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Milí čtenáři,
nastávající duben je
prvním jarním mě−
sícem roku. Každý,
kdo je jen trochu
vnímavý ke kráse a
síle přírody, znovu
a znovu žasne nad
rozkvétajícími květi−
novými záhony, pu−

čícími stromy, pestrostí flóry i fauny
probouzející se k novému životu. Vě−
řím, že i když nám někdy nadělí něja−
kou tu aprílovou dešťovou přeháňku a
možná nás opět překvapí i sněhem,
přesto to bude již krásný, příjemně tep−
lý měsíc, zvoucí nás milovníky přírody
k výletům a vycházkám. 
Je sice pravda, že jsme dnes trošku pro
vlastní bezpečí omezeni ve vzájemném
setkávání a i ve vzdálenosti, na kterou
se můžeme vydávat, ale i tady jsem op−

timista a doufám, že stejně jako v po−
sledních dvou týdnech, bude i nadále
ubývat nově nemocných lidí a s přibý−
vající proočkovaností i prostor na mno−
žení té miniaturní chlupaté potvůrky. 
Nevím, jak dlouho se ještě budeme
potýkat s odstraněním koronavirového
nebezpečí a jeho dědictvím. Mnozí od−
borníci se domnívají, že s námi tento
virus již zůstane napořád a možná
i v podobně nebezpečné formě, které
čelíme dnes, protože si vždy vytvoří
nějakou novou verzi, nový klon, na něž
naše vakcíny a léky nebudou dost
efektivně fungovat. Čeho se však nej−
víc obávám já, je to, že tato koronokri−
ze společnost a její jednotlivé části bu−
de ještě více a dále rozštěpovat, drobit
a rozhádávat, a právě tohoto pozůstat−
ku bude nejtěžší se zbavit. Jakoby ne−
stačilo, jak nás již rozdělují názory na
politiku, ekonomiku, řešení migrace,
naše bohatství a chudoba. Každý má
na příčiny, nebezpečí i léčení této ne−
moci svůj vlastní názor. Jen málokdo
chce však naslouchat tomu druhému,
uznat, že má nejen právo na svůj ná−

zor, ale možná i kousek, nebo celou
pravdu. Hádají se lékaři, epidemiologo−
vé, politici, hádají se bohužel i členové
rodin. Možná z nejistoty, ze strachu,
ale možná i z nedostatku víry v šanci
na lepší budoucnost.
Na světě je mnoho věcí, které stále ješ−
tě neznáme ani nevidíme, ale ony přes−
to existují, jsou důležité a my bychom
se měli k nim vždy chovat s nesmírnou
pokorou a rozvahou. Například náš
rozum, každý jej máme, tvoříme v něm
své myšlenky, nápady, které nevidíme,
ale přesto je máme a ony se zhmotňují
v našich postojích a v naší práci. Podle
mnoha lidí máme i svoji duši. Také ji
nevidíme, avšak přesto existuje – vidí−
me výsledky jejího působení, neboť
můžeme mluvit, myslet, rozhodovat se,
máme své emoce, radujeme se, truch−
líme, soucítíme, nebo se kreativně pro−
jevujeme, malujeme, skládáme hudbu,
básně atd. Je to tak? Kdo ví. Ani elek−
trický proud nevidíme, a přesto existu−
je. Nevidíme zvukové vlny, a přesto
existují. Jsou léky, o kterých si myslí−
me, že nefungují, nejsou na ně ta

správná razítka, ale ony mohou fungo−
vat. Možná i o tom je dobré čas od ča−
su přemýšlet a začít věřit, že když bu−
deme hodně chtít, může být zase líp. 
Přesto, že jsme zatím na začátku měsí−
ce, stejně jako vy na začátku čtení no−
vého Rozhledu, již teď se těším na jeho
konec. Nechci předbíhat, ale jako tra−
dičně je to období opět zasvěcené vý−
znamnému svátku. Ne sice státem
uznanému, ale o to více prostým lidem
milovanému. Jak možná víte, každo−
ročně připomínám, že od nepaměti je
poslední dubnový den ve znamení ne−
ustálého boje se zlem, pálením čaro−
dějnic a tím pádem i příležitostí k pořá−
dání různých oslav, zapalování ohňů,
pořádání tanečních zábav, veselic, kon−
cer tů a festivalů. Letos to asi bude
všechno jiné, mnohem komornější, ale
i tak nezapomeňme, že romantická noc
mezi čarodějnicemi a časem lásky, je
nejvhodnější i k jejímu vyznávání.
Přeji vám všem příjemné a inspira−
tivní čtení Rozhledu, ale i celý duben
co nejkrásnější a nejplnější. Karel
Bárta, šéfredaktor.
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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

16 500 Kč/měs
3+1 (96 m2), Karlovy Vary, nábřeží Jana Palacha
Nabízíme k pronájmu pěkný, světlý byt 3+1 o výměře 
96 m2 v Karlových Varech, nábřeží Jana Palacha. Byt se
nachází v 3. patře cihlového domu bez výtahu. Byt je po
rekonstrukci a je vybaven. Velmi zajímavá nabídka ke 
klidnému bydlení v žádané lokalitě. Měsíční nájemné
16.500,−Kč. Nad rámec nájemného se platí zálohy na
služby (vodné, stočné, otop) ve výši 3.700,−Kč/měsíc.
Elektrická energie bude převedena na nájemce. Kauce
49.500,−Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost. 
Vřele doporučujeme! & 734 319 302 

4 000 000 Kč
Stavební pozemek (558 m2), ul. Jiráskova,
Mariánské Lázně, okr. Cheb
Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme prodej pozemku v Marián ských
Lázních, v ulici Jiráskova. Jedná se o pozemek vedený jako zahrada o vý−
měře 558 m2, nacházející se ve vilové rezidenční čtvrti Mariánských Lázní,
v památkové zóně. Nachází se v klidném místě, přitom nedaleko cent ra
a bezprostředně u lázeňských parků. IS. – veškeré sítě na hranici pozemku.
Na pozemku je dle ÚP možné stavět rodinný dům. Součástí kupní ceny je
stavební dokumentace (1.NP – 3 garáže, technická část, hostinský pokoj,
koupelna, výtah. 2NP – obytná část, terasa, výtah. 3NP – terasa jacuzzi,
sauna, odpočinková místnost, výtah) a platné stavební povolení. Přístup až
k pozemku po asfaltové komunikaci. Vynikající dostupnost občanské vyba−
venosti. Na nemovitost lze čerpat hypotéční úvěr, s kterým Vám rádi a zdar−
ma pomůžeme. Doporučujeme vidět. & 734 319 301 

2 299 000 KčG

8 476 000 Kč
3+kk (86 m2), Masarykova ul, 
Mariánské Lázně
Nabízíme k prodeji krásný byt 3+kk o podlahové ploše 86 m2, který
se nachází v 5. patře nově rekonstruovaného domu nad kolonádou
v Mariánských Lázních s výhledem na město. Byt 3+kk se skládá
ze dvou bytových jednotek vedle sebe, které lze propojit, nebo ne−
chat odděleny. Jedná se o byt 2+kk o ploše 57 m2 a byt 1+kk
o ploše 29 m2. Majitel však tyto byty chce prodat jako celek. Cihlo−
vý dům je situován v samém lázeňském centru Mariánských Lázní.
Koupi bytu je možno financovat hypotéčním úvěrem, který Vám
zdarma zprostředkujeme. Velmi zajímavá nabídka k prodeji, vřele
doporučujeme osobní prohlídku. & 734 319 301

11 000 Kč/měs
Kancelářské prostory (112 m2), Kopeckého sady, Plzeň
Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory v samém centru Plz−
ně, v Kopeckého sadech. Prostory se nacházejí v 1. patře dvou−
patrového cihlového domu s výtahem. Skládají ze tří prostorných
místností, skladu, kuchyňky, koupelny a dvou WC. Prostor kance−
láře lze sádrokartonovými příčkami upravovat dle potřeby nájem−
ce. V prostorách připojení na internet. K pronajímaným prosto−
rům patří parkovací místo ve vnitrobloku domu. Celý prostor za−
bezpečen zabezpečovacím systémem. Nad rámec nájmu se hradí
zálohy na vodné a stočné, úklid domu a osvětlení spol. prostor ve
výši 1.000,−Kč/měsíc, Spotřeba elektrické energie a plynu se hra−
dí přímo dodavatelům těchto služeb. 
Výborné umístění k podnikání. & 734 319 303  

4 550 000 Kč
4+kk (40 m2 + 39 m2), ul. Živnostenská,
Plzeň−Doubravka
Nabízíme k prodeji investičně dva samostatné byty v Plzni Doubravce v Živnos−
tenské ulici, avšak na přání majitele prodávané společně. První byt je kompletně
zrekonstruovaný o dispozici 2+kk a podlahové ploše 40 m2, druhý byt je v pů−
vodním, ale velmi hezkém udržovaném stavu o dispozici 1+1 a podlahové plo−
še 39 m2. Byty se nacházejí ve zvýšeném přízemí cihlového domu a jsou kom−
pletně vybaveny. Byty mají plastová okna, plovoucí podlahy. V bytě možnost
připojení internetu. Topení ústřední dálkové, ohřev teplé vody karma, resp. boj−
ler. Oba byty jsou nyní pronajaty solventním nájemcům s měsíčním ziskem
14.000,−Kč. Okolí nabízí možnost vycházek do přírody podél břehu řeky Úslavy.
Velmi zajímavá nabídka bydlení či investici v blízkosti centra města. Doporuču−
jeme! & 734 319 301

13 900 Kč/měs 
Byt 3+kk (63 m2), Plzeň, ul. Dělnická
Nabízíme k pronájmu velmi pěkný byt o dispozici
3+kk a výměře 63m2 ve 2. patře nájemního domu
v blízkosti centra Plzně, Dělnické ul. Byt je kompletně
vybavený (kuchyňská linka, lednice, myčka, TV, MW
trouba, nábytek). K bytu náleží parkovací stání. Cena
za měsíc pronájmu je 13.900,− Kč + 2.500,− Kč zálo−
ha na služby. Odběr elektrické energie bude převeden
na nájemce. Vratná kauce 28.000,− Kč. K dispozici od
1.3.2021. Vřele doporučujeme! & 734 319 302 

5 350 000 Kč
RD 6+1/G/B (812 m2), ul. Líšťanská, Měs−
to Touškov, Plzeň−sever
Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem o dispozici 6+1
v Městě Touškov. Dům má tři nadzemní podlaží a podkroví. 1.NP se na−
chází garáž, sklepní prostory a technické zázemí domu. V 2.NP se nachá−
zí dva pokoje, kuchyně, předsíň, samostatné WC, koupelna a chodba se
vstupem do sklepních prostor a druhého patra. Ve 3.NP je kuchyně, dva
pokoje, WC, koupelna, a balkon. Z obývacího pokoje dále vedou schody
do prostorného obytného podkroví. IS.: el 230/400V, obecní kanalizace,
obecní vodovod + vlastní studna (hloubka 8.5m), topení – ústřední ply−
nové i na pevná paliva. K domu dále přiléhá prostorná zahrada, na které je
samostatně stojící zahradní domek a bazén. & 734 319 301

FE G

GG

2+1/B (60 m2), ul. Palackého, Stříbro, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji byt o dispozici 2+1 s balkonem o celkové vý−
měře 60 m2 ve Stříbře, v ulici Palackého, okr. Tachov. Byt se na−
chází v 1. patře cihlového domu a sestává se z kuchyně 
(13,41 m2), obývacího pokoje (14,51 m2), ložnice (12,55 m2),
koupelny (4,38 m2), balkonu (1,02 m2) k bytu dále náleží 2 sklepní
koje o velikosti (10,03 m2) a (1,35 m2), v suterénu domu. Topení
elektické – akumulační kamna. Dům proběhl rekonstrukcí v roce
2008 (zateplení fasády + stropu). Velmi nízké náklady na bydlení
– fond oprav – 1.600,− Kč/měs. Veškerá občanská vybavenost ve
městě Stříbro. Ihned za domem potraviny coop. Bezproblémové
parkování je zajištěno před domem. & 734 319 303 



O Citroënech se říká, že kdo jednou
propadl jejich francouzskému šarmu,
jiné auto již nechce. Stačí jen vzpo−
menout na kultovní „četnický“
model Citroën 2CV s rozesmátou
jeptiškou, nebo létající „fantoma−
sův“ Citroën DS19 s mimořádně
krásnou karosérií, a každý asi tu−
ší, že Citroën není jen tak obyčej−
ný automobil.
Novinkou v jeho nabídce je nejno−
vější nástupce této klasiky v nižší
střední třídě Citroën C4 Crossover.
Od prodejce Citroënu firmy Auto
Nejdl jsme dostali příležitost tento
nový model vyzkoušet. Od prvního
pohledu je jasné, že je to krásný
automobil. Propracovaná příď se
sportovním výrazem, ladné boky
s krásnými křivkami, propracované
funkční oplastování jako u SUV a velmi
efektní záď ve stylu SUV−kupé. Neznám
moc lidí, které by krásná karosérie C4
nechala chladné. 
Designéři dali C4 zcela nové pojetí
kompaktního hatchbacku a trošku se
vrací ke klasice, jako byla Xsara, ale
ukazují nové trendy. Kombinují pětidve−
řový hatchback s designovými prvky
crossoveru  a kupé. Současně tak na−
bízí eleganci, plynulost a dynamiku

kompaktního hatchbacku, vyšší polohu
při řízení jako SUV, kola o velkém prů−
měru, účinné motory, energický a

aerodynamický tvar a zejména pak pro
Citroën charakteristický mimořádný
komfort jízdy.
Velmi příjemná a pohodlná jízda je
opravdu silná stránka tohoto nového
modelu. Uvědomil jsem si to hned při
první jízdě. Citroën C4 má tlumiče
s progresivními hydraulickými dorazy,
které odfiltrovávají nerovnosti vozovky
a zvyšují celkový komfort jízdy. Jízda
jak na obláčku je velmi plavná až měk−
ká, ale k mému údivu při rychlejší jízdě
si vůz držel velmi dobře stopu a s neu−

trálním projevem se choval i v ostřeji
projížděných zatáčkách. Na podvozku
odvedli francouzští konstruktéři jedno−

značně dobrou práci.
K pohodlí přispívají
i příjemná široká se−
dadla, logické ovládání
digitálního infoteimentu
a všech prvků řízení,
snadné a klasické ma−
nuální ovládání klimati−
zace. 
Ačkoliv jsem jezdil
s nejslabším benzínovým tříválcovým
motorem 1,2 Pure Tech, s kterým se
C4 prodává již od 370.000 Kč, neměl

jsem pocit, že by výkon 75 kW nesta−
čil. Naopak, motor je díky přeplňování
velmi živý a nabízí nejvyšší krouticí

moment již od 1800 otáček, což
oceníte ve městě i při předjíždění.
Bezchybná byla i práce brzd a ma−
nuální převodovky. 
Nová C4 je asi opravdu nejhezčí
auto ve své třídě, můžete si jej po−
řídit v mnoha výbavových varian−
tách, včetně automatické převodky
a naftového motoru s velice nízkou
spotřebou, ale je velice zajímavou
volbou i pro toho, kdo potřebuje
automobil s prvky SUV za více než

rozumnou cenu. S automobilem vás
rádi seznámí prodejci firmy Auto Nejdl
v Klatovech.                                  (kb)
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Elegantní SUV kupé za příznivou cenu
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Vzduchové tepelné čer−
padlo získává energii ze
vzduchu. Díky této získa−
né energii dodává teplý
vzduch přímo do vytápě−
ného prostoru, nebo  do
radiátorů či podlahového
topení. Metoda dodávání
tepla do radiá torù èi po−
dlahového topení je ob−
vyklejší a plnì nahrazuje
kotle plynové i kotle na pevná
paliva. Zastavme se u této va −
rianty získá vání energie, abychom
si vysvìtlili systém fungování
vzducho vého èerpadla a jeho výho−
dy. Málokdo si umí pøedstavit, že
i pøi extrémních mrazech −20 OC te−
pelné èerpadlo topí, a pro to stále
ještì pøežívají klasické 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  vo−
dou z otopného systé−
mu a kondenzují. Tímto
se teplo získané při
vypa řování  předá do
otop ného systému. Bì −
hem kon denzace chla−
diva se teplo uvolòuje
a ve výmìníku tepelné−
ho èerpadla odevzdává
tepelnou energii do vo−

dy v otopném systému.
Letošní zima potvrdila, že  te−

pelné čerpadlo systému vzduch –
voda pracuje i při velkých mrazech.
Samozřejmě efektivita různých te −
 pelných čerpadel a rozsah, do jaké
teploty vytápí, jsou rozdílná. Rádi
vám doporučíme značku a model,

který nej lépe odpo −
vídá vašim podmín−
kám a vašim poža −
davkům na vytá −
pění, ohřev teplé 
vody nebo bazénu.
Ne mu síte se obávat
ani hlučnosti kvalit−
ních  tepelných čer −
pa del. Navíc, pokud
je za po třebí  zařízení
s extremně tichým

pro vozem, máme
k dispozici  novou
řadu od společnosti
Viess  mann, která je
vhodná pro hustou
zástavbu, řadové do−
my a další místa, kde
tepelné čerpadlo ne−
ní vůbec slyšet.

Podobný princip
založený na výparu
a kondenzaci platí
i pro zemní tepelná
èerpadla (energii zí −

skáváme z vrtù èi zemního kolekto−
ru), nebo pro systém voda – voda
(vy užíváme energii ve vodì). Pøesto,
že se zdá využití vody jako nej −
vhodnìjší zdroj energie, je z více
dùvodù možno použít tuto technolo−
gii jen zøíd ka. Blíže rádi vysvìtlíme.

Rozhodnete−li se,
že chcete váš dùm
zhodnotit a zainvestovat tak do zem−
ního primárního okruhu tepelného
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, klimaticky
drsnìjších podmínkách než v mís−
tech 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!

INFORMUJTE SE 
O KOTLÍKOVÝCH DOTACÍCH !!!
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 !!!
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Jarní sluníčko je příslibem hezkých
chvil pro každého, kdo může relaxo−
vat sám nebo s přáteli na zahrádce
nebo na chatě. Každý dobře ví, že po−
bytem na slunci a na čerstvém vzdu−
chu jen prospěje své imunitě a lépe
se tak bude bránit všem zdravotním
nástrahám. 
Při zahájení grilovací sezóny jsme se
zastavili ve známém klatovském řez−
nictví U Pavlíka pod nemocnicí, na ro−
hu ulice Dukelské a Pod Koníčky. Pan
Pavel Havlíček nás ochotně opět se−
známil s tím, co zákazníkům nabízí ke
grilování a prožití příjemných chvil. 
„Naprostou grilovací jistotou jsou Pa −
vlíkovy špekáčky, které jsou vyráběny
jen z masa, a hodně mých stálých zá−
kazníků je přesvědčených, že jsou to
nejlepší špekáčky na trhu. Snadno se
opékají na ohni i grilu, nepraskají, jejich
chuť je tradiční, jakou známe ještě
z doby mládí, z doby, kdy jsme jezdili
na letní tábory, nebo s kamarády pod

širák. V uzeninách jsou pochoutkou
i různé Grilovací klobásy.“ 

Základem úspěchu je 
vyzrálé maso
„Vždy doporučuji svým zákazníkům ke
grilování vyzrálé maso. Na grilované

steaky je nejlepší. Stařené maso, vy−
zrávané minimálně 18 až 20 dní po po−
rážce, má vynikající chuť. Je vhodné
nejen na grilování, ale na mnoho způ−
sobů úpravy. Vyzrání masa souvisí
s obsahem svalového glykogenu, kdy
je třeba ve tkáních masa nechat dokon−
čit biochemické procesy. V průběhu
zrání se vlivem enzymů obsažených
v mase glykogen mění na kyselinu
mléčnou, jejímž rozkladem se pH po−
malu zvyšuje, povolují se vazby mezi
jednotlivými vlákny, uvolňuje se ztuh−
lost svalů a maso se tak stává měkčí,
křehčí, plně se rozvine chuť a vůně.
Stačí při grilování, nebo jiné kuchyňské
úpravě porovnat stařené a „čerstvé“
maso a poznáte snadno ten obrovský
rozdíl v chuti.“ 

Lahůdky pod značkou „MOERL“

„Novinkami z mé výroby jsou fermen−
tované klobásy, salámy, včetně klobás
a salámů s ušlechtilými bílými plísně−
mi, jako například FUETY. Takový ex−
kluzivní výrobek je vhodný nejen k pří−

jemnému posezení, pochutnání, ale
i jako bezvadný dárek. Klobásy a sa−
lámky mají na svém povrchu ušlechti−
lou plíseň, která jim dodá nezaměni−
telnou a jedinečnou vůni a chuť. Po−
kud jste si tento druh klobásek oblíbili
například při cestách po Itálii, nebo
Španělsku, přijďte ochutnat ty moje,
vše pod označením „MOERL“. Uvidí−

te, že například takový Lovecký salám
„MOERL“ je lahůdkou, kterou ohromí−
te při každé slavnostní příležitosti, ne−
bo se sami odměníte a ochutnáváním
potěšíte svoje smysly. 
Nabízím i další španělské a italské spe−
ciality, jako je například slanina Pancet−
ta, sušená a fermentovaná "Popelová
šunka", balená v sýrařském popelu a
naočkovaná směsí dvou ušlechtilých
plísní. Tato šunka má výraznou ca−
membertovou příchuť, která z jídla udě−
lá opět úžasný gurmánský zážitek. Vy−
nikající pochoutkou jsou i moje uzená
masa, oceňovaná mnoha zákazníky.
A ptáte se, kde se bere značka 
„MOERL“? Jde o obnovenou řeznic−
kou a uzenářskou tradici rodu mé ma−

minky, která sahá až do 18. století.
V logu je vyznačený rok 1901, odka−
zující na rok narození mého dědy. Ta−
ké on převzal rodinnou uzenářskou ře−
meslnou tradici, ale zemřel bohužel
v Jáchymově v uranových dolech.
A na jeho odkaz i některé starobylé re−
ceptury já po dlouhé a vynucené době
dnes navazuji.“                               (pi)

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

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

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

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

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

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

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

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

pro školní rok 2021/2022:

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Nabídka studijních programů Konzultačního střediska
Vysoké školy Uherské Hradište pro r. 2021/2022. 
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

POZOR NOVINKA

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

SLEDUJTE
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Doba se mění a obliba E−shopů
neustále roste. Takto nakupovat je
pohodlné, bezpečné a objednávat
lze 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Zboží je poté dovezeno až do do−
mova. Období pandemie výhody
tohoto objednávání ještě zvýrazni−
lo. Na to reagovalo i ZKD Sušice,
které svůj E−COOP zprovoznilo
v druhé polovině loňského roku.
Spojení provozovatele tradičních
prodejen COOP a této moderní
služby nás zaujalo a tak jsme vy−
zpovídali obchodního ředitele ZKD
Sušice pana Radka Kurce.

l Kdy jste se v ZKD Sušice roz−
hodli, že ve svých tradičních pro−
dejnách COOP zavedete novou
služnu e−coop a co jste si od toho−
to projektu slibovali?
Na počátku roku 2020 se naše
družstvo zapojilo do pilotního pro−
jektu E−COOP v rámci skupiny CO−
OP v ČR. Sami bychom toto ne−
zvládli, neboť jde o složitý a finanč−

ně náročný proces. Rozhodnutí při−
šlo ještě v době před vypuknutím
pandemie Covid−19 a ukázalo se,
že toto rozhodnutí bylo s ohledem
na další vývoj situace dobré. Bylo
nám jasné, že půjde o doplňkovou
službu v našich maloobchodních
prodejnách, ale chtěli jsme nabíd−
nout moderní a bezpečné nakupo−
vání potravin přes internet i lidem
z menších měst a vesnic. Nechtěli
jsme, aby nám zde takzvaně ujel
vlak. 

l Jak se vám povedlo tuto službu
rozjet, bylo to očekávané, nebo
vás něco překvapilo?

Přípravy a testování trvaly osm
měsíců a poté jsme e−shop spustíli
na 20 prodejnách. Dnes již e−shop
provozujeme na 42 prodejnách
v okresech Klatovy, Domažlice a
Sokolov. Nebylo to jednoduché,
neboť jsme museli udělat celou řa−
du změn v našich pokladních sys−
témech, dohodnout se s bankou,
která platby kartou procesuje, vy−
tvořit grafiku a uzpůsobit sor ti−
ment. Velmi důležité bylo zaškolit
personál prodejen a přesvědčit je,
že to zvládnou. Překvapilo nás, že
až na malé problémy je tento pro−
jekt funkční, naši zaměstnanci jej
až na výjimky přijali za svůj a že
v některých loklitách je o něj za
strany zákazníků veliký zájem.

l Jaká je tedy služba e−coop,
v čem se liší od ostatních specia−
lizovaných e−shopů?
Jak již jsem uvedl, přinesli jsme
službu do míst, kam žádný z jiných
obchodníků tuto službu nedokáže

zajistit. Ve svém základu jde o e−
shop jako každý jiný. Funguje to te−
dy tak, že na začátku si zákazník
otevře stránku www.e−coop.cz a
na mapě vybere místo – podejnu,
kde si nákup nakoupí a vyzvedne.
Po vyplnění kontaktních údajů do−
končí objednávku zaplacením pro−
střednictvím platební karty. Suma
za objednaný nákup je následně
zákazníkovi z jeho účtu odečtena
až při převzetí zboží na prodejně.
Naší specialitou je, že si zákazník
vybírá přímo z nabídky vybrané
prodejny. Na malé prodejně užší,
na velké širší. Umíme prodávat
i krájené a vážené zboží. Zákazník

si navolí čas, kdy si
objednávku vy−
zvedne. Pokud o to
požádá, umíme mu
jí předat i bezkon−
taktně na rampě
prodejny. 

l Vy tedy nákupy
objednané přes
internet nerozváží−
te až k zákazní−
kům?
Služba e−coop
s doručováním do
domácností nyní
nepočítá. Je určena
pro zákazníky, kteří
si chtějí nákup vy−
brat v klidu z do−
mova a poté jej
rychle vyzvednout.
Další skupinou jsou
napříkald chalupáři,
kteří si v týdnu ob−
jednají a v sobotu

si pro nákup dojdou do prodejny
poblíž své chalupy. E−coop s roz−
vozem zdarma nabízíme v obcích,
kde dojde k přechodnému uzavření
naší prodejny, což se nyní bohužel
kvůli pandemii stává častěji. To sa−
mé nyní zajišťujeme na území Su−
šicka, kde jsme vyhověli prosbě
zdravotníků a lékařů, kteří žádali
obyvatele k omezenému pohybu
kvůli snížení rizika šíření Covid−19,
nebo zákazníkům, kteří jsou v izola−
ci nebo karanténě. Tato služba si
rychle našla své zákazníky.

l Co ještě připravujete pro vaše
zákazníky, mohou se těšit na ně−
jaké další novinky?
Službu stále vylepšujeme a rozšiřu−
jeme. V rámci samostatných kate−
gorií vyčleníme oblíbené výrobky
z naší výrobny, privátní značky a
sezónní nabídku. Již dnes je oblíbe−
ná kategorie akční nabídky. Naším
cílem je provozovat tuto službu
v celé naší síťi 106 prodejen. Plá−
nujeme i instalaci výdejních COOP
boxů. V Klatovech u naší prodejny
COOP KONZUM jsme tento COOP
box zprovoznili 29. března.   4

ZKD Sušice provozuje E−COOP



4 l Co to je COOP BOX?
Jde o službu, kterou již dnes řada
zákazníků zná od jiných společ−
ností. Zákazníci si do COOP boxu
(výdejní skříňky) mohou objednat
zboží a následně si ho vyzved−
nout kdykoli nezávisle na otevíra−
cí době prodejny. Na rozdíl od vy−
zvednutí na prodejně je na email
zákazníka zaslán kód, kterým si
COOP box otevře. Do COOP boxu
si mohou nechat zákazníci při−
pravit i čerstvé a chlazené potra−
viny, neboť je chlazený, a proto
nehrozí, že by se potraviny zne−
hodnotily. 

l Co byste k této službě řekl závě−
rem?
Chceme, aby se zákazník na
www.e−coop.cz snadno orientoval,
našel tam vždy, co hledá, a službě
věřil. Preferujeme také bezpečnost
při platbě zboží pomocí platební kar−
ty, a proto využíváme moderní
ochranné prvky. Již dnes odbavíme
touto formou několik set nákupů
měsíčně, což nám potvrzuje života
schopnost E−coop a věříme, že celá
řada našich zákazníků dříve nebo
později najde důvod, proč tuto služ−
bu využívat.

Děkujeme za rozhovor.  
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n Pane náměstku, jistě také vnímáte
pocity žáků i pedagogů, kterým se začí−
ná distanční výuka tak trochu „zajídat“.
Asi se nedá přímo hovořit o nadšení,
které možná panovalo v začátcích…
q O nadšení se skutečně hovořit nedá.
Vždyť už je to rok, co děti, žáci a studenti
nechodí do budov škol, ale vzdělávají se
distančně, online, doma. Všichni, kdo se
na vzdělávání podílí, vyvíjí značné úsilí,
aby žáky a studenty, byť v omezené mí−
ře, v pravidelném vzdělávacím procesu
udrželi. Krajská pracovní skupina pri−
mární prevence rizikového chování, kte−
rá funguje od roku 2015, ihned zareago−
vala na vzniklou situaci a vytvořila na ja−
ře 2020 metodický materiál Návrat dětí
do škol. Ten je stále zveřejněn na webo−
vých stránkách Plzeňského kraje a pe−
dagogové s  ním mohou pracovat. Čle−
nové pracovní skupiny (ať už se jedná
o Pedago gicko−psychologickou porad−
nu, Plzeň, Část kova 78, nebo zapojené
nestátní neziskové organizace) vytvářejí
a realizují online preventivní programy,
nabízí pomoc školám při vedení třídnic−
kých hodin i metodickou podporu peda−
gogům. Zároveň metodici prevence
v PPP připravili pro pedagogy přehled
informací, na co by pedagogové neměli
zapomenout, až se budou moci žáci a
studenti vrátit do školních budov. Tento
materiál bude školám zaslán, až bude
znám termín nástupu žáků do škol.
Odborníci upozorňují na závažné problé−
my dětí zejména v  oblasti duševního
zdraví. Dětem, žákům a studentům chybí
sociální kontakty se spolužáky, s kamará−
dy, chybí jim volnočasové aktivity i spor−
tovní vyžití. To samozřejmě může mít za
ná sledek i rozvoj rizikového chování,
zhoršení sociálních a komunikačních do−
vedností ad.
n Na obzoru jsou přijímací zkoušky a
maturity, podle mě musí být zákonitě je−
jich kvalita poznamenána distanční vý−
ukou. Vidím to doma – ztráta pozornos−
ti, nechuť a určitý druh „ponorky“.
q Žáci i učitelé v Plzeňském kraji přistu−
pují k distančnímu vzdělávání zodpověd−
ně. Oceňujeme aktivní účast žáků v online
vyučování. Obrovskou roli hraje i jejich
podpora ze strany rodičů. Každý soudný
člověk si uvědomuje nezastupitel −

nost vzdělání pro budoucí profesní
i osobní život.
Prostřednictvím online dotazníku jsme
zjišťovali, jak žáci hodnotí distanční způ−
sob vzdělávání na svých školách. Zapoji−
lo se cca 10 tis. žáků. Školám jsme po−
skytli zpětnou vazbu. 79% žáků je spoko−
jeno s tím, jak jejich střední škola v Plzeň −
ském kraji přistoupila k distanční výuce.
Není přitom rozdíl v  odpovědích žáků
gymnázia, oboru s maturitní zkouškou či
oboru s výučním listem ani rozdíl v odpo−
vědích chlapců a dívek. Žáci se učení vě−
nují zpravidla 1–2 hodiny denně, třetina
uvádí, že jim vyučování zabere 3–4 hodi−
ny denně, 12% žáků ale tráví učením i ví−
ce než 4 hodiny každý den. 
Většina učitelů zvládá podle žáků výuku
na dálku dobře (81% odpovědí). Žáci by
ocenili efektivnější využívání možností,
které domácí vzdělávání nabízí, zejména
videohovorů. Tento způsob vyučování by
uvítali především v hodinách matematiky,
fyziky a dalších předmětů, kde je na po−
chopení látky nezbytný výklad učitele a
výpis poznámek z učebnice nestačí.
n Jak Plzeňský kraj pomáhá svým
školám zvládat tuto dobu – přece je−
nom se jedná zejména o střední školy
a učiliště?
q Doporučili jsme ředitelům škol sjedno−
cení forem výuky do jedné platformy. Pro
metodickou pomoc byla odborem škol−
ství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Plzeň ského kraje vytvořena databáze uči−
telů, kteří aktivně využívají v online vzdě−
lávání nástroje Google nebo Microsoft a
kteří jsou ochotni své zkušenosti sdílet.
Jejich seznam je zveřejněn na webových
stránkách Plzeňského kraje.
Středním školám Plzeňského kraje byly
uvolněny prostředky urče né právě na vy−
bavení prostředky ICT pro zajištění dis−
tančního vzdělávání v celkové výši 8,5
mil. Kč. Pro střednict vím Krajského centra
vzdělávání Plzeň od roku 2019 (do
9/2022) realizujeme projekt Podpo ra digi−
tálních kompetencí peda gogů SŠ v Plzeň −
ském kraji. Do projektu je zapojeno 12
SŠ. Projekt se za měřuje na digitální kom−
petenci učitelů a kolegiální podpo ru v této
oblasti.
Často také zajišťujeme online porady s ře−
diteli v  Teams k  aktuálním tématům.

V menších skupinách ředitelů je zde pro−
stor pro komunikaci a sdílení informací.
n Když už jsme u středoškoláků, stále
převládá zájem spíše o humanitní
obory?
q Nemyslím, že je dramaticky větší zá−
jem o humanitní obory. Trvale vysoký zá−
jem je o gymnázia a o obor Pedagogické
lyceum. V letošním roce jsme zazname−
nali zvýšený zájem u  zdravotnických
(Praktická sestra) a ekonomických oborů
(Ekonomika a podnikání, Obchodník).
Vyšší počet přihlášek odevzdali uchazeči
i na technické obory, např. Informační
technologie a Strojírenství.
U oborů s výučním listem se zvýšil zájem
o obory Truhlář, Instalatér a Strojní me−
chanik. Trvalý zájem je u oborů Opravář
zemědělských strojů, Mechanik opravář
motorových vozidel, Kadeřník, Cukrář,
Aranžér.
Velký zájem je také o tzv. kombinované
obory, které žákům umožňují získat
v  průběhu 4letého studia výuční list
i maturitu. Takový druh technického
vzdělávání nabízí tři střední školy v Plzni
a jedna v Ta chově, například kombinaci
oborů Mechanik strojů a  zařízení a
Strojní mechanik, Mechanik seřizovač
a Obráběč kovů nebo Mechanik elektro−
technik a Elektrikář.
n Myslíte si, že by zájmu o ře mesla a
technické obory pomohlo lepší a mo−
dernější vybavení škol?  Kolik v  tomto
směru můžeme investovat?
q Podpora technického a řemeslného
vzdělávání je jednou z  priorit Plzeňského
kraje. Je mu věnována pozornost, jak na−
svědčují i Dlouho dobé zá měry vzdělává−
ní a rozvoje vzdě lávací soustavy Plzeň −
ského kraje. Využitím dotací z  evrop−
ských strukturálních fondů v právě kon−
čícím programovém období bylo dosa−
ženo významného zlepšení kvality a do−
stupnosti infrastruktury ve školách
zřizovaných Plzeň ským krajem. Tento
trend pokračuje i přes nelehkou situaci
způsobenou pandemií. Zastupitelstvem
Pl zeň ského kraje bylo v rozpočtu pro od−
bor školství na rok 2021 schváleno
445,3 mil. Kč k poskytnutí předfinanco−
vání projektům z operačních programů
Evropské unie. Jedná se zejména o velké
projekty Operač ního programu životní
prostředí. Za jistit by měly energetickou
úspornost provozu budov a zároveň kva −
litnější studijní prostředí pro žáky. Dokon −
čena byla renovace budovy pro Střední
průmyslovou školu a Střed ní odbornou
školu prof. Švej cara v Plzni v  celkové
hodnotě 149 mil. Kč. V  různém stupni
připravenosti se nachází celá řada dal−
ších projektů OPŽP a IROP. Zahajujeme
například akci Zateplení a přístavba těloc−
vičny pro Střední průmyslovou školu
v Klato vech v hodnotě 9,4 mil. Kč. 
Nesmíme zapomínat ani na další pro−
středky přímo financované z rozpočtu Pl−

zeňského kraje. Jsou určeny na menší in−
vestiční akce zajišťující průběžnou obno−
vu svěřeného majetku. Zastupitelstvo Pl−
zeňského kraje schválilo letos na tyto
účely 150,2 mil. Kč.
Od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2023 je reali−
zován projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeň−
ském kraji s výší podpory 188,3 mil. Kč.
Do projektu je za pojeno 25 středních
škol Plzeň ského kraje a KCVJŠ. Spolu−
pracovat s  nimi bude v rámci jednotli−
vých klíčových akti vit dalších 88 základ−
ních a 19 mateřských škol v plzeňském
regionu. Projekt je zaměřen na rozvoj
kompetencí u pedagogických pracovní−
ků, dále na podnícení zájmu dětí a žáků
o technické obory. Dojde k modernizaci
učeben v hodnotě téměř 46 mil. Kč. Po−
řízeno bude nové ICT vybavení, 3D tis−
kárny a drony, svářecí trenažery, sou−
struhy, autodiagnostiky, stroje a pomůc−
ky na kroužky, stavebnice KAIPAN (sta−
vebnice funkčního automobilu v  reálné
velikosti). Z mého pohledu je velmi důle−
žité, že vše probíhá v úzké vazbě s regio−
nálními zaměstnavateli.
n Váš odbor má na starosti také
sport, tady si, myslím, vedeme docela
dobře…
q Po téměř roční absenci volnočaso−
vých sportovních aktivit a uzavření škol
je nezbytné zachovat sportovní dotační
programy Plzeňského kraje a obnovit
sportovní aktivity především dětí a mlá−
deže. Je důležité podpořit udržitelnost
provozu sportovišť, nájmy a ostatní pro−
vozní náklady, údržbu a opravy sporto−
višť a jejich zázemí. Některé sportovní
spolky zasáhla krize, odliv dětí, nedo−
statek finanč ních prostředků z  důvodu
nákladů na organizaci akcí, které se ne−
uskutečnily. Proto Plzeňský kraj vyhla−
šuje v  roce 2021 dotační programy
Podpora tělovýchovy a sportu v hodno−
tě 25,6 mil. Kč a Podpora vybudování a
modernizace sportovišť, kde rozdělíme
20 mil. Kč.
n Důležitou součástí rozpočtu kraje
jsou různé dotace a podpůrné progra−
my. Které se týkají vašeho rezortu?
q Kromě zmíněných sportovních dotací
jsou to hlavně programy na podporu
technického vzdělávání. Odbor školství,
mládeže a sportu ve spolupráci s dalšími
partnery organizuje mnoho technických
soutěží pro žáky středních i základních
škol. Z důvodu současné epidemiologic−
ké situace však v letošním školním roce
musely proběhnout pouze on−line for−
mou. Jedná se například o Tech nic kou
olympiádu, Soutěž robotiky, soutěž Tech−
nika má zlaté dno. V lednu letošního roku
se za dodržení všech opatření podařilo
uspořádat i mezinárodní robotickou sou−
těž ROBO−VOZÍTKO 2021. Informace
o technickém vzdělávání a soutěžích naj−
dete na webu Plzeňského kraje s názvem
Technika a řemeslo.

Když se mluví v současné době o školství,
hlavně se diskutuje o distanční výuce,
o problémech s nadcházejícími přijímací−
mi zkouškami a maturitami. Toto období je
těžké jak pro učitele, tak pro žáky či stu−
denty. A právě to je jedním z témat naše ho
rozhovoru s Mgr. Rudolfem Salvetrem, ná−
městkem hejtmanky pro oblast školství a
sportu. Navíc budeme mluvit s  odborní−
kem, byl v  předchozích letech učitelem
i ředitelem školy.

Soudný člověk si uvědomuje nezastupitelnost 
vzdělání pro budoucí profesní i osobní život

Mgr. Rudolf Salvetr
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Příští číslo ROZHLEDU
vychází 5. května 2021

Dobrý den, na několika
realitních serverech se
před několika týdny
zača la objevovat na−
bídka našeho bytu
včetně poměrně de −
tailního popisu a foto−
grafií včetně osobních
věcí. Realit ní kancelář
u nás před měsícem
byla, ale na pro deji
jsme se nedohodli.
Přesto nabídku inzerují
bez našeho souhlasu.
Volali jsme tam i psali,
ale vždy jen vše svedli
na nefunkční server
a nic se nestalo. Jak
má me postupovat. Ne −
ví  me si rady.

Děkujeme moc, 
manželé Plívovi.

Dobrý den, pokud kdokoli
nakládá s  Vaším majet−
kem proti Vaší vůli, a to
i tak, že pouze inze ruje 
neoprávněně jeho možný
prodej, můžete se bránit
dvěma možnými způsoby.
V  trestněprávní rovině
se může jednat o pokus
o podvod, kdy je nutné
podat trestní oznámení.
V  občanskoprávní rovině
lze podat žalobu tzv. zá−
půrčí neboli negatorní,
kdy soud nařídí, aby škůd−
ce svého protiprávního
jednání zanechal, a pří−
padně rozhodne o náhradě
prokazatelně způsobené
škody. Oba kroky prosím
realizujte pouze za asis−
tence advokáta.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Rea lit ní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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OTÁZKA: Kdy je potřeba geo−
metrický plán?
ODPOVĚĎ: Konkrétně případy, kdy
je třeba vyhotovit geometrický plán, urču−
je Vyhláška o katastru nemovitostí č.
357/2013 Sb. Nový geometrický plán je
potřeba většinou, když dochází ke změ−
nám v hranicích katastrálního území nebo
přímo v hranicích pozemku. Geometrický
plán slouží také při rozdělení pozemku,
k vyznačení nebo ke změně obvodu bu−
dovy, která je hlavní stavbou na pozemku,
k upřesnění nebo rekonstrukci údajů
o parcele podle přídělového řízení či k vy−
mezení rozsahu věcného břemene k části
pozemku.
Může jít také o opravu geometrického a
polohového určení nemovitosti nebo
o doplnění souboru geodetických infor−
mací o pozemek dosud evidovaný tzv.
zjednodušeným způsobem (zemědělské
a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu
zpravidla neexistují). Geometrický plán
bude zapotřebí také tehdy, když došlo
k rozhodnutí vlastníka pozemek rozdělit
na více parcel. Například z důvodu prode−
je, darování či výměny. 

Rozdělení pozemků
Tato skutečnost je častým důvodem
k novému zaměření hranic pozemků, a
tím pádem k vytvoření nového geometric−
kého plánu jednotlivých pozemků. Nedo−
poručuje se nechat zaměřit pozemek bez
stanoviska obce či stavebního úřadu.
Mohlo by se jednat o zbytečně vynalože−
né finance. Obec nemusí rozdělení povo−
lit. Například z důvodu, že k nově vzniklé−
mu pozemku není a nebude ani možné
vybudovat přístup z veřejné komunikace.
Nebo to není v souladu s územním nebo
regulačním plánem obce. Bývá tedy po−
třeba do výřezu katastrální mapy vyzna−
čit, jak bude pozemek rozdělen a kde bu−
dou mít jednotlivé nové pozemky vstup
z veřejné komunikace. Poté je třeba požá−

dat o souhlas obec a stavební úřad. Jest−
liže je získáno souhlasné stanovisko, lze
volat geodeta, který vše zdokumentuje,
vytyčí a provede.

Geometrický plán pro zápis
věcného břemena
Pokud se věcné břemeno vztahuje k celé−
mu pozemku, geometrický plán nepotře−
bujete. Pokud se však věcné břemeno
vtahuje pouze k části pozemku, je třeba
jej mít k zápisu práva do katastru nemovi−
tostí. Věcné břemeno (služebnost) je
v zásadě omezením vlastnických práv,
které musí být smluvně ošetřené. Běžnou
součástí věcného břemene jsou doživotní
bydlení, vstup a vjezd
na pozemek a využí−
vání jeho části, využí−
vání studny či inže−
nýrských sítí a podo−
bně.

Kdo a za jak
dlouho plán
 zhotoví
Geometrický plán
vypracovává úředně
oprávněný geodet
nebo geodetická kan−
celář. Geodet si na
základě objednávky

vyžádá podklady přímo na katastrálním
pracovišti a po předložení souhlasu sta−
vebního úřadu se záměrem provede za−
měření přímo v terénu. Poté vypracuje
geometrický plán. Lhůty na vypracování
geometrického plánu nejsou jen otázkou
vytíženosti příslušného pracovníka nebo
firmy, kterou jste si vybrali. Je třeba zís−
kat podklady z katastrálního úřadu, vy−
pracovat geometrický plán, jednat
s osobami, jichž se věc dotýká, a koneč−
ně podat vše na katastrální úřad k zane−
sení do katastru. Úřady mají své zákon−
né lhůty, a i povolení stavebního úřadu,
například při plánovaném rozdělení po−
zemku, může pár týdnů trvat. Je proto
třeba počítat s tím, že zhotovení geomet−
rického plánu není otázkou několika dnů,
ale spíše týdnů, či dokonce ve složitěj−
ších případech měsíců.

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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Právě nyní je ta pravá chvíle vybrat
si kvalitní sazenice jahod, kanad−
ských borůvek, keříkové nebo
stromkové rybízy, angrešty, maliny,
ostružiny, brusinky.
Chcete−li vsadit na jistotu, pak nav−
štivte Jahodárnu v Klatovech Pavla
Bonka, která letos vstupuje do jubilejní
10. sezóny. Jejího majitele Pavla Bon−
ka jsme se zeptali. 
n Jahody jsou nejoblíbenějším ovo−
cem v našich zahradách a není snad
člověka, který by je nemiloval pro
jejich lahodnou chuť. Co nabízíte
svým zákazníkům?
Jen bych doplnil, že jahody jsou do−
slova „nabité“ vitamíny C, A, B, E. Ne−
měly by chybět na žádné zahradě zej−
ména v této době, kdy je třeba maxi−
málně posilovat naši imunitu vitamíny.
Zájemci si u nás mohou vybrat odrůdy
jednoplodící, stáleplodící, rané, polo−
rané, pozdní, převislé. Sazenice
zakořeněné v květináčích a frigo.
Odrůdy, které nabí−
zíme, sami pěstuje−
me, takže máme le−
tité zkušenosti.
n Tedy přesně
víte, jak ta jaho−
da vypadá a ja−
ké má charakte−
ristické znaky.
To je nesmírně dů−
ležité, když zákazní−
kovi radíte a nabízíte
sazenice. Prodáváme jen
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 úrodu. Snad jednu dobře mí−
něnou radu. Sadba jahod by se měla
každé dva až tři roky obnovovat, aby
se jahody rodily stále v hojném množ−
ství a výborné kvalitě.

n Buďme konkrétní. Která odrůda
jahod je žádanou jedničkou? 
Královnou je stále odrůda Karmen. Ja−
hoda je tmavá, velká, voňavá, šťavna−
tá, sladká a má chuť lesní jahody.

Vhodná je i do vyšších poloh a zaru−
čuje vysokou a stálou sklizeň. Oblibu
si rovněž získaly odrůdy Rumba, což
je jedna z nejlepších raných odrůd s
mimořádně chutnými plody a odol−
ností. Dále je to jahodník Malwina,

který je zajímavý tím, že u jeho kvě−
tů je minimální pravděpodob−
nost, že zmrznou. Jinak je−
ho plody jsou velké, jasně

červené a mají vynikající
chuť. Jedná se o od−

růdu s nejzazší do−
bou sběru.
Letos poprvé má−

me v nabídce Mě−
síční jahody. Chutí,

vůní i vzhledem se po−
dobají lesním jahodám

a plody můžete sbírat po
celou sezónu.

n Kolik odrůd jahod nabízí−
te? 

Letos 15 a jsou mezi nimi i ja−
hodníky našich babiček, které

jsou už známy několik desítek let. Ja−
ko například odrůdy Induka nebo Sen−
ga – sengana.
n A co kanadské borůvky?
Těch máme v nabídce 30 odrůd a to
jak klasické, zakrslé i stále plodící. Na−

příklad plody odrůdy Hannah Choice
jsou hodně sladké. Obrovskými plody
se vyznačuje odrůda Denise Blue a
Chandler. Také další odrůda Hortblue
Petite je velmi zajímavá.

Kromě kanadských borůvek si mohou
u nás zákazníci vybrat brusinky, mali−
ny, ostružiny, ostružinomaliny a to jak
jedno nebo stále plodící. Například
u malin nabízíme plody několika barev
– červené, žluté, oranžové, černé. Dá−
le máme stromkové i keřové rybízy,
angrešty a jiné drobné ovoce. Kromě
toho dostanou u nás zákazníci i sad−
bové brambory. 
Díky našim mnohaletým zkušenostem
zákazníkovi nejen odborně poradíme,

ale umíme se trefit i do jeho
představy. U nás dostane i další
potřebné věci k pěstování jako
jsou hnojiva, substráty, netkané
textilie, fólie a další. 

n Ovlivňuje sezonu covid?
Pole neví o žádném koronaviru a
o tom, co nyní prožíváme. Pole zkrát−
ka nepočká. My na něm pracujeme, ať
je jakákoli situace. Pěstování jahod je

velmi náročné a je třeba
mít každodenní kontakt
s tou rostlinou. Jednu zku−
šenost jsme přece jen zís−
kali. Lidé mají mnohem
větší vztah ke svým za−
hrádkám a už je nechtějí
zatravňovat, ale něco na
nich pěstovat. Byli zde
klienti, kteří si poprvé za−
sadili brambory a měli

z nich úžasnou radost. V dnešní covi−
dové době se mohou lidé na zahrádce
svobodně pohybovat a nadýchat se
čerstvého vzduchu. To je naše zkuše−
nost, když s lidmi hovoříme.
n Kdy vás mohou zákazníci na Ja−
hodárně navštívit?
Otevírací doba je od pondělí do pátku
od 9:00 do 16:00 hodin. V sobotu od
9:00 do 12:00 hodin. Je možnost
i telefonické domluvy. Další informace
máme na facebooku.                      (re)

Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk říká:

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.

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Dolany, Staňkov. Na kru−
hovém objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mos−
tem odbočíte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.

Pouze ve zdravé a silné sazenici 
máte jistotu bohaté úrody
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Od nepaměti poskytovali panovníci
některým svým poddaným, ať skupi−
nám či jednotlivcům, výsady, které je
zvýhodňovaly oproti ostatním. Užívá
se pro ně výraz privilegium pocháze−
jící z latinského lex privata. Obvykle
byla privilegia udělována městům
nebo klášterům. Jednalo se o právo
várečné, hrdelní, právo pořádat trhy
a podobně. Výsadní práva bývala ta−
ké často udělována za zásluhy. 
To byl právě případ Chodů. Ti prokazo−
vali svým panovníkům služby, spočíva−
jící převážně v ostraze zemské hranice.
První písemné privilegium udělil Cho−
dům v roce 1325 Jan Lucemburský, to
poslední získali v roce 1620 od Fridri−
cha Falckého. V těchto takzvaných
chodských majestátech byla Chodům
mimo jiné zaručována stejná práva, ja−
kých požívalo královské město Domaž−
lice. Chybou je domnívat se, že se tato
privilegia vztahovala na celý současný
chodský region. V minulosti byli totiž
za Chody považováni pouze obyvatelé
jedenácti historických chodských ve−
snic. Mimo písemné majestáty požívali
Chodové celou řadu zvykových privile−
gií, která byla ovšem pro Chody v prů−

běhu času z pochopitelných důvodů
čím dál tím obtížněji uhájitelná. Chodo−
vé například nemuseli robotovat a na−
opak měli dovoleno v královských le−
sích lovit a těžit dřevo. Některá jejich
stará zvyková práva se mo−
hou z dnešního pohledu je−
vit poněkud kuriózně.
K jednomu takovému se
váže velice zají−
mavá, dodnes na
Chodsku trado−
vaná historka.
Na podzim roku
1334, podle některých historic−
kých pramenů dne 13. října, Palac−
ký uvádí v půl desáté dopo−
ledne, uspořádali Chodové
v lesích okolo Čerchova na
počest svého tehdejšího vlada−
ře Jana Lucemburského v té době ve−
lice módní štvanici na jeleny. Lovu se
mimo celé řady prominentních hostů
zúčastnil ještě coby markrabě morav−
ský také Janův syn Karel, později na−
zývaný „Otec vlasti“. Na tomto místě
je vhodné připomenout, že při podo−
bné příležitosti již jako císař Karel IV.
založil Karlovy Vary. 

Když se markrabě Karel skláněl nad jím
složeným kapitálním jelenem, aby po−
dle starého loveckého zvyku svému
úlovku zelenou ratolestí vzdal čest, vy−
řítil se na něho z nedaleké houštiny ob−
rovský medvěd, přilákaný zřejmě pa−
chem čerstvé zvěřiny. Hrozící nebezpe−
čí odvrátil od budoucího císaře Svaté
říše římské mrákovský rychtář Matěj
Halama, který duchapřítomně vypustil

tak mocný pšouk, že se medvěd ob−
rátil a dal na útěk, za kterýžto od−

vážný čin se mu dostalo od
obou Lucemburků

osobní pochvaly.
Zlí jazykové sice
později tvrdili, že

se Halama v tu
chvíli polekal ještě
více než o malinko

později medvěd, a tudíž k ohlušující fla−
tulenci došlo u rychtáře jaksi samovol−
ně. Ať už tomu bylo jakkoli, pravdou
zůstává, že Chodové od té doby užívali
práva na veřejnosti svobodně vypou−
štět větry, a to i v přítomnosti vladaře
a jeho doprovodu.
Alois Jirásek připomíná, že chodského
privilegia hojně využil na plzeňském

popravišti v roce 1695 i Jan Sladký, ře−
čený Kozina. Podle Jiráska k smrti od−
souzený Kozina v tíživé životní situaci,
namísto aby žádal o milost, na což on
prý v tu chvíli řečeno slovy očitých
svědků prděl, furiantsky vyzval Lomi−
kara na Boží soud, kde se svojí žalobou
po roce překvapivě uspěl. 
Před nějakými sto lety se této zvláštní
výsady Chodové sami zřekli z popudu
ceremoniáře prezidenta T. G. Masaryka
Jiřího Gutha−Jarkovského, který pova−
žoval takové chování za společensky
naprosto nepřijatelné. Nikoho asi ne−
překvapí, že se jedná o jediné privilegi−
um, kterého se Chodové vzdali dobro−
volně. 
Dnešní moderní medicína v souladu
s míněním starých chodských lido−
vých léčitelů ovšem přiznává, že zadr−
žování větrů může být lidskému zdraví
škodlivé. Každý zkušenější internista
vám potvrdí, že ticho v břišní dutině
pacienta se ošetřujícímu lékaři jeví
zlověstným. Tvorba plynů je naopak
znamením správné funkce zažívacího
traktu. Proto vás nabádám, dbejte
o své zdraví. 
Vladimír Strnad, Dubová Lhota 2021

Chodská privilegia
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Destinační spolek Železnorudska
(DSŽ) vznikl v srpnu roku 2018 z ini−
ciativy tehdejšího starosty Železné
Rudy Michala Šnebergra. 
Již dříve, před rokem 2018, se minis−
terstvo pro místní rozvoj snažilo prosa−
dit zákon, který by podporoval cestovní

ruch. Vycházelo ze zkušeností vyspě−
lých zemí, kde cestovní ruch je vý−
znamná součást národních ekonomik
a je podporován státem. To se nepoda−
řilo, a tak s podporou krajů začaly vzni−
kat destinace.

„V Železné Rudě máme místní desti−
nační spolek, který od svého vzniku
propaguje a pomáhá cestovnímu ruchu
na Železnorudsku, organizuje dnes již
oblíbené akce, jako jsou česko−němec−
ké setkání na bývalé Juránkově chatě
nebo každoroční setkání u příležitosti

oslav konce druhé světové války. Spo−
lek rovněž zajistil a financoval prezen−
taci Železnorudska v Brně na veletrzích
cestovního ruchu v rámci Plzeňského
kraje. Výčet aktivit na podporu Železno−
rudska, podnikatelů a živnostníků zajiš−

ťující služby u nás na Šumavě se nedá
celkově popsat, ale výstižný je náš slo−
gan „Železnorudsko – to nejlepší ze
Šumavy“. Tím je myšleno, že u nás v
našem okolí máme soustředěno
mnoho krás Šumavy a
hlavně nabízíme jednu
z nejpestřejších nabídek
služeb na Šumavě pro
naše návštěvníky a oby−
vatele. Ostatně letáček
„Služby“, který jsme vy−
dali, to dokládá,“ říká Mi−
chal Šnebergr, který pro−
vozuje v Železné Rudě
živnost od roku 1993 a
dodává.
„V loňském roce, který
díky pandemické situaci
paralyzoval cestovní
ruch, jsme museli některé
akce zrušit, jako například
Lyžařský ples, a některé
omezili. Podpora infor−
movanosti v tištěné a
elektronické podobě je je−
den z cílů naší činnosti. Počítáme sa−
mozřejmě s našimi bavorskými souse−
dy, čehož je dokladem námi vydaná
mapka s informacemi pro běžecké ly−
žování. Bavorská a česká část s přileh−
lým okolím v době dobrých přírodních
podmínek poskytuje jednu z největších
přírodních arén pro běžecké lyžování.

Novým členem Distančního spolku Že−
leznorudska je Ing. Milan Vyskočil.“
Předseda destinace Ing. Tomáš Ho−
rek, majitel Pensionu Böhmer−
wald****, který je v provozu od roku
1992, nabízí ubytování v příjemně zaří−
zených pokojích, restauraci, velmi do−

bře vybavené fitness, saunu a masáže.
Ing. Tomáš Horek je i v současné složi−
té době optimistou. 
Zásadní nejen pro chod destinace je
dobrá spolupráce a podpora od Plzeň−

ského kraje, protože zastavení podni−
katelských aktivit ve službách a ome−
zení prostupnosti hranice s Bavorskem
velmi poškodilo ekonomický život na
Šumavě.
O naši Šumavu je stále velký zájem,
má dobré jméno a stále přináší a hlav−
ně bude přinášet návštěvníkům radost.

V digitalizaci informací o nabídce slu−
žeb a zážitků je budoucnost, a to i po
skončení pandemie. Naše tradiční akce
pro letní sezonu jsme připraveni zajistit
hned, jak jen to bude možné. Věříme,
že návštěvníky a hosty přivítáme co
nejdříve. Těšíme se na Vás!            (pi)

Železnorudsko − to nejlepší ze Šumavy. Jedno z největších turistických center
v Čechách, které musíte zažít. Neváhejte, a jakmile to půjde, navštivte nás. Tě−
šíme se na Vás. 

Železnorudsko − to nejlepší ze Šumavy! Jedno z největších
turistických center v Čechách, které musíte zažít! 

Vedle kouzelné šumavské přírody s unikátními ledovcovými jezery, nejvyššími
šumavskými vrcholy nebo se sousedním Bavorským lesem se zde setkáte i se
stále rostoucí úrovní poskytovaných služeb. Za všechny jmenujme.
l Celoroční kulturní, společenské, sportovní, relaxační nebo wellness aktivity.
l Stovky kilometrů značených turistických, cyklo a běžkařských tras. 
l Adrenalin, sport i zábava.
l Šumavská gastronomie a lokální výrobci potravin.
l Nově zrekonstruovaný, největší a nejvýše položený šumavský hotel OREA

Resort Horizont**** s animačními programy pro děti a vlastním wellness. 
Ano, to vše je Železnorudsko, to je Šumava – největší zelený ostrov upro−
střed Evropy, který si zasloužíte! Tak neváhejte, a jakmile to půjde, navštivte
nás! V zimě, v létě, prostě kdykoliv! 

Železnorudsko − to nejlepší ze Šumavy
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Je nutné odlišovat předkupní právo
spoluvlastníků nemovité věci od před−
kupního práva vlastníka pozemku, na
němž stojí stavba ve vlastnictví jiné oso−
by a opačně (vzájemné předkupní prá−
vo). 
Pravdu máte v tom, že skutečně došlo,
a to s účinností od 01.07.2020, k tomu,
že bylo zrušeno (až na určité výjimky)
zákonné předkupní právo mezi spolu−
vlastníky nemovité věci. Tzn., že pokud
např. se svojí sestrou vlastníte každý ½
pozemku, tak není od 01.07.2020 Vaší
povinností při zamýšleném zcizení
(smluvním převodu) Vašeho spoluvlas−
tnického podílu na pozemku tento spolu−
vlastnický podíl nabízet sestře k prodeji.
Vaší sestře tedy od 01.07.2020 nesvěd−
čí, jako spoluvlastnici pozemku, před−
kupní právo a je Vaším plným právem
svůj spoluvlastnický podíl na pozemku

rovnou, bez jakéhokoliv nabízení Vaší
sestře, komukoli jinému prodat. 
Předkupní právo vlastníka pozemku, na
němž se nachází stavba ve vlastnictví ji−
né osoby a opačně (tzv. vzájemné před−
kupní právo) však zůstalo i nadále v zá−
koně upraveno, tedy nebylo ke dni
01.07.2020 zrušeno. Ve stejné právní
podobě platí od 01.01.2014 do součas−
nosti. Toto vzájemné předkupní právo je
konkrétně upraveno v ust. § 3056 záko−
na č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a
ustanovení zákona zní doslovně takto:
„Vlastník pozemku, na němž je zřízena
stavba, která není podle dosavadních
právních předpisů součástí pozemku a
nestala se součástí pozemku ke dni na−
bytí účinnosti tohoto zákona, má ke
stavbě předkupní právo a vlastník stavby
má předkupní právo k pozemku. Před−
kupní právo vlastníka pozemku se vzta−

huje i na podzemní stavbu na stejném
pozemku, která je příslušenstvím nad−
zemní stavby“. 
Za velmi důležité v praxi považuji po−

slední větu ustanovení § 3056
občanského zákoníku, které zní
tak, že „K ujednáním vylučujícím
nebo omezujícím předkupní prá−
vo se nepřihlíží.“
V případě, že budete chtít svůj
pozemek, na kterém se nachází
stavba ve vlastnictví jiné osoby,
prodat, mějte na paměti, že vlas−
tník stavby má, a to přímo ze zá−
kona, předkupní právo k tomuto

Vašemu pozemku. Stejně tak to platí ale
i opačně, tedy v případě prodeje stavby
Vám, jako vlastníku pozemku, svědčí
rovněž předkupní právo. 
Zákonodárce měl zájem, aby vlastnictví
pozemku a stavby, na něm stojící bylo
pokud možno co nejvíce sjednocováno
a aby nedocházelo ke tříštění vlastnické−
ho práva. V okamžiku, kdy z právního
hlediska dojde ke sjednocení vlastnictví
pozemku a stavby se stavba stává sou−
částí pozemku a nemůže být do budouc−
na samostatným předmětem smluvního
převodu.
Jak by mělo být v  případě uplatnění
předkupního práva správně postupová−
no? V paragrafu 3056 občanského zá−
koníku a ani v paragrafech následujících
není o tomto žádná zmínka. Z toho důvo−
du vycházím z přesvědčení, že postup
by měl být obdobný, jako v  případě
smluvního předkupního práva upravené−
ho občanským zákoníkem. 
Mezi vlastníkem pozemku či stavby a
koupěchtvivým by měla být uzavřena

v  písemné formě kupní smlouva, a to
s rozvazovací podmínkou, že v případě,
pokud osoba, které svědčí zákonné
předkupní právo, svého předkupního
práva využije, že se uzavřená kupní
smlouva ruší. Vlastník pozemku či stav−
by poté nabídne předkupníkovi tento
pozemek či stavbu k  prodeji. Nabídku
vlastník učiní předkupníkovi tak, že mu
oznámí obsah uzavřené kupní smlouvy
a ohlásí mu všechny podmínky prodeje
(já doporučuji připojit k  nabídce kopii
uzavřené kupní smlouvy). Pokud před−
kupník prodávajícímu po doručení na−
bídky sdělí vlastníkovi, že svého před−
kupního práva nevyužívá, či v zákonné
tříměsíční lhůtě od doručení nabídky se
k  nabídce nevyjádří, respektive neza−
platí kupní cenu nemovité věci, tak
předkupní právo zaniká. Pak je možné
uzavřenou kupní smlouvu, spolu s ná−
vrhem na vklad do katastru nemovitos−
tí, podat k  příslušnému katastrálnímu
úřadu k zahájení správního řízení o pro−
vedení vkladu vlastnického práva. 
Co se stane v případě, že vlastník stavby
či pozemku nesplní svoji povinnost (ne−
bude respektovat zákonné předkupní
právo)? Nesplnění této povinnosti auto−
maticky nezpůsobuje neplatnost uzavře−
né kupní smlouvy. Ani katastrální úřad
není oprávněn (a stejně tak ani povinen)
zjišťovat, zda byla nabídka zákonného
předkupního práva učiněna či ne a vklad
vlastnického práva, pokud je vše ostatní
splněno, provede. Je pouze a jen na
„obejitém“ předkupníkovi, zda se bude
domáhat právní cestou nápravy za nere−
spektování svého předkupního práva či
nikoliv.

Jsem vlastníkem poměr−
ně rozlehlého pozemku,
na kterém se ale nachází
stavba (chata). Stavba je

zapsána v katastru nemovitostí, má přiděleno číslo evidenční,
slouží jako rekreační objekt. Vlastníkem chaty je můj vzdálený
příbuzný, který ji již mnoho let k rekreaci užívá a využívá logicky
i část mého pozemku. Jak k této situaci s odlišným vlastnictvím
došlo nevím. Pozemek jsem zdědil po otci teprve nedávno, o věc
samu jsem se dříve nijak nezajímal. Uvažuji o prodeji pozemku. Zajímalo by
mě, zda mám v souvislosti s prodejem pozemku nějaké povinnosti ve vztahu
k majiteli stavby, když předkupní právo bylo zrušeno?

Odpovídá 
JUDr. Miroslav Mlčák

advokát
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Jak jsme již uvedli v předchozím vy−
dání, je tento školní rok v mnohém
nestandardní. Navzdory skutečnosti,
že by – i na základě komunikace
na sociálních sítích – mělo mnoho
zájemkyň a zájemců o námi nabízené
obory zájem o návštěvu vnitřních
prostor školy, nemůžeme jim tuto
možnost bohužel nabídnout, což nás
samotné mrzí. Sice existuje alternati−
va v podobě virtuálních prohlídek vy−
braných pracovišť, které jsou k dispo−
zici na  internetových stránkách naší
školy, avšak chápeme, že to není zce−
la ideální řešení. Právě z  tohoto dů−
vodu jsme se během 1. pololetí zapo−
jovali do  řady on−line propagačních
akcí, na nichž jste se mohli s naší
školou seznámit podrobněji a kde by−
ly zároveň zodpovídány veškeré otáz−
ky sledujících. 
Proběhla také řada akcí na školním fa−
cebooku a instagramu, jež se dle ohlasů
zúčastnivších se osob líbily a vzbudily
zvýšenou pozornost. Za nejúspěšnější
z nich bychom mohli bez delšího pře−
mýšlení označit hledání našich školních
placek, které postupně ukrýval dnes již
známý papoušek Igor. Pakliže máte in−
stagramový účet, můžete se na  jeho
četná dobrodružství podívat i zpětně
pod  hashtagem #igornacestach.
 Během jeho cest s ním naši sledující
navštívili blízké i daleké kraje, přičemž
se podívali – kromě Sušice a okolí – na−
příklad do jižních Čech, a to konkrétně
do  Vacova, do  Čkyně, do  filmových
Hoštic u  Volyně, do  Strakonic nebo
do Katovic. Opomenout jsme nemohli
ani široké okolí Klatov, proto musel za−
letět i do Janovic nad Úhlavou a do Nýr−
ska; na  výlet se pak vypravil rovněž
do Kdyně, do Domažlic nebo na Plzeň−
sko. Rozdáno již bylo téměř všech 100
placek, které jsme nechali v první fázi
tohoto našeho projektu zhotovit.
Ve zprávách na sociálních sítích se nám
postupně sešlo již velké množství foto−
grafií, přičemž za  každou z  nich se
skrývá neopakovatelný příběh, který za−
počíná tím, kdy byla placka na místo ur−
čení transportována, a končí příhodami
během jejího „lovení“ až konečnou eu−
forií z jejího úspěšného nalezení. Velmi
nás na základě zpětné vazby těší, že se
naše placky líbí a je o ně stále zájem!

Rozhodně se nebudeme bránit ani zho−
tovení dalších propagačních předmětů
s obdobnými motivy, aby si mohl vy−
brat opravdu kdokoli podle svého gus−
ta, což je ostatně jedním z našich cílů,
jelikož jsme tu pro vás, a to obzvlášť
v této nelehké době. 😊
V 1. kole přijímacího řízení se nám se−
šlo nemalé množství přihlášek, ale roz−
hodně nekončíme – pojďme se tedy
podívat na dosavadní obsazenost na−
šich učebních a studijních oborů, jeli−

kož máme stále volná místa, která by−
chom vám rádi nabídli. V první řadě
moc děkujeme všem uchazečkám a
uchazečům o vzdělávání na naší škole,
kteří se rozhodli si podat přihlášku
na kterýkoli z nabízených učebních či
studijních oborů, velmi si vašeho záj−
mu vážíme. Hned v  prvním kole se
nám podařilo naplnit kapacitu 3letého
učebního oboru Autoelektrikář, který
již tedy ve 2. kole přijímacího řízení
nebude nabízen. Dále oznamujeme, že
z  důvodu malého zájmu o  E−čkový
učební obor Zednické práce bylo roz−
hodnuto, že tento v  nadcházejícím
školním roce otevřen nebude! Pokud
byste však chtěli pracovat ve staveb−
nictví, nemusíte smutnit, neboť se vám
naskýtá možnost podat si přihlášku
do podobného učebního oboru Zedník,
kde máme stále volná místa. Všechny
další učební obory nemají také napl−
něny svoje kapacity, takže se můžete
rozhodnout pro kterýkoli z nich a podat
si přihlášku na  ten, který vás nejvíce
osloví. Zkusíme vám trochu pomoct:
„Lákají Tě auta? V tom případě nabízí−
me obor Mechanik opravář motoro−
vých vozidel. Rád/a bys pracoval/a

v  zemědělství? Podej si přihlášku
do učebního oboru Opravář zeměděl−
ských strojů a nebudeš litovat. Baví Tě
práce se dřevem? Pak právě pro Tebe
zde máme obor Truhlář. Chtěl/a by ses
živit instalací rozvodů nebo elektroin−
stalací v budovách? Těšíme se na Tebe
v učebním oboru Instalatér nebo Elek−
trikář. Rád/a pečuješ o vlasy? Navrhu−
ješ a tvoříš rád/a různé úpravy účesů?
V  tom případě nabízíme obor Kadeř−
ník, kde si určitě přijdeš na své. Rád/a

vaříš, pomáháš v ku−
chyni a baví Tě gas−
tronomie? Neváhej a
vyber si jeden z na−
šich oborů – máš
možnost volby me−
zi E−čkovým oborem
Stravovací a ubyto−
vací služby a učeb−
ním oborem Kuchař−
číšník.“ 
Co se týká studijních
oborů, zakonče−
ných maturitní zkouš −
kou, zde se pro malý

zájem nebude ve  školním roce
2021/2022 otevírat obor Elektrotech−
nika. Zájemkyním a zájemcům o slože−
ní maturitní zkoušky můžeme nabíd−
nout jednak 4letý studijní obor Cestov−
ní ruch, jenž je určen pro všechny, kte−
ré baví cestování, kultura evropských
i mimoevropských regionů, vytváření
propagačních materiálů k různým příle−
žitostem, či plánování zájezdů apod.
Dalším studijním oborem, o  který se

můžete ucházet, je Soci−
ální činnost, kde se
uplatní všechny empatic−
ké osoby, jež rády pracují
s  lidmi, rády se sezna−

mují s rozličnými terapiemi, mají krea−
tivní nápady, dokážou rozptýlit stereo−
typ atp. 😉 V případě, že jste absolvo−
vali učební obor – není přitom rozhod−
ně nutné, aby to bylo na naší škole –
rádi vás od září přivítáme ve 2letém ná−
stavbovém studiu, kde si můžete vy−
brat jedno ze 3 zaměření. Pro nadchá−
zející školní rok otevíráme standardně
Provozní techniku, Management ma−
lých a středních firem a po delší době
také Vlasového stylistu. Rozšiřte si
svoje znalosti a dovednosti z učebního
oboru a zvyšte svou šanci na uplatnění
na trhu práce. Na závěr ještě upozorňu−
jeme, že u všech studijních oborů na
základě rozhodnutí ředitele školy byla
v 1.kole zrušena přijímací zkouška a
v dalších kolech také nebude. Druhé
kolo přijímacího řízení vyhlásíme v mě−
síci červnu.
Doufáme, že jsme vám tímto článkem
pomohli a možná vás i inspirovali k po−
dání přihlášky na jeden z našich oborů,
za což bychom byli každopádně velmi
rádi. Máte−li zájem o aktuální informa−
ce z dění na naší škole, nezapomeňte
sledovat naše internetové stránky a
školní sociální sítě, kde se dozvíte včas
vše podstatné. V případě dalších dota−
zů se na nás neváhejte obrátit, využít
můžete mj. i e−mailovou adresu face−
book@sossusice.cz. Rádi zodpovíme
veškeré vaše dotazy a určitě vás nene−
cháme při  této důležité životní volbě
bez pomoci. Už teď se těšíme snad br−
zy na viděnou v naší škole. 😊

Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček

Přijímací řízení ani zdaleka nekončí 
po 1. kole, pokračujeme dále !
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Fakultní nemocnice Plzeň v polovi−
ně letošního března představila
projekt SRDCE PRO SESTRY, jehož
cílem je získat od široké veřejnosti
1 600 srdcí a  těmi, u příležitosti
Mezinárodního dne sester 12. květ−
na, obdarovat všechny všeobecné
zdravotní sestry a porodní asistent−
ky Fakultní nemocnice Plzeň.

„Všeobecné sestry jsou u nás
nejpočetněji zastoupenou profesní
skupinou a rádi bychom jim podě−
kovali za péči, laskavost a oběta−
vost, se kterou se denně starají
o pacienty. Sestry a lékaři jsou spo−
jené nádoby, jedna bez druhé by ne−
mohla být. V současné pandemické
době je role sester více specifická.
Musí být odborně na výši, kvůli co−
vidu pracují v méně komfortním
prostředí a služby jsou velmi vyčer−
pávající.  Zároveň na ně doma čekají
děti, které také potřebují laskavé 
slovo a péči. Jsou vlastně nena −

hraditelné,“ uvedl ředitel FN Plzeň
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Veřejnost má možnost přispět do
sbírky srdíčky z jakýchkoli materiálů
– od namalovaných, ručně vyrábě−
ných až po ta z přírodních materiálů.
K srdcím je také možné přidat kon−
krétní vzkaz, zprávu, poděkování ne−
bo je nechat obestřená tajemstvím
a čekat, která z mnoha sestřiček 
toto konkrétní srdce dostane. 

Srdce lze posílat poštou do
3. května 2021 na sekretariát Ná −
měst ka pro ošetřovatelskou péči FN
Plzeň, Edvarda Beneše 13, Plzeň, pří−
padné dotazy zodpoví Lucie Baue −
rová, Oddělení pro komunikaci s ve−
řejností, na tel. čísle 37 740 2766,
baueroval@fnplzen.cz. 

Ve Fakultní nemocnici Plzeň pra−
cuje více než 4 900 zaměstnanců,
z toho je 1 600 všeobecných, dět−
ských, praktických sester a porod−
ních asistentek. 

Srdce pro sestry – poděkujme jim!
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

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

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

w Odkud berete REIKI 
energii?

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

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Učitelé se svými žáky si veli−
ce rychle zvykli na Mircosoft
Teams. Řada z  nich využívá
v  předem určeném čase vi−
deokonference na vysvětlení
nové látky nebo ke konzulta−
ci, rovněž využívají chat a
hovory. Žáci zasílají vypraco−
vané úkoly formou sdílených
souborů přímo do Microsoft
Teams nebo videa s  komen−
tářem postupu práce zada−
ného úkolu (při vaření přede−
vším žáci oboru kuchař−číš−
ník).
Učitelé strojírenských oborů

si velmi pochvalují videovýuku,
kdy v  online připojení společ−
ně se žákem nebo skupinou
žáků tvoří dle předem zaslané
výkresové dokumentace pro−
gram obsluhy CNC stroje v  ří−
dicím systému Sinumerik nebo
Heidenhain. Krok za krokem
komunikují práci a případné
nedostatky odstraňují a odvo−
zují proč právě tak. Žáci oboru
truhlář pracují na takových
úkolech a malých projektech,
na nichž si získané teoretické
znalosti procvičí. Stejně tak žá−
ci oboru elektromechanik, kte−

rý vyučujeme ve Stodě. Žáci
oborů kadeřník a kosmetička
vypracovávali nejdříve teore−
tické úkoly jako napří−
klad ve výtvarné vý−
chově zakreslení
technologických po−
stupů barevného
zpracování vlasu
jednotlivých střihů a
nákresy líčení. Nyní
pracují na tematicky
zaměřených úkolech,
jako jsou technolo−
gické postupy a ko−
nečnou úpravu žáci
průběžně fotí a zada−
ný projekt posílají
svému učiteli a na
internetu sdílejí se
svými spolužáky. Veli−
ký ohlas mají výtvory
našich kadeřnic a
kosmetiček na face−
booku.
Ovšem nic nenahradí prak−
tickou výuku, ve které si ve−
škeré pracovní znalosti, dove−
dnosti a návyky vyzkoušejí a
upevní. Po ročním vzdělávání
na dálku si digitální kompeten−
ce rozšířili nejen učitelé, ale

hlavně žáci, u kterých se díky
vhodnému začlenění ICT do
výuky rozvíjí a rozšiřují obzory.

Dle vládního plánu rozvolňo−
vání opatření bude i nadále
pro žáky 1. a 2. ročníků učeb−
ních a maturitních oborů a 3.
ročníku maturitních oborů pro−
bíhat teoretická výuka na dál−
ku výše zmiňovanou formou,

ale výuka odborného výcviku
bude s  největší pravděpo−
dobností probíhat od 12.
dubna 2021 osobní účastí
žáků na pracovištích odbor−
ného výcviku školy dle rozvr−
hu. Žáci na odborném výcviku
jsou v  menších skupinách a
zde lze zabezpečit bezpeč−
nostní a zdravotní hledisko.
Celá skupina žáků pracuje po
celou dobu vyučování spolu
pod dohledem učitele, riziko
přenosu je zde minimální. 
Žáci končících ročníků bu−
dou docházet na konzultace.
Hodiny konzultací na teorii
jsou upraveny tak, aby mohli
v  rámci odborných předmětů
potřebných k závěrečným
zkouškám nebo všeobecně
vzdělávacích a odborných
předmětů potřebných k  matu−
ritní zkoušce prokonzultovat
se svými učiteli. Termíny prak−
tických a ústních závěrečných
a profilových ústních a praktic−
kých maturitních zkoušek jsou
změněny, stejně jako státní
část maturitní zkoušky na we−
bu školy.
Velmi významné je pro nás 4

Výuka v SOU v Domažlicích
již přes rok probíhá na dálku v on−line prostředí

Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě 
Mgr. Zdeňka Buršíková.



4 přijímací řízení –
přijetí žáků 9. tříd zá−
kladních škol do 1.
ročníku učebních a
maturitních oborů
vzdělání. Seznam
přijatých žáků do 1.
ročníku tříletých
učebních oborů za−
končených výučním
listem a čtyřletých
maturitních oborů
bude zveřejněn na
webové stránce ško−
ly www.soudom.cz a
zpřístupněn až 19. 5.
2021 dle zaslaného
informačního dopisu. 
Jednotnou přijímací zkoušku
do maturitních oborů žáci
nekonají z důvodu nepřekro−
čení kapacity.
Velmi nás potěšil zájem

o všechny vyučované obory
na naší škole. Veliký zájem
byl o obor kadeřník a to jak
v Domažlicích, tak i ve Stodě
a u oboru elektromechanik
pro zařízení a přístroje.

Všechny ostatní obory jsme
kapacitně naplnili, poprvé
jsme naplnili i nový obor
prodavač. Trochu nás mrzí,

že o čtyřletý obor
gastronomie v podo−
bě H + L0, nebyl ta−
kový zájem (žáci si
mohou po třetím roč−
níku udělat výuční
list oboru kuchař –
číšník a pokračovat
do 4. ročníku, kde
složí maturitní
zkoušku).
Velmi se těšíme na
nové uchazeče. Zá−
pisové lístky mohou
rodiče zasílat po
zveřejnění přijímací−
ho řízení po 19. 5.

2021 a to do deseti pracov−
ních dnů.

Ředitelka SOU v Domažlicích 
a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková.
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Už je to rok, co covidová pandemie
vznikla a tudíž máme možnost
omezených statistik. Ale
ani z toho si nelze brát
ponaučení, protože vir
se chová, jak chce. Mu−
tuje, v každém regionu je
situace jiná a hlavně ne−
vyzpytatelná.
Když jako vizionář vyhod−
nocuji tuto situaci, tak je obtížné
se orientovat v záplavě nejrůznějších

zpráv. Vyhodnotit co je pravda,
polopravda nebo falešná zprá−

va je skoro nemožné. Z to−
ho všeho jsem pochopil,
že chaos nedělá vláda, ta
dělá, co umí, a jako kaž−
dá vláda se učí, ale mé−
dia to mají na svědomí.

A to tím, že (de facto dělají
správně svoji práci) zvou na

obrazovky a do médií spousty lidí
– politiků, odborníků, laiků, nepolitiků
a podobně. Jejich názory jsou někdy
odborné, někdy laické, někdy nesmy−
slné. V tom je právě ten chaos, proto−
že je na každém jednotlivci, jak kon−
krétní vystoupení vyhodnotí. Protože
nikdo z nás nemá komplexní informa−
ce, není schopen sám posoudit kvali−
tu vystoupení a posoudit, co je a co
není pravda.

A nyní odpovím na dotazy,
které často dostávám.

l Jak nás ovlivní covidová pande−
mie?
Ovlivní všechny a hodně. Mnoho lidí si
bude muset uvědomit, že nic netrvá
věčně, nic není jisté, a tudíž je nutné
užívat: „Teď a tady a to, co je možné a
reálné“.
l Budou lidé víc agresivní, bude víc
rozvodů, násilí?
Už je. Lidé jsou víc a víc agresivní a po−
dle mne přibude duševních poruch.
Ukazuje se, že hodně lidí není přizpůso−
bivých a nejsou schopni se smířit s tím,
že nezmění něco, co není možné změ−
nit. Nejsou schopni si vytvořit náhradní
program.
l Odhalil covid labilnost lidí? Proč
neumějí myslet svou hlavou? Proč se
nechávají ovládat strachem? Proč ne−
mají vlastní názor, úsudek?
To se ukazuje všude a ve všech obla−
stech života. Je to katastrofa. Hodně lidí
si neví rady se životem a nemá svůj ná−
zor. Vidím, jak sdílejí negativní zprávy a
horší je, že tyto nesmysly šíří dál.

Mnoho lidí trpí stra−
chem a odhalil jsem pří−
činu: 80% populace je
„nedospělých“, což je
chyba rodičů. Jednak
se dostatečně nevěnují
dětem. Už 30 let píši, že
je třeba slavit s dětmi

narozeniny a připomínat jim, že za rok
budou o rok starší, odpovědnější, sa−
mostatnější a v osmnácti budou dospě−
lí, nezávislí a samostatní. Pokud má ně−
kdo strach, což je dost lidí, tak je někde
chyba. Buď jste nedospělí, nebo si ne−
věříte či neunášíte nejistotu. Tady mu−
sím připomenout, že jediná jistota je, že
zemřeme. Ale to je na každém, jak žije a
jak dbá o své zdraví. Podle mne v Če−
sku cca 20–30% lidí si vezme pona−
učení z této situace. 

Stanislav Brázda

Odpověď na otázku v textu: 
Na nevědomé úrovni jsem 
se ptal, zda jste dospělí. 

A= ne. B = napůl. C = Ano, 
jste  dospělí i se tak chováte.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:
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Pro čtenáře mám
dobrý minitest:

Jaké Vás napadne písmeno
z možností A, B, C? 

Na konci článku je odpověď.

Zdravím naše čtenáře a pokusím se odpovědět na dotazy, které dostávám.
Úvodem bych rád připomenul, že je jiná doba, kterou určitě nezavinila naše
vláda. Většina lidí nadává na vládu, že dělá chaos, vydává protichůdné in−
formace a tak dále. Ale nejenom naše vláda, ale žádná vláda na světě si ne−
ví s virem rady, protože je to nová situace. Ať si to přiznáme nebo ne, takto
vypadá biologická válka.

Svět se změnil a všechno je a bude jinak
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Společnost MASO WEST je známým
českým zpracovatelem a producen−
tem čerstvě opracovaného masa,
uzenin a lahůdkářských výrobků.
V rozsahu této činnosti funguje na tr−
hu již přes dvacet let. Jatka v Dehtí−
ně, výrobní závod v Klatovech a tři
podnikové prodejny tvoří sehraný,
vzájemně se doplňující a na sebe na−
vazující komplex. 
V několika posledních letech stoupá
zájem o nákup vepřového a hovězího
masa z českých chovů. MASO WEST
je jednou z mála českých firem, která
vlastní a provozuje jatka, kde se
poráží pouze český šu−
mavský dobytek. Toto
maso je po opraco−
vání ve výrobním
závodě MASO
WEST v Klatovech
uváděno do trhu a
zároveň se z něj vyrábí
vlastní uzenářské výrob−
ky. České šumavské maso
zakoupíte také na pultech podnikových
prodejen MASO WESTu − v Řeznictví
U Šedlbauerů Klatovy (naproti divadlu),
v Řeznictví U Špejlíka Horšovský Týn 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 výhradně od če−
ských zemědělců zejména z oblasti
Šumavy. Jedním z hlav−
ních dodavatelů pra−
sat je např. Lub−
ská zemědělská a.
s., hovězí dobytek
se vykupuje
i od soukro−
mých zemědělců
ze Šumavy. 
Jaro a s ním spojená oslava
nejvýznamnějších křesťanských
svátků Velikonoc se pomalu blíží. Le−
tos budou zřejmě trochu jiné, vzhle−
dem k  nezbytným opatřením, ale
i přesto společnost MASO WEST pro
Vás připravila opět řadu pochoutek,
které Vám toto období nejen zpříjemní,
ale také usnadní přípravy s vařením a
občerstvením pro Vaše nejbližší. Širo−
ký výběr uzených mas, delikátních kla−
tovských uzenin vyráběných studenou
cestou jako je klatovský poličan, lo−
vecký salám, či šumavský uherák ne−
bo nejoblíbenější výrobky jako je kla−
tovská vysočina a turistický salám
jsou tou pravou volbou. Na vašem
slavnostním stole si své místo jistě
najde také klatovská dušená šunka
nejvyšší jakosti a především tradiční

velikonoční specialita – velikonoční
nádivka. Pokud nám aprílové počasí
dovolí oprášit po zimě grily, můžete
ochutnat naši novinku – krůtí klobásu
se sýrem. Kdo dává přednost tradici,
jistě si vybere z naší bohaté nabídky
klobás a příznivci úplné klasiky se mo−
hou těšit na poctivé vázané špekáčky.
Sortiment na našich podnikových pro−
dejnách se snažíme neustále nejen vy−
lepšovat, ale i rozšiřovat. V naší nabíd−
ce najdete vedle kvalitního čerstvého
masa a uzenin ze šumavské suroviny
také například různé druhy mouky po−

cházející z mlýnu Prokop v Bo−
rovech pro pečení růz−

ných dobrot, kterými
můžete překvapit své

okolí právě na Veliko−
noce.
Jsme si vědomi to−
ho, že v dnešní době
nezbývá v  rodinách

mnoho času na vaření
a přípravu jídla. Proto jsme

v loňském roce zavedli na naší podni−
kové prodejně v Řeznictví U Šedlbaue−
rů v Klatovech (naproti divadlu) mož−
nost objednání a zakoupení obědů va−
kuovaných v plastových miskách. Jíd−
lo si pak jednoduše odnesete domů
nebo na pracoviště, ohřejete a v klidu
vychutnáte. Ušetřený čas můžete vě−
novat výuce dětí, práci z domova nebo

procházce.
Dovolte nám, abychom

touto cestou po−
děkovali všem na−
šim zákazníkům za
přízeň, v  této pro

všechny složité době. Ve−
lice si vážíme Vašeho zájmu o

naše výrobky, který je pro nás
tou nejlepší odměnou a zárukou

Vaší spokojenosti.
Zároveň vedení společnosti děkuje
všem zaměstnancům za odvedenou
práci, obětavost a podporu firmy.
České šumavské maso a uzeniny na−
leznete jednak na pultech podnikových
prodejen MASO WESTu v Klatovech
v Řeznictví U Šedlbauerů (naproti di−
vadlu), v Horšovském Týně U Špejlíka
či v Řeznictví Štengl Stod nebo žádejte
u svých oblíbených prodejců. 
Novinky, události a bližší informace
můžete sledovat na webových strán−
kách www.masowest.cz nebo na fa−
cebookovém profilu firmy MASO
WEST.
Přejeme Vám krásné jarní dny a hlav−
ně pevné zdraví ve společnosti do−
brých a kvalitních výrobků z  klatov−
ského MASO WESTu!                   (pi)

Přivítejte jaro 
s MASO WESTem…
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V  současné době jsme v Plzeň −
ském kraji s  očkováním proti co−
vid−19 již zvládli podat více než
82 tisíc dávek vakcín. V mezikraj−
ském srovnání si nestojíme vůbec
špatně. Očkovací místa jsou po 
celém území kraje, opakovaně
úspěš ně testujeme velkokapacitní
očkovací centrum v Plzni ve Skvr −
ňanech – tolik úvodní slova MUDr.
Ing. Robina Šína, Ph.D., MBA,
krajského koordinátora očkování.
Podle jeho slov je zájem o očková−
ní mnohem větší, než původně
ukazovaly různé ankety.  

n Proč tedy  vznikají fronty?
q Do Česka a pak i do Plzeňského
kraje chodí menší množství vakcín,
než bychom si všichni přáli. Vakcíny
se mezi kraje dělí především podle
počtu obyvatel ve věkové skupině
nad 65 let. Myslím, že to není úplně
šťastné kritérium. Minimálně se
zohled ňuje třeba epidemická si tua −
ce, koncentrace obyvatel a různá
spe cifika. Náš kraj dostává přibližně
5,7 % dodávky vakcín do republiky.
Když pak máte na týden třeba deset
tisíc dávek vakcín a čtyřicet tisíc 
registrovaných zájemců, tak fronta
vznikne rychle.    
n Kolem chronických pacientů je
také hodně dotazů a nejasností...
q Jedná se o dospělé osoby, které
nespadají do seniorských očkova−
cích kategorií, ale mají různá závaž−
ná onemocnění, která mohou zhor−
šovat průběh infekce covid−19. Jsou
to třeba pacienti s cukrovou, s vyso−
kým krevním tlakem, který se daří 
léčit pouze kombinací více léčiv, sil−
ně obézní, nebo třeba jsou to pa−

cienti s  různými vrozenými nebo
získa nými deficity imunity. Ale pře−
dem upozorňuji, že tato kategorie
k očkování může v celé republice vy−
robit frontu podle mého odhadu více
než jednoho milionu osob a očková−
ní se jistě nedočkají v řádu dní.
n Jaké vakcíny se v  Plzeňském
kraji používají?

q  Většinou se jedná o mRNA vakcí−
ny od společností Pfizer/BioNTech
a Moderna. Dále adenovirová vakcí−
na AstraZeneca, která je skvělá, ale
bohužel se s ní naprosto neoprávně−
ně od začátku táhne nit negativních
prohlášení a informací. Za sebe bych
chtěl říct, že je naprosto jedno, kte−
rou z  těchto vakcín zrovna kde 
očkujeme. Všechny zajistí, že pa−
cient již s krátkým odstupem od apli −
kace první dávky není ohrožen v pří−
padě nákazy těžkým ani smrtelným
průběhem nemoci. No a v  dubnu
a květnu očekáváme nové vakcíny
Janssen, CureVac a Novavax. První
jmenovaná Janssen od společnosti
Johnson & Johnson by mohla být
v ordinacích praktických lékařů ještě
v druhé polovině dubna. Její výho−
dou bude jednodávkové schéma. 
n Co se týká dezinformací, které
máte na mysli?
q Tak například, že vám mRNA vak−
cína přepíše nebo poškodí DNA.
Vakcína funguje tak, že se s  vaší
DNA vůbec nepotká. Asi ani nemá

cenu, abych zde negoval výplody
a hoaxy, že součástí vakcíny je
čip, nebo že ženy po aplikaci ne−
mohou otěhotnět. Také jsem slyšel
o mužské neplodnosti. Ale naopak
prodělání onemocnění covid−19
mů že zhoršovat tvorbu spermií ne−
bo i způsobit neplodnost. To ostat−

ně umí i některé jiné viry, ne jen 
SARS−CoV−2. Co se týká hluboké
žilní trombózy a plicní embolie, což
se řeší v souvislosti s vakcínou As−
traZeneca, tak nebyla prokázána
jasná souvislost se samotným
očkováním. 
n Co vůbec obnáší práce krajské−
ho koordinátora očkování?
q  Moje funkce je organizační,
infor mační a metodická. Každý tý−
den musím ve spolupráci s očkova−
cí komisí rozdělit došlé vakcíny. Mu−
síme rozhodnout, které a v  jakém
množství budou používány ve kte−
rém očkovacím místě. Občas je to
složité, když se informace o velikos−
ti dodávky třeba změní dvakrát nebo
třikrát týdně. Každý týden musím
absolvovat zasedání zmíněné očko−
vací komise, kde velice pomáhají
vedoucí odboru zdravotnictví kraj−
ského úřadu, předseda krajského
zdravotního výboru a ředitel krajské
hygienické komise. Dále se musí 
řešit objed návky vakcín, kontrola
distri buce, neustálé změny metodi−
ky.  Neustále jsme v kontaktu s paní
hejtmankou, která odvádí skvělou
organizační práci a komunikace s ní
je jedna radost. Když jsem přijímal
nabídku na post krajského koordi −
nátora, věděl jsem, v jakém stavu
se nyní stran covid−19 nacházíme
a že není možné, abych se v  ne−
mocnici a na záchrance sbalil a šel
si sednout na krajský úřad. Takže
člověk přejíždí mezi záchrankou,
nemoc nicí a krajským úřadem. Ješ−
tě stále se divím, že když do razím
domů, tak před dveřmi bytu nemám
sbalené kufry. 

MUDr. Ing. Robin Šín, Ph.D., MBA
krajský koordinátor očkování

Není možné, abych si šel 
sednout na krajský úřad
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FIRMA hledá brigádníky na
občasné stěhování, vyklíze−
ní bytů, domů, práce i s těž−
šími břemeny ze Sušice ne−
bo Klatovska. Práce je na
smlouvu o provedení práce.
Tel.: 603147781. RR 21243

AUTOSERVIS  Autoss Štei−
ner, Šlovice 64, Litice u
Plzně přijme vyučeného
automechanika. Mob.:
603535061,  603560633.

POPTÁVÁM byt ke koupi
2+1, 2+kk, 3+1. Stav ne−
rozhoduje. Nejsem realitka a
ani překupník! Děkuji za na−

bídky. Tel. 721081547. RR
21213

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 70 m2 v panelo−
vých i cihlových domech
v Klatovech a Domažlicích.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s  hotovostí.
Celá transakce je dokonče−
na v  řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem. Exe−
kuce či zástavy vyřešíme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21022

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s  lodžií v  Klatovech. Pod−
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt může
být v  jakémkoli stavu i re−
konstrukci. Cena do 3 mil.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21023

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 2+1/3+1 o min. výmě−
ře 50 m2 kdekoliv v Domaž−
licích. U vyšších pater pod−
mínkou výtah. Cena do 2,5
mil. Peníze k  dispozici ih−
ned.

INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21024

PRONAJMU byt 2+KK
v  Klatovech ve Voříškově
ulici, tel.: 603725073. RR
21186

PRONAJMU nový byt 3+kk
s terasou v Praze na metru
Stodůlky, Britská čtvrť.  Jen
SMS na 737441365. Zavo−
lám zpět. RR 21197

PRONAJMU byt 2+KK se
zahradou v Klatovech ve Vo−
říškově ulici,  tel.
603725073. RR 21231

PRONAJMU byt 3+KK v
Klatovech ve Voříškově uli−
ci,  tel. 603725073. RR
21232

HLEDÁM k pronájmu neza−
řízený byt (popřípadě do−
mek, chatu) 1+1, 1+kk,
1+0 v  katastrálním území
Plzně v  dosahu MHD. Pod−

mínkou vlastníkem domu
právnická osoba (město−
obec, stavební bytové druž−
stvo, stavební podnik, cír−
kev, železnice a podobně).
Doživotní užívání bytu (jsem
už předdůchodového věku),
přihlášení k trvalému pobytu
(z důvodu nároku na příspě−
vek na bydlení), převod ve−
škerých energií na mne, bez
kauce. Odpovědi písemně
do redakce, popřípadě SMS
na telefonní číslo + 420
773095399. RR 21246

SLUŠNÁ rodina s malými
dětmi hledá větší byt v Kla−
tovech (min. 75 m2) k
dlouhodobému pronájmu
nebo koupi. Jsme nekuřáci
bez zvířat. Tel. 602334359.
RR 21261

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž zaměs−
tnance hledáme čisté byty k
dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu nájmu
je samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA
800737309. PM 21020

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme by−
ty k pronájmu po celém Pl−
zeňském kraji. Nabídněte
nám svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební
schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA
800737309. PM 21021

KOUPÍM malou stavební
parcelu nebo zahradu od
starších lidí, nejlépe na
okraji vesnice. Jsem první
rok v důchodu a mohu ještě
trochu vypomoci.
Tel.775296888, Email:
dradrax@seznam.cz. PM
21075    

SAZENICE smrk. Prodám
pěkné, vzrostlé sazenice
lesních stromků – smrk vý−
ška 35 až 50 cm. Cena 10
Kč za kus. Tel.: 728553330.
RR 21122

PRODÁM smrkové hranoly
délka 5 m, rozměry 10x10,
12x12, 14x14 a 16x16. Tel.:
728553330. RR 21122

AKVÁRIUM, dovoz SRN,
cca 50 litrů, téměř nové +
příslušenství, cena 2.100
Kč, tel.: 732772729. RR
21218

SUCHÉ štípané palivové
dřevo tvrdé 1250 Kč/pms,
měkké 650 Kč/pms. Délka
25−33−50 cm včetně dopra−
vy, tel. 602940952. RR
21228

POUŽITÉ střešní okno Velux
(15 let) v dobrém stavu.
Rozměr: okno 61x74, rám
78x98cm, cena: 1.300 Kč.
Tel.: 728746398. RR 21239

KYSLÍKOVÝ koncentrátor
pro domácí použití – imitace
dřeva, nosní kanyla, filtry –
nepoužité, nové, v záruce
ještě 20 měsíců, tel.:
720211451. RR 21254

ELEKTROKOLO Crussis E−
City 1.9. dojezd 120–150
km, v záruční době, najeto
cca 150 km, dohodou, tel.:
721646134. RR 21256

VĚTŠÍ množství použité an−
tuky. Baleno v žocích. Do−
prava vlastní. Cena doho−
dou. Kontakt: administrati−
va@sabatka.cz. RR 21262

TERA motor MJ−5, lišta +
rotačka, levně, vše zacho−
valé, tel.: 721771167. RR
21221

LIŠTOVOU sekačku ELITE
402. Lišta 80cm + náhrad−
ní díly. Vhodná na menší za−
hradu. Cena dohodou. Tel.:
723940328. RR 21263

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vysokou
výhřevností a dobou hoření.
1000 kg = 4 000 Kč. V Pl−
zeňském kraji DOPRAVA
ZDARMA. Tel. 604575136.
PM 21001  

PRODÁM velmi zachova−
lý dětský pokoj−válenda
s úložným prostorem, skří−
ně, psací stůl, židle, ko −
moda, dekor bílá bříza,
vše ve výborném stavu.
Cena 9.900 Kč. Info na
tel.739093218.

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vysokou
výhřevností a dobou hoření.
1000 kg = 4 000 Kč. V Pl−
zeňském kraji DOPRAVA
ZDARMA. Tel. 604575136.
PM 21001  

PRODÁM kvalitní české
dřevěné pelety. Cer tifikát
EN plus A1. 6 mm z pilin ze

smrkového dřeva. Paleta =
1050 kg = 70 pytlů po 15
kg. Paleta = 6500 Kč. V Pl−
zeňském kraji DOPRAVA
ZDARMA. Tel. 604575136.
PM 21002   

PRODÁM požárně odolné
bezpečnostní dveře Solodo−
or DPB2, šíře 80 cm, výška
200 cm, levé, dekor olše,
včetně bezpečnostního ko−
vání Rostex BKR1, 100%
stav. Za velmi příznivou ce−
nu. Plzeň. Informace na tel.
732162602

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6 m x 2,5m x 3 m, po mon−
táži vhodné jako dílna, mo−
bilní zahradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6 m x 3
m x 3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hli−
níkový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč.  jističů a osvět−
lení. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000 Kč. Dále
prodám maringotku, oblože−
nou palubkami, zařízenou k
okamžitému používání. Za−
jištění dopravy na místo ur−
čení.  Tel. 604867469. PM
21046   

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté stropní
panely 6 x 1 m, dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň a
okolí. Možnost naložení a
zajištění dopravy. Tel.
603383211. PM 21047 

HLEDÁME od konce
měsíce června 2021
chůvu pro novorozen−
ce. Rozsah péče dle
domluvy. Místo: Klato−
vy, Domažlické před−
městí. Předpokládaný
měsíční výdělek:
16.000 Kč. Požaduje−
me: zkušenosti s mi−
minky, pozitivní vztah k
dětem. Praxe v koje−
neckých ústavech nebo
dětská zdravotní sestra
či kurzy pro chůvy  atd.
podmínkou. V případě
zájmu zasílejte své ži−
votopisy s fotografií na
e−mail: kamizwi@
post.cz. RR 21188

PRODÁM pozinkova−
nou nádrž na podvozku
2 až 6 tisíc litrů ve vel−
mi dobrém stavu. Lev−
ně. Tel.: 604589329
RR 21077

PRODÁM  IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě v
ochranné kleci, rozmě−
ry: 120x100 cm výška
120 cm, váha cca. 65
kg, pěkné čisté od
1.600 Kč, k odběru v
Klatovech. Info na tel.
722660668. RR 20027

ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Již nikdy Ti nezazpíva−
jí ptáci, nebude šumět
Tvůj milovaný les,
odešels náhle bez
slova rozloučení tam,
odkud není návratu.
Jen vzpomínky zůstaly
nám.
Dne 21. 4. 2021 to
bude 10 let, co od
nás odešel pan

Václav Melka z Klatov, 
rodák z Černíče.

Stále vzpomínají manželka a dcery s rodi−
nami.                                            RR 21194  

Těžké bylo se s Tebou
loučit, ještě těžší je
bez Tebe žít.
Dne 3. 4. 2021 uply−
nul první smutný rok,
kdy nás opustil na−
vždy

Václav Čížek 
z Andělic.

Vzpomíná manželka s celou rodinou. 
RR 21196

Dne 17. 4. 2021 uply−
ne 25 let od úmrtí naší
milované maminky,
babičky a prababičky
paní

Jany Báborové.
S láskou vzpomínají
dcery Ivana a Dobruš−
ka s rodinami. 

RR 21104

Kdo byl milován, v na−
šich srdcích žije dál.
Dne 19. dubna 2021
je tomu již 5 roků, kdy
nás opustil pan

Karel Květon
z Nýrska.

S láskou vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinami a ostatní příbuzní.       RR 21223

Co osud vzal, to ne−
vrací, i když nám srd−
ce krvácí. Ta rána stá−
le bolí, zapomenout
nám nedovolí. 
Dne 31. března 2021
uplynul první smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustil pan 

Václav Trefanec z Klenové. 
S láskou vzpomíná manželka, děti, vnouča−
ta, pravnoučata  a ostatní  příbuzní. 

RR 21116

Dne 2. 4. 2021 by
oslavil 90. narozeniny
pan

Miroslav Novák 
z Kydlin.

Stále vzpomínají dce−
ry a syn s rodinami. 

RR 21199

Jak tiše žila, tak tiše
odešla. Skromná ve
svém životě, velká ve
své lásce a dobrotě.
Dne 30. března 2021
uplynul třetí 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.        RR 21083

Maminky neumírají,
maminky jen usínají,
aby se probouzely

v srdcích svých dětí.
23. dubna 2021 uplyne
10. 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.

RR 21184

Co osud vzal, to nevra−
cí, i když nám srdce kr−
vácí. Ta rána stále bolí,
zapomenout nám ne−
dovolí.
Dne 12. dubna 2021
uplyne 7. 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 rodi−
nami.                                               RR 21193

Večer, když slunce
zemi opustilo, Tvoje
srdce se navždy za−
stavilo…
Dne 28. března 2021
uplynul sedmý smut−
ný rok, kdy bez slův−
ka rozloučení odešel
pan

Stanislav Mach z Klenové.
Stále vzpomínají manželka Marie, děti
 Radek a Standa s rodinami a ostatní příbuzní
a známí.                                         RR 21198

Odešel jsi tiše, jak
osud si přál, ale v srd−
cích svých nejbližších
žiješ dál…
Dne 18. dubna 2021
uplyne 12 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.  RR 21200

Těžké bylo s Tebou se
loučit, ještě těžší bez
Tebe žít. V srdcích Tě
stále máme a všichni
na Tebe vzpomínáme.
Dne 9. dubna 2021
uplyne 11 smutných
let, kdy nás navždy
opustil pan

Miroslav Pohanka z Újezda u Plánice.
Nidky nezapomene manželka a dcery s ro −
dinami.                                           RR 21202

Kdo v srdci žije, 
neumírá.

Dne 18. 3. 2021 uply−
nul 2. rok od chvíle,
kdy nás navždy opusti−
la naše maminka a ba−
bička, paní 

Marie Holubová 
ze Strážova.

Dne 12. 6. 2021 to bu−
dou 2 roky, co za ní
odešel na věčnost tatí−
nek a dědeček, pan 

Václav Holub.
S láskou vzpomínají
syn a dcera s rodinami.

RR 21217
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Jen ten, kdo s Tebou
žil, ten jedině ví, co
Tvým odchodem ztratil.
Dne 18. 4. 2021 uply−
ne 10. smutný rok,
kdy nás náhle opustil
můj milovaný manžel,
starostlivý tatínek, dě−
deček a pradědeček, 

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.

RR 21082

Tam, mezi hvězdami,
jsi někde ty, na koho
nikdy nezapomeneme.
Dne 25. dubna 2021
uplyne 1. rok ode dne,
co nás navždy opustil
náš manžel, tatínek,
dědeček a praděde−
ček pan

Josef Jakl z Radinov.
Prosíme, kteří jste ho znali, o tichou vzpo−
mínku. Děkujeme. Stále vzpomínají manžel−
ka Ludmila, syn Josef, dcery Zdeňka a Lada
s rodinami a ostatní.                       RR 21175

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Nezemřela jsem, neboť
vím, že budu žít stále
v srdcích těch, kteří mě
nepřestanou milovat.
1. dubna 2021 uplynu−
lo smutných 20 let ode
dne, kdy od nás navž dy
odešla paní
Růžena Voráčková

z Klatov.
Stále vzpomínají manžel, syn Pavel a dcera
Václava s rodinami, sestra Libuše s rodinou.

RR 21201

Neplačte, že jsem
odešel, ten klid a mír mi
přejte, jen věčné světlo
vzpomínky mi stále za−
chovejte.
Dne 18. dubna 2021
uplyne osmý smutný
rok, co nás navždy
opustil  manžel, tatínek,
tchán, děda a praděda, 

pan Jozef Macho z Klatov.
Stále s láskou vzpomínají manželka, děti
s rodinami, vnoučata, pravnoučata, švagr
a ostatní příbuzní.                            RR 21203

Dne 15. 4. před 9 lety
v den Božího milosr−
denství v neděli odešel
do nebeského králov −
ství laskavý a pracovitý
člověk, můj manžel

Josef Kalista 
z Velhartic.

Nikdy nezapomenu,
Radka.     RR 21208

Co vděkem za lásku a
péči Tvou Ti můžeme
dát – hrst krásných
květů naposled, a pak
jen vzpomínat…

22. 3. 2021 uplynul rok ode dne, kdy nás
opustil milovaný manžel, otec a dědeček, 

pan Antonín Papež
v nedožitých 78 letech. 

Děkujeme za vzpomínku na laskavého
člověka.                                         RR 21204

Dobrý člověk neumírá
v srdci těch, kteří ho
milovali.
Dne 18. 4. 2021 uply−
ne 38 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.

RR 21206

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 2021
uplyne 6. 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.                      RR 21212

Mìl rád všechny 
kolem sebe, pro nì

žil a chtìl žít.
Dne 11. dubna 2021
uplyne 13. smut ný rok
ode dne, kdy nás  na−
vždy opustil mùj man−
žel, náš tatínek a
dìdeèek,

pan Miroslav Kadlec z Klatov.
Stále vzpomínají manželka Zlata, dcera Da−
na a syn Pavel s rodinami. Za tichou vzpo−
mínku všem dìkujeme.                  RR 21214

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád,
 nikdy nezapomene.
Dne 9. 4. 2021 uply−
ne 3. rok od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til tatínek a bratr, pan

Václav Špeta
ze Švihova.

S láskou a úctou vzpomíná syn Vašek a ses−
tra Fanča. Děkujeme všem, kteří vzpome−
nou s námi.                                     RR 21226

Dne 6. dubna 2021
uplynul patnáctý rok,
co nás navždy opustila
paní 

Jindra VOKÁČOVÁ
z Klatov. 
Kdo jste ji znali,

vzpomeňte si s námi.
Manžel Jaroslav a

dcera Lucie s rodinami.

Dne 1. dubna 2021
uplynulo dlouhých 40
let, co nás navždy
opustila naše drahá
maminka a babička 

Anna Holečková
z Jindřichovic

u Kolince. 
Vzpomíná syn a dcera
s rodinami.                                    RR 21235

RR 21274Hvězdy 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 2021
uplyne 8. 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.              RR 21275
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Kdo nás měl rád, nikdy nezapomeneme.

Dne 31. 3. 2021 uplynul rok a 24. 12. 2020
uplynuly 4 roky od chvíle, kdy nás navždy
opustili 

Antonín a Marie Kalistovi z Opálky.
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo
je znali. Děkují děti s rodinami.      RR 21242

To, že čas rány hojí, je
jen pouhé zdání, stále
je v srdci bolest a
 tiché vzpomínání.
Dne 11. dubna 2021
uplyne 3. rok od úmrtí
pana

Mirka Krejčího
z Kunkovic.

S láskou vzpomínají sestry, bratr a ostatní
příbuzní.                                          RR 21237

Kdo žil v srdcích těch,
které opustil, ten nikdy
neodešel.
Dne 10. 4. 2021 by
oslavil 100. narozeni−
ny náš milovaný tatí−
nek, tchán, dědeček a
pradědeček

Ladislav Poláček
z Klatov.

S láskou na Tebe „mládežníka“ stále vzpo−
mínáme. Děkujeme všem, kteří vzpomenou
s námi.                                            RR 21252

Kdo Tě znal, ten zná
naši bolest, ten ví, co
jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ
věčně dále – spi slad−
ce, vždyť se opět
shledáme.
17. 4. 2021 uplyne
1. rok od chvíle, kdy
ve věku 45 let dotlouklo srdce pana

Dušana Kaisera z Klatov.
Za tichou vzpomínku za jeho rodinu děkuje
mamka Květa.                                 RR 21241

Dne 25. 4. 2021 uply−
ne první smutný rok
od chvíle, kdy nás
v nedožitých osmde−
sáti letech opustil pan 

Václav Sedláček
z Klatov.

Všem, kteří si vzpo−
menou s námi, děkuje
syn Miroslav s rodinou.                RR 21253

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.

Dne 14. dubna 2021
uplyne třetí 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.                RR 21250

Dne 27. března 2021
uplynul 3. smutný rok,
co nás navždy opustil
pan 

Stanislav  Mašát 
z Mlýnského 
Struhadla, 

který by 6. května
2021 oslavil 70 let.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka.
RR 21251

Z očí jste odešli, ale
v srdcích nás všech
stále zůstanete.
Dne 13. března 2021
uplynulo smutných 44
let, co nás opustila paní 
Marie Hromadová

z Nýrska. 
Dne 21. března 2021
uplynulo smutných 20
let, co nás opustil pan 
František Hromada

z Nýrska.
Letos by se oba dožili
100 let.
Stále vzpomíná celá
rodina.          RR 21257

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

Dne 11. dubna 2021
uplyne pátý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila paní

Anna Lorencová
z Mochtína.

Stále vzpomínají man−
žel, syn a dcera s ro−
dinou.          RR 21207

Že čas hojí rány, je jen
zdání, stále je v srdci
žal a smutné vzpomí−
nání.
Dne 28. 4. 2021 uply−
nou 4 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.        RR 21205

Dne 1. dubna 2021
uplynulo již 10 let, kdy
nás navždy opustil 

Miroslav Patka 
ze Kdyně. 

Všem co si vzpomněli,
děkuje manželka, děti
s rodinami a ostatní
příbuzní.        RR 21234

Dne 18. dubna 2021
uplyne dlouhých 20
let, kdy od nás odešla
maminka, babička a
prababička paní 

Marie Patková 
ze Kdyně. 

Za tichou vzpomínku
děkuje syn, vnoučata,
pravnoučata a ostatní příbuzní.    RR 21236

Za všechnu lásku a
péči Tvou – co vdě−
kem dnes Ti můžem
dát? Hrst krásných
květů na pozdrav a
pak – jen vzpomínat.
Dne 21. dubna 2021
uplyne smutný 8. rok
od chvíle, kdy bez

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

Mgr. Maruška Baierlová, 
rozená Nováková z Bystrého, malá

paní učitelka s velkým srdcem.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel a
dcery s rodinami. Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.                       RR 21278
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PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak, ce−
na dohodou. Tel.
604867469. PM 21048    

PRODÁM suché palivové
dřevo, štípaný smrk, 850 Kč
za prostorový metr. Tel.
604867469. PM 21051 

PRODÁM kotoučovou pilu−
rozkládací, motor 1500 KW,
5 kotoučů + přídavné zaří−
zení srovnávačka, cena
2500 Kč, Plzeň, tel.
732607206. PM 21073

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenského
muzea okupace a osvobo−
zení západních Čech vojen−
skou techniku (i části), mo−
tocykly, automobily, helmy,
dalekohledy, kordíky, bajo−
nety, tesáky, uniformy (i
části), voj. boty, vysílačky,
vyznamenání, opasky, pou−
zdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky, tor−
ny, telata, spacáky, šavle
apod. Zájem máme i o
fotografie, dokumenty a
časopisy. Velice děkujeme
za nabídky i případné dary.
Army muzeum tel.:
731454110.

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový ná−
bytek. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či pro−

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21078

KOUPÍM LP gramofonové
desky a staré pohledy. i ce−
lé sbírky. Přijedu.
721442860. RR 21038

KOUPÍM dýhované maha−
gonové dveře 80/L plné,
tel.: 606718119. RR 21185

KOUPÍM starou vzduchov−
ku.  Po armádě a pohranič−

ní stráži, maskované odě−
vy, saka, čepici, rajtky, vy−
znamenání za obranu vlas−
ti a za službu vlasti, odznak
NB, odznaky vzorných vo−
jáků do r. 1960 – až 3000
Kč, pilotní odznaky, odzna−
ky vojenských učilišť, auto−
mobilové odznaky, plakáty
a jiná vyznamenání, těžítka
ve formě modelů děl, tan−
ků, letadel, letecké unifor−
my a vše z pozůstalosti po
pilotech apod. Tel.
721730982.  PM 21006 

STARÉ HRAČKY vyr. do r.
1980 – např. autíčka, buldo−
zery, bagry, vesmírná vozid−
la, vláčky, vše na klíček ne−
bo bez, na dálkové ovládání,
dále starý betlém, loutkové
divadlo, samostatné loutky,
hračky můžou být poškoze−
ny. anet.a29@seznam.cz,
tel. 603512322 PM 21036  

KOUPÍM CHROMOVANÝ
GAUČ, křeslo, židli, stolek,
psací stůl, skříň, lustr, lam−
pičku, atd., chrom může být
poškozený. Tel.
603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz
zn. Přijedu. PM 21037  

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku − AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU
i v  nálezovém stavu. Tel.
728209526. PM 21038

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
motocykly a veterány, staré
bakelit. rádio Talisman, Phi−
lips, Telefunken aj. Hodiny,
hodinky  náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Porcelá−
nové a kovové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do r.
1960.   Vykoupím i celou
sbírku, nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel. 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 21056

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové hrn−
ce, hodiny na zeď, hodinky
na ruku, dětské plechové a
bakelitové hračky, obrazy,
rádia, sklo, figurální porce−
lán a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již
nehodí. Platím ihned – dě−
kuji za nabídky. Tel.
605080878. PM 21040  

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
nosti, co bylo k  dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr i
jen díly na tyto moto! A růz−
né jiné věci, které již nepo−
třebujete. Tel. 737903420.
PM 21041  

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou−
pím veškeré staré pojízdné,
nepojízdné veterány, motor−
ky, Pionýry, mopedy, moto
kola, vraky, torza i náhradní
díly – blatníky, rám, motory,
sedla, nádrže, plechařinu,
tachometr, řídítka, moto hel−
mu, plechovky od olejů a
různé jiné moto věci. Nabíd−
něte. Tel. 605080878.  PM
21042  

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním nataho−
váním, ale i jiné typy − Sla−
via, Stella, Haenel, Zbrojov−
ka. Dále koupím pivní lahve
s nápisy z 20−30 let, půllitry,

porcelánové podtácky. Pivní
pípu, stáčečku, paroží, ná−
ramkové a kapesní hodinky,
rádia, mince, reklamní
smaltované cedule, moped
Stadion motory a díly k ně−
mu, atd. Tel. 737903420.
PM 21043  

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v  horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiště−
na. Tel. 603383211. PM
21049      

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel. 736139113.
PM 21050          

KOUPÍM starou tahací har−
moniku – heligonku i v  ne−
funkčním stavu, zn. Hlavá−
ček, Kalina, Stibitz a jiné,
Děkuji za nabídku, tel.
737942060. PM 21063   

KOUPÍM staré pivní láhve a
sklenice s nápisy pivovarů. I
jednotlivé kusy, děkuji sbě−
ratel. Tel. 732170454. PM
21068    

KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z  období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím též
věci z  pozůstalosti – náby−
tek, obrazy, chromové lustry
a lampičky, šavle, bajonety,
vzduchovky, porcelán, sklo,
hodinky, odznaky, medaile a
vyznamenání – civilní i vo−
jenské, pohledy, bižuterii,
mince, vánoční ozdoby. Tel.
603872698.  PM 21069  

KOUPÍM starou vzduchov−
ku, nejraději vojenskou vz.
47 nebo vz. 35. Tel.
724005187.  PM 21072   

NEMÁ NĚKDO na půdě ne−
bo na chatě staré časopisy
Čtyřlístek  vydané do roku
1979? Jsem babička malé−
ho kluka a tomu se tento ča−
sopis moc líbí. Já je mám až
od roku 1980. Nejsem sbě−
ratelka, takže časopisy ne−
musí být v perfektním stavu.
Přiměřenou cenu samozřej−
mě zaplatím. Email: drad−
rax@seznam.cz, Tel.
775296888. PM 21076  

NABÍZÍM zdarma zachovalé
oblečení pro štíhlého muže
o výšce 164cm. Ozvěte se
na mobil č. 728870081. RR
21187

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a
zemědělské stroje. Dále

provádíme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup želez−
ného šrotu. Tel.
604867469. PM 21052 

KOUPÍM tento typ křesel a
nábytek do roku 1980.

Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,

ozvu se. Tel.: 776599696 a
email.:  slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21079

DARUJE někdo sběrateli
mechanické budíky značky
Prim? Odpovědi písemně do
redakce, popřípadě SMS na
telefonní číslo +
420 705404111. RR 21247

HLEDÁM ke koupi starší
dům nebo chalupu vhodnou
k  rekonstrukci, tel.:
606916148. RR 21229

KOUPÍM domek, chalupu,
(zemědělskou usedlost)
v Horšovském Týně a okolí,
případně výměna za cihlový
byt 3+1 s  výtahem v O.V.
Nejsem realitní makléř. Tel.:
723647674. RRR 21259

HLEDÁM ke koupi zeměděl−
ský pozemek – 1 ha. Zápa−
dočeský kraj. Platba v hoto−
vosti. Kontakt – administra−
tiva@sabatka.cz. RR
21260

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykoupí−
me vaši chalupu či chatu
v okrese Klatovy a Domažli−
ce. Podmínkou pouze vlast−
ní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplácíme

do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21019

KOUPÍM malou stavební
parcelu nebo zahradu od
starších lidí, nejlépe na
okraji vesnice. Jsem první
rok v důchodu a mohu ještě
trochu vypomoci. Tel.
775296888, Email: drad−
rax@seznam.cz. PM 21075    

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−
taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 21072

KOUPÍM Zetor 8441, 7441,
7341, 7340, 7745 Turbo,
v  zachovalém a originálním
stavu. Nejlépe od prvního
majitele. Tel.: 736221190.
RR 21192

PRODÁM přívěsný vozík.
Ložná plocha 1460 x 1100
mm, pohotovostní hmot−
nost 135 kg, celková hmot−
nost 600 kg. Přívěsný vozík
je po renovaci. Cena doho−
dou. Mob: 602625695.

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové i pou−
žité, např. Škoda, VW, Audi,
Peugeot, Citroen, Ford,
BMW, Opel, FIAT, Hyundai,
Honda, Toyota, Nissan atd.
Tel.: 602834411. RR 21255

PRODÁM Citroen Jumpy,
užitková verze, r.v. 2010,3.
místa, 1.6 hdi, 66
kw,193tkm,stříbrná metalí−
za, klima, servo, abs, el ok−
na, nová spojka, dobrý stav,
šoupačky, nová stk a emise,
cena: 89000,− Kč, Klatovy:
723/439518. RR 21269 

KOUPÍM staré jízdní
kolo do roku výroby
1950, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky,
starou Babetu i nepo−
jízdnou, Škoda 120 M,
nová zadní světla,  aj.
náhradní díly. Též ná−
hradní díly Jawa, pio−
nýr 05, 20, 21 Mus−
tang, Babeta a Simson
i vrak. Návody na ob−
sluhu, katalogy, dobo−
vé prospekty. Tel.
721730982.  PM
21007     

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP  − (chromovaný,
dýhovaný, selský), lus−
try, lampy, obrazy, hrač−
ky, hodinky, vyzname−
nání, odznaky,  a jiné.
Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel. 603512322,
pavel.rejsek@seznam.c
z. PM 21030 

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou proskle−
nou vitrínu, stolek,
skříňku a jiné. Dále sta−
rý truhlářský ponk s
dřevěnými závity, řez−
nický špalek, různé liti−
nové nohy,dílenské lam−
py, plechové skříňky se
šuplíky. Zn.: PŘIJEDU,
tel. 603512322,
pavel.rejsek@seznam.c
z PM 21033  
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PRODÁM Citroen C3, r.v.
2010, obsah 1.4 benzin, 54
kw,104tkm se servisní kníž−
kou, top stav, červená meta−
líza, klima, el okna, servo,
centrál, 2 klíče, 1. majitel,
parkovací senzory, absolut−
ně nepoškozený vůz, nová
stk a emise, cena 119 000,−
, Klatovy, tel: 723/439518.
RR 21266

PRODÁM Dacia Duster, r.v.
2011, 1.6 benzin + LPG,
nová plynová nádrž, 4x4,
126tkm + servisní knížka,
tažné, alu kola, el okna, ser−
vo, centrál na do, 2 klíče,
imobiliser, nová stk a emise,
cena: 169000 Kč, Klatovy,

Tel: 723/439518. RR 21265

PRODÁM Peugeot Par tner
r.v. 2011, provoz 2012, ob−
sah 1.6 hdi,55 kw, 123tkm,
servisní knížka, nová spoj−
ka, po servisní kontrole, el
okna, klima, radio, zadní
dveře křídlovky, nová stk a
emise, Kt, cena: 119000,−
telefon: 723/439518. RR
21267

PRODÁM Citreon C3, r.v.
2009, 1 majitel,grafitová
metalíza, servisní knížka,5
dveří, obsah 1.4 benzin, 54
kw, najeto 112 tkm, el okna,
servo, imobiliser, nové brz−
dy, ton. skla, nová stk a
emise, Klatovy, cena:
69000,−Kč, Telefon:
723439518. RR 21270

KOUPÍM DVOURYCH−
LOSTNÍ BABETU. Tel.
604589329. RR 21076

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou doku−
mentaci aj. Přijedu a
zaplatím na místě. Na−
bídněte, určitě se do−
mluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
f lemet@seznam.cz.
RR 21001

PLASTOVÉ SUDY 220 L,
cena 300 Kč. Tel.:
603819297 nebo
604589329. RR 21074

KOUPÍM jakýkoliv
funkční traktor i bez
SPZ. Tel.: 604589329
RR 21075
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KOUPÍM traktor Zetor, v ja−
kémkoli stavu i bez stk, při−
jedu  a zaplatím ihned, vo−
lejte, pište,  telefon:
723439518. RR 21268

PRODÁM starší elektric−
kou tříkolku „TROPHY BO−
OSTER“ pro seniory nebo
lidi s omezenou pohybli−
vostí. Nové akumulátory,
nosnost 125 kg. Cena do−
hodou. Tel.: 607884951.
RR 21219

PRODÁM Škoda Fabia
kombi 1.4 Mpi, r.v. 2007, 1.
majitel, najeto 163tkm se
servisní knížkou , plně ser−
visované ve Škoda, nové
rozvody, abs, klima, tem−
pomat, airbagy, imobiliser
proti krádeži, alu kola, nová
stk a emise, radio + cd,
Klatovy , cena: 77000,−Kč,
tel: 723439518. RR 21271

PRODÁM Ford Fiesta, r.v.
2007, obsah 1.2 benzin,
50kw, 5 dveří, klima, el ok−
na, servo, centrál, originál−
ní radio, automatické svíce−
ní, 1. majitel, novější mo−
del, cena včetně nové stk a
emisí, cena: 57000,− Kč,
Kt, Tel: 723439518. RR
21272

PRODÁM Škoda Octavia
combi RS 2.0 TDI, 125 KW,
po faceliftu, motor com−

mon rail, naj.265 000 km, r.
v. 2009, 6 st. DSG + pádla
pod volantem, plná výbava,
STK 11/2022, po vým. roz−
vodů, cena 135  000 Kč.
Tel. 736736059. PM 21078   

KOUPÍM malotraktor Hol−
der, TK MT8, Slavia, může
být i v horším stavu, pro−
sím volejte nebo pište na
telefon: 723439518. RR
21273

KOUPÍM Multicar M25 ne−
bo Avii sklápěč, kontejner.
Možno bez STK. Potřebuji
na stavbu. Děkuji za nabíd−
ku, tel. 736736059. PM
21065   

KOUPÍM Babetta Stella, Ja−
wa Pionýr nebo jiný moped
i nepojízdné. Pro syna. Při−
jedu, platím hotově. Tel.
724005187. PM 21071   

S DÁMOU ve věku 50–60
let, by se rád seznámil
65letý muž, který by rád
našel ke společnému živo−
tu paní, s vlastní nějakou
hospodářskou usedlostí,
někde v pohraničí s Ně−
meckem, či Rakouskem.
Jsem muzikant, s bohatou

hudební tvorbou a součas−
ně kutil. Prosím o zaslání
odpovědi s fotografií do re−
dakce Rozhledu zn.: DUET.

STARŠÍ muž s vlastním by−
tem v Klatovech hledá vitál−
ní přítelkyni, která má ráda
procházky do přírody. Nej−
lépe z  Klatov a blízkého
okolí. Odpovědi prosím pí−
semně do redakce. RR
21017

HLEDÁM ženu ve věku 55–
60 let. Klatovy a blízké oko−
lí. Jen vážně. Samota je
hrozná. Tel.: 774843196.
RR 21195

ROZVEDENÝ 62/184 muž,
nekuřák z  Klatov, hledá
sympatickou a pohodovou
ženu (55–59 let) nekuřač−
ku, která také nechce být
sama. Tel.: 721766237. RR
21211

MOC RÁD bych Vás poznal
– 50letý muž s  duší kluka
touží po rodině a společ−
ném životě. Jsem veselý
sportovec, kutil, motorkář a
optimista. Přes týden žiji
v  Německu, ale o víkendu
budem spolu. Mirek (svo−
bodný). Tel.: 721771167.
RR 21222

46LETÝ rozvedený hledá
přítelkyni, které by nevadil
život na vesnici se vším, co
k  tomu patří! Prosím jen
vážně. Tel.: 724087941.
RR 21227

172/66 let hledá paní pro
rod. život nebo pro přátel−
ství. Sušice a okolí. Tel.:
702319865 – večer. RR
21240

45LETÝ, 175cm, nekuřák,
pracovitý, hledá ženu na tr−
valý vztah. Domažlicko,
Klatovsko. Tel.:
720517602. RR 21215

56/183/86 NEKUŘÁK hle−
dá štíhlou partnerku ze
Sušice nebo Klatovska na
cesty po Šumavě Tel.:
702962961. RR 21244

POHODOVÝ, svobodný,
štíhlý, něžný, slušný, 48le−
tý hledá štíhlou ženu i star−
ší, která je taky sama a
chybí jí též něžný dotek,
pohlazení a hezké popoví−
dání u kávy a být dobrým
kamarádem. Uvítám
dlouholeté přátelství. Dis−
krétnost zaručena. PS: Do−
tek něhy. SMS: 722512502
– DO, Sušice, KT, Horažďo−
vice, PJ, PM a okolí. RR
21245

HLEDÁM ženu do 50 let na
trvalý vztah a rodinný život.
Já 43 let, vyšší spor tovní
postavy. Pokud hledáš lá−
sku, věrnost, důvěru, tak se
ozvi. Tel.: 607720266. RR
21249

HLEDÁM k seznámení neza−
danou ženu jakéhokoliv vě−
ku, vzhledu, postavy a soci−
álního postavení, se zájmem
o dálkovou pěší turistiku,
pro společné trávení víken−
dů (účast na jednodenních,
víkendových i vícedenních
akcích Klubu Českých turis−
tů, návštěva kulturních akcí,
domácnost, popřípadě v pří−
padě zájmu i něžnosti, maz−
lení a sex). Později po se−
známení trvalý společný ži−
vot v Plzni. Odpovědi písem−
ně do redakce, popřípadě
SMS na telefonní číslo
+420607828277. RR
21248

36/185 nekuřák, bezdětný
hledá dívku 16−19 let k váž−
nému seznámení. Nekuřač−
ku, která také hledá partnera
pro život.  Mám rád filmy
s akční tématikou, komedie,
horory a české filmy. Rád
cestuji, chodím na procház−
ky a navštěvuji kulturní ak−
ce.  Jsem z okresu Beroun.
Tel. 604969788, e−mail: lo−
vehvezd@seznam.cz. PM
21003   

48/175 HLEDÁ sympatický
protějšek, štíhlé postavy se
zájmem o cestování, neku−
řačku. Tel. 721310270. PM
21077   

ŽENA 66 r., 170 v., plnoš.
blod, v. pohledná, hledá pá−
na s  autem, intel., poh.,
společ. vyš. post., se kte−
rým bych mohla cestovat,
milovat se a mít hezký ro−
mantický vztah. Jen v  blíz−
kosti Sušice, tel.:
604442915. RR 21189

HLEDÁM kámoše rockera
do 50 let na rock – zábavy,
na túry, na procházky, na
kávu, do bazénu, jen SMS
na 731055655. RR 21209

HLEDÁM staršího pracovi−
tého muže, který by byl
oporou i pomocí, do 75 ro−
ků. Mob.: 737435730. RR
21210

ŽIVOT je báječný. Co Vy na
to, moudrý, pracovitý, ne−
závislý nekuřáku? Vdova
65/165. Tel.: 608333960.
RR 21230

HLEDÁM pohledného muže
z  Plzně a nejbližšího okolí
ve věku 60−65 let pro váž−
ný vztah plný porozumění a
důvěry s  vyřešenou minu−
lostí. Upřednostňuji osobní
setkání. Na SMS neodpoví−
dám. Tel. 775497976. PM
21005    

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme
– zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – po−
stavíme. Poté si můžete v
klidu užívat bezpečí vaše−
ho domova. Volejte:
733710319, pište:  bez−
dek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice, Horažďovice,
Strakonice a okolí, bližší
info po tel.: 774079111.
RR 21055

JAWA, ČZ, MANET,
STADION… Koupím
staré československé
motocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti.
Slušné a seriozní jed−
nání. Tel.: 607946866.
E−mail: klsp@se−
znam.cz.  RR 21091

ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
21037

Blahopřání

V této těžké situaci je každé poděkování na místě a
potěšení. Ráda bych chtěla tímto vzkazem poděkovat
panu R. Machovi a jeho posádce z rychlé záchranné
služby, která dne 12. 1. 2021 poskytla rychlou první
pomoc. Při mém špatném zdravotním stavu mě odve−
zla do Klatovské nemocnice. Dále bych chtěla podě−
kovat celému zdravotnímu personálu – lékařům, zdra−
votním sestrám z celého interního a chirurgického od−
dělení za skvělou zdravotní péči. Nejvíce bych chtěla
poděkovat svým dcerám Ivetě, Lence s přítelem To−
mášem a vnukem Tomášem, za starostlivost a zdra−
votní péči při mém zdravotním stavu a zotavování.

RR 21225                    Děkuji, Věra Pešlová pacientka

Chtěla bych touto cestou poděkovat rychlé záchranné
službě Plzeňského kraje za včasné dovezení do ne−
mocnice. Dále chci poděkovat všem lékařkám, léka−
řům a zdravotním sestrám domažlické nemocnice za
nevšední péči při léčbě Covid−19. 
Také velké díky své rodině – Jiřímu, Pétě, Adélce,
 Máťovi, setře Růže, švagrové Věře, neteři Ivance a všem
známým, kteří mně drželi palečky, abych to zvládla.                              
RR 21264                          Jožka Kalabzová, Bližanovy

Poděkování
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MÁTE doma nábytek a
chromový trubkový náby−
tek, křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.) zdar−

ma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za
odvoz. Tel.: 608887371 /
E−mail: nabytek1980@se−
znam.cz. Stačí napsat SMS
nebo prozvonit. Odpovím.
RR 21081

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trávy
a údržbu i realizaci zahrad.
Tel.: 606943086. RR 21102

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k  prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsí−
ce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21026

KLÁŠTERKA Jiří
kolaudační revize komínů,

tel.: 604871028. 
RR 21134

PROVÁDÍM zednické prá−
ce – omítky, malířské prá−
ce, rekonstrukce bytového

jádra, obklady, dlažby,
bourací práce a další prá−
ce dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlicko,
Sušicko a okolí. Rozumné
ceny. Tel.: 721757399. RR
21191

KOUPÍM tento typ židlí a
tento typ komod. Stav ne−
rozhoduje. Stačí napsat

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21080

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.

Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje vaši situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21025

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako je−
diná realitní kancelář v  Pl−
zeňském kraji Vám vyplatí−
me až 80 % kupní ceny va−
ší nemovitosti předem. Pe−
níze máte na účtu do 24
hodin. Neslibujeme – ga−
rantujeme. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
21027

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme
technicky i právně a navíc
vyjednáme maximální SLE−
VU! A nezaplatíte ani koru−
nu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na
800888957. PM 21028

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost. Pl−
zeň. Volat do 20 hod. na
tel. 773153057.  KŘI PM
21058  

ZÁMEČNICTVÍ, sva−
řování konstrukcí,
ploty, brány, kotce,
svaříme cokoliv. Tel.
728918972. RR
21238

Příští číslo 
Rozhledu 
vychází 

5. 5. 2021
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