
K
LA

TO
VY

: 
P

S
Č

 3
3
9
 0

1
, 
V

íd
e
ň

sk
á
 2

1
8
  
– 

 3
7
6
 3

6
0
 3

1
1
, 
6
0
5
 7

8
8
 0

0
5
  
fa

x:
 3

7
6
 3

6
0
 3

1
2
  

In
te

rn
e
t:
 w

w
w

.v
m

i−
ro

zh
le

d
.c

z 
  
E

−m
a
il:

 r
e
d

a
k
c
e
@

vm
i−
ro

zh
le

d
.c

z
4
. 
5
. 
2
0
2
2

5
2022 



2 Rozhled 5/2022

Milí čtenáři,

podle několika
z vás jsem se
v amatérské před −
povědi počasí na
duben docela
strefil. Téměř celý
duben bylo poča−
sí opravdu aprílo−

vé, letní teploty se střídaly s mrazi−
vými nočními teplotami, ledovým
větrem někde doplněným i sněhem
a občas deštěm. Nebylo nic neob−
vyklého, když za 24 hodin poskočil
teploměr i o 20 stupňů. Přesto to
byl měsíc hezký a jarní. 
Květen bývá měsícem ještě krás−
nějším, od prvního dne je měsí−
cem lásky, měsícem, kdy jaro již

naplno získalo vládu nad přírodou.
Ježci začínají pobíhat za svou jež−
kovou, v korunách stromů už se
líhnou ptáčátka, vzduchem je sly−
šet let čmeláků. Kvete vše, co
kvésti má. U plotů a na mezích se
už příjemně zelená mladá kopřiva
a vlaštovičník, na mezích šalvěj.
Rozkvete černý bez. V lese je vidět
mlaďoučké kapradí a medvědí čes−
nek. A tak, i když jsme neseli, mů−
žeme sklízet plody země.
Nastává čas, který je podle slavné
léčitelky a bylinkářky abatyše Hil−
degardy z Bingenu tím nejlepším
časem pro sběr léčivých rostlin,
protože v tomto období mají nejsil−
nější léčivé účinky. Tak když už ne−
najdete nějaký jiný smysluplný dů−
vod pro výlety do přírody, můžete
třeba začít se sběrem bylinek, než
nám to třeba někdo chytrý, nejlépe
z Bruselu, zakáže. O významu léči−
vých rostlin a léty prověřených

způsobů prevence zdraví a léčby
jsou dnes již přesvědčeny i mnohé
lékařské kapacity, jak se ostatně
v mnoha článcích v Rozhledu již
zmiňovaly. 
Ostatně příroda je i v této době,
tak náročné na naši psychiku, nej−
větší radostí i zdrojem, z kterého
se dá zcela jistě stále doplňovat
pozitivní energie. I když se k ní ne−
chováme zrovna vždy vzorně,
slunce stále svítí, vzduch a voda
nádherně šumí, stromy, pokud to
zrovna není les po kůrovci, se
krás ně zelenají a pobyt na Šumavě
je stále tou nejlepší relaxací. Kvě−
ten je měsícem, který je pro aktivní
odpočinek v přírodě jako dělaný.
Čas lásky jsme pěkně podle po−
hanských zvyků dávných předků
zahájili pálením čarodějnic a po−
řádnou oslavou s klobásami a pi−
vem. Snad alespoň někdo si po té
probdělé noci 1. května, na Svátek

práce, připomněl, jak je pro nás
práce důležitá, a já si myslím
i zručnost a schopnosti, k uspoko−
jování všech našich lidských po−
třeb, protože, jak by řekl můj děde−
ček: „Když nezvořeš a nezaseješ,
tak nejíš“.  Také ostatní květnové
dny jistě budou plné zajímavých
aktivit, o některých si můžete pře−
číst v tomto vydání, které je dobré
pro radost a čerpání síly využít.
Květen patří mezi nejkrásnější mě−
síce v roce a byl by hřích si jej ne−
užít. Také nikdo z nás neví, kolik
tak krásných měsíců ještě zažije,
proto zapomeňte na televizi, jděte
se projít, tancovat, posilovat, ve−
změte do ruky knížku, jděte na
koncert, za přáteli, nebo na kutě,
ale žijte na plno. Nikdo vám ani mi−
nutu vašeho života nevrátí.
Příjemně slunečný a voňavě roz−
kvetlý květen i hezké čtení Rozhledu
vám přeje Karel Bárta, šéfredaktor.
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Milovníci dechovky a hezkých písni−
ček se mohou opět těšit na další roč−
ník festivalu tanečních koncertů na
krytém parketu v Dolní Lhotě u Kla−
tov. Příznivá situace s vývojem koro−
nakrize umožnila organizátorům opět
připravit seriál vystoupení vynikají−
cích dechovek z Jižních Čech, Plzeň−
ska i Chodska. 

n 5. června (neděle) – V. ŽÁKOVEC &
A. VOLÍNOVÁ z Plzně, 15.00−19.00 h

n 25. června (sobota) – PARDUBIC−
KÁ 6 z Pardubic, 15.00−19.00 hod.

n 3. července (neděle) – DOUBRA−
VANKA z Prachatic, 15.00−19.00 hod. 

n 17. července (neděle) – MALÁ
MUZIKA NAUŠE PEPÍKA ze Šumavy,
15.00 – 19.00 hod.

n 7. srpna (neděle) – CHODOVARKA
z Chodové Plané, 15.00−19.00 hod.

n 28. srpna (neděle) – VESELÁ MU−
ZIKA Z CHODSKA, 15.00−19.00 hod.

10. září (sobota) – ÚHLAVANKA
z Klatov, 14.00 − 18.00 hod.

Tančete a bavte se při oblíbených
melodiích a v milé přátelské atmosfé−
ře, kterou již tak snadno nezažijete.

Anna Volínová a Václav Žákovec, pě−
vecké duo, které znáte z TV  Šlágr.

11. léto s muzikou:
Dolní Lhota u Klatov
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Členové Českého za−
hrádkářského sva−
zu v Chodské Lho−
tě zvou všechny
příznivce pěší tu−
ristiky na tradič−
ní májový turis−
tický pochod
Chodskou bůtu.
Letos je to už 35.
ročník.

Chodská bůta se jde
v sobotu 21. května

a připraveny jsou
tři trasy 8, 15 a
20 km dlouhé.
První dvě jsou
středně nároč−
né, dvacítka je

pro zdatné turisty.
Každá trasa má pět

značkových kontrol o

účasti a všechny vedou příjem−
nou krajinou s výhledem na
nejkrásnější části Šumavy, Čes−
kého i Bavorského lesa.
Na své si přijdou i milovníci
cykloturistiky na trasách v dél−
ce 25 a 50 km. 
Registrace a start je jako už tra−
dičně od budovy Obecního úřa−
du Chodská Lhota v době od
10:00 do 14:00 hodin. Na trase

pochodu bude několik vyzna−
čených občerstvovacích míst
a zdravotní služba.
Cílem pochodu je přírodní are−
ál Lomeček Českého zahrád−
kářského svazu Chodská Lho−
ta, kde na účastníky čeká ob−
čerstvení, kulturní program
s country kapelou. Předávat se
budou také odměny pro nej−
staršího muže a ženu tohoto
pochodu. Všichni účastníci
Chodské bůty dostanou doklad
o účasti.                               (re)

V sobotu 21. května 2022 jste zváni do Chodské Lhoty

Pojďme na 35. ročník Chodské bůty
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Pokud dlouhodobé předpovědi počasí
vyjdou, můžeme se koncem května
již těšit na opravdu krásné slunečné
dny. Právě ideální čas na pořádání již
3. ročníku Slavností vína u vinotéky

Elektro Efektu v Klatovech a na po−
řádnou oslavu zahájení léta. 
Letošní Slavnosti vína se uskuteční
v pátek 20. května 2022 od 16 hodin.
Již tradičně budou spojeni s ochutnáv−

kami a odborný prodejem vína z Velko−
pavlovické oblasti Moravy, regionu
Modrých Hor. O výrobě, přednostech a
vhodnosti jednotlivých odrůd pro různé
příležitosti vás rádi seznámí přímo mo−
ravští výrobci vín. 
Těšit se můžete na setkání s vinaři
z rodinného vinařství Helena, Vinařství
Suských a Vinařství Turek & Šiška. Na
prodej i ochutnávky bude dostatek jak
bílého, tak i červeného lahvovaného

vína z jejich produkce, kterou po celý
rok můžete zakoupit v naší vinotéce
v Klatovech nebo v nově otevřené vi−
notéce na Železné Rudě v Pensionu
St. Moritz či na našem e−shopu. Vína
z nabídky moravských vinařů máme
také v našem vinném sklepě, který si
můžete krátkodobě pronajmout a
uspořádat zde setkání s přáteli, se
svými spolupracovníky, nebo rodin−

nou oslavu a vychutnat si kvalitní vína
v příjemném prostředí. Zájemci o pro−
nájem se mohou obrátit na paní Králo−
vou na tel. čísle 724 169 805. 
Stejně jako již na loňských slavnos−
tech burčáku, pro naše setkání budou
připraveny dva venkovní stany s velkou

kapacitou krytých míst k sezení a při−
praveno je i občerstvení z báječného
cateringu Honzy Antala, který si opět
jistě připraví mnoho grilovaných lahů−
dek.  K příjemné zábavě nám po celou
dobu bude hrát živá hudba M. Šobr a
moderování akce se ujal Honza Antal.
Srdečně zveme všechny gurmány, mi−
lovníky vína i příjemné přátelské
 atmosféry moravského folklóru.      (kr)
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Zveme vás na slavnosti
vína – v pátek 20. května

Příští číslo 
Rozhledu 
vychází 

1. 6. 2022

OBCHOD  l E-SHOP
l VINOTÉKA  l

MONTÁŽ  l SERVIS
WWW.ELEKTROEFEKT.CZ
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Ve druhé polovině minulého roku
došlo k  výraznému zvýšení cen
energií a především zemního plynu. 

Zákazníci odmítají nadále platit
neúnosné náklady za plynové to −
pení, a proto od nás chtìjí tepelná
èerpadla. Obèas se však ptají, zda
jim tepelné èerpadlo vytopí dùm i ve
velkých mrazech. Ujiš�ujeme Vás,
že pøi správnì navrženém výkonu je
tepel né èerpadlo schopno Vaše stá−
vající kotle plnì nahradit. 

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

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

Velmi èasto se však tepelná
èerpadla instalují do stávajících ra−
diátorových otopných soustav. Zde

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

Velmi èasto navrhu−
jeme do rodinných do −
mù tepelná èer pad  la s regulova −
ným výkonem znaè ky PANASONIC,
VIESSMANN nebo FUJI. Výstupní
teplo ta topné vody
60 OC, výborné a jed −
no duché ovlá dání
a velmi pøi jatelná 
cena jsou dù vo dem
stále rostoucí oblíbe−
nosti tìchto èerpadel.

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

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

nou vodu v radiáto−
rech vyš ších teplot.

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

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

znaè ky STIEBEL
ELTRON, které
je celé umístì no
v rohové tech   −
nické místnosti
a vzduch se k nì −
mu pøivá dí dvì −
ma otvo ry ve
stìnách  domu.

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

Využijte Kotlíkové dotace 
na pořízení tepelného čerpadla 

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

TEPELNÁ ÈERPADLA odstavují PLYNOVÉ KOTLE

Tepelná èerpadla CARRIER

Tepelné èerpadlo DAITSU

zemní kolektor

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž 
a servis tepelných čerpadel
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OTÁZKA: Je výhodnější pronaj−
ímat zařízený nebo nezařízený byt?

ODPOVĚĎ: Pronajímatel musí na−
bídnout byt k pronájmu v obyvatelném
stavu. To je samozřejmé. Ovšem
mnoho nových majitelů bytů určených
k pronájmu zpočátku zvažuje, zda byt
zařídit nebo jej pronajímat nezařízený.
Vše má své pro a proti.

Základní vybavení musí být
v každém bytě 
Nikdo nebude mít zájem o pronájem
holobytu. Takže i v nezařízeném bytě
musí být základní vybavení, jako je ku−
chyňská linka s varnou deskou, a dnes
už i myčkou, případně dalšími spotřebi−
či. Koupelna kvalitního bytu bývá vyba−
vena pračkou, případně sušičkou. Do−
bré jsou vestavěné skříně, poskytují
potřebný úložný prostor. Další vybavení
již záleží na typu pronájmu. 

Pro krátkodobé pronájmy 
se hodí vybavený byt 
Byt s veškerým vybavením se hodí pro
krátkodobé pronájmy. Pro studenty, za−
hraniční pracovníky, turisty či manaže−

ry na služebních cestách nebo delších
pracovních pobytech mimo své stálé
pracoviště. Ti nechtějí shánět peřiny,
nádobí a televizi. Chtějí přijet do čistého
vybaveného bytu, který budou pár dnů,
týdnů či měsíců užívat. 

Dlouhodobé pronájmy spíše
nevybavujte 
Pokud vám jako pronajímateli vyhovuje
dlouhodobý nájemní vztah, byt vybavo−
vat nemusíte. Naopak. Lze počítat
s tím, že nájemce, který se do něj na−
stěhuje, buď bude mít své vybavení z
minulého bytu, nebo si bude chtít poří−
dit nábytek podle svého vkusu. Pokud
někdo plánuje zůstat v bytě třeba i ně−
kolik let, je pochopitelné, že si chce za−
řídit byt po svém. Dosavadní nábytek
pak může být v bytě spíš na obtíž. Stej−

né to je s barevnými dekoracemi. Byt
určený k dlouhodobému pronájmu je
lepší zařídit v neutrálních barvách a šet−
řit na pestrých dekoracích. Lepší je ne−
chat to na nájemci a v případě dlouho−
dobého pronájmu mu dovolit vymalo−
vat a dekorovat po svém. Mnohdy se
zájemci setkávají s podmínkou pronaj−
ímatele, že se nesmí do stěn zatloukat
hřebíky. Dovedete si představit dlouho−
dobý pronájem, aniž byste si pověsili
obrázek, kalendář nebo fotky svých
blízkých? U krátkodobých pobytů je to
pochopitelné, ovšem taková podmínka
může při prohlídce leckoho odradit. 

Jakou výbavu do bytu 
k pronájmu pořídit
Každý ví, jak vybavit byt. Záleží ale na
plánovaném počtu osob, které mají
v bytě spát, případně
pracovat či studovat. Ji−
né to bude pro turisty, ji−
né pro studenty a jiné
pro manažery. Pokud
plánujete byt pronajímat
pracovníkům na služeb−
ních cestách, můžete
byt vybavit komfortněji.
Nutné je počítat s pra−
covním stolem, kvalit−
ním připojením k inter−

netu a odpočinkovou částí. Důležité je
také kompletní vybavení koupelen a zá−
kladní vybavení kuchyně. Pro tento účel
pronájmu je dobré poskytnout i základ−
ní sadu pro vaření typu sůl, pepř, čaj,
káva, cukr. Když se někdo ubytuje po
namáhavém pracovním dni, ocení, že
si může rychle uvařit kávu, než třeba
vyrazí na večeři nebo nakoupit. Jestliže
plánujete nabídnout byt studentům,
mělo by být vybavení dostatečné, ale
jednoduché, aby se dalo snadno opra−
vit či zrenovovat. Ideálně dřevěné židle
bez čalounění, sedací souprava v neu−
trálních barvách. Otázkou jsou matrace
do postelí. Přece jen student si může
byt pronajmout i na několik let a někdy
dá přednost vlastní matraci. Je dobré
domluvit se při prohlídce a nabídnout
buď zakoupení nové matrace, nebo
možnost pořídit si vlastní. Vybavení by−
tu je dobré přizpůsobit typu nájmu a je−
ho potenciálním obyvatelům. Každo−
pádně základem by měly být neutrální
barvy, vybavená kuchyň a koupelna
bez zbytečných ozdob a extravagancí. 

Ptáte se..

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

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

Tel.: 602 145 067 – Jiřina Müllerová

E−mail: kasperky@muller−reality.cz

Internet: www.muller−reality.cz
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Základem je, abyste si na
každé matraci poleželi do−
statečně dlouhou dobu. Za−
vřete oči, zaujměte svoji nej−
oblíbenější spánkovou polo−
hu a cíleně uvolňujte všech−
ny svaly, abyste co nejpřes−
něji dosáhli stavu organismu
během spánku. Uvědomte
si, že na matraci budete spát
6–8 hodin v kuse. Různé
protitlaky či nepohodlí mů−
žete ale začít cítit až po něja−
ké době, kdy se právě tělo
začne uvolňovat. Proto je
důležité nespěchat a matraci
opravdu navnímat. 
V leže na zádech si pečlivě

zkontrolujte, zda matrace za−

chovává přirozené prohnutí

páteře v bederní oblasti. To

zjistíte tak, že bederní oblast je

zcela matrací podepřená. 

V leže na boku zkuste vydržet

bez pohybu co nejdéle a vní−

mejte protitlaky na kyčelní a

ramenní kloub. Říkáte si, že

když po 10 minutách matrace

tlačí jen trošku, tak to nevadí?

Chyba – po dlouhodobém

používání takové matrace bu−

de bolest časem nesnesitelná

a může vést i k poškození

kloubů. Správně by měla mat−

race v leže na boku zachovat

napřímenou páteř bez boční−

ho prohnutí, ale nevytvářet při−

tom žádný tlak na velké klou−

by. Boky i ramena se tedy mu−

sí přiměřeně do matrace zabo−

řit tak, aby páteř byla narovna−

ná vodorovně s matrací.

V případě, že se pro žádnou

matraci nemůžete rozhodnout,

vyzkoušejte měření senzoric−

kou dekou. X−senzor vyhodno−

cuje tlak, který vaše tělo vyvíjí

na jednotlivé části matrace. (pi)

Jak vybrat 
vhodnou matraci
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Setkali jsme se s Lenkou Jahodovou

– lektorkou omlazení obličeje v jejím

ateliéru ve Starém Plzenci, kde pořá−

dá workshopy, natáčí kurzy a nabízí

své služby každému, kdo chce vy−

padat mladě a cítit se krásně.

Položili jsme Lence (46 let) otázky,
které pravděpodobně zajímají kaž−
dou ženu.
l Jaké je podle vás tajemství

krásy?

Být veselá, spokojená, sebevědo−
má a mít se ráda.
l Čekal jsem nějaký zázračný

olej nebo nějakou proceduru…

Tím, že se mám ráda, tak o sebe
pečuji. To je recept na krásu. Když o
sebe pečuji, jsem pak spokojená,
sebevědomá a veselá.
l Jaké jsou ty nejefektivnější

způsoby, které ženu nejlépe zkrás−

ní a omladí?

Každou ženu zaručeně a téměř
okamžitě učiní půvabnější kvalitní spá−
nek, pohyb na čerstvém vzduchu a ně−
jaký ten zkrášlující rituál.
l Co máte na mysli tím zkrášlujícím

rituálem?

Krášlící umění a rituály používají ženy

pro své pěstění a omlazování od nepa−
měti. Kleopatra se koupala v oslím
mléce, v římských lázních se nabízely
různé kosmetické procedury. Vždyť být

krásná a líbit se patří k největším ra−
dostem ženy. Věk zde nehraje žádnou
roli. Jde jen o to najít si čas. Najít si čas
na to nejdůležitější na světě – na SEBE.
l Co radíte ženám?

Na workshopu nebo při osobním set−

kání ukazují ženám trochu jiný způsob
péče o svůj obličej, který je mnohem
účinnější než ten nejdražší zázračný
krém. Mám pro ženy přirozenou meto−
du, která je neuvěřitelně účinná. Jedná
se o umění obličejové masáže a jógy
pro zářivou pleť a zpevnění povislých

kontur.
l Povězte nám, co ženy nejvíce

zajímá a s čím se na vás nejčastě−

ji obracejí?

Oblíbenými se staly „Beauty party”.
To se skupinka žen domluví a sejde
u kávy či vína na takovou dámskou
jízdu. Mou maličkost si pak pozvou,
abych jim v uvolněné atmosféře
předvedla dovednosti a tipy na ritu−
ály krásy pro účinné a velmi příjem−
né omlazování a hýčkání se.
Nejvíce ženy trápí vrásky mezi obo−
čím, spadlá víčka, povislé koutky a
ztráta dolní kontury obličeje. Na to
vše skutečně pomáhají techniky,
které ženy vesele naučím.
l Jaké jsou ohlasy na vaší meto−

du?

Slýchávám „Udělala jsi z nás Bohyně”
nebo „Proč jsem to nepoznala dříve!?”
a také „Začala jsem se mít ráda a těším
se na své chvilky krášlení”. Opravdu se
dostaví lifting a zpevnění, vytvarují se
kontury, ALE chce to pravidelnost.

Kapka hloubí kámen nikoli silou, ale
častým kapáním. Navíc se jedná
o nádherné zklidnění, uvolnění a celko−
vý relax.
l Máte prosím na závěr nějaký tip

pro čtenářky, co pro svoji krásu udě−

lat právě teď?

Srovnat záda, vypnout prsa a zatlačit
koutky úst nahoru. Pak už stačí jen
ozdobit svou tvář tím nejkrásnějším
úsměvem – a jste neodolatelná.
Děkuji Lence za milý rozhovor. Více
o jejích službách na www.luxmaru.cz

Být krásná patří k největším radostem ženy

Recept, jak mnohem lépe vypadat

„Inspirujme se – kočky stráví 30%
svého života péčí o sebe,” dodává
Lenka Jahodová.

„Chceš−li býti krasavicí, staň se sobě lazeb−
nicí,” doporučuje ženám Lenka Jahodová. SLEVA 20 %

s kódem: KVETU
e−shop: www.luxmaru.cz

tel.: 723 703 997
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V letošním roce uplyne plných
750 let od první písemné zmínky
Dešenic v roce 1272. Oslavy jubi−
lejního roku byly 7. dubna zahá−
jeny na dešenické tvrzi otevřením
výstavy fotografií a dalších arte−
faktů, kterou lze navštívit až do
30. září.
O tradiční Anenské pouti od 29.

do 31. července se oslavy jubilea za−
vrší. Obec i spolky připravují na celý
víkend pestrý program. Nebude chy−
bět tradiční výstava, divadelní vystou−
pení i koncerty. Letošní novinkou je
jarmark, který bude na tvrzi v sobotu
30. července dopoledne a na který
přislíbila přijet i řada účastníků tradič−
ního tvoření na tvrzi.                      (ls)

Dešenice slaví 750. výročí

Dešenická tvrz

Neoprávněná 
nabídka bytu, 
jak to řešit?
Dobrý den, na několika
realitních serverech se
před několika týdny
zača la objevovat na−
bídka našeho bytu
včetně poměrně de   −
 tailního popisu, foto −
grafií a včetně osob−
ních věcí. Realitní kan−
celář u nás před měsí−
cem byla, ale na pro−
deji jsme se nedo −
hodli. Pře sto nabídku
inze rují bez našeho
souhlasu. Volali jsme
tam i psali, ale vždy jen
vše svedli na nefunk č ní
server a nic se nestalo.
Jak máme postupovat?
Ne ví me si rady.
Děkujeme moc, 

manželé Plívovi.

Dobrý den, pokud kdo−
koli nakládá s Vaším ma −
jet kem proti Vaší vůli,
a to i tak, že pokud pou−
ze inzeruje neoprávněně
jeho možný prodej, mů−
žete se bránit dvěma
možnými způsoby. V trest −
 ně právní rovině se může
jednat o pokus o pod−
vod, kdy je nutné podat
trestní oznámení. V ob−
čanskoprávní rovině lze
podat žalobu tzv. zápůr −
čí neboli negatorní, kdy
soud nařídí, aby škůdce
svého protiprávního jed−
nání zanechal, a případ−
ně rozhodne o náhradě
prokazatelně způsobené
škody. Oba kroky prosím
realizujte pouze za asis−
tence advokáta.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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Jaro je pro většinu z nás tím nejkrás−
nějším obdobím roku. Příroda se po
období spánku opět nadechuje, při−
pravuje na plození, barví do zelena
a první květiny těší naše oko i duši. 
Na jaro se těší i obyvatelé Domova pro
seniory u Hnačova, nedaleko Plánice.
O jejich činnosti nás informovala paní

Renata Hanousková a pan Adolf Ha−
nousek, manželé a provozovatelé do−
mova, kteří starostlivě pečují o blaho a
spokojenost svých klientů. 
„Věnujeme velkou pozornost aktivnímu
naplnění volného času našich seniorů.
Nikdo v našem domově se nesmí cítit
opuštěný, nesmí mít pocit, že se o něj
nezajímáme, že nám jsou lhostejné jeho
případné starosti a zdravotní potíže,“ ří−
ká paní Renata Hanousková. „Spolupra−
cujeme proto i s mateřskou školou
v Plánici, kdy se navzájem navštěvuje−
me, a naši senioři dětem předčítají po−
hádky, hrají si s dětmi hry anebo jim do−
konce zahrají a zazpívají společně něja−
ké dětské písničky. Předávají dětem tak
svoje zkušenosti, schopnosti a cit. Děti
získávají nový životní rozměr a naši
staroušci v dětském kolektivu pookřejí a
zavzpomínají na svá dětská léta.
Našim seniorům nabízíme také celostní
cvičení pro dlouhý život, posílení zdra−
ví, ducha i osobní sílu ‚Tai ji  quan‘. Cvi−
čí jen ten, kdo chce, ale protože jsou to

tisíciletím osvědčená čínská cvičení
vhodná i pro starší lidi, kteří třeba ani
nikdy sportu neholdovali, a pomáhají
v protažení a pohyblivosti těla, zájem je
velký. Samozřejmě dál také plánujeme
nové výlety, společná setkávání
u ohýnku, kde si povídáme a opékáme
špekáčky a klobásy od nejlepšího řez−

níka na Klatovsku, Pavlíka Havlíčka.
Nemocí se nebojíme, na Covid jsme
všichni očkovaní a starouškové jsou pl−
ni energie a zdraví. Oslavili jsme také
Velikonoce barvením vajec
tradičním zdobením společ−
ně s dětmi a také příchod
rozkvetlého května.“
Pan Adolf Hanousek se sta−
rá o nákupy pro ubytované,
vaří a zajišťuje celodenní
stravu, vše s maximálním
důrazem na kvalitu podáva−
ných jídel a hygienické bez−
pečí. Pokud senior potřebu−
je, odveze jej pan Adolf Ha−
nousek na nákupy, doprovo−
dí k doktorovi nebo na úřad. 
„Téměř každý den se přesvědčujeme,
jakou předností pro obyvatele Domova
pro seniory Hnačov je naše menší, klid−
ná, rodinná komunita. Velký vliv na po−
hodu ubytovaných má příjemné pro−
středí našeho domova zasazeného do
okolních lesů a vlastního parku, který

neustále sami ještě rozšiřujeme o nové
vzrostlé stromy a keře,“ říká paní Ha−
nousková. „Pobyt v přírodě má určitě
velký vliv na posilování psychiky i fyzic−
kého zdraví našich seniorů.“
Manželé Hanouskovi chtěli již při zalo−
žení nového domova nabídnout přede−
vším klidné, příjemné bydlení s velkým
pocitem bezpečí, bez starostí a napětí,
které je tak běžné především v součas−
ném městském prostředí.
Každý ze seniorů bydlí v garsoniéře ne−
bo ve dvoupokojovém bytě, má svůj
vlastní domov a zajištěné soukromí,
vše samozřejmě s kompletním sociál−
ním zařízením. Ze všech pokojů je krás−
ný výhled na jih a na celý areál. Pokud
chce, může se zapojit do různých akti−
vit, ale do ničeho není nucen, je jen na
něm, s kým se bude stýkat a
jak často. Přesto tu není ni−
kdo, kdo by se stranil ostat−
ních. 
„Často od našich seniorů
slyšíme, že jsme jejich vel−
ká rodina, dokonce, že ne−
být nás, nikoho už by ne−
měli. Vzpomínám při tom

vždy na svého tatínka, o kterého jsme
se také tady starali a zpříjemnili mu tak
poslední roky jeho života,“ říká paní
Hanousková.
„Náš areál leží v nádherném prostředí
v těsné blízkosti Hnačovského rybníka
na okraji lesního komplexu, který se

rozprostírá mezi městečkem Plánice a
městečkem Nalžovské Hory v Šumav−
ském předhůří. Zdejší bohatost rybní−
ků, říček, potoků a na druhé straně smí−
šeného lesa okolo našeho areálu způ−
sobuje celoročně takřka ideální vlhkost
a dostatek kyslíku v ovzduší.“
„Ubytovaní senioři považují za před−
nost našeho domova nejen umístění
areálu, ale i kvalitní stravování. Vaříme
především klasickou českou kuchyni,
na kterou byli zvyklí celý život, a mají ji
nejraději,“ připomíná nám Adolf Ha−
nousek.
Provozovatelé dbají také na zajištění
všech zdravotních služeb. „Velice se
nám osvědčila spolupráce se zdra−
votnickou organizací Advantis Medi−
cal, která našim klientům zajišťuje ve−

škerou domácí zdravotnickou péči.
Jejich zdravotní sestry sem pravidel−
ně dojíždí a velmi ochotně, řekla bych
se srdíčkem na dlani, velmi mile a
kvalitně zajišťují pravidelnou péči na−
šim klientům. Když je třeba nějaké
vyšetření, berou i náběry krve a mo−
či. Mohou zajistit také rehabilitaci po
úrazech nebo po operacích. Moc
chceme také poděkovat MUDr. Jiřímu
Kloudovi, lékaři z Plánice, který skvě−
le a s velkým zájmem pečuje o naše
klienty i v této těžké době,“ ujišťuje
nás paní Renata Hanousková. Zajiště−
ny jsou i pravidelné prohlídky u zuba−
ře. Pro nejnutnější případ je k dispozi−
ci i vlastní defibrilátor.                   (pi)

Senioři u Hnačova si užívají příchodu jara
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Velmi překvapivý průběh mělo další
hlavní líčení u Okresního soudu v Kla−
tovech v trestní věci porušování po−
vinností při správě cizího majetku se
škodou více než 3,7 mil. Kč, kterého
se měl dopustit bývalý jednatel jedné
významné firmy z Klatovska, Ing. J. Z.
(63). Pro velký zájem veřejnosti jsme
o projednávání případu naše čtenáře
informovali již koncem loňského roku
pod titulkem Myslet jen na své zájmy
se nevyplácí.
Obžalovaný se 7. dubna 2022 před kla−
tovským soudem musel zpovídat z to−
ho, zda připravil významnou firmu vyrá−
bějící stavební materiály, kterou v té do−
bě řídil, ale také své společníky o 3,7
mil. Kč. Podle jeho verze se měl s již ze−
snulou klatovskou advokátkou dohod−
nout, že ona bude společnost zastupo−
vat v soudním sporu o zaplacení pohle−
dávky, společnost uhradí veškeré nákla−
dy na soudní řízení i advokátní odměnu,
a advokátka si nakonec stejně ponechá
i vše, co se podaří vysoudit. To se poté
skutečně odehrálo, navíc v době, kdy
obviněný pro svá další provinění spo−
lečnost opustil jako jednatel i společník

a pokusil se vyvést majetek do své nově
založené společnosti s obdobným ná−
zvem, za což je nyní stíhán v několika
dalších trestních kauzách klatovskými
i plzeňskými kriminalisty.
Policii a soudu postupně předložil
hned několik rozdílných teorií, jak a
kdy vznikl písemný záznam o dohodě
mezi ním a advokátkou. V únoru toho−
to roku pak obžalovaný přišel s po−
slední verzí, která zazněla i u dubnové−
ho hlavního líčení. Podle ní neměla fi−
nanční částka patřit poškozené klatov−
ské společnosti, ale celá měla před−
stavovat odměnu oné klatovské advo−
kátky za to, že za společnost
pohledávku vůbec vymáhala, přičemž
to měla činit dokonce na území Ruské
federace. Toto, na první pohled smysl
postrádající tvrzení, obžalovaný soudu
prostřednictvím svého obhájce, plzeň−
ského advokáta JUDr. Josefa Pelecha,
doložil písemnou dohodou ze 4. února
2013, v níž je předmětná částka ozna−
čena jako náklady na vymáhání. Podle
tvrzení obžalovaného tak mělo jít o pe−
níze, které společnosti vůbec nepatřily,
a nemohou jí tedy ani chybět.

Jak se však ukázalo, ani tato verze zřej−
mě není pravdivá. 
Soudkyně byla výborně připravena a
překvapila všechny přítomné, když při
jednání předložila obžalovanému téměř
shodně vypadající dohodu, rovněž ze
dne 4. února 2013,
kterou získala
z trestního spisu
klatovské kriminál−
ní policie, obsahu−
jící podpis obžalo−
vaného i jeho para−
fu na doklad auten−
tičnosti, v níž je
však předmětná
částka popsána ja−
ko součet úroku z pohledávky náležejí−
cího poškozené společnosti a nákladů
na vymožení dluhu, který má zaplatit
rovněž poškozená společnost. Vymá−
háním dluhu v Rusku také dohoda (ni−
koli překvapivě) nepověřuje klatovskou
advokátku, ale občana Ruské federace
Nikolaje Vladimiroviče Krasilnikova. 
Právní zástupce poškozené firmy na
to reagoval zopakováním tvrzení, že
obžalovaný hrubě, a již po několikáté
lže, a že předmětná částka nepochyb−
ně patřila jedině poškozené společ−
nosti, když představuje úroky z její
vlastní pohledávky a její vlastní nákla−

dy na vymožení. Teorii o tom, že pení−
ze měly patřit klatovské advokátce,
která se k tomu již nemůže vyjádřit,
označil za průhlednou, a naštěstí vy−
vrácenou lež obžalovaného.
Podle redakcí oslovených právníků se
nabízí jednoznačný závěr o zfalšování
listiny předložené obžalovaným, a ten
bude s největší pravděpodobností ze
spáchání trestného činu „porušení po−
vinnosti při správě cizího majetku“

uznán vinným.
Svou obhajobou si
ovšem nejen ne−
pomohl, ale řekl si
přímo o další pro−
blém. Tím, že sou−
du zřejmě předložil
padělaný či po−
změněný doku−
ment, mohl spá−
chat další trestný

skutek „maření spravedlnosti“. Kromě
projednávané kauzy, a mimo ostatní bě−
žící trestní stíhání obžalovaného, by mu
tak mohly za jeho způsob obhajoby hro−
zit další dva roky odnětí svobody. Ztížil
život i svému obhájci, který nyní bude
muset prokázat, že si nebyl vědom, že
soudu předkládá nepravdivou listinu. 
Dodejme ještě, že poškozená firma od−
chodem obžalovaného nijak neutrpěla,
ale byla svými společníky zachráněna
od dalších nepříjemností, dvojnásobně
zvýšila obrat, modernizovala výrobní
zařízení, zaměstnala další pracovníky a
plánuje další rozvoj.                         (kb)

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

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

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 

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

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 

učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

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

Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté

zkrácené studium.

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

pro školní rok 2022/2023:

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

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

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

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

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

SLEDUJTE
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Více než 25letou tradici má klatovská
firma Koupelny Šota s.r.o., kterou si
většina jejich zákazníků cení nejenom
pro možnost velkého výběru v prodá−
vaném sortimentu, ale také pro pro−
fesionální a individuální přístup za−
městnanců, jejich vysokou odbornost
a ochotu vyhovět všem požadavkům

zákazníků na stavbu, nebo rekon−
strukci koupelny, kuchyně, nebo dal−
ších bytových staveb. Oceňována je
i pro různé cenové akce a příznivou
cenovou politiku.
Firma je známá nejen realizací koupe−
len a kuchyní v rodinných stavbách, ale
i velkých bytových, hotelových a prů−
myslových investicí. O jejich novém
projektu na Nepomucku jsme hovořili
s jednateli firmy panem Václavem
 Machem a Václavem Kopidlanským. 
„Protože víme, že každá firma se musí

neustále rozvíjet, rozhodli jsme se vy−
užít nedávné nabídky a výrazně rozšiřu−
jeme svoji prodejnu v Nepomuku,“ vy−
světluje nám pan Mach. „Pobočku
v Nepomuku jsme otevírali před 10 lety
v areálu firmy Unibrick. Postupně jsme
ji rozšířili do největších možných roz−
měrů, které nám objekt poskytoval. Bo−

hužel ale vše má své limity. V loňském
roce za námi přišel majitel stavebnin a
nabídl nám možnost, postavit si vlastní
objekt vedle krásné, nové prodejny
 BILLA, kterou vybudoval. Neměli jsme
o čem dlouho přemýšlet a šli do toho.
Po přípravě projektu začala začátkem
letošního roku realizace. Trochu v nad−
sázce jsme si dohodli termín otevření za
necelých 5 měsíců od „kopnutí do ze−
mě“ a tento původně asi šibeniční ter−
mín se díky úsilí všech podaří naplnit.“ 
Pan Václav Kopidlanský tyto informace

doplňuje: „Budujeme pro občany Nepo−
mucka a širokého okolí novou, prostor−
nou vzorkovnu, která bude nejen největ−
ší v regionu, ale hlavně bude splňovat
parametry moderních obchodů. Jelikož
jsme před 2 lety rozšířili svůj sortiment
o kuchyně, rozhodli jsme se i v Nepo−
muku otevřít nové kuchyňské studio. 

Zákazníci uvidí nejen poslední trendy
v oblasti koupelen, obklady, dlažby, sa−
nitární vybavení, všechny možné a ne−
možné doplňky, otopná tělesa, nespo−
čet koupelnového nábytku, ale nově
i kuchyně, které budeme mít od nejlev−
nějších v řádech tisícikorun až po ty lu−
xusní. Zájemci si budou moci prohléd−
nout nejen samotné kuchyně, které tu
budou postavené, ale také moderní ku−
chyňské spotřebiče a poslední trendy
v kuchyňském segmentu.“
„Občané z širokého okolí Nepomucka

nebudou muset cestovat do vedlejších
okresů a doufáme, že si u nás vyberou.
Samozřejmostí bude poradenský ser−
vis, grafická 3D vizualizace nejen ku−
chyní, ale i koupelen a osobní přístup
ke každému zákazníkovi,“ říká jednatel
pan Václav Mach. 
„Další z novinek v nabízeném sorti−
mentu budou plovoucí podlahy, vinylo−
vé podlahy, interiérové dveře a mnoho
dalšího. 
Otevření naší nové prodejny plánujeme
na nepomuckou pouť v sobotu 14. 5.
od 14:00. Zákazníci si budou moci vše
prohlédnout a zhodnotit, jak se nám
úsilí povedlo. Jako bonus budeme mít
pro děti připravené překvapení a pro
každého návštěvníka nějakou pozor−
nost. Plně doufáme, že se bude nová
vzorkovna Koupelny Šota a kuchyní lí−
bit a zákazníci budou spokojeni. Bude−
me se snažit pokračovat v nastoleném
trendu a nabízet kvalitní produkty za
rozumné ceny. Přijďte se na zahájení
podívat, u nás platí: ‚Pro Váš domov je
jen jedna značka – Šota‘,“ zve jednatel
pan Václav Kopidlanský. (kr)

Navštivte na Nepomuckou pouť 14. 5. novou prodejnu, nebudete litovat

Koupelny, kuchyně a vše co
potřebujete pro vaši stavbu

Poslední stavební úpravy na nové prodejně

Zahájení stavby
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Vážená paní,
v žádném případě nejste
povinna pečovat o 2 nezletilé

děti, zvláště když Vy sama

potřebujete pomoc z důvodu

Vašeho špatného zdravotního

stavu. Nenapsala jste ovšem,

proč Vaše dcera Vám dává

své děti k hlídání, tedy zda je

to z důvodu práce, z důvodu

zdravotního či z jiného
důvodu. 

Budu−li vycházet z toho, že

Vaše dcera pracuje, má

možnost své děti umístit

v mateřské škole, kde se

o dítě postarají plnohodnotně

a za mateřskou školu také

řádně bude Vaše dcera platit. 

Pokud by byla Vaše dcera

nemocná a z

toho důvodu

Vám dává

své děti k

hlídání, pak je nutné obrátit se

na OSPOD, který existuje

u Měst ského úřadu. Zde na

OSPODu by museli zkoumat,

jak je to se zdravotním stavem

Vaší dcery, dále zda potřebuje

ona sama nějakou pomoc,

případně zda potřebuje

pomoci při výchově dětí, či

zda dočasně by bylo nutné

děti umístit do příslušného

zařízení, a to až do doby, než

se matka nezletilých dětí

uzdraví. 

Pokud by Vaše dcera z dal −
ších jakýchkoliv důvodů
ne pe  čovala řádně o své děti,

pak je to velký problém, a

měl by o tom vědět OSPOD.

V takovém případě by

OSPOD spolu se soudem
posoudily, zda nezbavit Vaši

dceru rodičovských práv

případně učinit jiná v zákoně

stanovená opatření. 

Takže na Váš dotaz mohu

odpovědět tak, že v žádném

případě nejste povinna –

navíc jako invalidní člověk –

pečovat o dvě malé děti své

dcery, neboť tato povinnost
přísluší podle zákona matce
(případ ně i otci dětí).
Nemusíte se tedy ničeho

obávat. Snažte se s dcerou

o  celé věci ještě jednou

pohovořit a vysvětlit jí celou

situaci. Klidně můžete říci i to,

že jste se radila o celé věci

s  právníkem, který Vám dal

tuto odpověď. 

Držím Vám palce a přeji Vám
vše dobré. 

PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokátka
JUDr. Judita Jakubčíková 

Je mi 62 let, jsem v invalidním důchodu, mám problémy
s chůzí, neboť mám v nohách artritidu. Mám tedy časté
bolesti a dost často mám problém postarat se sama o sebe.
Mám však dceru, které je 30 let, má 2 malé děti ve věku 5 a
4 roky, o které sama jen velmi málo pečuje a dává je ke mně
na hlídání (někdy i na noc) místo toho, aby je dávala do
mateřské školy. Tvrdí mi, že jsem povinná se o ně starat. Já
se vás ptám, jestli opravdu existuje nějaký zákon, který by
potvrzoval moji povinnost pečovat o děti své dcery. 
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Rotary club Klatovy se pro rok

2022 rozhodl finančně podpořit

Oblastní charitu Klatovy, jmenovi−

tě jeden z jejich objektů, a to dům

Dotek. K rozhodnutí orientovat fi−

nanční příspěvek právě tomuto do−

mu přivedla klatovské rotariány

návštěva u ředitelky Mgr. Lucie

Švehlové. Při této krátké návštěvě

se dozvěděli o smyslu a poslání

domu Dotek a rozhodnutí bylo pak

rychlé

Jde zde totiž o pozoruhodnou úva−
hu: v Klatovech máme Dům dětí s
mnoha velmi kvalitními kroužky, po−
čínaje výtvarnými disciplínami, přes
pohybové a kulturní zájmy a to vše
ovšem za slušný peníz. A na to děti
z azylového domu pro matky s dět−
mi jaksi nemají. To byl také důvod

k návštěvě samotného domu Dotek,
kde právě tyto děti, spolu s dalšími
dětmi ze sociálně slabších rodin,

mohou zkoušet například své
výtvarné vlohy, nebo se učit
šít či podle starých receptů
vařit. Právě vaření v sobě slu−
čuje další pozitivní prvek. Ba−

bičky z blízkého domu pro seniory
se rády o své kuchařské zkušenosti

s dětmi podělí, což je oboustranně
výhodné. 
V současné době navíc nabízí dům
Dotek možnosti i pro děti uprchlíků
z Ukrajiny a dokonce i pro dospělé
ukrajinské maminky nabízí možnost
výuky češtiny. 
K další návštěvě domu jsme pozvali
naše přátele z partnerského Rotary
clubu Cham. Přijeli manželé Lutz a
Christl Hastreitrovi a s nimi Alex
Hausladen. Navštívili spolu s klatov−
skými rotariány Dr. Františkem Mu−
silem, jeho manželkou a preziden−
tem RC Klatovy Ing. Vladimírem Rů−
žičkou nejen dům Dotek, ale i dům
pro seniory.
To podstatné nakonec. Bavorský
klub přispěl částkou 500 Euro, kla−
tovský přidal 28.000 Kč. Pro další
rok uvažuje Rotary club Klatovy po−
kračovat v podpoře domu Dotek do−
konce i s možností využít grantu
z československého ústředí Rotary. 
Pro rok 2022 byla celá částka, urče−
ná pro granty podporující projekty
 českých a slovenských klubů, použi−
ta jako pomoc pro Ukrajinu.         (lr)

Klatovský Rotary club podpořil 
děti v azylovém domě
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Na přelomu května a června se v po−
hraničním regionu Šumava−Bayeris−
cher Wald koná stejnojmenný Evrop−
ský festival duchovní hudby. V letoš−
ním roce se tak stane již po pětadva−
cáté a festival se dožívá významného
jubilea. 
Jedná se o nejrozsáhlejší setkávání
pěveckých sborů na území Plzeňského
kraje s rozhodujícím přesahem do ba−
vorského pohraničí, jež se může vyká−
zat nejdelší tradicí svého trvání. U zro−
du projektu na konci devadesátých let
minulého století stála idea česko−ně−
meckého hudebního a kulturního set−
kávání, které by pomohlo překonat dů−
sledky komplikované minulosti tohoto
regionu ve 20. století. Od roku 2008,
kdy po pražském spolku Laetitia pře−
vzal organizační štafetu klatovský spo−
lek Kolegium pro duchovní hudbu, se
dařilo tuto spolupráci rozvíjet a nava−
zovat nové přeshraniční hudební a
mezilidské kontakty, jež svým dosa−
hem a významem překročily období
konání festivalu. 
Festival si během svého trvání dokázal
v regionu vytvořit pevnou komunitu
svých příznivců, sestávající krom
publika na obou stranách hranice zej−

ména z jednotlivých téměř „domá−
cích“ sborů, které na festival opakova−
ně dojíždějí, a také z jednotlivých pořa−
datelských lokalit a jejich samospráv−
ných i církevních
institucí. V nepo−
slední řadě
s myšlenkou pro−
jektu souzní vý−
znamné osobnos−
ti regionálního kul−
turního i politické−
ho života stejně
jako vzdělávací in−
stituce (Západo−
česká univerzita). 
Síla s ním spjaté
komunity se na−
plno ukázala zej−
ména v minulém
roce, kdy festival
po roční covidové
přestávce opět
obnovil svoji činnost v podmínkách
doznívající jarní pandemické vlny. Na
stránkách tohoto časopisu jsme před
rokem psali, že čtyřiadvacátý ročník se
stane symbolem kulturního dění naše−
ho regionu v nepříznivých časech. Mí−
ra, s jakou se tak stalo, nás zaskočila.

Nikdy v dosavadní festivalové historii
se tomuto projektu nedostalo tolik
podpory od významných osobností
regionu, nikdy neměla jeho vystoupení

konaná on−line či naživo tak silnou
 atmosféru.
Velká míra podpory a zájmu, jakou
tento festival dlouho ve své historii ne−
zažil, pokračuje také v letošním jubilej−
ním roce, umocněna opětovným pro−
buzením českého sborového života po

překonaném pandemickém období.
Letošního festivalu, který se koná od
18. května do 12. června, se v pohra−
ničním regionu zúčastní nebývalé
množství třiadvaceti sborových těles,
která zrealizují rekordních jednačtyři−
cet vystoupení v téměř třech desít−
kách lokalit na obou stranách hranice.
Nejvýznamnějšími z nich jsou tradiční
festivalová centra Klatovy, Plzeň a ba−
vorský Bodenmais. 
Krom tradičních míst se některá vystou−
pení jubilejního ročníku uskuteční na ně−
kterých významných lokalitách, plnících
roli architektonických a duchovních
dominant, od nichž náš pohraniční re−
gion odvíjí svoji kulturní identitu (vrch
Hůrka u Klatov, Prusíny u Nebílov, vrch
Silberberg u Bodenmais, poutní místo
Bogenberg u Straubingu aj.). 
A ještě jedním aspektem se jubilující
čtvrtstoletý festival zapíše do kultur−

ních dějin našeho
regionu. Některé
z letošních festi−
valových sborů
totiž až zde zaha−
jují svoji koncert−
ní činnost po
dlouhé nucené
přestávce uply−
nulých dvou let.
Náš festival se
tak i tentokrát
stane symbolem
nového začátku,
otevírajícího další
čtvr tstoletí jeho
existence. 
Podrobné infor−
mace o progra−

mu letošního ročníku naleznete na fes−
tivalových webových stránkách
www.fdh.klatovynet.cz. Děkujeme
vám za vaši dosavadní podporu a těší−
me se na setkání s vámi v rámci letoš−
ních festivalových vystoupení. 

Vít Aschenbrenner

Festival duchovní hudby 
„Šumava−Bayerischer Wald“
přispívá k česko−bavorskému hude b −
nímu setkávání již celé čtvrtstoletí



Dnes Vám představíme 
napínané stropní podhledy:

Stropní podhledy PORTAS na míru, na
přání s integrovaným osvětlením, pro−
půjčí Vašemu obydlí zcela novou at−
mosféru. Podhled bude namontován
za jediný den, aniž by bylo zapotřebí
vyklízet nábytek z pokojů.
Nový stropní podhled PORTAS se
montuje přímo pod stávající strop.
Tímto způsobem lze jednoduše překrýt
stávající nehezké nebo staré konstruk−
ce stropů, jako např. starý dřevěný ob−
klad. Nákladné malování stropů odpa−

dá navždy. Do minulosti náleží potom
také zdlouhavé stěrkování prasklin, od−
lupující se omítka nebo nerovnosti.
A starý dřevěný obklad nemusí být ani
demontován. Dokonce odpadá před
montáží pracné vyklízení místnosti.
Další přednost: v jednom pracovním
postupu může být rovnou integrováno
vhodné osvětlení místnosti. Kabely a
transformátory zmizí jednoduše pod
novým podhledem PORTAS. 

Zeptali jsme se majitele 
firmy pana Nováka na 
renovaci stropních podhledů

l Jak postupovat v případě zájmu
o stropní podhled na míru?
Stačí nás zavolat na tel.: 602 11 77 30,
popřípadě vyplnit poptávkový formulář
na našich stránkách www.renovace−
novak.cz a my Vás budeme v co nej−
kratším možné době kontaktovat, aby−
chom domluvili podrobnosti.
l Jaký je rozdíl oproti ostatním stro−
pům, například sádrokartonu?
Hlavních rozdílů je několik. Náš stropní
podhled na míru je zabudovaný během
jediného dne. Při montáži se nic neky−
tuje a nebrousí. Proto se také nepráší.
Používáme vysoce kvalitní materiály,
které mají dlouhodobou životnost. Ni−
kde nic nepraská. Do budoucna se ná−
mi zabudovaný stropní podhled již ni−
kdy nemaluje.
l Jak je časově náročná montáž?
Montáž do běžné místnosti rodinného
domu zabere cca: 4–5 hodin.                                                              

l Jaké nabízíte provedení a barvy?
Sortiment nabízí varianty od klasické
po supermoderní a umožňuje kombi−
naci s jakýmkoli stylem zařízení. Velký
výběr barev a povrchy v lesklém a
matném provedení dokáží uspokojit
každé přání. Barvy jsou od bílé až po
černou.
l Jdou zabudovat napínané stropní
podhledy i do vlhkých prostor?
Ano, napínané stropy na míru jsou ze
speciálního plastového materiálu, který
je odolný vlhkosti. Koupelny, prádelny,
sušárny apod. není žádný problém.
l Jak je řešeno osvětlení?
Před montáží je třeba rozmyslet, jaké
chcete osvětlení. Možností je několik.
Vaše stávající osvětlení, pravděpo−
dobně lustr, je možno zachovat. Umí−
me také do napínaného stropu zabu−
dovat bodové osvětlení. Další mož−
nost je zabudovat pod napínaný pod−
hled světla a při použití transparentní−
ho stropního podhledu, vyvolat dojem
svítícího stropu.
l A v neposlední řadě záruka a ná−
sledný servis?
Naše firma provádí záruční i pozáruční
servis námi zabudovaných stropních
podhledů na míru. Na veškeré kompo−
nenty dáváme záruku 10 let. Tato záru−
ka se nevztahuje na žárovky a transfor−
mátory.
l Nabízíte pro naše čtenáře nějaké
akce?
Samozřejmostí je zaměření a doprava
zdarma. Dále právě probíhá akce na
napínané stropní podhledy. Na zakázky
uzavřené do konce června poskytuje−
me slevu 20%.
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Renovace PORTAS® to je chytré 
řešení pro Vaše bydlení!

Celkový přehled o námi nabíze−
ných službách PORTAS může
zájemce získat v  našich vzor−
kovnách, na internetu 

www.renovace−novak.cz, 
nebo tel.: 602 117 730. 

Jedničku na renovace firmu PORTAS jsme Vám zde již

několikrát představovali. S celým sortimentem služeb

a produktů renovací se můžete seznámit na stránkách

www.renovace−novak.cz

Příští Rozhled vychází 1. 6. 2022
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Turistická oblast Pošumaví, jak už ná−
zev napovídá, zahrnuje rozsáhlé úze−
mí šumavských podhůří a svou částí
zasahuje i do CHKO a NP Šumava.
Krásná krajina, neporušená příroda,
bohatství fauny a flóry a slavné histo−
rické kořeny, to je společný jmenova−

tel tohoto regionu, v rámci kterého se
sdružuje více než šedesát měst a ob−
cí nacházejících se v pásu táhnoucím
se od jihovýchodu k severozápadu
mezi městy Sušice a Klatovy. 
TO Pošumaví je zapsaným spolkem
obcí a dalších subjektů – regionálních
aktérů, fyzických i právnických osob,
které sdružuje a zastupuje v oblasti
rozvoje a udržitelnosti cestovního ru−
chu. Spolek neustále přibírá i nové par−
tnery, kteří se chtějí zapojit do jeho čin−
nosti a prezentovat se společně v rám−
ci regionu. Vítané jsou zejména názory
z praxe a podněty k další činnosti –
společný marketing může mít daleko
větší rozsah. Členové a partneři spolku
si také navzájem poskytují slevy a služ−
by, což je zajímavé nejen u mediálních
partnerů v oblasti placené inzerce. Mě−
síčník ROZHLED, jako partner TO Po−

šumaví, také poskytuje slevu na inzerci
ostatním partnerům.
Manažerka destinace Ing. Pavla Kolá−
řová k tomu říká: „Hlavním posláním
našeho spolku je praktické naplňování
cílů rozvoje turismu v oblasti, podpora
členů a partnerů spolku, a to zejména

prostřednictvím rea−
lizace propagačních
projektů, zviditelňo−
vání členů a partne−
rů v rámci různých
akcí a veletrhů, na
webových prezenta−
cích spolku a jiných
cestovatelských ser−
verech či sociálních
sítích. Další cestou
je vydávání propa−
gačních materiálů
oblasti, natáčení do−
kumentů a vyhledá−
vání nových reklam−
ních kanálů a mož−
ností. 
Většinu propagač−
ních materiálů dále
zdarma distribuuje−

me k partnerům a do informačních
center v oblasti, ale i v Plzni nebo ji−
ných větších městech, s nimiž spolu−
pracujeme. Pro partnery pravidelně při−
pravujeme informační servis týkající se
možností dotací do projektů cestovní−
ho ruchu, dále nabízíme spoluúčast na
nejrůznějších projektech, které realizu−
jeme – vytváří se tak pro ně možnost
značné slevy, kdy část nákladů hradí
spolek.
Náš spolek je financován jednak
z členských příspěvků, ale větší část
tvoří dotace z Plzeňského kraje na pro−
voz spolku i další dotace čerpané na
jednotlivé projekty. Máme velmi sluš−
nou sledovanost webové i facebooko−
vé stránky, kde pravidelně zveřejňuje−
me akce a pozvánky členů a partnerů
spolku. V tomto roce jsme se rozhodli
rozšířit nabídku prezentace i v rámci

smart aplikací, které se v nejbližší do−
bě objeví na našem webu – půjde jed−
nak o rezervační systém pro ubytova−
tele, e−shop se zážitky od partnerů
a hlavní část budou tvořit
tipy na výlety a tra−
sy, kde budou
interakt ivně
n a b í z e n é
i služby par−
tnerů.“
Velmi úspěšným v po−
slední době je projekt
„Útržky z Pošumaví“, který
je zaměřen na návštěvníky regionu (ale
i místní výletníky) a přináší celou řadu
námětů pro nové zážitky a radovánky a
také benefity, které může host u par−
tnerů spolku – z řad lidí, kteří v Pošu−
maví žijí, pracují a tvoří – čerpat. 
A jak to celé funguje?  Velmi jednoduše.
U partnerů TO Pošumaví, na infocen−
trech a dalších turisticky exponovaných
místech si host vyzvedne zdarma bro−
žurku. Kromě toho, že má v ruce hezky
zpracovaný barevný materiál plný tipů

na nejrůznější výlety, najde na každé
stránce i trhací kupón – proto „Útržky“ –
na kterém je vyznačen nabízený benefit
v daném místě. Ať už je to nápoj k jídlu
zdarma nebo nějaká drobnost čí zážitek,
jistě si každý najde to své.  Brožurky lze
vyzvednout v infocentrech nebo u par−
tnerů spolku, v elektronické podobě na
www.toposumavi.cz. Útržky už mají
svůj první velký úspěch. V soutěži

 TURISTPROPAG  získaly 1.místo v ka−
tegorii TURISTICKÁ  INFORMACE RO−
KU 2022.  
Turistická oblast Pošumaví je noto−
ricky známá hlavně díky krásným his−
torickým hradům Rabí, Velhartice ne−
bo Popelčině Švihovu, ale za zmínku
stojí i méně okoukaná místa jako zá−
mek v Chudenicích včetně Bolfánku a
krásné Americké zahrady, spousta
malých zámečků v soukromém vlas−
tnictví, dědictví po tak zvaných „ove−
sných baronech“, i větších objektů

z p ř í s t u p n ě −
ných veřej−
nosti, jako
zámky v Hrád−

ku u Sušice, v Žihob−
cích, v Mlázovech nebo v Záluží a
spousta dalších. Oblast je bohatá i na
ostatní památky, galerie, nádherné
kostely, přírodní zajímavosti a turis−
tické cíle nejrůznějšího zaměření. Na−
příklad v okolí Har tmanic, které již
tvoří hranici s Národním parkem Šu−
mava, najdeme nespočet nádherných
lokálních turistických cílů jako je Do−
brá Voda, přírodní park Kochánov a
další. Seznam všech krás Pošumaví
nelze vtěsnat do jednoho článku, ale

jsou k dohledání na webu Turistické
oblasti (www.toposumavi.cz). Celé
území je protkáno sítí značených tu−
ristických tras a cyklotras. Nespočet
hotelů, penzionů, restaurací a hospů−
dek poskytuje ubytování a služby,
které jistě uspokojí všechny nároky
návštěvníků.
Nespornou výhodou dovolené v Pošu−
maví je především nižší cena služeb než
v oblasti centrální Šumavy, nezanedba−
telný je i značně volnější režim co se tý−
ká parkování nebo pohybu v krajině a
hlavně nesrovnatelně nižší koncentrace
turistů. V Pošumaví čeká hosty klidná
nebo aktivní dovolená pro všechny vě−
kové kategorie – každý si zde najde to
své. A právě propagace těchto mož−
ností pro turisty je hlavní náplní práce
spolku Turistická oblast Pošumaví. 
Takže pokud podnikáte v cestovním
ruchu, přijďte mezi nás nebo si prostě
jen přijeďte užít skvělou dovolenou
v Pošumaví.                                    (pi)

Turistická oblast Pošumaví 
se představuje…

Pošumaví – tajemné, pohádkové, zlatonosné…

Poznávejte Pošumaví všemi
smysly a nechte se unést…
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Po dvouleté covidové pauze
opět zveme všechny příznivce
starých traktorů, aut a moto−
rek do Brnířova. Již 10. ročník
Setkání starých
traktorů a veterá−
nů proběhne
v Brnířově v so−
botu 21. května
2022. Místo ko−
nání je na krásné
brnířovské návsi.
Jako každoročně

máme připraveno

opět několik velmi

zajímavých expo−

nátů. Určitě mezi

ně bude patřit

traktor ZETOR 25

polopás po zdařilé

renovaci. Traktorů

bylo vyrobeno jen

malé množství a

pamětníci si mož−

ná budou pamatovat, když tento

traktor jezdil v padesátých lé−

tech v domažlických elektrár−

nách.

Zajímavé budou určitě i americ−

ké traktory FARMAL − CUB r.v.

1948 a ALLIS CHALMERS mo−

del U r.v. 1938. Tyto stroje přive−

ze náš kamarád –

sběratel z Heřma−

novy Hutě. Letos

přijede i velmi za−

jímavé auto ŠKO−

DA TREKK r. v.

1970. Tato auta

se totiž montova−

la pouze na No−

vém Zélandu

z dovážených dílů

z AZNP Mladá

Boleslav v létech

1967–1972. Bylo

vyrobeno celkem

2500 kusů a po−

važuje se za první

škodovácké SUV.

Trekka sice v Br−

nířově již byla

v roce 2019, ale mnoho návštěv−

níků při odchodu si stěžovalo,

že ten vůz někde přehlédli. Vel−

kou atrakcí také bude americký

obojživelný džíp r.v. 1944, který

bude brázdit hladinu brnířovské−

ho rybníka.

A tak Vás, milí čtenáři, srdečně

zveme v sobotu 21. května

k nám do Brnířova. Výstava za−

číná v 11:00 hodin a spanilá jíz−

da od 14:00 hodin. Pořadatelům

přejeme hodně síly ke zdárné−

mu zvládnutí celé akce a hlavně

nebe bez mráčku.

Za SDH Brnířov Mirek Beneš

Traktory a veteráni obsadí náves v Brnířově

ZETOR 25 polopás r.v. 1952

Oznámení pro majitelé
veteránských čísel: při
akci bude probíhat testo−
vání vozidel. Přivezte
s sebou velký TP. 



33Rozhled 5/2022



34 Rozhled 5/2022

I letos jsme zaznamenali zvýšený
zájem žáků o učební řemeslné obo−
ry. Největší byl o obráběče kovů se
zaměřením na obsluhu CNC strojů.
Zájem byl také o truhláře, strojního
mechanika i ve dvou zaměřeních –
na obsluhu lisů pro vstřikování plas−
tů a nástrojaře. Velmi nás potěšil
zvýšený zájem o obor elektromecha−
nik pro zařízení a přístroje, který vy−
učujeme ve Stodě. Obrovský zájem
jsme měli o obor kadeřník, a to jak
v Domažlicích, tak i ve Stodě. Moc
nás těší, že k nám přicházejí žáci
s výborným prospěchem ze základ−
ních škol.
Stále přetrvává zájem o maturitní
obor mechanik seřizovač, ve kte−
rém se žáci připravují na obsluhu a
programování CNC strojů. 
Letos se žáci ze základních škol

poprvé přihlásili do maturitního
oboru mechanik elektrotechnik,
který jsme nově otevřeli pro školní
rok 2022/2023 ve Stodě. Jedná se
o obor v  kombinaci L0+H, to zna−
mená, že ve 3. ročníku si žáci udělají
výuční list oboru elektromechanik
pro zařízení a přístroje v  zaměření
automatizace, robotizace a zabezpe−
čovací technika, a ve 4. ročníku složí
maturitní zkoušku.

Po vystudování se naši žáci výborně
uplatňují na trhu práce, někteří získají
pracovní smlouvu již v průběhu stu−
dia. Přibližně pětina našich absol−

ventů pokračuje ve studiu na vysoké
škole, většinou na strojní fakultě. 
Velký význam má výborné zázemí a

vybavení školy, nové stroje a zařízení,
přístup a práce s nejnovějšími tech−
nologiemi a odborný výcvik. Důležité
jsou rovněž pedagogické zkušenosti,

přístup k žákům a způsob výuky, pří−
prava žáků na soutěže odborných
dovedností a jejich skvělé výsledky. 

Předávání cen Brückenbauer –
Stavitel mostů 2022 v kategorii
Partnerství škol
V minulém měsíci se delegace naší
školy zúčastnila slavnostního předá−
vání cen za vynikající par tnerské
úspěchy přeshraniční spolupráce
Brückenbauer – Stavitel mostů 2022
v kategorii Partnerství škol. Toto pre−
stižní ocenění je udělováno osob−
nostem a kolektivům, které se
o přeshraniční spolupráci zasloužily
a zasluhují již od roku 2007. 
V letošním roce bylo uděleno jedno
česko−německé partnerství škol:
Střednímu odbornému učilišti
 Domažlice a partnerské škole 
Werner−von−Siemens−Schule−
Staatliche Berufsschule Cham. 
Slavnostní ocenění se konalo
v centru Bavaria Bohemia v Schön−
see. Slavnosti se zúčastnilo mnoho
významných osobností, mezi jiný−
mi také Walter Jonas – vládní prezi−
dent Horní Falce a Tomáš Kafka –
velvyslanec České republiky v Ně−
mecku. Na toto ocenění jsme velmi
hrdi a těšíme se na další roky
spolupráce s našimi německými
přáteli z Chamu. 

Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice

Květen je pro SOU v Domažlicích
měsícem přijetí do učebních a maturitních oborů vzdělání, pořádání krajských a 
republikových soutěží odborných dovedností a získání ocenění za mezinárodní spolupráci

Zleva: Rainer Nusko, Mgr. Pavla Böhmová, Mgr. Jana Bláhová, Mgr. Zdeňka
Buršíková – ředitelka SOU Domažlice, Siegfried Zistler – ředitel Berufsschule
Cham a Vítězslav Pohanka.
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Květen je měsícem především čisto−
ty a lásky. Pro ty, kteří ještě žijí minu−
lostí, doporučuji, aby se probudili
z letargie a starostí uplynulých dvou
let a znova nastartovali svůj život. 
Jako základ fungování naší psychiky
(a tím i těla) je rovnováha v našem or−
ganismu. Připomínám to vždy na jaře,
abychom se dokázali lépe vyrovnat
s jarní únavou. Podle mé teorie je naše
tělo složeno ze dvou polovin – pravá a
levá. Ověřil jsem si při práci s lékařem
(spolupracovali jsme jeden rok), že
tento stav lze ověřit přístrojem na
elektroakupunkturu, který jsem tehdy
koupil. Lze jím měřit dráhy všech orgá−
nů v  těle a u párových orgánů porov−
návat pravou a levou stranu těla. Právě
při spolupráci s tímto lékařem jsem vy−
zkoušel „můj vynález“ – akupresuru
na zápěstí.
Když přišel člověk s problémy, zjistil
jsem, že jeho organismus má ne−
rovnováhu pravé a levé strany, a lékař
to ověřil oním přístrojem. Naměřil, že
jedna strana byla energeticky v pořád−
ku, druhá ne a měl tendenci léčit osla−
benou stranu těla. Před námi klient
provedl moji akupresuru – 25 minut
držel zápěstí na zápěstí. Po jejím skon−
čení lékař naměřil u párových orgánů
správné hodnoty energetických drah
na jedné i druhé straně těla.
Už před třiceti lety jsem přišel na to,
že stresem, nedostatkem vitamínů,

špatnou stravou se náš organismus
zablokuje pro přijímání energie a tím
i vitamínů a minerálů. To je základ−
ní moje teorie popsaná prv−
ně v  mé knize Jak se
dožít 140 let. Ten pro−
ces v  našem orga−
nismu jsem viděl
ve své vizi tak, že
stres odčerpá
z  našeho orga−
nismu téměř
všechnu energii.
Abychom nezem−
řeli (patrně z pudu
sebezáchovy), se
náš organismus za−
blokuje pro vydání po−
sledního nutného množství
energie (tím i biologicky účinných lá−
tek). Jenže problém je v tom, aby se
opět náš organismus otevřel pro přijí−
mání energie, museli bychom žít as−
poň rok až dva v naprosté pohodě. To
je v  dnešní době nesplnitelný sen
mnoha lidí. 
Přišel jsem na to, že v tomto zabloko−
vaném stavu náš organismus není
schopen přijímat energii, a tím pádem
ani biologicky účinné látky. Schopnost
příjmu, podle mé teorie, souvisí
s množstvím energie v těle. Pokud má−
me v těle maximum, to je 100 % ener−
gie, náš organismus je schopen přij−
mout maximum, tedy 100 % vitamínů
a minerálů. Když jsme zablokováni
stresem (například v důsledku nemoci,
nevhodné stravy, operace, rozchodu,
rozvodu, autohavárie, úrazu) můžeme
mít v našem organismu maximálně
50 % energie a tím i maximálně 50 %
vitamínů. Takže v  tomto stavu, i když
vitamíny užíváme v množství 100 %,
projdou bez užitku tělem.
Zjistil jsem a ověřil v praxi, že praváci

mají oslabenou levou část těla a leváci
pravou. Oslabená část organismu při

zablokování přestává dobře fungo−
vat a jako první příznaky se

objevují alergie, nespa−
vost (abychom se

dobře vyspali, mu−
síme mít minimál−
ně 70 % životní
energie ráno,
protože večer
máme jen 50 %).
Další projevy ne−
dostatku energie

a vitamínů je, jako
varování, že něco

není v  pořádku, dys−
funkce oslabených orgá−

nů a později nemoc. Pokud
jsme úplně zablokovaní, máte ráno
50 % energie a večer 30 % = trvalá
únava. To je moje teorie, kterou ověřuji
už 30 let v praxi. Právě na to okamžité
odblokování jsem objevil onu popsa−
nou akupresuru, kterou doporučuji 2x
týdně všem. Sám ji dělám, a proto
jsem neměl nikdy zdravotní problémy. 
Když už zmiňuji svoji teorii „jak vzni−
ká nemoc“, tak jako další neviditelný
problém jsou bloky na páteři. Dochází
k nim mnohdy už při porodu, většinou
na krční páteři mezi 1.–2. krčním ob−
ratlem, což se později projeví jako na−
příklad ADHD, mozková obrna, dysle−
xie, dyskalkulie a podobné problémy,
zaviněné dysfunkcí mozku. Zejména
po úrazech tento problém mnoho lidí
neřeší a málokdo jde hned na rentgen. 
Aby náš organismus mohl produkovat
správné množství hormonů a dobře
fungovat, musí mít schopnost přijímat
energie, vitamíny a minerály. Protože
ve stravě v žádném případě není možné
mít těchto látek dostatek, musíme uží−
vat také doplňky stravy. Dal jsem do−

hromady seznam vitamínů a minerálů,
které nám většinou chybí. Je to napří−
klad rutin, který ovlivňuje činnost žil,
cév, očí, srdce a mozku. Další minerál,
který chybí většině lidí, je jod. Proto má
hodně lidí například problémy s činnos−
tí štítné žlázy, prostaty, gynekologic−
kých a prsních žláz. Fosfor (zinek, se−
len), ovlivňuje činnost jater, srdce,
mozku. A tak by se dalo pokračovat. 
Je doba „virová“ (nejenom kovid, ale
i rakovinové viry), proto má většina lidí
mnoho virů v  těle a je dobré se jich
zbavovat. Na to jsem vyzkoušel kom−
binaci tří bylin – rakytník+šalvěj+zla−
tobýl. Prvně doporučuji užívat cca
6 týdnů a 2x za rok opakovat. 
Mnoho lidí se nestravuje dobře. Ve
stravě je spousta nevhodných potra−
vin, ze kterých náš organismus neumí
vyloučit to, co našemu tělu škodí.
Proto je dobré aspoň jednou ročně
provést „očistu našeho organismu“ a
k  tomuto účelu existuje mnoho hoto−
vých produktů. 
Nezapomínejme na pohyb. Díky ne−
vlídnému počasí se nám hýbat moc
nechce. Je to chyba, protože pohybem
podpoříme metabolismus a tím samo−
čistící schopnost. Pohybem jsme
schopní posilovat svalovou hmotu, ji−
nak to bohužel, nejde. Pokud nemáte
dostatek svalové hmoty, vaše tělo „ne−
drží pohromadě“ a výsledkem je, že
vás bolí celé tělo. 
Jaro, kdy se vše probouzí, je ten nej−
vhodnější čas pro sebe něco udělat. 
Jako první je nutné přestat sdílet
problémy druhých, zbavit se strachu,
starat se o sebe a o své blízké. Co se
má stát se stane a většinou to ne−
ovlivníme, proto nemá smysl řešit
něco, co nevyřešíme. Ale co můžeme
ovlivnit – je naše zdraví. 

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA

tel. 777 119 600 

606 119 600

stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

prozrazuje na sebe známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda.

„Květen je podle mne zvláštní měsíc,“



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

w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?

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

w Co děláte, když léčíte?

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

w Odkud berete REIKI 

energii?

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

w Léčíte pouze energií?

Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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KLATOVY
SDS Klatovy

9.5. v 19.30 h – REBELKY – tragikomedie
10.5. v 19.30 h – POCTA ČESKÉMU KRÁLI
HOUSLÍ FRANTIŠKOVI ONDŘÍČKOVI
12.5. v 19.30 h – PROGRAM NA ZÁCHRA−
NU MUŽŮ – komedie
16.5. v 19.30 h – ZUUUUŠ 1940 – koncert
18.5. v 17 h – PROTOŽE TO NEVZDÁM…
– vystoupení žáků 1. a 2. stupně Masaryko−
vy ZŠ
2.6. v 19.30 h – GIN GAME – tragikomedie
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

Vlastivědné muzeum 
Dr. Hostaše 

Výstavy:

do 29. 5. 2022 – VÝSTAVNÍ A PŘEDNÁ−
ŠKOVÝ SÁL: MEZI PRAHOU A KÁHIROU –
100 let české egyptologie
do 29. 5. 2022 – CHODBA I. NP: ZE SBÍ−
REK KLATOVSKÉHO MUZEA K DĚJINÁM
STAROVĚKÉHO EGYPTA
do 29. 5. 2022 – SCHODIŠTĚ: MUŽI
ZVLÁŠTNÍ SKUPINY D – první vlna výsad−
ků z Velké Británie na území protektorátu
prosinec 1941–duben 1942
Doprovodné akce k výstavám:
18. 5. 2022 v 17 h – PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL:
JÍDLO A PITÍ VE STARÉM EGYPTĚ – před−

náška k výstavě Mezi Prahou a Káhirou
27. 5. 2022 v 17 h – PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL:
HEYDRICHOVA REFORMA SPRÁVY PRO−
TEKTORÁTU – přednáška k 80. výročí he−
ydrichiády s Janem Jirákem, archivářem
klatovského muzea
Mimořádné akce: 

18. 5. 2021od 9 do 17 h – DEN MUZEÍ –
v tento den je do všech výstav a expozic
v muzeu volný vstup
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

KLENOVÁ
Galerie Klenová

do 12.06.2022 – CESTA 2022 / 17. ROČ−
NÍK PŘEHLÍDKY PRACÍ VÝTVARNÝCH
OBORŮ ZUŠ PLZEŇSKÉHO KRAJE
do 19.06.2022 – JIŘÍ PROCHÁZKA A EU−
LALIE POLNE: BIN KURZ WEG
do 10.07.2022 – JAN HENDRYCH: 85 –
výstava mimořádné sochařské osobnosti
Ostatní akce: 

14. 5. 2022 ve 14 h – ZÁMEK KLENOVÁ:
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI K VÝSTAVĚ
JAN HENDRYCH 85
14. 5. 2022 v 11 a ve 14 h – HOSTAŠOVY
SADY V  KLATOVECH: KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA VÝSTAVOU SOCHY V ULI−
CÍCH V RÁMCI ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ
SEZÓNY MĚSTA KLATOVY 

21. 5. 2022 ve 14 a v 16 h – PURKRAB−
STVÍ HRADU KLENOVÁ: DIVADLO BROU−
ČEK – O ZAKLETÉ ŽÁBĚ
28. 5. 2022 – VŠECHNY OBJEKTY GALE−
RIE KLATOVY / KLENOVÁ – MUZEJNÍ NOC
Kontakt – 376 392 208, www.gkk.cz

NÝRSKO
Kulturní akce

5.5. ve 22 h – ZÁBAVNÁ TALK SHOW
S PHDR. IVO ŠMOLDASEM A VÁCLAVEM
KOPTOU – KD Nýrsko
26.5. v 17 h – BESEDA – MASOŽRAVÉ
ROSTLINY – sál Městské knihovny Nýrsko
21.5. od 14 h – KOLOVANKA – Areál pod
sjezdovou 
Kontakt – www.knihovnanyrsko.cz

HORAŽĎOVICE
Kulturní akce

6. 5. ve 13 h – HORAŽĎOVICKÁ LHOTA:
OSLAVY 77. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
6. 5.  v 15 h – POMNÍK U KINA A PARKO−
VIŠTĚ U HLAVÁČKŮ: OSLAVY 77. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ
20. 5.  v 16 h – VRCH PRÁCHEŇ: PRÁ−
CHEŇSKO NA PRÁCHNI – pohádkový les
pro děti, Otavanka, domácí koláče
Ostatní akce:

7. 5. – MX AREÁL SVATÉ POLE: MEZINÁ−
RODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V MOTOKROSU
JUNIORŮ
28. 5. – NÁDVOŘÍ ZÁMKU: HORAŽĎOVIC−
KÁ PADESÁTKA
28. 5.  v 19 h – STODOLA PENZION HOU−
BA: OTEVÍRÁNÍ STODOLY – hudba, prasát−
ko na rožni

JANOVICE
NAD ÚHLAVOU

Městská knihovna
19.5. v 18 h – PŘEDNÁŠKA JANA JIRÁKA:
PO VÁLCE V ŠEST U KOBLERŮ – sál MÚ
26.5. v 18 h – DOMINIKA NA CESTĚ JA−
PONSKEM – cestopisný večer s Dominikou
Gawliczkovou, sál MÚ
28.5. v 15 h – DEN DĚTÍ S JITULÍ A DADU−
LÍ – lihovar
Kontakt – 376 392 559
www.knihovna−janovice.cz

MRÁKOV
Rockové akce

14. 5. ve 20.30 h – KEKS + SIFON – KD
Mrákov
20. 5. ve 20.30 h – SEVEN + ARGEMA
„40“ – KD Mrákov
27. 5. ve 20.30 h – BOOTERS + ARAKAIN
„40“ – KD Mrákov
28. 5. ve 20.30 h – ODYSSEA CLASSIC−
ROCK – AMFI Tlumačov, za deště KD Tlu−
mačov
Kontakt – www.kdmrakov.cz

Regionální měsíčník rozšiřovaný zdarma do
domácností okresů Klatovy a Domažlice. 
Vydává Vogel Medien International, s.r.o., 
se sídlem Vídeňská 218, 339  01  KLATOVY

Zakladatel Ing. Richard Vogel, jednatel Mgr. Josef Šesták – 376 360 316, 732 906 269,

šéfredaktor Karel Bárta – 376 360 313, 604 158 530, email: sefredaktor.rozhled@

tiscali.cz, sekretariát, inzerce Anna Aschenbrennerová – 605 788 005, 376 360 311,

email: inzerce@vmi−rozhled.cz, grafik Pavel Martiš – 376 360 314 

Plošnou reklamu zajiš�ují smluvní poradci: Slavomír Jonáš – 602 355 665, e−mail: 

s.jonas@vmi−rozhled.cz; Romana Merglová – 603 163 061

Redakce Klatovy: Vídeňská 218, 339  01  Klatovy, IČO: 25207113, DIČ: CZ25207113, 

tel. spojení: 376 360 311, 605 788 005, fax: 376 360 312 

Tiskne: VLTAVA−LABE−PRESS,a.s., tiskárna Novotisk, U Stavoservisu 1a, Praha 10

Rozšiřuje: Česká pošta, s.p. Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 18743

Redakce nenese odpovědnost za obsah placené inzerce.

Pozvánka
Dobrý večer s Ing. Bohumírem Ko−
peckým, ředitelem Střední průmyslo−
vé školy v Klatovech, ve středu 25.
května od 18:00 hodin v přednáško−
vém sále Úhlava, o.p.s. v Klatovech. 

Elektřina – neviditelný pomocník, 
ale jak to bylo doopravdy?

Omyly, mýty a další zajímavosti z historie i současného využívání
nejrozšířenějšího zdroje energie.
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HLEDÁM práci v Německu
do 60 km od Klatov. Zkuše−
nosti mám – 5 let práce v
Německu. Za nabídky pře−
dem děkuji. Kontakt: Mob:
608671511, e−mail: ilonmi−
li@seznam.cz

HLEDÁM pomocníka na
stavbu na dlouhodobou brí−
gádu, smlouva na DPP. Poža−
duji spolehlivost, čistý RT,
flexibilitu. Tel.: 721757399.
RR 22369

HLEDÁM pracovní místo
obchodního zástupce. Mám
letité zkušenosti v tomto
oboru. Kontakt: Mob:
608671511, e−mail: ilonmi−
li@seznam.cz

HLEDÁM brigádníka na řezá−
ní a štípání dřeva – Chude−
nicko. Tel.: 606517303. RR
22415

HLEDÁME spolupracovníka
na DPP. Jedná se o pomoc−
né podlahářské práce. Tel.:
603145260.

HLEDÁM paní na úklid 1x
týdně cca 6 km od Bělé nad
Radbuzou. Hlaste se prosím
na WhatsApp na tel
725850133. RR 22423

KDO Nabídne domácí práci
na počítači? Za nabídky
předem děkuji. Kontakt:
Mob: 608671511, e−mail:
ilonmili@seznam.cz

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

URGENTNĚ hledáme k  pro−
deji byty do 70 m2 v panelo−
vých i cihlových domech
v Klatovech a Domažlicích.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s  hotovostí.
Celá transakce je dokončena
v  řádech dnů. Možnost vy−
platit zálohu předem. Exeku−
ce či zástavy vyřešíme. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA
800737309. PM 22030

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

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

PRONAJMU BYT 1+1, kom−
pletně zařízený, Plzeň−Škvr−
ňany. Podmínka: Nekuřák,
žádné zvíře. Tel.:
723977664. PM 22067

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s  velkými
firmami, pro jejichž zaměs−
tnance hledáme čisté byty
k  dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu nájmu
je samozřejmostí Prázdný
byt vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
22028

PRO ZAMÉSTNANCE ob−
chodních firem hledáme byty
k pronájmu po celém Plzeň−
ském kraji. Nabídněte nám
svůj byt pro prověřené klien−
ty. Záruka platební schop−
nosti a právní servis po celý
nájemní vztah samozřejmos−
tí. Provizi máme zajištěnu od
nájemců. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22029 

CIRKULÁRKU, kompresor,
saelit TV – levně, tel.:
602647363. RR 22338

JEDNOOSOU rek. maringot−
ku část. vybavenou, nové
pneu, tech. prohlídka do
června 2022, tech. průkaz
v NJ, r.v. 2000, cena 98.000
Kč, tel.: 721216369. RR
22370

LEVNĚ prodám televizi Grun−
dig 70cm, 6 let stará + Evol−
veo Alpha T2 k napájení „ka−
belovky“, s  doklady, tel.:
723771488. RR 22373

ELEKTROKOLO zánovní, pů−
vodní cena 20.000 Kč, nová
cena 10.000 Kč, zachovalé,
tel.: 702635458. RR 22411

10 BALÍKŮ sena, průměr
130cm, uskladněné. Zn.:
Levně. A psa, zlatá colie, bez
PP. Tel.: 702149706. RR
22400

PRODÁM dřevěné brikety a
pelety. Česká výroba. Plzeň−
ský kraj – DOPRAVA ZDAR−
MA. Tel.: 604575136, E−ma−
il: rahei@atlas.cz. PM
22013

ZDRAVOTNÍ polohovací lůž−
ko, repasované – měsíc
používané, za 12.000 Kč,
tel.: 608756622. RR 22401

OBRAZ Vladimír Levora, olej
na plátně „Na pastvě“ auto−
rův kůň Jiskra v  ohradě na
Klenové, rok 1964, rozměr
75x50cm, tel.: 602857551.
RR 22395

ELEKTROKOLO EASY BIKE
silnější baterie, dojezd 60
km, v  dobrém stavu. Cena
19.800 Kč. Tel.: 603874595.
RR 22412

PRODÁM zánovní letní pneu
zn. DUNLOP, 185/60/15, ce−
na 2000 Kč celá sada. Tel.:
731163829. PM 22069

VYKOUPÍME za velice sluš−
né ceny do vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk−
ly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zásob−
níky, kanystry, ešusy, čuto−
ry, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

VOJENSKÝ bazar: zdarma
nabízíme odborné oceňová−
ní historického vojenského
materiálu, převážně z obdo−
bí I.+II. světové války. Též
možnost odkupu, nebo pro−
deje. Tel.: 731454110.

KOUPÍM zbytky stavebního
materiálu: cihly, škvárové
tvárnice, venkovní dlažba,

dlažební kostky, cement, ka−
meny atd. Tel.: 721866006.
RR 22388

KOUPÍM stavební stojky, le−
šenové kozy a trubky, jekly –
ocelové profily. Tel.:
721866006. RR 22389

KOUPÍM kotoučový magne−
tofon na kotouče průměr
18cm, 2 rychlosti 4, 9, nejlé−
pe B700, nemusí nahrávat,
tel.: 605579683. RR 22399

STARÉ HRAČKY vyr. do r.
1980 – např. autíčka, buldo−
zery, bagry, vesmírná vozid−
la, vláčky, vše na klíček nebo
bez, na dálkové ovládání, dá−
le starý betlém, loutkové di−
vadlo, samostatné loutky,
hračky můžou být poškoze−
ny. anet.a29@seznam.cz
tel.603512322. PM 22042

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 22016

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový náby−
tek. Stav nerozhoduje. Sta−
čí napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696 a
email.:  slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 22070

KOUPÍM starou vojen.
vzduchovku do 7 tis. Kč,
maskáče, saka, čepice,
rajtky, pohraniční stráže,
vyznamenání, odznak NB a
vzorný voják do r. 1960 – až
3 tis. Kč. Odznaky voj. uči−
lišť, pilotní aj. Těžítka ve
tvaru modelů voj. techniky,
letecké uniformy, vše z po−
zůstalosti po pilotech. Tel.:
721730982. PM 22007

Z POZŮSTALOSTI KOUPÍM
vše staré: porcelán, kamen−
né hrnce, hodiny obrazy, ná−
dobí, váhy, rádia, vojen. věci
z války atd. Tel.: 737903420.
PM 22009

SBĚRATEL KOUPÍ staré obra−
zy a jiné starožitnosti. Solidní
jednání. Tel.: 608979838, E−
mail: vladislav.soucek@se−
znam.cz. PM 22038

KOUPÍM staré dětské hrač−
ky, vánoční ozdoby, rádia,
mlýnky, hmoždýře, lustry.
Mopedy, motorky, Pionýry,
motopřilby, smalt. nádobí,
panenky, obrazy, porcelán
apod. Tel.: 605080878. PM
22010

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
22011

KOUPÍM srovnávačku s pro−
tahem KDR nebo ROJEK.
Tel.: 774707147. PM 22061

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

KOUPÍM staré jízdní kolo
do r. 1950, mosaznou pum−
pičku, starou Babetu i ne−
pojízdnou, Škodu 120M,
nová zadní světla aj. ná−
hradní díly, také na starého
Pionýra. Návody na obslu−
hu a katalogy, dobové pro−
spekty. Tel.: 721730982.
PM 22006

KOUPÍM staré hrnečky, hrn−
ce−kameninu, váhy, porce−
lán, sklo, obrazy, hračky, ho−
diny, hodinky, trojúhel. ple−
chovky od olejů, moto díly –
Jawa, Moped, Pionýr, re−
klamní plech. cedule na zeď.
Tel.: 732431470. PM 22053

PRODÁM Motorové pily
STIHL 023, 024, 025,
026, MS 260. Velmi
pěkné a levně. Tel.:
604589329. RR 22032

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

KOUPÍM různé předměty
ze starého koloniálu, re−
staurace, obchodu, ordi−
nace, kanceláře – náby−
tek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, nádo−
by, plechovky, plakáty,
flašky, a jiné. Vše staré,
spojené se Starým Pl−
zencem: pohlednice,
foto, plakáty, obraz a ji−
né. Tel. 603512322, pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 22041
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

PRODÁM plastové 1000
L nádrže. Nádrže jsou
černé a na kovové nebo
plastové paletě. Výho−
dou toho je, že voda v
nádrži nezezelená a pa−
leta časem nezetlí. Po
domluvě mohu i dovézt.
Tel.: 773925513. RR
22380

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

Kdo v srdcích žije – neumírá.

S úctou a láskou vzpomínáme 20 let od

úmrtí naší maminky, babičky a prababičky, 

paní Marie Staňkové
a 19 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka

a pradědečka, pana

Václava Staňka z Dolan u Klatov.
Dcery Věra a Marie s rodinami.      RR 22268

Dne 11. května 2022
uplynou dva smutné

roky od úmrtí manže−

la, tatínka, dědečka a

pradědečka, pana

Stanislava Urbana
z Klatov.

S láskou vzpomínají
manželka, děti, vnou−
čata a pravnoučata. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.                       RR 22298

Dne 1. května 2022
by se dožil 94 let pan 

Václav Bulín 
z Klatov.

S láskou vzpomíná
dcera Marie s vnoučaty. 

RR 22311

Očím ses ztratil, 
v srdcích zůstaneš

navždy…
Dne 11. května 2022
by se dožil 90 let pan

Demeter Lobodáš
z Klatov.

Kdo jste ho znali a
měli rádi, vzpomeňte
s námi. Syn Jaroslav s rodinou.     RR 22346

Dne 5. května 2022
uplyne 10 smutných

let od chvíle, kdy nás

navždy opustil pan

Stanislav Václavovic
ze Kdyně. 

Stále vzpomíná dcera
a syn s rodinami.
Všem, kteří si vzpome−
nou s námi, děkujeme.                   RR 22383

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá.

Dne 12. května 2022
uplyne 7. smutný rok

od chvíle, kdy nás na−

vždy opustil pan

Karel Blažek 
z Plánice.

Vzpomínají syn Karel a
dcera Marcela s rodinou. RR 22234

Nelze najít slova, která
by vyjádřila tu bolest
v našich srdcích, když
jsi nás, Milane, opustil.
Bolest trvá dál a vzpo−
mínky zůstanou. 
25. května 2022 uply−

nou 4 smutné roky, co

nás navždy opustil 

pan Miloslav Zelenka. 
S láskou vzpomínají syn Milan s manželkou
Lenkou, vnoučci Max a Sebastien,  maminka
Miloslava a bratr Pepík s rodinou.    RR 22342

Dne 16. dubna 2022
jsme vzpomněli 10.

výročí úmrtí pana

Antonína France
z Loučimi.

S láskou a úctou vzpo−
mínají manželka Vlas−
ta, syn Tomáš a dcera
Dagmar s rodinami. 

RR 22343

Bylo těžké se s Tebou
rozloučit, ještě těžší je
bez Tebe žít.
7. května 2022 uplyne

1. smutný rok od chví−

le, kdy nás ve věku 83

let opustil milovaný

manžel, tatínek a dě−

deček, pan

Pavel Šlechta z Klatov.
S láskou vzpomínají manželka Miloslava a
dcera Radka s rodinou.                      RR 22347

Dne 2. 5. 2022 jsme

vzpomněli 15. výročí

úmrtí pana 

Josefa Štefla
z Chodské Lhoty.

Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkuje manžel−
ka a synové s rodinami.

Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve
svém životě, velká ve své lásce a dobrotě…
Dne 5. května 2022
by se dožila 84 let na−

še drahá maminka a

babička, 

paní Magdaléna 
Petrmichlová 

z Lub u Klatov.
Stále vzpomínají 

a nikdy nezapomenou
děti s rodinami.                 RR 22340

Za všechnu lásku a
péči Tvou – co vdě−
kem dnes Ti můžem
dát? Hrst krásných
květů na pozdrav a
pak – jen vzpomínat.
Dne 21. dubna 2022
uplynul smutný 9. rok

od chvíle, kdy bez

slůvka rozloučení od nás odešla manželka,

starostlivá maminka a babička, paní

Mgr. Maruška Baierlová, 
rozená Nováková z Bystrého, malá

paní učitelka s velkým srdcem.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel a
dcery s rodinami. Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.                       RR 22345

Kdo žije v našich srd−
cích, žije navždy v na−
šich vzpomínkách. 
Dne 22. května 2022
uplyne 3. rok od chví−

le, kdy nás opustil

Václav Koller 
z Klatov.

S láskou vzpomínají
dcery Jitka a Růža s rodinami.       RR 22351

Že čas hojí rány, je jen
zdání, stále je v srdci žal
a smutné vzpomínání.
Dne 30. 5. 2022 uply−

ne druhý smutný rok

od chvíle, kdy nás na−

vždy opustil pan 

Václav Kosohorský
z Klatov. 

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka a dcery s rodinami.        RR 22396
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Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nikdy
 nezapomene…
Dne 4. května 2022
vzpomeneme 5. smut−

ného výročí, kdy nás

navždy opustil pan 

František Janda
z Malé Vísky. 

S láskou vzpomíná rodina a ostatní příbuzní.
RR 22375

Dne 13. května 2022
uplyne 1. smutný rok

od chvíle, kdy od nás

navždy odešla paní

Štefánie 
Němcová.

S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

RR 22355

Jen ten, kdo s Tebou žil, ten jedině ví, 
co jsi svým odchodem způsobil.

Dne 30. 4. 2022 uply−

nul druhý smutný rok,

kdy nás navždy opus−

til pan 

Bohuslav Kalista
z Radinov. 

S láskou stále vzpomí−
nají maminka, manžel−
ka, děti s rodinami,

sestra s rodinou a ostatní příbuzní. RR 22357

Kdo žije v srdci, 
neumírá.

Dne 16. května 2022
tomu budou dva

smutné roky ode dne,

kdy od nás náhle

odešel pan 

Antonín Kopecký
z Klatov. 

Stále nám chybí. S láskou vzpomíná man−
želka, děti s rodinami a všichni, co ho znali.

RR 22358

Loučení žádné, ne−
zbyl Ti čas. Jen velkou
bolest zanechal jsi
v nás. Měl jsi rád
všechny kolem sebe,
pro ně jsi žil a chtěl žít,
srdce se však zastavi−
lo a musel jsi bez roz−
loučení odejít.

Dne 2. 5. 2022 uplynul 1. smutný rok od

úmrtí pana

Vladimíra Pirohoviče z Polžic.
S láskou stále vzpomínají manželka Marie,
dcery Věra a Jana a syn Vladimír s rodinami. 

RR 22353

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Kdo ve svém srdci tolik
lásky měl, ten s námi
žije dál, ten nezemřel. 
Dne 25. května 2022
uplyne 2. smutný rok

od chvíle, kdy nás na−

vždy opustil pan 

Marcel Arban
ze Kbela.

S láskou stále vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.                                     RR 22348

Kdo v srdci žije, 
neumírá.

Dne 30. 4. 2023 uply−

nul 3. smutný rok, kdy

nás navždy opustil

bratr, pan 

Milan Trnka 
z Klatov.

S láskou vzpomínají
sestra Irena, bratr Antonín a syn Honza s ro−
dinami.                                              RR 22361

Dobrý člověk neumírá 
v srdci těch, kteří vás

milovali.
Dne 5. 6. 2022 uplyne

7 let, kdy nás navždy

opustila naše milova−

ná maminka, babička

a prababička paní 

Irena Smolíková
z Klatov.

Dne 24. 3. 2022 uply−

nuly 4 roky, kdy nás

navždy opustil tatínek,

dědeček a praděde−

ček pan 

Martin Smolík z Klatov. 
Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo je
znali. Děkují děti s rodinami a ostatní příbuzní.

RR 22360

Dne 14. května 2022
uplyne šestý smutný

rok ode dne, kdy nás

navždy opustil pan 

Vladislav Prexl
z Poběžovic. 

S láskou vzpomíná
man želka a synové 

s rodinami. RR 22362

Oči se zarosily a za−
plakaly bolem, když
jsme Ti, tatínku, dávali
poslední sbohem. Ne−
bylo Ti dopřáno s ná−
mi dál být, nebylo na
světě léku, abys mohl
žít… V našich srdcích
Tě stále máme, není
dne, kdy na Tebe nevzpomínáme.
Dne 15. května 2022 uplyne třetí smutný

rok, kdy nás opustil 

pan Josef Kasl z Prapořiště, 
bývalý zaměstnanec pivovaru 
Kout na Šumavě a Domažlice.

S láskou vzpomínají manželka Marie, dcery
Vlasta a Jana s rodinami, syn Josef a vnou−
čata Jiřík, Martinka, Magdalenka, Vendulka
a ostatní příbuzní.                          RR 22366

Čas rychle ubíhá, ale
bolest v našich srd−
cích je stále stejně
hluboká… 
Dne 20. května 2022
uplyne 10 let od chví−

le, kdy nás navždy

opustil pan 

Václav Rada 
ze Zborov. 

S láskou vzpomíná manželka, dcera a syn
s rodinami a ostatní příbuzní.         RR 22393

Odešel na věky, zůsta−
lo mnoho vzpomínek,
byl to ten nejdražší,
byl to náš tatínek.
18. května 2022 uply−

ne 3. rok plný bolesti

a smutku, kdy nás na−

vždy opustil náš dra−

hý milovaný manžel,

tatínek, dědeček, bratr, tchán a švagr, pan

Josef Tíkal z Lub, 
rodák z Třebýcinky.

S úctou, láskou a vděčností na milovaného
tatínka vzpomíná rodina.               RR 22379

Dne 3. května 2022
uplynulo 5 let od tra−

gického úmrtí 

Jana Krinese
ze Zelené Lhoty.

Vzpomínají rodiče, ses−
tra s přítelem a ostatní
příbuzní.        RR 22414
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Čas plyne, bolest v
srdci a vzpomínky
zůstávají.
Dne 2. května 2022
uplynul 5. smutný rok

ode dne, kdy nás na−

vždy opustil náš milo−

vaný tatínek, děde−

ček, bratr, švagr, pan

Václav Toman z Klatov.
S láskou stále vzpomíná dcera s rodinou
a ostatní příbuzní.                            RR 22352

Těžké je nevzpome−
nout, když v očích  slzy
stojí, těžké je nevzpo−
menout, když srdce
stále bolí.
Dne 8. května 2022
uplyne pátý smutný

rok od chvíle, kdy nás

navždy opustil můj mi−

lovaný manžel, tatí−

nek, dědeček a pradědeček, pan

František Špindler z Bezděkova.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Zdeňka, dcera Zdeňka a syn František 
s rodinami.                                     RR 22364

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá zapomenout. 

Dne 10. května 2022
uplyne třetí rok, kdy

nás navždy opustila 

paní Františka 
Hosnedlová
z Kunkovic. 

S láskou v srdci vzpo−
mínají děti s rodinami. 

RR 22374

Odešel jsi tiše, jak
osud si přál, ale v na−
šich srdcích žiješ dál.
Dne 6. května 2022
uplyne 1. smutný rok,

kdy nás navždy opus−

til náš drahý a milova−

ný manžel, otec, dě−

deček a pradědeček,

bratr, tchán, strýc a švagr, pan 

Miloslav Sláma z Tasnovic.
S láskou vzpomínají manželka, děti a bratr
s rodinami a ostatní příbuzní. Děkujeme
všem za tichou vzpomínku.            RR 22381

Jen svíci hořící a hez−
kou kytici Ti na hrob
můžeme dát, chvíli
postát a s láskou
vzpomínat.
Dne 20. 5. 2022 uply−

nou již 2 roky, kdy nás

navždy opustil pan 

Ing. Vladimír Kabrt.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Ha−
na, děti Hana, Zdeněk, Vladimír a Olga 
s rodinami a ostatní příbuzní.        RR 22385

Co osud vzal, to ne−
vrací, i když nám srd−
ce krvácí. Ta rána stá−
le bolí, zapomenout
nám nedovolí.
Dne 15. 5. 2022 uplyne 5. smutný rok od

chvíle, kdy nás navždy opustila paní

Anna Rynešová ze Kdyně.
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
manžel Karel, dcera Eva a syn Pepa s rodi−
nami. Za tichou vzpomínku, kdo jste ji znali
a měli rádi, děkujeme.                    RR 22382

Dopracovaly pilné ru−
ce, utichlo navždy
předobré srdce. Oči−
ma drahýma se již ne−
podíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš. 
Dne 12. 5. 2022 uply−

ne 18 let , kdy nás ná−

hle opustil náš milo−

vaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

Václav Čáp z Vrhavče. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Syn Jaroslav a dcera Zdeňka s rodinami. 

RR 22376

Těžké bylo s Tebou se
loučit, ještě těžší bez
Tebe žít. V srdcích Tě
stále máme a všichni
na Tebe vzpomínáme. 
Dne 12. 5. 2022 uply−

ne 2. smutný rok, kdy

nás navždy opustil

pan

Petr Huc z Jesení. 
S láskou vzpomínají manželka Jana, syn
Petr a dcera Michaela s rodinami. Za tichou
vzpomínku všem děkujeme.          RR 22378

Kdo v srdcích žije – 
neumírá.

Dne 14. května  2022
uplyne 7. smutný rok

od chvíle, kdy nás na−

vždy opustila paní 

Vlasta Kostlivá.  

A dne 4. 3. 2022 jsme

vzpoměli 5. smutného

výročí od chvíle, kdy

nás navždy opustil

pan 

Svatopluk Kostlivý
z Děpoltic. 

Stále vzpomíná vnučka Hana s rodinou 
a ostatní příbuzní.                               RR 22391

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 2022
uplynul 9. smutný rok

ode dne, kdy od nás navždy odešel pan

Břetislav Šmalcl z Malé Vísky.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkují
manželka a děti s rodinami.              RR 22416

Jak tiše žila, tak tiše
odešla, skromná ve
svém životě, velká ve
své lásce a dobrotě.
Pro nás trpěla, pro nás
žila, za vše Ti děkujem,
manželko milá. Vzpo−
mínka na Tebe, man−
želko, stále bolí a za−
pomenout nedovolí.

Dne 16. 5. 2022 uplyne 3. smutný rok od

chvíle, kdy nás navždy opustila moje drahá

manželka, maminka, babička a prababička

Marie Výrutová ze Staňkova.
S láskou vzpomíná manžel Jiří, děti Václav a
Jiří s přítelkyní Blankou, vnoučata Jiřík 
s rodinou, Katka, Jiříček a Sofinka, Tomáš,
Michal, Andulka a všichni ostatní, co ji měli
rádi.                                                RR 22420

Kdo byl milován, nikdy
není zapomenut.
29. dubna 2022 tomu

už bylo 10 let od tra−

gické smrti

Václava Vobroučka,
rodáka 

ze Skránčic.
Vzpomíná bratr Petr, sestra Helena a Zdena.
Bylo nás 7 a už jen 3. Také stále vzpomínají
kamarádi ze Smrkovce.                 RR 22422
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MLADÝ pár z Klatovska shá−
ní zemědělské pozemky
k  pronájmu, popř. ke koupi.
Prosíme, nabídněte mladé−
mu páru, který chce udržet
dlouholeté rodinné hospo−
dářství. Možnost platby ná−
jemného dopředu. Tel.:
721868304. RR 22129

NABÍZÍME parcelu v Želez−
né Rudě o výměře přes
6000 m2 na krásném slun−
ném místě, kde se dá po−
stavit velký rodinný dům i s
příslušenstvím. Cena za m2
dohodou. Váš zájem zasílej−
te písemně do redakce Roz−
hled, Vídeňská 218, 339 01
Klatovy pod Zn.: Klatovač−
ka.    

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme
vaši chalupu či chatu v okre−
se Klatovy a Domažlice.
Podmínkou pouze vlastní po−
zemek a zavedená elektřina.
Peníze vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA
800737309. PM 22027

PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kontej−
ner 1000 litrů. K odběru
v Klatovech. Vhodné na
vodu pro stavbu. Cena:
od 1.150 Kč. Na výběr z
více kusů. Pěkné čisté
zánovní od 1.500 Kč.
Tel.  777204389. RR
21905

PRODÁM zahradní trak−
tor VIKING, velmi pěk−
ný, hydropřevodovka,
cena 29.000 Kč. Tel
604589329.  RR 22029
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PRODÁM hrobové místo
v  Sušici. Cena 6.000 Kč.
Tel.: 605269361. RR 22349

KOUPÍM garáž v Klatovech.
Cenu respektuji. Tel:
724225696. RR 22387

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

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22071

PRONAJMU trubkové leše−
ní+podlážky cca 100m2 –
2000Kč/měsíc. I  dlouhodo−
bě. Vratná kauce 5000Kč.
Klatovy. A zároveň
koupím  spojky−doutníky,
trubky. Tel: 720686209. RR
22386

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 22054

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

PRODÁM Citroen C4, r.v.
2011, obsah 1.6 hdi 68 kw,
černá metalíza, nový model,

esp, abs, el okna, imobiliser,
2 klíče, klimatronik, 153 tkm,
servisní knížka, velmi pěkný
stav, cena: 145.000 Kč, tele−
fon: 723439518. RR 22404

PRODÁM Opel Meriva mo−
del OPC line 1,6 Benzín, r.v.
2008, 97 000km. Klimatiza−
ce, couvací čidla, vyhřívané
sedačky, zánovní celoroční
pneu, vyměněné rozvody
motoru, originál tónovaná
skla. Cena 120.000 Kč. Tel.
603535061. 

PRODÁM 4 ks zimní pneu na
ocel. discích, rozteč šroubů
4 ks je 10 cm – 165/65 R15
81T, dále 1 ks moto pneu no−
vá 3,25–16, tel.:
724761250. RR 22350

PRODÁM Dacia Sandero
Stepway,r.v.2012, 1. majitel,
červená metalíza, obsah 1.6
benzin, 97tkm se servisní
knížkou, klima, radio, abs, el
okna, servo, auto je v top
stavu, nekuřák, nová stk a
emise, cena: 135.000,− ,
Klatovy, telefon 723439518.
RR 22405

PRODÁM Dacia Sandero r.v.
2009, obsah 1.2 benzin, ma−
lá spotřeba, 1 majitel, abs,
el. okna, servisní knížka, kli−
ma, el okna, servo, velmi
pěkný stav i vzhled, cena
včetně nové stk a emisí,
93.000 Kč,   telefon:
723439518, Klatovy. RR
22406

KOUPÍM Škoda 110R, Ra−
pid, Garde. Stačí sms  zavo−
lám. Tel. 603535061.

PRODÁM Citroen C3, r.v.
2007, obsah 1.4 hdi, 50 kw,
malá spotřeba,  šedá metalí−
za, klima, el. okna, servo,
abs, centrál, velmi pěkný
stav, nová stk a emise, cena:
79.000 Kč, telefon:
723439518, KT. RR 22407

PRODÁM Fiat Punto, r.v.
2005, obsah 1.2 benzin, naj−
eto pouze 65tkm, servisní
knížka, bez koroze, 5 dveří,
klima, el. okna, centrál, 2x
klíč, nová stk a emise, cena:
49000,− , Klatovy, telefon:
723439518. RR 22408

PRODÁM Peugeot 207, r.v.
2007, obsah 1.4 65 kw, do−
brý typ motoru, najeto
116tkm, abs, el. okna,servo,
centrál, 1.majitel, nová stk a
emise, cena: 65.000,− KT,
Tel: 723439518. RR 22409

PRODÁM Škoda Favorit For−
man r.v. 1992 original km
38000 km, vše originální,
tažné zařízení, střešni okno,
pneu „obnova Brno“ , origi−
nal radio, vyhřivané sedačky,
krásný veterán... prodej z dů−
vodu nedostatku místa, ce−
na: 69.000 Kč,   telefon:
723439518. RR 22410

KOUPÍM moped Stadion /
Jawetta / Pionýr. Tel.
771221112. PM 22049

HLEDÁM partnerku, která by
se mnou ráda jela cca v září
2022 na dovolenou do Špa−
nělska. Dovolená bude ode
mě, 65letého muže, zaplace−
ná. I když jsem právě vstou−
pil do  důchodového věku,
partnerku uvítám ve věku od
45 do 65 let.  V  případném
zájmu prosím o písemnou
odpověď do redakce Rozhle−
du. RR 22289

57LETÝ vdovec 175 nekuřák
hledá ženu nekuřačku pro
vážné seznámení. Moc rád
bych poznal hodnou ženu,
které schází pohlazení, polí−
bení, pěkné slovo. Pouze vo−
lat. DO, PM, KT. Tel.:
723870534. RR 22327

35LETÝ svobodný muž bez
závazků z vesnice hledá svo−
bodnou, ideálně bezdětnou
partnerku kolem 30 let k váž−
nému seznámení a případně
založení rodiny. RR 22339

HLEDÁM pohodovou, bez−
konfliktní ženu, která to má
v hlavě srovnaný, dá se s ní
na všem v pohodě domluvit,
na diskrétní, trvalejší schůz−
ky, bez narušení soukromí,
diskrétnost a vzájemná dů−
věra podmínkou, co požadu−
ji, také nabízím, jsem poho−
dový, 50/180/85 spor tovní
muž, sport. postavy, KT, DO,
tel.: 733407817. RR 22356

AHOJ, hledá se žena, která je
sama bez závazku do 72 let a
ráda cestuje autem, z KT−DO,
tel.: 607683508. RR 22371

POHODOVÝ, svobodný, štíh−
lý 48letý, slušný, něžný, hle−
dá ženu, i starší, která je taky
sama a chybí jí něžný dotek,
pohlazení a hezké popovídá−
ní u kávy. Můžu namasírovat,
namazat i záda. Uvítám
dlouhodobé přátelství, dis−
krétnost zaručena. PS: Dotek
něhy. SMS: 722512502 –
DO, KT, Sušice, Horažďovice
a okolí. RR 22372

HLEDÁM parťačku pro život
65–70 let, společně vše
zvládneme, já 70 let, nejraděj
KT–PJ, tel.: 739003974 –
děkuji. RR 22392

HLEDÁM ženu, diskrétně,
pište SMS na tel.
606331064. RR 22394

HLEDÁM ženu k  intimním
schůzkám, nejlépe okr. Kla−
tovy. Mám 56 let, jsem roz−
vedený. Tel.: 704348765.
RR 22402

RÁD POZNÁM hodnou, po−
hodovou ženu, nekuřačku,
přiměřeného věku, pro spo−
lečné chvíle. Čeká tě Plzeňák
63/168, nekuřák, bez závaz−
ků. Volej po 18 hod. Tel.:
776107499. PM 22066

HLEDÁ se žena, sympatická,
vtipná a milá, do 50 let, štíh−
lejší postavy, z KT, DO a oko−
lí, s podob. zájmy – příroda,
zvířata, výlety, hudba… Kdo
hledá: muž 52/180, nekuřák,
štíhl. postavy. Díky moc za
odpověď na čísle
722120245. RR 22403

DEUTSCHER Mann sucht

Frau aus Tschechien bis 65

J. für Partnerschaft. Bin 60

J., 170/70, ehrlich, treu, lie−

bevoll, dunkles Haar, eige−

nes Haus, alleinlebend,

Schwimmmeister. Ernste

anrufe unter 0049

016099579735 – bitte ab

19. Uhr. RR 22413

HLEDÁM ŽENU do 40 let pro
společné výlety po hradech a
zámcích, popřípadě společ−
né dovolené. Plzeňský kraj.
Tel.: 739649310. PM 22070

37/185 NEKUŘÁK, bezdět−
ný, rád by se seznámil s dív−
kou výhradně od 16−19 let,
ne starší ženy. Mám rád ces−
tování, toulky přírodou a kul−
turu. Tel.:604969788, e−ma−
il: lovehvezd@seznam.cz.
PM 22005

HLEDÁM pohlednou ženu do
50 let na trvalý vztah. Já 43
let, vyšší sportovní postavy,
prý pohledný. Ozveš se??
Tel.: 607720266. PM 22071

52LETÁ modrooká blondýna
hledá romantického muže na
trvalý a vážný vztah plný lá−
sky. SMS – 604848189. RR
22363

60 HLEDÁ obyč. přítele
k  vážnému seznámení a zá−
roveň dědečka ke svému
vnoučeti. Doufám, že ještě
existuje normální muž, který
ví, co chce, a hlavně, který
by nás měl rád. Auto vítáno,
nejraději z  vesnice. Zn.: Jen
vážné nabídky. Volat. PJ, KT.
Tel.: 722778014. RR 22397

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Kou−
pím staré českosloven−
ské motocykly všech
značek, v jakémkoliv
stavu i jednotlivé díly.
Přijedu ihned, platím
ihned v hotovosti. Sluš−
né a férové jednání.
Tel.: 607946866. E−ma−
il: klsp@seznam.cz.
RR 22142

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

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou doku−
mentaci aj. Přijedu a
zaplatím na místě. Na−
bídněte, určitě se do−
mluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR 22019

PRODÁM  IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě
v ochranné kleci, roz−
měry: 120x100 cm vý−
ška 120 cm, váha cca.
65 kg, pěkné čisté od
1.600 Kč, k odběru
v Klatovech. Info na tel.
722660668. RR 21002

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

PRODÁM motocykl Hon−
da 125, čtyřtakt, r.v.
2005, vhodné pro děti
od 16 let. Cena je
39.999 Kč. Tel.:
604589329. RR 22033

Blahopřání
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BLÍŽÍ se léto a nechceš být
sám. Ozvi se štíhlé 64leté z KT.
Hledám muže od 60 do 65 let.
Tel.: 739809937. RR 22344

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 22073

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

NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně obkladů a
dlažeb na tel. 776434705.

KOUPÍM tento typ židlí, ten−
to typ komod, starožitný

nábytek a nábytek do roku
1980. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či pro−

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22072

TRÁPÍ vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdarma
zanalyzuje vaši situaci a naj−
de optimální řešení. Důležité

je nebát se a začít jednat! IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA
800737309. PM 22033

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trávy
a údržbu i realizaci zahrad.
Tel.: 606943086. RR 22089

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

o rychlém jednání a solidním
přístupu našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme u
vás a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22034 

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní realiza−
ci oplocení. Přijedeme – za−
měříme – naceníme – zajis−
tíme materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu uží−
vat bezpečí vašeho domo−
va. Volejte: 733710319,
pište:  bezdek@plotana.cz,
navštivte: www.plotana.cz.

PROVÁDĚNÍ staveb a rekon−
strukcí od podlahy po stře−
chu. Reference najdete na:
http:// onlinemanzel.webno−
de.cz. Tel.: +420
732808608. RR 22398

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako jedi−
ná realitní kancelář v Plzeň−
ském kraji vám vyplatíme až
80% kupní ceny vaší nemo−
vitosti předem. Peníze máte
na účtu do 24 hodin. Nesli−
bujeme − garantujeme. IN−

STINKT REALITY s.r.o.,

VOLEJTE ZDARMA

800737309. PM 22035

KUPUJETE NEMOVITOST?

Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−

nicky i právně a navíc vyjed−
náme maximální SLEVU!
Nezaplatíte ani korunu na−
víc! Více na www.zkontro−

lujto.cz nebo volejte na

800373309. PM 22036 

KOUPÍM štěně německého
ovčáka, krátkosrstý (REX).
732816976. RR 22365

ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
22053

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekonstruk−
ce bytového jádra, ob−
klady, dlažby, bourací
práce a další práce dle
domluvy. Plzeňsko, Kla−
tovsko, Domažlicko, Su−
šicko a okolí. Rozumné
ceny. Tel.: 721757399.
RR 22056

Tel. 731 002 305

SPLŇ SI svůj sen. Poznej

mě v mém diskr. soukro−

mí – hnízdečku erotiky,

potěšení těla i duše. (Na

fotečce jsem 100%  já,

ne jiná). Prosím výhrad−

ně volat (SMS ne). Ve

dne 731 002 305.  KŘI

PM 22068
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