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Milí čtenáři, 
než jsme se nadáli,
máme před sebou
ten nejkrásnější
měsíc v roce. Kvě−
ten byl určitě také
velmi krásný mě−
síc, který, jak již
jeho název napoví−
dá, nám dopřál

krásy rozkvétajících zahrad a stromů,
ale červen, nazývaný podle prvních
červenajících se plodů jahod, prvních
třešní a kvetoucích růží, v pomyslném
žebříčku jasně vede. Snad proto, že se
v něm nesmělé jaro mění v horoucí lé−
to, těšící nás prvním koupáním ve ven−
kovních bazénech, odjezdem na první
dovolené a školákům slibuje konec
školního roku, začátek prázdnin, výletů
a táborů. Co víc si přát. 

Nežijeme však jen z lásky k přírodě,
z vůně květin a tepla slunečních paprs−
ků, ale každý z nás je také spotřebite−
lem a v této oblasti života nás dnešní
doba příliš nerozradostňuje. Stačí jen
naslouchat. Jedna firma platila měsíč−
ně zálohy na plyn 800 tisíc, dnes již
platí 3 miliony. Může to vydržet? Budou
ochotni zákazníci ještě kupovat její vý−
robky, až se nová cena plynu promítne
do ceny výrobků? Jaké překvapení če−
ká běžné domácnosti, až dostanou
v létě vyúčtování za plyn a elektřinu?
Není divu, že si podnikatelé dnes stě−
žují, že lidé začínají šetřit ve všech
oblastech. Odkládají svoji zbytnou
spotřebu i větší nákupy na dobu, kdy
bude jasněji. 
Pražští divadelníci se domnívají, že li−
dé se nechtějí bavit, a nerozumí tomu,
proč nechodí do divadel tak, jak před
covidem. Myslím, že se mýlí. Lidé se
chtějí bavit, touží se odpoutat od
každodenních starostí, potěšit duše
strádající dlouhé dva roky strachem
z neznámé nemoci. Jen jsou opatrnější
na výdaje za kulturu. Možná proto se

doslova roztrhl pytel s organizováním
různých místních společenských akcí,
spolkových a rodinných setkání. Opět
se objevují plakáty zvoucí nás na různé
motoristické, sportovní a kulturní akce
pořádané dobrovolníky. 
Například Nepomucká pouť tomu byla
příkladem. Byla bohatá na různé pro−
gramy a lidí se na ni přijelo podívat
stejně nebo více než v minulosti.
V sousední obci Klášter dokonce bu−
dou 11. června, 150 let po slavnostní
premiéře v Národním divadle, uvádět
výpravné provedení Libuše, opery
Bedřicha Smetany. Titulní role se zhos−
tí Eva Urbanová, roli Přemysla ztvární
Svatopluk Sem. Zajímavá hudební vy−
stoupení jsou připravena i na Janovic−
kou pouť od 25. do 26. června v Jano−
vickém lihovaru. Vystoupí například
Pelíškové, Úhlavanka, Žlutý pes a Děda
Mládek Illegal Band. I další města a ob−
ce se snaží potěšit své občany. O ně−
kterých akcích vás v pozvánkách infor−
mujeme i v tomto čísle Rozhledu. 
A pokud chcete v červnu udělat i něco
pro zdraví, připomínám, že podle kelt−

ských šamanů Druidů mají byliny sbí−
rané v den slunovratu, 21. června, nej−
vyšší účinnost. Léčivé síly slunce v té
době vrcholí a byliny ji pro nás uchová−
vají, jen je třeba na ně chodit v noci.
Bojíte−li se tmy, natrhejte si květy pam−
pelišek, udělejte si z nich pampeliškový
med, jehož léčivou sílu oceníte v zimě
při nachlazení, nebo využijte čerstvých
smrkových výhonků a vyrobte si výluh.
Využijete ho, pokud máte problémy
s páteří, klouby, dnou nebo s dýchá−
ním. Recepty najdete na internetu. Když
si na byliny netroufáte, sekejte zahradu.
Studie dokázaly, že sekání trávy pozve−
dá lidskou duši. Napomáhá totiž vytvá−
řet pocit dobré tělesné kondice a rados−
ti z dosaženého výsledku. Kromě toho
se také můžete těšit z přínosů aerobní−
ho pohybu, který už jen sám o sobě
zlepšuje náladu. V případě vůně čerstvě
posečené trávy se ukázalo, že snižuje
úroveň stresu a uklidňuje mysl.  
Krásný rozkvetlý a červenající se
 červen, ale hlavně více klidu, radosti
a míru nám všem přeje Karel Bárta,
šéfredaktor.
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Milovníci dechovky a hezkých písni−
ček se mohou opět těšit na další roč−
ník festivalu tanečních koncertů na
krytém parketu v Dolní Lhotě u Kla−
tov. Příznivá situace s vývojem koro−
nakrize umožnila organizátorům opět
připravit seriál vystoupení vynikají−
cích dechovek z Jižních Čech, Plzeň−
ska i Chodska. 

n 5. června (neděle) – V. ŽÁKOVEC &
A. VOLÍNOVÁ z Plzně, 15.00−19.00 h
n 25. června (sobota) – PARDUBIC−
KÁ 6 z Pardubic, 15.00−19.00 hod.
n 3. července (neděle) – DOUBRA−
VANKA z Prachatic, 15.00−19.00 hod. 
n 17. července (neděle) – MALÁ
MUZIKA NAUŠE PEPÍKA ze Šumavy,
15.00 – 19.00 hod.
n 7. srpna (neděle) – CHODOVARKA
z Chodové Plané, 15.00−19.00 hod.
n 28. srpna (neděle) – VESELÁ MU−
ZIKA Z CHODSKA, 15.00−19.00 hod.
10. září (sobota) – ÚHLAVANKA
z Klatov, 14.00 − 18.00 hod.
Tančete a bavte se při oblíbených
melodiích a v milé přátelské atmosfé−
ře, kterou již tak snadno nezažijete.

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

11. léto s muzikou:
Dolní Lhota u Klatov



4 Rozhled 6/2022



5Rozhled 6/2022

Je pravdou, že obavy lidí z to−
ho, že dojde v důsledku zvyšo−
vání cen prakticky všeho, co si
jen dokážeme v běžném životě
představit, i k  navýšení ceny
jejich, již objednaného (a ně−
kdy již i zcela zaplaceného) zá−
jezdu, v poslední době sílí. Ty−
to obavy jsou v současné celo−
světové nepříznivé ekonomic−
ké situaci důvodné. 
Ano, pořadatel zájezdu je
oprávněn cenu zájezdu za
splnění zákonem stanove−
ných podmínek a důvodů
zvýšit. Občanský zákoník (zá−
kon č. 89/2012 Sb.) na tuto si−
tuaci ve svém ustanovení
§ 2530 a § 2530a výslovně pa−
matuje.

Podmínkou k tomu, aby mohl
pořadatel cenu zájezdu platně
zvýšit je, že tato možnost je ve
smlouvě o zájezdu výslovně
sjednána a je ve smlouvě
ujednán způsob výpočtu ce−
nových úprav. 
I přesto však nemůže pořada−
tel zájezdu cenu zvýšit jen tak
bezdůvodně či z  jakéhokoliv
důvodu. Musí k  tomu být dán
některý z níže uvedených zá−
konných důvod. Těmito důvo−
dy jsou, že:
a) dojde ke zvýšení ceny za
dopravu v důsledku zdražení
cen pohonných hmot anebo
jiných zdrojů energie, 
b) zvýší−li se daně, zvýší−li se
jakákoliv dodatečná obdobná

peněžitá pl−
nění nebo
úplaty z ces−
tovních slu−
žeb posky−
tovaných podle smlouvy třetí−
mi stranami, které se přímo ne−
podílejí na poskytnutí zájezdu,
včetně plateb spojených s do−
pravou, nebo
c) zvýší li se směnný kurs če−
ské koruny použitý pro sta−
novení ceny zájezdu.
Pořadatel, který se rozhodne
možnosti zvýšení ceny zájezdu
využít, pak musí o zvýšení ce−
ny informovat zákazníka nej−
později 20. den před zaháje−
ním zájezdu, a to textovou
zprávou, která musí být jasná a
srozumitelná a musí obsaho−
vat zdůvodnění zvýšení ceny a
výpočet tohoto zvýšení. Pokud
by pořadatel takové oznámení
neučinil či jej učinil později,
než do uvedeného termínu,
zvýšení ceny zájezdu nenabu−
de právního účinku (zákazník

není povinen ničeho na cenu
zájezdu doplácet).
Pokud bude pořadatelem
řádně a včas navrženo (ozná−

meno) navýšení ceny zájezdu
o více než 8 procent oproti
původní ceně zájezdu, a zá−
kazník s  takovým cenovým
navýšením nebude souhlasit,
tak má právo podle § 2531
odst. 2 občanského zákoníku
od smlouvy o zájezdu od−
stoupit, a to ve lhůtě podle
smlouvy, aniž by byl povi−
nen hradit odstupné za
předčasné ukončení smlou−
vy. Lhůta pro odstoupení však
nesmí být kratší než 5 dnů a
musí skončit před zahájením
zájezdu. Pokud v takové lhůtě
zákazník od smlouvy o zájez−
du neodstoupí, znamená to,
že s navýšením ceny zájezdu
souhlasí.
Jestliže by navýšení ceny zá−
jezdu bylo do 8 procent, ne−
zbývá zákazníkovi, než−li buď
návrh na zvýšení ceny přijmout
či od smlouvy o zájezdu od−
stoupit, avšak s  povinností
uhradit ujednané odstupné za
předčasné ukončení smlouvy. 

PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokát 
JUDr. Miroslav Mlčák 

Mám již několik týdnů objednanou a již i zcela zaplacenou
dovolenou v  zahraničí. V posledních měsících se všechno
zdražuje, zejména pak ceny pohonných hmot, energií apod.
Zajímalo by mě proto, zda se může stát, že by cestovní kan−
celář cenu mého zájezdu jednostranně navýšila? Pokud ano
a já s tím navýšením nebudu souhlasit, co pak mohu dělat?
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Tradiční žehnání koním a jezdcům
v Uhlišti u Nýrska se letos koná v sobo−
tu 18. června. Mše svatá začíná
v 10.00 hodin. Od 11.00 hodin je pláno−
váno tradiční žehnání koním a jezd−
cům, kteří se sjedou z blízkého i dale−
kého okolí z obou stran státní hranice.
Všichni přijedou samozřej−
mě na tom nejlepším, co
mají doma ve stáji. K tanci
i k poslechu bude hrát kapela
KOLOVANKA, představí se
také děti z DDM Nýrsko se
svým vystoupením.
Římskokatolická farnost Nýr−
sko, Obecní úřad a Sbor do−
brovolných hasičů v Chudení−
ně vás srdečně zvou na toto
setkání milovníků a přátel koní.
Přijďte i vy strávit příjemné chvíle se
svými dětmi a přáteli v tomto krásném
zákoutí Šumavy.

Významné poutní místo
V souvislosti s jízdou Sv. Linharta připo−
meňme i zajímavé místo, kde se setkání
milovníků koní z Čech a Bavorska každo−
ročně koná. Od svého založení je půvo−
dní kaple sv. Linharta opředena mysté−
riem tajemství.
Není známo, kdo ji postavil, ani jak
vzniklo a jaký význam má jméno Uhliš−
tě. Snad proto, že se zde v dávných do−
bách ve velkém těžilo tvrdé dřevo a páli−
lo dřevěné uhlí pro šumavské skláře.

Pozdější kostel, pravděpodobně z 15.
století, byl podle pověsti vystavěn třemi
bratry na důkaz díků Bohu za odpuštění
jejich viny na jakémsi zločinu. Po staletí
byl pak významným poutním místem
místních lidí. Pamětníci vzpomínají, jak
před válkou v tento den kostelník vy−

zvedl z nýrské fary řetěz s mincemi a
medailemi, kterým ozdobil hrdlo sochy
svatého a pak začali přicházet sedláci a
čeledíni z okolních chodských a bavor−
ských vesnic. Se svými slavnostně vy−
zdobenými koňmi a hříbaty objeli třikrát
kolem kostela, pomodlili se a vhodili
stříbrné mince do sáčku na milodary.
Tato jízda se zde konala každoročně až
do doby před 2. světovou válkou.
Kostelík byl znovuvysvěcen 4. června
1994 a přibližně po padesáti letech se
u něj opět konala jízda sv. Linharta. Od
té doby se díky sponzorským darům
a snaze několika nadšenců v této šu−
mavské tradici pokračuje.              (red)

Opět zveme na Jízdu sv. Linharta
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Historic club PAMK Klatovy pořádá již
18. ročník této mezinárodní soutěže
historických vozidel. Odstartována
bude v sobotu 11. června v 10 hodin
z Eurocampu Běšiny. Na automobilo−
vé a motocyklové veterány čeká trať
v okolí Klatov o délce 90 km prolože−
ná jízdními zkouškami a dovednostní−
mi testy. 
V polovině května bylo přijato 130 při−
hlášek z Čech, Německa a Rakouska.
Více než třetina vozidel byla vyrobena
před rokem 1945. Nejstar−
ší přihlášené vozidlo je
automobil Ford T touring
z  roku 1921. „V předvá−
lečných auto kategoriích
jsou nejvíce zastoupeny
české značky Tatra, Aero,
Škoda, Walter v různých
provedeních a modelech.
Zpestřením bude určitě
TATRA 12 z roku 1928 nebo anglický
Riley 9 z roku 1929. Ve stejných moto
kategoriích lze připomenout motocykly
Praga 500 BD, Ariel, BSA. Startovní lis−
tinu předválečných motocyklů doplní
stroje značek NSU, BMW, DKW, Jawa
a ČZ.
V kategorii poválečných automobilů je
přihlášeno zhruba 50 strojů. České

Škody Spartak, Felicia, Octavia, 1000
MB a MBX doplňují zahraniční značky
Fiat, Hillman, Wartburg, nebo Merce−
des. Jsou zastoupeny sportovní vozy
Datsun, Alfa Romeo, Opel GT, Triumph
Spitfire, Jaguár E type, Ford Mustang,
Porsche 911,“ uvedl Stanislav Kolář,
předseda Historic clubu PAMK Klatovy
a ředitel Jízdy Klatovskem.
Motocyklů vyrobených po roce 1945
je nejvíce. Převažují značky Jawa a ČZ
v různých provedeních. Doplňují je mo−

tocykly MZ, BMW, Manet, BSA, Tri−
umph. Bude zajímavé sledovat, jak si
s náročnou tratí poradí jezdci s mope−
dy Jawa a Stadion.
„Divákům doporučujeme dopolední
část v Eurocampu Běšiny. Zde si mo−
hou prohlédnout všechna historická
vozidla již od 8.00 hodin a následně od
10.00 hodin sledovat start do soutěže.

V tomto čase si budou moci diváci také
prohlédnout nové motocykly značky
Jawa a to Jawa Pérák, Jawa 300SL a
Jawa 350. Velmi zajímavé bude dění
na klatovském Erbenově náměstí od
11.40 do 12.40 hodin, kde soutěžící
absolvují jízdu zručnosti,“ dodal Sta−
nislav Kolář.
Příjezd 1. účastníka do cíle v Euro−
campu Běšiny je očekáván krátce po
14. hodině.

Kromě Jízdy Klatovskem pořádá His−
toric club PAMK Klatovy v neděli 19.
6. 2022 od 7.00 tradiční Auto−moto−
veterán burzu v areálu společnosti
DŘEVOTRUST, ul. Dr. Sedláka 466,
Klatovy 3.
Další informace o Jízdě Klatovskem a
ostatních akcích Historic clubu PAMK
Klatovy jsou k dispozici na stránkách
www.historic−pamk.cz a facebooko−
vých stránkách Historic clubu.    (JM)
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Jízda Klatovskem s krásným veteránem
Stanoviště jednotlivých 
zkoušek a čas příjezdu 
1. vozidla ke zkoušce:

NÝRSKO – náměstí 10:40 h
POCINOVICE – pod kostelem 11 h 
KLATOVY – Erbenovo nám. 11:40 h
STRÁŽOV – náměstí 13:35 h
BĚŠINY – Eurocamp – cíl – 14:05 h
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Ve druhé polovině minulého roku
došlo k  výraznému zvýšení cen
energií a především zemního plynu. 

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

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

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

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

je potøebné zabezpeèit, aby
bylo dosaženo nezbytné te−
ploty topné vody. Rádi Vám
otop ný systém posoudíme
a navrhneme takové tepelné
èerpad lo, které bude i s radiá−
tory dobøe fungovat.

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

S velmi zají −
mavou novinkou
pøišla firma DAIT−
SU. Tepelné èer −
pad  lo systému
vzduch – voda
s novým chladi−
vem R32 dokáže pouze kompreso−
rem vyrábìt topnou vodu  63 OC i pøi
velmi silných mrazech. Toto tepelné
èerpadlo vzduch – voda se zaøadilo
svými technickými parametry a vel−
mi tichým provozem na samou
špièku tepel ných èerpa del. Je velmi

vhod né pro re−
konstrukce, kde
potøebu jeme top−
nou vodu v radi−
átorech vyš ších
teplot.

Vzduchová te−
pelná èerpadla se
vìtši nou umis �ují
pøed dùm. Nìkdy
celé za øíze ní, jin−

dy jen jeho vnìjší
èást. Vnitøní jednotka je v tomto
pøípadì insta lována v technické mís−
tnosti. Mùže me Vám však dodat te−

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

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

Využijte Kotlíkové dotace 
na pořízení tepelného čerpadla 

ve výši až 180 000 Kč !
Dotace za vás vyřídíme!

TEPELNÉ  ČERPADLO spolehlivě vytápí  i v nejsilnějších mrazech

PANASONIC  
AQUARELA řady  T−CAP

Tepelné èerpadlo DAITSU

zemní kolektor

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž 
a servis tepelných čerpadel
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V průběhu roku 2021 vznikl v Klatovech nový spo−
lek Klatovy21. Kdo tvoří toto sdružení a jaké
jsou jeho cíle, jsme se zeptali místo−
předsedkyně spolku a jedničky kandi−
dátky v komunálních volbách Kateřiny
Vágnerové. 

Kateřino, můžete prosím čtenářům
Rozhledu představit spolek Klatovy21
a přiblížit jim, co vás vedlo k jeho zalo−
žení?
Ačkoli náš spolek vznikl teprve nedávno
– v červnu loňského roku, jeho zá−
rodky už tady byly mnohem dříve.
Klatovy jsou plné nejrůznějších
skupin aktivních lidí, podařilo se
nám vzájemně se propojit a za−
čali jsme se scházet. Nakonec
jsme se rozhodli, že našim akti−
vitám dáme oficiální rámec a za−
ložili jsme spolek Klatovy21.
Jsou mezi námi zástupci nejrůz−
nějších povolání – učitelé, podni−
katelé nebo zaměstnanci ze sou−
kromé i veřejné sféry. Jedno ale máme společné – le−
ží nám na srdci přítomnost a hlavně budoucnost
 Klatov – města, ve kterém žijeme a které máme rádi.

Nedávno jste představili volební program, zname−
ná to tedy, že se budete ucházet o hlasy voličů
v podzimních volbách. Čím se chcete odlišit od
ostatních zdejších, už zavedených stran?
Jsme přesvědčeni, že se v našem městě řada věcí
povedla – centrum města je upravené, probíhá po−
stupná obnova parků, opravují se chodníky a silni−
ce. Na druhou stranu moderní město není jen o tom,
jak vypadá na pohled, ale také o tom, jak se v něm
žije jeho obyvatelům. Základním úkolem radnice má
být poskytování kvalitního servisu právě vlastním
občanům. V této oblasti máme v Klatovech skuteč−
ně co dohánět.

Co máte na mysli konkrétně?
Informování klatovských občanů je dlouhodobě na
nízké úrovni, na což někteří z nás upozorňují už roky.
Konkrétní příklad – v současnosti nás trápí inflace a
zvyšování cen nebo drahé energie. Stát i neziskové
organizace nabízejí pomoc či různé podpůrné progra−
my či poradenství. Ne všichni, a to se týká zejména
seniorů, jsou schopni orientovat se ve změti informa−
cí, které jsou navíc často k dispozici jen na internetu.
Úkolem města je aktivně tyto možnosti pomoci a
podpory vyhledávat, nabízet a srozumitelně je vysvět−
lovat občanům. 

Profilujete se jako sdružení zaměřené na moderni−
zaci všech aspektů života v Klatovech. Nezapomí−
náte trochu na seniory?
Naopak. Našich seniorů si velice vážíme, uvědomuje−
me si, že právě oni a jejich práce stojí za rozvojem
Klatov v posledních dekádách. Chceme usilovat
o udržení a rozšiřování služeb právě pro tuto věkovou
skupinu. Navýšit kapacity v domovech důchodců ne−
bo v sociálních službách, které pomáhají nejstarším
seniorům vést důstojný život. Vzhledem k zvyšujícím
se cenám za bydlení také chceme seniorům umožnit
využívat k bydlení městské byty a zároveň usilovat

o výstavbu nových. Víme, že většina starších občanů
Klatov je aktivní – zřídíme pro ně virtuální klub

seniorů, v jehož rámci jim nabídneme ve
spolupráci s místními podnikateli zvýhod−
něné ceny služeb nebo například vstu−
penky na kulturní a společenské akce. 

Klatovy se dlouhodobě potýkají s nedo−
statkem lékařů – zejména některých od−
borností (zubaři, kardiologové, pediatři
apod.). Jak chcete situaci řešit? 
Tento stav samozřejmě vnímáme, netýká

se zdaleka jen Klatov. I když možnosti
města jsou v této oblasti vcelku ome−
zené, nelze se tvářit, že tento problém
neexistuje. Proto je třeba z  pozice
města vyvinout maximální snahu tuto
situaci řešit – jednáním s poskytova−
teli zdravotní péče, v první řadě s kra−
jem a zdravotními pojišťovnami, ale
i motivovat lékaře, aby zde otevírali
své praxe. Město jim může například
pomoci s bydlením nebo nabídnout

vhodné prostory k  zřízení ordinací.
Dost klatovských studentů studuje medicínu, do
města se ale nevrací. To bychom chtěli změnit.

Působíte jako učitelka na několika základních
i středních klatovských školách, jste ve vedení
skautského oddílu, věnujete se nadaným dětem
v klubu LogIQ. Co plánujete v oblasti vzdělávání
změnit, resp. nabídnout Klatovanům? 
V Klatovech lze získat velmi kvalitní vzdělání, problé−
mem však je nízká pestrost nabízených vzděláva−
cích programů, což vlastně znamená, že prakticky
všechny školy nabízejí stejné styly výuky, používají
stejné metody a využívají stejných forem. Chtěli by−

chom poskytnout školám větší volnost a možnost
více se odlišit. Samotnou kapitolou je předškolní
vzdělávání, kde bychom chtěli vytvořit prostor pro
vznik různých forem nabízených služeb – jeslí, dět−
ských skupin, mateřských klubů nebo vzájemné
podpory rodičů.
Našim cílem, byť dlouhodobějším, je přivést do Kla−
tov plnohodnotné vysokoškolské studium, například
v podobě vybrané fakulty některé z existujících škol.
V některých městech podobné velikosti jako jsou Kla−
tovy už „vejška“ funguje a městu to přináší celou řa−
du výhod. Pro školu by se daly navíc vhodně využít
i některé prázdné objekty v majetku města.

Na závěr – kde se mohou zájemci dozvědět více
o Vašem spolku?
Informace o našich aktivitách, stejně jako kompletní
volební program lze nalézt na internetových strán−
kách www.klatovy21.cz, jsme také aktivní na Face−
booku. Každý měsíc vydáváme bulletin Dvacetjed−
nička. Ráda bych zdůraznila, že jsme otevřený spo−
lek, proto mezi námi rádi přivítáme každého, kdo
sdílí náš zájem o kvalitní budoucnost města Klatovy.                    

(pi)
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Spolek KLATOVY21 se představuje

Členové a podporovatelé Klatovy21

Kateřina Vágnerová
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Letošní tradiční a velmi oblíbená květ−
nová Nepomucká pouť, zasvěcená sv.
Janu Nepomuckému, se zapsala do
historie města i okolí také tím, že zde
byla slavnostně otevřena za účasti
starosty města Ing. Jiřího Švece a
mnoha pozvaných hostů nová vzorkov−
na a prodejna firmy Koupelny Šota. 
„Otevřeli jsme pro občany Nepomucka
a širokého okolí největší vzorkovnu a
prodejnu v regionu,“ řekl při slavnosti
o nové prodejně Václav Kopidlanský, je−
den z jednatelů firmy Koupelny Šota.
„Je to místo, které má sloužit zákazní−
kům k seznámení se s nejnovějšími
trendy v oblasti koupelen, ale i kuchyní,
jejich vybavení a interiérových dveří. Zá−
kazníci už nebudou muset jezdit až do
Plzně, ale mohou si u nás objednat za
zajímavé ceny obklady, dlažby, sanitární
vybavení, všechny možné a nemožné
doplňky, otopná tělesa, nespočet kou−
pelnového nábytku, ale nově i kuchyně, které nabízíme od nejlevnějších v řádech
tisícikorun až po ty luxusní, na míru a podle přání zákazníka.“
„Zájemci si mohou nové kuchyňské linky prohlédnout, vyzkoušet různé způsoby
otevírání dvířek, tlumených výsuvů, prohlédnout typy různých dekorů a barev
u zde postavených kuchyní,“ seznamuje nás s nabídkou kuchyní slečna Nikola
Mertlová, specialista prodeje kuchyní. „V nabídce je i mnoho kuchyňských spotře−
bičů za velmi dobré ceny. Zájemcům o novou kuchyni poradíme, zaměříme, udě−
láme cenovou nabídku zdarma a u typových kuchyní do čtyř týdnů a u individuální
kuchyně na míru do osmi týdnů kuchyni dovezeme a namontujeme.“              (pi)

1. zprava starosta Nepomuku J. Švec, uprostřed jed−
natel fy V. Mach a 2. zleva jednatel fy V. Kopidlanský.

Z nové prodejny můžete mít 
kuchyň doma již za pár týdnů
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Hledáme posily do 
našeho týmu:

Hotel Lindenwirt
Christian Geiger

HOTEL LINDENWIRT
Christian Geiger e.K.
Unterried 9
94256 Drachselsried
Tel. 09945 / 9510
info@hotel-lindenwirt.de

www.hotel-lindenwirt.de
https://lindenwirt.onboard.org/jobs/RGb18O42

Může pronajímatel zvý−
šit nájem, kdykoliv se
mu zachce? 
Dobrý den, můj dotaz
je, zda může, a pokud
ano za jakých okol nos −
tí, pronajímatel mne 
jako nájemce, nutit po−
depsat novou nájemní
smlouvu. Stará smlou−
va je na dobu neurči−
tou. Návrh nové také,
ale je v ní spousta dal−
ších věcí včetně navy−
šování nájemného pra−
videlně ročně. 

Děkuji. Kolář

Dobrý den, nikoli, pokud je
smlouva platná a účinná, lze
ji měnit pouze dohodou
smluvních stran. Výjimkou je
právě jednostranné zvyšová−
ní nájmu, které však má své
jasné limity. Zvyšování nájmu
je upraveno v § 2249 zákona
č. 89/2012 Sb.,  občanský
zákon, který pro jednostran−
né zvýšení nájmu v průběhu
platnosti smlouvy o nájmu
stanovuje tři podmínky:
1) Pronajímatel může na −
vrhnout zvýšení nájemného
pouze jednou za 12 měsíců.
2) Navrhované zvýšení ná −
jmu v  součtu se zvýšením,
k němuž již došlo v posled−
ních třech letech, nesmí pře−
sáhnout hranici 20 % stávají−
cího nájmu.
3) Nově zvýšené nájemné
nesmí přesáhnout srovnatel−
né nájemné obvyklé v daném
místě a čase.
Pozor, zde je řeč o zvyšo −
vání nájmu v průběhu plat−
né smlouvy. V  případě, že
smlou vu ukončíte a uzavíráte
novou, mohou být podmínky
zcela odlišné a výše uvedená
omezení se na ně nevztahují,
protože se jedná o novou do−
hodu, nikoli úpravu stáva −
jících podmínek.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje



Pravidelní čtenáři Rozhledu a hlavně
ti, kteří se zajímají o moderní auto−
mobilovou techniku a někdy potře−
bovali služby servisu, nebo lakovny,
si jistě vzpomenou na menší auto−
servis a Lakovací a karosářské cen−
trum Šulan na výpadovce z Nýrska
na Chudenín a Svatou Kateřinu,
o kterém jsme vás již informovali.
Má více jak 30 letou tradici a široký
okruh činností. „Jsem rád, že naši
kvalitní práci oceňují nejen jednotliví
zákazníci, ale i velké značkové servi−
sy z okresu Klatovy nebo Domažlice,“
seznamuje nás majitel centra pan Ka−
mil Šulan. „Vypomáháme jim se za−
kázkami, pokud jejich kapacita nesta−
čí, nebo sami nemají lakovací cen−
trum. Zajišťujeme lakování automobi−

lů po velkých haváriích, ale i automo−
bilů, které jsou ještě v záruce a jen
s malými opravami karosérie, kde je
nutné opravdu přesně docílit napro−
sto stejného odstínu nově vyměně−
ných dílů, jaké má zbytek karosérie.
Pro práci používáme ekologickou a
elektronicky řízenou italskou lakovací

kabinu Cometi, moderní vodou ředi−
telné akrylátové barvy a autolaky a
vlastní míchárnu barev. Pro přesné
zjišťování složení barvy využíváme
moderní elektronický spectrometr.
Máme tak jistotu, že při opravě laku
použijeme stejný odstín, jaký má zby−
tek automobilu.“

Nový přípravný box
V loňském roce na podzim nás pan
Kamil Šulan informoval o stavebních
úpravách připravované modernizace,
která ještě více přispěje k docílení
špičkové a stálé kvality lakovacích
prací. „V květnu jsme zahájili provoz
v novém přípravném dvoukabinovém
boxu, který slouží pro práce na přípra−
vě automobilu před lakováním. Je to

multifunkční bezprašné pracoviště
s dokonalým odsáváním, osvětlením
a vytápěním, které významně ovlivňu−
je výsledek lakování. Také přispívá ke
zpříjemnění pracovních podmínek
a zvyšuje efektivitu práce.“ 
„Snažím se neustále udržovat co nej−
vyšší technologickou úroveň našich

služeb. Jsem
proto rád, že se
podařilo toto nové
pracoviště zpro−
voznit. Nápad na
jeho instalaci

jsem si přivezl z Itálie, kde spolupra−
cuji s jednou firmou, a přípravné boxy
tam patří k současným trendům nej−

lepších lakovacích center. Díky tomu
jsme v současné době v působnosti
okresů Klatovy a Domažlice nejmo−
derněji vybaveni, a pokud vím, jsme
jediní, kteří tímto zařízením disponují.
Opravy laku a lakování automobilu se
u nás dnes nemusí bát ani majitel to−
ho nejluxusnějšího automobilu,“ vy−
světluje přednosti nového systému
pan Kamil Šulan. 

Darujte lakování automobilu
„Nově nabízíme vystavení dárkového
voucheru v libovolné hodnotě na ser−
visní práce, opravu,
tuning, nebo lakování
automobilu. Myslím
si, že to může být vel−
mi hezký dárek k na−
rozeninám od rodičů
svým dospělým dě−
tem, nebo mezi par−
tnery v případě, že si
neví rady, jaký dárek
by jim mohl udělat ra−
dost. Starší rodič ani
netuší, jakou radost
mladému muži udělá,
když jeho čtyřkolové−
mu miláčkovi zaplatí
třeba přelakování
střechy na černo, bílo,
nebo černá kola, vy−
leštění vozu, nebo
opravu před technic−
kou kontrolou.“ 
Jako mnoho jiných fi−
rem se i LK Centrum
Šulan v současné do−
bě potýká s nedostat−

kem pracovních sil. Práce je dost a
proto by se i u nich našlo místo pro
šikovného autolakýrníka, autoklempí−
ře, přípraváře a automechanika. 
„Do nové přípravny přijmeme nejlé−
pe někoho se zkušenostmi. Rádi ale
zaučíme i šikovného člověka se záj−
mem o tento obor, autolakování a
navazující obory. Máme zkušenosti,

že k úspěchu je nejdůležitější chuť
něco dokázat a snaha se učit. Přij−
meme i zaměstnance na zkrácený
pracovní úvazek. Nabízíme příjemný
kolektiv, zajímavou a stále se měnící
práci, kvalitní pracovní podmínky a
solidní odměnu za práci,“ informuje
nás pan Kamil Šulan.
„Všem motoristům přeji před nastá−
vající letní sezónou co nejvíce naje−
tých bezpečných kilometrů, ale buďte
si jisti, že když nás budete potřebovat,
v případě havárie i poruchy, u nás
vám pomůžeme.“                          (kr)
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Nový přípravný box zaručuje 
špičkovou kvalitu



OTÁZKA: Jak provést
základní kontrolu pří−
padných právních vad
nemovitosti?

ODPOVĚĎ: Základní se−
známení s právním sta−
vem nemovitosti doporu−
čujeme provést již před první prohlíd−
kou nemovitosti. Na této prohlídce se
pak makléře případně vlastníka již mů−
žou zájemci ptát na konkrétní problé−
my zjištěné při kontrole. 

Zatížení nemovitosti
Nejprve je nutné vyhledat na webové
stránce nahlizenidokn.cuzk.cz danou
nemovitost, kterou lze jednoduše do−
hledat ať už přes číslo parcely, jednot−
ky, stavby, či listu vlastnictví, na kte−
rém je nemovitost zapsána. Z tohoto
neplaceného výpisu si nejen potvrdíte,
že ten, s kým jednáte, je skutečně
vlastníkem nemovitosti, ale i případné
právní zatížení nemovitosti, a to pod
částí označenou omezení vlastnického
práva. Tímto postupem zjistíte ovšem
pouze to, zda nějaké omezení na dané
nemovitosti existuje. Pro detailní infor−
mace o rozsahu tohoto omezení, je
nutné pořídit placený výpis z katastru
nemovitostí, o který lze požádat na ka−
tastrálním úřadu či poště. 
I v případě, že v této části nějaké ome−
zení přeci jen objevíte, nejedená se
automaticky o důvod pro upuštění od
obchodu, typicky se jedná o zástavní
právo banky, kterou kdysi sám prodá−

vající financoval
koupi nemovi−
tosti, či obdobná
standardní ome−
zení. Je vhodné
však o nich vě−
dět a být v prů−
běhu obchodu
připraven na je−
jich vypořádání.
Můžete ovšem
objevit zatížení

nemovitostí i jiného charakteru, a to
například právo souseda přecházet
přes nemovitost, právo vést na po−
zemku potrubí (které může značně
omezit možnosti další výstavby atd).
Bohužel se často setkáváme i s přípa−
dem, kdy kupující se o těchto právních
vadách dozvídají až po realizaci ob−
chodu, ale protože je přístup do katas−
tru nemovitostí veřejně dostupný a
kupní smlouvy často neurčitě napsa−
né, není argument kupujících, že ne−
byli výslovně na právní vady upozor−
něni, mnohdy relevantní. 

Správně zakreslená 
nemovitost
Při vyhledání nemovitosti dle výše
popsaného postupu, můžete také vy−
užít služeb katastrální mapy, která ve−
řejností bývá často opomíjena. Po−
stačuje kliknout na zobrazení mapy
po pravé straně od základních infor−
mací o nemovitosti. Ideálním je zob−
razení mapy v režimu katastrální ma−
py + ortofoto, kdy tímto způsobem
je možné jednoduše zkontrolovat,
zda zakreslení nemovitosti odpovídá
skutečnosti (tedy zjednodušeně ře−
čeno zjistíte, zda nemovitost byla po−
stavena v souladu s vydanými sta−
vebními povoleními). Vyznačení stav−
by je tvořeno uzavřenými liniemi
s tečkou uprostřed. Je vhodné se za−
měřit na to, zda tvar budovy i velikost
odpovídá reálnému stavu. Problé−
mem jsou často dodělané přístřešky,
terasy či hospodářské stavby, které
vidíte na mapě, ale které nejsou
označeny jako stavby (linie s tečkou

uprostřed), v takovém případě je na
místě zjišťovat, zda nedošlo k pochy−
bení ze strany vlastníků. Je nutné si
uvědomit, že údaje v katastrální ma−
pě jsou digitalizovány postupně a
může docházet k drobným odchyl−
kám, kdy linie stavby dle katastrální
mapy (linie s tečkou uprostřed) zcela
nekoresponduje s reálným stavem.
Tato skutečnost ovšem neindikuje
pochybení ze strany vlastníků či úřa−
du, a proto doporučuji se zaměřit
spíše na velikost a tvar budovy při
posuzování správného zakreslení. 

Zajištění přístupu 
k nemovitosti
Při kontrole nemovitosti se často také
opomíjí zajištění právního přístupu –
cesty k nemovitosti. To, že fakticky
k nemovitosti vede cesta (není uza−
vřena např. závorou), nemusí zajistit
tuto skutečnost i do budoucna. Je te−
dy vhodné zkontrolovat, zda poze−
mek dosahuje až k místní komunika−
ci. V případě, že tomu tak není a k ne−
movitosti je umožněn přístup napří−
klad pouze přes pozemek souseda, je
vhodné tento přístup zajistit trvale, a
to například zřízením věcného břeme−
ne. Jelikož zřízení věcného břemene
vyžaduje souhlas souseda, smluvní
dokumentaci, a případně i finanční
vypořádání se sousedem, je vhodné
trvat na jeho zřízení ještě před reali−
zací obchodu. Všechny výše popsa−
né způsoby kontroly nemovitosti jsou
rychlým způsobem zjištění informa−
cí, které Vám mohou při výběru ne−
movitosti ulehčit mnohé. V případě,
že se však již rozhodnete pro kon−
krétní nemovitost, doporučujeme
provést kontrolu hlubší (kontrola
kompletního listu vlastnictví atd.), a
to ideálně za pomoci odborníka, kte−
rý Vám pomůže bezpečně projít ce−
lým procesem koupě nemovitosti.

Ptáte se...

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

Přijïte se k nám informovat do realitní kanceláře:
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
Tel.: 602 145 067 – Jiřina Müllerová
E−mail: kasperky@muller−reality.cz
Internet: www.muller−reality.cz
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Prázdné plastové obaly jsou
odpadem, který mnohdy na−
místo v kontejnerech pro plas−
ty končí v přírodě. Turisté Šu−
mavy i Českého lesa o tom vě−
dí své a neustále na tento po−
valující se odpad poukazují.
Víte, jak dlouho se plastové
odpady v přírodě rozkládají?
V podstatě jsou téměř nezniči−
telné. Taková odhozená PET
láhev vydrží v přírodě 450 let,

igelitový pytlík 25 let, alu folie
(alobal) 100 let, žvýkačka 50
let, a tak bychom mohli pokra−
čovat. 
Nenechme si zaneřádit Šumavu
a Český les tímto odpadem! Pří−
roda je jen jedna a chovejme se
k ním jako ke své vlastní.
Dnes vám představíme jeden
výborný nápad a to, co lze vy−
tvořit z nepotřebné PET lahve.
Výroba je tak jednoduchá, že ji

zvládnou i žáci základní školy.
Nepotřebujete k tomu téměř nic
a z PET lahví vyrobíte zcela uni−
kátní jedinečné květináče,
v nichž rostou živé květiny.
S tímto neobvyklým nápadem
přišel náš spolupracovník z Do−
mažlic. Vyzývá čtenáře Rozhle−

du, aby dali průchod své fantazii
a zkusili si doma vyrobit květiná−
če z PET lahví. Ty nejlepší nápa−
dy uveřejníme na našich strán−
kách a jejich autoři je pak mo−
hou prezentovat zdarma na vý−
stavě v Bavorsku, jak nám sdělil
domažlický spolupracovník.
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Nový klatovský EKO−TEAM informuje

Inovativní recyklace nápojových obalů

Kontakt do redakce: tel.: 605 788 005
e−mail: inzerce@vmi−rozhled.cz

Kontakt na našeho spolupracovníka:
e−mail: eko−center@seznam.cz



Jahodárnu pana Bonka najdete na
konci Klatov hned vedle kruhového
objezdu, z  kterého můžete vyjet na
Dolany, Staňkov a Domažlice. Všich−
ni, kteří sem přijedou, se mohou tě−
šit na vonící krásně červenou jahodu
nabitou spoustou vitamínů posilující
naši imunitu.
O letošní jahodové sezóně jsme si po−
vídali a majitelem Jahodárny Pavlem
Bonkem. 
n Kdy s  největší pravděpodobností
odstartuje jahodová sezóna?
Podle našich předpokladů to bude
v  první polovině června.
Doporučil bych všem, aby
sledovali naše webové
stránky a facebook, kde bu−
dou nejaktuálnější informa−
ce. Vypadá to slibně na vel−
mi dobrou sklizeň. Nicméně
přivítal bych více vláhy. Je
poměrně dost sucho. Pro
jahody je ideální teplota ko−

lem 20 °C. Milovníci královského ovo−
ce mohou být klidní. Jahod, které pěs−
tujeme na ploše větší jak 7 hektarů,
bude dost. 
n Kromě natrhaných jahod jste loni
nabízeli i samosběry. Budou letos?
Samozřejmě. Sezonu zahájíme pro−
dejem natrhaných jahod. Má to
i svůj důvod. Jak budou jahody po−

stupně dozrávat, vytvoří se i pod−
mínky pro samosběr. Jinak řečeno.
Jak se záhony jahod začervenají,
začne i samosběr. Proto doporučuji
sledovat náš facebook a  webové
stránky.
n Máte i letos jahody na slámě?
Už několik let za sebou pěstujeme ja−
hody na poměrně silné slámové po−
destýlce. Má to několik důvodů. Na−
příklad natrhané jahody jsou vždy čis−
té. Na samosběr k  nám chodí lidé
i v dešti. Právě díky slámové podestýl−
ce se v záhonech nebrodí v blátě a tr−

hají naprosto čisté jahody. Bez slámy
to nejde.
n Musejí mít zájemci o samosběr
vlastní nádoby?
Nemusejí. Mohou si je u nás koupit.
Zájemcům o samosběr vyčleníme
vlastní úsek a přidělíme neotrhaný řá−
dek. Rozhodně nebudou paběrkovat. 
n Je nějaká optimální doba samo−
sběru?
Lidé mohou přijít kdykoliv během dne.
Natrhat si může každý libovolné
množství. Na samosběr se nemusí ni−
kdo objednávat. Pokud je dostatek
zralých jahod, jsme tady každý den za
každého počasí od 8:00 do 18:00 ho−
din včetně soboty a neděle. Jinak sle−
dujte naše webové stránky nebo face−
book, kde jsou aktuální informace,
případně zavolejte.
n Kdo netouží po samosběru?

Ten si může přímo v Jahodárně koupit
už natrhané jahody. Doporučuji zavo−
lat ráno a domluvit si čas, kdy si jaho−
dy ten den vyzvedne. Nemůžeme totiž
zaručit, že vždy budeme mít dostatek
natrhaných jahod k  volnému prodeji.
Jinak bych rád připomněl, že nepřijí−
máme takové objednávky, kdy nám
zákazník sdělí, že si pro natrhané
jahody přijede za dva, tři či více
dnů. Rezervace pla−
tí na ten daný den,
kdy nám zavolá. Na
Jahodárně máme
vedle sebe dva
s a m o s t a t n é
stánky a to pro
prodej natrha−
ných jahod a pro
samosběr.
n Prodáváte jahody
i na jiných místech,
například u marketů ve
stáncích či kamenných
obchodech?
Neprodáváme. Pouze a jen tady
v klatovské Jahodárně dostanou
zákazníci naše jahody. Nikde jinde.
Když si k nám přijedou pro jahody,
mohou si ještě vybrat sazenice někte−
rých druhů jahodníků, kanadské bo−

růvky, maliníky, bylinky a jiné. Ochot−
ně a rádi každému poradíme.     (red)

3x jahody a lidské zdraví

Mají vynikajícími antioxidačními vlas−
tnostmi. Jsou nejlepším zdroj antioxi−
dantů mezi všemi druhy ovoce! Díky

tomu dokážou účinně pomoci
s ochranou buněk, které tak
zůstávají zdravé a efektiv−
něji regenerují.

Jahody mají pozitivní
vliv na kardiovasku−
lární systém, neboť
posilují srdeční
sval a pomáhají

proti jeho choro−
bám. Navíc jsou

účinným „bojovníkem“
proti chudokrevnosti. 

Žádné jiné tuzemské ovo−
ce není tak bohaté na sto−

pový prvek mangan, který
zasahuje do celkového meta−

bolismu organismu – důležitý
pro tvorbu krve, pro růst a pevnost

kostí, vyživuje nervy a mozek, záso−
buje barevnými pigmenty vlasy a kůži,
povzbuzuje činnost štítné žlázy a pod−
poruje libido.

vzkazuje milovníkům tohoto královského ovoce majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk.

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

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

pokryjete doporučenou den−
ní dávku vitamínu C. Se

mnou získáte silnou
imunitu. Chřipka a

nachlazení se
vám budou

vyhýbat.

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

„Čerstvé jahody z naší plantáže
v první polovině června,“
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Natrhané jahody z plantáže jsou při−
pravené k volnému prodeji.
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Blíží se měsíc červen, ke kterému v srdci
Chodska – v obci Tlumačov na Domaž−
licku neodmyslitelně patří Dechovkový
festival. Ten se do malebného prostředí
tlumačovského AMFI vrátí po dvouleté
odmlce a o tom, že si milovníci poctivé
dechovky přijdou na své, není pochyb!
Tento tradiční západočeský „svátek de−
chové hudby“ pořádaný díky SDH Tlu−
mačov, nás potěší v neděli 19. 6. 2022.
Začátek je plánován již od 13 hodin.
V pestrém programu se publiku předsta−
ví zvučná jména české i moravské de−
chové scény, a to Božejáci, Žadovjáci,
Úhlavanka a Orchestr ZUŠ Kdyně „Piš−
tíci“. Festivalem provede stejně jako
v předešlých ročnících sympatický mo−
derátor Karel Hegner. Příjemného zahá−
jení třináctého ročníku Dechovkového
festivalu se i v  letošním roce ujme Or−
chestr ZUŠ Kdyně (neboli Pištíci). 
Poprvé se na AMFI Tlumačov představí
legendární nejstarší jihočeská hasičská
dechovka Božejáci s  kapelníkem Pav−
lem Skalníkem, jejichž obdivuhodná
historie se píše už od roku 1904. V roz−
sáhlém výčtu podmanivých písní jistě
nebudou chybět ani známé skladby z po−
sledního CD s názvem Božejáci (ne)tra−
dičně. 

Dále se můžeme těšit na vystoupení ne−
méně známého uskupení, a to na Žadov−
jáky, kteří k nám dorazí ze Žádovic neda−
leko Kyjova. Na pomyslných „prknech“
českomoravských dechovkových vod už
nejsou žádnými nováčky. Svou hudbou
rozdávají radost již krásných 67 let. A ji−
nak tomu při koncertu kapely v čele s ka−
pelníkem a uměleckým vedoucím Ladis−
lavem Svobodou jistě nebude ani v Tlu−
mačově.
Repertoár „od Bacha po Vlacha“ nám
dle svých vlastních slov doveze klatov−
ská Úhlavanka s  kapelníkem Janem
Červeným. Působení Úhlavanky se da−
tuje od roku 1967 a za ta léta tato pošu−
mavská dechová hudba nastřádala ně−
kolik známých převážně šumavských a
jihočeských skladeb. Zanotovat si jistě
budeme moci i písně z nejaktuálnějšího
alba z roku 2020 s příznačným názvem
Úhlavanka 2020.
V rámci Dechovkového festivalu nás
čeká nabitý program plný vynikající de−
chové hudby, příjemné atmosféry a ne−
zapomenutelného hudebního zážitku.
Proto neváhejme a nenechme si tento je−
dinečný festival v  srdci Chodska ujít.
Vstupenky budou k dispozici na místě.
Akce se koná za každého počasí.

13. ročník oblíbeného Dechovkového
festivalu na AMFI Tlumačov nabídne 
milovníkům dobré dechovky pestrý program 
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Jubileum Dešenice oslavují po celý
rok. V muzeu na dešenické tvrzi mů−
žete až do 30. září navštívit výstavu
věnovanou kulatému výročí obce.
Z konference historiků, která proběh−
la 8. dubna, bude ještě letos vydán
sborník příspěvků.
V květnu se v kulturním domě sešli
četní rodáci a přátelé Dešenicka. 

O víkendu 15.–17. července se k nám
přijeďte podívat na Hravý festival nové−
ho cirkusu. Na poslední víkend v čer−
venci se chystá Anenská pouť. 
V pátek 29. 7. bude zahájena výtvarná
výstava – letos i na netradičním místě
v bývalé sladovně, která je návštěvní−
kům jinak nepřístupná. 
V sobotu 30. července bude od dopo−
ledních hodin jarmark. Toho dne budou
také spuštěny nové hodiny ve věži tvr−
ze. Na hodiny běží od loňského jara ve−
řejná sbírka, na níž už dárci věnovali té−
měř 140 tis. Kč. Nebude chybět muzi−
ka různých žánrů, divadelní vystoupení
i řada překvapení. Podrobný program
oslav přineseme v příštím čísle.      (sh)

750. výročí
Dešenic 
vyvrcholí o

Anenské pouti

Původní hodinový stroj v dešenickém
muzeu.             Foto: Ivana Vaňkátová
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V  rámci projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání (MAP II)
proběhlo 31. března setkání ře−
ditelů mateřských a základních
škol ORP Domažlice a Horšov−
ský Týn. Pozvání do Domažlic
přijala mimo jiné Bc. Monika
Čermáková z Odboru školství,
mládeže a sportu Plzeňského
kraje, která se zprvu zaměřila
na financování vzdělávání ukra−
jinských dětí. „Financování je
možné prostřednictvím tzv.
adaptačních skupin.“ Z násled−
né diskuze a mnoha dotazů bylo
patrné, že pro ředitele je přijí−
mání dětí cizinců náročné, ať už
vzhledem k  platné legislativě,
výkaznictví, personálním kapa−
citám či jazykové bariéře. „Vel−
mi zásadní je pro vedení škol
otázka kapacit – vykazovaný po−
čet míst nemusí odpovídat sku−
tečným. Často není nové děti

kam umístit, přesto se na jejich
začlenění naléhá. Vše je navíc
o to komplikovanější, že se po−
hybujeme v době zápisů a obav
rodičů z negativního dopadu ce−
lé situace na české děti.“
Debata ředitelů byla velmi živá,
nebáli se dát najevo emoce z po−

sledních dní, kdy jedna krizová si−
tuace ve školství střídá druhou.
„Děláme, co můžeme. Snažíme se
vše splnit, nic neopomenout, je−
deme z posledních sil. Byl by zá−
zrak, kdyby se nestalo, že při tom
všem někde nepochybíme. Přesto
se nadále podtrhují a zdůrazňují
především nedostatky v  postu−
pech škol, v práci učitelů, ve ve−
dení. Poděkování směrem do na−
šich řad je bohužel naprostá vzác−
nost.“ Zaznělo z úst několika pří−
tomných. Povzbudit je přijela

z Plzně také PhDr. Irena Příkaz−
ská, ředitelka Pedagogicko−psy−
chologické poradny. Velmi lid−
ským a chápavým způsobem pro−
mluvila o aktuální náladě ve tří−
dách, o vlivu médií a náročné pe−
dagogické práci. Zároveň školám
nabídla pomoc a podporu Porad−
ny, ač i její kapacity jsou velmi na−
pnuté.
Setkání ředitelů bylo poslední ak−
tivitou našeho projektu MAP II,
který po dobu čtyř let zastřešoval
různé semináře a setkání pro ty,
kterým není kvalita vzdělávání
v místních školách lhostejná. Vy−
tvořena byla celé řada strategic−
kých dokumentů. „Detailně jsme

popsali podobu školství v území a
školy pak identifikovaly zásadní
problémy, které je tíží, zároveň na−
bídly řešení v podobě konkrétních
aktivit. V navazujícím projektu MAP
III, který jsme zahájili v dubnu
2022, máme určitě z čeho vychá−
zet a na čem stavět. Navíc školy
naši podporu oceňují. Uděláme
tedy vše pro to, abychom zajistili
kontinuitu a mohli místní vzdělává−
ní posouvat dále,“ doplnila vedou−
cí projektu Ing. Eliška Heidlerová.
Místní akční plán rozvoje vzdělá−
vání III (MAP III) je opět zaměřen
na podporu mateřských a základ−
ních škol v našem území, poběží
až do října 2023. Nyní se sešel řídí−
cí výbor s hlavní rozhodovací
pravomocí. Dnes má téměř tři de−
sítky členů z  řad učitelů, ředitelů,
obcí, zapojeny jsou ale i družiny,
zájmové vzdělávání či rodiče.
Předsedou byl zvolen Ing. Josef
Holeček, starosta Horšovského Tý−
na, místopředsedou pak Bc. Sta−
nislav Antoš, místostarosta Do−
mažlic. Výrazný podíl na průběhu
všech aktivit mají i zapojení učitelé,
rodiče a odborníci ve vzdělávání,

kteří pravidelně docházejí do pra−
covních skupin. Diskutují na téma−
ta čtenářství, matematiky, podpory
regionálního učení či inkluze. „Je
fajn se s kolegy takto scházet a mo−
ci se podělit o zkušenosti a emoce.
Když Vás u toho navíc někdo neza−
ujatý i pečlivě poslouchá, vše zapí−
še a pokusí se pomoci, je to ideál−
ní,“ uvádí jedna z členek pracovní
skupiny pro rovné příležitosti dětí. 
Zapojit se do projektu a pomoci
zlepšit místní vzdělávání může kaž−
dý z vás. Více informací lze nalézt na
webu www.map.masceskyles.cz ne−
bo na www.facebook.com/mapdoht.

Ing. Eliška Heidlerová, 
vedoucí projektu

Ředitelé škol o začleňování
ukrajinských dětí

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn 
(reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509)

ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP III k 26. 4. 2022
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V  letošním školním roce jsme
po dvouleté přestávce pořádali
na Středním odborném učilišti
v Domažlicích dvě velmi vý−
znamné technicky zaměřené
odborné soutěže pro žáky obo−
ru strojní mechanik s  názvem
KOVO Junior 2022. Soutěž pro−
běhla na krajské a republikové
úrovni.

Soutěžící v krajském kole měli
pět hodin na zhotovení výrobku
dle zadané výkresové dokumen−
tace tzv. „upínku“ složenou ze tří
částí. Na výrobku se hodnotil cel−
kový vzhled, správnost jednotli−
vých rozměrů, zvolený technolo−
gický postup a v neposlední řadě
také dodržování bezpečnosti
práce. Soutěže se zúčastnilo
šest středních škol Plzeňského
kraje. Zvítězil Tomáš Fišer ze
SOU Domažlice, druhý se umís−
til Jan Vondrák také z SOU Do−
mažlice a na třetí pozici se umís−
til Jan Martan ze SPŠ strojnic−
ká a SOŠ prof. Švejcara Plzeň.
Republikové kolo soutěže Kovo
Junior 2022 – pro obor strojní
mechanik, která je zařazena do
celostátní profesní soutěže Če−
ské ručičky a je největší pře−

hlídkou řemesel a řemeslných
oborů v  České republice, je−
jímž vyhlašovatelem je CECH
KOVO České republiky, jsme
poprvé pořádali na naší škole v
Domažlicích. Celostátního kola
se zúčastnili zástupci sedmi kra−

jů a to Plzeňského, Ústeckého,
Jihočeského, Vysočiny, Morav−
skoslezského, Jihomoravského
a Olomouckého. Soutěž se sklá−
dala z výroby součásti dle tech−
nické dokumentace, technické−
ho měření a testu odborných

znalostí. Po sečtení bodů ze
všech disciplín se na prvním mís−
tě umístil Michal Vávra ze
SPŠ  Pelhřimov, druhý byl Jan
Martan z SPŠ strojnické a SOŠ
prof. Švejcare Plzeň a na třetím
místě náš žák 1. ročníku Jan
Vondrák z SOU Domažlice. 
V doprovodném programu jsme
pro učitele z celých Čech, Mo−
ravy a Slezka připravili ve
spolupráci s  partnerskou fir−
mou Rosenberg v Klenčí pod
Čerchovem prohlídku výrobní−
ho programu firmy, která pro−
fesně odpovídá uplatnění ab−
solventů oboru strojní mecha−
nik. Učitelé obdivovali nádherné
prostředí firmy, která se zabývá
výrobou elektromotorů pro venti−
lační a klimatizační jednotky od
jednotlivých komponent až po fi−
nální výrobek. Co hodnotili jako
unikát byla výroba plechových
dílů pomocí kovotlačitelských
strojů, zpracování plechů NC
stroji. Velmi ocenili spolupráci fir−
my a školy a uplatnění absolven−
tů oboru strojní mechanik nejen
v montážní výrobě, ale také ve
výrobě na NC strojích, při ručním
a robotickém svařování. 

Ředitelka SOU Domažlice 
Mgr. Zdeňka Buršíková

Studenti SOU v Domažlicích
na stupních vítězů

Krajské kolo soutěže Kovo Junior 2022 oboru strojní mechanik: 
Zleva: Jan Martan – 3. místo SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara Plzeň, 
Tomáš Fišer – 1. místo SOU Domažlice, žák 3. ročníku oboru strojní me−
chanik, Jan Vondrák 2. místo SOU Domažlice, žák 1. ročníku oboru strojní
mechanik
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Bývalý kriminalis−
ta, spisovatel a
básník Karel (Bor−
fort) Fořt ze Suši−
ce, vydává svou
pátou básnickou
sbírku, která se v
těchto dnech ob−
jevuje na knižních
pultech. Její ná−
zev „Šumavské
doteky aneb po−
etické vnímání ča−
su a krajiny“ je
vše říkající. 
Autor svým realistickým, ale
přesto romantickým přístupem
dokáže čtenáře oslovit, nastavit
mnohým tvář Šumavy, byť ně−

kdy tvrdé a nehos−
tinné, v tom lep−
ším světle. Vlastně
tak, jak by všech−
ny naše hraniční
horstva, obepína−
jící českou kotlinu,
měla fungovat,
včetně vztahů
sousedských a
přátelských. Bás−
ně mají svou
hloubku i cit pra−
menící z nitra pře−

krásné přírody. Umocnění do−
tvrzují i fotografie Václava Skle−
náře ze Srní a Václava Šebelíka
ze Železné Rudy, kterým patří
náš dík.                      (redakce)

ŠUMAVSKÉ DOTEKY 
aneb poetické vnímání času a krajiny

Knižní novinka

Kniha s dvaceti šesti básněmi bude ve vybraných 
knihkupectvích, u samotného autora (+420 739 839 384)
nebo v redakci Rozhledu v Klatovech (+420 376 360 311).         
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Školní rok 2021/2022 se pomalu chýlí
ke svému konci. Žáci studijních oborů,
v nichž je vzdělávání zakončené matu−
ritní zkouškou, již znají výsledky svého
několikaletého snažení, naopak obory
učební na závěrečné zkoušky teprve
čekají. Žákyně a žáci 2. a 3. ročníků

studijních oborů absolvovali souvislé
praxe, kde načerpali množství nových
znalostí i zkušeností a nepochybně si
osvojili taktéž rozličné dovednosti, kte−
ré následně upotřebí nejen v rámci ná−
sledujících let vzdělávání, nýbrž také
v profesním životě. V porovnání s
předcházejícími lety se v tomto škol−
ním roce zvládlo zrealizovat též větší
množství rozličných exkurzí, worksho−
pů a dalších doplňkových činností nad
rámec standardní školní výuky, jelikož
nebyly tyto aktivity výrazněji omezová−
ny protiepidemiologickými opatřeními.
Pokud bychom měli jen namátkou vyj−
menovat některé z nich, uveďme napří−
klad exkurzi do Prachatic a Husince,
návštěvu archivu města Sušice, exkur−
zi do Národního technického muzea

v Praze, exkurzi do Plzeňského Praz−
droje, případně odborné stáže v Dět−
ském diagnostickém ústavu a Středi−
sku výchovné péče v Plzni či v hospicu
sv. Jana Nepomuckého Neumanna a
v Domově Matky Vojtěchy v Prachati−
cích. Některé aktivity jsou však pláno−

vány ještě i během konce školního ro−
ku, takže rozhodně nekončíme. Věříme
tedy, že se naše žákyně a žáci podívali
během těchto akcí na zajímavá místa
a rozšířili si svoje obzory. 😉
Většina z vás si jistě vzpomíná, že se
náš žák Jakub Zahradník zúčastnil tele−
vizní soutěže Prostřeno! Na základě to−
ho byl následně společně s ostatními
účastníky pozván panem Rudolfem
Špotákem, hejtmanem Plzeňského kra−
je, jeho náměstkem Petrem Vankou a
radním Vladimírem Krocem do Plzně.
Zde byly opětovně otestovány dove−
dnosti soutěžících, když výše jmenova−
ným připravili svoje soutěžní zákusky.
Zástupci Plzeňského kraje účastníky
soutěže odměnili praktickými dárky a
rovněž ocenili jejich připravenost na ře−

meslo, jemuž se ve školách věnují.
Ještě jednou děkujeme Kubovi za skvě−
lou reprezentaci naší školy! 
Velkým úspěchem pak bylo uspořádání
dalšího ročníku mezinárodních soutěží
s firmou SYSTHERM, jelikož realizace v
předchozích letech vlivem koronavirové
situace nebyla možná. Vyzdvihnout mu−
síme vynikající úspěch našich žáků.
V soutěži O KŘIŠŤÁLOVOU KOULI SYST−
HERM obsadil krásné 6. místo žák Lu−
káš Krýsl, velké poděkování patří rovněž
Ondřeji Ševčíkovi a Eduardu Hrůzovi,
kteří nás taktéž reprezentovali a prokázali
svoje praktické dovednosti. Maximální
úspěch jsme zaznamenali v soutěži
O PUTOVNÍ POHÁR SYSTHERM, který
se nám podařilo obhájit. Perfektní výkon
předvedla soutěžní dvojice Václav Tykal
a Tomáš Kaiser, kteří tuto soutěž vyhráli!
😊 Vaškovi i Tomášovi děkujeme za
úžasnou reprezentaci školy! Všem ostat−
ním žákům děkujeme za účast i prokáza−
né znalosti a dovednosti v těchto soutě−
žích a budeme se těšit na setkání v dal−
ších ročnících.
Ve dnech 20.–21. května 2022 proběhly
v našem městě Dny Sušice, během
nichž jsme široké veřejnosti zpřístupnili
naše odloučené pracoviště v Poštovní
ulici, č. p. 9, kde se mohli zájemkyně a

zájemci seznámit s nabízenými studijní−
mi i učebními obory a získat potřebné in−
formace o naší škole. Jednalo se v tom−
to školním roce už o druhý termín, kdy
byla tato budova zpřístupněna (možná
i někteří z vás nás navštívili v září během
sušické pouti), ale přesto se i nyní našli
další lidé, kteří k nám zavítali, což nás
samozřejmě velmi těší.
Již nyní plánujeme akce na začátek nad−
cházejícího školního roku, během nichž
budeme moct opět nejen našim žákyním
a žákům nabídnout řadu různorodých
 aktivit, které je budou bavit a budou pro
ně hlavně přínosné. Pokud chcete s námi
být při tom, nezapomeňte nás sledovat
na sociálních sítích, kde budete pravidel−
ně informováni. Aktuálně nám nezbývá
už nic jiného, než abychom popřáli
mnoho štěstí všem, kteří stále ještě če−
kají na některé zkoušky a poblahopřáli
těm, kteří již mají splněno a stali se naši−
mi absolventy. 😊 Pokud vám cokoli ne−
vyšlo, případně nevyjde, určitě nevěste
hlavu a věřte, že to při dalším pokusu do−
padne lépe. Držíme vám palce v soukro−
mém i pracovním životě, eventuálně
i v dalším studiu a pokud byste v bu−
doucnu cokoli potřebovali, neváhejte se
na nás obrátit. Jsme tu přece pro vás! 😉

Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček 

Závěr školního roku ve znamení exkurzí a vynikající
úspěchy našich žáků
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Kovidová doba roku 2020, 2021 i válka
na Ukrajině ovlivnila život mnoha lidí.
V kovidové době žil člověk neustále v ko−
lektivu stejných osob, mnozí byli ze stra−
chu z  nakažení o samotě. Lidé, které
strach neovládal, nemají problém se
vrátit do obvyklého způsobu života. Ta−
kových je podle mé křišťálové koule 50
%. Lidé, kteří jsou přecitlivělí a ovlivni−
telní, mají a budou mít větší problém
v restartu života, jaký vedli do r. 2019. 
Před třemi léty jsem věštil krizi na rok
2020 s tím, že může trvat pět až sedm let.
Takový je koloběh života. Vždy platilo: aby
mohlo začít něco nového, musí to staré
skončit. Proto se bude lépe dařit lidem,
kteří jsou flexibilní a schopní učinit rychlé
rozhodnutí. Nemá smysl na něco čekat. Je
to čekání na smrt. Žijeme teď a tady. Je
třeba plánovat budoucnost, ne se stále
ohlížet a žít minulostí. Ani nejde žít ve stra−
chu a očekávat, že se naplní katastrofické
scénáře denně omílané v médiích. Zprávy
poslouchá jen ten, kdo chce v sobě přiži−
vovat strach.

Test č. 1: 

Jaké vás napadnou znaky z možností:
čtverec, elipsa, kruh?
Po roce 1990 jsem předpovídal, že du−
ševně nemocných je cca 20% a za 30 let
bude hrozit, že se poměr zdravých a ne−
mocných začne otáčet. Podle mě ta doba
přišla. U duševně nemocných jsem
si za roky své práce ověřil, že
oni jsou přesvědčeni, že
problém mají všichni oko−
lo, jen oni ne. Proto jim
není pomoci. Nebudou
dělat nic pro vyřešení si−
tuace, do které se dostali
vlastní vinou. Horší je, že
krize může trvat dalších pět
let, a to mnozí nemusejí zvlád−
nout dobře. Postupy alternativních
způsobů léčby, které mám za posledních
30 let ověřené praxí, doporučuji ve svých
článcích i knihách.
Průměrný věk se za posledních sto let
téměř zdvojnásobil. Podle mé teorie je

v dnešní době lidské tělo nastaveno na do−
žití se minimálně sta let ve zdraví. Ale je
nutné pro zdraví něco dělat. K dožití se
maximálního věku nám brání zejména ne−
dostatek pohybu, stres, nedostatek biolo−
gicky účinných látek, které nemáme
v běžné stravě. Velkou roli hraje spokoje−
nost v životě. Nejšťastnější zemí světa se

ve výročním žebříčku sestavova−
ném pro OSN už popáté za se−

bou stalo Finsko. Česko si
udrželo loňské 18. místo. 
Důležitý krok ke štěstí je
najít rovnováhu mezi
dáváním a braním. Jak−
mile více dáváme, než
bereme, můžeme one−

mocnět. Když není rovno−
váha ve vztahu, rozpadne

se, když není rovnováha v na−
šem těle, onemocníme, zemřeme

předčasně. 
Cestu ke štěstí a radosti hledejte v malič−
kostech a buďte pozitivní. Stále opakuji, že
na jednoho negativního člověka okolo se−
be musíme na vyrovnání energií mít okolo
sebe tři pozitivní lidi. S tím souvisí sebere−
alizace ve vztahu i v pracovní oblasti. 

Test č. 2: 

Jaká vás napadnou čísla z čísel 1 až 5?
Co se týká vztahů, tak zde hraje roli napří−
klad datum narození, znamení čínské
 astrologie a mnoho dalších. Podle mé teo−
rie je většina vztahů založena na sexuální
přitažlivosti = závislosti. Když sexuální
přitažlivost skončí, končí i vztah. Sex je
nejvyšší pud, proto potkáváme sexuálně
přitažlivější subjekty. Je třeba si uvědomit,
že sex je léčebná metoda, která hraje důle−
žitou roli při udržení fyzického i duševního
zdraví. Po orgasmu se v těle vytváří pěti−
násobek steroidu DHEA, který je známý

jako hormon proti stárnutí. Proto lidé, kteří
častěji provozují sex, vypadají mladší.
Tvrdím, že vztah je dar a je pouze na
nás, jak dlouho a komu jej darujeme.
Každý vztah je omezování, jinak to nejde.
Kdo nechce, aby mu nebylo ublíženo, mu−
sí být sám. Sexuální přitažlivost nejde vy−
loudit, vynutit, vytrucovat. Zejména opuš−
těné ženy říkají, že kvůli mladší ji manžel
opustil, což není pravda. Příčina odchodu
je skončená sexuální přitažlivost. Proto
nová známost není příčina rozpadu vzta−
hu, ale důsledek. Každý má právo do vzta−
hu vstoupit, ale i vystoupit. 
Ke štěstí potřebujeme mít dobré fyzické
a duševní zdraví a pak jsme v pohodě a
máme možnost poslouchat intuici. Mnoh−
dy se staráme o tělo, ale zapomínáme na
naši duši. Klidná mysl a dlouhověkost při−
tom k sobě neodmyslitelně patří. Všechno
máme v hlavě. 
Podle mé teorie pohyb a změna je život.
Jako první krok ke změně je dobré se začít
více „družit“ s rodinou, kdo ji nemá, tak
s kamarády, kterým můžeme věřit. Další
postup k restartu života je zvýšená pohy−
bová aktivita. Dobrá je meditace, například
jóga a dechová cvičení (tím prokysličíme
mozek, což v důsledku vede i k udržení
dobré paměti). 
Všem přeji hodně štěstí a životní pohodu.

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

odpovídá známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

VÝSLEDEK TESTU č. 1: Na nevě−
domé úrovni jsem se ptal, zda umí−
te plánovat růžovou budoucnost.
Čtverec v  odpovědi = NE, elipsa
trochu, cca na 50 %, kruh = ANO.
VÝSLEDEK TESTU č. 2: Na nevě−
domé úrovni jsem se ptal, jak umí−
te žít. Čísla v odpovědi jsou jako
známkování ve škole. 1= super, na
jedničku. 4–5 = propadli jste.

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

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

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

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

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

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

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

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

pro školní rok 2022/2023:

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

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

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

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

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

SLEDUJTE
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PŘIJMEME pracovníka na
kompletování dílů – pracoviště
Klatovy ranní směna –   i dů−
chodce,  tel. 602441949. RR
22428

HLEDÁME vedoucího s praxí,
čtení výkresů, znalost sváření i
nerezu, znalost němčiny výho−
dou, ranní směna Klatovy, tel.
602441949. RR 22429

PŘIJMU brigádníky na sběr ja−
hod. Tel.: 604978604 RR
22242

PŘIJMU ženy do nočního klubu
u německých hranic. Majitelka
žena. Ubytování je zdarma.
Tel.: 732504490. RR 22438

CAFÉ CHARLOTTE V Železné
Rudě přijme brigádně aktivní

DŮCHODKYNĚ na MYTÍ NÁDO−
BÍ a úklid společných prostor.
Nabízíme týden práce a týden
volna, ubytování zdarma, celo−
roční provoz a výborné platové
ohodnocení. Kontaktujte nás
na telefonu 725835555. RR
20085

PŘIJMEME dispečera/ku, zna−
lost němčiny, na 4 až 6 hod,
později na 8 hodin. Tel.
775031770. RR 22430

ZAŘÍZENÁ zámečnická dílna
cca 500 m2 k pronájmu v Kla−
tovech, práci zajistíme, samo−
statně nebo jako společník.
Tel 602441949. RR 22431

HLEDÁME strojaře na kreslení
výkresů i externě. Tel.
602441949. RR 22432

MALÝ rodinný penzion 9 km od
Sušice hledá na letní sezónu 2
ženy na úklid. Řidičský průkaz
a zkušenost vítány. Tel.:
722728042. RR 22447

HLEDÁME ženy všech věků na
ztvárnění aktových výjevů pro
malíře, fotografa a grafika na
připravovanou společnou vý−
stavu, nejlépe Klatovy a okolí.
E−mail: spolekumeni@
atlas.cz. RR 22455

HLEDÁME šikovného montéra
na občasné montáže nábytku a
kuchyňských linek u zákazníka.
Tel.: 602251722. RR 22473

NOČNÍ klub DANDY v  Klato−
vech−Lubech přijme společni−
ce od 18 let. Možno i formou
brigády v  týdnu nebo jen ví−
kendy. Bezplatné ubytování,
slušné výdělky. Tel.:
604445413. RR 22489

HLEDÁM pomocného dělníka
na stavbu. Smlouva na DPP. Fle−
xibilita, spolehlivost, čistý TR,
praxe na stavbě výhodou. Tel.:
721757399. PM 22077

HLEDÁM zedníka na DPP nebo
ŽL. Požaduji spolehlivost, flexi−
bilitu, praxe v oboru, čistý TR.
V případě práce mimo bydliště
zajištěno ubytování zdarma. Au−
to výhodou, ale ne podmínkou.
Tel.: 721757399. PM 22080

PRODÁM byt 2+1 v obci Podě−
vousy u Domažlic. Cena
1.890.000 Kč. Při rychlém jed−
nání možno jednat o ceně. Kon−
takt: 720308816. RR 22471

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 70 m2 v panelových i
cihlových domech v Klatovech a
Domažlicích. Máme připraveny
investory (přímé kupce) s hoto−
vostí. Celá transakce je dokon−
čena v řádech dnů. Možnost vy−

platit zálohu předem. Exekuce či
zástavy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
22030

NUTNĚ poptáváme ke koupi pro
rodinu lékaře byt 3+1 s  lodžií
v Klatovech. Podmínkou je pou−
ze vyšší patro, nikoli přízemí.
Byt může být v jakémkoli stavu i
rekonstrukci. Cena do 3 mil. Kč.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 22031 

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1/3+1 o min. výměře 50
m2 kdekoliv v Domažlicích. U
vyšších pater podmínkou výtah.
Cena do 2,5 mil. Kč. Peníze
k dispozici ihned. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM 22032 

HLEDÁM pronájem garáže v KT
Pod Vodojemem, nebo koupím.
Tel.: 734429080. RR 22425

PRONAJMU byt 1 + 1 částeč−
ně zařízený v Praze 6 slušné že−
ně. Dohodou. Tel.: 723305874.
RR 22494

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 čis−
té byty k dlouhodobému pronáj−

mu. Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete sa−
mi ovlivnit. Právní servis, převo−
dy energií a klientský servis po
celou dobu nájmu je samozřej−
mostí Prázdný byt vám nevydě−
lá! INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22028

63LETÝ muž, abstinent, neku−
řák, bez zvířat, hledá k doživotní−
mu pronájmu nevybavený byt
1+1, 1+kk, 1+0 v Plzni v do−
sahu MHD. K nastěhování nej−
později do konce roku 2022. Tr−
valý pobyt. Tel.: +420
705404111. RR 22444

DLOUHODOBÝ pronájem chalu−
py, rod. domku se zahradou,
hledá starší pár. Jsme Češi, bez−
problémoví (bez exekucí s čis−
tým TR). Milujeme přírodu a zví−
řectvo. Prosíme jen seriózní na−
bídky z Plzně a okolí, i směr Kla−
tovy. Tel.: 607477727.
PM22075

PRONAJMU 96 m2 pro−
stor v centru KT vhodné na
ordinaci (v sousedství
zdravotnického zařízení),
vhodné také na kanceláře,
služby, obchod, lehkou vý−
robu. Tel.: 602429820. RR
22498
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM použitou nádrž
na vodu IBC kontejner
1000 litrů. K odběru v Kla−
tovech. Vhodné na vodu
pro stavbu. Cena: od
1.150 Kč. Na výběr z více
kusů. Pěkné čisté zánovní
od 1.500 Kč. Tel.
722660668.  RR 21906

PRODÁM PLASTOVÉ SU−
DY 220 l, cena 300 Kč, tel.
603819297. RR 22030

PRODÁM plastové 1000 L
nádrže. Nádrže jsou černé
a na kovové nebo plastové
paletě. Výhodou toho je,
že voda v nádrži nezezele−
ná a paleta časem nezetlí.
Po domluvě mohu i do−
vézt. Tel.: 773925513. RR
22380

KLATOVY
SDS Klatovy

2.6. v 19.30 h – GIN GAME – tragikomedie
3.6. v 19.30 h – REVIZOR – komedie
7.6. v 19.30 h – SCREAMERS – OBLUDÁ−
RIUM – travesti show
12.6. v 17 a v 19 h – REBELOVÉ – muzikál
13.6. v 17.30 a v 19.30 h – REBELOVÉ –
muzikál
17.6. v 16 h – NAHLÍŽENÍ 2022 – přehlídka
literárně dramatického oboru ZUŠ J. Kličky
18.6. v 18 h – DANCE FIESTA 2022 – kom−
ponovaný hudebně−taneční pořad
19.6. v  17 h – KÁJA BAMBULÁČEK –
BAMBULKOVÁ SHOW – představení plné
písniček, tanečků a soutěží
20.6. v 19.30 h – SILNICE – LA STRADA –
cirkusácká romance
21.6. v 17.30 h – TANEC A HUDBA V SRD−
CI – přehlídka taneč. oboru ZUŠ J. Kličky

Kontakt – www.divadlo.klatovynet.cz
Tel.: 775 440 777, 376 320 043

Galerie U Bílého 
jednorožce  

do 26. 6. v Galerii U Bílého jednorožce
a do 19. 6. 2022 v kostele sv. Vavřince –
VÝSTAVA: JSEM PROSTOREM, V NĚMŽ
JSEM / UMĚLCI STUDIA PRÁM
18. 6. 2022 ve 14 h – VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO DĚTI K VÝSTAVĚ „JSEM PROSTO−
REM, V NĚMŽ JSEM“
Kontakt – tel. 376 312 049 

Kostel sv. Vavřince 
23. 6. 2022 od 18 h – VERNISÁŽ VÝSTA−
VY: SPOLEČNÉ CESTY 10. – výstava potr−
vá do 24. 7. 2022

NÝRSKO
Knihovna Nýrsko

4.6. ve 13 h – DEN DĚTÍ V NÝRSKU –
škvárové hřiště u kluziště
5.6. (registrace od 9.15 do 10.15 h) – BĚH
NA HRANIČÁŘ – areál pod sjezdovkou Nýr−
sko 
10.6. v 17 h  KONCERT LORD A MILOŠ
DODO DOLEŽAL – náměstí
Kontakt – 376 555 641, 724 432 755

KLENOVÁ
Galerie Klenová

18. 6. 2022 od 15 h – SÝPKA KLENOVÁ:
VERNISÁŽ VÝSTAVY – HEBKÉ – výstava
potrvá do 11. 9. 2022
do 19. 6. 2022 – VÝSTAVA: JIŘÍ PRO−

CHÁZKA A EULALIE POLNE BIN KURZ
WEG
25. 6. 2022 od 16 h – PURKRABSTVÍ
HRADU KLENOVÁ: VERNISÁŽ VÝSTAVY –
MICHAL ADAMOVSKÝ / MULTIKONTAKT
II. – výstava potrvá do 14. 8. 2022
do 10. 7. 2022 – VÝSTAVA: JAN HEN−
DRYCH – 85
Kontakt – tel. 376 392 208, www.gkk.cz

HORAŽĎOVICE
Kulturní akce

3. 6. v 16.30 h – MÍROVÉ NÁMĚSTÍ: NA
KOLE DĚTEM – kulturní program, příjezd
pelotonu
4. 6. v 8.00 h – CYKLOJÍZDA S ÚČASTNÍ−
KY NA KOLE DĚTEM – účast na trase v pe−
lotonu
25. 6. od 9.00 do 22.00 h – MÍROVÉ NÁ−
MĚSTÍ: SLAVNOSTI KAŠE – jarmark, cir−
kus, parkour show, hudební vystoupení
skupiny Th!s s Vojtou Kotkem apod.
28. 6. – PARKÁN: KINO NA KOLEČKÁCH –
letní promítání nového českého filmu

PRODÁM DUMPER
s jednoválcovým dieselo−
vým motorem. Plně funkč−
ní, cena 40.000 Kč. Tel.
604589329. RR 22031
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Dne 10. června 2022
uplyne první smutný
rok, kdy nás navždy
opustil náš táta, pan

Bohumil Kalivoda
z Opálky.

Vzpomínají synové a
bratr s rodinami.

RR 22426  

Očím ses ztratila – ale
v srdcích zůstaneš na−
vždy…
Dne 16. 6. 2022 uply−
ne 8. smutný rok od
úmrtí paní

Anny Burešové
z Klatov.

Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou
stále vzpomínají dcera Anna s manželem,
vnoučata a pravnoučata.                 RR 22427

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Dne 22. 6. 2022 by se
dožil 80 let pan 

Petr Denk
z Hojsovy Stráže. 

S láskou vzpomíná
manželka Marie , dce−
ra Marie s rodinou a
syn Petr.       RR 22312

Dne 18. června 2022
by se dožil 80 let pan 

Antonín 
Korschinský 
z Milenců. 

S láskou vzpomíná
manželka Eva a syn
Roman s rodinou.

RR 22313

Dne 7. června 2022
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás navždy opus−
til náš drahý a milova−
ný tatínek, dědeček,
pradědeček, pan

Alois Schreidl
z Nýrska.

S láskou a bolestí
v srdci stále vzpomínají dcery Renata a
 Romana s rodinami. Za tichou vzpomínku
 děkujeme.                                          RR 22314

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 6. 6. 2022 tomu
budou 3 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 22354

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

Dne 30. 5. 2022 uply−
nulo pět let od chvíle,
kdy nás opustila ma−
minka, babička, paní

Anděla Hošková
z Vrhavče.

S láskou a úctou
vzpomínají děti s rodi−
nami. Děkujeme všem
za tichou vzpomínku. RR 22367

Kdo Tě znal vzpomene, kdo Tě měl rád, 
nikdy nezapomene. 

Dne 23. května 2022
tomu byl 1 rok, co nás
opustila naše drahá
manželka, maminka,
babička paní 

Věra Hlaváčková
z Klatov. 

Za vzpomínku děkuje
manžel, dcera a syn

s rodinami. RR 22384

Nejsi tu se mnou, 
vím to, ale 

v mém srdci jsi stále. 
Dne 2. června 2022
uplyne první smutný
rok, kdy zemřel pan 

Rudolf Adamec
z Klatov. 

S láskou a úctou vzpo−
míná manželka a děti s rodinami.  RR 22486 V našich srdcích Tě

stále máme, není dne,
kdy na Tebe nevzpo−
mínáme.
Dne 17. června 2022
uplynou dva roky, kdy
nás navždy opustil
manžel, tatínek a dě−
deček pan 

Miloslav Šípek z 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 22468

Kdo Tě znal, 
v dobrém vzpomene,
kdo Tě  miloval, nikdy

 nezapomene. 

Dne 24. června 2022
uplyne 6. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní 

Vlasta Lencová z Děpoltic.  
Stále vzpomíná manžel Václav a dcery Hana
a Lenka s rodinami a ostatní příbuzní. 

RR 22466

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

než smrt.
V pátek 18. června
2022 uplyne druhý
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.

Dne 3. 6. 2022 by se
dožila 100 let paní

Anna 
Václavovičová 
z Nové Vísky.

Za tichou vzpomínku
děkuje rodina. 

RR 22492

Dne 20. 6. 2022 uply−
ne 1. rok, kdy nás na−
vždy opustil pan 

Miloslav Veselák. 
S láskou vzpomíná
manželka Marie a dce−
ry Mirka a Alena s rodi−
nami.             RR 22461

Kdo tě znal, ten vzpo−
mene, kdo tě měl rád,
ten nikdy nezapome−
ne. 
Dne 16. 6. 2022 by se
dožil 90 let pan 

Ladislav Šmrha
z Vlkonic 

a 6. 7. 2022 to bude
7 smutných let, co nás navždy opustil. 
Stále vzpomíná manželka, děti, vnoučata
a pravnoučata.                                  RR 22458
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Dne 18. 6. 2022 to již
budou tři roky, co nás
náhle navždy opustila 

Drahomíra 
Novotná, 

narozena 19.12.1958.

Odešla nám ta nej−
dražší bytost – naše
MAMINKA – zůstala
nám v SRDCÍCH jen vzpomínka. Uměla po−
těšit, pohladit a nikdy člověka nezradit. Stá−
le vzpomínají manžel, synové a všichni, kteří
ji znali.                                              RR 22436

Oči se zarosily a za−
plakaly bolem, když
jsme Ti, Mirku, dávali
poslední sbohem. Ne−
bylo Ti dopřáno s ná−
mi dál být, nebylo po−
moci, abys mohl žít…
Stále na Tebe vzpomí−
náme.
Dne 20. června 2022
uplyne 15 let od tragického úmrtí pana

Miroslava Černého ze Zborov
Nikdy nezapomenou rodiče, děda, Karel
s Maruškou a Kristýnkou, Pavel s Nikolkou,
Radek, Hana a Jana s rodinami.     RR 22441

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Dne 15. června 2022
uplyne první smutný
rok, kdy nás navždy
opustila paní

Věra Harmadyová
z Klatov.

S láskou a úctou
vzpomíná manžel a
synové Miloš a Petr
s rodinami.  RR 22433

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME Co osud vzal, to ne−
vrátí, i když nám srdce
krvácí. Ta rána stále
bolí, zapomenout ne−
dovolí.
Dne 28. června 2022
uplyne třetí 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 22434

Kdo byl milován, nikdy
není zapomenut.
9. června 2022 uply−
ne 4. rok, kdy od nás
navždy odešel pan

Antonín Melč
z Plichtic.

S láskou stále vzpomí−
ná a nikdy nezapome−

ne manželka, syn a dcera s rodinou.
RR 22437

Ve vzpomínkách na−
vždy spolu budeme,
ani smrt nám naši lá−
sku k Tobě nevezme…
Dne 9. 6. 2022 tomu
bude 15 let, kdy tra−
gicky zahynul náš syn

Kája Kutka 
ze Zavlekova.

S láskou stále vzpomínají taťka, maminka,
bratr Marek a ostatní příbuzní.       RR 22446

Jen svíci hořící a hez−
kou kytici Ti na hrob
můžem dát, chvíli po−
stát a s láskou vzpo−
mínat. 
Dne 16. května 2022
uplynul 9. rok od chví−
le, kdy zemřel

pan Josef Čížek
z Lub u Klatov.

S láskou vzpomínají manželka, syn Alois
a vnuk Jirka.                                    RR 22440

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 2022
uplyne sedmý 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 22451

Dne 14. 6. 2022 vzpo−
meneme 5. smut ného
výročí úmrtí matky,
babičky a prababičky,
paní
Jarmily Joudalové.
Kdo ji znal, vzpomene
s námi. Dcera s rodi−
nou.            RR 22456

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

Dne 13. 6. 2022 uplyne 3. 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 22459

Dne 15. května 2022
to bylo 26 let, kdy
zemřela paní 

Božena Jandová
z Černíkova. 
Vzpomíná dcera

Zdeňka s rodinou. 

6. června 2022 to bu−
de 30 let, kdy nás
opustil pan 

Jakub Kadlec
ze Slavíkovic. 

Vzpomíná snacha
Zdeňka s dětmi a
vnoučaty, dcera Boži
a její dcery s rodina−
mi.
12. 6. 2022 tomu bu−
dou 3 roky, co zemřel 

Zdeněk Kadlec ze Slavíkovic. 
Stále vzpomíná manželka Zdeňka, děti Zde−
něk a Jaroslava s rodinami a sestra Boži. 

RR 22469

Odešel jsi, utichl dům
i zahrada, není, tatín−
ku, za Tebe náhrada.
Ale nejvíce je smutno
těm, kterým se zbortil
velký sen, že Tě bu−
dou kolem sebe stále
mít, že dokážeš pora−
dit, pohladit. Děkuje−
me Ti za lásku, cos

nám dal, půl našich srdcí jsi sebou vzal.
Dne 13. června 2022 uplyne 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

Jan Sluka z Horažďovické Lhoty.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina. 

RR 22359

Měl rád všechny ko−
lem sebe, pro ně žil a
chtěl žít.
Dne 15. 6. 2022 uply−
ne 1. smutný rok ode
dne, kdy nás navždy,
po krátké těžké nemo−
ci, opustil náš drahý
syn, tatínek a bratr, 

pan Petr Gonda z Klatov.
S láskou vzpomínají rodiče, syn Petr a ses−
tra s rodinou.                                      RR 22421
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Jak smutno je nám bez Tebe, jak dlouhý je
nám čas. Jak rádi bychom Tě spatřili a slyše−
li Tvůj smích a hlas. Pro Tebe přestaly hvězdy
svítit, slunce hřát, ale
my, co jsme Tě milova−
li, nepřestaneme nikdy
vzpomínat. 
Dne 16. června 2022
uplyne 10. smutný rok
od chvíle, kdy nás
opustila naše milova−
ná maminka, babička,
prababička a sestra 

paní Růžena Havlíčková 
(rozená Kydlíčková) 

ze Šlovic u Horšovského Týna. 
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají dcera
Květa s manželem Václavem, vnoučata Ilo−
na, Jaroslav a Michaela s rodinami, sestra
Marie a ostatní příbuzní. Kdo jste ji znali,
prosíme o tichou vzpomínku.         RR 22442

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Jak tiše žila, tak tiše
odešla, skromná ve
svém životě, velká ve
své lásce a dobrotě…
Dne 14. 6. 2022 uply−
ne 3. 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 22439

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 2022

uplyne 16 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 22448

Odešel jsi tam, odkud
není cesty zpět.
Dne 15. června 2022
by se dožil 61 let a 12.
května uplynulo již 43
smutných let od chvíle,
kdy nás tragicky opustil 

Eda Živčák 
z Hartmanic.

Vzpomíná sestra a bratr s rodinami. RR 22453

Kdo žije v našich srd−
cích, žije navždy v na−
šich vzpomínkách.
Dne 2. 6. 2022 uplyne
20 let od chvíle, co nás
navždy opustil náš tatí−
nek, dědeček, pradě−
deček, pan

Josef Hübel
z Prapořiště u Kdyně.
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy před−
obré srdce. Očima drahýma se již nepodí−
váš, teď klidným spánkem odpočíváš.
Dne 25. 6. 2022 vzpo−
meneme 4. výročí, kdy
nás opustil náš milova−
ný manžel, tatínek,
tchán, zeť, dědeček a
pradědeček, pan 

Miloslav Vrácovský.
Stále vzpomínají man−
želka Jarka, dcera Vladi
s manželem Lubošem, syn Míša s manželkou
Žéňou, vnuk Luba s manželkou Verčou,
vnučky Anet s přítelem Pepou, Kája,  Viky,
pravnouček Matýsek a Dominička. RR 22454

Dopracovaly pilné ru−
ce, utichlo navždy
předobré srdce. Oči−
ma drahýma se již ne−
podíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš.
Dne 11. června 2022
tomu bude 6 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 22457

Co osud vzal, to ne−
vrací, i když nám srd−
ce krvácí. Ta rána stá−
le bolí a zapomenout
nedovolí.
Dne 16. 6. 2022 uply−
ne 1 rok, kdy nás na−
vždy opustil pan

Jaroslav Slíva
z Kydlin.

S láskou vzpomíná celá rodina a ostatní
 příbuzní.                                          RR 22464

S bolestí v srdci ozna−
mujeme všem přáte−
lům a známým, že
nás dne 12. května
2022 navždy opustil
ve věku nedožitých
76 let pan 

Antonín Prucha
z Klatov. 

Děkujeme všem, kdo s námi vzpomínkou
uctí jeho památku.                          RR 22490

1. června 2022 uplyne
druhý 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 22465

Kdo Tě znal, jen v do−
brém vzpomene, kdo
Tě měl rád, nikdy ne−
zapomene.
28. června 2022 uply−
ne 1. smutný rok ode
dne, co nás navždy
opustil milovaný man−
žel, tatínek, dědeček, 

pan Zdeněk Adam.
29. srpna 2022 by se dožil 66 let.
Za vzpomínku děkují – manželka, syn a dce−
ra s rodinami.                                 RR 22487

Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění a ni−
kdo z nás se nedadál,
jak rychle se vše změ−
ní. Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
Dne 15. 6. 2022 uply−
ne 3. 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 22483

Kdo Tě znal, v dobrém
vzpomene, kdo Tě
měl rád, nikdy neza−
pomene.
21. června 2022 uply−
ne 5 smutných let 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 22377

RR 22452
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PRO ZAMÉSTNANCE obchod−
ních firem hledáme byty k pro−
nájmu po celém Plzeňském kra−
ji. Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka plateb−
ní schopnosti a právní servis po
celý nájemní vztah samozřej−
mostí. Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22029 

PRODÁM kuchyňskou linku šíř−
ka 2m. Levně. Tel.: 608050423.
RR 22417

SUCHÁ smrková prkna, síla
2,5cm, délka 5m, smrkové hra−
noly 14x14 a 16x16cm, délka
5m, dále smrkové hranoly
10x10 a 12x12cm, tel.:
728553330. RR 22435

TREKINGOVÁ dvě kola Author a
Strong, Domažlicko, tel.: +420
379423014. Zn.: Dopoledne,
levně. RR 22449

PRODÁM stolní rozbrušovačku
průměr 400 mm; míchačku na
2 kolečka; ocelová vrata šířka
207 cm, výška 276 cm; bukové
parkety demontované íčko pro−
fil 24, délka 6,45 m, 1,75 a
1,35 m. Tel.: 602478875. RR
22488

MODERNÍ dvoulůžko s půlkula−
tým čelem a úložným prosto−
rem, kombinovaný sporák
(elektrika – plyn) a starožitný
semišový gauč k částečné
opravě. Tel.: 603298166. RR
22502

PRODÁM mobilní buňky UNIMO,
více druhů, rozměry 6 m x 2,5m
x 3 m, po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 5−6 m
x 3 m x 3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hliníko−
vý plech. Vnitřní rozvod elektřiny
vč. jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené. Slušo−
vickou buňku, obloženou palub−
kami. Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, zařízenou
k okamžitému používání, dřevě−
né zahradní domky. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
604867469. PM 22081 

PRODÁM dřevěné brikety a pe−
lety. Česká výroba. Plzeňský
kraj – DOPRAVA ZDARMA. Tel.:
604575136, E−mail: rahei@at−
las.cz. PM 22013

PRODÁM silniční betonové pa−
nely rozměr 300 x 120 x 15 cm
a předepnuté stropní panely 6 x
1 m, dále panely 220 x 60 x 12
cm, Plzeň a okolí. Možnost na−
ložení a zajištění dopravy. Tel.:
604867469, 603383211. PM
22082 

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

PRODÁM použitou nádrž
na vodu IBC kontejner
1000 litrů. K odběru v Kla−
tovech. Vhodné na vodu
pro stavbu. Cena: od
1.150 Kč. Na výběr z více
kusů. Pěkné čisté zánovní
od 1.500 Kč. Tel.
777204389. RR 21905



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, pou−
zdra na pistole, plyn. masky,
zásobníky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice dě−
kujeme za nabídky i případné
dary. Army muzeum tel.:
731454110.

VOJENSKÝ bazar: zdarma na−
bízíme odborné oceňování
historického vojenského ma−
teriálu, převážně z  období
I+II světové války. Též mož−
nost odkupu, nebo prodeje.
Tel.: 731454110.

KOUPÍM jakoukoliv tahací har−
moniku – AKORDEON, CHRO−
MATIKU, HELIGONKU i v nále−
zovém stavu a dále MOPEDA
na ryby. Tel.: 728209526. PM
22015

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 22016

Z POZŮSTALOSTI KOUPÍM vše
staré: porcelán, kamenné hrnce,
hodiny obrazy, nádobí, váhy, rá−
dia, vojen. věci z války atd. Tel.:
737903420. PM 22009

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový nábytek.

Stav nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit, ozvu

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

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 22070

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v  horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte –
doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 22084 

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

KOUPÍM staré hrnečky, hrnce−
kameninu, váhy, porcelán, sklo,
obrazy, hračky, hodiny, hodinky,
trojúhel. plechovky od olejů,
moto díly−Jawa, Moped, Pionýr,
reklamní plech. cedule na zeď.
Tel.: 732431470. PM 22053

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

SBĚRATEL koupí staré obrazy a
jiné starožitnosti. Solidní jedná−
ní. Tel.: 608979838, E−mail: vla−
dislav.soucek@seznam.cz. PM
22038

KOUPÍM staré jízdní kolo do r.
1950, mosaznou pumpičku,
starou Babetu i nepojízdnou,
Škodu 120M, nová zadní světla
aj. náhradní díly, také na starého
Pionýra. Návody na obsluhu a
katalogy, dobové prospekty.
Tel.: 721730982. PM 22006

KOUPÍM betonové panely, větší
množství, případně panelové si−
lážní jámy i panelové cesty. Tel.:
736139113. PM 22085

KOUPÍM staré věci z  domác−
nosti: lívanečníky, lampičky,
porcel. sošky, fotoaparáty, for−
my na pečení, mince, vyzname−
nání, kávomlýnky, obrazy, šper−
ky apod. Tel.: 605080878. PM
22011

KOUPÍM zbytky stavebního ma−
teriálu: cihly, škvárové tvárnice,
venkovní dlažba, dlažební kost−
ky, cement, kameny atd. Tel.:
721866006. RR 22388

KOUPÍM starou vojen. vzdu−
chovku do 7 tis. Kč, maskáče,
saka, čepice, rajtky, pohraniční
stráže, vyznamenání, odznak
NB a vzorný voják do r. 1960 –

až 3 tis. Kč. Odznaky voj. učilišť,
pilotní aj. Těžítka ve tvaru mode−
lů voj. techniky, ND na vozy
Škoda do r.v. 1988Tel.:
721730982. PM 22007

KOUPÍM srovnávačku s prota−
hem KDR nebo ROJEK. Tel.:
774707147. PM 22061

KOUPÍM moped Stadion/ Ja−
wetta/ Pionýr. Tel. 771221112.
PM 22049

KOUPÍM – CHROMOVANÝ
gauč, křeslo, židli, stolek, psací
stůl, skříň, lustr, lampičku atd.,
chrom může být poškozený. Tel.
603512322, e−mail: pavel.rej−
sek@seznam.cz. Zn.: Přijedu.
PM 22044

DARUJI za odvoz 25 pytlů pilin,
tel.: 776560074. RR 22424

LÉČIVÉ byliny – sběr, příprava,
diskuse, tel.: 732954363. RR
22462

KOUPÍM tento typ křesel a
starožitný nábytek a nábytek

do roku 1980. Stav nerozhodu−
je. Stačí napsat SMS či pro−

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22071

KDO POSEKÁ trávu na zahradě?
Hledám pomocníka/ci na práci
na zahradě: Odměna + ovoce
ze zahrady. Plzeň−Slovany. Tel.
večer po 19. hod. 728684164.
PM 22073

VYKOUPÍME starší stavební
stroje, nákl. automobily a země−
dělské stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a výkup že−
lezného šrotu. Tel.: 604867469.
PM 22083

MLADÝ pár z Klatovska shání
zemědělské pozemky k pronáj−
mu, popř. ke koupi. Prosíme,
nabídněte mladému páru, který
chce udržet dlouholeté rodinné
hospodářství. Možnost platby
nájemného dopředu. Tel.:
721868304. RR 22129

PENÍZE za vaši rekreační nemo−
vitost ihned! Vykoupíme vaši
chalupu či chatu v okrese Klato−
vy a Domažlice. Podmínkou
pouze vlastní pozemek a zave−
dená elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 22027

PRODÁVÁM několik staveb−
ních parcel o rozloze min. 850

m2 v atraktivní lokalitě v obci
Otín, patřící pod město Klato−
vy. Pozemky jsou situovány na
mírném jihovýchodním svahu.
Cena jednotlivých parcel bude
zahrnovat i budovanou obsluž−
ní komunikaci a přívod pitné
vody na hranu pozemku. Elek−
třinu a plyn lze řešit individuál−
ně – hlavní přívody nedaleko
parcel. Bližší informace na e−
mailu: pozemkyotin@se−
znam.cz. RR 22470

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

KOUPÍM Babetu, i v  nepojízd−
ném stavu, nejsem překupník,
tel.: 721087888. Děkuji za na−
bídku. RR 22485

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1975 VÝKUP −
(chromovaný, dýhovaný,
selský), lustry, lampy, vá−
noční ozdoby, hračky, ho−
dinky, vyznamenání, od−
znaky, a jiné. Možnost vy−
klizení celé pozůstalosti. Zn.
PŘIJEDU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 22040

KOUPÍM ze staré ordinace
železnou prosklenou vitrí−
nu. Dále litinovou výlevku,
starý truhlářský ponk s dře−
věnými závity, řeznický
špalek, různé litinové no−
hy,dílenské lampy, plecho−
vé skříňky se šuplíky. Zn.:
PŘIJEDU, tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 22043 

VÝSTAVA KOSATCŮ, 3.–5.
června 2022, pá: 14–18 h,
so+ne: 10–16 h, v rod−
ném domě A. Němejce, na
nám. A. Němejce čp. 129
v NEPOMUKU, více info
na: www.otto.cz/pavel. RR
22500

VÝSTAVA KOSATCŮ, 10.–
12. června 2022, pá: 14–
18 h, so+ne: 10–16 h,
v moštárně v NÝRSKU,
Křižíkova ulice č.p 779, ví−
ce info na:
www.otto.cz/pavel. RR
22501
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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 22019

PRODÁM zahradní traktor
VIKING, velmi pěkný, hyd−
ropřevodovka, cena
29.000 Kč. Tel
604589329.  RR 22029

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

Blahopřání
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PRODÁM 5 ks letní pneu i ocel.
Disky 175/70–R13. Muškařský
prut, neopreny, stojánek na kap−
ry. Horské kolo Specialized, po−
čítač, levně. Tel.: 702811794.
RR 22467

PRODÁM Citroen C4, r.v. 2011,
obsah 1.6 hdi 68 kw, černá me−
talíza, nový model, esp, abs, el
okna, imobiliser, 2 klíče, klimat−
ronik, 153 tkm, servisní knížka,
velmi pěkný stav, cena:
142.000 Kč, telefon:
723439518. RR 22476

PRODÁM Dacia Sandero r.v.
2009, obsah 1.2 benzin, malá
spotřeba, 1 majitel, abs, el okna,
servisní knížka, klima, el okna,
servo, velmi pěkný stav i vzhled,
cena včetně nové stk a emisí,
89.000 Kč, telefon:
723439518, Klatovy. RR 22477

PRODÁM Peugeot 207, r.v.
2007, obsah 1.4 65 kw, dobrý
typ motoru, najeto 116tkm, abs,
el okna, servo, centrál, 1.maji−
tel, nová stk a emise, cena:
63.000 Kč, KT, Tel: 723439518.
RR 22479

PRODÁM Škoda Favorit For−
man, r.v. 1993, najeto pouze
38 000 km !!!, tažné, original
radio, střešní okno, velmi dobrý
stav, cena 65.000 Kč, krásný
veterán, tel: 723439518. RR
22482

PRODÁM Opel Meriva model
OPC line 1,6 Benzín, r.v. 2008,
97 000km. Klimatizace, couva−
cí čidla, vyhřívané sedačky, zá−
novní celoroční pneu, vyměně−
né rozvody motoru, originál tó−
novaná skla. Cena 120.000 Kč.
Tel. 603535061. 

KOUPÍM Škoda 110R, Rapid,
Garde. Stačí SMS, zavolám.
Tel. 603535061.

PRODÁM Fiat Punto, r.v. 2005,
obsah 1.2 benzin, najeto pouze
65tkm, servisní knížka, bez ko−
roze, 5 dveří, klima, el okna,
centrál, 2x klíč, nová stk a emi−
se, cena: 45.000 Kč, Klatovy,
telefon: 723439518. RR 22478

PRODÁM Citroen Jumpy, r.v.
2009, 1.6 hdi, užitková verze, 3
místa, parkovací senzory, tažné
zařízení, radio, nová stk a emi−
se, dobrý stav, střešní nosič,
cena: 119.000 Kč, Klatovy, tele−
fon: 723439518. RR 22480

PRODÁM Suzuki SX 4, r.v.
2009, obsah 1.5 benzin, černá
metalíza, velmi dobrý stav,
radio, el okna, servo, centrál,
klima, imobiliser, airbagy, cena
včetně nové stk 129.000 Kč,
Tel: 723439518. RR 22481

SUCHE liebe u. ehrliche Partne−
rin für ein Leben in Regensburg.
Akademiker, 70+, 180/80,
NR/NT vielseitig interessiert, ak−
tiv, idealerweise sollte sie mobil
sein, etwas deutsch sprechen,
schlank, attraktiv, unkompliziert,
sportlich, 50–60 Jahre, ohne
Altlasten. Kontakt +49
1715091010, freund.regens−
burg@web.de. RR 22418

63LETÝ muž štíhlé postavy, ne−
kuřák, abstinent, hledá k vážné−
mu seznámení pro trvalý spo−
lečný život nezadanou ženu.
Upřednostním věk do 58 let. Byt
mám, možnost přistěhování.
Tel.: +420 705404111. RR
22443

JEŠTĚ jste nenašla toho pravé−
ho? Rádi Vám pomůžeme najít
partnera v Bavorsku.
www.vdejsedobavorska.cz ne−
bo 702891012.

52/178cm/95kg, nekuřák, ab−
stinent, hledá milou, věrnou že−
nu z okolí H. Týna, Poběžovic,
Hostouně, Bělé nad Radb., Bo−
ru u Tachova. Tel.: 776426005.
RR 22450

64/170, rozv., zajištěný. Hle−
dám elegantní, dominant. paní
– téměř dominu. Souznění du−
ší. Pište prosím SMS. Zavolám.
Tel.: 607293848. RR 22463

HLEDÁM ženu na diskrétní
schůzky. Pište SMS na tel.:
606331064. RR 22484

NĚCO o mně: nekuřák
52/179/85, štíhlejší postavy,
různých zájmů – ve dvou se dá
podnikat cokoli. Něco o Tobě:
sympatická, veselá, prostě fajn
žena do nepohody, štíhlejší po−
stavy do 50 let. Jestli jsi z DO,
KT nebo PJ a okolí a máš zá−
jem o seznámení, budu rád za
Tvoji odpověď na čísle:
728172259. RR 22493

ŠTÍHLOU z Klatov zvu na pu−
bertální hru. Tel.: 724516519.
RR 22497

37/185 NEKUŘÁK, bezdětný,
rád by se seznámil s dívkou vý−
hradně od 16−19 let, ne starší
ženy. Mám rád cestování, toul−
ky přírodou a kulturu.
Tel.:604969788, e−mail: loveh−
vezd@seznam.cz. PM 22005

55/180 HLEDÁ ŽENU k moři,
nejlépe naturistku – není pod−
mínkou. Pozdější vztah možný.
Tel.: 607467062. PM 22074

VDOVA 66 LET z Plzně hledá
kamaráda, možnost i blízké
okolí Plzně, na povídání a pro−
cházky a posezení u kávy. Věk
od 70 let výše. Tel.:
728306471. PM 22078

ŽENA 56/167, štíhlá, mlad. 
vzhledu, hledá novou lásku. 
Mám vše, jen ty mi chybíš. Po− 
kud jsi vysoký muž z Plzně a 
blízk. okolí, s vyřešenou minu− 
lostí, dáme si šanci? Zavolej 
737552884. PM 20072

73LETÁ vdova hledá kamaráda
přiměřeného věku k občasným
procházkám do přírody, náv−
štěvu divadla a na různé spole−
čenské akce. Tel.: 735412613.
PM 22079 

CHCETE POSTAVIT PLOT? Na−
bízíme kompletní realizaci
oplocení. Přijedeme – zaměří−
me – naceníme – zajistíme
materiál – postavíme. Poté si
můžete v klidu užívat bezpečí
vašeho domova. Volejte:
733710319, pište:
bezdek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.

TRÁPÍ vás hrozící exekuce ne−
movitosti? Bojíte se, že přijdete
o majetek? Vše se dá řešit, ni−
kdy není pozdě. Naše právní od−
dělení zdarma zanalyzuje vaši
situaci a najde optimální řešení.
Důležité je nebát se a začít jed−
nat! INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22033

NABIZÍM zednické práce doho−
dou, včetně obkladů a dlažeb
na tel. 776434705.

KOUPÍM tento typ židlí, tento
typ komod, starožitný nábytek
a nábytek do roku 1980. Stav

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22072

NABÍZÍM ze své vlastní výrob−
ny zákusky, fit chlebíčky, ba−
getky, bezlepkovou stravu,
špičky, větrníky a další i do
skla. Možný i rozvoz. Tel.:
737946466. RR 22445

PŘEVEDU záznamy z  videoka−
zet na flešku nebo DVD, levně.
Tel. 777554484. PM 22054

NABÍZÍM stříhání živých plotů,
prořezávání ovocných stromů,
sekání trávy a údržbu i realiza−
ci zahrad. Tel.: 606943086. RR
22089

STAČÍ nám jeden měsíc na pro−
dej vaší nemovitosti. Svěřte
nám k prodeji svou nemovitost
a přesvědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu našich
obchodníků. Dnes zavoláte, zítra
jsme u vás a do měsíce máte
prodáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22034 

HLEDÁTE rychlé a bezpečné ře−
šení? Bojíte se nevýhodných
půjček? Jako jediná realitní kan−
celář v Plzeňském kraji vám vy−
platíme až 80% kupní ceny vaší
nemovitosti předem. Peníze má−
te na účtu do 24 hodin. Neslibu−
jeme – garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
22035

KUPUJETE NEMOVITOST? Pro−
vedeme vás složitou transakcí
krok za krokem. Nemovitost
prověříme technicky i právně a
navíc vyjednáme maximální
SLEVU! Nezaplatíte ani korunu
navíc! Více na www.zkontroluj−
to.cz nebo volejte na
800373309. PM 22036 

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980 a
starožitný nábytek a bytové
doplňky (lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za od−
voz. Tel.: 608887371 / E−ma−
il: nabytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo pro−
zvonit. Odpovím.  RR 22073

PRODÁM jehňata kamerun−
ských ovcí a výletky červených
pštrosů. Okr. Domažlice. Tel.:
606231922. RR 22419

PÁNOVÉ, NYNÍ SUPER PŘÍZNI−
VÁ LETNÍ CENA! Pohledná sexy
blond, příjemná s pevnými ňad−
ry č. 5. V  diskr. bytečku se
mnou např. úžasný hluboký orá−
lek a ostatní… Udělejte si výlet
pánové od 18 až xxx let. Pocho−
pení mám. Pouze volat, SMS ne,
od 8 hod. ráno tel. 731002305.
PM 22076

PROVÁDÍM zednické prá−
ce – omítky, malířské prá−
ce, rekonstrukce bytového
jádra, obklady, dlažby,
bourací práce a další prá−
ce dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlicko,
Sušicko a okolí. Rozumné
ceny. Tel.: 721757399. RR
22056

JAWA, ČZ, STADION, MA−
NET a jiné… Koupím staré
československé motocyk−
ly všech značek, v jakém−
koliv stavu i jednotlivé dí−
ly. Přijedu ihned, platím
ihned v hotovosti. Slušné
a férové jednání. Tel.:
607946866. E−mail:
klsp@seznam.cz.  RR
22142

ZEDNICKÁ PARTA provádí
rekonstrukce, strojní omí−
tání, obklady, dlažby, jádra
a veškeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
22053

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

PRODÁM  IBC Nádrž 1000
litrů, na paletě v ochranné
kleci, rozměry: 120x100
cm výška 120 cm, váha
cca. 65 kg, pěkné čisté od
1.600 Kč, k odběru v Kla−
tovech. Info na tel.
722660668. RR 21002
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