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Milí čtenáři, 
konec března
i první dubnové
dny byly opravdu
aprílové. Myslím,
že přesně tak, jak
to má v této době
být. S proměnli−
vým a nestálým

počasím, kdy se silné přeháňky, ně−
kdy i se sněhem, střídaly se sluneč−
nou oblohou. Možná to někomu při−
padalo trošku mrzuté, protože se vět−
šina z nás již těší z každé rozkvetlé
květiny a oslavy Velikonoc máme po−
většinou spojeny s teplejším jarním
počasím, dávajícím vyniknout kráse
jarně se zelenajících a rozkvetlých
luk, s přílivem životní síly a elánu. 
Pro mě však nestálost počasí na
přelomu března a dubna je tak tro−
chu příslibem, že je vše v přírodě

v pořádku. Že letošní jaro by mohlo
být krásné, s dostatkem vláhy i tep−
lých dní. Je to při všech těch katas−
trofických předpovědích o změnách
klimatu, o oteplování a rozpouštějí−
cích se ledovcích možná až příliš op−
timistické uvažování, ale kde jinde by
měl člověk čerpat optimismus, když
ne právě v přírodě a v jejích proje−
vech. 
Někdy je docela zábavné sledovat,
jak marně se tyhle výkyvy počasí
snaží vysvětlit zastánci různých teo−
rií. Mírná zima se svými teplotami
zapadala do teorie o postupném glo−
bálním oteplování, a velice vyhovo−
vala té skupině vědců a ekologic−
kých aktivistů, kteří nás straší ote−
plováním planety, nutností omezová−
ní výroby, tvorby skleníkových plynů
a nejraději by nás všechny viděli
chodit pěšky, jíst jen cvrčky nebo
trávu. Chladný únor a březen je sa−
mozřejmě zklamal a naopak nabyl
kanony jejich oponentům, kteří nás
již delší čas naopak straší ochlazo−
váním planety a nadcházející dobou

ledovou. Také jim v zimě přibyla celá
řada argumentů. Stačí jen připome−
nout letošní neskutečné mrazy a ne−
bývale silné sněhové bouře v USA
i v dalších státech severní polokoule. 
Která strana má pravdu, se asi za
svého života nedočkáme, protože
klimatické výkyvy na zemi probíhají
od počátku Země, vždy v mnoha tisí−
ciletých cyklech. Podle vědců souvi−
sí s různými faktory nezávislými na
činnosti člověka. Aktivitě slunce,
zemského jádra, precese zemské
osy. Zastánci současného moderní−
ho bruselského Green Dealu, ome−
zujícího mnoho současných techno−
logií, většinou argumentují stoupající
průměrnou teplotou za posledních
120 let, kdy se sleduje a zaznamená−
vá. Za toto období stoupla roční prů−
měrná teplota o + 1,2 °C. Ze starých
kronik, ale i z výzkumů archeologů,
dendrologů i glaciologů víme, že lid−
stvo za 3 miliony let doložitelné své
existence a vývoje na Zemi přežilo
tolik extrémních klimatických výkyvů
v rozmezí od + 3 do − 6 °C proti

dnešnímu průměru, že při dosažené
současné technické a technologické
vyspělosti, by se dalších výkyvů bát
opravdu nemělo. Muselo by se však
soustředit na další vývoj, ale ne na
likvidaci svých schopností ekono−
mických i technických řešit celosvě−
tové problémy. 
Proto si všichni více věřme, máme
být na co hrdí, buďme na sebe i milej−
ší, vlídnější a těšme se na hezký du−
ben. Sluníčka se v něm jistě dočká−
me, a když ne hned, tedy určitě na
svatého Jiří, 24. dubna, kdy jak každý
ví, zem se otevírá a podle starých
pranostik svatý Jiří zvítězil nad saní,
nad ďáblem a zvítězí i nad zimou. 
Krásný a slunečný duben, hodně
užitku ze čtení Rozhledu a příjem−
né nadcházející oslavy Velikonoc,
připomenutí oběti a zmrtvýchvstá−
ní Ježíše, který na sebe vzal spásu
člověka od všeho zotročení, poní−
žení a smrti. Oslavme i pálení ča−
rodějnic, symbolu zla a 1. Máj,
svátek věčné lásky. Karel Bárta,
šéfredaktor Rozhledu.



3Rozhled 4/2023



4 Rozhled 4/2023



5Rozhled 4/2023
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Přemýšlíte, co si pořídit na veliko−
noční sváteční stůl? Máme pro Vás
tip! Vyzkoušejte naše lahůdky z "Řez−
nictví u Pavlíka" v Klatovech pod ne−
mocnicí. Zaručujeme vám, že s naši−
mi výrobky neuděláte ostudu při ro−
dinném shromáždění. Pokud si osla−
vu Velikonoc nedovedete představit
bez tradiční velikonoční nádivky, urči−
tě při její přípravě oceníte některé

z uzených mas. Pan Havlíček je při−
pravuje podle tradičních postupů a
šetrně udí ve vlastní udírně. Při výbě−
ru vám rád pomůže, a když budete
chtít, poradí i jak na to, aby vaše veli−
konoční nádivka byla ta nejlepší.

Nabízíme vám výjimečná
uzená masa jako: 

n Staročeská krkovička
bez kosti, která se rozplý−
vá na jazyku

n Staročeský bůček s jedi−
nečnou chuťovou paletou

n Staročeské uzené kole−
no, které rozhodně neu−
razí.

K tomu nezapomeňte přidat
osvědčené Pavlíkovy špekáč−
ky Originál, které jsou nejvyš−
ší kvality a s vynikající chutí,

uzené na třešňo−
vém dřevu. Vzpo−
meňte si na ně, až
budete připravovat
na konci dubna oblíbenou oslavu pále−
ní čarodějnic. Opečený kvalitní špeká−
ček k nim prostě patří. 
Všechny výrobky jsou připravovány
podle tradičních postupů s velkou
péčí a láskou a můžete si být jisti, že
pokud se rozhodnete pro nás, dosta−
nete to nejlepší. Navštivte nás v Řez−
nictví u Pavlíka pod starou nemocni−

cí v Klatovech a přesvědčte se sami.
A nejen to, máme pro Vás i další la−
hodné speciality, které si zamilujete.
nás najdete také široký výběr čerstvé−
ho masa, které vám rádi nakrájíme pře−
sně podle vašich požadavků. Navštivte
nás a připravte si nezapomenutelné Ve−
likonoce s chutí tradice. 

Těšíme se na Vás!

Známé klatovské řeznictví je po 
rekonstrukci opět otevřeno
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Pozvánka na
DOBRÝ, AŽ VELMI DOBRÝ VEČER

s Václavem Bernardem, 
náměstkem ministra dopravy ČR

Dlouholetý starosta a rodák ze Všerub u Kdyně Václav Bernard má za sebou také
přes rok zkušeností ve funkci náměstka ministra dopravy, kde reprezentuje Starosty
a nezávislé. Podle jeho slov však kope v první řadě za dopravu jako takovou, a s mi−
nistrem Martinem Kupkou mají dobré profesionální vztahy. 
Jeho dlouholetým tématem je dopravní tranzit skrze obce v Plzeňském kraji. Na set−
kání tak představí aktuální situaci v Klatovech – postup prací na přeložce silnice I/27
(obchvat Klatov). Pozornosti neujde ani plánovaná rekonstrukce vlakového nádraží
v Klatovech se stavbou autobusového terminálu v jeho bezprostřední blízkosti.
Václav Bernard má na Ministerstvu dopravy na starosti i jedno velice zajímavé téma,
a to lodní dopravu, na kterou je v současné době upřena stále větší pozornost v sou−
vislosti se splavněním Labe, ekologickou a levnou dopravou a napojením na námořní
cesty. A o posledním jmenovaném se rád rozhovoří. Věděli jste, že má Česká repub−
lika skoro 100 let pronajaté přístavy v Hamburku? A že jeden dokonce i vlastní? Ne?

Ve středu 26. dubna od 18 hodin jste srdečně zváni
do refektáře jezuitské koleje Městské knihovny v Klatovech a poslechněte
si zajímavou historii a možnou budoucnost našich přístavů v Hamburku. 

Ema Fischerová

Velikonoční pochoutky z Řeznictví u Pavlíka
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S velmi příjemnou novinkou, mode−
lem 408, přišel na jarní motoristický
trh Peugeot. Mohli jsme se s ním se−
známit díky nabídce klatovského
autosalonu Auto Kalný.

Novou 408 prostě nepřehlédnete. Ta−
ké nás ani moc nepřekvapilo, že při
naší jízdě po Klatovech jsme se velmi
často setkávali s obdivnými pohledy
kolemjdoucích. Dnes už to nebývá,
tak obvyklé, protože automobilových
novinek je hodně, ale nová 408 má
něco, čím prostě zaujme. Možná je to
tím, že vypadá trošku jako dnes oblí−
bené SUV, protože má mírně zvýšený
podvozek se světlou výškou 188 mm
a celkově působí robustněji, ale dyna−
micky svažující křivkou v zadní části
spíše připomíná sportovní automobily

typu kupé. Konstruktérům Peugeotu
se v tomto případě opět podařilo vy−
tvořit automobil, který nezapadne
v šedi ostatních a velmi vkusně kom−
binuje linie fastbacku a praktičnost

crossoveru s lepším výhledem, poho−
dlnějším nastupováním a snadným
zdoláním i nějaké polňačky. 
Nový Peugeot 408 je 469 cm dlouhý,
148 cm vysoký a jeho rozvor dosahu−
je 279 cm. Interiér tak nabízí štědrý
prostor ve druhé řadě, místo pro kole−
na činí 188 mm. Velkorysý je také za−
vazadlový prostor s objemem 536 lit−
rů, po sklopení opěradel zadních se−
dadel tento objem vzroste až na 1611
litrů. Výsledná silueta vozu je štíhlá a
elegantní, což přispívá k aerodyna−
mické účinnosti.

Není překvapením, že uvnitř nového
vozu je použit Peugeot i−Cockpit® –
uspořádání interiéru, které je již deset
let s každou novou generací vylepšo−
váno a modernizováno. Menší kom−
paktní volant, který je součástí systé−
mu Peugeot i−Cockpit®, mnohaná−
sobně zvyšuje požitek z jízdy. Nabízí
jedinečnou hbitost a přesnost pohy−
bu. Je vyhřívaný a jsou na něm sesku−

peny ovládací prvky
multimediálního sys−
tému (rádio, telefon) a
některých asistenč−
ních systémů řízení.
Nový digitální přístro−
jový panel je umístěn
v úrovni očí těsně nad
volantem a má deseti−
palcový displej. Ve vý−
bavě GT, kterou jsme
měli půjčenu, je pří−
strojový panel v tech−
nologii 3D. Digitální
sdružený panel je plně
konfigurovatelný a při−
způsobitelný na míru.

Má několik režimů zobrazení (online
navigace TomTom, rádio/média, asis−
tenční systémy řízení, tok energie atd.),
které lze upravovat přímo pomocí ovla−
dače na volantu. Logika nastavování je
velmi dobrá a i digitálně méně zdatný
starší člověk jí porozumí za krátkou od−
polední jízdu. Okolní prostředí vozu tr−
vale snímá šest kamer a devět ultra−
zvukových senzorů, které dohromady
zajišťují třeba varování před blížícími se
objekty při vycouvávání z parkovacího
místa. Při parkování oceníte i kameru
v přídi. Na takový komfort si zvyknete
velmi snadno. Ve výbavě GT nechybí
světlomety s technikou Matrix LED či
prémiový audiosystém Focal, který
opravdu nádherně hraje.
Nabídka pohonů pro Peugeot 408 za−

hrnuje dvě plug−in hybridní verze se
zážehového čtyřválcem 1,6 PureTech,
a to 110 kW (150 k) nebo 130 kW
(180 k). Elektromotor má v obou pří−
padech výkon 81 kW (110 k). K dis−
pozici je i přeplňovaný zážehový třívá−
lec 1,2 PureTech o výkonu 97 kW
(131 k). Všechny tři varianty pohonu
jsou spojeny s osmistupňovou auto−
matickou převodovkou EAT8. My
jsme si mohli vyzkoušet nejsilnější
plug−in hybridní verzi v provedení GT.
Dnes už se asi mezi evropskými znač−
kami nenajde automobil, který by jez−
dil špatně. Nová 408 ale vyniká
i v tomto směru. Při pomalé jízdě oce−
níte francouzské pohodlí, tichý, kulti−
vovaný motor, velkou pomoc elektro−
motoru při rozjezdu a ve městě, per−
fektní práci převodovky. Pokud máte
sportovního ducha a troufnete si na
uzavřeném okruhu trošku zazávodit,
jako my, překvapí vás, jak se 408
změní v dravou šelmu, která má
 obrovský výkon, perfektně sedí a na−
bídne vám zážitky srovnatelné se
spor tovními automobily nejznáměj−
ších značek. Tenhle nesporně velmi
zajímavý automobil se prodává za
akční cenu od 839.000 Kč. 
Kromě automobilů jsme si v klatov−

ském autosalonu Auto Kalný všimli
širokého výběru motocyklů a skútrů,
které v dnešní zahuštěné městské do−
pravě ocení mnoho motoristů. Pří−
jemné je, že na některé modely stačí
i řidičský průkaz skupiny B, snadno
se s nimi jezdí a jsou i za velmi přízni−
vé ceny. Každého muže, který zůstal
v srdci chlapcem s touhou po nových
zážitcích, uchvátí spor tovně laděné
enduro motocykly francouzské znač−
ky SHERCO, nebo italské stylové mo−
torky FANTIC. Kvalitní a osvědčené
skútry Peugeot ocení jak dívky a ženy,
tak také každý kdo chce při cestách
do zaměstnání či do školy ušetřit čas
i peníze. V příštích vydáních Rozhledu
vás s některým modelem můžeme
blíže seznámit. (kb)

Peugeot 408 nabízí novou 
cestu crossoveru



Přestože došlo k výraznému zvýšení
cen energií,  instalace tepelného
čerpadla je výhodná. Elektřinu ne−
používáme  přímo na vytápění, ale
pouze na pohon kompresoru. Ob−
čas se zákazníci ptají, zda jim tepel−
né èerpadlo vytopí dùm i ve velkých
mrazech. Ujiš�ujeme Vás, že pøi
správnì navrženém výkonu je tepel −
né èerpadlo schopno Vaše stávající
kotle plnì nahradit. 

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

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

Velmi èasto se však tepelná
èerpadla instalují do stávajících ra−
diátorových otopných soustav. Zde
je potøebné zabezpeèit, aby bylo do−

saženo nezbytné teploty top−
né vody. Rádi Vám otop −
ný systém posoudíme a na−
vrhneme takové tepelné
èerpad lo, které bude i s radi−
átory dobøe fungovat.

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

S velmi zají −
mavou novin−
kou pøišla fir−
ma AIRWELL.
Tepelné èer −
pad  lo systému
vzduch – voda
s novým chla−
divem R32 do−
káže pouze kompresorem vyrá −
bìt topnou vodu  63 OC i pøi velmi
silných mrazech. Toto tepelné
èerpadlo vzduch – voda se zaøadilo
svými technickými parametry a vel−
mi tichým provozem na samou

špièku tepel ných
èerpa del. Je velmi
vhod né pro rekon−
strukce, kde po −
tøebu jeme topnou
vodu v radiátorech
vyš ších teplot.

Vzduchová tepel−
ná èerpadla se vìtši −
nou umis �ují pøed
dùm. Nìkdy celé za −
øíze ní, jindy jen jeho

vnìjší èást. Vnitøní jednotka je v tom−
to pøípadì insta lována v tech nické
místnosti. Mùže me Vám však dodat

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

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

Připravuje se zveřejnění  
podmínek nového kola 

kotlíkových dotací!

TEPELNÉ  ČERPADLO spolehlivě vytápí  i v nejsilnějších mrazech

PANASONIC  
AQUARELA řady  T−CAP

Tepelné èerpadlo DAITSU

zemní kolektor

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na

777 939 270.
Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž 
a servis tepelných čerpadel
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Rodinná farma pana Davida Bí−

lého se zabývá rostlinnou a ži−

vočišnou výrobou. Její specia−

lizací je odchov a výkrm krůt a

krocanů. Jaro je vždy takový

startovací mezník, kdy se ze−

mědělské práce začínají na−

plno rozjíždět. Proto jsme se

setkali s  pane Davidem Bílým,

abychom nahlédli pod pokličku

radostí i starostí českých far−

mářů. 

l Snad nejčastějším slovem

v  zemědělství je ekologické

hospodaření, pane Bílý.

Chovat se ekologicky znamená
myslet. Na naší farmě si děláme
krmení podle svých vlastních re−
ceptur. Zaměřujeme se na bílkovi−
nové krmení, obnovujeme luka,
děláme meziplodiny. Snažíme se
o to, aby se živiny vracely zpět do
půdy. Je to uzavřený kruh. Půda je
zdrojem veškerého života. Inve−
stovat a starat se o ní je povinností
každého farmáře.
l Jsou zde i dotace, které jistě

pomohou.

Dělat kvalitní potraviny je v dnešní
době velmi složitá záležitost a bez
dotací budou nesmírně drahé. To
je realita. Dotace jsou dobrá věc,
ale měly by se dávat cíleně na pro−
dukci. Přece nemůže někdo do−
stat dotace jen proto, že poseče
louku. Chceš dotace, tak nám
ukaž stav zvířat, jak se chováš
k půdě, jak vypadá farma a tak dá−
le. Když někomu dáváte peníze,
tak musíte vědět proč a jaký bude
výsledek. Bez dotací bychom ne−
mohli investovat. 

l Prozraďte mi, proč se s vaší

farmou nesetkáme na farmář−

ských trzích?

To je jednoduchá odpověď. Orien−
tujeme se pouze na prodej z  far−
my. Chceme, aby k nám přijel zá−

kazník a na vlastí oči vidět naši far−
mu, jak hospodaříme, chováme
zvířata, čím je krmíme a tak dále.
Přímé setkání se zákazníkem, ko−
munikace s ním, to je ten úžasný
efekt a pro nás přináší i zpětnou
vazbu. Pro mě je zemědělství srd−
cová záležitost. 

l Vaše rodinná farma

v Buděticích má kolem se−

be velké zemědělské pod−

niky. Existují mezi vámi do−

bré sousedské vztahy?

Já nerozděluji zemědělce na velké
a malé, ale na dobré a špatné.
V našem okolí je spousta velkých
zemědělských podniků a když se
podíváte, tak za těch 30 let udělaly
ohromný kus práce. Nová techni−
ka, nové stroje, technologie, a tak
to má být. Dělají oproti nám širo−
kou škálu výrobků a jsou význam−
ným zaměstnavatelem v této loka−
litě. Je to správně nastavené, že
vedle velkých celků jsou i drobní
farmáři. Všichni mají jedno společ−
né a tím je jedinečný vztah k půdě,
ke zvířatům, k hospodaření. Jak já
říkám, mají v těle sedláckou krev.
l Specializujete se na chov a

výkrm krůt. Jak dlouho?

Už 23 let. Chováme je v hale, kde
mají dostatek prostoru. Já chci,
aby zvířata měla svobodu pohybu,
dobré krmení a byla šťastná. Dodr−
žujeme světelný režim, to zname−
ná, že krůtám i krocanům v době

výkrmu přes noc nesvítíme. Krmí−
me směsí pouze rostlinného půvo−
du a její recepturu jsme si sami se−
stavili. Neobsahuje žádné složky
živočišného původu a farma je
pod stálým veterinárním dozorem.
Farmaříme s  rozumem, a to je ta
správná ekologie. Našim zákazní−
kům nabízíme kvalitní maso.
l Jak se díváte do budoucnos−

ti?

Nabývám takového dojmu, že
státní a potažmo evropské zásahy
do zemědělství jsou stále častější.
To mě osobně začíná znechuco−
vat. Rozhodně nám stát na ruku
nejde. Mám dojem, že tady jsou
takové dvě skupiny. Jedna říká bu−
deme podporovat velké zeměděl−
ce a druhá zase farmáře. Farma−
řím už 25 let a za tu dobu nikdo
nepřišel a nezeptal se, jak se vám
hospodaří, jaké máte zkušenosti,
názory, doporučení. Například by
se dozvěděli, že snahy, jak jsem
už několikrát zaslechl, zmenšovat
hospodářské polní plochy na 10
i 5 hektarů, přinesou velké množ−
ství negativních efektů. Půda je
nenahraditelný zdroj, má cenu zla−
ta, je zdrojem veškerého života.
Budoucnost je třeba spatřovat
v  zemědělství. Jsem optimistou
i přes výhrady, které mám. Jinak
už bych s farmou dávno skončil.          

(re)

Návštěva na rodinné farmě v Buděticích u Sušice

Mají drobní zemědělci důvod 
pracovat radostněji?

„Hospodařit na půdě je krásná profe−
se, protože se neustále učíte. Příroda
je totiž nevyzpytatelná,“ říká David
Bílý.
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Klatovy
(

Sleva bude odečtena 
po předložení tohoto kupónu, 
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zboží, slevy se nesčítají, 
platnost do 30.  4.  2023
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Nejen na tratích letošních závodů
MMČR v enduru a endurosprintu bu−
dou bojovat o co největší počet bodů
čtyři jezdci zbrusu nového českého
týmu s názvem Czech Enduro Team
se sídlem v Čimicích u Sušice. Mladé
soutěžácké naděje 17letého Tomáše
Holého, 18letého Jaroslava Kalného
jun. a 21letého Zdeňka Pitela jun.,
které doplňuje v týmu zkušený mata−
dor 34letý Radek Bezděk, uvidíme ta−

ké na závodech mistrovství Evropy a
mistrovství světa v enduru. 
„Všichni čtyři kluci dávají do endura
úplné maximum. Jarda Kalný a Zdeněk

Pitel jsou odchovanci Radka Tomana a
jeho týmu Motokrosová škola, který je
několik let skvěle vedl. Za to mu patří
poděkování, protože má značnou zá−
sluhu na tom, že tito dva jezdci jsou
schopni bojovat o medailová umístění
v Česku v Evropě a také na tratích svě−
tového endura. Přitom právě mistrov−
ství Evropy je pro tyto dva jezdce prio−
ritou,“ představuje polovinu jezdecké−
ho osazenstva manažer týmu Jaroslav

Kalný sen., sám špičkový závodník,
trojnásobný mistr Evropy v rallycrossu. 
Zdeněk Pitel jun. z Mokrosuk a Jaros−
lav Kalný jun. z Čimic mají zkušenosti

jak z Evropy, tak ze světových závodů,
a to včetně Mezinárodní šestidenní
soutěže ISDE. Loni společně s Matě−
jem Škůtou v rámci Junior Trophy vy−
bojovali ve Francii šesté místo. 
„Nejmladší jezdec Tomáš Holý soutě−
žácké zkušenosti zatím sbírá. Za sebou
má teprve první sezónu MMČR České
republiky. A nijak se neztratil, naopak
v kategorii MMČR E3 vybojoval čtvrtou
příčku a prokázal, že má na to bojovat
o nejvyšší příčky. Prioritou pro něj i le−
tos zůstává český mistrák, ale díky na−
šemu týmu se podívá i na tratě evrop−
ských soutěží. Už v dubnu se společně
s celým týmem vydá do italského Fab−

riana na první podnik mistrovství Evro−
py,“ doplňuje druhý manažer Czech
Enduro Teamu Zdeněk Pitel sen. 
Nejzkušenějším jezdcem týmu je Ra−
dek Bezděk ze Vstiše u Dobřan. Ten
sbíral největší úspěchy před necelými
deseti lety. Například v roce 2015 zís−
kal na ISDE v  Košicích celkově 11.
místo v rámci Club Team Awards jako
člen týmu Motoklub Chrastava. Skvě−
lou kondici si ale udržuje i dodnes a je
schopen zajíždět solidní výsledky.
„Czech Enduro Team je pro mě moti−
vace. Do letošní sezóny tak vstupuji
s novým elánem, a i když mi moje pod−
nikání nedovolí účastnit se celé sezóny

mistrovství Evropy, chci zabojovat o
nejvyšší příčky v  rámci vypsaných
závodů Mezinárodního mistrovství
ČR v enduru a endurosprintu a těším
se na některé podniky mistrovství
Evropy a mistrovství světa, třeba
hned to první v San Remu,“ zní na−
těšeně Radek Bezděk. 
Ještě před prvním podnikem Mis−
trovství světa, který se odehraje od
31. března do 2. dubna v  italském
San Remu, se všichni čtyři jezdci
Czech Enduro Teamu postavili 25.
března na start klasického endura
ve Strážovicích na Klatovsku, které
v minulosti právě Radek Bezděk vy−
hrál minimálně sedmkrát z  devíti
ročníků a Tomáš Holý loni vybojo−
val celkově třetí místo. „Strážovice
byly pro naše kluky takovou gene−
rálkou před ostrým startem celé
sezony. Ta začne skutečně v San
Remu, kam vyrazí Jarda Kalný,
Zdeněk Pitel a Radek Bezděk. Dva
týdny na to, na víkend 15. a 16.
dubna vyrážíme do Itálie opět,
a to na zahajovací podnik mistrov−
ství Evropy do Fabriana, kam po−
jede i Tomáš Holý,“ zmiňuje Jaros−
lav Kalný sen. (JD)

Jezdci nového týmu motocyklového endura
budou bojovat o medaile v Česku a Evropě

Jaroslav Kalný ve skoku. Foto: Marek Vincík

Jezdci Czech Enduro Teamu s motocykly. Zleva Radek Bezděk, Tomáš Holý,
Zdeněk Pitel, Jaroslav Kalný. Foto: Marek Vincík
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Před 22 roky založil Jan
Zeman firmu Zeman
Color Klatovy a její čin−
nost zaměřil do oboru
barev, autolaků
i  ostatních nátěrů.
Vsadil tak na zkuše−
nosti a 20letou praxi
v oboru míchání ba−
rev a lakování. Jeho
předpoklady a vize se na−
plnily a firma se v regionu zařa−
dila k předním ve svém oboru. Stala
se také regionálním zástupcem české−
ho výrobce průmyslových nátěrových
hmot společnosti Viton. 
V rodinné klatovské firmě Zeman Color
došlo v průběhu letošního roku k důleži−
té změně. Zatímco například u našich
německých sousedů se rodinné firmy
předávají dalším generacím už po stale−
tí, v České republice jsme v období, kdy
první porevoluční podnikatelé předávají
svou firmu potomkům. Právě k  této
mezigenerační výměně z otce na syna
Lukáše došlo ve firmě – dnes Zeman
Color Klatovy, společnost s  ručením
omezeným. 
„Mojí vizí je i nadále rozvíjet firmu, kte−
rou jsem převzal a udržet její kulturu a
hodnoty, na kterých vznikla. Nebudeme
ji měnit. Na druhou stranu musím při−
znat, že vždy bude jiný pohled generace
předávající a přebírající, a to v mnoha
ohledech života. Je to vlivem technolo−
gického vývoje, zkušeností, nových po−
znatků, znalostí i věku. Zároveň však dvě
různé generace z jedné rodiny pojí stej−
ná historie, hodnoty a rodinná kultura.
Budu sdílet poselství, které otec při za−
kládání firmy do ní vložil,“ řekl nám Lu−
káš Zeman, nový majitel firmy. 
Firma Zeman Color, s.r.o., v Klatovech
každým rokem připravuje pro své zákaz−
níky vždy nějakou novinku. 
l Co nového můžete nabídnout, ptá−
me se Lukáše Zemana.
Novinkou je keramický lak LV CC 250
společnosti SYNPO vytváří kvalitní povr−
chovou úpravu dřeva a epoxidu a má
osvědčení o nezávadnosti pro styk
s potravinami. Produkt je dvoukompo−
nentní PUR akrylátový lak s obsahem
nano křemíku (pro větší otěruodolnost),
který vytváří po aplikaci vrchní tenkou

transparentní vrstvu s vyšší odolností
vůči mechanickému poškrábání (až
o 30%) a vyšší UV stabilitou.
Používá se kromě jiného k přelakování
všech typů metalíz, perleťových a efek−
tních base coatů. Aplikuje se nástřikem
v tloušťce 50–80my, při 20°C zasychá
4 hodiny a vydatnost se pohybuje mezi
6–8m2/l.
Další novinkou jsou vysokosušinové sa−
mozákladující (2v1) polyuretanové bar−
vy PE 73 a PE 84. Tyto barvy jsou sou−
částí nového konceptu polyuretanových
barev VITON.
Zatímco v předchozích letech byly v na−
bídce VITON zastoupeny základní, sa−
mozákladující (2v1) a vrchní polyureta−
nové barvy, letos VITON změnil koncept
a nabízí již pouze základní a samozákla−
dující (2v1) polyuretanové barvy. Proč
došlo k této změně? Protože samozák−
ladující barvy se dají použít dvojím způ−
sobem, jednak jako základní + vrchní
nátěr (2v1) nebo čistě jako vrchní nátěr.
Nová generace polyuretanových barev
je navíc v mnoha ohledech oproti před−
chozí nesrovnatelně kvalitnější.
Polyuretanové barvy VITON najdou
uplatnění všude tam, kde je potřeba do−
konale a dlouhodobě chránit povrch
před mechanickou a chemickou zátěží,
UV zářením a samozřejmě korozí. Že
jsou určeny jen pro průmysl? Ale kde−
pak! Lze je použít na běžné nátěry domu
a jeho okolí. Je potřeba natřít okapy,
plot, střechu nebo třeba loďku na ryby a
mít přitom jistotu, že nebude nutné kaž−
dý rok nátěr obnovovat? Přesně na tyto
aplikace jsou barvy určeny. O tom, že
VITON myslí i na malospotřebitele, vy−
povídá široká škála balení těchto barev.
Jsou nabízeny od malých plechovek 0,8
kg až po velké plechovky o hmotnosti

27 kg. Báze polyuretanových barev jsou
součástí tónovacího systému vitocolor−
mix®, takže je můžeme pro své zákaz−
níky natónovat v odstínech RAL a vy−

braných NCS odstínech. 
Všechny tyto barvy jsou vý−

sledkem práce týmu tech−
nologů a laborantů

 VITON a vznikají od sa−
motného počátku vývoje až po

jejich výrobu výhradně v sídle firmy
 VITON v Českých Budějovicích a nesou
označení Český výrobek®.

Kovářská barva 2v1
Rychleschnoucí antikorozní základní a
vrchní akrylátová barva 2v1, která povr−
chům dodává atraktivní drsný vzhled
s kovovými metalickými odlesky, podo−
bnými tepanému kovu. Je určena zej−
ména k ochranným a dekorativním nátě−
rům kovaných výrobků např. mříží,
bran, zárubní, balkónů, nábytku, laviček,

pouličního osvětlení, ocelových, pozin−
kovaných a hliníkových konstrukcí,
klempířských prvků apod.
l Na jaře je třeba ošetřit novým nátě−
rem nejrůznější plochy na chatě, ro−
dinném domku a podobně. Co doporu−
čujete?
Vodou ředitelnou základní a vrchní bar−
va, která má lesklý povrch. Všechny její
odstíny, které si klient vybere ze vzor−
kovnice RAL a vybraných NCS odstínů.
Barva nese označení HAE 34 a je také
od českého výrobce Viton.
l Mají mít zákazníci důvěru k barvě,
která se ředí vodou?
Taková ta počáteční rozpačitost už není
a naopak klienti pro nesporné výhody
požadují tyto vodou ředitelné barvy.
Jsou jak matné, tak i v lesku. Navíc kou−
píte jednu barvu a máte vlastně dvě. Zá−
kladní a vrchní nátěr. 
l Co všechno můžete touto barvou
natírat?
Je určena pro vnitřní a venkovní nátěry
ocele, hliníku, dřeva, mědi, zinku, beto−

nu, nerezových součástí a vybraných
druhů plastů. Díky své vysoké pružnos−
ti, přilnavosti a stálobarevnosti je vhod−
ná i pro namáhané plochy, jako jsou na−
příklad střechy, okapy, oplocení, dveře,
radiátory, zahradní nábytek a podobně.
l Říkáte, že je vhodná i pro vnitřní
nátěry. Ale ne každý snáší zápach při
natírání.
Všechny mohu bezpečně ujistit, že bar−
va HAE 34 vůbec nepáchne, proto je
ideální pro interiéry. Natřete a nic necítí−
te. Máme rovněž míchací a tónovací za−
řízení VITON, takže jsme schopni namí−
chat jakýkoliv odstín RAL a vybrané
NCS odstíny v požadovném množství.
l Ale čím natřít dřevo, které je chou−
lostivé na změny počasí a zima s ním
nemá slitování.

Gelovou tenkovrstvou lazurou
TIXODECOR
Vysoce kvalitní nestékavá gelová tenko−

vrstvá lazura s UV filtrem na bázi olejů.
Určená na dřevěné chaty, sruby, pergo−
ly, altánky, ploty, podhledy, obložky, trá−
my a zahradní nábytek. Obsahuje fungi−
cidní látky, chrání proti plísním, houbám
a zmodrání. Je vhodná na nové nenatí−
rané dřevo i na renovaci starých nátěrů.
Lazuru lze použít též jako penetrační ná−
těr a následně přelakovat bezbarvým la−
kem. Tento způsob je doporučen u me−
chanicky zatěžovaných povrchů, jako
jsou stoly, nábytek a obložení.
l Jaké další speciální barvy máte
v nabídce?
Je to například protipožární vodou ředi−
telná matná barva Plamostop vhodná
na ocel, zinek, beton, dřevo. Dále barvy
na sklo. Lze lakovat sklo tabulové, užit−
kové a podobně. V nabídce jsou reflexní
barvy všech odstínů, matné laky v libo−
volném stupni, a to od lesku až do totál−
ního matu. Naše firma sestavila a od−
zkoušela technologii lakování nových
i starších plastových oken, dále oken
folio vaných i plastových garážových4

„Není u nás zákazníka, který by si nevybral ze široké nabídky barev, autolaků,
nejrůznějších nátěrů, služeb a zboží,“  řekl nám majitel klatovské firmy Zeman
Color, s.r.o., pan Lukáš Zeman.
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4 vrat. Jsme schopni dodat barvu
v téměř libovolném odstínu, který si
zákazník vybere.
l A co barvy, které chrání nejrůznější
zařízení ve vysoce korozním prostředí?
Doporučuji epoxidovou barvu ZG 19 se
železitou slídou. Je určená do nejtěžšího
korozního prostředí. Je vhodná pro ná−
těry vodních děl, ocelových konstrukcí
mostů, stájí, mlékáren, prádelen, kon−
zerváren, nádrží, van, podzemních zá−
sobníků, rezervoárů a podobně. Má vý−
bornou přilnavost, izolační schopnost,
chemickou a mechanickou odolnost.
Železitá slída tvoří bariéru, která dlouho−
době brání pronikání vody a kyslíku
k podkladu.
l Jak na drobné oděrky na karoserii
auta, které se nám zejména po zimě
objeví?
Pro motoristy připravíme retušovací tuž−
ku nebo sprej podle čísla barvy vozidla.
Namícháme tolik barvy, kolik motorista
potřebuje. 
l Ale když nezná číslo barvy?
K tomu účelu máme spektrometr, což je
zařízení k určení odstínu barev. Je to náš
velký pomocník.
l Jaké další přístroje máte na měře−
ní? 
Digitální tloušťkoměr, který nám změří
celkovou tloušťku nánosu barvy. Napří−
klad tím zjistíme, zda auto už někdy bylo
stříkáno. Dále máme laboratorní přístroj
Byko−cut, kterým analyzujeme nejen
tloušťku nánosu barvy, ale i její jednotli−

vé vrstvy a provedeme i test tvrdosti.
Zabudovaným mikroskopem lze zjistit
póry, krátery, jamky, praskliny, adhezi a
tloušťku jednotlivých vrstev. Před samo−
tným lakováním se hodnotí povrchové
napětí. 
Digitálním leskoměrem měříme lesk na
povrchových vrstvách v rozsahu od
matného povrchu až do zrcadlového le−
sku kovu. 
l Pane Zemane, co vše zákazník
u vás najde?
Bohatý výběr autolaků, průmyslových
syntetických, polyuretanových a epoxi−
dových nátěrových hmot, PUR barvy
vhodné pro přímý styk s potravinami
v odstínech RAL, nátěry na střechy, ba−
zény, podlahy, zemědělské stroje, kon−
strukce, ploty a podobně. Náš sorti−
ment je značně široký – základní barvy,
plniče, průmyslové barvy, antikorozní
základní a vrchní barvy, autolaky, reflex−
ní barvy, odrezovače, brusivo a nástro−
je, lepidla, tmely, maskovací pásky, stří−
kací pistole, štětce, leštěnky, nejrůznější
pomůcky a příslušenství. Zákazníkovi
vždy doporučíme optimální technolo−
gický postup. Naše poradenská služba
je vždy zdarma. 
Od začátku založení firmy je naší prvotní
snahou nabízet klientům perfektní služ−
by v nejvyšší kvalitě. Proto máme par−
tnery, kteří ve svém oboru patří k evrop−
ské i světové špičce.  Garantujeme vy−
sokou profesionalitu a vstřícný přístup
bez rozdílu na velikosti zakázky.  (re)



24 Rozhled 4/2023

Nastala ta pravá chvíle vybrat
si kvalitní sazenice jahod, ka−
nadských borůvek, keříkové ne−
bo stromkové rybízy, angrešty,
maliny, ostružiny, brusinky.
Vsaďte na jistotu a navštivte Jahodár−
nu v Klatovech Pavla Bonka. Jejího
majitele jsme se zeptali. 
Připravili jste pro zákazníky nějakou
novinku?
Mohou se těšit na větší prodejní plo−
chu, postavili jsme nový foliovník a
opět rozšířili nabídku. Díky našim mno−

haletým zkušenostem zákazníkovi nej−
en odborně poradíme, ale umíme se
trefit i do jeho představ. 
Co všechno nabízíte?
Sadbu jahod a máme kolem 15 odrůd,
dále 30 odrůd kanadských borůvek,
drobné ovoce, ovocné stromky, keře,
sadbu zeleniny, bylinky, trvalky, skal−
ničky, letničky, balkonové květiny, rost−
liny na živé ploty, konifery, vřesovištní
rostliny, okrasné keře a okrasné trávy.
U nás dostanou také potřebné věci
k pěstování jako jsou hnojiva, substrá−
ty, netkané textilie, fólie a další.

Velký zájem je vždy o sazenice jahod.
Počítáte s tím?
Samozřejmě. Máme připraveno
20 000 sazenic. Odrůdy, které nabízí−
me, sami pěstujeme. Zájemci si u nás
mohou vybrat odrůdy jednoplodící,
stáleplodící, rané, polorané, pozdní,
převislé. Sazenice zakořeněné v květi−
náčích a frigo.

Takže od vás zákazníci odjedou a jsou
plně vybaveni zahájit jarní sezonu? 
Přesně tak. Je to naše nabídková a
prodejní filosofie, kterou oceňují. Oteví−
rací 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 telefonic−
ké domluvy. Další informace máme na
facebooku. (re)

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

Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk říká:

„Jen zdravé a silné sazenice
vám dají bohatou úrodu.“
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Evropský region Dunaj−Vltava
(ERDV) propojuje regiony a také
hospodářství v Bavorsku, České re−
publice a Rakousku. Firmy v Dol−
ním Bavorsku a v České republice
se často potýkají se stejnými pro−
blémy, a proto je nanejvýš dobré si
vzájemně vyměnit zkušenosti. 
To je také jeden z hlavních důvodů,
proč Evropský region Dunaj−Moldau
Dolní Bavorsko ve spolupráci s okre−
sem Freyung−Grafenau zahájil sérii
„Přeshraniční prohlídky firem − Cross
Border Company Trips.“ Hosté z Dol−
ního Bavorska a České republiky se
mohou seznámit s úspěšnými firma−
mi v česko−bavorském příhraničí.
První z těchto akcí proběhla ve fir−

mě Knaus Tabbert AG v Jandels−
brunnu s účastí 60 bavorských a
českých hostů. Firma Knaus Tab−
bert je největším zaměstnavatelem
v okrese Freyung−Grafenau a řadí
se k předním výrobcům rekreač−
ních vozidel.
Akci organizovali manažerka konk−
taktních sítí Bavorsko − Čechy Ing.
Jaroslava Pongratz a ekonomický re−
ferent okresu Freyung−Grafenau Jo−
hannes Gastinger. „Chceme předsta−
vit skvělé firmy na obou stranách
hranice, aby se navzájem poznaly a
vyměnily si cenné zkušenosti,“ vy−
světlili oba organizátoři. 
Sérii akcí podporuje Dr. Olaf Hein−
rich, předseda Evropského regionu

Dunaj−Vltava Dolní Bavorsko a letos
také předseda prezidia ERDV. „Až
do 24. února loňského roku jsme
mnoho skutečností považovali za
samozřejmost, ale byli jsme pouče−
ni o opaku. Řada věcí, které se nám
zdály jisté, se změnily. Například

dodavatelské řetězce. Každý podni−
katel tady v okolí je sám o sobě
úspěšný, ale společně můžete být
mnohem úspěšnější,“ konstatoval
Dr. Olaf Heinrich při setkání s účas−
tníky akce.
Sebastian Gruber, zemský rada okre−
su Freyung−Grafenau, vyjádřil hosti−
telské společnosti Knaus Tabbert AG
své poděkování. „Přeshraniční spolu−
práce musí probíhat nejen v oblasti

národních parků, kultury a vědy, ale
také v hospodářském sektoru. Měli
bychom ještě intenzivněji využívat
hospodářských vazeb,“ zdůraznil Se−
bastian Gruber. Potěšilo ho, že se ak−
ce setkala s velkým zájmem na dol−
nobavorské i české straně.

Výrobní sortiment společnosti Knaus
Tabbert AG představil Werner Vaterl.
„Jsou to například prvotřídní obytné
vozy Morelo, špičkové karavany Tab−
bert, obytné vozy a karavany Knaus
nebo karavan malého formátu T@b.
Naše společnost Knaus Tabbert AG
také nabízí princip Rent and Travel,
v jehož rámci si zákazníci mohou
pronajmout přibližně 2 000 vozidel
od nezávislých dodavatelů.“

Firemní skupina má čtyři pobočky.
V závodě v Jandelsbrunnu je zaměs−
tnáno přibližně 1.800 osob, což je
většina z celkového počtu přibližně
4.000 zaměstnanců.
„Stále obtížnější je najít kvalifiko−
vané pracovníky. Problémem jsou
i náklady na elektřinu, protože zvy−
šování cen nelze donekonečna pře−
nášet na zákazníky,“ konstatoval
Werner Vaterl a pokračoval. „Jsou
problémy, ale budoucnost vidíme
optimisticky. Například v roce
2024 má přijít technologie karava−
nu s e−pohonem a pracuje se také
na obytném voze s e−pohonem na
bázi sériového hybridu. Plánuje se
také výstavba nového logistického
centra.“
V letošním roce proněhnou čtyři
„Přeshraniční prohlídky firem – Cross
Border Company Trips“. Další bude
v okrese Freyung−Grafenau a dvě
v České republice. Dne 10. května
2023 se bude konat ve firmě Rohde
& Schwarz ve Vimperku. Účast je
zdarma, přihlášení je nutné na:
j.pongratz@euregio−bayern.de.

Úspěšný start akcí „Přeshraniční prohlídky
firem – Cross Border Company Trips“

Kontaktní údaje:
Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz,
MBA, Manažerka kontaktních 

sítí Bavorsko−Čechy
Evropský region Dunaj−Vltava

Kolpingstraße 1, 94078 Freyung
Tel.: 0049 170 8118194

j.pongratz@euregio−bayern.de
www.beratungsbueros.eu

Zleva: prezident zemského sněmu Dolní Bavorsko Dr. Olaf Heinrich, Ing. Jaros−
lava Pongratz – manažerka kontaktních sítí Bavorsko−Čechy, Johannes Gastin−
ger – ekonomický referent okresu Freyung−Grafenau, Werner Vaterl – COO
Knaus Tabbert AG, Kaspar Sammer – jednatel Evropský region Dunaj Vltava
Dolní Bavorsko a jednatel Euregio, Sebastian Gruber –zemský rada okresu Fre−
yung−Grafenau a Josef Sommer – místostarosta obec Jandelsbrunn.
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Vážení čtenáři,
k sepsání tohoto článku mě přimělo ně−
kolik Vašich dotazů z posledních měsí−
ců, které měly jeden společný jmeno−
vatel, a tím byla dispozice s občan−
ským průkazem. Zajímalo Vás např.,
zda je pravdou, že do vzdálenosti 500
metrů od svého bydliště nemusíte mít
občanský průkaz při sobě? Jak vysoká
je pokuta za to, že nebudete mít občan−
ský průkaz u sebe např. v případě kon−
troly ze strany Policie ČR? Anebo co
dělat, když potřebujete získat zpět svůj
občanský průkaz, který jste dali do zá−
stavy v hostinci a zatím nemáte peníze
na úhradu svého dluhu?
Právním předpisem, který problematiku
občanských průkazů upravuje, je zákon
č. 269/2021 Sb. Tento zákon vychází
z  toho, že povinností každého státního
občana České republiky, který dosáhl vě−
ku 15 let a má trvalý pobyt na území Če−
ské republiky, je mít občanský průkaz,
není−li dále stanoveno v  zákoně jinak.
Státní občan České republiky, který je
omezen ve svéprávnosti, nemá povin−
nost mít občanský průkaz. 
Slovo „mít občanský průkaz“ je potřeba
vykládat tak, že jej státní občan má po−
vinnost vlastnit. Ale rozhodně to nezna−
mená, že je povinností občana neustále,
kamkoliv by šel, nosit občanský průkaz
při sobě. Podle mého názoru je nejro−

zumnějším řešením „občanku“ při sobě
nosit, a asi většina z Vás tak i automatic−
ky dělá, je to stále zatím ten nejlehčí způ−
sob, jak v případě potřeby prokázat svoji
totožnost a jak se vyhnout případným
komplikacím s nemožností svoji totož−
nost prokázat. 
Neexistuje však v současné době v na−
šem právním řádu jediný účinný právní
předpis, který by výslovně ukládal ob−
čanovi povinnost nosit při sobě občan−
ský průkaz (zákon, který takovou povin−
nost v minulosti ukládal, v našem práv−
ním řádu již 23 let není). Nevím proto, jak
je možné, že se mezi lidmi stále udržuje
„právní fáma“ ohledně vzdálenosti 500
metrů, jako vzdálenosti rozhodné pro po−
vinnost nosit či nenosit při sobě občan−
ský průkaz. A z  logiky věci, pokud Vám
žádný zákon neukládá povinnost nosit při
sobě občanský průkaz, tak Vám ani žád−
ný zákon neukládá a ukládat nemůže
žádnou pokutu, tj. peněžitou sankci za
to, že jej při sobě nemáte. 
Právní předpisy ČR (a je jich poměrně
hodně, a nejsou v otázce prokazování to−
tožnosti zcela jednotně upraveny) stano−
ví, komu jste povinni svoji totožnost pro−
kázat, z  jakého důvodu a jakým způso−
bem. Nejčastěji jako občan prokazujete
svoji totožnost při jednáních na různých
úřadech a soudech, v bankách, na poště,
ve vztahu k Policii ČR, k obecní policii,

dále např. ve
vztahu k Celní
správě ČR, k Ha−
sičskému zá−
chrannému sbo−
ru ČR, k rybářské stráži, k myslivecké
stráži apod. 
Je tedy nutné odlišovat povinnost no−
sit u sebe občanský průkaz (která není
nikde zakotvena a není ani sankciono−
vána žádnou pokutou) od zákonné po−
vinnosti občana prokázat svoji totož−
nost. Totožností se rozumí jméno, příj−
mení, datum narození a někdy i trvalý
pobyt. Pokud u sebe „občanku“ nemá−
te, je možné prokázat svoji totožnost
bez dalšího jinými Vašimi průkazy, tj.
nejčastěji cestovním pasem, řidičským
průkazem, rodným listem, povolením
k  pobytu, studentským průkazem
apod., přičemž je možná kombinace
i několika z nich současně. Pokud u se−
be žádný takový doklad nemáte, je dal−
ším z možných způsobů prokázání to−
tožnosti, že se za Vás zaručí jiná osoba,
která Vás zná a ona sama je schopna a
ochotna prokázat svoji totožnost. V ně−
kterých případech k prokázání totožnos−
ti postačí i pouze to, že např. policejní−
mu orgánu sdělíte své jméno, příjmení a
datum narození a ten je již schopen Vaši
totožnost dodatečně pomocí svých pro−
středků zjistit. V poslední době do této

oblasti výrazně začíná promlouvat tzv.
bankovní identita, tj. online ověření to−
tožnosti pomocí autentizačních pro−
středků bank. 
V některých případech je však výslovně

právním předpisem požadováno, aby
občan svoji totožnost prokázal konkrét−
ním typem průkazu totožnosti. V  tako−
vém případě pak tedy nebude možné
předložit jiný Váš průkaz a ani prokázat
totožnost jiným způsobem. 
Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských
průkazech, výslovně zmiňuje nedovolené
způsoby nakládání s občanským průka−
zem a zakazuje:
n odebírat občanský průkaz při vstupu
do objektů nebo na pozemky,
n přijímat občanský průkaz jako zá−
stavu,
n pořizovat kopii občanského průkazu
bez souhlasu držitele občanského prů−
kazu,
n zpracovávat údaje uvedené v ob−
čanském průkazu a data pro elektronic−
ké využití občanského průkazu bez sou−
hlasu držitele občanského průkazu; část
věty před středníkem se nepoužije pro
nahlédnutí do občanského průkazu
v souvislosti s ověřováním totožnosti,
které vyžaduje nebo umožňuje právní
předpis, a
n provádět v občanském průkazu zá−
pisy, změny nebo opravy. 
Ten, kdo poruší některý z výše uvede−
ných zákazů, se dopouští přestupku po−
dle výše uvedeného zákona a za tento
přestupek lze uložit pokutu do výše
10.000 Kč.

PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokát 
JUDr. Miroslav Mlčák 
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n Pane řediteli, jaký je zájem o stu−
dium na vaší škole?
Za poslední dva roky došlo k význam−
nému nárůstu, takže nyní máme cel−
kem 560 žáků jak na maturitních, tak
i učebních oborech. Letos podle počtu
přihlášek očekáváme,
že se toto číslo zvýší
na 600 žáků. Radost
máme z  toho, že se
postupně zvyšuje zá−
jem o učební obory a
to i o stavební, jako je
například elektrikář,
 instalatér. Zájem stále
stagnuje u oboru zed−
ník.
n Firmy stále hledají
profesní řemeslníky.
To máte plnou pravdu.
Ale obdobná situace je
i u našich bavorských
sousedů. Připravuje−
me naše žáky i na
možnost začít svoji profesní dráhu
v Bavorsku. Realizujeme společný pro−
jekt se Vzdělávacím centrem pro do−
spěle VHS v Chamu. Jeho jedna část
skončila minulý měsíc a máme požá−
dáno o pokračování projektu od září le−
tošního roku. Například naši žáci
v rámci tohoto projektu chodí na praxe
do sousedního Bavorska. Tato spolu−
práce se setkává s velkým zájmem.
n Mohou si žáci s  výučním listem
doplnit vzdělání maturitou?
Ve všech učebních oborech si mohou

dodělat nástavbové studiu a získat ma−
turitu. Ročně to využívá v průměru 30
absolventů učebních oborů.
n Předpokladem pro dobrou přípra−
vu žáků do života a do praxe jsou mo−
derně vybavené učebny a dílny. 

Za posledních 10 let
jsme do školy inve−
stovali neskutečné
peníze díky projek−
tům z Evropské unie.
Naší snahou je, aby
žáci při teoretické
i praktické výuce
měli možnost praco−
vat s nejmodernější
technikou. Nejnověj−
ší věcí, kterou máme
v  současnosti při−
pravenou a bude fi−
nancována z  evrop−
ských peněz, je nová
učebna a dílna
elektromobility. Dnes

už víme, že elektromobily a hybridní
automobily se budou vyrábět a bude
třeba profesních odborníků schopných
tyto vozy opravovat. Takže máme po−
danou žádost a připravujeme se na to,
že zrealizujeme stavbu této dílny za 18
milionů korun, včetně vybavení. Bude
to jedna z nejmodernějších dílen v této
lokalitě. To je jistě dobrá zpráva pro bu−
doucí automechaniky a autoelektrikáře.
Je to jeden z příkladů, jak se snažíme
naše studijní i učební obory vybavovat
moderní technikou.

n Takže školy bez jasné vize budou
výrazně pokulhávat za současnými
potřebami?
Škola vizi musí mít, jinak se nikam ne−
posune a zájem o studium ze strany
žáků bude minimální. Školní vzdělávací
programy musejí navazovat v  řadě
oborech na potřeby firem. Taková je
 realita.
n Barometrem úspěšnosti vašich
žáků jsou nejrůznější soutěže. Může−
te se pochlubit nějakým úspěchem?
Každým rokem naši žáci přivážejí řadu
ocenění. Naposledy to byl Tomáš Keila,
žák 3. ročníku oboru instalatér. V letoš−
ním školním roce se zúčastnil již třech
soutěží. Nejprve na Slovensku v Žilině
se umístil v týmové soutěži na druhém
místě, poté v oblastním kole v Chomu−

tově obsadil 1. místo a na základě to−
hoto výsledku postoupil do celostátní−
ho kola do Brna, kde získal krásné
3. místo. (re)

„Bez vize bude každá škola přešlapovat na místě,“

Úspěšný reprezentant SOŠ a
SOU Sušice Tomáš Keila, žák
3. ročníku oboru instalatér.

Ředitel SOŠ a SOU v Sušici 
Ing. Jaromír Kolář

upozorňuje ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Sušici Ing. Jaromír Kolář.
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n oslavy Svátku práce, které se uskuteční dne 1. května

2023 od 10 hodin v klatovském parku (Mercandinovy sa−

dy – kolonáda) Součástí programu bude dechová hudba

a vystoupení zástupce vedení ÚV KSČM.

n Na protivládní shromáž−

dění dne 17. 5. 2023 (stře−

da), které se uskuteční od

14.00 hodin na náměstí

 Míru v Klatovech. Vystoupí

zde předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná, herec

Ivan Vyskočil, ekonom Vítězslav Pilmaier, předseda Insti−

tutu české levice Josef Skála a zástupce DKP Gustl Bal−

lín. K podpisu bude připravena Petice KSČM proti zvyšo−

vání věku odchodu do důchodu v ČR. 

OV KSČM Klatovy se těší na společné setkání 
se všemi zájemci!

(pi)

Odmítáme prodloužení
odchodu do důchodu

OV KSČM Klatovy zve všechny občany 
na připravované akce: 
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Z dotazů na mne je patrné, že posled−
ní tři roky lidi zajímá zdravotní
stav, který se od roku 2019
mnohým zhoršil. Věda
tento stav vyhodnocuje
jako „postkovidový
syndrom“. Je jasné, že
je více stresu i díky
válce na Ukrajině,
mnoho dotazů dostá−
vám, zda nebude třetí
světová válka. Tak to určitě
nebude, ale v této vypjaté do−
bě je logické, že jistota není v ničem. 
Největší problém podle mé intuice je
„virová doba“ kvůli kovidu a je nutné
počítat s oslabením imunitního systé−
mu. To samo o sobě vyvolá spoustu
dalších zdravotních potíží. Proto se
vyplatí vyzkoušet mnou doporučené
alternativní způsoby léčby. 
Spočívají v mé akupresuře (zápěstí
na zápěstí a cca dvakrát týdně držet

cca 22 minut), užívání vitamínů a mi−
nerálů, protože při stresu je větší je−

jich spotřeba. Mnoha lidem
chybí rutin (ovlivňuje oči,

játra, kůži), kterého není
v  běžných potravinách
dostatečné množství,
další minerál je jod (štítná
žláza a žlázy obecně), B3,

Koenzym Q10, listové ky−
seliny, draslík, fosfor (srd−

ce), a jiné. Doporučuji zbavo−
vat se virů průběžně a vyzkoušel

jsem tři byliny – Rakytník + Šalvěj +
Zlatobýl. Tuto směs doporučuji v  ex−
traktech, nakapat najednou na jednu
polévkovou lžíci v  doporučeném
množství, užívat cca 4 týdny a dvakrát
ročně. K udržení dobrého zdravotního
stavu je nutný pohyb, alespoň dvakrát
týdně ujít cca 8 km. Nemalou roli ve
zdravotním stavu má stravování, ale to
je téma na samostatný článek. 

K udržení dobrého duševního a tím
i fyzického zdraví také patří sebereali−
zace, a to jak v pracovní oblasti, tak
v  rodině. Není nutné připomínat, že
když je zdraví, můžeme mít vše.
Partnerství, rodina, talent dětí, co
mají studovat – to je další oblast čas−
tých dotazů, které dostávám. Je do−
bré si uvědomit, že děti se vychová−
vají do maximálně osmnácti let a co
se nepovede, to se už nedohoní. Není
možné dospělým dětem radit, protože
vnucená rada je diktát
Co se týká vztahů, tak na to vždy mu−
sí být dva a po zkušenostech mám
pocit, že zde hraje velkou roli rodinný
systém a osud. Pokud má někdo ne−
rovnováhu v  rodinném systému, ne−
musí se mu dařit dobře a navíc pro−
blém přenáší do nově založeného ro−
dinného systému. Existuje možnost,
jak nerovnováhu napravit a to pomocí
vhodných rituálů. Z  praxe vidím, že

stále mnoho lidí svého partnera pova−
žuje za svůj majetek. Nechápe, že
vztah je dar a je jenom na nás, na jak
dlouho a komu jej darujeme. Každý
má právo do vztahu dobrovolně
vstoupit, ale i dobrovolně vystoupit. 
Před třiceti lety jsem přišel na sku−
tečnost, že mnoho lidí žije ve snu a
ne v  realitě. S  tím souvisí další pro−
blém – nedospělost. Důsledkem je, že
se neuvěřitelně velké množství lidí ne−
chá podvést. 
V příštích vydáních časopisu probere−
me podrobně každou kapitolu zvlášť.
Všem přeji hodně štěstí. 

Stanislav Brázda

věští známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

„Všechno je a bude jinak, než bylo a je
na každém, zda se dokáže přizpůsobit,“



31Rozhled 4/2023



32 Rozhled 4/2023

Historic club PAMK Klatovy

je již od roku 1999 nedílnou

součástí motoristického a

společenského dění v Klato−

vech a širokém okolí.

Počet členů se v posledních
letech pohybuje kolem sedm−
desátky, včetně několika žen.

V klubu jsou zastoupeny
všechny věkové kategorie od
juniorů až po seniory ve věku
kolem 80 let s bydlištěm v Kla−
tovech i širokém okolí (od Su−
šice až po Plzeň).
Klub má vlastní testační komi−
si pro provádění testací histo−

rických vo−
zidel, při−
čemž pro−
vádí testa−
ce historic−
kých vozidel
k jejich regis−
traci (uvedení na
tzv. veteránská čísla)
i pro nečleny klubu.
Každým rokem klub pořádá
velké množství akcí a dalších
se aktivně zúčastňuje. 
První z pořádaných akcí
v tomto roce je Klatovská auto
moto burza a bleší trh, která se
koná v sobotu 29. 4. 2023 od
7:00 hod. do 12:00 hod. v are−
álu naproti firmě Rodenstock.
„Přijďte prodat, co již nepotře−
bujete, a nakoupit, co vám
schází, nebo se jen tak podívat
a poklábosit,“ vyzívá předseda
klubu pan Stanislav Kolář
všechny příznivce motorismu.
Další konanou akcí je již 19.
ročník oblíbené a divácky

 atraktivní Jízdy Klatovskem,
soutěže historických vozidel
vyrobených do roku 1970, kte−

rá se koná 10. 6. 2023
se startem v kem−

pu v Běšinech.
N e d í l n o u
součástí té−
to jízdy je
i hodinová
z a s t á v k a
všech vozi−

del na Erbe−
nově náměstí

v Klatovech,
kde si lze všechny

startující veterány pro−
hlédnout. Jak již číslovka v roč−
níku napovídá, jedná se o sou−
těž s dlouholetou tradicí,
s mezinárodní účastí a s mno−
ha zajímavými vozy a motocyk−
ly z naší i zahraniční produkce.  
„Rád bych milovníky historic−
kých vozidel též pozval na za−
hájení sezony, které se koná ve
státní svátek dne 8. 5. 2023 od
10:00 hodin na náměstí Míru
v Klatovech. Kdo vlastní histo−
rické vozidlo, může se přidat
k vyjížďce, kdo nemá, může se
přijít jen tak podívat,“ uvedl
předseda klubu, pan Stanislav
Kolář. 

www.historic−pamk.cz

Milovníci historických vozidel
vás zvou na svoje akce
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Rostliny se po dlouhé pauze probu−
dily opět k životu. Všechno se začíná
zelenat a kvést a nás svěží barvy ja−
ra inspirují k úpravě našich zahrad a
ostatní zeleně. Naštěstí na to nej−
sme sami. Můžeme se obrátit na fir−
mu Šumavské zahrady s.r.o., Klato−
vy, která i tento rok nabízí komplexní
zahradnické služby. 
„Jaro je nejvhodnějším obdobím pro
výsadbu rostlin všeho druhu. Dosta−
tek vláhy v jarních měsících zajistí
možnost dobrého zakořenění nových
rostlin a jejich vitální růst po zbytek
roku. Než se však pustíte do výsa−
deb, je dobré mít zpracován osazo−
vací plán vaší
zahrady. Tato
zdánlivá malič−
kost může zá−
sadně rozhod−
nout o budouc−
nosti vašeho
soužití se zahra−
dou,“ říká ve−
doucí společ−
nosti Šumavské
zahrady pan
Sládek.
„Naši odborníci vám s tím rádi pomo−
hou. Zpracujeme návrhy od malých
zahrádek až po veřejné parky. Navští−
víme vás, vyslechneme vaše poža−
davky na využití zahrady a naši za−
hradní architekti zpracují osazovací
plán s optimálním rostlinným slože−
ním a s ohledem na specifické místní
podmínky vaší zahrady. Navrhneme
zahradu, dodáme rostliny i zahradní
komponenty, postavíme pergolu, ka−

mennou zídku, vybudujeme skalku,
šlapákovou cestu, založíme a budeme
udržovat trávník, namontujeme auto−
matické zavlažování, zasadíme stro−
my a keře a rádi je včas zastřihneme
tak, aby z nich byl co největší užitek. 
Tyto a další služby nabízíme nejen sou−
kromým osobám, ale také firmám, ob−
cím a městům. Na firmu Šumavské za−
hrady s.r.o. se samozřejmě můžete ob−
rátit, pokud už plánujete jakoukoli práci
se svou zahradou, parkem či veřejným
prostranstvím. Od drobných úprav až
po velké změny jsme k dispozici. Naše
firma provádí i stavební práce na za−
hradách. Jedná se zejména o pergoly,

terasy a s nimi spojené úkony. Poklá−
dání šlapákových cest a dlažeb, oblo−
žení okolo bazénů a vůbec veškeré ex−
teriérové stavební práce“, říká vedoucí
společnosti Šumavské zahrady s.r.o. 
Zeptali jsme se pana Sládka, zda se dá
najít řešení, jestliže na své zahradě ne−
mám prostor ke zbudování takto roz−
sáhlých a často nákladných staveb?
„Vhodným řešením na malé plochy
jsou jakési imitace či napodobeniny

skutečných, ale příliš velkých zahrad−
ních staveb, rostlin nebo třeba i vo−
dních ploch. Lze zhotovit cesty z pů−
dopokryvných rostlin namísto dláždě−
ných, zahradní jezírko lze symbolizo−
vat uhrabaným štěrkovým polem a
v rostlinném sortimentu jsou dnes
různí kříženci a kultivary dorůstající
malých rozměrů. Tímto zahradním
uměním, tedy napodobováním sku−
tečných krajinných scenerií v malém
měřítku zahrad, jsou proslulí Japonci.
Na jejich zahradách nebylo příliš pro−
storu, ale touha přenést si kousek pří−
rody domů a tak být přírodě vlastně
co nejblíže, je inspirovala k zmenšo−

vání a imitování přírody a krajiny. Pří−
kladem jsou bonsaje jako skutečné
malé stromy, zahradní lucerny jako
chrámové střechy na vzdálených ob−
zorech, uhrabaná štěrková pole jako
voda v pohybu. Zajímavým vodním
prvkem na zahradě může být i pítko,
nebo fontánka.“
Pan Jan Sládek pak doplňuje: „Šu−
mavské zahrady s.r.o. zajišťují veškeré
práce okolo vodních ploch, jezírek, po−

tůčků i napajedel. Rádi vám pomůže−
me s projekcí a výstavbou zahradního
jezírka, ať už se rozhodnete pro chovný
rybník nebo jen malou okrasnou tůňku.
Na našich internetových stránkách
www.sumavskezahrady.cz naleznete
galerii prací firmy, kde můžete načerpat
inspiraci i pro vaši zahradu. Dále se ta−
ké můžete podívat na krátké video na
youtube.com, kde stačí zadat do vyhle−

dávače Šumav−
ské zahrady a
podívat se na ně−
které naše práce. 
Nabízíme také
zemní a výkopo−
vé práce všeho
druhu, od mode−
lování a úprav te−
rénu, až po výko−
py přípojek, re−
tenčních nádrží a
základů pro ro−

dinné domy apod. Provádíme demolice
menších a středních objektů a uložení,
případně likvidaci suti a odpadů. Zajis−
tíme přepravu veškerého sypkého zbo−
ží, přímo na vaši stavbu. Ať už se jedná
o malé množství v řádech několika set
kilogramů nebo naopak v množství ně−
kolika desítek, případně stovek tun. 
Do nové zahradnické sezóny bych rád
popřál všem hodně zdraví, optimismu
a mnoho pěstitelských úspěchů.“   (pi)

Šumavské zahrady s.r.o. – kvalitní
partner pro vás a vaši zahradu
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V současné době se stále více
žáků ze základních škol hlásí do
oboru truhlář. Pokud mají děti rá−
dy dřevo, vůni dřeva, nemohou si

vybrat lepší obor. Proč studovat
obor truhlář právě u nás?
Naučí se vyrábět různé druhy nábyt−
ku i dalších truhlářských výrobků, ja−

ko jsou okna nebo scho−
dy. Budou pracovat nej−
en s masivem, ale i dal−
šími dřevěnými materiá−
ly, jako je dřevotříska či
lamino. Aby zvládli vyro−
bit cokoli, naučí se na
PC pracovat, překreslo−
vat a navrhovat různé
výrobky v programu
AutoCAD. Dřevovýroba
zažívá v současnosti
značný rozvoj a návrat
ke dřevu je stále větší.
Jako truhláři mohu žáci
například vyrábět náby−
tek na zakázku nebo
pracovat ve specializo−
vaných firmách na výro−
bu kuchyní či vestavě−
ných skříní. Absolventi
mohou pokračovat ná−
stavbovým studiem
v oborech skupiny zpra−
cování dřeva a výroby
hudebních nástrojů,
podnikání.
U nás ve škole máme

velmi šikovné a talentova−
né žáky. Příkladem je
František Huttr, žák 2.
ročníku oboru truhlář, kte−
rý zvítězil v  regionálním
kole pro Plzeňský a Karlo−
varský kraj a v mezinárod−
ním kole soutěže Mis−
trovství ČR oboru truhlář
2023 získal v silné konku−
renci 13 tuzemských sou−
těžících a 6 zahraničních
hostů z Polska, Maďarska
a Slovenska úžasné 5.
místo. Velmi zdatně si vedl
v mezinárodním kole sou−
těže Mistrovství ČR oboru truhlář
2023. V ohromné konkurenci vybojo−
val 5. místo. Dalšího úspěchu dosáhl
František Huttr na 19. ročníku soutěže
odborných dovedností žáků oboru

truhlář „O hoblík Káji Hoblíka“, které se
zúčastnilo 7 škol. V této republikové
soutěži zvítězil.

Ředitelka SOU v Domažlicích 
a ve Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková

SOU v Domažlicích je místem podporujícím
poctivá řemesla, design a kreativní tvorbu

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 je kvalitní škola,
která nabízí špičkové zázemí, moderní technologie a zařízení, inovativní vý−
ukové metody a kvalifikované učitele a mistry odborného výcviku. 
Učňovská truhlářská dílna se také zabývá zakázkovou výrobou, nabízí zajíma−
vé ceny pro širokou veřejnost, na zakázkách pracují nejlepší žáci 3. ročníku pod
dohledem a vedením svých učitelů. Můžete si u nás objednat strojní opracování
dřeva, naformátování desek, zhotovení nábytku aj. dle domluvy.
Truhlář patří mezi tradiční obory, navazuje na řemeslné dědictví našich předků a
zároveň je to jeden z nejrychleji se rozvíjejících oborů dneška. Uprostřed František Huttr – vítěz republikové soutě−

že O hoblík Káji Hoblíka.

Práce žáků 3. ročníku z učební truhlářské dílny
pod vedením Ing. Václava Dudy.
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1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše −
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž 
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
matu ritní zkouškou.

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

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

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

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

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

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

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

pro školní rok 2023/2024:

Nabídka studia

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

Trnkova 125, 345 61 Staňkov

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

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

SLEDUJTE
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KLATOVY
SDS Klatovy

6.4. v 19.30 h – UNIVERZITNÍ HARMONY ORCHESTRA LEUVEN –
60 umělců na jednom jevišti – benefiční koncert
16.4. v 15 h – ABY SE DĚTI DIVILY –  inscenace pro děti
17.4. v 19.30 h – ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
24. a 25.4. v 19.30 h – ZUŠ J. KLIČKY KLATOVY: TELEVARIETÉ
27.4. v 19.30 h – KONCERT PRO DVA KLAVÍRY A ORCHESTR
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

Galerie U Bílého jednorožce  
do 4. 6.  – VÝSTSAVA: MILENA DOPITOVÁ – A TO DRUHÉ PŘÁNÍ? 
29. 4. 2023, 15 h – VERNISÁŽ VÝSTAVY: SOCHY V ULICÍCH –
v Hostašových sadech v Klatovech, výstava potrvá do 31. 10. 2023
Kontakt – 376 312 049 

Kostel sv. Vavřince v Klatovech
14. 4. 2023 od 18 h – VERNISÁŽ VÝSTAVY: ANDRÁS CSÉFALVAY
– ANTI−IKAROS: JAK UNIKNOUT Z GRAVITAČNÍ STUDNY ČLOVĚ−
KA – výstava potrvá do 11. 6. 2023

Městská knihovna Klatovy
6. 4. 9–12 h – SPOLEČENSKÝ SÁL: SETKÁNÍ S MALÍŘEM –  nutné
se předem přihlásit – osobně v dětském oddělení, telefonicky na tel.
čísle 376 347 472 nebo na detske@knih−kt.cz. 
14. 4.  v 19 h – REFEKTÁŘ JEZUITSKÉ KOLEJE: JAN KLIČKA A
ČTYŘI GENERACE HUDEBNÍHO RODU – vzpomínkový večer 
17. 4. 13.30–15.30 h – ODD. PRO DĚTI A MLÁDEŽ: HRAJEME SI
(NEJEN) S PAPÍREM – PAPÍROVÉ DEKORACE „ČARODĚJNICE“
21.–22. 4. – BAROKNÍ JEZUITSKÉ KLATOVY 2023 
Kontakt – www.knih−kt.cz

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 

Výstavy:
do 28. 5. 2023 – CHODBA 1. NP: PEREGRINUS SILVA BOHEMICA
– 3D modely barokních památek

do 28. 5. 2023 – PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL, CHODBA 1. NP: KLATOVY
V OBRAZECH
do 28. 5. 2023 – VÝSTAVNÍ SÁL: POKLADY Z PŮDY

Ostatní kulturní akce:
12. 4. 2023 v 17 h – ŠUMAVA PRO POTĚŠENÍ OKA A DUŠE – pro−
mítání fotografa Jana Kavaleho
13., 14. 4. 2023 – BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN – snížené vstupné 
18. 4. 2023 – MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK – vstupné zdarma 
Kontakt – 376 326 362, www.muzeum.klatovynet.cz  

KLENOVÁ
Galerie Klenová

Výtvarné dílny: 
15. 4. 2023 ve 14 h – ZÁMEK KLENOVÁ: VÝTVARNÁ DÍLNA PRO
DĚTI K VÝSTAVĚ ZAPOMNĚNÍ – výtvarná dílna 29. 4. 2023 ve 14 h
– GALERIE U BÍLÉHO JEDNOROŽCE V KLATOVECH: KREATIVNÍ
TVOŘENÍ – MOZAIKA – akce pro děti ve věku 8–14 let.
Kontakt – 376 392 208, www.gkk.cz

NÝRSKO
Kulturní akce

6.4. a 7.4. 10–16 h – VELIKONOČNÍ TRH – DDM Nýrsko
20.4.2023 od 16 h – ČTENÍ PRO DĚTI – Městská knihovna 
20.4.2023 od 18 h – BESEDA MALAJSIE: CESTOVATELSKÁ BESE−
DA FRANTIŠKA BECHYNĚ – knihovna Nýrsko
20.4.2023 od 18 h – ŽÁKOVSKÝ KONCERT V ZUŠ
22.4. 2023 – TURNAJ VE STOLNÍM TENISE: DOPOLEDNE DĚTI,
ODPOLEDNE DOSPĚLÍ – sportovní hala 
1.5. 2023 – 44. ROČNÍK JARNÍHO PŘESPOLNÍHO BĚHU – areál po
sjezdovkou Nýrsko
Kontakt – 376 555 641, 724 432 755, www.knihovnanyrsko.cz

JANOVICE n. ÚHL.
Knihovna Janovice

5.4. v 18 h – NA SLOVÍČKO S ALENOU ZELENKOVOU – beseda
s tvůrkyní přírodních zahrad v sále MÚ, vstupné dobrovolné
20.4. v 18 h – ŠTĚPÁN JAVŮREK A KRUŠNOHORSKÉ PŘÍBĚHY –
v sále MÚ, beseda se spisovatelem
do 20.4. 2023 – MARIONETA, TO JSEM JÁ… – výstava marionet
sběratelky Jany Toušové v městské knihovně
Kontakt – 702 157 349, 376 392 559, www.knihovna−janovice.cz

MRÁKOV
Rockové akce

9. 4. ve 20.30 h – EXTRA BAND revival s hostem Radkem Zíkou –
KD Mrákov
22. 4. ve 20.30 h – KEČUP – KD Mrákov
Kontakt – www.kdmrakov.cz

STAŇKOV
Kulturní akce

15. 4. ve 20 h – ODYSSEA CLASICC (50 LET NA SCÉNĚ) + DOA
ROCK – KD STAŇKOV 

HORAŽĎOVICE
Kulturní dům

7. 4. ve 20 h – BRUTUS – velikonoční celovečerní bigbít
22. 4. v 19.30 h – DOKONALÁ SVATBA – Divadelní představení,
BOS Břežany
30. 4. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU: KAPELA HARMONY

Město Horažďovice
15. 4. ve 14 – MÍROVÉ NÁMĚSTÍ: DEN PROTI ÚLOŽIŠTI – setkání
všech, kteří jsou proti umístění úložiště radioaktivních odpadů

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Výstava „Toulky malebnou krajinou
Strážovska a Pošumaví“ je umístě−
na v budově městského úřadu ve
Strážově. Otevřena je od pondělí do
pátku v době pracovní doby měst−
ského úřadu. Potrvá do neděle 23.
dubna, kdy je ve Strážově pouť.
Před poutí v pátek 21.4., v sobotu
22.4. a v neděli 23.4. bude výstava
otevřena po celý
den.
Autorem obrazů
je Václav Mandák
z Bezděkova, kte−
rý se nám svěřil,
jak se dostal
k malování. 
„Pracoval jsem
v Kovodružstvu
Strážov a moji
dva kamarádi
z Klenové mě se−
známili s malí−
řem, grafikem
Vladimírem Levo−
rou, zakladatelem galerie na hradě
Klenová. S ním jsem chodil po okolí
Klatovska, Strážovska, zkrátka Pošu−
maví a sledoval jeho tvorbu. Právě
setkání s Vladimírem Levorou mě in−

spirovalo a dalo prvotní základy. Ta−
dy je ten první krůček k mému malo−
vání.“
Úryvkem z básně Josefa Kodýma,
kamaráda malíře Václava Mandáka,
vás zveme na výstavu. „Člověče, za−
brzdi, zpomal svůj denní běh. Podí−
vej, jak mistr palety tu zachytil barev−
ný kousek skvělých chvil – Strážov−

sko, Opálka a vůbec Pošumaví. Ne,
není to žádná moderna, jež snobis−
mem se zalyká, tvou řečí zde hovoří
poutavé obrazy Václava Mandáka.“ 

(re)

Pojďme se podívat, jak to těm
obrazům ve Strážově sluší

„Každý obraz musí mít svůj barevný akord,“ říká malíř
Václav Mandák.
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FIRMA MILSOFT a.s. přij−
me pracovnici/ka do admi−
nistrativy na zkrácený úva−
zek 30 hodin týdně. Poža−
dujeme základní znalost
práce na PC, spolehlivost,
zodpovědnost. Vhodné
i pro čerstvé důchodce.
Nabídky zasílejte na vese−
la@milsoft.cz. RR 23314

CAFÉ CHARLOTTE, zave−
dená firma s  dlouholetou
tradicí v  horském středi−
sku na Šumavě, hledá po−
sily do týmu na pozici číš−
ník / servírka. Nabízíme
stabilní pracovní poměr
v  celoročním provozu (i
v  případě dalších pande−
mických opatření), ubyto−
vání zdarma a jídlo za 50
%. Požadujeme pouze spo−
lehlivost a nadšení učit se
nové věci a dále se vzdělá−
vat. Praxe v  oboru a zá−
kladní znalost německého
jazyka u obsluhy je výho−
dou, nikoli podmínkou. RR
23329

PRACUJÍCÍ matka poptává

od konce dubna chůvu ke
svému miminku. Pracovní
doba: po–pá: 7–11(12) h.
Po celou dobu bude přítom−
nost matky. Hledáme spo−
lehlivou, zkušenou ženu, co
má ráda děti. Jedná se i o
hlídání přes léto. Částka do−
hodou Podmínka: chceme
vidět, jak potencionální chů−
va žije. Pokud máte zájem
kontaktovat po 11:00hod na
tel 722267265 nebo životo−
pis na email loudova.d@se−
znam.cz. RR 23286

PŘIJMEME prodavačku
znalou práce s pokladnou,
výprodej, prodejna Klato−
vy, tel. 602441949. RR
23332

PŘIJMEME řidiče, profe−
sák, solo 12 tun 3x týdně
Německo, tel. 602441949.
RR 23333

POPTÁVÁM byt ke koupi
3+1, 3kk, 4+1, 4kk. Stav
nerozhoduje. Nejsem realit−
ka a ani překupník!! Děkuji
za nabídky.
Tel. 721081547. RR 22999

PRONAJMU v centru
Klatov prostor 100 m2

vhodný k ordinaci.
Sousední prostor zko−
laudován jako zdravot−
nické zařízení, již v
provozu. Tel.:
602429820. RR 23234

ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ

PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kontej−
ner 1000 litrů. K odbě−
ru v Klatovech. Vhodné
na vodu pro stavbu.
Cena: od 1.150 Kč. Na
výběr z více kusů. Pěk−
né čisté zánovní od
1.500 Kč. Tel.
722660668.  RR 22846
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Maminky neumírají,
maminky jen usínají,
aby se probouzely

v srdcích svých dětí.
23. dubna 2023 uplyne
12. 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 23155

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Už jen kytičku na hrob
Ti můžu dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat.
Dne 31. 3. 2023 uply−
nul první smutný rok,
kdy nás opustil náš
milovaný manžel, tatí−
nek, dědeček a pradě−
deček, pan

Jaroslav Goby z Dlouhé Vsi.

S láskou vzpomínají manželka Antonie, děti
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

RR 23210

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám
čas, jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj
hlas. Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl žít, nás
milovat a mnoho toho ještě říct. Pro Tebe
přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten,

kdo Tě nejvíc miloval,
nepřestane nikdy na
Tebe vzpomínat.
Dne 18. dubna 2023

uplyne desátý smutný
rok, co nás navždy
opustil náš milovaný
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 23269

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají…
Dne 20. března 2023

to bylo 10 let, kdy od
nás navždy odešel pan

Václav Šlechta

z Bezděkova.

Za tichou vzpomínku
děkují manželka, syn a
dcera s rodinami. RR 23264

Kdo Tě znal, jen v dobrém vzpomene, kdo
Tě měl rád, nikdy nezapomene.

4. dubna 2023 uply−
nul šestý smutný rok
ode dne, kdy nás
opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dě−
deček pan

Antonín Krbec

ze Zdebořic.

29. března 2023 by
se dožil 80 let.
S láskou vzpomíná manželka a synové s ro−
dinami. RR 23213

Dobrý člověk neumírá
v srdci těch, kteří ho
milovali.
Dne 18. 4. 2023 uply−
ne 40 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 23254

Odešla jsi tiše, jak
osud si přál, ale v na−
šich srdcích žiješ dál.
Dne 11. dubna 2023

uplyne už 7. smutný
rok, kdy nás navždy
opustila paní

Anna Lorencová

z Mochtína.

S láskou stále vzpomínají manžel, syn a
dcera s rodinou. RR 23266

Dne 19. dubna 2023

uplyne 1 smutný rok,
kdy nás opustil náš
milovaný manžel, tatí−
nek a dědeček, pan

Václav Šavel 

z Poleně.

S láskou vzpomíná
manželka Marie, dcera
Vendula a synové Václav a Radek s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.     RR 23273

Jak tiše žila, tak tiše odešla. Skromná ve
svém životě, tichá ve svých bolestech. 

Dne 11. dubna 2023

uplyne druhý smutný
rok ode dne, kdy od
nás navždy odešla
paní 

Jiřina Siková

z Nedanic. 

Stále vzpomíná man−
žel, dcera, vnoučata,

pravnoučata a ostatní příbuzní. Děkujeme
všem za tichou vzpomínku.            RR 23270

26. března 2023 by se dožil 50 roků pan 

Petr Mašát 

z Janovic nad

Úhlavou.  

Zároveň v letošním
roce uplyne již 12 let

od jeho úmrtí. 
S láskou vzpomíná ta−
tínek a sestra s rodi−
nou. RR 23279

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene…
Dne 26. dubna 2023

uplynou 2 smutné ro−
ky, kdy nás navždy
opustil pan 

Jaroslav Roubal

z Tužic.

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami. RR 23281

Hvězdy už nesvítí, slun−
ce Ti nehřeje, už se
k nám nevrátíš, už není
naděje. Smutný je do−
mov, prázdno je v něm,
chybíš nám, chybíš
nám všem.
Dne 13. dubna 2023

uplyne 10. smutný rok
ode dne, kdy od nás navždy odešel pan

Břetislav Šmalcl z Malé Vísky.

Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkují děti
s rodinami.              RR 23285

Očím ses ztratila 
– ale v srdcích 

zůstaneš navždy.
Dne 22. dubna 2023

vzpomeneme druhé−
ho smutného výročí
ode dne, kdy nás na−
vždy opustila paní 

Marie Haisová

z Klatov. 

Stále vzpomíná manžel, syn Pavel s rodinou
a ostatní příbuzní.                          RR 23330



41Rozhled 4/2023

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Loučení žádné, ne−
zbyl Ti čas, jen velkou
bolest zanechal jsi v
nás. Měl jsi rád všech−
ny kolem sebe, pro ně
jsi žil a chtěl žít, srdce
se však zastavilo  a
musel jsi bez rozlou−
čení odejít.
Dne 10. 4. 2023 uplyne 1. smutný rok, kdy
nás navždy opustil pan

Petr Soukup z Myslíva.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka,
 sestra, dcera a syn s rodinami.     RR 23280

Utichlo srdce, uběhl
čas, vzpomínku v srd−
ci má každý z nás.
Dne 8. 4. 2023 uply−
ne 1. smutný rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila naše
milovaná maminka,
babička, prababička,
teta a sestra, paní

Drahomíra Koppová 

z Hor Matky Boží.

S láskou stále vzpomínají dcera s rodinou,
syn Pavel a ostatní příbuzní. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.     RR 23274  

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šla,
za ruce, které nám to−
lik pomáhaly. Děkuje−
me za to, že jsi byla,
za každý den, který jsi
s námi žila.
Dne 8. 4. 2023 uply−
ne 6 let ode dne, kdy
nás navždy opustila

naše milovaná manželka, maminka a ba−
bička, paní

Libuše Pilarčíková ze Švihova.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manžel Jan, dcery Libuše a Jana s rodinou
a bratr Jiří s rodinou. RR 23278

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
Dne 9. 4. 2023 uplyne
5. rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil ta−
tínek a bratr, pan

Václav Špeta

ze Švihova,

který by 18. 9. 2023 oslavil 73. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomíná syn Vašek a ses−
tra Fanča. Děkujeme všem, kteří vzpome−
nou s námi. RR 23265

Jak těžké je hledat slova, aby vyjádřila smu−
tek náš. Vzpomínky vracejí se znova a bo−
lest nezahojí ani čas.
Dne 28. dubna 2023

uplyne 20 smutných
let, co od nás navždy
odešel náš milovaný
syn, pan

Pepa Raišl 

z Dlažova.

Stále vzpomínají a ni−
kdy nezapomenou maminka, bratři s rodi−
nami a ostatní příbuzní. Děkujeme všem,
kdo vzpomenete s námi. RR 23231

Tiše jste odešli, jak osud si přál. V srdcích
však vzpomínky stále máme a všichni na
Vás vzpomínáme.
Dne 7. 4. 2023 uplyne
2. smutný rok, kdy nás
navždy opustila naše
drahá, milovaná man−
želka, maminka a ba−
bička, paní 

Mirjana 
Hamamdžić 

z Nýrska.

Dne 10. 4. 2023 uplyne
2. smutný rok, kdy nás
navždy opustil náš dra−
hý otec, syn a bratr, pan

Alen Hamamdžić z Chudenína.

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
Omer, Zlatan, Damir, Dženita, Simona, Tere−
za, Aria a Mia. Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi. RR 23276

…a když mě budeš po−
třebovat, prostě si za−
šeptej do srdíčka mé
jméno a budu tam…
Dne 22. 4. 2023 si při−
pomeneme 2. smutný
rok, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek, děde−

ček a pradědeček, pan

Jan Dolejší z Bezděkova, 

rodák z Dešenic.

Ve skutečnosti na Tebe myslíme každý den.
Navždy zůstaneš v našich srdcích. S láskou
vzpomínají manželka Marie, dcery Jana a
Eva, vnučky a pravnoučata.            RR 23282

13. dubna 2023

vzpomeneme 30. vý−
ročí úmrtí pana 

Karla Zahrádky 

a 25. června uplyne
již 10 let od úmrtí paní 

Libuše 

Zahrádkové 

z Nehodíva. 

S láskou vzpomíná
syn Karel a dcera
 Jitka s rodinou. 

RR 23207

Jen ten, kdo s Tebou
žil, ten jedině ví, co
Tvým odchodem ztratil.
Dne 18. 4. 2023 uply−
ne 12. 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 23085

Jak tiše žila, tak tiše
odešla. Skromná ve
svém životě, velká ve
své lásce a dobrotě.
Dne 30. března 2023

uplynul pátý 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 23086

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá…
Dne 22. března 2023
tomu bylo 7 let, kdy
nás navždy opustil pan

Karel Nový 
z Neznašov

a 29. března 2023
uplynul pátý smutný
rok  od chvíle, kdy od
nás navždy odešla paní

Alexandra Nová
z Neznašov.

Stále vzpomínají dcery
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

RR 23260
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Rád jsi žil, rád jsi pra−
coval, každému jsi jen
úsměv rozdával, ale
osud byl k Tobě krutý,
nenechal Tě s námi žít.
Dne 30. dubna 2023

uplyne 10. rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Václav Matějka z Běšin.

S úctou a láskou vzpomíná manželka, děti,
vnoučata a ostatní příbuzní. RR 23305

Přestala srdíčka tlouci, přestala ústa se
smát, budeme, rodiče drazí, stále na Vás

vzpomínat.
11. 4. 2023 uplyne
1. smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan

Antonín Sechter
z Puchverka.

A 10. 6. 2023 uplyne
5. smutný rok, co od
nás odešla paní
Miluše Sechterová

z Puchverka.

Za tichou vzpomínku
děkují synové s rodi−
nami. RR 23293

Dne 24. března 2023

uplynuly 3 roky, co
nás opustila naše ma−
mina

Alžběta 
Kalivodová

a 10. června 2023

uplynou 2 roky, co
odešel náš táta
Bohumil Kalivoda.

Vzpomínají synové
s rodinami.   RR 23287

Dne 1. dubna 2023

uplynulo 32 let, co nás
navždy opustil pan 

Václav Frančík 

a dne 20. dubna 2023

uplyne 5 let, kdy nás
navždy opustila paní 
Boženka Frančíková
ze Suché u Zavlekova.

Stále vzpomínají dcera Vendula s rodinou
a syn Láďa s rodinou. RR 23289

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 18. dubna 2023

uplyne 2. smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

František Procházka ze Zavlekova. 

S láskou a úctou stále vzpomíná manželka,
syn a dcera se svými rodinami a ostatní pří−
buzní. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

RR 23283

Přestalo tlouci srdce Tvé znavené, nebylo
z ocele, nebylo z kamene. Bolestí znaveno
přestalo bíti, nebylo léku, jímž mohlo žíti. 

Dne 12. 3. 2023 uply−
nulo 5 smutných let,
co nás navždy opustil
pan 

František Veringer

z Pačejova. 

S láskou a úctou stále
vzpomíná manželka
Marie, dcera Alena

s rodinou, syn Pavel s rodinou, vnoučátka
a ostatní příbuzní. RR 23288

Přestalo srdíčko tlou−
ci, přestala ústa se
smát, budeme, ma−
minko drahá, stále na
Tebe vzpomínat.
Dne 20. 4. 2023 uply−
ne 43 let od úmrtí paní 

Antonie Maxové

ze Zavlekova.

Za tichou vzpomínku děkují dcera a syn
s rodinami a ostatní příbuzní. RR 23290

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 2023

uplyne 8. 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 23291

Dne 23. dubna 2023

uplyne 2. smutný rok
od chvíle, kdy nás po
dlouhé nemoci opustil
manžel, tatínek a dě−
deček, pan

Pavel Saska.

S láskou vzpomínají
manželka Anna, dcery
Olga a Pavla s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.                               RR 23294

Cokoliv jsme na Tobě
milovali a čemukoliv
jsme se obdivovali, trvá
a potrvá v očích všech
a ve věčnosti časů…
Dne 12. dubna 2023

uplyne desátý rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila paní

Libuška Bečková.

Děkujeme všem, kdo vzpomenete s námi.
S láskou stále vzpomíná manžel Pavel, dcery
Libuška a Eliška, sestry s rodinami a všichni
fotbaloví kamarádi. RR 23302

Co osud vzal, to nevra−
cí, i když nám srdce kr−
vácí. Ta rána stále bolí,
zapomenout nám ne−
dovolí. 
Dne 11. dubna 2023

uplyne 5. rok od úmrtí
pana 
Miroslava Krejčího

z Kunkovic

S láskou vzpomíná Vendula, Marta a Vašek
s rodinami. RR 23303

Dne 20. 4. 2023 tomu
bude již 10 let, co nás
navždy opustil pan 

Stanislav Dufek

z Hodousic. 

Stále vzpomínají Táňa
s manželem, Míša, Tá−
nina a Standa s rodi−
nami. RR 23312
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Již není mezi námi, již není slyšet známý
hlas, nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás tolik rád.
Dne 22. 3. 2023 uply−
nul třetí rok od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til drahý manžel, tatí−
nek a dědeček, pan

Antonín Papež 

zahradník z Klatov.

S láskou vzpomíná
manželka Miluška

s rodinou. RR 23284

Kdo byl milován, žije
v našich srdcích stále.
3. 1. 2023 zemřel můj
manžel

Václav Kubice

ze Strážova.

S láskou a úctou
vzpomíná celá rodina
a příbuzní.   RR 23299

Tvé oči se zavřely,
srdce přestalo bít,
 avšak vzpomínky na
Tebe, ty budou navždy
v nás žít.
Dne 7. dubna 2023

uplynou již 3 roky ode
dne, kdy nás navždy
opustil pan 

Václav Forman z Kocourova. 

S úctou a láskou vzpomíná manželka, syno−
vé Václav s rodinou, Zdeněk s přítelkyní,
vnoučata a pravnoučata. RR 23324

Úsměv a lásku jsi do−
kázala dát, teď může−
me jen tiše vzpomínat.
Dne 10. 4. 2023 by
oslavila naše drahá
maminka, babička,
prababička, prapra−
babička a teta, paní

Barbora Vlasáková

z Točníka

krásné 100. narozeniny.
Kdo jste ji znali, prosíme o tichou vzpomín−
ku. Za celou rodinu s úctou a láskou Miluš a
Pavla vnučky s rodinami a ostatní příbuzní.

RR 23326

Už jen na hrob kytičku Ti můžeme dát, po−
kojný a věčný spánek přát. Utichly kroky
i Tvůj hlas, ale obraz Tvůj zůstane v nás.
Dne 17. dubna 2023

uplyne 1 rok, co nás
opustila manželka,
maminka, sestra, ba−
bička a prababička,
paní

Věra Lencová

z Děpoltic.

S láskou vzpomíná
manžel a dcery s rodinami. RR 23322

Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou
bolest zanechala jsi v nás. Měla jsi ráda
všechny kolem sebe, pro nás jsi žila a chtě−
la žít, srdce se však zastavilo a musela si
bez rozloučení odejít. Vzpomínky v srdcích
stále máme a všichni na Tebe vzpomínáme. 
Dne 10. 4. 2023 uply−
nou čtyři smutné roky,
kdy dozněla píseň ži−
vota naší drahé ma−
minky, babičky, pra−
babičky, sestry a tety

paní Zdeňky Jirků

z Horažďovic. 

S láskou a úctou vzpo−
mínají dcery Ivana,
Jarka, Zdeňka s rodinami, 
vnoučata Lukášek, Petřík, Jiřík, Ivanka a
 Lucinka, pravnučky Emmička a Izabelka.

RR 23301

Dne 25. března 2023

tomu bylo 10 let, co
nás opustil pan

Jaroslav Bublík

z Nezdic 

na Šumavě.

S láskou stále vzpomí−
nají manželka, dcery
Pavla + Jaroslava

s rodinami a ostatní příbuzní. Všem, kteří
vzpomenou s námi, děkujeme.      RR 23300

Odešel jsi tiše, jak
osud si přál, ale v srd−
cích svých nejbližších
žiješ dál…
Dne 18. dubna 2023

uplyne 14 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 23298

Přestalo srdéčko tlou−
ci, přestala ústa se
smát, budeme, ma−
minko drahá, na Tebe
vzpomínat.
Dne 6. 4. 2023 uply−
ne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opus−
tila paní 

Jaroslava Lincmajerová 

roz. Kaderová.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 
RR 23317

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
Dne 14. dubna 2023

vzpomeneme 2. smut−
ného výročí, kdy nás
navždy opustil milova−
ný manžel, tatínek, dě−
deček a pradědeček,

pan Václav Plánička z Plánice.

S láskou vzpomíná manželka, dcera Hana
a synové Václav a Vlastimil s rodinami.

RR 23307

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Mìl rád všechny 
kolem sebe, pro nì

žil a chtìl žít.
Dne 11. dubna 2023

uplyne 15. 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 23296

Dne 5. dubna 2023

vzpomeneme 10. vý−
ročí úmrtí pana
Vojtěcha Sádlíka

z Kydlin.

Za vzpomínku děkují
synové s rodinami a
dcera s rodinou.

RR 23343

Dne 6. 4. 2023 by se
dožila 100 let naše ma−
minka, babička a pra−
babička, paní

Jarmila Černá

rozená Hošťálková

ze Zbyslavi.

S láskou vzpomínají dě−
ti s rodinami. RR 23214
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HLEDÁM na pronájem byt
1+1 v Klatovech, možno i
zařízený. Slušný mladý pár.
Tel.: 602441949. RR
23331

DOMÁCÍ VAJÍČKA od sle−
pic z  volného chovu. 5 Kč
za kus. Tel.: 607933661.
RR 23277

RÁDIO, cibulák nepoužitý
zabalený, d. hodinky pozla−
cené, koš na prádlo, šálky
na kafe, poličku + malova−
né hrníčky, lampičku na zeď
– zároveň je to polička na
zeď. RR 23339

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 5−
6 m x 3 m x 3 m – více ku−
sů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech. Vnitř−
ní rozvod elektřiny vč. jisti−
čů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Unimo buňku, obloženou
palubkami nebo vlnitým
plechem. Pozinkový vlnitý
plech, barvený. Buňky jsou
v  pěkném stavu. Dále pro−
dám maringotku, obloženou
palubkami, zařízenou
k  okamžitému používání,
dřevěné zahradní domky 4−
5 m x 2,4 m. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
604867469. PM 23018 

PRODÁM dvě nástěnné
skříně. Rozměry 212 x 50
x 40 a 90 x 55 x 50. Velmi
levně. Klatovy, tel.:
603163061.

KRMNOU pšenici a ječmen,
700 Kč/q. Brambory 12
Kč/kg. Tel.: 603512222. RR
23295

KŘOVINOŘEZ Oleo−Mac
Spar ta 250, rok výroby
2021, záruka do října 2023,
tel.: 736257601. RR 23328

PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 3m x 1m
x 0,15m a 2m x 3mx
0,15m, místo odběru Jižní
Čechy., dále panely 2,2m
x 0,6m x 0,1m, Plzeň a
okolí. Možnost naložení a
zajištění dopravy. Tel.:
604867469, 603383211.
PM 23019 

PRODÁM originál plakáty
Pitsburg Mar tina Straky a
Jardy Jágra, LP desky staré
50 let. Plzeň. Tel.:
721192337. PM 23047

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenského
muzea okupace a osvobo−
zení západních Čech vo−
jenskou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kordí−
ky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacá−
ky, šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

KOUPÍM staré pivní lahve a
sklenice s nápisy pivovarů.
I jednotlivé kusy, děkuji sbě−
ratel. Tel.: 732170454. PM
3002

VYKLÍZÍTE byt, garáž, cha−
lupu? Koupím různé staré
věci – kanystr USA, Wehr−
macht, hasičsko−tesařskou
sekeru, váhy, kávomlýnek,
sošky z porcelánu, zavírací
nože, zapalovače na benzin,
dílenský svěrák, kamenino−
vé hrnce−formy na pečení
apod.Tel.:732431470. PM
23008

PRODÁM PROFI seka−
cí mulčovací speciál
SNAPPER, dvouválec
22 HP, záběr 133 cm,
rok starý, top stav. PC
200.000 Kč, nyní jen
88.000 Kč. Tel.
604589329. RR 23052

PRONAJMU v centru
Klatov nebytový pro−
stor 120 m2, vhodný
jako dílna, obchod,
sklad. Tel.:
602429820. RR 23235

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

PRODÁM PLASTOVÉ
SUDY 220 l, cena 300
Kč, tel. 603819297. RR
23050

PRODÁM čisté IBC NÁ−
DRŽE 1000 L za 1700
Kč. Tel. 604589329.
RR 23049

Těžké je bez Vás žít, chybí nám Váš úsměv a
pohlazení. Nikdo Vás nenahradí, tak na
hrob chodíme s kytičkou a vzpomínkou na
Vás už dlouhých 25 let. 

17. 3. 1998 nás na−
vždy opustila paní 

Věra Vanková 

a 21. 5. 1998 nás na−
vždy opustil pan 

Karel Vanka.

Kdo jste je znali vzpomeňte si s námi. Syn
Luboš s rodinou. 

RR 23344

Že čas hojí rány, je jen
zdání, stále je v srdci
žal a smutné vzpomí−
nání.
Dne 28. 4. 2023 uply−
ne 6. smutný rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Luboš Nový

ze Sobětic.

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka a dcery s rodinami.        RR 23297
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KOUPÍM staré hrnečky,
hrnce−kameninu, váhy, por−
celán, sklo, obrazy, hračky,
hodiny, hodinky, trojúhel.
plechovky od olejů, moto
díly−Jawa, Moped, Pionýr,
reklamní plech. cedule na
zeď. Tel.: 732431470. PM
23007

KOUPÍM do sbírky staré piv−
ní lahve z Klatovska, Domaž−
licka a Plzeňska. Slušné
ohodnocení samozřejmostí.
Děkuji za jakoukoliv nabíd−
ku. Tel.: 604709879. RR
23327

Z POZŮSTALOSTI KOUPÍM
vše staré: porcelán, kamen−
né hrnce, hodiny obrazy,
nádobí, váhy, rádia, vojen.
věci z  války atd. Tel.:
737903420. PM 23004

KOUPÍM staré jízdní kolo do
r. 1950, mosaznou pumpič−
ku, starou Babetu i nepo−
jízdnou, Škodu 120M, nová
zadní světla aj. náhradní dí−
ly, také na starého Pionýra.
Návody na obsluhu a kata−
logy, dobové prospekty.
Tel.: 721730982. PM
23010

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový ná−

bytek, gauče, noční stolky.
Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696

a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 23131

KOUPÍM staré dětské hrač−
ky, vánoční ozdoby, rádia,
mlýnky, hmoždíře, lustry.
Mopedy, motorky, Pionýry,
motopřilby, smalt. nádobí,
panenky, obrazy, porcelán
apod. Tel.: 605080878. PM
23005

KOUPÍM staré věci z  do−
mácnosti: lívanečníky, lam−
pičky, porcel. sošky, foto−
aparáty, formy na pečení,
mince, vyznamenání, ká−
vomlýnky, obrazy, šperky
apod. Tel.: 605080878. PM
23006

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 23009

KOUPÍM starou vojen.
vzduchovku do 7 tis. Kč, po
pilotech a mechanicích
ČSLA vše, maskáče, saka,
čepice, rajtky, pohraniční
stráže, vyznamenání, od−
znak NB a vzorný voják do r.
1960 – až 3 tis. Kč. Odzna−
ky voj. učilišť, pilotní aj. Tě−
žítka ve tvaru modelů voj.
techniky, ND na vozy Škoda
do r. v. 1988. Tel.:
721730982. PM 23011

KOUPÍM srovnávačku s
protahem KDR nebo RO−
JEK. Tel.: 774707147. PM
23014

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU
i v  nálezovém stavu a dále
MOPEDA na ryby. Tel.:
728209526. PM 23024

SBĚRATEL koupí staré ob−
razy a jiné starožitnosti. So−
lidní jednání. Tel.:
608979838, E−mail: vladis−
lav.soucek@seznam.cz.
PM 23028

STARÉ HRAČKY vyr. do r.
1980 – např. autíčka, bul−
dozery, bagry, vesmírná vo−
zidla, vláčky, vše na klíček
nebo bez, na dálkové ovlá−
dání, dále starý betlém,
loutkové divadlo, samostat−
né loutky, hračky můžou být
poškozeny. Tel.
603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 23031

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v  horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel.: 603383211
736139113. PM 23021 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy i pa−
nelové cesty. Tel.:
736139113. PM 23022 

VOJENSKÝ bazar: zdarma
nabízíme odborné oceňo−
vání historického vojen−
ského materiálu, převážně
z období I+II světové vál−
ky. Též možnost odkupu,
nebo prodeje. Tel.:
731454110.

ŽENA, která ráda tančí, hle−
dá štíhlého, sympatického
tanečníka do 65 let na spo−
lečenské tance v  Plzni a
blízkém okolí. Tel.:
775497976. PM 23044

KOUPÍM tento typ křesel a
starožitný nábytek a náby−
tek do roku 1980. Stav ne−

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 23132

VYKOUPÍME starší staveb−
ní stroje, nákl. automobily a
zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup želez−
ného šrotu. Tel.:
604867469. PM 23020

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

PRODÁM nový dvojhrob,
hřbitov sv. Jakuba v Klato−
vech. Cena dohodou. Tel.:
775120942. RR 23275

PRODÁM rod. dům ve Švi−
hově se zahradou. Tel.:
603364413. RR 23292

PRODÁM dvojhrob – vyzdě−
ná hrobka s krycí kamennou
deskou – v  Loučimi. Tel.:
723335700. RR 23318

NABÍZÍM k prodeji zahradu
v TC východ /400 m2/ ve
směru k tachovské aleji.
Chatka, kůlna na zahradní
nářadí, vyhrazen prostor na
záhony květin a zeleninu,
vzrostlé stromy, keře, skle−
ník, studna. Důvodem stáří.
Zn: Nejvyšší nabídce. Kon−
takt:374723276. PM 23049

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−
taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 23081

KOUPÍM JAWA, SIMSON,
MZ, ČZ,  PAV. Na stavu ne−
záleží. Tel. 723971027. RR
23138

KOUPÍM Škoda 110R, Ra−
pid, Garde. Stačí SMS  –
zavolám. Tel. 603535061.

PRODÁM skútr YUKI 50
SPEEDY, rok 2006, TK
9/2024, 11360 km, tel.:
732816976. RR 23272

PRODÁM VW CADDY
2.0TDI r.v. 2017, 5 míst,
najeto 70.000 km, plná vý−
bava, přídavné topení, od−
počet DPH, záruka – neha−
varováno. Cena 549.000
Kč. Tel. 603535061.

PRODÁM JAWA 20, r.v.
1972 a ČZ 175 TPZ 1356,
r.v. 1983. Cena dohodou.
Telefon 602418418. RR
23304

ŠKODA Combi Felicie 1.3
LPG, 226 tis. km, r. výr.
2000, TK 9/2023, tažné za−
řízení, klimatizace, centr.
zamykání, tel.: 720648973,
cena dohodou. RR 23321

PRODÁM Citroen Jumpy,
plechová verze, r.v. 2009,
obsah 1.6 hdi,bílá, tažné
zařízení, 3 místa, parkovací
senzory, po velkém servisu,
nová stk a emise,  cena:
135.000 Kč, Klatovy, Tele−
fon: 723439518. RR 23336

PRODÁM Dacia Sandero,
r.v. 2014, obsah 1.2 +
LPG, nový model, tmavě
modrá barva, servo, cen−
trál, el okna, velmi pěkný
stav, nová stk, abs, imobili−
ser proti krádeži, malá spot−
řeba, super cena: 135.000
Kč, KT, Tel: 723439518. RR
23337

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 12/ 2012, obsah
1.6 tdi, 77kw, najeto
210tkm, stříbrná metalíza,
airbagy, klima, esp, velmi
pěkný stav, nová stk a emi−
se, cena: 149.000 Kč, KT,
Telefon: 723/439518. RR
23334

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP − (chromovaný,
dýhovaný, selský), lus−
try, lampy, vánoční
ozdoby, hračky, hodin−
ky, vyznamenání, od−
znaky, a jiné. Možnost
vyklizení celé pozůsta−
losti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM
23029

KOUPÍM DVOURYCH−
LOSTNÍ BABETU. Tel.
604589329. RR 23054

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou proskle−
nou vitrínu. Dále litino−
vou výlevku, starý truh−
lářský ponk s dřevěný−
mi závity, řeznický špa−
lek, různé litinové no−
hy,dílenský ponk,
plechové skříňky se
šuplíky. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322, pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 23032

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Kou−
pím staré českoslo−
venské motocykly
všech značek, v ja−
kémkoliv stavu i jedno−
tlivé díly. Přijedu ih−
ned, platím ihned v ho−
tovosti. Slušné a féro−
vé jednání. Tel.:
607946866. E−mail:
klsp@seznam.cz.  RR
23088

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i
nekompletní, torza,
rámy, motory, blatní−
ky, staré technické
průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci
aj. Přijedu a zaplatím
na místě. Nabídněte,
určitě se domluvíme.
Telefon: 603237242,
e−mail: flemet@se−
znam.cz. RR 23001

PRODÁM stavební
Dumper s dieselovým
motorem, nosnost
1200 kg. Cena 50.000
Kč. Tel. 604589329. RR
23053

Blahopřání
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PRODÁM Peugeot 207 sw,
r.v. 2009, obsah 1.6 hdi,
najeto 191tkm, 1 majitel, po
velkém servisu, platná stk,
cena: 59.000 Kč, telefon:
723439518. RR 23335

PRODÁM Peugeot 207 sw,
r.v. 2009, obsah 1.4 benzin
54 kw, servo, abs, imobili−
ser, tažné zařízení, velmi
dobrý stav, cena: 79.000
Kč, Telefon: 723439518.
RR 23338

PRODÁM zánovní letní pneu
zn. DUNLOP, 185/60/15,
cena dohodou. Tel.:
731163829. PM 23037

Koupím historický moto−
cykl nebo moped. Tel.:
777746668. PM 23013

VŠ 75/170/75 hledá přítel−
kyni, tel.: 728176693. RR
23271

HLEDÁM pohodovou, fajn
ženu, které také už po le−
tech vztahu chybí pohlazení
a hezký sex, dobrý kamarád
a milenec. Hledám diskrét−
ní, trvalý vztah bez narušení
soukromí. Jsem
52/180/85, sportovní muž,
sport. postavy, diskrétnost
a vzájemná důvěra podmín−
kou. KT, DO. Tel.:
733407817. RR 23308

ZRALÝ muž 55 s duší kluka
180 cm hledá k sobě spříz−
něnou „duši“ pro společně
prožitý čas naplněný lá−
skou a něhou. Trvalý vztah
uvítám. Písemné nabídky
prosím do redakce. RR
23313

72LETÝ hledá přítelkyni,
která už také nechce být sa−
ma a může být i starší, než
jsem já a je pouze z Klatov
nebo z Plzně. Děkuji. Zkus−
me štěstí. Odepište do re−
dakce a já zavolám všem.
Nekuřák. RR 23316

NAJDI partnera v Bavor−
sku www.vdejsedobavor−
ska.cz , tel.: 702891012.

66/170, rozved., mlad.
vzhledu, zajištěný. Hledám
elegantní, dominantní přítel−
kyni – paní. Souznění duší.
Najdeme spolu štěstí? Tel.:
607293848. RR 23320

ROZV. muž 73/174 štíhlejší
a mladšího vzhledu hledá
štíhlejší ženu přiměřeného
věku na vážný a trvalý
vztah, která ještě věří v  lá−
sku. Zájmy: kultura, cesto−
vání, příroda, tanec. Jsem
abstinent nekuřák. Láska
kvete v  každém věku, tak
proč toho nevyužít. Klatovy,
Sušice a okolí. Odpovím
všem. Tel.: 792357733. RR
23325

NEKUŘÁK 52/180, střední
postavy, s různými zájmy
(přiroda, zvířata, výlety, kul−
tura…) hledá k seznámení
sympatickou a veselou,
prostě fajn ženu do nepoho−
dy, štíhlejší postavy, do 52
let. Jestli jsi z KT, DO, PJ a
okolí a máš zájem o sezná−
mení, budu rád za odpověď
na čísle 728188120. RR
23340

37/185 NEKUŘÁK, bezdět−
ný, rád by se seznámil

s dívkou výhradně od 16−19
let, ne starší ženy. Mám rád
cestování, kulturu a vím, co
od života chci.
Tel.:604969788. PM 23045

PŘEJI SI najít přítele – ak−
tivního, vysokého, zdravé−
ho, 65–70. Preferuji odlou−
čené partnerství – společný
volný čas, ale vlastní do−
mácnost. SMS na tel.:
731560612. RR 23262

60LETÁ hledá přítele, který
má vztah k dětem a který ví,
co chce. Do 60 let. Mám rá−
da přírodu, výlety apod. Au−
to vítáno. Zn.: Věrnost a
upřímnost. Odpovědi zasí−
lejte do redakce. RR 23263

HLEDÁM kamaráda kolem
70 let pro společné pro−
cházky a posezení u kávy.
Prosím nabídky písemně
do redakce. RR 23319

JSEM VDOVA 75 let, hle−
dám přítele abstinenta, ne−
kuřáka pro společné chvíle
a procházky. Tel.:
728819628. RR 23306

75LETÁ důchodkyně hledá
kamaráda nebo kamarádku
na občasná setkání v kavár−
ně, návštěvu divadla, pro−
cházky apod. Tel.:
734720159. RR 23341

KDO NEMÁ nikoho, s  kým
by si povídal a šel na pro−
cházku, ať zavolá 76leté
vdově na tel. 603942873.
Zn.: Nekuřák−nekuřačka.
PM 23046

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme –
zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – posta−
víme. Poté si můžete v kli−

du užívat bezpečí vašeho
domova. Volejte:
733710319, pište: bez−
dek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.

PŘEVEDU záznamy z vide−
okazet na flešku nebo
DVD, levně. Tel:.
777554484. PM 23003

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 23133

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980 a
starožitný nábytek a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji pro−
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 23134

60LETÁ BACULE. Máš
rád macatý? Jsem tu
pro tebe. Mazlení, orá−
lek, klasika. Plzeň 7−19
hod. Tel.: 773937736.
KŘI PM 23042

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekonstruk−
ce bytového jádra, ob−
klady, dlažby, bourací
práce a další práce
dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlic−
ko, Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 23018

ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí rekonstrukce,
strojní omítání, stavby
komínů, revize, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
23080

ÚDRŽBA ZAHRAD,
PALIVOVÉ DŘEVO,

SEKÁNÍ TRÁVY, 
STŘIH ŽIVÝCH PLOTŮ, 

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
PLOŠNÉ VÝŘEZY, 

ŠTĚPKOVÁNÍ
tel.: 728 70 90 70

www.kacim.cz 
RR 23130

ZAPLATÍM min.
20.000 Kč za každou
starou pivní lahev s
nápisem: Klečka, Dol−
lanský, Petrmichl,
Gotz, Stubenbach, Ja−
rolím, Pauli, Šebesta,
Melan, Kolinec, Maš−
tovský, Plánice, Kun−
dratitz, Lešer, Šubrt,
Mačice, Watzlawick,
Vrhel, Čejna atd. Kou−
pím i celou sbírku lah−
ví. Tel. 606245515. RR
23034

DERATIZACE, 
LIKVIDACE VOS, 

HUBENÍ ČMELÍKŮ,
tel.: 724 695 640

RR 23130+

NABÍZÍM stříhání ži−
vých plotů, prořezává−
ní ovocných stromů,
sekání trávy a údržbu i
realizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 23115

NÁSTŘIKY PODVOZKU
automobilu proti korozi
přípravkem BODY. Tel.
604589329. RR 23051

Tel. 730 509 461

ZDRAVÍM pány sexu −
chtivé a příjemné!
Splňte si svůj sen, smy−
slná šelmička se těší na
pány každého věku.
SMS nepište, pouze vo−
lat na tel.: 730509461.
KŘI PM 23039
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