vyznamenání, odzna−
ky, a jiné. Možnost vyklizení
celé pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU. Tel.: 603512322 pa−
vel.rejsek@seznam.cz. PM
190012

KOUPÍM ze staré ordinace
železnou prosklenou vitrínu,
stolek, skříňku a jiné. Dále
starý truhlářský ponk s dře−
věnými závity, různé litinové
nohy,dílenské lampy, ple−
chové skříňky se šuplíky.
Zn.: PŘIJEDU, tel.:
603512322. PM 190015

PRODÁM  oboustranně
pozinkovaný sací fekál s
objemem 3 a 4000 litrů.
Velmi silná vývěva, mož−
nost čištění, savice, kar−
dan a tryska v ceně
45.000 Kč. Tel.
604589329. RR 90020

PRODÁM nádrže na pod−
vozku vhodné jako napá−
ječky dobytka na pastviny.
2000–6000 L. Pozink a
plast. Levně. Tel.
604589329. RR 90021

PRONAJMU zcela zaříze−
nou pivnici v Běšinech u
Klatov. Tel.: 603195471.
RR 90053

PŘEDSEZÓNNÍ servis se−
kaček. Tel. 604589329.

RR 90019
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VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

1. března 2019 jsme
si připomněli 33. výro−
čí dne, kdy nás opus−
til pan

Josef Jandovský
z Granátky.

Stále vzpomínají man−
želka, synové a dcera
s rodinami.  

Kdo žije v našich srd−
cích, žije navždy v na−
šich vzpomínkách. 
Dne 24. 3. 2019 uply−
nulo 5 smutných let
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Karel Brůžek
z Horažďovic. 

S láskou vzpomínají manželka, synové a
dcera s rodinami. Děkujeme všem, kteří
s námi nikdy nezapomenou.

Odešel jsi tiše, jak
osud si přál, ale v srd−
cích svých nejbližších
žiješ dál…
Dne 18. dubna 2019
uplyne 10 let od chví−
le, kdy nás opustil
můj manžel, tatínek,
dědeček a strýček,

pan Ing. Karel Pivnička z Hradešic.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka,
synové Pavel a Karel s rodinami.

Odešel jsi, utichl dům
i zahrada, není tatínku
za Tebe náhrada.
Dne 5. 4. 2019 by se
dožil 80 let pan

Václav Plánička
ze Skelné Hutě.
S láskou vzpomíná a

nikdy nezapomene
rodina Pláničkova.

Dne 27. března 2019
uplynul 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan 

Stanislav Mašát
z Mlýnského
 Struhadla.

Za tichou vzpomínku
děkuje manželka.

Dne 15. dubna 2019
tomu bude 20 let, co
nás navždy opustil
náš tatínek, tchán a
dědeček, pan 

Jaroslav Denk
z Klatov. 

Stále vzpomíná syn
s rodinou. 

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

Dne 28. března 2019
tomu bylo již 10 let,
co nás navždy opusti−
la paní

Janina Sýkorová
roz. Zábršová

z Plánice.
Zemřela tragicky vi−

nou nezodpovědného řidiče při autoneho−
dě v Pačejově. S láskou vzpomínají děti, pří−
tel, maminka, sourozenci a ostatní příbuzní.

Dne 26. 3. 2019 uply−
nulo 10 let od úmrtí
pana 

Josefa Bláhy
z Nýrska. 

Rodina děkuje všem
za tichou vzpomínku. 

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají. 
Dne 5. 4. 2019 uply−
ne 15 smutných let od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Anežka Zíková
z Horažďovické

Lhoty.
S láskou vzpomínají dcera Libuše a vnou−
čata s rodinami. Děkujeme všem, kteří s ná−
mi nikdy nezapomenou.

Dne 2. 2. 2019 jsme vzpomněli 100. výročí
nedožitých narozenin paní 

Růženy  Hanzlíkové z Bystrého. 
10. 2. 2019 uplynulo 27 let od úmrtí pana

Štěpána Hanzlíka. 
Stále vzpomínají děti, vnoučata 

a pravnoučata.

Očím ses ztratila – 
ale v srdcích zůstaneš

navždy.
Dne  16. dubna 2019
uplyne první smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustila paní 

Drahoslava 
Krchňáková z Klenčí.

S láskou vzpomínají děti Dana, Zdeněk a
Roman s rodinami a ostatní příbuzní.

Dobrý člověk neumírá
v srdci těch, kteří ho
milovali.
Dne 18. 4. 2019 uply−
ne 36 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 2019 uplyne
osmý 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.

Jak tiše žila, tak tiše
odešla, skromná ve
svém životě, velká ve
své lásce a dobrotě.
Dne 16. dubna 2019
tomu bude jeden rok,
co nás beze slova roz−
loučení opustila paní 

Miluška Populová
z Němčic.

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí spolu
s námi tichou vzpomínku.            Máša a Karl

Jak tiše žil, tak tiše
odešel. Skromný ve
svém životě, tichý ve
svých bolestech. 
Dne 25. dubna 2019
uplyne druhý smutný
rok ode dne, kdy nás
opustil pan 

Josef Šlegl 
z Kolovče. 

S láskou vzpomíná manželka a děti 
s rodinami. 
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Kdo měl rád, vzpo−
mene a také nezapo−
mene…
Dne 28. března 2019
jsme vzpomněli první−
ho výročí úmrtí paní

Jiřiny Řeřichové
z Kosmáčova.

Děkujeme všem, kdo
vzpomenete s námi. S láskou a úctou vzpo−
mínají dcera a syn s rodinami.

Dne 16. dubna 2019
uplyne první výročí
úmrtí paní 

Miluše Populové
z Němčic u Plánice.
Vzpomíná manžel,
dcera Miluše a syn
Emil s rodinami. 

Dne 18. 3. 2019 uply−
nul první smutný rok,
ode dne kdy od nás
navždy odešla paní 

Anna Míšková
z Nýrska. 

S láskou vzpomíná
vnučka Věrka s man−
želem a pravnoučata
Adélka a Tomášek. 

Už uplyne další rok, co jsi nás navždy opus−
til. Od té doby na Tebe pořád vzpomínáme
a připomínáme si krásné okamžiky, které
jsme s Tebou zažili. Děkujeme za všechno
krásné, co jsi pro nás
udělal a doufáme, te
se tam nahoře máš
dobře.
Dne 18. 4. 2019
uplyne 6. smutný rok,
co nás navždy opustil
manžel, tatínek, dě−
deček a pradědeček, 

pan Jozef Macho z Klatov.
Stále vzpomíná manželka, děti s rodinami,
vnoučata, pravnoučata, švagr a ostatní pří−
butní.

Dne 5. února 2019
uplynul první smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan
Bohuslav Přerost

z Mladic. 
14. dubna 2019 by
oslavil 78. narozeniny. 

S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami. 

Dne 13. 3. 2019 uply−
nulo 15 let od chvíle,
kdy nás opustil pan

Jan Válek 
z Klatov.

Stále vzpomíná man−
želka Marie, děti Jan a
Václav s rodinami.

Mìl rád všechny 
kolem sebe, pro nì

žil a chtìl žít.
Dne 11. dubna 2019
uplyne 11. 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.

Vydal ses na cestu, kde
chodí každý sám, jen
dveře vzpomínek ne−
chal jsi dokořán…
Dne 9. dubna 2019 je
to již devátý smutný rok,
kdy náhle odešel pan

Miroslav Pohanka
z Újezda u Plánice.

Stále vzpomíná manželka a dcery Helča 
a Mirka s rodinami. Děkujeme všem, 

kdo vzpomenou s námi.

16. dubna 2019
vzpo meneme 14.
smutného výročí dne,
kdy nás opustil pan

Bohumil Sláma
ze Lhovic.

Stále vzpomíná man−
želka, dcery s rodina−
mi a rodina Kulhánko−
va. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád,
 nikdy nezapomene.
Dne 9. 4. 2019 uply−
ne 1. rok od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til manžel, tatínek a
bratr, pan

Václav Špeta
ze Švihova.

S láskou a úctou vzpomíná manželka Anna,
syn Vašek a sestra Fanča. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Žije dál v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
Dne 4. 4. 2019 uply−
nou 3 roky od chvíle,
kdy nás opustil pan 

Karel Turek 
z Nahošic.

S láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Že čas hojí rány, je jen
zdání, stále je v srdci
žal a smutné vzpomí−
nání.
Dne 28. 4. 2019 uply−
nou 2 smutné roky od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Luboš Nový
ze Sobětic.

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka a dcery s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají

Dne 26. dubna 2019
uplyne 1. rok od úmrtí 

paní Aleny 
Kubečkové 
z Nýrska.

Dne 15. dubna 2019
si připomeneme 25.
výročí úmrtí pana 

Josefa Kubečky.  
Za tichou vzpomínku
děkují dcera Jitka a
syn Dušan s rodinami.

Co osud vzal, to nevra−
cí, i když nám srdce kr−
vácí. Ta rána stále bolí,
zapomenout nám ne−
dovolí.
Dne 12. dubna 2019
uplyne 5. 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.
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Jak tiše žila, tak tiše
odešla. Skromná ve
svém životě, velká ve
své lásce a dobrotě.
Dne 30. března 2019
uplynul první smutný
rok ode dne, kdy od
nás navždy odešla
paní

Barbora Jandová z Božetic. 
S láskou a úctou vzpomínají synové, dcera
s rodinami a ostatní příbuzní. 

Jen ten, kdo s Tebou
žil, ten jedině ví, co
Tvým odchodem ztratil.
Dne 18. dubna 2019
uplyne osmý smutný
rok, kdy nás náhle
opustil můj milovaný
manžel, starostlivý ta−
tínek, dědeček a pra−
dědeček, pan

Jiří Seidl z Týnce.
S láskou a stále s velkou bolestí v srdci
vzpomínají manželka, dcera s rodinou a
vnučka s rodinou. Všem přátelům a zná−
mým, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Večer, když slunce
zemi opustilo, Tvoje
srdce se navždy za−
stavilo…
Dne 28. března 2019
uplynul pátý smutný
rok, kdy bez slůvka
rozloučení odešel
pan

Stanislav Mach z Klenové.
Stále vzpomínají manželka Marie, děti
 Radek a Standa s rodinami a ostatní příbuzní
a známí.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, jen láska,
úcta a vzpomínky v
srdcích zůstaly nám…
Dne 15. března 2019
uplynul 4. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy 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.

Kdo Tě měl rád, nikdy
nezapomene.
Dne 10. dubna 2019
uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustil pan

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

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.

Dne 14. dubna 2019
uplyne první smutný
rok od chvíle, kdy nás
ve věku nedožitých
78 let opustila naše
milovaná manželka,
maminka a babička, 

paní Rozsypalová Jarmila z Klatov.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manžel
a synové s rodinami. Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 27. 3. 2019 uply−
nulo 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til pan

Karel Vaněk
ze Svrčovce.

Vzpomínají synové s rodinami a švagrová
Marie.

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME 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 2019
uplyne 4. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan
František Jiříček 

z Tužic.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají man−
želka, dcery s rodinami a ostatní příbuzní.
Za tichou vzpomínku, kdo jste ho znali a
měli rádi, děkujeme.

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, 
ten nikdy neodešel.

Dne 22. 3. 2019 by
býval oslavil 92. na−
rozeniny náš milova−
ný tatínek, dědeček a
pradědeček, pan

Václav TOMAN
z Malé Vísky

u Klatov.
S láskou stále vzpomí−

ná celá rodina. Děkujeme všem, kteří vzpo−
menou s námi.

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 29. 4. 2019 uply−
ne první smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Eduard Schneider.
Stále vzpomínají 

kamarádi.

Dny, týdny, měsíce
i léta plynou, ale
nikdy nezacelí tu
ránu bolestivou.
Dne 29. 3. 2019
uplynul 13. 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.

Ta rána v srdci
stále bolí a zapo−
menout nikdy ne−
dovolí.
Dne 29. 4. 2019
uplyne desátý
smutný rok ode
dne, kdy nás na−
vždy opustila na−
še maminka

paní Zdeòka Kupková,
roz. Holmajerová z Klatov.

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

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 2019
uplyne 6. 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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Poděkování firmě Ski
Snow Max v Železné Rudě
Velké poděkování železnorudské firmě Ski Snow
Max, majiteli Petru Filipovi a jeho týmu na adrese
1. máje 153 v Železné Rudě za perfektní přípravu

závodních sjezdových lyží. Samozřejmě firma Ski
Snow Max perfektně připravuje lyže také a zvláště
pro lyžařky a lyžaře, kteří tak rádi využívají šumav−
ských terénů, a to jak sjezdových, tak běžeckých.
Petr Filip umí nejen perfektně lyže připravit, ale ta−
ké fundovaně poradit. Bez Petra Filipa by prostě zi−
ma na Železnorudsku nebyla to pravé…

Sláva Kulich, občan Železné Rudy 
a trenér lyžování Svazu lyžařů ČR 

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat zaměstnan−
cům chirurgického oddělení Klatovské nemocnice
– lékařům, zdravotním sestrám i ostatnímu perso−
nálu, kteří mi vzorně poskytovali zdravotní péči po
celou dobu léčení mého úrazu. Zvláště pak bych
chtěl poděkovat MUDr. Jiřímu Žabkovi, MUDr. Ja−
nu Šnajdrovi a MUDr. Jaromíru Holasovi, MUDr.
Aleši Křišťanovi a MUDr. Evě Prouzové za jejich
velice profesionální, slušné a ohleduplné chování
vůči pacientům. Děkuji.

Zdeněk Čihák, Běšiny
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KOUPÍM zahrádku s chatkou
buď v Klatovech u nádraží anebo
v Činově. Cena nerozhoduje.
Tel.: 721662419. RR 90223

KOUPÍM garáž v Klatovech na
Domažlickém předměstí, popř.
vyměním garáž v Borské ulici
(pod Křesťanským vrškem) za
garáž na Domažlickém před−
městí. SMS na tel.: 723255353.
RR 90271

KOUPÍM les za nejvyšší mož−
nou cenu (smrk, borovice), mů−
že být vytěžený i po kalamitě.
Seriózní jednání, platba hotově.
Tel.: 731027795. RR 90082

PRODÁME chatu v Nezvěsticích
u řeky Úslavy. Bez elektřiny,
zdroj vody ze studánky u chaty.
Tel.: 728603236. PM 190075

PENÍZE za vaši rekreační nemo−
vitost ihned! Vykoupíme vaši
chalupu či chatu v okrese Klato−

vy a Domažlice. Podmínkou
pouze vlastní pozemek a zave−
dená elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 190046

KOUPÍM tato křesla a tento typ
křesel. Stav nerozhoduje. Sta−

čí napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696 a
email.: slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 80223

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut, vraky
odvezeme a vše potřebné rychle
vyřídíme. Vykoupíme starší sta−
vební stroje, nákl. automobily a
zemědělské stroje. Dále provádí−
me demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 190031

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 90048

PRODÁM skútr DJ 125 Kymco a
k tomu 2 helmy, plachta, kufr,
r.v. 2017 a technická 2 roky, ce−
na 30.000 Kč, při rychlém jed−
nání sleva. Tel.: 607324282. RR
90240

KOUPÍM traktor Zetor 6711 –
6911 i menší popř. Zetor Crystal
8011 v dobrém stavu. Tel.:
603339723. RR 90242

PRODÁM Citroen C4 Picasso,
1.6 Hdi, 80 kw, r. v. 2007, ser−
visní kniha, modrá  metalíza, kli−
ma, el okna, rádio, tempomat,
servo, velmi pěkný stav, nová
stk a emise, Klatovy,
Tel:723439518, cena: 99.000
Kč. RR 90252

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

PRODÁM Volkswagen Golf V
kombi MPI, r. v. 12/2009, obsah
1, 6 benzin, 75 kw, najeto 123
tkm + servisní knížka, nekuřák,
el okna, centrál na do, imobiliser
proti krádeži, radio + cd, velmi
dobrý stav, nová stk a emise,
airbagy, servo, 2 klíče, cena
142.000 Kč, telefon:
723439518. RR 90253

PRODÁM Peugeot 307, r. v.
2005, obsah 1. 4 16 v  benzín,
nový model, airbagy, abs, el ok−
na, imobiliser, alu kola,  nová stk
a emise, 1. majitel, modrá meta−
líza, digitální klima, cena 59.000
Kč, KT, tel: 723439518. RR
90254

PRODÁM Ford focus − c max, r.
v. 2004, měděná
metalíza,133tkm, 1.8 benzin,
88kw, klimatronik, abs, servo,
centrál na do, parkovací senzo−
ry, zánovní pneu, nová stk a
emise, cena 75.000 Kč, telefon
723439518. RR 90255

PRODÁM Škoda Octavia r.v.
2000 obsah 1.6 benzin 55 kw,
najeto 215tkm, v dobrém tech.
stavu, platná stk a emise,  zá−
novní pneu,  ton skla, nové svíč−
ky, cívka... cena: 37.000 Kč,
telefon: 731577303 Přeštice.
RR 90256

PRODÁM Peugeot 207 sw kom−
bi, r.v. 12/2008, 1.6 hdi, 80 kw,
stříbrná, klimatronik, radio, pa−
norama střecha, alu kola, imobi−
liser, servisní kniha, 139tkm,
nová stk a emise, velmi pěkný
stav, cena: 79.000 Kč telefon:
723439518 Klatovy. RR 90257

PRODÁM Peugeot Partner, r. v.
2009, nový model, 1. 6 hdi,
66Kw, červená barva, tažné za−
řízení, servinsní kniha, abs, kli−
ma, el okna, radio, velmi pěkný
stav, tonovaná okna, cena
135.000 Kč , KT, telefon :
723439518. RR 90258

PRODÁM náhradní díly na AUDI
A6, stříbrná metalíza, 2,4 ben−
zín, manuální převodovka. Tel.:
736139113 PM 190030 

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI i
bez STK nebo i bez SPZ – dokla−
dů. Děkuji. Tel.: 605111671. PM
190061

44 LET / 180 výšky, zadaný ne−
kuřák hledá přítelkyni štíhlé po−
stavy, nekuřačku pro nezávazný
dlouhodobý milenecký a dis−
krétní vztah. 100% zdraví nabí−
zím a požaduji. Domažlice. SMS
– 608847691. RR 90152

AHOJ. Hledám právě Tebe – že−
nu – když už nechceš být také
opuštěná jako já. 55–60 let. Tel.:
723503889. Sušicko, Klatov−
sko. RR 90186

SEZNAMUJEME české ženy 
s bavorskými muži. 

Informace přes 
www.vdejsedobavorska.cz.

nebo tel. 720409101.

JAWA, ČZ STADION a jiné.
Koupím staré českoslo−
venské motocykly všech
značek, v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly. Platím ih−
ned v hotovosti. Slušné
jednání. E−mail: klsp@se−
znam.cz. Tel.: 607946866.
RR 90199

Sběratel koupí staré moto−
cykly ČZ, JAWA, OGAR,
skutr ČZ, moped STADION
i jiné značky, kompletní i
nekompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a jinou
technickou dokumentaci
aj. Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail: fle−
m e t @ s e z n a m . c z .
RR90001
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SŠ 179/41 bez závazků hledá
dívku do 35 let z okr. KT, DO a
okolí pro vážný vztah se zájmem
o rodinu, historii, cestování. Jen
vážně. Odpověď zašlete na adre−
su redakce. RR 90191

SVOBODNÝ muž 35 let – 170
cm z nedostatku příležitostí hle−
dá dívku – ženu 29–36 let za
účelem seznámení. Prosím jen
vážně. Klatovsko – Sušicko. Od−
povědi písemně do redakce. Dě−
kuji. RR 90204

NETTER Mann 53 Jahre alt
sucht unkomplizier te Frau für
erotische Stunden. Raum Suši−
ce – Klatovy. Tel.: 00420
778269338. RR 902205

HLEDÁM štíhlou, náruživou, do−
minantní, submisivní ženu, která
si ráda hraje, má ráda sex, když
si dva sednou, dá se dělat lec−
cos, je to úžasný, nabízím a po−
žaduji zdraví, slušnost, diskrét−
nost, serióznost, trvalý, diskr.
vztah, bez narušení soukromí.
Spor t. udržovaný 48/180/84
spor t. postavy. KT, DO. Tel.:
721460064 nebo
petrmare@gmail.com. RR
90207

JSEM obyčejný kluk z vesnice,
je mi 25 let. Měl bych zájem o
dívku pro trvalý vztah. ŘP  −ví−
tán. Tel.: 778271889. RR 90217

SLUŠNÝ muž 61 let, kuřák, ab−
stinent, hledá nezadanou ženu
pro vážné seznámení a společný
rodinný život. Domažlicko. Tel.:
+420 721933950. RR 90226

SYMPAT. 61/170, ml. vzhledu,
zajištěný, rozv. hledá elegantní,
dominantní přítelkyni na krásné
chvíle – život. Mezi PM a DO.
Souznění duší. Tel.:
607293848. RR 90237

VDOVEC 172/76 hledá pološtíh−
lou ženu z Klatovska, Sušicka
do 66 let. Vzájemná podpora,
kolo, pěší výlety i autem a za−
hradničení. Jsem upřímný, spo−
lehlivý. Jen SMS na
601351205. RR 90238

MUŽ 170/70/70 hledá štíhlejší
ženu. Žiji na vesnici pro hezký
vztah, HD, Sušice, KT. RR
90247

36LETÝ hledá ženu či dívku na
občasný flir t a erotické hrátky,
diskrétnost zaručena. Tel.:
735776620. RR 90249

NAJDU lásku svého života?
31letý mladík štíhlé sport. po−
stavy hledá slečnu na přátelství
a časem více. Sušice a okolí,
volat nebo SMS na tel.:
737102383 – po 17. hod. RR
90250

JE MI 50 let a velice se mi líbí
vietnamské ženy. Chceš−li se
nechat rozmazlovat, zavolej.
608359717.

HLEDÁM ženu kolem 60 let, kte−
rá by chtěla žít v rodinném dom−
ku. Tel.: 723387698. RR 90265

OBČAS musíme zapomenout na
to, co cítíme a myslet na to, co
si zasloužíme: Lásku, společně
prožité zážitky, procházky výlety
apod. Muž 42/180/85, svobod−
ný bez závazků nabízí posezení
u kávy ženě 30–40 let, uvítám i
1 děcko. Naše setkání nás sblíží
a posune blíže společnému
vztahu. Nejsem zastánce dlou−
hého psaní SMS. Tel.:
725541088 PM 190073

RÁD POZNÁM ženu, která je ny−
ní bez přítele a ráda by se sezná−
mila. Děti už jsou dospělé, takže
máme více času jeden na dru−
hého. Nehledám vztah na dálku,
ale z Plzně a okolí do 25 km.
Tel.: 737903420. PM 190074

52/180 HLEDÁ pohodářku, nej−
lépe s vnoučaty z Domažlicka.
Oboje není podmínkou. Tel.:
607467062. PM 190077

HLEDÁM ženu k občasným
schůzkám ve věku 42 let a výše
ke sjíždění řek na lodi, která ráda
jezdí na hory. Záliby − cestovaní,
příroda, kolo, plavání, Wellness.
Pokud možno kuchařka, ale není
podmínkou. Roman 50/185
štíhlý, mobilní, s vlastním bydle−
ním. Děkuji za případné odpově−
di. Tel.: 727852711. PM
190082

SICE je mi přes padesát, ale vě−
řím, že mě najdeš. Štíhlá tmavo−
vláska od Domažlic se těší na
odpověď. Tel.: 721265323. RR
90184

PŘÍJEMNÁ blondýna, ID, pracu−
jící, hledá muže finančně zajiště−
ného okolo 50 let, ne obézního,
na přátelství a více. Klatovy a
okolí. Tel.: 775270251. Pouze
volat okolo poledne – nikoli
SMS. RR 90192

ŽENA v důchodu ráda pozná
muže, pro klidný život a vzájem−
nou výpomoc. Do 70 let. Pán by
měl mít kladný vztah ke zvířatům
a chovatelství. Motorista vítán.
Mobil.: 702734634. RR 90195

MAMINA 36 let hledá muže 36–
45 let. Jsi−li věrný, upřímný, to−
lerantní, nekuřák a abstinent a
hledáš lásku, něhu a věrnost,
ráda Tě poznám. Klatovy, Do−
mažlice, Horažďovice. Tel.:
722604375. RR 90251

KLÁŠTERKA – revize
komínů a kotlů.

Tel.: 604871028.
RR 90005

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí – zna−
lecké posudky. Drábková, tel.:
608117789. RR 90044

NABÍZÍM stříhání živých plotů,
prořezávání ovocných stromů,
sekání trávy a údržbu i realiza−
ci zahrad. Tel.: 606943086. RR
90062

ZAHRADNICKÉ práce, opravy a
úklidy. Tel.: 605012907. RR
90153

VZKAZY andělů Míša Anderso−
vá. Poradenství a služby. 

Regenerace a terapie duše 
a těla – http://

vzkazy−andelu−cz.webnode.cz,
https://m.facebook.com/vzka−

zyandelu. Tel.: 732309006. 
RR 90215

ÚDRŽBA zahrad, stříhání živých
plotů, sekání trávy. Tel.:
702858393. RR 90225

NABÍZÍME bagrování, výkopové
práce, kopání bazénů, uložení
bazénů, odvodňovací drenáže
okolo domů, případně zeměděl−
ské drenáže, terénní a zahradní
úpravy. Dále nabízím ukládku
zeminy i větší množství cca
3000 tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při větším
množství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň, Klatovy. Přeštice. Tel.:
603383211, 604867469. PM
190034

PROVÁDÍM veškeré zednické
práce – jádrové a štukové
omítky, lepidlo, perlinka, rekon−
strukce bytového jádra, malíř−
ské práce, bourací práce, ob−
klady, dlažby a další práce dle
domluvy. Plzeňsko, Klatovsko,
Sušicko a okolí. Rozumné ceny.
Tel.: 721757399. RR 90234

KOUPÍM tato křesla a tento typ
křesel. Stav nerozhoduje. Sta−

čí napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696 a
email.: slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 80224

MÁTE doma nábytek a chromo−
vý trubkový nábytek, křesla a
nevíte co s nimi??? NÁBYTEK
do roku 1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.) zdarma
odvezu, vykoupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. 
Tel.: 608887371 / E−mail: 
nabytek1980@seznam.cz. Sta−
čí napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 80225

STAČÍ nám jeden měsíc na pro−
dej vaší nemovitosti. Svěřte nám
k prodeji svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jednání a
solidním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte, zítra
jsme u vás a do měsíce máte
prodáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190050

KUPUJETE NEMOVITOST? Pro−
vedeme vás složitou transakcí
krok za krokem. Nemovitost

prověříme technicky i právně a
navíc vyjednáme maximální
SLEVU! A nezaplatíte ani korunu
navíc! Více na www.zkontroluj−
to.cz nebo volejte zdarma na
800 888 957. PM 190052

HLEDÁTE rychlé a bezpečné ře−
šení? Bojíte se nevýhodných
půjček? Jako jediná realitní kan−
celář v Plzeňském kraji Vám vy−
platíme až 80 % kupní ceny vaší
nemovitosti předem. Peníze má−
te na účtu do 24 hodin. Neslibu−
jeme – garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
190051

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce ne−
movitosti. Bojíte se, že přijdete o
majetek. Vše se dá řešit, nikdy
není pozdě. Naše právní odděle−
ní zdarma zanalyzuje Vaší situa−
ci a najde optimální řešení. Dů−
ležité je nebát se a začít jednat!
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 190049

PRODÁM 2 kamerunské ovce –
sestry, jen jako „domácí mazlíč−
ky“ pro milovníky zvířat!!! Tel.:
723377522 – SMS. RR 90208

PRODÁM tři ovečky a beránka
kamerunských ovcí. Stáří tři
měsíce. Odběr koncem dubna,
okr. Domažlice. Tel.:
606231922. RR 90262

PRODÁM štěňátka knírače
středního pepř a sůl. Kluk a hol−
ka. Očkovaní, odčervení a očko−
vací průkaz samozřejmostí, od−
běr květen. Tel.: 606231922. RR
90263

COTON DE TULEAR. Prodám
štěňátka bez PP po výstavně
úspěšných předcích. Malý pej−
sek s  nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střihovou
úpravu, jenom se pročesává.
Je antidepresivní, vhodný i pro
alergiky. Je bdělý a ostražitý,

ale zbytečně neštěká. Vhodný
na canisterapii – k rehabilitaci.
Oblíbený pro výstiž nou a při−
způsobivou povahu. Miláček
celé rodiny, lásku rád bere i
oplácí s  nadšením. Kupní
smlouva při odběru. Do do−
brých rukou.  Cena dohodou.
Kontakt – e−mail: hajami@vol−
ny.cz, 602823882, 378774498.
RR 90128

PRODÁM štěňata Českého fou−
ska s PP, pejsci – hnědáci, II. li−
nie. Odběr koncem dubna 2019.
Plzeňsko. Tel.: 723757486,
721208507. PM 190079

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let, prsa
č. 5, přírodní klín. Útulnost,
diskrétnost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057. KŘI
PM 190058

SYMPATICKÁ baculka ve zra−
lém věku nabízí erotickou rela−
xaci, příjemné odreagování,
milování, orálek bez a další
erot. služby ve svém bytečku v
Plzni. Diskrétně! Tel.:
607412325 KŘI PM 190063

PÁNOVÉ, přijeďte si už teď pro
bohatou pomlázku za mnou, do
hnízdečka erot. potěšení. Zve
vás Aricia na současné origi−
nální fotečce, 42/166/66, ňad−
ra č. 4. SMS ne, volat od 8 h.
ráno přes den. Tel.:
603773286. KŘI PM 190080 

JSEM TU PRO TEBE zcela no−
vá, začínající Berenika. Blond,
prsa č. 4, 35 let, hezká, vášni−
vá v bytečku. Možno i na trojku
s kamarádkou. SMS nepiš, vo−
lej na tel.:774167851. KŘI PM
190081

HOTOVOSTNÍ PŮJČKY!
Vyplácíme ihned na ruku!
Netřeba účet! Stačí OP
ČR, příjem. Pražská 41,
Plzeň, PO, ST, PÁ 10−16 h,
t.: 605760958. KŘI PM
190078

ZEDNICKÁ PARTA provádí
rekonstrukce, strojní omí−
tání, obklady, dlažby, jádra
a veškeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
90077
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