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Milí čtenáři, 
konečně snad za −
čal zas normální
čas, čas rozkve −
tlých třešní, usmí−
vajících se lidí
rozmlouvajících
spolu na ulicích,
popíjejících svoji

kávu na terasách restaurací a
těšících se na nějaký večerní kon−
cert populární kapely, nebo návštěvu
divadla. 

Já vím, jsem asi příliš optimistický.
Svět ještě není tak úplně ve svých
kolejích, stále si raději nasazujeme
respirátor, když jdeme do obchodu,
dodržujeme bezpečné rozestupy a
o dovolené nepřemýšlíme s takovou
radostí jak dříve. K moři již můžeme,

ale v mnohém jsme omezováni.
Musíme počítat s očkováním,
testováním, papírováním, ale i s pře −
tr vá vajícím rizikem, že si můžeme
přivézt další mutaci koronaviru.
Mnozí z nás proto počítají s tím, že
opět raději využijí krás českých luhů
a hájů, koupališť a řek. Poslední čísla
klesajících počtů nově nemocných
v našich krajích jejich volbě dávají
zelenou. 

Přesto věřím, že se již vše brzo
změní a červen bude opět tím
nejkrásnějším letním měsícem.
Možná i proto, že se v něm začínají
červenat jahody, na které již pár let
chodíváme na samosběr na pole
u Klatov, a pak si je v nemírných
dávkách dopřáváme v mnoha kuli −
nářských podobách. Můžeme se
těšit i na první červenající se třešně,
na rozkvétající poupata růží, která
svými okvětními lístky připomínají
básníkům nejintimnější místa krás−
ných dívek a tím i rozkvétající nové

lásky.  Letošní červen by však mohl
být i prvním měsícem, kdy si na své
přijdou po dlouhé odmlce milovníci
hub. Květen jim zajistil vláhu
v lesích, a pokud 8. 6. Medard ještě
něco málo přidá a dočkáme se i sli−
bovaného oteplení, budou mít
kloboukoví páni lesů ideální pod−
mínky pro svůj růst a množení.
Pozitivním signálem je pro mě i fakt,
že se již v našich novinách opět
začínají objevovat nové nabídky na
volná pracovní místa, mnohé ob−
chody začínají opět nabízet akční
zboží, otevírají se autosalony,
rozbíhá se trh s nemovitostmi a ob−
jevují se i první organizátoři kul−
turních akcí, kteří zvou na své letní
akce. 
Duchovně pevní lidé vědí, jak i v této
době, která je ještě plná utrpení a
ztrát minulých dnů, ale je i těhotná
nadějí na nové hezčí dny, čerpat sílu.
Žijte teď, dnes, protože zítřek může
přinést cokoliv a radujte se i z ma lých

věcí. Z misky jahod, z dobrého rebar−
borového koláče, z nové květiny za
oknem, z úsměvu dívky, kterým vás
odměnila za to, že jste jí dal přednost
na přechodu, pomohl s kočárkem,
nebo vyměnil píchlé kolo. Nebojte se
přijímat a rozdávat lásku. Naučte se
být tolerantní, nemstít se, odpouštět
a být trošku nad věcí, radovat se i ze
sousedových třešní, z jeho šikovnos−
ti, a pak možná přijdeme i na to, že
nás nejvíc těší radost druhých, když
je něčím obdarujeme. Možná bude
pro začátek stačit jen náš úsměv
a vlídné slovo. 
Tak rychle dočíst Rozhled, zapo −
meňte na nepříjemné dohady poli −
tiků, na jejich aféry a výměny, na
Covid, na spory o trojské koně naší
civilizace i počty nových přistěho −
valců, a běžte relaxovat někam do
přírody. Zasloužíte si to. 
Krásný rozkvetlý a červenající se
červen vám přeje Karel Bárta,
šéfredaktor.
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Milovníci dechovky a hez−
kých písniček se mohou opět
těšit na další ročník festivalu
tanečních koncertů na kry−
tém parketu v Dolní Lhotě
u Klatov. Příznivá situace
s vývojem koronakrize umož−
nila organizátorům opět při−
pravit seriál vystoupení vyni−
kajících dechovek z Jižních
Čech, Plzeňska i Chodska. 
n 26. června (sobota) – PODHO−

RANKA z Jižních Čech, 15.00–
19.00 hod.

n 6. července (út. státní svátek) –
V. Žákovec a A. Volínová z Plzně,
15.00–19.00 hod.

n 1. srpna (neděle) – Malá muzika
Nauše Pepíka a Doubravanka

z Jižních Čech, 14.00–20.00 hod.
n 29. srpna (neděle) – Veselá mu−

zika z Chodska, 15.00–19.00 hod.
V případě zhoršení epidemiologické
situace a zakázání veřejných hudeb−
ních produkcí státem neručí organi−
zátor za dodržení plánovaných kon−
certů.

Podhoranka

Dolní Lhota u Klatov

10. léto s muzikou
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Psal se rok 1995, kdy klatovská fir−
ma DIOSS rozvířila stojaté vody
automobilismu v Čechách a na auto−
salonu v Brně představila dvoumíst−
ný sporťák DIOSS Rebel, který poz−
ději získal ještě přívlastek Nova.
O vzhled vozu se postaral „král“ čes−
kého designu Václav Král se svým sy−
nem Jiřím, o funkčnost techniky kla−
tovský DIOSS (nynější AUTO NEJDL)
a kopřivnická ECORRA.

Velké plány až 200 vozů ročně skon−
čily u třech funkčních prototypů a
v roce 1998 byl celý projekt zastaven.
Po 23 letech se všechny tyto tři vyro−
bené vozy DIOSS Rebel Nova setkají
na Klatovsku, v kempu Běšiny při sra−
zu vozů ŠKODA, který se tu koná 4. až
6. června. Červený a modrý Rebel při−
jedou po vlastní ose po dokončené re−
novaci, na žlutém ještě renovační prá−
ce pokračují. Pozvání přijal i designér
Jiří Král, který na vozech se svým ot−
cem pracoval. O zábavu a historky te−
dy určitě nebude nouze.
Přijďte se podívat, jaké sporťáky
z Klatov se mohly prohánět nejen kla−
tovskými ulicemi – v tehdejších do−
bách o něm snili snad všichni kluci
s ještě teplým řidičákem.
Bližší informace najdete na
www.skodateam.cz, včetně průběhu
renovace žlutého kusu.                  (rs)

Sporťák
z Klatov?
DIOSS Rebel 
Nova se vrací
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KLATOVY
Vlastivědné muzeum 

Dr. Hostaše 
Do všech expozic muzea (muzeum, barok−
ní lékárna, skanzen) nemají hromadné sku−
piny návštěvníků povolený vstup!!!
Návštěvníky žádáme o dodržování plat−
ných protiepidemických opatření. Děkuje−
me.
Aktuální informace sledujte na webových
stránkách muzea.
Počet návštěvníků je zatím stanoven na 20
osob na jednom podlaží. Povolené počty
návštěvníků se mohou dle nařízení vlády
průběžně měnit, sledujte proto aktuální in−
formace na našich webových stránkách. 

VÝSTAVY:
do 19. 9. 2021 | RETRO – výstava z dějin
hmotné kultury 60.–80. let 20. století.
Dlouhodobé výstavy: 
MUZEUM DĚTEM výstava hraček a loutek
ze sbírek muzea.
SBĚRATELÉ, MECENÁŠI, MUZEJNÍCI
cyklus výstav složený z částí Mecenáš
muzea Ševcovic – výstava k  poctě kla−
tovského rodáka, který muzeu věnoval za−
jímavou sbírku uměleckých předmětů,
Věci všední, přesto neobyčejné – výsta−
va z nejrozsáhlejších sbírkových souborů,
které byly klatovskému muzeu věnovány
a Zakladatelé moderní regionální histo−
riografie | Hostaš, Vaněk, Vančura a je−
jich spolupracovníci – výstava věnovaná

historikům a sběratelům našeho muzea.
Dlouhodobé výstavy z  důvodu instalace
nové expozice budou veřejnosti přístup−
né pouze do 19. září 2021!!!
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

Galerie U Bílého 
jednorožce 

19. 6.–15. 8. 2021 – JOSEF ŽÁČEK: DIS−
TURBANCES – výstava
Kontakt – 376 312 049 

Kostel sv. Vavřince 
v Klatovech

do 18. 7. 2021 – SPOLEČNÉ CESTY 9. –
výstava prací současných výtvarných

umělců, kteří pocházejí z území Klatovska
a Pošumaví, nebo zde aktuálně tvoří. 

KLENOVÁ
Galerie Klenová

do 22. 8. 2021 – ZÁMEK KLENOVÁ: UMĚ−
NÍ 90. LET ZE SBÍREK GKK 
6. 6.–22. 8. 2021 – SÝPKA KLENOVÁ:
SVATOPLUK KLIMEŠ
13. 6.–15. 8. 2021 – PURKRABSTVÍ HRA−
DU KLENOVÁ: TEREZA SEVEROVÁ –
STROMOVÉ SLAVNOSTI
5. 6. 2021 – VŠECHNY OBJEKTY GALE−
RIE – MUZEJNÍ NOC – Vstup do galerie je
celý den zdarma. 9–22 hod. – hrad a zá−
mek Klenová, 10–22 hod. – Galerie U Bílé−
ho jednorožce a kostel sv. Vavřince v Kla−
tovech.
Kontakt – 376 392 208, www.gkk.cz
Změna programu vyhrazena vzhledem
k současné epidemiologické situaci.
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Zahrádka, chata se zahrádkou – Klatovy a okolí 700 000 Kč
Rekreační chata, voda podmínka, do 15ti km od Domažlic 800 000 Kč
Chalupa s vodou a elektřinou v Koloveč, Srbice, Blížejov 900 000 Kč
Rekreační chata u Hnačovského rybníka 800 000 Kč
Zděná či dřevěná chata – Babylon, Kout na Šumavě 900 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci Hartmanice, Sušice, Kašperské hory 1 200 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí Modrava, Srní, Prášily 1 500 000 Kč
Chalupa k trvalému bydlení Domažlicko 1 300 000 Kč
Rodinný dům Přeštice 2 200 000 Kč
Rodinný dům Horšovský Týn 2 000 000 Kč
RD v lepším stavu Stod, Chotěšov, Holýšov 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Domažlice a okolí 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Klatovy, Štěpánovice, Vrhaveč, Týnec 2 800 000 Kč

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

2 990 000 Kč
Chata 3+kk (677 m2), Šlovice, okr. Plzeň−jih
Nabízíme k prodeji pěknou zděnou chatu na vlastním oploceném
pozemku 677m2 ve Šlovicích, 8km od Plzně o zastavěné ploše
46m2. Chata je dispozičně řešena takto: suterén: garáž, sklep,
sprchový kout 1.NP: pokoj s kuchyňským koutem, 2x pokoj;
podkroví: 2x ložnice. IS: voda−vlastní studna, el. 220V/380V, 
topení: lokální tuhá paliva. Na pozemku se dále nachází skleník,
zděné kolny a posezení s grilem. V blízkosti zastávka ČD. Krásná,
klidná lokalita. Doporučujeme!

& 734 319 302  

4 299 000 Kč
4+1/L (93m2), ul. Manětínská, Plzeň−Bolevec
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 4+1 o čis−
té podlahové ploše 82,60 m2 + lodžie o velikosti 7,46 m2 na jižní
světovou stranu, který prošel částečnou rekonstrukcí (koupelna
a WC z roku 2018. Kuchyně, jejíž spodní část je nová z roku
2020, se prodává kompletně zařízena spotřebiči (myčka, elekt −
ric ká trouba, indukční varná deska Mora). K bytu náleží také pro−
storný sklep o velikosti 2,94m2. Vytápění a ohřev vody je dálkový
V suterénu domu se nachází sušárna, kolárna i kočárkovna. Vel−
mi zajímavá nabídka k bydlení za příznivé měsíční náklady (Fond
oprav je cca ve výši 2.091,−Kč a celkové náklady bez záloh na
plyn a elektřinu pro 2 dospělé a 2 děti včetně fondu oprav činí
5.500,−Kč). & 734 319 301 

4 100 000 KčC

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

2 290 000 Kč
3+kk (70 m2), ul. Hřbitovní, Planá, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 3+kk o po−
dlahové ploše 69,51 m2, který v roce 2021 prošel kompletní
rekonst rukcí (nové vylité podlahy + plovoucí podlaha, nové zdi, no−
vé rozvody elektřiny, vody, nová koupelna). Vytápění WAW a ohřev
vody zajištěn vlastním bojlerem. Bytový dům se nachází ve výborné
lokalitě s dobrou dostupností do centra Plané. K domu náleží vni −
troblok k využití majitelů bytů. Velmi zajímavá nabídka k bydlení za
příznivé měsíční náklady (Fond oprav je ve výši 657,−Kč). Byt není
zatížen žádným zástavním právem a lze financovat hypotečním úvě−
rem. Byt je vzhledem k ideální výměře a žádané, skvěle dostupné
lokalitě vhodný pro investory k následujícímu pronájmu.

& 734 319 301   

4 990 000 Kč
Komerční objekt (1062m2), ul. 28. října, Staňkov, okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji komerční objekt s vlastním pozemkem ve Staňkově,
v ulici 28. října. Objekt má dvě nadzemní podlaží a podkroví. V 1.NP se
nachází průjezd do zahrady a k zemědělským stavbám a dále obchodní
prostor o velikosti cca 90m2, který lze předělat na byt, sklepní prostory
a technické zázemí domu. V 2.NP se nachází dvě bytové jednotky s bal−
kony o dispozicích 2+1 a 3+1. Nad bytovými jednotkami jsou velmi
prostorné půdní prostory k vybudování dvou až tří bytových jednotek.
IS.: el 230/400V, obecní kanalizace, obecní vodovod + vlastní studna,
topení – WAW + plynové etážové. K domu dále přiléhá prostorná zahra−
da, na které se nacházejí garáže, hospodářská stavení a stodola. Velmi
zajímavá nabídka ke klidnému bydlení či podnikání v dobré dostupnosti
do Plzně i Domažlic. Lze financovat hypotečním úvěrem, se kterým Vám
zdarma pomůžeme. Vřele doporučujeme osobní prohlídku.  
Výborný stav, vřele doporučujeme. & 734 319 301

2 699 000 Kč
Komerční objekt (258 m2), ul. Ruská, Mariánské Lázně, okr. Cheb
Nabízíme k prodeji komerční nemovitost, budovu (dříve galerie, rychlé 
občerstvení a poté kadeřnictví a tiskárna). Aktuálně je stav nemovitosti k re−
konstrukci a sestává se z tří místností, a sociálního zázemí. Do budovy
možnost vstoupit dvěma vchody. Budova stojí na pozemku o ploše 143m2,
ke které přiléhá zahrada o velikosti 115m2. IS. El. 230/400V, obecní vodo−
vod i kanalizace. K nemovitosti je vyhotovena studie na výstavbu bytového
domu s třemi nadzemními podlaží. V 1.NP by se nacházeli 3 garáže o celko−
vé velikosti 118m2. V 2.NP by se nacházel byt 2+KK (58m2)a 3+KK(67m2)
a ve 3.NP byt 3+KK(104m2). Přístup k nemovitosti po obecní komunikaci
a možno si i nyní pronajmout parkovací stání u domu za nízké nájemné. Na
nemovitosti neváznou žádná zástavní práva, břemena ani exekuce. Je tedy
možnost financovat hypotéčním úvěrem, se kterým Vám rádi zdarma po−
můžeme. Velmi zajímavá investice na exkluzivním místě. 
Doporučujeme osobní prohlídku. & 734 319 301 

4 990 000 Kč
Činžovní dům (916m2) Svojšín, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji činžovní bytový dům. Dům prošel částečnou rekonst −
rukcí v roce 2017 (nově vybudováno topení všech bytů včetně nových kot−
lů, plovoucí podlahy v bytech a plastová okna). V bytovém domě je k dis−
pozici 7 bytů). V 1.PP se nachází bytová jednotka o dispozici 1+1 a podla−
hové ploše 50m2, v 1.PP se dále nacházejí sklepní kóje k jednotlivým 
bytům a nově vybavená kotelna s dvěma kotli na tuhá paliva. V 1.NP se na−
chází 3 bytové jednotky – 1+1 o podlahové ploše 58m2, 1+1 o podlahové
ploše 68m2 a 3+1 o podlahové ploše 134m2. V 2.NP se nachází 2 bytové
jednotky – 3+1 o podlahové ploše 122m2 a 3+1 o podlahové ploše
134m2. V 3.NP se nachází jedna bytová jednotka o dispozici 3+1 a podla−
hové ploše 134m2 a dále půdní prostor k vybudování další bytové jednotky.
K domu dále přísluší prostor k parkování aut pro nájemníky a dále malá za−
hrada, nyní užívána správcem budovy. & 734 319 301

GGC G

GG

3+1/2L (86 m2) ul. Kralovická – Plzeň 1 – Bolevec
Nabízíme k prodeji velmi pěkný, slunný a světlý byt, o dispozici 3+1
který je velmi prakticky řešený – dvěma neprůchozími pokoji a dvě−
ma lodžiemi o velikosti 5,5m2. Topení a ohřev vody dálkové. K bytu
náleží sklepní koje (2.93m2) v suterénu domu. Bezproblémové par−
kování je zajištěno před domem. Fond oprav ve výši 1.798,−Kč a cel−
kové náklady bez záloh na plyn a elektřinu pro 2 dospělé včetně fon−
du oprav činí 4.200,−Kč). Byt je vzhledem k ideální výměře a žádané,
skvěle dostupné lokalitě vhodný pro investory k následujícímu pro−
nájmu. O bezproblémový nájem s garancí platby se postará naše
partnerská společnost Renta 365. Zdarma Vám taktéž zajistíme fi−
nancování prostřednictvím hypotečního úvěru i s minimem vlastních
prostředků. & 734 319 302 



Pokud se zajímáte o novodo−
bou historii, především s při−
hlédnutím na české pohraničí,
region Domažlicka a Kla−
tovska a zajímavosti s pře−
chodem státní správy v ob−
dobí po listopadu 1989, ur−
čitě byste neměli minout
knižní novinku Celník ve
spárech české mafie. 
Autorem této nevšední re−
portáže je spisovatel a básník
Petr Štauber z Domažlicka,
který napsal a sám vydal již
několik knih s historickou té−
matikou. Tato poslední nava−
zuje na předchozí knihu Cel−
níkem na západní hranici ve
zlatých časech totality a stej−
ně jako ona prozrazuje kro−
mě mnoha zajímavostí ze ži−
vota celníků také mnoho čas−
to i úsměvných pikantností ze
života autora samotného. Po−
kud budeme věřit všemu, co
je v knize napsáno, a příběh
prožívaný hlavní postavou není
jen plodem autorovy představi−
vosti, vedl Petr Štauber, jako bý−

valý celník, velmi pestrý až bouř−
livý život. Protože se děj převáž−
ně odehrává na Domažlicku a

Klatovsku, mohou pamětníci za−
vzpomínat i na svoje vlastní ži−
votní zkušenosti a mladší čtenáři

zase pohlédnout na osmdesátá
a bouřlivá devadesátá léta, tak
jak je poznali ti, kteří je prožívali.

O obsahu knihy sám autor
napsal následující:  
Při práci na této knize jsem
se snažil, aby měla tři základ−
ní prvky a to romantiku, napě−
tí a humor. Tyto prvky tato kni−
ha má, proto si myslím, že
bude dobře přijata u čtenářů.
Nejdříve se hlavní hrdina mu−
sí bránit vznikající mafii u stát−
ní správy, která se jej snaží za
použití nezákonných pro−
středků odstranit z místa
u státní správy. K tomu nasadí
na celnici Folmava všeho
schopného člověka, který se
neštítí ani vraždy. Při tom si
počíná jako kovaný mafián a
za použití zločineckých me−
tod se snaží na úkor státu
sám obohatit, což se jemu za
spoluúčasti jeho kmotrů, kteří
jej tam dosadili, celkem daří.

Až kolega hlavního hrdiny, které−
ho chtěl později dotyčný pa−
douch také odstranit, se dosta−

ne ke kontrolním orgánům, říze−
ným z Prahy, tak potom narazí
kosa na kámen a dotyčný gang−
ster je odvolán a má štěstí, že
neskončí v kriminálu.
Když se hlavní hrdina po zanik−
nutí hraničních celnic dostane
do Prahy, má za úkol kontrolo−
vat jednu velikou olejářskou fir−
mu, kde narazí na miliardové
daňové úniky. Potom mu jde
skutečně o život, neboť za touto
firmou stojí i hlavní nadřízení
státní správy, kterým hrozí pro−
zrazení.
Děj románu se odehrává na Do−
mažlicku, Klatovsku, v Praze, ve
středních Čechách a také na
dalších místech České republiky.
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Celník ve spárech české mafie

Knihu bude možno zakoupit
v Domažlicích v Chodském
knihkupectví na náměstí Mí−
ru, ve Kdyni na náměstí 22,
v Klatovech v knihkupectví
LÉTO a v knihkupectví na
nám. Míru.
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Letos na sebe jaro s plnou
krásou a teplým počasím ne−
chalo čekat. V červnu se však
již určitě budeme moci těšit
nejen ze sluníčka, ale i z vý−
razného uvolnění proticovido−
vých opatření. Není divu, že
mnoho z nás se již těší, jak se
naplno pustí do různých
úprav, rekonstrukcí a zvelebo−
vání svého obydlí, které jsme
zatím měli jen v plánech.
O tom, co pro své zákazníky
připravila firma Koupelny Šota
s.r.o., největší prodejce sorti−
mentu koupelen v regionu,
jsme si povídali s obchodním
ředitelem, panem Stanislavem
 Heindlem.

Nové vzory i katalog
„Rádi všechny zájemce o rekon−
strukce a stavby přivítáme na
naší prodejně a vzorkovně v Kla−
tovech i v Nepomuku. Nabídne−
me jim mnoho novinek z naší
nové kolekce. Všechny novinky
z nabízeného sortimentu pro rok
2021–2022 najdete také v na−
šem novém, 180 stránkovém fi−
remním katalogu ŠOTA. Vyzved−
nout si jej můžete na prodejnách
od 10. června. Všechny tyto no−
vé kolekce, módní vzory a vyba−
vení budeme postupně předsta−
vovat a budou k vidění ve vzoro−
vých koupelnách na našich pro−
dejnách. Velké jarní slevy

U designu koupelen je to stejné
jako u odívání. Jelikož jsou na
světě již nové kolekce, staré se
musejí rychle vyprodat a uvolnit
tak sklady pro novinky. Starší
vzory jsou stále krásné, ale již se
nebudou vyrábět a my je proto
vyprodáváme s velkými slevami.
Máme proto vytipovaný sorti−
ment, který našim zákazníkům
nabízíme se slevou až 40%. Ta−
ké nabízíme sortiment malomet−
rážních zbytků, kde cena začíná
na 69 Kč za m2. 

Stále ještě původní ceny
Myslím si, že kdo sleduje sou−
časný vývoj, určitě si uvědomu−

je, že nyní je ještě jedinečná šan−
ce nakoupit stavební zboží za
původní ceny. Stejně jako se
zdražují potraviny, energie a
všechny ostatní materiálové
vstupy, je možné očekávat, že
půjdou nahoru i ostatní ceny. My,
také díky tomu, že jsme velká fir−
ma a máme dostatečné zásoby,
jsme zatím ke zdražování nemu−
seli přistoupit a prodáváme
proto zatím za původní ceny.
Protože víme, že dobrá refe−
rence je ta nejlepší reklama,
uvítáme každého zákazníka.
Postará se o vás náš zkušený a
odborně dobře proškolený ob−
chodní personál. Každý si u nás
najde své zboží.“                 (kr)

Jaro u Koupelen Šota –
novinky, slevy, výprodej

Den otevřených dveří u ŠOTY 
Středa 23. června od 9.00 do 15.00 hod. 
Přijďte s námi oslavit představení nového katalogu ŠOTA 2021–2022. 

Připraven je pro vás bohatý program prezentace několika firem – našich dodavatelů.
Seznámíme vás s využitím a přednostmi brusných a řezacích kotoučů firmy RHO −
DIUS, největšího výrobce tohoto sortimentu na světě a představíme profesionální
akumulátorové stroje značky MILWAUKEE s bezkonkurenční životností. 
Každý kdo tento den u nás nakoupí za více než 1.000 Kč, dostane k nákupu poukáz−
ku na pivo a klobásu, a ještě malý dárek k tomu. Jsme připraveni i na nepřízeň poča−
sí, grilovat klobásy budeme v zadní části firmy pod přístřeškem.
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Jahodárnu pana Bonka najdete na
konci Klatov hned vedle kruhového
objezdu, z kterého můžete vyjet smě−
rem na Dolany, Staňkov a Domažli−
ce. Všichni bychom už s chutí ochut−
nali čerstvě utrženou jahodu. Pro
svoji pohádkovou chuť a spoustu vi−

tamínů, které posilují naši imunitu,
což v současné době tolik potřebuje−
me, se jahoda zařadila mezi králov−
ské ovoce. 
Kdy jahodová sezóna nabere plné ob−
rátky a jaká bude úroda? Na to jsme se
ptali majitele Jahodárny Pavla Bonka. 
Kdy se můžeme těšit na jahody z va−
ší plantáže?
Letos to chce mít více trpělivosti.
V porovnání s minulým rokem máme
zpoždění. Loni jsme už v tuto dobu na−
plno trhali. Letos předpokládám tak
kolem 15 června. Doporučil bych
všem, aby sledovali naše webové
stránky a facebook, kde budou ty ne−
jaktuálnější informace. 
Proč takové zpoždění?
Jedním slovem počasí. Teploty v Če−
sku v dubnu a květnu patřily mezi nej−
nižší v Evropě, a jak říkají meteorolo−
gové, jsou srovnatelné s teplotami na

severu Skandinávie. Takže nebývalé
chladné a vlhké počasí je hlavní příči−
nou zpoždění.
Bude mít počasí vliv na úrodu?
Zatím to vypadá slibně na velmi dobrou
sklizeň. Pro jahody je ideální teplota
kolem 20°C. Zatímco v předešlých le−

tech bylo málo
vláhy, tak letos je
jí nadbytek. Čeho
je moc, toho je
příliš. Ale milovní−
ci královského
ovoce mohou být
klidní. Jahod bude
dost, jen to letos
chce malé strpení. 
Kromě natrha−
ných jahod jste
loni nabízeli i sa−
mosběry. Budou
i letos?
Samozřejmě. Se−

zonu zahájíme prodejem natrhaných
jahod. Má to i svůj důvod. Jak budou
jahody postupně dozrávat, vytvoří se
i podmínky pro samosběr. Jinak řeče−
no. Jak se plantáže jahod začervenají,
začne i samosběr. Proto doporučuji
sledovat náš facebook a  webové
stránky.
Máte i letos jahody na slámě?
Samozřejmě. Už několik let za sebou
pěstujeme jahody na poměrně silné
slámové podestýlce. Má to několik dů−
vodů. Například natrhané jahody jsou
vždy čisté. Na samosběr k nám chodí
lidé i v dešti. Právě díky slámové po−
destýlce se v záhonech nebrodí v blátě
a trhají naprosto čisté jahody. Bez slá−
my to nejde, což v  letošním vlhkém
počasí platí dvojnásobně.
Musejí mít zájemci o samosběr
vlastní nádoby?
Nemusejí. Mohou si je u nás koupit.

Zájemcům o sa−
mosběr vyčlení−
me vlastní úsek
a přidělíme ne−
otrhaný řádek.
Rozhodně ne−
budou paběrko−
vat. 
Je nějaká optimál−
ní doba na samo−
sběr?
Lidé mohou přijít kdyko−
liv během dne. Natrhat si
může každý libovolné množ−
ství. Na samosběr se nemusí
nikdo objednávat. Pokud je dosta−
tek zralých jahod, jsme tady každý den
za každého počasí od 8:00 do 18:00
hodin včetně soboty a neděle. Jinak
sledujte naše webové stránky nebo fa−
cebook, kde jsou aktuální informace,
případně zavolejte.
Kdo netouží po samosběru?

Ten si může přímo v Jahodárně koupit
už natrhané jahody. Jinak bych rád

připomněl, že nepřijímáme tako−
vé objednávky, kdy nám zá−
kazník sdělí, že si pro natr−
hané jahody přijede za

dva, tři či více dnů. Re−
zervace platí na ten

daný den, kdy
nám zavolá, po−
kud nejsou poza−
staveny. Jinak na

Jahodárně máme
vedle sebe dva sa−

mostatné stánky a to
pro prodej natrhaných

jahod a pro samosběr.
Prodáváte jahody i na ji−

ných místech, například
u marketů ve stáncích či ka−

menných obchodech?
Neprodáváme. Pouze a jen tady

v klatovké Jahodárně dostanou zákaz−
níci naše jahody. Nikde jinde. Když si
k nám přijedou pro jahody, mohou si
ještě vybrat sazenice některých jahod−
níků a kanadské borůvky, maliníky, by−
linky a jiné. Ochotně a rádi každému
poradíme.                                    (red)

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

Hlavní význam jahod spočívá v tom, že zlepšují proudění
krve v arteriích. Jejich konzumací se také dostává do těla
zinek, který má příznivý vliv na tvorbu testosteronu.

„Čerstvé jahody z naší plantáže mají
drobné zpoždění, ale bude jich dost“

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

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

pokryjete doporučenou den−
ní dávku vitamínu C. Se

mnou získáte silnou
imunitu. Chřipka a

nachlazení se
vám budou

vyhýbat.

vzkazuje milovníkům tohoto královského ovoce
majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk.
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Jestliže jste majiteli tepelného čerpad−
la, které vytápí  Váš dům  a chcete dá−
le investovat  do úspory  nákladů za
energie, určitě  je vhodné posoudit
možnost ohřevu teplé užitkové  vody
(TUV) s tepelným  čerpadlem. 

TUV ohříváme  tepelným čerpad−
lem během celého roku, přičemž  od
jarních  do podzimních měsíců je
ohřev nejvíce  účinný. Z jedné KWh
elektrické energie dosáhneme  čtyři−
krát více na výstupu, než jsme  do
čerpadla přivedli. Jinými slovy, v let−
ním období  tepelné čerpadlo spotře−
buje čtyřikrát  méně elektrické energie
než elektrický boiler.

Nemůžeme však pro
ohřev TUV využít  libovolný
kombinovaný ohřívač.  Dů −
ležitá je velikost teplo−
směnné plochy  v daném
boileru.  Na místě u vás
posoudíme, zda je možné
vaši stávající  nádrž teplé
užitkové vody  použít.

Velmi  oblíbené se stali
ohřívače firmy ACV. Jedná
se o nerezové ohřívače
konstrukce Tank in Tank
(nebo−li nádrž v nádrži).

Vnořený  vl nov   −
 co vý zásobník z ne −
 rezové oceli je
konstrukčně pro     −
 veden tak, že nedo−
chází k usazování
vodního kamene.
Neztrá cí se proto
s jeho používáním
insta  lo vaný výkon
a účin nost.

Nerezová ocel
a tec h nologie pro ti
usazování vodního
kamene jsou i důvodem proč firma

vystavuje na tento výro−
bek doživotní záruku.  

Jaká tepelná čer pad la
jsou vhodná k těmto
ohřívačům? Jsou to pře −
devším  tepelná čer padla
s regulovaným výko−
nem. Dle velikosti zá −
sobníku a teploty ohříva−
né vody se samočinně
upraví výkon a tím i spot−
řeba tepelného čerpadla. 

Z těchto důvodů pro
vytápění a ohřev teplé
vody nejvíce instaluje−

me tepelná čerpadla FUJI, PANASO−
NIC nebo VIESSMANN.

U tepelných čerpadel systému ze−
mě−voda umíme nejlépe vyřešit vaše
vytápění a ohřev teplé vody výrobky od
značky NIBE. U techno logie vzduch –
voda díky špičkovým technickým

para metrům a přijatelné ceně doporu −
čujeme a nejvíce instalujeme modely
nové generace tepelných čerpadel 
PANASONIC T−CAP. 

Od 1.6. je možnost opět podávat
žádosti o kotlíkové dotace! Jedná
se o dovyčerpání finančních pro−
středků. Informujte se proto co
nejdříve! Ing. Jiří Tichota

Tepelná čerpadla a teplá voda v letních měsících

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

pøípadnì volejte 
s odbornými dotazy na 

777 939 270.

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!
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Společnost AGROWEST a.s. je země−
dělcům známa jako firma nabízející
zemědělskou, lesnickou, dopravní a
komunální techniku již téměř tři de−
sítky let. Celkem spravuje sedm pro−
dejních středisek v Plzeňském (Klato−
vy, Přeštice, Domažlice, Plzeň – Dou−
bravka a Kožlany), Karlovarském
(Kynšperk nad Ohří) a Ústeckém (Ža−
tec) kraji. Má přes stovku zaměs−
tnanců a roční obrat převyšující 400
milionů korun.

Především traktory
Stěžejní jsou pro Agrowest traktory.
Jedná se o značky Zetor, Valtra a Ku−
bota. 
„Se značkou Zetor jsme spojeni od
samotného vzniku naší firmy v roce
1992. Tento tradiční český výrobce
nabízí stroje do výkonu 170 koní,
proto jsme postupně přidali i zastou−
pení finské značky Valtra, jež má
v sortimentu traktory vyšších výkono−
vých tříd až do 405 koní. Japonská
Kubota se zase specializuje, krom ze−
mědělských, také na komunální trak−
tory a traktorové sekačky. V portfoliu
má navíc i závěsnou techniku, což

vnímáme jako výhodu. Značka Kubota
má podle mého názoru u nás velký
potenciál. Obrovským argumentem je
pro naše zákazníky například pětiletá
tovární záruka na všechny stroje,“ je
přesvědčen vedoucí domažlického
střediska Ing. Michal Krbec.

Další mechanizace 
a maloobchod
Aktivity firmy se ale neomezují pouze
na traktory. Dalšími kvalitními stroji,

které si v Agrowestu můžete pořídit,
jsou zástupci značky Pöttinger.
„Je to pro nás jedna z hlavních značek
i proto, že je v oblasti Šumavy rozšířena
živočišná výroba. Z dalších značek ob−
chodujeme mimo jiné i s rozmetadly,
cisternami a návěsy Fliegl, půdozpracu−

jícími a secími stroji Farmet, manipulá−
tory Merlo, nakladači Hyundai a Schäf−
fer či sklízecími mlátičkami Sampo,“
uvedl člen představenstva Josef Krou−

par a nezapomněl zmínit i lesnickou
techniku či profesionální komunální a
zahradní techniku značek Stihl a Seco.
Díky maloobchodnímu zaměření lze dá−
le ve vybraných prodejnách Agrowestu
pořídit celou řadu dalších produktů jako
například krmiva, osiva, hnojiva, sub−
stráty, pracovní nářadí, ochranné po−
můcky a mnoho dalšího. V Agrowestu
si prostě vybere téměř každý!

Okamžitý servis a široké
 portfolio náhradních dílů
„Naší výhodou je bezesporu kvalitní
záruční i pozáruční servis s krátkými
dojezdovými časy. Disponujeme deseti
plně vybavenými výjezdními skupina−
mi. Kromě toho máme samozřejmě
vlastní servisní dílny.
Bonusem jsou také obří sklady náhrad−
ních dílů na všechny zastupované
značky a rovněž i na ty, jež přímo ne−
prodáváme. Na skladech se nachází
zhruba 60 000 položek. Naši prodejci
jsou odborně zdatní, takže dokáží zá−
kazníkovi poradit s konkrétním problé−
mem, v případě potřeby i o víkendu.
Navíc, pokud se zboží nachází na jiném
středisku, okamžitě zajistí jeho     4

Letitá tradice s regionálním zaměřením

V Agrowestu si vybere téměř každý

Pohled do prodejny Agrowestu v Přešticích. Potřebujete traktor, pluh,
rozmetadlo, zahradní se−
kačku, motorovou pilu nebo
jen žárovku? Zavolejte nám
a my Vám rádi pomůžeme!



4 převoz tak, aby bylo u klienta co
nejdříve,“ shodli se oba zástupci firmy
Agrowest Ing. Michal Krbec a Josef
Kroupar. 

Úzký kontakt se zákazníkem
Vzhledem k celosvětové pandemii
koronaviru se zrušila celá řada akcí
typu Dny otevřených dveří a také vel−
ké tuzemské veletrhy Techagro. O to
víc se střediska Agrowestu soustředí
na individuální předvádění strojů a
poskytování služeb, které mohou
v omezeném režimu zákazníkům
 nabídnout.

„Při individuálním předvedení stroje
se můžeme zákazníkovi stoprocentně
věnovat, podle mého názoru je tento
postup ideální pro nás i pro zákazní−

ky,“ konstatuje Josef Kroupar. Až nám
to epidemiologická situace a vládní
nařízení dovolí, rádi bychom zase
s většinou našich zákazníků oprášili
osobní kontakty, které nám všem moc
chybí. Doufejme, že tomu tak bude již
letos koncem srpna na výstavě Země
živitelka v Českých Budějovicích, kte−
ré se bude společnost Agrowest a.s.
určitě účastnit.                              (re)
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Vyhledávanými a oblíbenými akcemi se staly Dny otevřených dveří. Jak pro−
dejci tak farmáři doufají, že se opět vrátí. V klatovském Agrowestu vždy byla
přehlídka té nejlepší a nejvyspělejší techniky. 
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Jan Červený se narodil 9. červ−
na 1951 v Klatovech. První hu−
dební poznatky získával v Lido−
vé škole v Plánici, kde se začal
učit na akordeon a později na
trubku. Seznamování s orches−
trální hrou začalo v souboru
AKORD, kde Jan Červený hrál

na trubku a zpíval. V roce 1976
vyhrál pěvecký konkurs do de−
chové kapely Úhlavanka a po
půl roce se stal jejím kapelní−
kem.
S trumpetistou Pavlem Čajčí−
kem začali pracovat na interpre−
tační kvalitě Úhlavanky. Kapela

hrála k tanci, začala koncertovat
a nahrála několik písniček v ČRo
Plzeň. Vystupovala také v zahra−
ničí, například v Německu, v Ho−
landsku.
Když odešel Pavel Čajčík do mu−
zikantského nebe, domluvil se Jan
Červený na umělecké a autorské

spolupráci se svým
kamarádem, hu−
debním režisérem
ČRo Plzeň Antoní−
nem Bulkou. Per−
sonálně omladili
kapelu o výborné
amatérské hudeb−
níky a profesionály.
Pošumavská de−
chovka Úhlavanka
stále hrála k tanci,
koncertovala a
hlavně díky své
interpretační kvali−
tě rozšířila svou
spolupráci s ČRo
Plzeň. Každoročně
nahraje cca 10
skladeb.

Dramaturgicky se soubor zamě−
řuje jak na nové skladby, tak i na
již zapomenuté ewergreeny. V po−
sledních čtyřech letech vydala
Úhlavanka tři CD. Vystupují s ní
zpěváci Blanka Tůmová, Ivana
Zbořilová, Jiří Škvára a Josef Oplt.
Kmenovými zpěváky kapely jsou
Barbora Čížková, Jan Šimůnek
a Jan Červený.                        (AB)

Kapelník Pošumavské dechovky Úhlavanka
Jan Červený z Klatov je sedmdesátníkem 

Kapelník Pošumavské dechovky
Úhlavanka Jan Červený.

V Klatovech na náměstí pod taktovkou kapelníka Jana Červeného vystupuje Úhlavanka
velmi často. 
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n Jak je to s vaším vztahem k Plz−
ni a Plzeňskému kraji?
q Narodil jsem se v Plzni na Slova−
nech, ale po narození jsme bydleli
v  Železné Rudě. Tatínek zde byl od
roku 1942 sládkem. Dodnes je Šu−
mava mojí srdeční záležitostí. Ale
občas se do Plzně vracím. 
n Reklamní spot Plzeň ské ho kra−
je, ve kterém hrajete, se točil v pl−
zeňském Velkém divadle. Hrál jste
tam někdy?
q Nehrál. Sice jsem se tam trochu
„cpal“, ale neúspěšně. Když jsem
skončil v divadle v Příbrami, dohodl
jsem se v Karlových Varech. A když
jsem tam jel, usoudil jsem, že v Plz−
ni je také krásné divadlo a za zeptání
nic nedám. Ale tehdejší ře ditel Ota
Šefčík mi oznámil, že se z  Plzně
chodí rovnou do Národního a vůbec
se netvářil, že já bych byl právě ta−
kový adept. A tak jsem dojel až do
Varů, kde jsem byl v angažmá od ro−
ku 1976 až do roku 1983.
n Co vás vedlo k souhlasu s vaší
účastí v  očkovací kampani Plzeň −
ského kraje?
q Jsem plně očkovaný a tak si tu
s  vámi můžu povídat bez roušky.

Navíc jsem přesvědčený, že očko−
vání je cestou k normálnímu životu.
To bych přece nemohl sednout za
volant – nehod na silnicích s  fatál −
ními následky je nesrovnatelně více
než komplikací po očkování. Navíc
jsem si už v  životě zažil přímé
ohrože ní života a nerad bych to za −
žíval znovu. 
n Víte, kolik filmů jste natočil? Po−
čítáte to?
q Úplně to nepočítám, ale bylo
jich něco přes 120. Jenže u někte−
rých se nesmíte ohnout pro upad−
nutý bonbon, jinak mě prošvihnete
(smích).

První film jsem natočil ve třinácti
letech, jmenoval se Kuřata na ces−
tách a režíroval ho Václav Vorlíček.

Při natáčení jsem se poznal s herec−
kými hvězdami, jako byli pánové
Sovák, Filipovský, Šimá nek, Bártl,
Sekera a mnoho dalších. 
n Za film Bába z  ledu jste dostal
Českého lva za hlavní mužskou 
roli. Jak to s tím otužováním bylo –
musel jste to trénovat?
q Nemusel. Já se otužuju celý ži−
vot. Udržuju se v  kondici každo −
denním ježděním na kole a také tím,
že plavu. A plavu, i když má voda
nula stupňů. Na roli otužilce Broni ve
filmu Bába z  ledu jsme připadali
v úvahu dva – já a Jarda Dušek. Re−
žisér Bohdan Sláma si naštěstí vy−
bral mě a já se tak konečně stal „do−
spělým“ hercem tím, že jsem do
sbírky lvů v Ypsilonce konečně mohl
přidat i toho svého.
n Co byste vzkázal svým fanouš−
kům a našim čtenářům?
q Kromě toho, aby se šli očkovat?
Rozloučil bych se slovy mého
oblíbe ného autora Rober ta Fulgu −
ma: „Mějte rádi svoje děti, nechte je
brzo odejít“. Děti by měly být samo−
statné a zdvořilé. Tak se toho neboj−
te, já už v jedenácti letech jezdil sám
na čundry.

Pavel Nový: Očkování je
bezpečnější než řídit auto
Herec, sportovec a hlavně velký sympaťák Pavel Nový se zúčastnil natáčení videospotu, který je sou částí
reklam ní kampaně Pzeň ského kraje na podporu očkování. Natáčení se uskutečnilo v nádherných prostorách 
novorenesanční budovy Divadla J. K. Tyla a pan Nový přijel bez nároku na honorář. Při této příležitosti jsme mu
položili několik otázek.

Dobrý den, prosím o radu.
Ve smlouvě nájmu mám
uve denou dobu určitou na
jeden rok s výpovědní lhůtou
2 měsíce. Před uplynutím
1 roku jsem dala písemně
výpověď bytu 2 měsíce pře−
dem. V kauci stojí, že celá
výše kauce propadá ve pro−
spěch pronajímatele v přípa−
dě nedodržení doby nájmu.
Majitel mi kauci nechce vrá−
tit, že jsem tuto dobu nedo−
držela a předčasně jsem
ukončila dobu nájmu. Já
jsem ale dala výpovědní 
dobu 2 měsíce. Náleží mi te−
dy kauce, anebo ne? Pře −
dem děkuji za reakci.

Dobrý den, Vaše otázka se do −
týká více poměrně frekventova−
ných problémů najednou. Poku −
sím se je objasnit postupně.
V první řadě jsou smlouvy na
dobu určitou uzavírány právě
proto, aby obě strany měly vy−
sokou míru jistoty, že po určitou
dobu bude nájemce hradit nájem
a pronajímatel ponechá nájemce
v bytě. Zvláštní ujednání o před−
časné (jednostranné) výpovědi
jsou časté, a pokud s nimi stra−
ny nemají problém, pak je lze ve
smlouvě sjednat. Nelze však ta−
kové ujednání zároveň omezovat
možnou sankcí. To jde jaksi proti
smyslu konsensu nalezenému
v nájemní smlouvě. Není možné,
aby jedna strana souhlasila 
s určitou rozvazovací podmín−
kou závazkového vztahu, ale zá−
roveň trestala její případné využi−
tí. A navíc, s účinností nového
občanského zákoníku jsou ve−
škeré smluvní pokuty v nájem−
ních vztazích vyloučené, a tedy
i neplatné, a to nehledě na dobu,
kdy jste nájemní smlouvu uza−
vřela. Lze tedy s určitostí říci, že
kauce musí být po skončení ná−
jemního vztahu vyúčtována, pří−
padně celá vrácena nájemci.   

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

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

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

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

w Odkud berete REIKI 
energii?

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

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Svoji premiéru a zahájení prodeje
mělo v  ATOSALONU PLUS v  Ho−
ražďovicích 13. května a nutno ří−
ci, že o mladoboleslavskou novin−
ku byl velký zájem. 

„ŠKODA ENYAQ iV je prvním vo−
zem ŠKODA postaveným na platfor−
mě MEB, která je určena výhradně
pro elektromobily a odráží v sobě
dva trendy dnešní doby – zjednodu−
šení a individualizaci,“ řekl v úvodu
jednatel horažďovické společnosti
AUTOSPOL PLUS pan Jan Velek. 
Podvozková platforma MEB je urče−
ná pouze pro elektromobily. Má ne−
sporně mnoho výhod a to od prostor−
nějšího interiéru, přes menší poloměr
otáčení až po ideální uložení baterií
v podlaze mezi nápravami vozu. 
„Dnešní zákazníci si přejí mít mož−

nost uzpůsobit si vzhled vozu podle
svých preferencí, zároveň však
nechtějí být zahlceni desítkami prv−
ků příplatkové výbavy a dalších
možností konfigurace. Proto u mo−

delu ENYAQ iV představujeme zcela
nové pojetí konfigurace vozu. To je
však jen začátek a novinek je mno−
hem více. Jednou z nejzajímavěj−
ších je pohon zadních kol nového
modelu ENYAQ iV,“ uvedl Jan Velek.
Nové zážitky z jízdy vytváří zejmé−
na elektrický pohon svojí ohromující
lehkostí a suverenitou jízdy ve spo−
jení s  intenzivním zrychlením a do−
slova návykovými jízdními vlas−
tnostmi. Jízdní parametry tohoto
elektrovozu jsou excelentní. 
„ENYAQ iV má fantastický design,
v  němž se snoubí ryze praktické

a moderní linie s tradičními karosář−
skými prvky vozů značky ŠKODA.
Auto je to opravdu krásné a doslova
z něj vyzařuje dynamika a velkory−
sost obestavěného prostoru. Na−
prosto jedinečný je interiér vozu,
který výběrem materiálů, barevnými
variantami a vysoce kvalitním zpra−
cováním nastavuje novou laťku pro
všechny budoucí vozy ŠKODA,“ ne−
tajil se svými pocity Jan Velek.
První elektrické SUV ŠKODA ENY−
AQ iV nabízí uvnitř dostatek prostoru,
a to jak vpředu, tak i na sedadlech
vzadu. Zároveň ale nemáte pocit, že
řídíte přehnaně velký kolos. I na už−

ších silnicích se s ním pohodlně všu−
de vejdete a nemusíte u toho ani tajit
dech. Těžiště vozu je díky bateriím
uloženým v podlaze velmi nízko, a
auto tak skvěle drží na silnici, nijak se
v zatáčkách nenaklání a poskytuje ři−
diči dostatečnou jistotu.

DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST
Základní výkonovou verzí je tzv.
verze 50. Lithium−iontová baterie
má v tomto případě kapacitu 55
kWh. Elektromotor umístěný na za−
dní nápravě má výkon 109 kW
a dojezd činí až 340 km.
Verze označená číslovkou 60 se
systémovým výkonem 132 kW a
baterií s kapacitou 62 kWh pak na−
bízí dojezd až 390 km. 
Nejdelší dojezd až 510 kilometrů
v režimu WLTP nabízí verze 80
o výkonu 150 kW s pohonem za−
dních kol. Její baterie má kapacitu
82 kWh.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PRVKY
l Zcela nový koncept výběru/kon−

figurace vozu
l Vůz kategorie SUV s moderním

krystalickým designem
l Velká kola o průměru 19–21“
l Pohon zadních kol (později také

s pohonem všech kol).
l Virtuální kokpit v základní výbavě
l Parkování na dálku 

l Přenosná nabíječka iV
l Rychlé nabíjení až 125 kW s pří−

stupem k nabíječkám Ionity. Do−
bíjení má trvat z  10% na 80%
kapacity jen 40 minut. Nabíjecí
kar ta na cesty My SKODA Po−
werpass, 195.000 nabíjecích
stanic v Evropě.

CENA VOZU 
l iV 60 : 1.072.900 Kč
l iV 80 : 1.202.900 Kč

ŠKODA ENYAQ iV je zcela nové
auto, které přináší plně elektrický
pohon pro širokou skupinu zákaz−
níků. Je pro mladé i staré, pro
jednotlivce i pro rodiny. Ostatně to
Škodovka vždy chtěla – být blízko
co nejširšímu spektru zákazníků.
ŠKODA  ENYAQ iV na to zkrátka má.         

(re)

První elektrické SUV 
ŠKODA ENYAQ iV

AUTOSPOL PLUS spol s r. o., Strakonická 366, Horažďovice l www.autospolplus.cz

Jednatel společnosti AUTOSPOL PLUS v Horažďovicích Jan Velek (upro−
střed) ukazuje zájemcům elektrické SUV a vysvětluje jeho odlišnosti oproti
klasickým vozidlům.
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Akciová společnost Měcholupská ze−
mědělská v Předslavi hospodaří na
2 550 hektarech a chová ve všech
kategoriích 2200 kusů skotu a 2000
kusů prasat. Už 29 let provozuje
vlastní jateční porážku. Cestu pro
maso do Předslavi si našli drobní zá−
kazníci i řeznické firmy.
O změnách, které určitě potěší každé−
ho zákazníka, jsme hovořili s ředitelem
akciové společnosti Měcholupská ze−
mědělská, Ing. Lubošem Šilhavým.
l Proč zrovna pro maso do Předsla−
vi, pane řediteli?
Měcholupská zemědělská poráží pra−
sata, skot a telata ze své vlastní pro−
dukce. Troufám si tvrdit, že v  chovu
dobytka patříme mezi jedny z nejlep−
ších. Od jara do podzimu se skot pase

v podhůří Šumavy, což se výrazně od−
ráží v kvalitě masa. Máme rovněž vý−
robu krmných směsí, kde hlavní suro−
vina, obilí, je z naší vlastní produkce.
Vybudování jateční porážky bylo zcela
logickým vyústěním situace na počát−
ku devadesátých let minulého století,
kdy výkupní ceny masa hluboko pro−
padly pod výrobní náklady. 
l Zákazník tedy nemusí mít obavy
z toho, odkud maso pochází?

U nás má zákazník stoprocentní jistotu,
že maso je z naší vlastní produkce.
Chováme masná plemena (Charolais,
Aberdeen Angus, Hereford a Masný
Siementál) určená na porážku a u tako−
vého skotu je zaručena nejvyšší kvalita
masa. U každého prodaného kilogramu
masa můžeme jasně doložit jeho pů−
vod. Veškeré maso je veterinárně zkon−
trolováno. Samotná porážka probíhá
tak, aby zvíře bylo v klidu a bez stresu.
Porážíme skot pouze do stáří 24 měsí−
ců, což je zárukou, že si u nás zákazník
koupí vždy mladé kvalitní maso.
l Ale může nastat situace, že si zá−
kazník maso vybere a požádá vás, zda
by si ho nemohl vyzvednou například
až za týden. Jste na to připraveni?
Jsme. Z kapacitních důvodů a také

abychom splňovali platná nařízení,
jsme provedli rekonstrukci nejen sa−
motné jateční porážky, ale i části bu−
dovy, která doposud sloužila jako
sklad jatek. Vybudovali jsme druhou
chladírnu, novou bourárnu a technic−
ké zázemí. Abych odpověděl na vaši
otázku. Tím, že se nám podařilo na−
výšit chladící kapacitu, jsme schopni
na přání zákazníka nechat maso zrát
2–3 týdny, dle vlastního požadavku.

l Podle vašich slov veškeré úsilí
a snahu podřizujete zákazníkům.
To ani jinak nejde, tak to prostě v ob−
chodě chodí. Snažíme se zákazníkům

vycházet maximálně vstříc. V naší na−
bídce také jsou od 5 až 10 kg balíčky
kvalitního masa s možností vakuového
balení. Dále jsme si pořídili chladící
vůz, takže jsme schopni rozvážet zá−
kazníkům hotové maso i ve větších
partiích. 
l Stále připravujete maso na míru?
U nás si může kdokoliv objednat ve−
přové půlky a přední nebo zadní hovězí
čtvrtě. Je potřeba, aby zákazník zavo−
lal 4 dny předem, a my mu maso při−
pravíme na jeho přání. Vepřové půlky
je možné si odvézt vcelku, anebo ne−
chat podle vlastních požadavků roz−
bourat. Zároveň nabízíme možnost (za

příplatek) maso vakuově zabalit. Stej−
ně tak rozdělíme i hovězí čtvrtě. K ve−
přovým půlkám prodáváme droby –
játra, plíce, srdce, jazyk, a střívka.
Především v letní sezóně je velký zá−
jem o selata tak do 30 kg na opékání.
l Děláte také domácí porážky?
Porážíme hovězí skot, prasata, ovce,
kozy. Máme svoje vlastní auto, k zá−

kazníkovi dojedeme a zvíře k porážce
přivezeme k nám.
l Jaké jsou ceny masa?
V současné době prodáváme 1 kg ve−
přového za 59 Kč. Jedno kilo masa
z býka za 150 Kč a z jalovice za 140
Kč. Všechny tyto ceny jsou konečné,
to znamená včetně daně.
l Jak si může zákazník maso
 objednat?
Stačí, když 4 dny předem zavolá a ma−
so mu připravíme na přání. Jinak řeče−
no. Do středy objedná a v pátek si ma−
so vyzvedne. Po vzájemné domluvě se
zákazníkem není problém dohodnout
individuální termín.                        (re)

Kvalitní maso z podhůří Šumavy z Předslavi

Modernizací jateční porážky 
udělala Měcholupská zemědělská
vstřícný krok ke svým zákazníkům

V chladicím boxu zraje maso, pro které si zákazník přijede za dva týdny.

V jateční porážce bourá maso řezník Jan Babůrek pod veterinárním dohledem
Zuzany Markové.
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Jedinou zbraní proti covidu je očkování.
Proto jsme navštívili očkovací místo v Su−
šici, kde jsme hovořili s RNDr. Evou Fedo−
rovou, primářkou Oddělení klinické bio−
chemie a hematologie, která je za očko−
vání v Sušické nemocnici zodpovědná.
n Paní doktorko, napadá mě hamletov−
ská otázka – být či nebýt. Převedeno do
současné covidové situace – očkovat či
neočkovat?
Myslím si, že v dané situaci, ve které se
nacházíme, nemáme na výběr. Zatím jiná
alternativa není. Pokud někteří přemýšlejí
o tom, že se nenechají očkovat a počkají,
až se naočkují ti druzí, tak tím nic nevyře−
ší. Tímto přístupem nikdy nedosáhneme

takzvané „stádové“ imunity, která je nutná
k ochraně celé populace proti covidu.
n Mnozí mají obavy, strach, že jim
očkovací vakcína ublíží.
S tím se setkáváme i my. Například byla
tady žena, která stále váhala, a když měla
být očkována, nakonec odmítla s  tvrze−

ním, že bude neplodná. Je zajímavé, že
někteří lidé cestující do exotických zemí
se nechávají naočkovat nejrůznějšími
vakcínami, někdy pro nedostatek času
nedodrží ani odstupy, které by měly být
mezi očkováním, a berou to jako samo−
zřejmost. Vakcína proti covid−19 se stala,
myslím neoprávněně, cílem spousty de−
zinformačních kampaní. Osobně považuji
mimořádně rychlý vývoj dokonce několi−
ka vakcín v  tak krátké době za velký
úspěch současné vědy.
n Je těch případů odmítnutí očkovací
vakcíny hodně?
Není a musím říci, že v poslední době je
český národ pragmatický. Když lidé zjiš−
ťují, že jim očkování umožní alespoň čás−
tečný návrat k životu před pandemií, přij−
dou si pro vakcínu. V této souvislosti mu−
sím pochválit Plzeňský kraj, který vybu−
doval racionální síť větších, ale i menších
očkovacích míst, tak aby lidé neměli
k očkování daleko. Navíc mě těší, že v na−

šem kraji je větší zájem o očkování než
jinde. Věřím, že je to především osvíce−
ností populace nebo možná trochu také
tím, že mnozí pracují v Německu a očko−
vání zde většina zaměstnavatelů vnímá
jako velký bonus.
n Chtějí lidé certifikát?

Většina ano, po druhém očkování. Ale není
to povinnost očkovacího místa. Ale u nás
je automaticky vystavujeme. Dokonce má−
me i takovou službu, že když si pro certifi−
kát přijdou opakovaně z jakéhokoliv důvo−
du, tak jim ho vytiskneme. Například tady
na Šumavě jsou lidé na chalupě, nemají

dostupný internet s  tiskárnou, tak jim tu
službu ochotně a rádi poskytneme.
n A když budou chtít mezinárodní
očkovací průkaz?
Už i ta možnost je od prvního června. Za
příplatek vystavíme mezinárodní očkovací
průkaz. Ministerstvo zdravotnictví to nyní
umožnilo. Doposud tomu tak nebylo a
v  Plzeňském kraji byla jen tři centra
oprávněná k jeho vydání a to v Plzni. Díky
velkému zájmu o tento očkovací průkaz
se situace změnila.
n Jakou vakcínou v sušické nemocnici
očkujete?
Vakcínou od firmy Pfizer (její obchodní
název je Comirnaty). Abychom vyhověli
zájmu o očkování, navýšili jsme očkovací
kapacitu našeho centra. Denně jsme nyní
schopni naočkovat až 400 osob.
Vše ovšem závisí na dodávkách dosta−
tečného počtu vakcín, a to nás zatím limi−
tuje. V červnu očekáváme, že vakcín do
republiky bude proudit více, a jsme na to

připraveni. Už i z toho důvodu, že v červ−
nu se budou moci očkovat již všichni
starší než 16 let. Dosud platila věková
omezení.
n Může se stát, že z  různých důvodů
registrovaný člověk nepřijde.
I s touto variantou počítáme a máme při−

pravené náhradníky, které zavoláme. Do−
cela dobře to funguje. Za tu dobu, co
očkujeme, jsme získali řadu zkušeností,
které nám přispěly k vylepšení celkové or−
ganizace naší práce.
n Nejednou jsem slyšel pochvalná
slova na očkovací místo v Sušické ne−
mocnici.
Snažíme se maximálně vyjít všem vstříc.
Máme tu výhodu, že jsme přímo v ne−
mocnici, takže máme vše pod jednou
střechou. Pokud by došlo k vzácné závaž−
nější reakci na očkování, je k dispozici
okamžitě medicínské zázemí s odborným
týmem. 
V případě, že lidé trpí nějakou nemocí ne−
bo mají obavy z očkování, je naší snahou
vše jim vysvětlit a rozptýlit jejich pochyb−
nosti. I přesto, že očkovacím místem
projde denně mnoho lidí, dbáme na po−
třebnou míru soukromí a na přátelskou
atmosféru, aby nakonec očkování mohlo
být třeba i příjemným zážitkem. (re)

Primářka Oddělení klinické biochemie a hematologie v Sušické nemocnici
RNDr. Eva Fedorová, koordinátor očkování.

Nemocnice v Sušici, kde je očkovací místo Covid−19.

To je v těchto dnech asi nejčastější
otázka, která zaznívá mezi lidmi při
jakémkoliv setkání. A není se čemu
divit. Covid nám všem zkomplikoval
bezstarostný život, který jsme si žili
před jeho nečekaným útokem.

Už jste očkováni proti covidu ?
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Věk je jenom číslo. Jste−li mladí du−
chem, nezáleží na datu, které máte
napsáno v občanském průkazu. Platí
to u lidí, platí to i u nejrůznějších in−
stitucí. ZKD Sušice v tomto roce slaví
sedmdesát let své existence a krásně
dokazuje, že to je věk, v němž se
snoubí mládí a energie se získanými
zkušenostmi, občasnými přešlapy,
ale hlavně se silou, které má toto
družstvo na rozdávání. 
Co všechno utvářelo podobu součas−
ného Západočeského konzumního
družstva Sušice? 

Jak to všechno začalo
Na počátku padesátých let „hlas shů−
ry“ rozhodl, že velká družstva musí
zeštíhlit a rozdělí se na menší Jednoty
územně odpovídající tehdejším okre−
sům. Ze ZKD Plzeň tak postupně
vznikly Jednoty Klatovy, Rokycany,
Domažlice, v další vlně Jednoty Suši−
ce, Stříbro, Tachov a následovaly také
Jednoty Stod, Přeštice a Plasy. Pro
nás první důležité datum je 26.
listopad 1950, kdy se konala
ustavující valná hromada
Jednoty, spotřebního a výrobní−
ho družstva v Sušici. 
Když se řekne Sušice, každého

zpravidla ihned
napadne sirkárna
Solo. I ta se při−
pletla do počátků
právě se rodícího
sušického druž−
stva. Valná hro−
mada se totiž ko−

nala v jídelně slavné sirkárny. Hlavním
bodem jednání bylo vytvoření nového
družstva, které by převzalo prodejny
ZKD Plzeň v okresech Sušice a Horaž−
ďovice. 
Bylo paradoxem tehdejšího režimu,
který tak lobboval za vznik JZD a mno−
hé rolníky násilím nutil ke vstupu do ze−
mědělských družstev, že silná spotřeb−
ní družstva považoval za semeniště re−
akčních živlů a snažil se je zlikvidovat
nebo v lepším případě jim pod nohy
naházet co nejvíce klacků.
Ať tak či tak, valná hromada ustavila

všechny důležité orgány nového druž−
stva. Předporodní přípravy byly vyko−
nány a teď už se čekalo jen na porod,
totiž na zahájení činnosti sušického
družstva. Tímto dnem, který je v rod−
ném listě zapsán jako den narození, se
stal 29. leden 1951. 

První krůčky
Družstvo se mělo čile k světu. Nezda−
rem sice skončil pokus o zavedení ná−

kupů do tašek (a jak se jim teď daří!),
ale úspěch naopak sušická Jednota
slavila s pojízdnými prodejnami. V roce
1951 uvedla do provozu hned dvě, jed−
nu potravinářskou a druhou textilní.
V prvním roce své existence stihlo
družstvo například převzít velkoobchod
zeleniny a ovoce v Sušici a sklad textilu
v Dlouhé Vsi. 
V roce 1952 rozhodl komunistický re−

žim, že činnost spotřebních družstev
bude přenesena hlavně na venkov, kde
začala vznikat vesnická družstva, tzv.
selpa, v nichž byly aplikovány „zkuše−
nosti ze Sovětského svazu“. Začala
škatulata s provozovnami. Venkovská
družstva nepotřebují přece prodejny ve
městech – šup s nimi do národních
podniků. Opačným směrem zase puto−
valy provozovny vesnické. Je přeci ne−
smírně výhodné vyměnit prodejnu ve
městě za jinou v zapadlé vesničce! Po
třech letech už nebyla venkovská druž−

stva schopna samostatné existence.
Ztroskotání sovětského experimentu
však nikdo nepřiznal, naopak se hovo−
řilo o zlepšení organizace i práce
v družstvech s tím, že se selpa v rámci
okresu sloučila do jedno družstva. 
22. září 1956 tedy proběhla ustavující
valná hromada Jednoty, okresního li−
dového spotřebního družstva v Sušici.
Bez ohledu na kotrmelce vyvolané těmi
nahoře se družstvo neustále snažilo
přicházet s novinkami v poskytova−

ných službách i ve formách prodeje.
V roce 1959 družstvo slavnostně
v Kašperských Horách otevřelo svou
první samoobsluhu. Ač k nim lidé zpo−
čátku měli nedůvěru, tato forma prode−
je se rychle uchytila a začala se rozví−
jet. Konkrétně sušická Jednota stihla
v roce 1959 uvést do provozu 2 samo−
obsluhy potravin, 3 pro smíšené zboží,

6 samoobsluh se školními potřebami
a 10 školních samoobsluh svačin. 
Konec 50. let a začátek 60. let byly ve
znamení braní a dávání. Byly vám při−
děleny hotely a pohostinství? Tak kou−
kejte odevzdat své pekařské a cukrář−
ské výrobny! A závodní jídelny taky ne−
potřebujete! Během dvou let tak vzrostl
počet družstvem provozovaných po−
hostinských zařízení ze 47 na 93.

Fialka je naše!
Každý v Sušici zná hotel Fialka. Kdoko−

liv Sušicí byť jen projížděl, slyšel o vy−
hlášené fialkovské cukrářské výrobně.
Víte však, že od roku 1966 patřil tento
hotel sušickému družstvu? Věhlas fial−
kovské cukrářské výroby dalece pře−
kračoval hranice regionu. Pod taktov−
kou cukrářského mistra Karla Sedlec−
kého zde vznikaly skvosty, na nichž se
oko pokochalo a jazýček namlsal. Těch
vlastních receptur vymyslel mistr Sed−
lecký na dvě stě! Žádný div, že se tržby
této výrobny šplhaly do stále     4

Sedmdesátník v plné síle

Nákupní středisko „u Krňoula“, Klatovy 1973.

První pojízdná prodejna
v Petrovicích (vlevo).
Poslední pojízdná prodej−
na, 1997 (nahoře).

Otevření první samoobsluhy v Kašperských Horách, 1959.

Nákupní středisko „u Krňoula“ po rekonstrukci.
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4 vyšších pater. Zatímco v roce 1970
dosahovaly 1,15 milionu korun, v roce
1989 to už bylo milionů osm! Velice
populární byly také vánoční výstavky
studené kuchyně a cukrářských výrob−
ků hotelu Fialka, které se dlouhá léta tě−
šily přízni zákazníků. Když byl hotel vy−
dán v rámci restitucí, přesunula se
v roce 1995 cukrářská výrobna do pro−
stor, kde ji najdeme dodnes a odkud
nás zásobují více než 80 druhy cukrář−
ských výrobků. 
Těch slavných hotelů však mělo druž−
stvo mnohem více. Klatovský hotel Be−
ránek, kašperský Kašperk, hotel Šuma−
va na Srní (ve své době nejmodernější
šumavský hotel), Zlatá stezka na Mod−
ravě a mnoho dalších. Velikost sítě
družstevního pohostinství dokládají
statistické údaje z přelomu 70. a 80. let
20. století, kdy se v družstevních po−
hostinských provozovnách denně vy−
dalo 1 639 000 porcí hlavních jídel,
lůžková kapacita dosahovala počtu
1064, ročně bylo odbaveno 39  tisíc
hostů a zajištěno stravování pro 3000
brigádníků při sběru brambor.

Léta šedesátá
Náš stát je přivítal novou ústavou a
změnou názvu na Československá so−
cialistická republika. V rámci razantní
redukční diety, spíše tedy z důvodu
oslabení vlivu některých tradičních
center, klesl počet krajů z 19 na 10 a
počet okresů ze 180 na 76. Ano, chá−
pete to správně, družstva se zase za−
čala slučovat. V nově vzniklém klatov−
ském okrese byly nejsilnější Jednota
Klatovy a Jednota Sušice. Jejich slou−

čením vzniklo družstvo s úžasným ná−
zvem Jednota, lidové spotřební druž−
stvo Klatovy se sídlem v Sušici. 
Činnost družstva velice utrpěla odebrá−
ním celé řady výroben a provozoven
závodního stravování. Na lepší časy se
začalo blýskat v roce 1964, kdy bylo
družstvům znovu umožněno budovat
své prodejny ve městech. Sušické
družstvo toho okamžitě využilo a do

konce roku 1969 zřídilo ve městech 21
nových provozoven. Pokračovalo také
v budování samoobsluh, těch mělo v té
době už úctyhodných 78! 
Klatováci pamětníci, chodili jste někdy
nakupovat „ke Krňoulovi“? Dodnes se
tento název používá, ačkoliv potraviny
se „u Krňoula“ již dávno neprodávají.
Tato družstevní prodejna přivítala první
zákazníky v roce 1966, tehdy to byla
největší prodejna sušického družstva a
jejím prvním vedoucím byl pan Tomáš
Krňoul, jehož památka žije v klatov−
ském místopise dodnes. Možná i vaši
spolužáci bydleli „u Krňoula“, z auto−
busu jste vystupovali na zastávce „na−

proti Krňoulovi“ a hráli jste si „za Kr−
ňoulem“. Krňoul je tu dál, i ve dnech,
kdy už málokdo ví, že i v Klatovech mě−
lo ZKD Sušice svůj velkosklad, svůj ho−
tel Beránek a několik prodejen. 
Rozlehlost klatovského okresu přímo
vyžadovala, aby i nadále fungovaly po−
jízdné prodejny, ač jejich provoz byl
značně ztrátový. Do roku 1980 už jich
bylo 15 a zásobovaly 101 obcí! 

Léta normalizační
Po událostech roku 1968 byly překa−
ženy jakékoliv pokrokové snahy a na−
stala doba normalizačního temna. 
Rozjely se „populární Akce Z“, kdy do−
šlo k výstavbě celé řady nových ná−
kupních středisek, prodejen a provozo−
ven veřejného stravování. 70 procent
rozpočtových nákladů financoval stát,
30 procent hradila obec formou Akce
Z. Jednota pak od obce prodejnu od−
koupila za 100 procent ceny! A protože
družstvo na tyto odkupy nemělo finan−
ce, zadlužovalo se u státní banky nebo
Svazu spotřebních družstev. Řada tak−

to vybudovaných obchodů byla před−
imenzovaná z hlediska plochy i sorti−
mentu a jejich ekonomická opodstat−
něnost byla diskutabilní už v době vzni−
ku, natož na začátku 90. let s nástu−
pem tržní ekonomiky. 
Vedle maloobchodní činnosti družstvo
dále pokračuje i v činnosti pohostin−
ské, pro kterou 70. a 80. léta předsta−
vují zlaté časy. Šumava byla tehdy veli−
kým lákadlem a čile se zde rozvíjel ces−
tovní ruch. Pohostinským a ubytova−
cím zařízením se dařilo. 
Významné pro osud družstva bylo také
znovuobnovení velkoobchodní činnosti.
V roce 1970 získalo družstvo VO sklad
ovoce a zeleniny v Kolinci, o rok později
byla dokončena adaptace velkoobcho−
du v Klatovech a roku 1974 byl otevřen
nový velkoobchodní sklad v Sušici u ná−
draží, který dlouhá léta patřil k nejmo−
dernějším v republice. Kolinecký sklad
vykupoval také přebytky zemědělských
produktů, lesních plodin a zvěřiny. V ro−
ce 1973 bylo vykoupeno neuvěřitelných
262 tun lesních plodin, 2803 tun ovoce,
19 tun zvěřiny, 31 tun medu a 6,4 milio−
nů kusů vajec! Když v roce 1981 druž−
stvo „dobrovolně“ odevzdalo tento
sklad podniku Zelenina Plzeň, pokračo−
val výkup v Sušici ve dvoře „u Hrádků“
v sousedství ústředí družstva. 

Znovu na startu
Rok 1989 a polistopadové události při−
nesly výrazné změny i do činnosti
družstev. V tom sušickém se střetly
dvě názorově odlišné skupiny. První

Klatovy, Pražská ulice, prodejna před rekonstrukcí. Klatovy, Pražská ulice, prodejna po rekonstrukci.

Prodejna Srní před rekonstrukcí. Prodejna Srní po rekonstrukci.

Flotila družstevních aut před velkoskladem v Sušici, 2021.

... pokračování na straně  28
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byla pro privatizaci družstva, druhá se
naopak chtěla vrátit k tradičním druž−
stevním hodnotám a snažila se o za−
chování družstva. I díky tehdejšímu
předsedovi družstva Miloslavu Vavřič−
kovi ustála Jednota veškeré privatizač−
ní tlaky a dál pokračovala ve své čin−
nosti dle zásad družstevnictví. Musela
se však vyrovnat s tržní
ekonomikou a s orientací na
zisk. Družstvo muselo projít
ekonomickou reformou. 
Omezil se počet prodejen,
jejichž činnost nebyla renta−
bilní. Po zavedení 22% daně
se přestala vyplácet i čin−
nost ve veřejném stravová−
ní. Proto byla tato síť po−
stupně utlumována, z 270
provozoven veřejného stra−
vování, které mělo družstvo
v roce 1989, jich zbylo v ro−
ce 1992 už pouhých 53,
o další tři roky později pro−
vozovalo sušické družstvo
už jen restauraci Zlatá Otava
v Sušici a slavný autokemp
Annín. Čím dál více ztráto−
vými se stávaly také pojízd−
né prodejny, postupně i ty
končily svou činnost, až
v roce 1995 brázdila šu−
mavské kopce poslední mo−
hykánka a ještě další dva ro−
ky zásobovala obce na Sušicku. V roce
1997 i ona definitivně zastavila svůj
motor, a skončila tak jedna slavná éra
maloobchodního prodeje. 
Zadluženost družstva kvůli Akcím Z
byla řešena prodejem části majetku,
zejména hotelů a objektů, které nepři−
nášely žádný zisk. 
Na konferenci delegátů konané 27.
července 1992 v Klatovech přijalo
družstvo nové stanovy, v nichž se při−

hlásilo k mezinárodně platným princi−
pům spotřebního družstevnictví. K od−
kazu původního ZKD Plzeň se hrdě při−
hlásilo změnou názvu, pod kterým zná−
me sušickou Jednotu dodnes, tj. ZKD
Sušice (Západočeské konzumní druž−
stvo Sušice). 
Družstvo získalo nový vítr do plachet.
Podařilo se mu zbavit se svých dluhů
i ztrátových provozoven. O mnohé dal−

ší sice přišlo v rámci restitucí, ale ani to
nezabránilo tomu, aby se ZKD Sušice
krůček po krůčku nestalo jedním z nej−
významnějších podnikatelských sub−
jektů v okrese Klatovy a jedním z nejsil−
nějších družstev v republice. 
26. září 1995 se pomyslného kormidla
chopil Ing. Roman Bruzl, který funkci
předsedy úspěšného družstva vykoná−
vá dodnes. V lednu 2003 došlo k fúzi
se ZKD Horšovský Týn a následně

i k další s Jednotou, SD Sokolov. V ro−
ce 1997 byl zrušen velkoobchod v Kla−
tovech a zásobování potravinami i ne−
potravinářským zbožím převzal VO
sklad Sušice. Ten prošel v letech 2010
a 2019 dvěma modernizacemi, jejichž
výsledkem bylo zvětšení skladovací
kapacity o 40 procent. Denně z brány
sušického skladu vyjíždějí typická ná−
kladní auta a zásobují prodejny nejen

ZKD Sušice, ale také ostatních druž−
stev v regionu.
V odkazu fialkovské výroby pokračuje
slavná sušická výrobna Na Baště, jež
se v letošním roce rozrostla ještě
i o knedlíkárnu. I při výrobě knedlíků je
kladen důraz na kvalitu surovin a tra−
diční postupy. 
ZKD Sušice je nedílnou součástí svého
regionu. Podílí se na dění v obcích, po−
máhá, podporuje místní výrobce.

Svým projektem „Společně podporuje−
me náš region“ zdůrazňuje lokální vaz−
by, nákup od místních producentů.
Charitativním projektem „Pro dobrou
věc“ podporuje místní spolky a institu−
ce, které stojí za nějakým obecně pro−
spěšným projektem. Zapojilo se i do
projektu sociálních automobilů, které
zajišťují dopravu tělesně postiženým,
seniorům či dětským domovům. 

V době koronavirové pande−
mie družstvo opakovaně vo−
zilo vitamínovou a energe−
tickou vzpruhu do nemocnic
Plzeňského kraje. Zapojilo
se do rozjezdu e−shopu
E−COOP.CZ, který nabízí ná−
kupní alternativu všem těm,
kteří se bojí kumulace lidí na
jednom místě. Od března je
u klatovské prodejny v pro−
vozu i unikátní chladicí výdej−
ní e−box, v němž si svůj ná−
kup můžete vyzvednout 24
hodin denně. 
Je toho opravdu hodně, kde
družstvo za 70 let své exis−
tence zanechalo nějakou sto−
pu. Na jeho typické prodejny
bylo možné narazit doslova
na každém kroku. Babičky
nás posílaly nakupovat do
konzumu, nebo tam naopak
odcházely samy na kus řeči
se sousedkami. A to je něco,
co přetrvalo do dnešních

dnů. V prodejnách ZKD Sušice lidé stá−
le nejen nakupují, ale setkávají se, po−
vídají si, utváří se zde místní veřejné
mínění, šíří se méně či více důležité in−
formace. 
Družstvo přežilo nejedno úskalí. Pár−
krát to s ním bylo opravdu nahnuté, ale
vše ustálo. Právem dnes proto patří
k těm největším družstvům v republice.

Popřejme mu, aby tomu tak bylo 
minimálně ještě dalších 70 let. 

Typický interiér družstevních prodejen kolem roku 1955.

Sedmdesátník v plné síle

Zaměstnanci ústředí ZKD Sušice, 2021

Typický interiér družstevních prodejen v roce 2021.

... pokračování ze strany 27
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OTÁZKA: Kupujete pozemek jako
investici? Nebo pro sebe a své bu−
doucí vysněné bydlení? Dopředu si
zjistěte co nejvíce informací, ať se vy−
hnete možným problémům.

ODPOVĚĎ: Prověřujte
Před koupí pozemku je vždy důležité
vše osobně prověřit. Zajeďte si na místo
a pozemek i jeho okolí si dobře prohléd−
něte. Nikdy neuškodí promluvit si
i s možnými sousedy či obyvateli obce.

Katastr nemovitostí
Z katastru nemovitostí získáte údaje
o vlastníku pozemku, zda nejsou na
pozemku vázaná věcná břemena, půjč−
ky, exekuce či zástavní smlouvy. Velice
důležitá je i informace o přístupové
cestě, zda je součástí vlastnictví po−
zemku a nejsou−li na ní jiná vlastnická
práva a nevedou pod ní sítě (elektřina,
voda, internet), ke kterým je třeba za−
bezpečit přístup. 

Stavební úřad
Na stavebním úřadu vám mohou sdě−
lit, zda v okolí pozemku není plánová−
na výstavba, aby vás v budoucnu ne−
překvapil dálniční přivaděč v blízkosti
pozemku. Dále můžete získat kopii ka−
tastrální mapy a ověřit si, zda poze−
mek má skutečně deklarovaný účel
v územním plánu, např. stavební, jak

je k němu zajištěna přístupová cesta,
zkolaudované napojení na sítě (kanali−
zace, elektřina, plyn, voda, mobilní
signál) a v jaké kvalitě, geologickou
historii pozemku (spodní voda, kvalita
podloží – zdali není návoz), vzdálenost
od stožárů vysokého napětí a informa−
ce, zda pozemky nejsou v zátopové
zóně. Všechny informace si nechte
zaslat v písemné podobě. 

Územní plán
Pokud se zajímáte o stavební pozemek,
zjistěte si, zda skutečně o stavební po−
zemek jde. Tuto informaci najdete
v platném územním plánu, kde je pře−
sně stanoveno, která místa v dané lo−
kalitě jsou stavební a která nikoli.
Územní plán obsahuje vždy i přesné
vymezení toho, co na něm lze stavět.
V jeho grafické části pak najdete pří−
padná ochranná pásma, záplavové
oblasti a další limity. Můžete tu také
zjistit i více informací o záměrech na

sousedních pozemcích. Územní plány
má většina obecních a stavebních úřa−
dů na svých stránkách v plném znění,
není to ale pravidlo – pokud obec plán
na stránkách nemá, musíte se vydat na
úřad osobně. Pokud je na listu vlas−
tnictví uvedeno, že se jedná o ornou
půdu, neznamená to, že pozemek sta−
vební není. To určuje platný územní
plán, nikoli záznam v listu vlastnictví.
Vyjmutí z půdního fondu se řeší v rámci
vyřizování stavebního povolení.

Orientace a plocha
Dům lze postavit leckde, ale nejdříve si
svůj předběžný plán ověřte. Vejde se
skutečně váš plánovaný dům na daný
pozemek? Myslete na odstupy od sou−
sedů, ale také na koeficient zastavitel−
nosti, který řada obcí požaduje (obvy−
kle do 30 %), výšku hřebene, sklon
střechy, atd. Důležitá je i správná orien−
tace ke světovým
stranám, zahrada
by měla být oriento−
vána pokud možno
na jih. Zajímejte se
o to, zda pozemek
poskytne dostateč−
ný prostor pro par−
kování a rovněž
o to, zda není poblíž
rušivý provoz (např.
výrobna, kravín,
atd.).

Záměr
I když se rozhodne−
te koupit pozemek

jako investici, je vždy dobré dopředu
promyslet jeho využitelnost. Pokud je
pozemek deklarován v územním plánu
do zastavitelné oblasti, tj. má definici
stavebního pozemku, bude jednodušší
jej prodat. Ale i tady je třeba zjistit, jestli
na území nejsou vyhlášena různá ome−
zení, která mohou určovat typ stavby,
sklon střechy, výšku budovy atp.
v rámci ochrany přírody a zachování
charakteru výstavby v dané oblasti.
Ostatní varianty pozemku jako půdní
fond nebo nezastavitelná území vám
mohou zabrat několik let snahy o změ−
nu účelu pozemku a občas se tato sna−
ha nesetká ani po letech s úspěchem.
Ale pozemky můžete využít i jinak – tře−
ba na pěstování ovoce nebo na proná−
jem místním zemědělcům jako trvalou
travní plochu. U koupě pozemku je nej−
důležitější zjistit si všechny informace
předem. Jen tak eliminujete veškerá ri−
zika a případné komplikace. V případě
nejasností je dobré oslovit zkušeného
realitního makléře, který se v dané
oblasti dlouhodobě pohybuje.

Ptáte se..

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

Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
Karel Müller – tel.: 602 145 068
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
tel.: 376 528 626
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
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Vážený pane,
předně musím podotknout,
že Váš syn nemá právo roz−
hodovat o tom, jestli budete
či nebudete zbaven svépráv−
nosti. O tom vždycky rozho−
duje soud na základě vypra−
covaného odborného zna−
leckého posudku z oboru
psychiatrie a řadě dalších dů−
kazů.
Již jen z Vašeho erudované−
ho dotazu podle mého pře−
svědčení vyplývá, že nejste
člověk nesvéprávný, ale na−
opak usuzuji, že se u Vás
nemůže jednat o nesvépráv−
nost. 

Za jistých okolností by se
mohlo jednat o omezení
svéprávnosti tak, jak to má
na mysli platný občanský
zákoník ve svém ustanovení
55 a násl. občanského záko−
níku platného od roku 2014.
Ze zmíněných ustanovení
jednoznačně vyplývá, že je
možno svéprávnost člověka
omezit jen soudní cestou.
Soud však v každém případě
rozhodne až na základě pro−
vedeného dokazování, ze
kterého by omezení svépráv−
nosti vyplynulo.
Jestliže tvrdíte, že občas na
něco zapomenete nebo ne−

u č i n í t e
všechno tak,
jak to chce
Váš syn, pak
se rozhodně nemůže podle
mého názoru jednat o ne−
svéprávnost. Jste svobodný
člověk samostatně uvažující,
a pokud některé věci učiníte
podle svého – tedy své vlast−
ní vůle – pak Vám nemůže
Váš syn nadávat ani Vám
vyhrožovat. Většina lidí totiž,
i když jsou ve vysokém po−
stavení, z času na čas zapo−
mene některé skutečnosti,
resp. zapomene provést to,
co provést měl a vzpomene
si na to až za několik dní.
Váš syn pokud si myslí, že by
Vás mohl dostat do domova
důchodců právě z důvodů Va−
ší údajné nesvéprávnosti, pak
by zcela evidentně musel pro−
kázat a to v plném rozsahu,
že jste nesvéprávný. Pokud
by však šlo byť jen o omezení
svéprávnosti, pak toto se
musí také zjistit a i toto musí
Váš syn prokázat. Soud pak
v rámci prováděného dokazo−
vání si zpravidla vyžaduje
zmíněný posudek lékaře, kte−
rý přesně popíše, jaký je Váš

psychický stav a co jste
schopen a naopak co nejste
schopen v životě učinit sám. 
Takže Váš syn, pokud si
myslí, že by se Vás snad
chtěl zbavit tím, že Vás pošle

do domova důchodců s  tvr−
zením, že jste nesvéprávný,
pak by zcela jistě nepochodil.
Měl byste totiž v takovém
případě možnost požádat
soud, abyste byl vyšetřen
psychiatrem, jaké právní
úkony můžete činit.
Závěrem však musím ještě
dodat, že podle ustanovení
§ 64 občanského zákoníku
rozhodnutí o omezení svép−
rávnosti (pokud by o omeze−
ní Vaší svéprávnosti rozhodl
soud) Vás nezbavuje práva
samostatně právně jednat
v  běžných záležitostech
každodenního života. 
Proto Vám závěrem doporu−
čuji spíše, abyste si vyřešil
své majetkové vztahy ke
svým movitým i nemovitým
věcem a následně abyste si
vyhledal slušný penzion pro
důchodce případně domov
důchodců řízený státem a
abyste se pokud možno ra−
ději ze společné domácnosti
se synem odstěhoval. Váš
syn si totiž vůbec nezaslouží
Vaši otcovskou lásku a po−
rozumění, takže se zachovej−
te k němu stejně.

PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokátka
JUDr. Judita Jakubčíková 

Je mi 79 let, žiji v jedné domácnosti s mým ženatým sy−
nem a s jeho dvěma dospělými dětmi a manželkou.
V poslední době mně můj syn slovně napadá – pokud
např. něco neudělám tak, jak si právě on přeje anebo
pokud na něco zapomenu. Ve svém slovním napadání
mi vyhrožuje, že mě nechá zbavit svéprávnosti a že bu−
du muset ze společné domácnosti odejít do domova
důchodců, kde bude prý o mě postaráno po všech
stránkách, tedy i po té zdravotní, která má představovat
mou údajnou nesvéprávnost. Prosím, jestli je to možné,
vysvětlete mi, zda můj syn má právo naznačeným způ−
sobem jednat a zda se opravdu může stát, že budu zba−
ven svéprávnosti tak, jak si přeje on.

Hledám pronájem garáže v Klatovech. Spěchá. Tel.: 770156614



Praktické elektronické
pomůcky FORMAT 1

Výrobky řady OdH1 slouží k ochra−
ně podkroví domů, chat a chalup,
kde se často usídlí kuny a ničí svý−
mi výkaly stěny a další konstrukce.
Navíc obtěžují nepříjemným zápa−
chem. Umístěním přístrojů OdH1
vyženete kunu z domu a zabráníte,
aby se vracela zpět. Baterie vydrží
až šest měsíců.

Stejný elektronický plašič OdH1
odpuzuje myši, krysy, lasičky a pot −
ka ny z obytných prostor, sklepů
či garáží.

Plašič OdK−H2 je určen na odhá−
nění krtků, kteří ovšem nejsou nijak
škodliví. Sice nesprávně zryjí za −
hra du, jak hledají v půdě drobné
živo čichy, rostliny a jejich kořeny
je však nikterak nelákají. Velmi
účinný je na hryzce, kteří okusují
kořeny rostlin.

Plašič OdK−H2 lze dokonce použít
i do korun stromů višní a třešní, aby
ovoce na nich dříve než lidé neskli−
dili špačci. Zvuk, který přístroj vydá−
vá, je těmto ptákům natolik nepří−
jemný, že je vyžene ze zahrady.

Plašič kun z osobního vozidla řa−
dy AOdHa odradí tato zvířata, která
ráda lezou do motoru auta, kde je
teplo, a často zde překoušou elek−
trické kabely. Přístroj vyluzuje ná−
hodně se měnící a kunám nepříjem−
né zvuky a tím je vyžene. Plašič se
instaluje do prostoru motoru a je
napájený z akumulátoru vozidla. Dí−
ky minimálnímu odběru proudu není
třeba mít obavy z jeho vybití. 

Mezi výrobky značky Format při−
byly i plašiče – odpuzovače ptáků
ze zateplených fasád. Stává se po
zateplení fasád, že na ně nalétávají
ptáci a vyklovávají do nich díry, do
nichž zatéká a dům se stává vlhkým
a nevzhledným. Tato zařízení se
skládají z jedné řídicí jednotky napá−
jené z 230 V AC a čtyř reproduktorů,
vydávajících náhodně se měnící
a ptákům nepříjemný zvuk dříve, než
ji začnou ničit.

Reproduktory se instalují zhruba
šest metrů od sebe na stěnu, kterou
chceme chránit před poškozením
ptáky. Na velký dům je třeba více sad.
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Na přelomu letošního května a června
se v  pohraničním regionu Šumava−
Bay erischer Wald již po čtyřiadvacáté
koná stejnojmenný Evropský festival
duchovní hudby. 
Tento festival organizovaný
klatovským sborem Kolegi−
um pro duchovní hudbu se
díky svému trvání stal nedíl−
nou součástí kulturního ži−
vota tohoto regionu a jed−
ním ze symbolů jeho směřo−
vání po roce 1989. Navazuje
na zdejší bohatou tradici kul−
turního a hudebního života,
jehož hlavními centry byly
kostely pohraničních měst a
obcí (Klatovy, Sušice, Bo−
denmais, Viechtach, Lam),
ale také velkých krajských
center  (Plzeň, Straubing aj.). 
Festival představuje vý−
znamnou možnost prezen−
tovat zejména český sbo−
rový zpěv a  současnou
sborovou interpretaci. Festivalové kon−
certy a vystoupení jsou pravidelně vy−
hledávány významnými českými sbory
(Jitříčko, Kühnův dětský sbor, Jitro,
En Arché aj.), aby prostřednictvím festi−

valu mohly předvést své umění na obou
stranách hranice. Festival se tak stal
jednou z nejdůležitějších platforem pre−
zentace české sborové interpretace v ji−
hozápadních Čechách a v Bavorsku. Zá−

sluhu na tom mají také bavorští spoluor−
ganizátoři festivalu. 
Coronavirová pandemie v loňském a le−
tošním roce postihla sborový svět dosud
nevídanou intenzitou. Tím, že sborový
zpěv je jednou z nejinfekčnějších činnos−
tí vůbec, byla všechna sborová tělesa
přinucena po dobu mnoha měsíců pře−
rušit své působení. Tato situace postihla
také festival. Kompletně připravený
XXIV. ročník musel být v roce 2020
zrušen a přeložen na následující rok,
kdy organizátoři doufali v lepší podmín−
ky. Jak známo, situace v první polovině
letošního roku nebyla a dosud příliš není
sborovému zpěvu nakloněna. 
V podmínkách dlouhého pozastavení
sborového zpěvu a kulturního života zís−

kávají podobné tradiční projekty, jako je
tento festival, nesmírný význam coby
symboly kulturního a hudebního života
předcovidového období, jež usilují
o udržení kontinuity kulturního dění

v regionu také za současných nepřízni−
vých podmínek. Jsme rádi, že festival
takto vnímají jednotlivé festivalové sbory
stejně jako jeho dlouholetí partneři
a podporovatelé zejména z řad měst a
obcí, kde byly v minulých letech festiva−
lové akce pořádány. 
Z těchto důvodů se organizátoři festivalu
rozhodli většinu letošního XXIV. ročníku
festivalu uskutečnit ve velké míře v on−li−
ne podobě. Vedle hudebních vystoupení
jednotlivých festivalových sborů zde zazní
také pozdravy zástupců hlavních festiva−
lových partnerů a patronů (Plzeň, Klatovy,
Sušice, Bodenmais, Viechtach aj.). Cel−
kem čtyři festivalová vystoupení byla ve
dnech 22.–30. května prezentována na
YouTube kanálu organizátora festivalu

(https://tinyurl.com/EFDH2021). Druhá
část festivalu v první polovině června
pak bude ve znamení třech živých hu−
debních vystoupení konaných za dodr−
žení přísných protiepidemických opatře−

ní. V neděli 6. června v rám−
ci slavnostního otevření pl−
zeňské katedrály sv. Barto−
loměje zazpívá královéhra−
decký smíšený sbor JITRO,
o týden později – 13. června
– vystoupí klatovský ko−
morní sbor Kolegium pro
duchovní hudbu a komorní
orchestr Consortium musi−
cum na odpoledním koncer−
tě v kostele sv. Martina na
Hůrce u Klatov. Festival uza−
vře Slavnostní závěrečný
koncert akademického roku
konaný opět v  plzeňské
 katedrále sv. Bartoloměje
16. června. 
Podrobné informace o letoš−
ním festivalu naleznete na

festivalových webových stránkách
www.fdh.klatovynet.cz. Děkujeme vám
za vaši dosavadní podporu a těšíme se
na setkání s vámi v rámci letošních festi−
valových vystoupení.  Vít Aschenbrenner

Festival duchovní hudby Šumava−Bayerischer Wald 
symbolem kulturního dění regionu v nepříznivých časech



V průběhu každého školního ro−
ku informujeme veřejnost o čin−
nosti žáků oboru kadeřník
ze SOŠ a SOU v Sušici, pravi−
delně zveřejňuje−
me úspěchy ze
soutěží a z  růz−
ných prezentací
oboru. Bohužel
současná situa−
ce omezuje prak−
tickou výuku a
další aktivity žá−
ků, převažuje te−
dy on−line vyučo−
vání. Chtěli by−
chom vám přiblí−
žit, jak probíhá
výuka kadeřníků
na naší škole
v  běžném reži−
mu.
Do tříletého obo−
ru  kadeřník se
hlásí dívky i chlapci. Na teoretic−
kou výuku dochází žáci do zmo−
dernizované školy U Kapličky, kde
jsou vyučovány všeobecné a od−
borné předměty.
Odborný předmět technologie
poskytuje žákům vědomosti ze
všech pracovních činností prová−
děných v holičství, kadeřnictví a
vlásenkářství v takovém rozsahu
a na takové úrovni, aby byli
schopni poskytovat služby, které
odpovídají nejvyšším odborným,
hygienickým, estetickým a mód−
ním požadavkům. V  rámci před−
mětu materiály žáci získávají zá−

kladní vědomosti o používaných
materiálech a jejich vlastnostech.
Ve výtvarné výchově se učí potřeb−
ným kreslířským dovednostem

pro odborné znázorňování účesů.
K uplatňování zásad společenské−
ho chování, profesního jednání a
ke kultivovanému vystupování
v přímém osobním styku se zá−
kazníky, obchodními partnery a
spolupracovníky jsou vedeni v ko−
munikaci ve službách. Na odborné
předměty navazuje předmět od−
borný výcvik (praxe).
Praxe je vyučována na odlouče−
ných pracovištích v kadeřnictví Na
Burince a v budově domova mlá−
deže. Učňovská kadeřnictví jsou
moderně vybavena a jsou určena
nejen pro výuku, ale i pro klientelu

z  řad veřejnosti. Žáci se zde učí
všem potřebným dovednostem
pro vykonávání kadeřnické profe−
se. Při práci používají kvalitní vla−

sovou kosmetiku
např. od firmy
Schwarzkopf, Lore−
al. Jednotlivé firmy
pořádají pro naše
studenty pravidelná
školení zaměřená
na produkty, tech−
nologické postupy a
na nové trendy
v  účesové tvorbě.
Žáci si tak stále roz−
šiřují své dovednosti
a znalosti.
Při odborném vý−
cviku se učňové při−
pravují na soutěže
v kadeřnické i kos−
metické tvorbě.
Účastní se regionál−

ních soutěží, postupují do celo−
státních kol, dokonce i na mis−
trovství Evropy. Celkově dosahují
mimořádných vý−
sledků v ČR a v za−
hraničí. V minulém
školním roce získali
dva žáci titul mistr
Evropy a dva žáci
titul mistr Sloven−
ské republiky. Na−
še škola každoroč−
ně pořádá celore−
publikovou kadeř−
nickou a kosmetic−
kou soutěž „Gla−
mour“, které se
také pravidelně
účastní i Střední vi−

zážistická škola z Bratislavy, se
kterou již několik let spolupra−
cujeme.
Připravujeme různá vystoupe−

ní např. na Dny Sušice, kadeřnic−
ká odpoledne pro obec Hrádek,
přehlídky společenských účesů a
šatů pro taneční kurzy v sokolov−
ně v Sušici ve spolupráci se sva−
tební agenturou Niky. Na základě
úspěšných aktivit jsme také byli
osloveni profesionály, aby naši ta−
lentovaní kadeřníci třetího ročníku
připravili tematické vystoupení pro
galavečer Junior Hair, který se ko−
nal v hotelu Hilton v Praze v roce
2019. Cílem projektu bylo propojit
teorii s praxí a zároveň upozornit
na nedostatek vyučených kadeřní−
ků pracujících v oboru.
Pro žáky, kteří nemohou denně
dojíždět na vyučování, má škola
k dispozici domov mládeže, který
poskytuje celodenní péči. Stravo−
vání je zajištěno ve školní jídelně,
školním bufetu a kavárně. Rozvoj
tělesné zdatnosti žáků probíhá
v novém sportovním areálu, kde
se nachází tělocvična s přísluš−
ným vybavením, posilovna a ven−
kovní hřiště s umělým povrchem.
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Marcela Burianová s modelkou Anetou Rigovou,
vítězný make−up 2018.

Matyáš Jílek s modelkou Andreou Frančíkovou, Mistr Evropy v účesové
tvorbě 2020.

Kvalitní výuka kadeřníků a vlasových 
stylistů v SOŠ a SOU v Sušici

Vzhledem k dlouhotrvajícím úspěchům a dlouholeté tradici oboru
kadeřník v Sušici od příštího školního roku 2021/2022 opět oteví−
ráme dvouleté nástavbové studium Podnikání  speciálně pro vy−
učené absolventy tohoto oboru. S ohledem na současné trendy je
obor „Vlasový stylista“ zaměřen nejen na odbornost kadeřnickou,
ale vyučuje se i kosmetika, vizážistika, stylistika a trichologie. Při
výuce škola úzce spolupracuje s předními odborníky. Všichni, kteří
máte zájem o zkvalitnění svého vzdělávání, neváhejte využít tuto
jedinečnou možnost studia.
Pokud se rozhodujete a nevíte jaký obor zvolit, neváhejte nás kon−
taktovat, zodpovíme všechny vaše dotazy. Rádi vás na naší škole
přivítáme!
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Zásadní výhodou je její vysoká
účinnost a zejména trvalý
efekt. 
Ošetření lékařským depilačním
laserem je možné pouze v lékař−
ské ordinaci.
Jediné zařízení v regionu, které
laserovou depilaci nabízí, je Lé−
kařské laserové centrum v Klato−
vech. Je součástí kožní ordinace
MUDr. Kateřiny Hladíkové v Kla−
tovech. Pracují zde s nejmoder−
nějším typem laseru, který je na−
víc jako jeden z mála depilačních
laserů schválen americkou FDA
k trvalé depilaci. 
MUDr. Kateřiny Hladíkové jsme
se zeptali.
n Co je v laserové depilaci no−
vého?
Na trhu se objevila nová genera−
ce vysokovýkonných depilač−
ních laserů – tzv. SHR – IN MO−
TION technologie. Během jedno−
ho ošetření dochází k zasažení
většího počtu chloupků. Tím se
stává ošetření nejen účinnější a
kratší, ale i levnější, neboť se sni−
žuje počet nutných sezení k do−

sažení trvalého efektu. Ošetření
je nebolestivé a pacient cítí bě−
hem zákroku pouze zahřátí. To je
zásadní rozdíl oproti předchozí
generaci vysokovýkon−
ných depilačních laserů,
včetně ještě větší bez−
pečnosti. Je možné ošet−
ření všech typů kůže a to
i kůže opálené po celý
rok (i přes léto) bez rizika
nežádoucích účinků.
n Na jakých částech
těla lze provádět depi−
laci?
Na všech. Laserová de−
pilace dokáže odstranit
hnědé chloupky kdekoliv
na těle. Jediné, co není
možné, je odstranění bí−
lých a šedivých chloup−
ků. To zatím neumí žád−
ná laserová technologie.
n Co si nejčastěji ženy
a muži nechávají depi−
lovat?
Ženy mají nejvíce zájem
o „plavkovou“ depilaci –
tedy třísla, podpaží, no−
hy. Přicházejí ženy, které
mají ochlupení v obličeji,
což pro ně bývá velmi
nepříjemný problém. Po
ošetření depilačním laserem jim
toto trápení odpadá. Mladí lidé
nyní často chtějí tzv. brazilskou
depilaci, což je depilace intim−
ních partií. U mužů provádíme
nejčastěji depilaci zad, hrudníku,

případně krku, pokud jim
chloupky vylézají z košile. Měli
jsme i klienta, který si nechal de−
pilovat hřbety prstů na rukou i na

nohou. Častým důvodem pro la−
serovou depilaci bývá zarůstání
chloupků po holení v tříslech, na
nohou nebo vysoká potivost
v podpaží, která se po depilaci
výrazně sníží. 

n Musíme se na zákrok nějak
připravit? 
Před depilací se nesmějí 4 týdny
chloupky vytrhávat – pinzetou,
epilačním strojkem ani voskem.
Chloupky se však mohou po ce−
lou dobu bez omezení holit, zastři−
hávat nebo ošetřovat depilačním

krémem. Těsně před ošet−
řením je třeba chloupky
důkladně oholit. Doporu−
čuji konzultaci s lékařem.
n Je ošetření bolesti−
vé? 
Ošetření novou technolo−
gií SHR je SKUTEČNĚ
NEBOLESTIVÉ. Během
zákroku je cítit jen zahřá−
tí. To je asi největší rozdíl
a výhoda nové generace
depilačních laserů, se
kterými nyní u nás již pra−
cujeme. Vlastní ošetření
je velmi rychlé – napří−
klad ošetření třísel trvá
přibližně 10 minut.
n Po depilaci je potře−
ba kůži ošetřovat? 
Není třeba žádných opat−
ření. Kůže není zarudlá či
podrážděná a je možný
okamžitý návrat ke všem
aktivitám. Protože lasero−
vý paprsek může trvale
ovlivnit pouze chloupky,
které jsou během zákroku
v růstové fázi, což je při−

bližně 30–40% chloupků, je nutné
ošetření opakovat. Obvykle je za−
potřebí 4–6 sezení, které se opa−
kují ideálně po 4–6 týdnech. Ale
interval mezi ošetřeními může být
i delší.                                        (re)

Před (vlevo) a po zákroku.

Podpaží

Profil majitelky LÉKAŘSKÉHO LASEROVÉHO
CENTRA v Klatovech MUDr. Kateřiny Hladíkové
MUDr. Kateřina Hladíková absolvovala s červeným diplomem I. lékařskou fakultu Univerzity Kar−
lovy v Praze. Pracovala zpočátku na Dermato venerologické klinice II. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, později na Univerzitní dermatovenerologické klinice a Fa−
kultní nemocnici v Mnichově – SRN.
Úspěšně složila atestační zkoušku Německé lékařské komory pro specializaci v oboru Dermatovene−
rologie a Korektivní dermatologie. Další zkušenosti získala i během svého působení v privátním
 ambulantním Kožním centru v SRN. Absolvovala řadu zahraničních stáží, přednáší a publikuje 
v odborné literatuře.
Od r. 2002 provozuje soukromou kožní ordinaci v Klatovech, která je vyhlášená nadprůměrným zázemím
a nejmodernějším přístrojovým vybavením. V roce 2007 vybudovala Lékařské laserové centrum Klatovy.

I přesto, že tato povinnost zatím
v ČR není, LÉKAŘSKÉ LASEROVÉ
CENTRUM MUDr. Kateřiny Hladíko−
vé v Klatovech získalo na Univer−
zitní klinice v Mnichově certifikát
vydaný Německou lékařskou ko−
morou opravňující pro práci s vy−
sokovýkonnými lasery.

Všichni zaměstnanci Lékařského
laserového centra jsou řádně za−
školeni a certifikováni pro práci
s laserem – a to nejen českými, ale
i zahraničními specialisty a lektory.
Nezbytné je i trvalé vzdělávání a
účast na odborných kongresech
a sympoziích. Prostě „jít s dobou”
je zde samozřejmostí.

Potěší i nízké ceny a výhodné sle−
vové balíčky při ošetření více loka−
lit – sleva 20–30%. Na jakékoliv
ošetření je rovněž možné vystavit
dárkové poukazy.

Vysokovýkonný depilační laser
nejnovější technologie v Klatovech
Laserová depilace je nejúčinnější, nejrychlejší a nejbezpečnější 
dosud existující metoda trvalého odstranění nežádoucího ochlupení.
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Při úklidu najdeme občas různé
předměty – včetně starých šper−
ků, zubních korunek, příborů a ji−
ných kovových předmětů. I když
si nejste jisti, že jde o drahý kov,
přijďte a my Vám provedeme
bezplatně analýzu. Může se
stát, že objevíte skutečné po−
klady, které můžete rychle
směnit na peníze. Návštěva
u odborníka se v tomto pří −
padě rozhodně vyplatí.

Paní Sedláková objevila
při úklidu zlaté šperky, které
zdědila po prarodičích a bylo
mezi nimi také zubní zlato.
„Tenkrát se mi ošklivilo
a zlaté šperky mi připadaly
staromódní, proto jsem na
ně rychle zapomněla“ a na−

vazuje. „V poslední době jsem
ale často slyšela o tržních ce−
nách zlata, proto jsem se nyní
rozhodla jednat. Hodno ta mého
zlatého pokladu byla téměř 
20 000,− Kč,“ říká s radostí.

Pro toho, kdo je dosud váha−
vý, zda se prodej starého zlata
nebo stříbra vyplatí, nastává
správný oka mžik. „Zubní zlato
bývá podceňované a lidé ho

často nechávají u zubaře nebo
jej doma odloží stranou, protože
je nevzhledné a nevědí co s ním.
Zákazníci jsou pak vždy mile
pře  kvapeni, když peníze za zub−
ní zlato drží v rukou,“ potvrzuje

vedoucí kolínské pobočky
Zlaté Banky. „Stej né je to i se
starými stříbrnými příbory,
které často leží bez povšim−
nutí ve sklepě nebo v komoře.

Z důvodu vysoké hmotnosti mo−
hou lidé i zde zí skat nema lý
finanč ní obnos,“ vysvětluje. 

Pro toho, kdo neví, jak naložit
se starým zlatem nebo stříb−
rem, doporučujeme navštívit
jednu z poboček Zlaté Banky,
kde Vám odborný personál pora−
dí a zároveň i nabídne nejvyšší
možnou výkupní cenu, kterou
urču je světová burza v Londýně.

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

Otvírací doba: 
Po – Pá: 09:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

Tel.: +420 374 446 552
www.zlatabanka.com

Zubní zlato – ne příliš 
atraktivní, avšak cenné!

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT 
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM. 

PRODEJ ZLATA SE 
VE ZLATÉ BANCE VYPLATÍ
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n Stále více se mluví o tom, že
v Plzeňském kraji vznikne úložiš−
tě jaderného odpadu. Jaká lokali−
ta byla Správou úložišť radio −
aktivních odpadů (SÚRAO) navr−
žena, na to jsme se zeptali Radky
Trylčové, předsedkyně pro životní
prostředí.
q Myšlenka umístit úložiště na
území Plzeňského kraje bohužel
není nová. Plzeňský kraj a obce
v kraji již řadu let v této souvislosti
usilují o možnost zapojit se do
procesu rozhodování. Nechceme,
aby vládní rozhodnutí bylo o nás,
bez nás.

Původně byla v kraji Správou ulo−
žišť vytipována dvě místa. Jednalo
se o Čertovku na Plzni−severu, kte −
rá pak s definitivní platností na konci
minulého roku z  výběru vypadla.
Oblast Březový potok na Horaž ďo −
vicku však ve výběru stále zůstává.
n Kolika obcí našeho kraje se
to týká?
q Donedávna se to týkalo hlavně 
obcí Chanovice, Kvášňovice, Ma −
ňo vi ce, Olšany, Pačejov a Velký
Bor. Nově bylo toto území rozšíře−
no o další čtyři. Rozšířené území
pro úložiště by mělo zasahovat až
ke katastrálnímu území města
Horaž ďovice a obcí Břežany, Kov −
čín a Malý Bor. Celkem se jedná
o 32 sídel a to už je velký počet.
n Kdy by mělo být hlubinné úlo −
žiště zprovozněno?
q Oficiální vládní odhady počítají
s  rokem 2065. To se může zdát 
jako velmi dlouhá doba. Nás se to
týkat nebude, ale našich dětí roz−
hodně ano. Proto je nutné se ne−
ustále ptát a znát všechny odpově−
di. Bezpeč nost úložiště je třeba peč−
livě posuzovat. Lidé mají právo vě−
dět, co se chystá a mít možnost do
toho promlouvat. Otázku kam s ním
je třeba důkladně zvážit. Vláda ČR
zatím ještě nerozhodla. Ve hře zů −
stávají celkem čtyři lokality v ČR.
Vedle Březového potoka je to

ještě Janoch u Temelína, Horka na
Třebíčsku a Hrádek na Jihlavsku.
n Jsou už známy náklady na jeho
výstavbu?
q Předpokládané náklady na hlu−
binné úložiště jsou spočteny
na minimálně 112 miliard korun.
Vzhle dem k tomu, že stavba bude
zahájena za několik desítek let,
předpokládám, že náklady budou
vyšší.

n Proti výstavbě hlubinného úlo−
žiště vznikl poměrně velký odpor.
Obce a spolky z lokalit, které vlá−
da potvrdila jako vhodné pro hle−
dání místa pro konečné uložení
radioaktivních odpadů, se obráti−
ly o pomoc na Plzeňský kraj. Co
žádají od krajské samosprávy?
q Především spojit síly a dosáh−
nout změn v legislativě. Obce i kraj
jsou nespokojeny s  postupem
Minister stva průmyslu a obchodu
a vládních úředníků. Žádají rovno−
právné postavení v celém procesu
a přijetí příslušného zákona, který
by výše uvedené zajistil. 

Plzeňský kraj za svými občany
stojí a s umístěním úložiště na ja−
derný odpad nesouhlasí. Chceme,
aby vláda s  námi vedla dialog
a aby se nerozhodovalo od stolu.
Vybudování hlubinného úložiště
poznamená životy našich občanů
i celé oblasti Pošumaví na stovky
až tisíce let, a proto nesmíme zů −
stat k této problematice lhostejní. 
n  Věřím, že k otázce jaderného
úložiště v kraji se budou moci
obyvatelé, obce i kraj vyjádřit
a bude jim nasloucháno. 

q Na druhou stranu mne těší akti−
vity v životním prostředí, jejichž vý−
sledky již dnes vidíme. Jsem ráda,
že byla konečně zřízena rezervace
Janovský mokřad, na jejímž vyhlá−
šení jsem s kolegy z životního pro−
středí pracovala více než dva roky.
Jedná se o unikátní mokřadní eko−
systém, kde se vyskytují vzácné
a zvláště chráněné druhy živočichů.
n  Proč je toto území tak za −
jímavé?
q Zajímavé je toto území hned
z ně kolika důvodů. Ke vzniku 
mokřadu paradoxně přispěl člověk,
o kterém si někteří myslí, že příro−
dě často nepomáhá. Původně byl
na tomto místě vybudován rybník,
který zanikl kolem roku 1874 kvůli
těžbě uhlí. Po utlumení těžby byla
v posledních desetiletích na místě
postavena dálnice D5, která při−
spěla  ke zvýšení hladiny spodní
vody. A pak přišel na řadu ‘pomoc−
ník’ bobr, obývající místní Luční
potok a ten dílo dokonal tak, že
dnes se můžeme těšit ze vzácného
mokřadu. Děkujeme, pane Bobře!
A pak, že člověk a příroda spolu
nespolupracují:−)))
n  Můžete nám toto vzácné území
blíže přiblížit?
q Nachází se zde větší i menší
vod ní plochy s lagunami, které le−
mují rákosiny a celé to přechází
v sušší luční porosty až po borový
les. Z živočišných druhů je vzác−
ným druhem jeřáb popelavý, které−
ho si kolemjdoucí pletli se pštro−
sem. Je to poměrný velký pták, ale
hnízdí zde i labuť velká, slípka zele−
nonohá, potápka malá nebo chřás−
tal polní. Mokřad také slouží jako
biotop obojživelníkům a bohatému
spektru hmyzu, včetně motýlů. Ce−
lé území se nachází v těsné blíz−
kosti dálnice D5.
n Popíšete nám kroky, které 
vedly k vyhlášení?
q K vyhlášení rezervace před −
cházela jednání a práce na výkupu
pozemků a také jednání s těmi, kte−
ří mokřad nechtěli. Ale vše se po−
dařilo. A kraj má svoji rezervaci.

Radka Trylčová
předsedkyně pro životní prostředí

Bude v našem kraji hlubinné 
úložiště jaderného odpadu?

Oblast Pošumaví si zaslouží péči a pozornost!

s
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Domnívám se, že je to unikát
i mezi ostatními kraji. Ale podstat−
né je, že se vše zdařilo ve pro−
spěch fauny a flory, která si ochra−
nu opravdu zaslouží.
n  Proč je ochrana Janovského
mokřadu důležitá?
q Krom zmíněných vzácných dru−
hů je to i kvůli  své roli v krajině –
zadržování vody. Cílem je infor −
movat zájemce z řad laické i od−
borné veřejnosti a plánuje se vy −
budování pozorovatelny a přístře−

šek s informačními panely s po −
pisem nutnosti ochrany, nikoliv
masivní turismus.
n Jak velká je plocha rezervace? 
q Celková výměra činí 71,8 ha.
Touto cestou bych chtěla podě −
kovat všem, kteří se na vyhlášení
rezervace podíleli. Jedná se o prv−
ní případ, kdy Plzeňský kraj vy −
kupuje pozemky v zájmu ochrany
přírody, což je  významný krok pro
zachování přírodního bohatství
v našem kraji.

V rezervaci Janovský mokřad

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

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

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

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

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

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

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

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

pro školní rok 2021/2022:

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

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

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

POZOR NOVINKA

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

Přijetí na všechny nabízené obory vzdělávání 
je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE
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Před rokem jsem napsal, že
„Všechno bude jinak“. Ukazuje se,
že to tak je. Největší problém součas−
nosti je, že naštvaných podle mne je
cca 65 % populace a 75 % lidí v česku
někomu něco závidí. Je to většina,
která ovlivňuje své okolí. Koncem ro−
ku 2019 začala nová, nikdy nevy−
zkoušená situace a dodnes se s jisto−
tou neví, co se kdy z toho, co je, vyvi−
ne, kam to dojde a kdy to bude. Právě
tato nejistota dělá mnoha lidem pro−
blémy. Je jasné, že jistota nebyla, ne−
ní a nikdy v ničem nebude. Jen jsme
si ji dříve nepřipouštěli. S větší nejis−
totou si mnoho lidí neumí poradit. To
souvisí s přizpůsobivostí. Stále se
ukazuje, že se máme co učit.
Například v USA dost lidí nekupuje
domy, byty, ale pronajímá si je. To
proto, že se nechtějí vázat. Stejné je
to s  prací. Hodně lidí svojí práci
v USA často mění. Stejnou mentalitu
mám já. Když jsem vyplňovat dotaz−
ník na důchod, spočítal jsem celkem
cca 36 zaměstnání, bydlel jsem
v  sedmi městech, na čtyřiceti adre−
sách, a tak bych mohl pokračovat.
Nikdy jsem na ničem (ani na nikom)
nelpěl. Tehdy jsem byl považován za
fluktuanta, ale v dnešní době mi moje

toulavé boty pomohly tak, že jsem
nepocítil nejmenší problém. Necítím
žádnou zátěž, nemám problémy, ne−
mám stres, nic se pro mne nezměnilo
a raduji se ze života. To považuji za
největší štěstí mého života. A je to
přitom jednoduché, i když
mi mnoho lidí závidělo a
závidí, ani nevědí co.
Já jsem to pro sebe
pojmenoval – moji
(pro závistivce –
nesnesitelnou)
lehkost bytí: 
Pravidelně opa−
kuji, že je třeba:
odpustit, neočeká−
vat, nelpět. To jsem
nevymyslel já, jen se
tím řídím a říkají to budd−
histé.
Přišel jsem na to, že pokud chceme
zhmotnit něco špatného, tak jsme
schopni vydat maximum energie
100 %. Ale pokud chceme zhmotnit
něco pozitivního, jsme schopni vydat
jen polovinu kladné oproti té záporné
energii. 

Test č. 1: Jaké vás napadne pís−
meno z písmen A, B, C, D, když
se na vás ptám? Odpovědi na
testy jsou na konci článku.

Ze své zkušenosti vím, že nic není
zadarmo. Někdo má osud pozitivně
nakloněný, někdo ne. Ale se vším lze
něco dělat, vše lze – když už ne změ−
nit – tak vylepšit. Proto tvrdím, že ve
správně pojmenovaném problému se
nachází jeho řešení. Je nutné neohlí−
žet se zpět, to nikam nevede, včerej−

šek nevrátíme. Pokud chceme být
šťastní, je třeba plánovat budoucnost
a žít přítomností. Je nutné nezpůso−
bovat nerovnováhu a když se to stane
(nikdo není neomylný), tak je třeba se
k  tomu postavit a problém vyřešit.
Stejně od problému nikdo neuteče. 

Test č. 2: Jaké vás napadne číslo
z čísel jedna až pět?

Nemůžeme změnit něco,
o čem nevíme. Proto

je třeba vědět. Měli
bychom začít po−
znáním našeho
rodinného sys−
tému. Všechny
klady i zápory
mají příčinu
v rodinném sys−

tému. Při skupi−
nových terapiích

(Rodinné konstelace)
jsem si ověřil, že sprave−

dlnost neexistuje v  rámci
jednotlivce, ale v rámci celého rodin−
ného systému. Pokud někdo cítí, že
se mu stále nedaří, má stále problé−
my, vždy je důvodů více (věřím na
tři). Jedním a tím základním je ne−
rovnováha v rodinném systému, kte−
rou mohl způsobit někdo z  našich
předků. To lze napravit, například ne−
chat sloužit mši za uzdravení rodin−
ných kořenů. 

Test č. 3: Jaké vás napadne (ja−
kékoliv) číslo, když se na vás
ptám?

Moje přísloví je, že každý je strůjcem
svého štěstí, ne osudu. Stejně tak tvr−
dím, že každý dělá to, co mu za to
stojí. A poslední, že každý má právo
do vztahu dobrovolně vstoupit, ale
i vystoupit. Je pouze na nás, jak

dlouho a komu vztah darujeme. Tvr−
dím, že sdílet s někým život je největ−
ší dar. Proto nám nikdo vztah rozbít
nemůže. Každý je svéprávný a může
si rozhodnout, s kým chce či nechce
žít. Pokud se někdo nechá někým
ovlivnit (třeba k rozchodu), tak je jas−
né, že se chtěl nechat ovlivnit. Proto
se mají lidé před rozhodnutím o spo−
lečném soužití poznat. Ta správná do−
ba je cca dva roky. 

Test č. 4: Jaké vás napadne pís−
meno z písmen M, N, O.

Všem přeji hodně štěstí, zdraví, po−
hody, radosti. Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Ve své věštbě známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda doporučuje:

ODPOVĚDI NA TESTY V ČLÁNKU
Odpověď na test č. 1:
Kdo je pro vás největší nepřítel?
A = Vy sami sobě. B = Necháváte
se ovlivnit negativním okolím. C =
Někdo blízko (rodina, kamarádi). 
D = Nemáte nepřítele.

Odpověď na test č. 2: 
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
jak umíte žít. Čísla v odpovědi jsou
jako hodnocení ve škole. 
Kdo řekl 1 = umí žít na jedničku.

Odpověď na test č. 3: 
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
zda umíte zvládat změnu.
Kdo odpověděl sudé číslo, tak umí.
Kdo odpověděl liché číslo, tak změ−
nu nezvládá. 

Odpověď na test č. 4:
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
v jaké fázi jste:
M = Fáze snění. N = Fáze chtění. 
O = Fáze činu a jedině v  té jsme
schopni akce.

Je třeba jít dál
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O topení z přírodního kamene už bylo napsáno
mnoho řádků, a proto jsem se rozhodl, že se také
vyjádřím k tomuto topnému systému. Popíšu moje
jednoroční zkušeností s tímto topením od 20. květ−
na 2020 do 20. května 2021.
Rodinný domek, který vytápíme, má rozlohu 108
metrů čtverečných. Stavbě jsme věnovali hodně vel−
kou péči a dbali na co nejefektivnější provedení. I přes
veškerou snahu udělat vše co nejlépe, tak se nám po−
dařilo udělat i pár chyb, které se budeme snažit postu−
pem času napravit. Ale o stavbě to bude asi ně−
kdy příště. Chtěl bych se věnovat hlavně topení
a zkušenosti s ním.
Topnému systému jsme věnovali hodně času a
nakonec nám splnilo naše požadavky jen topení
z přírodního kamene. Pořídili jsme si špičkovou
regulaci k topení z přírodního kamene, která ješ−
tě není moc známá.
Přes léto jsme instalovali topné panely z pří−

rodního kamene, vy−
zkoušeli a s napětím
očekávali začátek topné
sezóny. Léto uteklo jako
voda a s prvním ochlaze−
ním jsme nastavili ter−
mostaty a očekávali, jak
nás zahalí sálavé teplo.
Jelikož jsme neměli žád−
né zkušenosti, tak jsme
nastavili termostaty na
21 °C přes den a 20 °C
přes noc. Po týdnu topení
jsme byli trochu rozčaro−
váni z funkčnosti topení
z přírodního kamene. Po
upravení vstupních hodnot
regulace se teplotní poho−
da zlepšila, ale pořád nám
něco chybělo. Čas ubíhal a
my jsme očekávali zimní
měsíce.
V listopadu jsme dostali
nabídku vyzkoušet vychytávku za topení z přírodního
kamene a po sezóně se podělit o zkušenosti. Po zcela
jednoduchém namontování vychytávky za panely se
jako mávnutím kouzelného proutku změnila tepelná
pohoda v každé místnosti. Rázem bylo teplo a rovno−

měrněji rozložené po celé místnosti. Na komfortní
teplíčko jsme si zvykli velice rychle a postupně jsme
zvyšovali teplotu v místnostech. V obýváku, který je
společný s kuchyní, jsme po postupném přidávání a
ubírání nastavili pro den 23,6°C a na noc 23,2°C,
v koupelně 24,6°C a na noc 23°C, v ložnici nám nej−
více vyhovovala stálá teplota 21,4°C. Teplotu v chod−
bě a WC jsme nastavili na 22°C, v pokoji na 21,8°C
a v technické místnosti na 21°C. 

Bylo zajímavé, když te−
plota venku klesala hlu−
boko pod bod mrazu, tak
uvnitř bylo pořád stejně
krásně a příjemně. I když
u nás venkovní teplota
klesla pod mínus 20 °C,
tak náš topný systém pra−
coval bez problémů. Na
vnitřní teplotě jsme neza−
znamenali žádný výkyv ne−
bo pokles. Tepelná pohoda
byla velice příjemná, žádný
přepálený nebo vysušený
vzduch. Zkrátka bezsta−
rostné topení. 
Topný systém má i v době
koronaviru svoje přednos−
ti. Nemuseli jsme shánět
dřevo, uhlí nebo revize ko−
mína.
Na závěr kolik nás topná
sezona stála. Při spuštění
domácnosti byl stav naše−

ho elektroměru 3.741 kWh v nízké sazbě a 79 kWh
ve vysoké sazbě.
K 25. květnu 2021 byl stav našeho elektroměru
11.330 kWh v nízké sazbě a 592 kWh ve vysoké
sazbě. Spotřeba naší domácnosti včetně ohřevu
teplé vody byla 5. 387 kWh v nízké sazbě a 1.168
kWh ve vysoké sazbě. Spotřeba topení byla
5.943 kWh.
Naše zkušenosti s tope−
ním z přírodního kame−
ne jsou jen a jen dobré a
podle nás je to topení,
které by si zasluhovalo
i od našich zákonodárců

pozornost. Pokud mohou dávat dotace na kotle či jiné
topné systémy, tak tento systém – topení z přírodního
kamene by si to také zasluhoval.
Při pohledu z okna na kouřící komíny mě přepadá
myšlenka, jak to asi je s tou ekologií. Pokud je výroba
el. energie u nás podle expertů z části neekologická,
tak i topení el. energií není ekologické. To by mělo lo−
giku. Ale výrobci el. energie přecházejí na ekologické
zdroje, a tak se el. energie stává ekologickou. To zna−
mená, že by i topení el. energií mělo být ekologické
a přeřazeno do kolonky ekologického topení.

Čtenář Rozhledu z Domažlicka 
 (redakci je známo jméno čtenáře).

Moje zkušenosti s topením z přírodního kamene

REDAKCE: Jak jsme se informovali u dodavatele elektrické energie ČEZ, je
v současné době jedním z nejvýhodnějších tarifů sazba D57d, která je určena
pro domácnosti vytápějící elektřinou, což v plné míře využívá náš čtenář
z Domažlicka. Díky perfektní regulaci (v každé místnosti termostat) šetří roč−
ně na nákladech oproti klasickému vytápění (uhlí, plyn, dřevo) až 20 procent.

Příjemná tepelná pohoda, žádný přepálený nebo
vysušený vzduch. Zkrátka bezstarostné topení
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Na odborný výcvik žáci chodili již od 24. dubna
2021. Žáci třetích ročníků učebních oborů (Stroj−
ní mechanik, Strojní mechanik se zaměřením ná−
strojař, Strojní mechanik se zaměřením na obslu−
hu lisů pro vstřikování plastů, Obráběč kovů se
zaměřením na obsluhu CNC strojů, Elektrome−
chanik pro zařízení a přístroje, Truhlář, Kuchař –
číšník a Kadeřník), žáci čtvrtých ročníků oboru
Mechanik seřizovač a žáci druhého ročníku ná−
stavbového studia Podnikání se intenzivně při−
pravovali na závěrečné a maturitní zkoušky a to
jak po teoretické, tak i po praktické stránce. Zís−
kali tím jistotu k praktickým a ústním závěrečným
zkouškám a k písemným, praktickým a ústním
maturitním zkouškám, a to jak ze státní, tak
i z profilové školní části. Téměř všichni žáci po−
sledních ročníků byli připuštěni ke zkouškám.
Právě u zkoušek se prokáže, jak pilní byli při do−
mácí přípravě a distanční výuce. 
Závěrečné zkoušky proběhnou v  řádných termí−
nech v červnu a maturitní zkoušky jsou posunuty
na červen. Žáci nebudou konat písemné maturitní
zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka, pokud
si ho vybrali, ostatní části maturitní zkoušky zůstá−

vají zachovány. Praktické maturitní zkoušky již ab−
solvovali všichni žáci. Žáci oboru Gastronomie a
Kosmetické služby formou obhajoby maturitní prá−
ce před zkušební komisí a žáci oboru Mechanik se−
řizovač konali praktickou zkoušku bez jakýchkoli
úlev jak na CNC
strojích, tak na
klasických sou−
struzích a fréz−
kách.
Zákazníci z  řad
široké veřejnosti
se do kadeřnic−
kých salonů v Do−
mažlicích a ve
Stodě do konce
června nedosta−
nou, stejně tak na
kosmetiku v  Do−
mažlicích. Ovšem
na zakázkách mo−
hou pracovat žáci
s t ro j í r enských
oborů a žáci obo−
ru truhlář. 
Ve středu 26. května 2021 přivezla firma nový
soustruh do truhlářské dílny. Ještě tentýž den ho
učitelé odborného výcviku oboru truhlář s žáky 3.
ročníku sestavili a společně vyrobili jeden ukázkový
výrobek ze zbytku dubové fošny. Kluky z 2. a 3.
ročníku to tak zaujalo, že  zůstali s učitelem ještě
skoro hodinu a půl po praxi v dílně. Všichni se moc
těší, až si budou moci v rámci odborných kroužků

vyrobit zajímavé, nápadité výrobky nejen pro užitek,
ale také pro potěšení. Krásné kreativní dekorativní
předměty mají učitelé připraveny také pro žáky zá−
kladních škol v  rámci kroužků odborných dove−
dností, které se budou realizovat od září nového

školního roku v naší
truhlářské dílně.
Ve čtvrtek 27. květ−
na proběhlo u nás
ve škole ve Stodě
v  dílnách oboru
elektromechanik pro
zařízení a přístroje
pro žáky 3. ročníku
z á v ě r e č n é
školení  vyhlášky č.
50/1978 Sb., § 5
o práci na elektric−
kých zařízeních. Ná−
sledně v  ten samý
den žáci také vyko−
nali zkoušky pod
vedením pracovníků
Elektrotechnického

cechu Plzeňského regiónu. Tato zkouška z vyhlášky
č. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechni−
ce je bezpodmínečně nutná pro naše absolventy při
jejich práci v oboru elektro. Oprávnění ale nabude
platnosti až po úspěšném ukončení studia našich
žáků 3. ročníku, což je po úspěšném složení závě−
rečných zkoušek a získání výučního listu v oboru.

Ředitelka SOU v Domažlicích 
a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková

SOU Domažlice otevřelo dveře
svým žákům poslední květnový týden

Ing. Václav Duda, učitel odborného výcviku oboru truhlář,
předvádí žákům 3. ročníku soustružení misky z dubového dře−
va na novém soustruhu v truhlářské dílně SOU v Domažlicích.

Situace v souvislosti s COVID−19 usměrnila pra−
covní trh a požadavky zaměstnavatelů. V dnešní
době se uplatní člověk, který je přizpůsobivý,
kreativní, ovládá nové technologie a je schopen
se neustále učit a vzdělávat. Toto je směr a ces−
ta, kterou jde i Střední odborné učiliště v Domaž−
licích a ve Stodě. 



Hraběcí Nosticovo divadlo v Praze na
Ovocném trhu nechal postavit v letech
1781–1783 osvícený vlastenec hrabě
František Antonín Nostic−Rieneck sta−
vitelem Antonínem Haffeneckerem.
V roce 1798 bylo přejmenováno na
Stavovské divadlo. Premiéru v něm
měla 21. listopadu 1847 dramatická
báchorka Josefa Kajetána Tyla Stra−
konický dudák aneb Hody divých žen,
která se dodnes u diváků těší ze všech
Tylových her největší oblibě. I sám Ka−
rel Havlíček, stojící zásadně v opozici
k tylovskému pojetí obrozeneckého
umění, byl po premiéře nucen napsat:
"Nikdo neopustil divadlo nespokojen". 
Pro postavu Švandy se Tyl inspiroval ži−
votními osudy jednoho z nejslavnějších
chodských dudáků Václava Švejdy, na−
rozeného v Pocinovicích v roce 1802
v rodině chudého chalupníka jako prvo−
rozený z celkem šestnácti sourozenců.
Již v deseti letech šlapal měchy varhan
v kostele svaté Anny, kde jeho nevšední
hudební talent rozpoznal místní farář Fe−
lix Hluchý. 
Na farářovo naléhání poslali rodiče ma−
lého Vašíka studovat na teprve nedávno
otevřenou pražskou konzervatoř. Tam
se měl věnovat studiu hře na dudy, které
zdědil po svém strýci Antonínovi Konrá−
dym. V Praze se však ukázalo, že hra na

tento hudební nástroj se na konzervatoři
nevyučuje, a to z prostého důvodu. Žád−
ný z tamějších pedagogů ji totiž neovlá−
dal. Švejda se proto rozhodl studovat
triangl u profesora Vrzala. Skromné pro−
středky, které mu rodiče na studium po−
sílali, nestačily pro poněkud bouřlivý ži−
vot mladého studenta, a tak si Švejda
po večerech přivydělával hrou na dudy
v pražských šantánech. To ovšem měli
konzervatoristé přísně zakázáno. 
Z obavy, aby ho snad někdo z profesor−
ského sboru při obcházení nočních lo−
kálů u této zapovězené činnosti nepři−
stihl, se převlékal do chodského kroje,
což z něj dělalo pro návštěvníky ještě
větší atrakci než samotné dudy. Po šesti
letech pilného studia konzervatoř
úspěšně absolvoval, aby následně přijal
angažmá v orchestru vídeňského Burgt−
heatru. Dlouho tam však nepobyl. Zjistil
totiž, že dudy v Prátru dokáží být mno−
hem lukrativnějším nástrojem než tri−
angl ve vídeňském národním divadle.
Tak pro něj započala kariéra slavného
chodského dudáka. 
Tylova divadelní společnost na podzim
roku 1842 čirou náhodou hostovala
v Plzni. Tam se Josef Kajetán Tyl sezná−
mil se Švejdou, který zrovna koncerto−
val v Měšťanské besedě u příležitosti
oslav uvaření první várky originálního

plzeňského piva vyhlášeným bavor−
ským odborníkem Josefem Grollem.
Oba muži k sobě okamžitě nalezli vřelé
sympatie. Švejda u piva Tylovi mimo ji−

né vyprávěl i o balkánském turné, na
které ho před časem pozval známý is−
tanbulský milovník umění Ahmed Jebl
Bej. Svému bedlivému posluchači bar−
vitě vylíčil, jak v tamních harémech do−
provázel břišní tanečnice hrou na dudy,
se kterými podle jeho vlastních slov
sklízel obrovské úspěchy. Po půlnoci
neváhal přidat i několik poněkud pikan−

tnějších historek z jeho veleúspěšného
zahraničního působení. Tyl později do−
tyčné dámy ztvárnil v rolích Dorotky
a princezny Zuliky.
Není bez zajímavosti, že určitým před−
obrazem pro postavu víly Rosavy se Ty−
lovi stala Švejdova matka Rosálie. Ta
podle Švejdova vyprávění většinu času
trávila v lese sběrem různých, údajně lé−
čivých bylin. Ve svém okolí byla vyhle−
dávanou bábou kořenářkou a nikdo o ní
jinak neřekl než "ta stará čarodějnice".
Ve vsi se také proslýchalo, že se jí Vác−
lav narodil jako nemanželský. Další ty−
picky české postavy Tylova dramatické−
ho konfliktu, ovšem naprosto smyšlené,
jsou věrný přítel Kalafuna a mazaný
podvodník Vocilka, mezi kterými se ve
hře Švanda neustále zmítá. 
Když se Švejda dozvěděl, že se o něm
Tyl chystá napsat divadelní hru, tak ho
z vrozené skromnosti požádal, aby ra−
ději neuváděl jeho pravé jméno a do−
movskou příslušnost. Tyl se mu, ač
velice nerad, snažil vyhovět, a proto
drobně poupravil Švejdovo příjmení.
Rodiště hlavního hrdiny Švandy situo−
val do Strakonic jenom proto, že se
měly stát po Plzni další štací Tylovy di−
vadelní společnosti. Namísto pocino−
vického dudáka, tak vstoupil do pově−
domí českého národa dudák strakonic−
ký. Švejda svého unáhleného rozhod−
nutí prý později z lásky k rodnému
Chodsku upřímně litoval. 

Vladimír Strnad, Dubová Lhota 2021
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Pocinovický dudák Švejda

Švejdova matka Rosálie v pocinovických
lesích posbírala, co ji přišlo pod ruku.
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EUROPE DIRECT – přímá zkratka do Bruselu
Česká republika je už od roku 2004 součástí Evropské unie 

a má u nás i svoje regionální zástupce. Ti pracují v oficiálních 

informačních střediscích EUROPE DIRECT, kterých je po celé 

EU více než 420, od Estonska přes Česko až po Kanárské 

ostrovy. V Plzeňském kraji je pomyslným mostem mezi 

našimi občany a Evropskou unií nové centrum v Klatovech, 

které představila jeho vedoucí Kristýna Čerbová.

V Plzeňském kraji nejste úplně 

nováčkem. Kde vás lidé najdou 

a co vše můžete ve vašem cent-

ru nabízet? 

Je pravda, že informační kance-
lář EUROPE DIRECT Klatovy působí 
v našem městě teprve od 1. května 
a přebírá agendu svého předchůd-
ce ED Plzeň, která byla donedávna 
spravována v Techmania Scien-
ce Center Plzeň. Ale obecně pro-
spěšná společnost Úhlava, která 
je novou hostitelskou organizací 
ED Klatovy, v Plzeňském kraji urči-
tě nováčkem není. Právě letos sla-
ví 20 let od svého založení. Po celou 
dobu nabízí širokou nabídku vzdě-
lávacích aktivit – od vysokoškol-
ského studia přes univerzitu třetí-
ho věku až po zájmové vzdělávání 
dětí i dospělých atd. Spolupracuje 
s univerzitami, středními i základ-
ními školami v regionu, s obcemi 
a místními akčními skupinami, část 
svých aktivit zaměřuje také do ob-
lasti cestovního ruchu a zeměděl-
ství. Takže určitě máme na co na-
vazovat. Informační kancelář ED 
Klatovy sídlí ve druhém patře bu-
dovy bývalého dominikánského 
kláštera. Tím také částečně nava-
zujeme na úsilí jednoho ze zaklada-
telů Úhlavy, dnes již zesnulého prof. 
Alexandra Orta, který chtěl, aby byl 
zrekonstruovaný objekt bývalého 
dominikánského kláštera nazýván 
„Domem Evropy“ a usiloval o vná-
šení evropských témat i do perifer-
ních regionů tak, aby Evropa byla 
vnímána, a především žita i zde. To 
je také jedním z našich cílů.

Co bude hlavní náplní vaší čin-

nosti? S jakými dotazy či po-

žadavky se na vás mohou lidé 

obracet, v čem jim dokážete po-

moci? Jakou agendu jste připra-

veni řešit? 

Hlavní náplní naší činnosti bude 
informovat o současných evrop-
ských tématech, úspěšných pro-
jektech podpořených z evrop-
ských peněz, odpovídat na dotazy 
občanů. Nejsme právní poradna, 
víme ale, jak vždy propojit konkrét-
ního tazatele s konkrétním odbor-
níkem na danou problematiku od 
dotací přes zahraniční stáže až tře-
ba po témata přeshraničních man-
želství. Pořádat budeme besedy 
pro veřejnost i školy – jednoduše 
dobře komunikovat, jaký prospěch 
z toho náš kraj má, že je součás-
tí Unie. Střediska EUROPE DIRECT 
proaktivně a soustavně komuniku-
jí s občany s cílem zajistit větší po-
cit spoluodpovědnosti za evropský 
projekt. 

Jaká je vize nového centra EU-

ROPE DIRECT v Klatovech?  

Chceme přemostit EU jako nad-
národní instituci s konkrétními ob-
čany v konkrétním regionu: Získat 
podněty „zdola“ a komunikovat je 
výše a naopak. Naše klatovské ED 
má ambici přitáhnout k evropským 
tématům mladé lidi – studenty tak, 
aby oni sami obohatili evropskou 
diskusi, která od letošního Dne Ev-
ropy (9. května) bude mj. probíhat 
na platformě Konference o bu-
doucnosti Evropy (KOBE). Konkrét-
ní otázky lze už teď nahrát přímo 
na web https://futureu.europa.eu. 
Chceme je také přizvat ke spo-
luorganizování této akce i dalších 
aktivit.

Jaké akce plánujete v letošním 

roce, případně jaké akce jste 

museli kvůli epidemiologickým 

opatřením zrušit, či měnit? 

Náš plán aktivit je bohatý na 
přednášky besedy, soutěže výtvar-
né, literární, webináře o přípravě 

projektových návrhů, (euro)ha-
ckathonek a na mnoho dalších čin-
ností, ale už teď se dále rozšiřuje 
o online besedy – podle poptávky 
konkrétních občanů, kteří nám 
dávají tipy na zajímavé osobnos-
ti evropského rozhledu a formá-
tu. Na řadě vlastních akcí chceme 

spolupracovat s místními i regio-
nálními institucemi a školami. Akce 
jiných středisek EUROPE DIRECT
chceme repostovat na našich in-
formačních kanálech. Velkou a sa-
mostatnou zahajovací květnovou 
akci jsme zatím přesunuli na brzký
podzim.

INZERCE

EUROPE DIRECT Klatovy

Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
e-mail: klatovy@europe-direct.cz

EuropeDirectKlatovy 
europedirectklatovy

Klatovské EUROPE DIRECT centrum sídlí v objektu bývalého dominikánského
kláštera.  Foto | ED Klatovy

Novinky a informace o dění z EU vám poskytne přímo ve vašem kraji 
místní středisko EUROPE DIRECT. Jako most mezi ČR a Bruselem fun-
guje také Zastoupení Evropské komise v Praze – jeho aktuality můžete 
sledovat na Twitteru (@ZEK_Praha), Facebooku (@EvropskaKomise.cz) 
či Instagramu (evropskakomise), nebo si můžete nechat zasílat in-
formační týdeník (comm-rep-cz@ec.europa.eu). 
Více o činnosti Zastoupení EK se dozvíte na webových stránkách 
www.evropska-unie.cz a www.europedirect.cz.

Evropská unie pomáhá 
být Česku ŠPIČKA

Víte konkrétně jak? 
ZDRAVOTNICTVÍ – v letech 2014–2020 přišlo z Unie do 
zdravotnictví více než 560 milionů eur. Peníze byly určeny na 
nákupy diagnostických přístrojů, vybavení operačních sálů 

a na záchranné vrtulníky.

ŠKOLSTVÍ – díky EU bylo od roku 2007 zmodernizováno 
9 z 10 základních škol. Skoro 22 000 Čechů vyjelo díky ERASMU 

do zahraničí v roce 2019.

DOPRAVA – od roku 2007 podpořila EU stavby a opravy 4 717 km 
dálnic a silnic a 975 km železničních tratí. Jen vloni fi nancovala EU 

70 procent nákladů dokončených dálnic v ČR.

NÁRODNÍ HRDOST – díky EU jsme hrdí občané ekonomicky 
nejsilnějšího bloku na světě. Český pas je pátý nejsilnější na světě.
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AUTOSERVIS  Autoss Šteiner,
Šlovice 64, Litice u Plzně přij−
me vyučeného automechani−
ka. Mob.: 603535061,
603560633.

PŘIJMU ženy do nočního klu−
bu u německých hranic. Uby−
tování zdarma. Majitelka že−
na. Tel.: 732504490. RR
21356

PŘIJMU od června do konce
září dvě brigádnice/ky jako
servírky do restaurace Česká
Koruna v Červeném Poříčí
Tel. 739706882. RR 21362

HLEDÁTE brigádu na léto čer−
ven–září? Úklid a údržba za−
hrady. Vhodné pro studenty,
ženy v domácnosti nebo dů−
chodce. Volejte: +420
608961611.

TAXISLUŽBA Vávra přijme
spolehlivé řidiče pro Klatov−
sko. ŘP sk. B, věk min. 25 let,
dobrá znalost Klatov a okolí,
vhodné i pro inv. důchodce.
Volejte 728129844.  RR
21379

PŘIJMU brigádníky na sběr
jahod. Tel.: 604978604. RR
21411

POPTÁVÁM byt ke koupi 2+1,
2+kk, 3+1. Stav nerozhoduje.
Nejsem realitka a ani překup−
ník! Děkuji za
nabídky.  Tel. 721081547. RR
21348

KOUPÍM byt 1+1 nebo 1+2
v Klatovech, tel.: 737717241.
RR 21406

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 70 m2 v panelových i

cihlových domech v Klatovech
a Domažlicích. Máme připra−
veny investory (přímé kupce)
s  hotovostí. Celá transakce je
dokončena v řádech dnů. Mož−
nost vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřešíme.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 21022

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s  lodžií v  Klatovech. Podmín−
kou je pouze vyšší patro, nikoli
přízemí. Byt může být v jakém−
koli stavu i rekonstrukci. Cena
do 3 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21023

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1/3+1 o min. výměře 50
m2 kdekoliv v Domažlicích. U
vyšších pater podmínkou vý−
tah. Cena do 2,5 mil. Peníze
k  dispozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
21024

PRONAJMU nový byt 3+kk s
terasou v Praze na metru Sto−
důlky, Britská čtvrť.  Jen SMS
na 737441365. Zavolám zpět.
RR 21388

PRONAJMU byt 2+1 v Klato−
vech Pod Nemocnicí. Původní
jádro, jen dlouhodobě. Nájem
5.000 Kč + 4.000 poplatky a
kauce 15.000 Kč, tel.:
605866647. RR 21393

PRONAJMU od září 2021 pěk−
ný zařízený byt 1+2 v 1.patře
(bez výtahu) v klidné lokalitě v
Klatovech. Vhodný pro starší
manželské páry, důchodce,
studenty.  Telefon 721731216
– po 18. hodině. RR 21398

PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím
naší kanceláře tisíce zájemců o
pronájem. Úzce spolupracuje−
me s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledáme
čisté byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž výběr
můžete sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií a klient−
ský servis po celou dobu náj−
mu je samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
21020

PRO ZAMĚSTNANCE obchod−
ních firem hledáme byty k pro−
nájmu po celém Plzeňském
kraji. Nabídněte nám svůj byt
pro prověřené klienty. Záruka
platební schopnosti a právní
servis po celý nájemní vztah

samozřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 21021

STARŠÍ zemědělské stroje ota−
van, nahrabovač, obraceč, se−
nomet, zrnomet. Pro malého
zemědělce. Tel.: 776252283.
RR 21354

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

AKUMULAČKY 4 kW, velice
pěkné, nepoškozené, vhodné
na chatu nebo chalupu, ale i do
bytu, tel.: 720125477. RR
21368

PRODÁM Author Cosmic 20".
Ježděné, přehazovačka Shima−
no 1x6, pláště i brzdy v pořád−
ku. Kosmetické škrábanečky.
Cena 3.000 Kč. Tel.:
737129655. RR 21373

VCHODOVÉ plastové dveře pl−
né + zárubeň 500 Kč pravé,
vnitřní dveře barva olše. 60−
70−80 – levé i pravé cena od
100 do 500 č. Zachovalé rok
používané. Plynový sporák, za−
chovalý, cena 500 Kč. RR
21370

PRODÁM střešní box Kamei
na starší typ nosičů. Cena
400 Kč. Tel.: 603163061.

ŠLAPACÍ šicí stroje ponořova−
cí zn. Lada – 1ks, neponořova−
cí zn. Singer – 1ks, má litinový
podstavec à 500 Kč. Tel.:
606237900. RR 21383

PRODÁM autonosič na 2 jízd−
ní kola. Cena 1.800 Kč. Tel:
603163061.

CHLADNIČKU Snaigé FR240−
1501, 166 L, mraznička 46 L,
energetická třída A++, necelý
rok v  provozu, levně, tel.:
728537529. RR 21399

PRODÁM kočárek pro panen−
ky. Cena 500 Kč. Tel.:
603163061.

NOVOU a nepoužitou celopa−
lubkovou maringotku, zateple−
ná minerální vatou, elektrika
přes jističe, 4x2 m, 50.000 Kč,
tel.: 702954793, Klatovsko.
RR 21402

PSACÍ stůl, d. 100, v. 80, š 50
cm, 4 šuplíky, 750 Kč, tel.:
737717241. RR 21408

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vysokou
výhřevností a dobou hoření.
1 000 kg = 4 300,— Kč. V Pl−
zeňském kraji DOPRAVA
ZDARMA. Tel. 604575136.
PM 21001

PRODÁM kvalitní české dře−
věné pelety. Certifikát EN plus
A1. 6 mm z pilin ze smrkového
dřeva. Paleta = 1050 kg = 70
pytlů po 15 kg. V  Plzeňském
kraji DOPRAVA ZDARMA. Tel.
604575136. PM 21002

PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6 m x
2,5m x 3 m, po montáži vhod−
né jako dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou buň−
ku 5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč.  jističů a
osvětlení. Podlaha, strop a stě−
ny zateplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami. Buň−
ky jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou palub−
kami, zařízenou k okamžitému
používání. Zajištění dopravy na
místo určení.  Tel.:
604867469. PM 21046   

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

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s  nakladačem a
druhý bez nakladače s rameny
do pluhu. Ve velmi pěkném
stavu, nový lak, cena dohodou.
Tel.: 604867469. PM 21048    

PRODÁM suché palivové dře−
vo, štípaný smrk, 850 Kč za
prostorový metr.
Tel.:604867469. PM 21051 

PRODÁM dvoje plynová kam−
na Beta 5−G 20 seřízená na
zemní plyn (PB). Použitá, po
jedné topné sezóně. Cena
3000 Kč. PM 21102

PRODÁM 250 ks knih, různý
žánr a asi 50 ks kuchařek. Lev−
ně Tel.: 605815731. PM
21103

VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do vojenského muzea
okupace a osvobození západ−
ních Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, automo−
bily, helmy, dalekohledy, kor−
díky, bajonety, tesáky, unifor−
my (i části), voj. boty, vysílač−
ky, vyznamenání, opasky,
pouzdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry, ešu−
sy, čutory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, šavle apod. Zá−
jem máme i o fotografie, do−
kumenty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový náby−
tek. Stav nerozhoduje. Stačí

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

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21078

KOUPÍM LP gramofonové de−
sky a staré pohledy. i celé
sbírky. Přijedu. 721442860.
RR 21038

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

KOUPÍM starou vzduchovku,
nejraději vojenskou vz. 47 ne−
bo vz. 35. Tel. 724005187. PM
21072

PRODÁM pozinkovanou
nádrž na podvozku 2 až 6
tisíc litrů ve velmi do−
brém stavu. Levně. Tel.:
604589329 RR 21077

KOUPÍM a dobře zapla−
tím staré pivní lahve s
vylitými nápisy. Za lahev
do sbírky zaplatím i něko−
lik tisíc Kč. tel.
606245515. RR 21377
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM rozmetadlo
hnoje 4 tuny, výborný
stav, za 30.000 Kč, tel.
604589329. RR 20027

PRODÁM VOZNICI, napá−
ječku, nádrž 3000 L, cena
15.000 Kč, tel.
604589329. RR 21074
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VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Dne 26. 6. 2021 uply−
ne 55 let, co nás
opustila maminka, ba−
bička a prababička,
paní

Františka Kurcová
ze Štěpánovic.

S láskou, úctou a
vděčností vzpomíná
syn Jaroslav a ostatní příbuzní.     RR 21350

Jak tiše žila, tak tiše
odešla, skromná ve
svém životě, velká ve
své lásce a dobrotě…
Dne 26. května 2021
uplynulo 20 let od
úmrtí paní

Ludmily Burešové
z Klatov.

Stále vzpomíná dcera Ludmila a syn Vladimír
s rodinami.                                     RR 21374

Dne 18. 5. 2021 by
oslavila 100. naroze−
niny naše drahá milo−
vaná maminka, babič−
ka a prababička

Anežka Peťulová
z Klatov.

Stále s láskou a úctou
vzpomínají vnuk Vladi−
mír s celou rodinou, synové Jan a Jiří s rodi−
nami.                                              RR 21341

Dopracovaly pilné ru−
ce, utichlo navždy
předobré srdce. Oči−
ma drahýma se již ne−
podíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš.
Dne 11. června 2021
tomu bude 5 let, co
nás navždy opustila

naše milovaná maminka, babička a praba−
bička, paní

Lidmila Kantová z Kosmáčova.
Stále vzpomínají dcery Ludmila, Marie a Da−
na s rodinami.                               RR 21340

14. května 2021 uply−
nulo 15 let, kdy nás
opustil pan

Bohumil Křivánek
z Klatov.

Vzpomíná rodina. 
RR 21342

Hvězdy už nesvítí,
slunce Ti nehřeje, už
se k nám nevrátíš, už
není naděje. Smutný
je domov, prázdno je
v něm, chybíš nám
všem.
Dne 15. 6. 2021 uply−
ne 2. smutný rok, kdy

nás navždy opustil pan

Josef Beníšek z Bíluk.
S láskou a bolestí v srdcích vzpomínají man−
želka Jaroslava, syn Josef, dcera Jaroslava
s rodinou a ostatní příbuzní.           RR 21293

Dne 22. června 2021
uplyne 10 smutných
let, kdy nás navždy
opustil pan

Josef Pressl
z Malé Vísky.

Stále vzpomínají děti
s rodinami. RR 21367

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.

Dne 24. června 2021
uplyne 5. rok od chví−
le, kdy od nás navždy
odešel pan 

Stanislav Kolář
z Běšin. 

Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkuje
manželka, a dcery s rodinami.  RR 21349

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 6. 6. 2021 tomu
budou 2 roky od chví−
le, kdy nás navždy
opustil pan

Jaroslav Švůgr
z Dešenic.

Stále vzpomíná manželka s rodinou. Všem,
kteří si vzpomenou s námi, děkujeme.

RR 21352

Dne 15. května 2021
to bylo 25 let, kdy
zemřela paní 

Božena Jandová
z Černíkova. 

Vzpomínají děti s ro−
dinami. 

6. června 2021 to bu−
de 29 let, kdy od nás
navždy odešel pan 

Jakub Kadlec
ze Slavíkovic. 

Vzpomíná dcera Boži
a snacha s dětmi a je−
jich rodinami.
12. 6. 2021 tomu bu−
dou 2 roky co zemřel 

Zdeněk Kadlec
ze Slavíkovic. 

Stále vzpomíná manželka, děti s rodinami
a sestra.                                           RR 21416

Z očí jste odešli, ale v srdcích náš všech
stále zůstanete.

Dne 12. května 2021 uplynulo 13 smutných
let, co nás opustil pan

Antonín Novák z Brodu (u Kolince) 
a dne 10. června 2021 uplyne 10 smutných
let, co za ním navždy odešla paní

Marie Nováková z Brodu.
S láskou, úctou a vděčností vzpomínají
 synové a dcery s rodinami.           RR 21394

Dne 5. 6. 2021 uply−
ne 20 let, kdy nás na−
vždy opustil pan

Ing. Prokop Hrubý.
S láskou a úctou
vzpomíná manželka a
synové s rodinami. 

RR 21380

Dopracovaly pilné ru−
ce, utichlo navždy
předobré srdce. Oči−
ma drahýma se již ne−
podíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš. 
Dne 16. května 2021
uplynul 8. rok od chví−
le, kdy zemřel

pan Josef Čížek z Lub u Klatov.
S láskou vzpomínají manželka, syn Alois
a vnuk Jirka.                                    RR 21382
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Dne 15. 6. 2021 by se
dožil 80 let pan

Václav Babka
z Hoštic.

Stále vzpomíná rodina. 
RR 21357

Dny, týdny, měsíce i léta plynou, ale nikdy
nezacelí tu ránu bolestivou.

Dne 16. června 2021
uplyne 7 smutných let
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Anna Burešová
z Klatov.

S úctou a láskou vzpo−
mínají dcera Anna
s manželem, vnoučata
a pravnoučata.RR 21355

Dne 3. června 2021
uplyne již 25 let od
chvíle, kdy tragicky
zahynula naše milo−
vaná dcera

Lenka Kloudová
z Klatov.

S láskou vzpomínají
rodiče a sestra s rodi−
nou.             RR 21359

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ne−
zapomene.
Dne 20. 6. 2021 by se
dožila 90 let paní 

Zdeňka Mazancová
z Kokšína 

a 30. 9. 2021 uplyne
první smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy opustila.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
 Synové s rodinami.                       RR 21396

1. června 2021 uplynul
první rok, co nás ve vě−
ku 75 let opustila milo−
vaná sestra, maminka,
babička, prababička

paní Božena
 Vendelbergerová

z Nemilkova.
S láskou na ni vzpomínáme, pořád ji v srdci
máme. Nikdy nezapomeneme – byla jsi
úžasná žena. Celá rodina.               RR 21366

Odešel jsi tiše, jak
osud si přál, ale v srd−
cích nejbližších žiješ
dál…
Dne 17. června 2021
uplyne jeden smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil man−
žel, tatínek a dědeček, 

pan Miloslav Šípek s Chanovic.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
Jana, synové Miloslav a Jiří, snachy Marké−
ta a Hela, vnoučata Natálka, Ondrášek, He−
lenka, Filípek, Jiříček a Matýsek. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.     RR 21369

Kdo žije v srdci,
 neumírá...

Dne 25. června 2021
uplyne první smutný
rok ode dne, kdy od
nás navždy odešel můj
milovaný manžel pan 

Pavel Nejdl 
z Klatov. 

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka, synové s rodinami, sourozenci
s rodinami a ostatní příbuzní.        RR 21386

Kdo v srdcích žije, 
neumírá…

Dne 8. června 2021
uplyne čtvrtý smutný
rok od chvíle, kdy nás
ve věku nedožitých 83
let navždy opustila paní 

Zdeňka Laubová
z Klatov. 

S láskou vzpomíná sestra Marie, dcery a
další příbuzní. Za tichou vzpomínku všem
děkujeme.                                       RR 21395

Kdo žije v srdcích
těch, které opustil, ten
nikdy neodešel.
Dne 25. 6. 2021
vzpomeneme 3. výro−
čí, kdy nás opustil náš
milovaný manžel, tatí−
nek, tchán, zeť, děde−
ček a pradědeček, 

pan Miloslav Vrácovský.
Stále vzpomínají manželka Jarka, dcera Vla−
di s manželem Lubošem, syn Míša s man−
želkou Žéňou, vnuk Luba s manželkou Ver−
čou, vnučky Anet s přítelem Pepou, Kája,
 Viky, pravnouček Matýsek a Dominička.

Vydala ses na cestu,
kam chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek
nechala jsi dokořán.
Dne 21. 5. 2021
uběhlo 7 let, co nás
navždy opustila dce−
ra, maminka, sestra,
babička, paní

Hana Roubová roz. Fantová.
S láskou stále vzpomínají maminka, dcery
Zuzka a Lenka s rodinou, syn Peťa s rodi−
nou, sestra Eva s rodinou a všichni, kdo ji
měli rádi.                                        RR 21385

Měl jsi nás rád, my Te−
be ještě víc, přišla zlá
chvíle a Tys musel
odejít. 
Čas utíká a nevrací, co
vzal, jen vzpomínka na
Tebe, tatínku, zůstává
v našich srdcích dál.
Dne 7. června 2021

uplyne 15 let od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš drahý tatínek a dědeček, pan

Zdeněk Král z Klatov.
S láskou stále vzpomínají a nikdy nezapome−
nou dcery Dana a Iveta s rodinami. RR 21392

Jak smutno je bez Te−
be, jak rádi bychom Tě
spatřili a slyšeli Tvůj
hlas. Tolik jsi chtěl žít,
nás milovat a mnoho
toho ještě říct. Pro Te−
be přestaly hvězdy sví−
tit, slunce hřát, my ne−
přestaneme na Tebe
vzpomínat.
Dne 25. května 2021 uplynul právě rok,
kdy nás naždy opustil pan

Pavel Šťastný z Klatov.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou a vděčností rodina.         RR 21417

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Těžké bylo s Tebou se
loučit, ještě těžší bez
Tebe žít. V srdcích Tě
stále máme a všichni
na Tebe vzpomínáme.
Dne 15. května 2021 uplynuly 4 roky od
chvíle, kdy nás navždy oputila paní

Anna Rynešová ze Kdyně.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel a
děti s rodinami. Děkujeme všem, kteří si
vzpomněli s námi.                          RR 21346  
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Kdo ve svém srdci tolik
lásky měl, ten s námi
žije dál, ten nezemřel. 
Dne 25. května 2021
uplynul smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan 

Marcel Arban
ze Kbela.

S láskou stále vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.                                     RR 21384

Jak tiše žila, tak tiše
odešla, skromná ve
svém životě, velká ve
své lásce a dobrotě…
Dne 14. 6. 2021 uply−
ne 2. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila moje drahá
manželka, maminka a
babička, paní

Jana Sazamová roz. Keplová 
z Janovic nad Úhlavou.

S láskou vzpomíná manžel Franta a synové
s rodinami a vnoučata Klárka, Jan a Magda−
lenka.                                              RR 21361

Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale vzpomínky
zůstávají v nás.
Dne 17. 6. 2021 by se
dožila 95 let paní

Alžběta Pourová
z Plánice (NSR).

Stále vzpomínají děti
s rodinami a příbuzní. 

RR 21381

22. 5. 2021 uplynulo
10 let od chvíle, kdy 

Alois Klasna 
navždy odešel od
všech svých blízkých,
které nadevše miloval. 
S láskou vzpomínají
manželka Zdeňka a
děti Květa, Kája a
Zdeňka.       RR 21422

Zhasly oči plné lásky
naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy
na ni v srdcích našich
vzpomínky…
Dne 6. června 2021
by oslavila 80. na−
rozeniny naše milova−
ná maminka, paní

Věra Mazancová z Nové Plánice.
Navždy bude žít v našich srdcích – syn
a dcera s rodinami.                        RR 21384

Věřím, že smích je 
jediným lékem na 
zármutek. A věřím, 
že láska je silnější 

než smrt.
V pátek 18. června
2021 uplyne první
smut ný rok ode dne,
kdy od nás odešla paní

Milena Hálková z Lub.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Manžel, dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

Kdo Tě znal, v dobrém
vzpomene, kdo Tě
měl rád, nikdy neza−
pomene.
21. června 2021 uply−
nou 4 smutné roky ode
dne, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
bratr, syn a strýc, pan

Michal Veličko.
Stále vzpomínají sestra Hana s rodinou a ma−
minka. Za tichou vzpomínku všem děkujeme.

RR 21404

Kdo Tě znal, v do−
brém vzpomene,
kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.

Dne 13. 6. 2021 uplyne 2. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy opustil pan

Miroslav Pechan z Mochtína.
S úctou vzpomínají manželka, syn a dcera
s rodinami, vnoučata a bratr s rodinou.

RR 21413

26. 5. 2021 uplynuly
dva roky od chvíle, kdy
navždy utichlo srdce
drahé a milované dce−
ry, manželky, maminky
a babičky, paní

Marie Jandové 
z Úborska. 

Její zlaté srdce je 
navždy s námi a žehná nám na cestu, po
které jdeme sami. Děkujeme všem, kteří
s námi s láskou vzpomenou. 

Rodina Jandova a všichni, kdo ji měli rádi.

Už jen kytičku na hrob Ti
můžeme dát, pokoj a
klidný spánek přát. Uti −
chly kroky i Tvůj hlas, ale
Tvůj obraz zůstává v nás.
Dne 11. června 2021
uplyne šestý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila paní 

Růžena Sládková z Plánice.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel
a synové s rodinami.                          RR 21358

Kdo měl rád, vzpome−
ne a nezapomene.
Dne 23. června 2021
uplyne 16 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan

Vladimír Novák
z Mochtína.

Stále vzpomíná rodina.                 RR 21415

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Co osud vzal, to ne−
vrátí, i když nám srdce
krvácí. Ta rána stále
bolí, zapomenout ne−
dovolí.
Dne 28. června 2021
uplyne druhý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil 

pan Josef Bejvančický z Klatov.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, syn
a dcera s rodinami, vnoučata, pravnoučata
a ostatní příbuzní.                          RR 21353

Dne 18. 6. 2021 tomu
budou dva roky, co
nás náhle opustila na−
še milovaná manžel−
ka, maminka, babička
a kamarádka 

Drahomíra 
Novotná 

z Horažďovic. 
Odešla jsi nám do nebe, ale my, celá rodina
a každý kdo Tě znal, vzpomínáme stále na
Tebe. Navždy budeš v našich srdcích. Man−
žel a synové s rodinami.                 RR 21387

Čas  plyne, vzpomín−
ky  zůstávají…

Dne 7. 6. 2021 uply−
ne 5 let od chvíle, kdy
navždy  odešel  pan

Miroslav Vísner
z Nýrska.

S láskou a úctou
vzpomínají sourozen−

ci Vlasta, Miluš a Láďa s rodinami. Děkuje−
me za tichou  vzpomínku.              RR 21351
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KOUPÍM garáž− Doudlevce,
Bory, Slovany. Platba v  hoto−
vosti. Tel. 724005187. PM
21070

KOUPÍM hoblovku KDR nebo
ROJEK. Tel. 603165320. PM
21081

KOUPÍM jakoukoliv tahací har−
moniku – AKORDEON, CHRO−
MATIKU, HELIGONKU i v nále−
zovém stavu. Tel. 728209526.
PM  21038

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v  horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte –
doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 21049    

KOUPÍM betonové panely, vět−
ší množství, případně panelové
silážní jámy i panelové cesty.
Tel.: 736139113. PM 21050       

KOUPÍM FOTOAPARÁTY z ob−
dobí ČSSR (Flexaret, Mikroma
apod.), koupím též věci z  po−
zůstalosti – nábytek, obrazy,
chromové lustry a lampičky,
šavle, bajonety, vzduchovky,
porcelán, sklo, hodinky, odzna−
ky, medaile a vyznamenání –
civilní i vojenské, pohledy, bi−
žuterii, mince, vánoční ozdoby.
Tel. 603872698.  PM 21069  

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI kou−
pím vše staré: plechové re−
klamní cedule, sklo, porcelán,
veškeré staré hračky, figurální
porcelán, vánoční ozdoby, bet−
lém, obrazy, rámy, hodiny, ho−
dinky na ruku, pohledy, rádia,
mlýnek, hmoždíř, lampu na
petrolej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na pečení,
kamenné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
nosti, co bylo k dekoraci. Mo−
torky, moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné věci,
které již nepotřebujete. Tel.
737903420. PM 21041  

KOUPÍM staré bankovky, min−
ce, pošt. známky, vyznamená−
ní, odznaky aj. sběratelské
předměty, staré motocykly a
veterány, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Telefunken

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1975 VÝKUP  −
(chromovaný, dýhovaný,
selský), lustry, lampy, ob−
razy, hračky, hodinky, vy−
znamenání, odznaky a ji−
né. Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322 pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 21030
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aj. Hodiny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelánové a
kovové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky ple−
chové a bakelit., nábytek, kni−
hy, housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960.   Vykoupím i
celou sbírku, nebo pozůsta−
lost. Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel. 608979838. Ema−
il: antikvs@seznam.cz. PM
21056

KOUPÍM po Vašich babičkách
vše staré – zajímá mě smalto−
vané nádobí, formy na pečení,
kameninové hrnce, hodiny na
zeď, hodinky na ruku, dětské
plechové a bakelitové hračky,
obrazy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé staré díly
na motorky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již ne−
hodí. Platím ihned – děkuji za
nabídky. Tel.: 605080878. PM
21040  

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Koupím
veškeré staré pojízdné, nepo−
jízdné veterány, motorky, Pio−
nýry, mopedy, moto kola, vra−
ky, torza i náhradní díly – blat−
níky, rám, motory, sedla, nádr−
že, plechařinu, tachometr, řídít−
ka, moto helmu, plechovky od
olejů a různé jiné moto věci.

Nabídněte. Tel. 605080878.
PM 21042 

KOUPÍM starou vzduchovku.
Po armádě a pohraniční strá−
ži, maskované oděvy, saka,
čepici, rajtky, vyznamenání za
obranu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, odznaky
vzorných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní odznaky,
odznaky vojenských učilišť,
automobilové odznaky, plaká−
ty a jiná vyznamenání, těžítka
ve formě modelů děl, tanků,
letadel, letecké uniformy a
vše z pozůstalosti po pilotech
apod. Tel. 721730982.  PM
21006 

KOUPÍM vojenskou vzduchov−
ku se zadním natahováním, ale
i jiné typy − Slavia, Stella, Hae−
nel, Zbrojovka. Dále koupím
pivní lahve s  nápisy z 20−30
let, půllitry, porcelánové pod−
tácky. Pivní pípu, stáčečku, pa−
roží, náramkové a kapesní ho−
dinky, rádia, mince, reklamní
smaltované cedule, moped
Stadion motory a díly k němu,
atd. Tel. 737903420.  PM
21043 

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky, starou
Babetu i nepojízdnou, Škoda
120 M,  nová zadní světla,  aj.

náhradní díly. Též náhradní
díly Jawa, pionýr 05, 20, 21
Mustang, Babeta a Simson i
vrak. Návody na obsluhu, ka−
talogy, dobové prospekty. Tel.
721730982.  PM 21007 

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

KOUPÍM starší dům nebo cha−
lupu, vhodnou k  rekonstrukci.
Tel.: 606916148. RR 21347

HLEDÁM domek se zahrádkou
v Klatovech, v Sušici nebo ve
Švihově. Nejlépe do 5,5 mil.
Kč. Nejsem RK. Peníze mám
připravené. Tel. číslo:
721623250. RR 21360

KOUPÍM zahradu v okolí Nýr−
ska do 13 km, platím ihned a
hotové, tel.: 605834196. RR
21389

PRODÁM zařízený dům – 2 by−
ty se samostatnými vchody,
lodžiemi, zahradou a hosp. zá−
zemím nedaleko Sušice. Nutno
vidět. Info tel.: 724751402. RR
21391

KOUPÍM garáž v  Klatovech
Pod Hůrkou, tel.: 737717241.
RR 21405

KOUPÍM zahradu v Klatovech
Pod Hůrkou i jinde, tel.:
737717241. RR 21407

KOUPÍM dům Sušicko nebo
Klatovsko, cena do 3.500.000
Kč. Tel: 702962961. RR
21414

KOUPÍM zahradu, chatu nebo
malý domek v  Plzni a okolí,
možno i v  zahrádkářské kolo−
nii. Tel.: 605288564.  PM
21093

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme va−
ši chalupu či chatu v  okrese
Klatovy a Domažlice. Podmín−
kou pouze vlastní pozemek a
zavedená elektřina. Peníze vy−
plácíme do tří dnů. Právní ser−
vis zajištěn. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21019

HLEDÁM šikovného kutila, kte−
rý by opravil traktor zn. McCor−
mick, dvouválec – má prasklý
blok. Volejte na tel.:
720672797. RR 21372

MONIKO Linhar tová, ozvi se
bráchovi Petrovi, Zdeňkovi,
Honzovi a sestře Petře. Děku−
jeme.  Tel.: 721192337. PM
21100

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,

vraky odvezeme a vše potřeb−
né rychle vyřídíme. Vykoupíme
starší stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469. PM
21052 

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21079

HLEDÁM rodinu Vény Kovaří−
ka. Pracoval v Papírně v Plzni,
dobrovolník Troubky.Dcera je
Marie Pistoriusová? Nebílovy a
okolí. Volejte na tel.:
721192337. PM 21099

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

PRODÁM Škoda Roomster r.v.
2007, obsah 1.4 mpi, najeto
pouze  90 tkm, šedá metalíza,
benzin, klima, 4x el okna, ser−
vo, abs, 1 majitel,  cena:
105.000 Kč, Klatovy : telefon:
723439518. RR 21419

KOUPÍM Avii řady A, D, Multi−
car M25, možno bez dokladů.
Potřebuji okolo baráku, i nepo−
jízdné, rád si opravím. Tel.
737942060. PM 21088

KOUPÍM Babettu 210. Tel.:
720157164. RR 21364

PRODÁM pneu, alu kola, ple−
chové disky, nové i použité,
např. Škoda, VW, Audi, Peu−
geot, Citroen, Ford, BMW,
Opel, FIAT, Hyundai, Honda
atd. Tel.: 602834411. RR
21400

PRODÁM Dacia Duster, r.v.
2011, 1.6 benzin + LPG, nová
plynová nádrž, 4x4, 126tkm +
servisní knížka, tažné, alu kola,
el okna, servo, centrál na do, 2
klíče, imobiliser, nová stk a
emise, cena: 169000 Kč, Kla−
tovy, Tel:  723439518. RR
21418

KOUPÍM – Babetta, Stella, Ja−
wa Pionýr nebo jiný moped i
nepojízdný. Pro syna. Přijedu,
platím hotově. PM 21071 

37/187 VŠ hledá štíhlou, milou
a bezdětnou dívku přiměřené−
ho věku k seznámení a založe−
ní rodiny. Pracuji  v Plzni. Jsem
sportovec, společenský, všes−
tranných zájmů. Tel.
773643838. RR 21363

HLEDÁM ženu do života, mezi
40–50 lety. Je mi 47 let, jsem
v  invalidním důchodu, mám
rád jízdu na kole a pěší turis−
tiku. Tel.: 734478955. RR
21365

HLEDÁM vážný vztah. Ženu ve
věku 55–60 let. Upřímnost a
tolerance. Samota je hrozná!
Klatovy a blízké okolí. Tel.:
774843196. RR 21376

SYMPATICKÝ, pohodový, seri−
ózní muž středního věku,
sport. postavy, hledá štíhlou,
seriózní pohodovou ženu na tr−
valejší, diskrétní schůzky. Dis−
krétnost a vzájemná důvěra
podmínkou. Zn.: Doplnit chy−
bějící lano. KT, DO. Tel.:
728146223. RR 21378

60LETÝ svobodný hledá ženu,
která je také sama, na věku ne−
záleží Sušice – Klatovy, tel.:
607863707. RR 21390

57LETÝ nekuřák hledá ženu
nekuřačku pro vážné seznáme−
ní. Moc rád bych poznal hod−
nou ženu, které schází pohla−
zení, políbení, pěkné slovo a
má ráda milování. Pouze volat.
DO, PM, KT. Tel.: 723870534.
RR 21401

SOBĚSTAČNÝ 60letý ID hledá
slušnou ženu ve věku 55–65
let, Plzeň−jih a okolí. Jen vážně,
abstinent, nekuřák. Tel.:
602167549. RR 21403

MUŽ 54/178 rád pozná sym−
patickou ženu, která je nyní
singl a ráda by to změnila. Tel.:
605363221. PM 21098

36/185 NEKUŘÁK, bezdětný,
hledá dívku 16−19 let k vážné−
mu seznámení. Nekuřačku,
která také hledá partnera pro
život. Mám rád filmy s  akční
tématikou, komedie, horory a
české filmy. Rád cestuji, cho−
dím na procházky a navštěvuji
kulturní akce. Jsem z  okresu
Beroun. Tel 604969788, e−ma−
il: lovehvezd@seznam.cz. PM
21085

HLEDÁM pro kamarádku s dí−
tětem, dobrosrdečnou, zkla−
manou – hodného, tolerantní−
ho muže, pro vážný vztah – ku−
tila, ne bručouna. Příroda –
country, věk 50−65 let, Kl. okolí
Švihova, tel.: 737338949. RR
21409

JAWA, ČZ, MANET, STA−
DION… Koupím staré
československé motocyk−
ly všech značek, v jakém−
koliv stavu i jednotlivé dí−
ly. Platím ihned v hoto−
vosti. Slušné a seriozní
jednání. Tel.: 607946866.
E−mail: klsp@seznam.cz.
RR 21091

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

KOUPÍM ze staré ordinace
železnou prosklenou vitrí−
nu, stolek, skříňku a jiné.
Dále starý truhlářský ponk
s dřevěnými závity, řeznic−
ký špalek, různé litinové
nohy, dílenské lampy, ple−
chové skříňky se šuplíky.
Zn.: PŘIJEDU, tel.:
603512322, pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM
21033 

KOUPÍM různé předměty
ze starého koloniálu, re−
staurace, obchodu, ordi−
nace, kanceláře – náby−
tek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, nádoby,
plechovky, plakáty, flašky,
a jiné.Vše staré, spojené
se  Starým Plzencem: po−
hlednice, foto, plakáty, ob−
raz a jiné. Tel. 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 21032

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekompletní,
torza, rámy, motory, blat−
níky, staré technické prů−
kazy a jinou technickou
dokumentaci aj. Přijedu a
zaplatím na místě. Nabíd−
něte, určitě se domluví−
me. Telefon: 603237242,
e−mail: flemet@se−
znam.cz. RR 21001

KOUPÍM jakýkoliv funkční
traktor i bez SPZ. Tel.:
604589329 RR 21075

Blahopřání

DĚKUJI Pohřební službě Miroslava Brtny z Nýrska za
vzorné vypravení pohřbu našeho tatínka  pana Josefa
Kuchaře z Miletic u Dlažova. Rozloučení proběhlo 10.
dubna 2021 v Dlažově.  
RR 21412                  Za celou rodinu děkuje syn Josef

Poděkování
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NAJDE se hodný upřímný ne−
kuřák, mírný abstinent – kutil –
bručouna a lovce žen nehle−
dám – vzájemná opora. Vdova
69 let – SŠ, plnoštíhlá, 163
výš. KT – DO, okolí, tel.:
607048502. RR 21410

HLEDÁM pohledného muže
z Plzně a nejbližšího okolí ve
věku 60–65 let pro vážný vztah
plný porozumění a důvěry
s vyřešenou minulostí. Upřed−
nostňuji osobní setkání, na
SMS neodpovídám. Tel.
775497976. PM 21005

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní realizaci
oplocení. Přijedeme – zamě−
říme – naceníme – zajistíme
materiál – postavíme. Poté si
můžete v klidu užívat bezpečí
vašeho domova. Volejte:
733710319, pište:  bez−
dek@plotana.cz, navštivte:
www.plotana.cz.

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

NABÍZÍM stříhání živých plo−
tů, prořezávání ovocných
stromů, sekání trávy a údržbu
i realizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 21102

KLÁŠTERKA Jiří
kolaudační revize komínů 

tel.: 604871028. 
RR 21134

PROVÁDÍM zednické práce –
omítky, malířské práce, re−
konstrukce bytového jádra,
obklady, dlažby, bourací prá−
ce a další práce dle domluvy.
Plzeňsko, Klatovsko, Domaž−
licko, Sušicko a okolí. Rozum−
né ceny. Tel.: 721757399. RR
21191

UBYTOVÁNÍ v soukromí v let−
ní přístavbě v  Sušici. 2–3
osobám nebo rodině s  1–2
dětmi. Tel.: 736229073. RR
21371

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek, křes−
la a nevíte co s nimi??? NÁ−
BYTEK do roku 1980 a staro−
žitný nábytek a bytové doplň−
ky (lustry, lampy apod.) zdar−
ma odvezu, vykoupím, zpro−
středkuji prodej – za odvoz.
Tel.: 608887371 / E−mail: na−
bytek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 21081

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce ne−
movitosti? Bojíte se, že přijdete
o majetek? Vše se dá řešit, ni−
kdy není pozdě. Naše právní
oddělení zdarma zanalyzuje
vaši situaci a najde optimální
řešení. Důležité je nebát se a
začít jednat! INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21025

KOUPÍM tento typ židlí, tento
typ komod, starožitný náby−
tek a nábytek do roku 1980.
Stav nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit, ozvu

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

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21080

NABÍZÍM přístrojem zn. Kär−
cher mokrou cestou čištění
osobních automobilů, kober−
ců, sedacích souprav, židlí
v  okrese Plzeň−sever. Tel.:
603903303. PM 21104

PŘEVEDU záznamy z videoka−
zet na DVD nebo flešku, lev−
ně. Tel.: 777554484.
PM21106

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti. Svěř−
te nám k prodeji svou nemovi−
tost a přesvědčte se o rych−
lém jednání a solidním přístu−
pu našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás a do

měsíce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 21026

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná rea−
litní kancelář v Plzeňském kra−
ji Vám vyplatíme až 80 % kup−
ní ceny vaší nemovitosti pře−
dem. Peníze máte na účtu do
24 hodin. Neslibujeme – ga−
rantujeme. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21027

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou trans−
akcí krok za krokem. Nemovi−
tost prověříme technicky
i právně a navíc vyjednáme
maximální SLEVU! A nezapla−
títe ani korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na
800737309. PM 21028

NABÍZÍM erotické služby,
orálek bez, klasika a další
dle dohody. V soukromí, dis−
krétně, v  Plzni. Tel.:
728645531. KŘI PM 21101

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín. Útul−
nost, diskrétnost. Plzeň. Vo−
lat po 20. hod. na tel.
773153057. PM 21089

ZEDNICKÁ PARTA prová−
dí rekonstrukce, strojní
omítání, obklady, dlažby,
jádra a veškeré zednické
práce, tel.: 723136228.
RR 21037
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