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11. léto s muzikou: Dolní Lhota u Klatov
V červenci jsou pro milovníky dobré dechovky, zábavy a tance připraveny
další dvě vystoupení na krytém parketu v Dolní Lhotě u Klatov. 
3. července – DOUBRAVANKA z Prachatic, 15.00−19.00 hod. 
17. července – MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA ze Šumavy, 15.00–19.00 hod.
A nezapomeňte, že 7. srp−
na se můžete těšit na
CHODOVARKU z Chodové
Plané a 28. srpna na VE−
SELOU MUZIKU Z CHOD−
SKA. 
Tančete a bavte se při oblí−
bených melodiích a v milé
přátelské atmosféře, kte−
rou tak snadno nezažijete.

Milí čtenáři, 
v letošním červen−
covém úvodníku ne−
mohu nevzpome−
nout, že v chvatu
každodenních staro−
stí a přívalu informa−
cí všeho druhu by
nám v redakci má−
lem uniklo, že právě
v červenci před dva−
cetipěti lety, ve čtvrt−
ek 24. 7. 1997, vy−

šlo první číslo Rozhledu. Bylo to vydání,
které vznikalo s mnoha technickými potí−
žemi, ale s ryzím nadšením autorů a vy−
davatele vytvořit pro čtenáře Klatovska a
Domažlicka noviny, které tu ještě nebyly.
Noviny, které budou plnit nejen svoji zá−
kladní regionální zpravodajskou funkci,
ale budou čtenáře i bavit a pro inzerenty
se stanou jejich další výkladní skříní, v níž
mohou představovat to, co vyrábějí, nebo
prodávají. Byly to také ve své době první
noviny, které byly tištěny plnobarevně. 
Dnes se tyto věci mohou zdát samozřej−
mé, ale ve své době jsme byli opravdu
průkopníci v mnoha směrech. Rozhled
byl prvním tištěným periodikem v celé

ČR, které jste pravidelně dostávali zdar−
ma. Čtenáři jej dostávali vždy začátkem
měsíce do své schránky v místě bydliště
a společně s distribucí České pošty jsme
tak vytvořili model, který po nás zkoušeli
převzít mnozí následovníci. Sami jsme se
v té době začínali učit pracovat s mnoha
novými grafickými programy, ale jen díky
tomu, že jsme je zvládli, jsme také mohli
nabízet rychlejší a mnohem kvalitnější tis−
kové služby, než mnohem větší konkuren−
ce na trhu. Nikdy také nezapomenu na
první cestu do tiskárny v Českých Budě−
jovicích. Neuměli jsme tehdy nahrát tolik
dat na mobilní medium, které v té době
ani nebylo k dostání, čas vydání nás ale
tlačil, a tak Roman Schavel, který nám
tehdy technicky pomáhal, popadl se
svým elánem celý počítač a odvezl jej
vlastním autem do tiskárny, aby první
Rozhled mohl vyjít včas. Při dalším vydání
mě zase zradil můj stařičký automobil a
o půlnoci mě jel vzít na lano vydavatel Ing.
Richard Vogel. Každé z prvních vydání
bylo něčím výjimečné, ale brzy jsme
všechny začátečnické potíže odstranili. 
Konec devadesátých let nebyla jen doba
mafiánů, jak se nám někdy pokouší na−
mluvit televize. Možná, že toho bylo více

v Praze, ale já mám toto období spojené
s mnoha zajímavými a pracovitými lidmi,
kteří v sobě našli dost odvahy a síly, aby
si splnili svoje přání a tužby, začali podni−
kat. Období, kdy se otevíral jeden obchod
za druhým, kdy přibývalo mnoho malých
firem a živnostníků. Prodavači se na vás
v malých pekárnách, řeznictvích, zeleni−
nách usmívali, děkovali vám za nákup a
přidávali malou pozornost dětem. Byla to
doba v mnohém krásná a jsem rád, že
jsem byl u toho a Rozhled mohl přispět
k jejich prosperitě. Největší radost mám,
když vidím, že mnohý z těch podnikatelů,
který s námi nebo krátce po nás začal
podnikat a využil naše inzertní možnosti,
podniká i dnes, je úspěšný, silnější a i na−
dále s námi spolupracuje. Mohu tak mít
dojem, že k jeho úspěchu trošku přispěl a
přispívá i náš Rozhled.
Za pětadvacet let se u nás změnilo mno−
hé. Máme technicky kvalitnější noviny,
lepší techniku a namísto 33 000 výtisků
tiskneme pro Klatovsko a Domažlicko
64 000 výtisků a společně s titulem Pl−
zeňský Rozhled 120 000 výtisků. Stejná
je distribuce. Zdarma prostřednictvím Če−
ské pošty do schránek domácností. 
V červenci na nás jistě čekají samé pěk−

né a příjemné zážitky. Mnozí z nás odjíž−
dějí na dovolené a těm, kteří zde zůsta−
nou, by neměla ujít tradiční klatovská
pouť s množstvím technických atrakcí,
po covidové pauze obnoveným Meziná−
rodním folklorním festivalem a s tradič−
ním průvodem se zázračným obrazem
Panny Marie. Na klatovskou pouť se nej−
více těší děti a mládež, ale i ti z nás, kteří
se nemohou už dočkat zábavy na obvy−
klých technických atrakcích na Erbenově
náměstí. Patří neodmyslitelně ke každé
pouti a my, co již něco pamatujeme, si
při nich rádi připomeneme první řetízká−
če, houpačky, elektrická autíčka a střel−
nice, kde byla vystřelena nejedna růže a
zlomeno nejedno dívčí srdce. Možná si
někdo z nás ještě nějakou tu růži vystřelí
a nějaké dívčí srdce potěší.
Protože stejně jako vy, se také v redakci
už těšíme na hezkou dovolenou a radosti
někde na horách nebo u vody, přejeme
vám i sobě hezké léto, žádné povodně,
kroupy, šílená vedra, války a jiná neštěstí,
jen příjemné a ospalé léto na plovárnách
či u moře. 
Hezký červenec, Klatovskou pouť, po−
kud přijedete, a příjemné čtení Rozhle−
du přeje Karel Bárta, šéfredaktor.

Doubravanka z Prachatic
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150 traktorů a 80 veteránů bylo ke
zhlédnutí na brnířovské návsi. Jako
vždy přijelo zase několik traktorů
s „novým kabátem“ a také několik
unikátů. 
Velkým překvapením i pro nás pořada−
tele bylo, když se vedle předem ohláše−
ného traktoru ZETOR 25A−polopás, ob−
jevil zcela nečekaně jeho „starší bratr“
ZETOR 50 super−polopás, také po zda−
řilé renovaci. Novinkou v Brnířově byl
i tříkolový RITSCHER r.v. 1936. Velmi

zajímavý byl traktor ŠKODA 20 HT r. v.
1942, jeden z posledních válečných
traktorů vyráběných ve Škoda Plzeň
(pak už byla jen zbrojní výroba). Údaj−
ně jsou dochovány jen 2 kusy v ČR. 
I mezi veterány bylo několik zajíma−
vých aut. Přijela ŠKODA TREKK, která
se v létech 1967–1972 vyráběla jen na
Novém Zélandu z dílů tehdy vyráběné−
ho vozu ŠKODA Octavia−combi. Na
Novém Zélandu se na tyto podvozky
s motorem vyráběly různé nástavby –

hlavně pro místní farmáře. Unikátním
autem byl zajisté i RENAULT A110 Alpi−
ne r. v. 1969. Tento vůz my pamětníci
pamatujeme, když s ním v 70. letech

jezdila slavná posádka Hubáček – ing.
Rieger při rally Vltava v korábských
serpentinách.

Za SDH Mirek Beneš, Brnířov

Setkání starých traktorů v Brnířově se vydařilo

Na závěr byli oceněni:
Nejstarší traktor: SVOBODA DK12 r.v.1934 – p. Šimáček, Luby−Skalná 
Auto: LAURIN KLEMENT 1925 – hasiči Kdyně
Moto: ČZ 175 special 1938 – p. Gabriel, Koloveč
Nejvzdálenější účastník: p. Brožka z Mahouše, který přivezl unikát ZETOR
50 super polopás.
Kolekci nejzajímavějších traktorů přivezl p. Kohout z Heřmanovy Hutě – ZE−
TOR 25 polopás a další 3 americké traktory.
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V sobotu, 4. června 2022, se kopec
pod rozhlednou sv. Markéty u Dlažova
proměnil v pohádkový les. Více než
140 dětí ten den procházelo z pohádky
do pohádky a v každé z nich plnily nej−
různější zkoušky a úkoly. 
U vodnice si musely pohlídat své dušič−
ky a ulovit přitom co nejvíce rybiček, še−
rif je nepustil dál, dokud správně nezací−
lily ze vduchovky na terče, vyzkoušely
si, jaké to je být hasičem a včelkám po−
máhaly sbírat lentilkový med. S pejskem
a kočičkou vařily dort, u pirátů přechá−
zely přes rozbouřené moře, Manka a
Rumcajs je konfrontovali s historickou
relikvií, kterou my, dříve narození, známe

jako valchu, u Křemílka
s Vochomůrkou se vě−
novaly hodu palačinkou,
ochutnaly šmoulí esenci
a pod vedením Garga−
mela s Azraelem zkou−
šely i šmouly ulovit. 
Na více než 3 kilometry
dlouhé stezce mohly
navštívit Trautenberka
s Krakonošem, Karkulku
s vlkem (babička už by−
la, bohužel tou dobou
snědená), podívaly se
i, jak se žije Šrekovi
s Fionou, Ferdovi a Be−

rušce i Machovi s Šebestovou. Dokonce
zavítaly i na úplně jiný kontinent za po−
krevními bratry Vinettouem a Old Shat−
terhandem, kde měly možnost vidět nej−

en indiánské tee−pee, ale
mohly si vyzkoušet
i střelbu z luku. Cestou
potkávaly čerty a čertice,
čaroděje a čarodějky či
Klapzubovu (skoro) jede−
náctku.
Na své si přišli i rodiče,
protože ti si zase mohli
dát, ne tu Klapzubovu, ale
tekutou a vychlazenou je−
denáctku k výborným do−
mácím klobásám a vo−
šouchům. Pro děti byly
nachystány špekáčky,
nanuky, koblížky a spous−
ta cen za plnění úkolů.

Přece jen, když projdete tolika pohádko−
vými světy, tuze vám vyhládne. Celkem
bylo pro účastníky tento rok připraveno
19 stanovišť. 6 přímo na dlažovském
fotbalovém hřišti a 13 na stezce.
Tento kouzelný den by nemohl proběh−
nout bez nadšení a odhodlání pořada−
tele – Okrsku sboru dobrovolných ha−
sičů (SDH) Dlažov, pod který patří SDH
Běhařov, Buková, Dlažov, Miletice,
Slavíkovice a Soustov a finančního

přispění obce Dlažov. Všechny postavy
napříč pohádkovým spektrem se shod−
ly, že hnacím motorem celé akce při
jejím zrodu, přípravách a realizaci by−
la Radka Němcová, které tímto všichni
srdečně děkují.
Kdo jste tuto unikátní událost letos ne−
stihli, nezoufejte. Na další cestu do po−
hádek pod sv. Markétou se můžete těšit
zase za dva roky.      Alena Kunzfeldová

Pohádkový les v Dlažově
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Zahrádka, chata se zahrádkou – Klatovy a okolí 700 000 Kč
Rekreační chata, voda podmínka, do 15ti km od Domažlic 800 000 Kč
Chalupa s vodou a elektřinou v Koloveč, Srbice, Blížejov 900 000 Kč
Rekreační chata u Hnačovského rybníka 800 000 Kč
Zděná či dřevěná chata – Babylon, Kout na Šumavě 900 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci Hartmanice, Sušice, Kašperské hory 1 200 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí Modrava, Srní, Prášily 1 500 000 Kč
Chalupa k trvalému bydlení Domažlicko 1 300 000 Kč
Rodinný dům Přeštice 2 200 000 Kč
Rodinný dům Horšovský Týn 2 000 000 Kč
RD v lepším stavu Stod, Chotěšov, Holýšov 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Domažlice a okolí 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Klatovy, Štěpánovice, Vrhaveč, Týnec 2 800 000 Kč

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

3.200.000 Kč 2.599.000 Kč

3.999.000 KčD 10.999.000 Kč
Rodinný dům 5+1/G (328m2), Mohylová ul., Plzeň

Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 328m2

v Plzni, Mohylové ul. Dům má dispozici 5+1 a je částeč−
ně podsklepen. I.NP: kuchyně, 2x pokoj, koupelna; II.NP:
3x pokoj, koupelna. IS: obecní vodovod, elektřina
220/380V, obecní kanalizace, topení: ústřední plynové.
U domu se dále nachází garáž. Možno financovat hypo−
tečním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme. 

Doporučujeme vidět! & 734 319 302

2.499.000 Kč 

3.650.000 Kč
Rodinný dům 3+1 (894m2), Lštění
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 894m2

v obci Lštění (Blížejov), okr. Domažlice o zastavěné plo−
še 120m2. Nemovitost má dispozici 3+1 a je částečně
podsklepena. Na pozemku se dále nachází stodola a ga−
ráž. IS: voda−vlastní studna, plyn, el. 220/380V, obecní
kanalizace, topení: ústřední (plyn. kotel + kotel na TP)
+ lokální TP. 

Vřele doporučujeme! & 734 319 302

3.099.000 Kč
2+kk (47m2), Edvarda Beneše ul., Plzeň
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+kk o výměře
47m2 v Plzni, ul. E. Beneše. Byt je v osobním vlastnictví
a nachází se ve 3. patře cihlového domu bez výtahu. Byt
je v původním stavu. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému
bydlení v žádané lokalitě. K bytu náleží sklep. Fond oprav
1.880,− Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost. Možno
financovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma 
zprostředkujeme. 
Vřele doporučujeme! & 734 319 302 

3.799.000 Kč
3+1 (51m2), ul. Klatovská, Plzeň – Bory
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 3+1 (vkus−
ně předělán v roce 2018 z 2+1) o podlahové ploše 50,70m2,
který prošel v roce 2018 kompletní rekonstrukcí. Byt se nachází
ve 3.patře cihlového domu bez výtahu v městské části Jižní Před−
městí v ulici Klatovská. Bytová jednotka se skládá z kuchyně, tří
pokojů, předsíně, koupelny a toalety. Kuchyně se prodává kom−
pletně zařízena spotřebiči. K bytu náleží také prostorný sklep v
suterénu domu. Vytápění bytu je dálkové. Fond oprav je ve výši
1.217,− Kč a náklady na otop, vodné a stočné a ostatní služby
pro 3 dospělé činí 1500,− Kč. & 734 319 301

G

G

GE

3+1 (59m2), ul. Malé náměstí, Dýšina
Nabízíme k prodeji byt o dispozici 3+1 (vkusně předělán v roce
2014 na 3+1) o čisté podlahové ploše 58 m2, který dále prošel
vkusnou rekonstrukcí. Byt se nachází ve zvýšeném přízemí cihlo−
vého domu v obci Dýšina v ulici Malé náměstí. V roce 2019 pro−
běhla revitalizace bytového domu (zateplení, fasáda, střecha).
Bytová jednotka se skládá z kuchyně, obývacího pokoje, ložnice,
dětského pokoje, předsíně, koupelny a toalety. Kuchyně i byt se
prodává kompletně zařízen. Byt je vybaven krbovými kamny
v obývacím pokoji. K bytu náleží také prostorný sklep o velikosti
1,6m2. Vytápění a ohřev vody je zajištěn vlastním plynovým kot−
lem. Fond oprav je cca ve výši 1.763,− Kč. 734 319 301

G

2+1 (49m2), ul. Stromořadí, Dobřany  
Nabízíme k prodeji byt v novostavbě z roku 2020 o dispozici 2+1
o čisté podlahové ploše 49,30 m2. Byt se nachází v přízemí cihlo−
vého domu v klidné části Dobřan, v ulici Stromořadí. Bytová
jednotka se skládá z kuchyně, obývacího pokoje, ložnice, předsí−
ně, koupelny se sprchovým koutem, samostatného WC a tech−
nické místnosti (komory). Kuchyně se prodává zařízena spotřebi−
či (chladnička, elektrická trouba, varná deska, digestoř). K bytu
náleží vlastní parkovací stání a podíl na zahradě s posezením. Vy−
tápění a ohřev vody je dálkový (společná plynová kotelna v do−
mě). Fond oprav je ve výši 490,−Kč. & 734 319 301  

Komerční objekt (258m2), ul. Ruská, Mariánské Lázně
Nabízíme k prodeji komerční nemovitost, budovu (dříve galerie,
rychlé občerstvení a poté kadeřnictví a tiskárna). Aktuálně je stav
nemovitosti k rekonstrukci a sestává se z tří místností, a sociální−
ho zázemí. Do budovy možnost vstoupit dvěma vchody. Budova
stojí na pozemku o ploše 143m2, ke které přiléhá zahrada o veli−
kosti 115m2. IS. El. 230/400V, obecní vodovod i kanalizace.
K nemovitosti je vyhotovena studie na výstavbu bytového domu
s třemi nadzemními podlažími. V 1.NP by se nacházely 3 garáže
o celkové velikosti 118m2. V 2.NP by se nacházel byt 2+KK
(58m2) a 3+KK(67m2) a ve 3.NP byt 3+KK(104m2).

& 734 319 301   

Rodinný dům 5+1 (677m2), Vlkošov
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 677m2 ve
Vlkošově (Bezvěrov), okr. Plzeň−sever. Dům má dispozici
5+1 s koupelnou a WC. Dům je podsklepen. IS: obecní
vodovod, elektřina 220/380V, septik, topení: ústřední tuhá
paliva. Na pozemku se dále nachází stodola, zděné kolny.
Možno financovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma
zprostředkujeme. 

Doporučujeme vidět! & 734 319 302 

G G



Při přípravě na klatovskou pouť jsme
navštívili také známé Řeznictví
U Pavlíka, v ulici Pod Koníčky v Kla−
tovech, abychom si nechali poradit,
jak nejlépe pohostit všechny příbuz−
né, kteří se, jak je letitou tradicí, na
pouť přijedou podívat. 
„Určitě bych doporučil tradiční po−
hoštění vepřovým, nebo telecím sma−
ženým řízkem,“ radí pan Pavel Havlí−

ček. „Je jen málo lidí, kteří si nedají ke
svátečnímu obědu řízek. Telecí řízek
bude chutnat určitě i tomu, kdo sledu−

je svoji váhu a jindy by si vybral třeba
nějaké kuřecí maso. Dobře vyzrálé
telecí je také mnohem chutnější a
hodnotnější maso než kuřecí, přitom
je také velice dobře stravitelné a vhod−
né i pro dietní stravování pro děti i pro
starší lidi. Ocení jej proto i lidé, kteří
chtějí hubnout, nebo mají problémy
s trávením. Má ještě méně kalorií než
například králičí maso.

Kdo má raději vepřové, nabídnu mu
na řízek samozřejmě vepřovou krko−
vičku, ale i vepřovou kotletu. Někdy se

lidé mylně domnívají, že z kotlety je ří−
zek příliš suchý. Jen ať se zákazníci
přijdou poradit, velice rád jim prozra−
dím, jak udělat řízek z kotlety tak, aby
nebyl suchý, ale krásně
šťavnatý. 
Samozřejmě, že pora−
dím s nákupem nejlepší−
ho masa i těm, kteří se
rozhodnou pohostit rodi−
nu a příbuzné klasickou
vepřovou pečení se zelím
a knedlíkem, nebo hovězí
svíčkovou s knedlíkem.
Také o pouti můžete rodi−
nu určitě pozvat na po−
řádnou grilovačku na zahradě. Mohu
na ni doporučit vepřovou krkovičku
naloženou ve skvělé pikantní mariná−
dě Texas, nebo tři nové grilovací klo−
básy, které jsou před poutí v cenové
akci. Mírně pikantní Grilovací klobása
s papričkou Jalapeňos, Grilovací klo−

bása jemná s bylinkami a výborná na
opečení je lehce ostrá Toskánská klo−
bása se sušenými rajčaty a bylinkami. 
Na pouťové občerstvení mohu doporu−

čit i dvakrát zauzené párečky a samo−
zřejmě již dobře známé nejlepší špe−
káčky na světě a jen z masa vyrobené
Pavlíkovy špekáčky. Přijďte k nám, do−
bře nakoupíte jen české maso a pod−
poříte tím i české zemědělce“, zve zá−
kazníky pan Pavel Havlíček.            (kr)
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Na pouťový stůl patří řízek od Pavlíka
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Se zdražováním elektrické energie
roste zájem o fotovoltaické elek−
trárny (FVE) pro rodinné domy i fir−
my. Důležitým prvkem je bateriové
úložiště elektrické energie. Slouží
pro krátkodobé uskladnění elektric−
ké energie na dobu, kdy panely nej−
sou již schopné potřebnou energii
vyrobit. Právě o akumulátorovém
úložišti solárních elektráren jsme si
povídali s Ing. Jiřím Gabrielem,
majitelem klatovské firmy Project
Autoaku s.r.o., která se dlouhodobě
zabývá prodejem, servisem a výku−
pem akumulátorů všech velikostí
i účelu použití.
„Ekonomickou efektivitu fotovoltaické
elektrárny významně ovlivňuje použití
bateriového úložiště. V této souvislos−
ti se nejčastěji hovoří o lithiových ba−
teriích, které v současné době začínají
ovládat trh a jejichž popularita vzrostla
zejména v souvislosti s rozvojem
elektromobility a expanzí aku elektric−
kého nářadí. Má ještě smysl hovořit
o klasických olověných akumuláto−
rech?“ seznamuje nás Ing. Gabriel
s málo známými skutečnostmi.
„Olověné baterie nejsou historií a
stále se vyvíjejí. EU vypsala nové vě−
decké granty s cílem olověné baterie
dále zlevnit a zvýšit cyklickou odol−
nost až na 10 000 cyklů. Je to také
proto, že na zvyšující se zájem o aku−
mulátory není dostatek lithia. Nelze te−
dy očekávat výrazné zlevnění lithio−
vých baterií. Od počátku covidové kri−

ze lithiové články zdražily na dvojná−
sobek, olověné cca o 25 %.“
Jaké jsou rozdíly mezi lithiovou
a olověnou baterií?
„Základní výhodou lithiové baterie je
menší velikost a nižší hmotnost. Na−
pětí článku je vyšší, vybíjecí napěťová
křivka je plochá a dochází jen k malé−
mu samovybíjení. Hlavní nevýhodou
je použití reaktivního lithia, které na
vzduchu vlivem vlhkosti degraduje. Při
porušení článku a vniknutí
vzdušné vlhkosti dojde
k bouřlivé reakci a po−
žáru. K požáru dojde
i při nadměrném za−
hřátí, ať už vinou pře−
hřátí vnějším tepelným
zdrojem, přebíjením
nebo zkratem uvnitř
článku. Požár nelze
uhasit, pouze chladit,
třeba obecně známým ponořením do
vody. Teploty při hoření mohou dosa−
hovat 2 500 °C. Pro bezpečný provoz
baterie je nutné použití složitých obvo−
dů pro hlídání napětí, teploty a balan−
cování článků (BMS).“
A co za argumenty máte pro použití
olověných baterií?
„Olověné baterie jsou dodnes nejroz−
šířenější technologií akumulace elek−
třiny. Jejich výhodou proti lithiu je niž−
ší cena, vyšší bezpečnost, dostatek
zásob olova a baterie, která doslouži−
la, je stále prodejná k recyklaci. Mo−
derní VRLA typy olověných baterií

jsou hermeticky uzavřené, za normál−
ního provozu nedochází k úniku plynů
ani aerosolu kyseliny. Snášejí vysoké
vybíjecí proudy. Hlavní nevýhodou
olověných baterií je větší objem a vy−
soká hmotnost, to ale ve stacionár−
ních aplikacích nemusí vadit.“ 
Má význam akumulace elektřiny
v budovách?
„S cenou elektrické energie se stává
bateriové úložiště stále zajímavější
součástí FVE. Cena akumulované
kWh dnes začíná cca od 3 Kč/kWh.
V rodinných domech se používají ba−
teriová úložiště nejčastěji 2 kWh až

10 kWh. Ekonomické parametry
navrhovaného řešení fotovoltaic−
ké elektrárny nejsou jen o aktuál−

ní ceně silové
elektřiny, ale lze
r e a l i z o v a t
i úspory plateb
za distribuci a
r e z e r v o v a n ý
příkon (platba
„za jistič“). Do−

poručuji při realizaci FVE vždy počítat
s možností doplnění FVE v budoucnu
o bateriové úložiště.“ 
Častou výtkou na adresu olověných
baterií je nízká hloubka vybíjení. 
„Tento argument zní často, ale podí−
vejme se, jaká je realita. Optimální
cyklickou životnost má olověná bate−
rie při vybíjení do 50 % kapacity, vy−
užitelných je tedy 50 % kapacity. U lit−
hiové baterie je potřeba udržovat cykly
vybíjení a nabíjení baterie v rozmezí
20 % až 80 % kapacity. Skutečně vy−
užitelná energie je tedy 60 % reálné
kapacity, podobně jako u olova. Hlub−

ší vybíjení i vyšší nabíjení lithiovou ba−
terii rychle poškozuje.“ 
A jak je to s počtem cyklů vybití
a nabití?
„Cyklická životnost baterií obou sys−
témů je přímo závislá na hloubce vy−
bití baterie. Často bývá u lithiových
baterií pro fotovoltaiku udáván počet
cyklů 10 000 a více. Ale jakých cyklů?
Při star tování vozidla se jedná také
o vybíjení baterie a kupříkladu GS
 YUASA deklaruje u olověných AGM
baterií 340 000 startovacích (vybíje−
cích) cyklů. Vidíte, že bez definování
cyklu není údaj o počtu cyklů rele−
vantní. U lithiových baterií lze reálně
počítat s počtem 2 000 a více plných
cyklů při využití cca 60 % energie.
Olověné baterie AGM a GEL dosahují
také 2 000 plných vybíjecích cyklů při
využití 50 %, respektive 80 % energie.
Rozumně udávaná životnost je tedy
přibližně 2000+ plných cyklů pro oba
systémy.“ 
A časová životnost baterií? 
„Časová životnost je lepší u olověných
baterií, které dnes dosahují reálné ži−
votnosti v optimálních podmínkách 12
až 20 let, zatímco u lithiových baterií je
životnost v optimálních podmínkách
cca 10+ let. U dobře navrženého úlo−
žiště bude ale z ekonomických důvodů
vždy důležitější cyklická životnost.
Proto mohu závěrem s plnou odpověd−
ností uvést, že lithiové baterie jsou
dnes nejlepší volbou pro přenosné a
mobilní aplikace. Jen namátkou, mobi−
ly, tablety, notebooky, ruční nářadí,
elektrokola a nakonec i tolik diskutova−
ná elektrovozidla se bez nich již ne−
obejdou. Ve stacionárních aplikacích,
kdy nevadí vysoká hmotnost a velký
objem, tedy i u FVE, jednoznačně stále
vede olověná baterie.“                     (pi)

Elektrochemické skladování el. energie ve fotovoltaických elektrárnách

Je olovo historií?
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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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Prázdniny jsou pro naše žáky a dva
měsíce volna si určitě užijí naplno.
Ale škola zahálet nebude. Máme
v plánu modernizaci plynové kotelny
v hlavní budově na nábřeží Kpt. Ná−
lepky. Budeme instalovat nové kon−
denzační kotle a slibujeme si, že tím
zvýšíme efektivitu vytápění. Zároveň
bude probíhat částečná rekonstruk−
ce prostoru šaten. Dále budou probí−
hat přípravné práce na rekonstrukci
koupelen a sociálního zařízení
v  jednotlivých pokojích na našem
Domově mládeže. 
n Modernizaci výukových prostor
neplánujete?
Ta nás čeká příští prázdniny. V plánu
máme rekonstrukci celkem 6 strojíren−
ských učeben a elektrolaboratoří, dvou
přilehlých kabinetů včetně komplet ná−
bytkového vybavení a pořízení nových
výukových pomůcek. Takže škola zase
nebude mít žádné prázdniny.

n Školní rok 2021/2022 skončil.
Jaký byl?
Výuka se vrátila téměř do běžných
kolejí, protože žáci strávili ve škol−
ních lavicích podstatně více času než
v  předchozím školním roce. Systém
karantén sice omezoval provoz, ale
už ne tak výrazně, jako v  době ne−
jtvrdších covidových opatřeních. Co
se týče maturit, jsou výsledky velmi
podobné těm, které byly před covi−
dovými léty.
n Byl letos zájem o studium na va−
ší škole?
V přijímacím řízení se nám podařilo
opět nabrat více žáků než v  loň−
ském roce. Po mnoha letech máme
tři kompletně plné třídy automecha−
niků, elektrotechniků a ekonomic−
kou třídu se zaměřením na informa−
tiku a reklamu. Ve všech těchto tří−
dách máme 30 žáků, to je pozitivní
zpráva. n A ta negativní?

Podstatně menší zájem, než jsme
očekávali, je o obory strojírenství,
strojní mechanik a obráběč kovů. Tam
jsme počty nenaplnili. Zjišťoval jsem
situaci i na jiných školách s  technic−
kým zaměřením a dá se říci, že je to
současný trend. O strojírenské učební
i studijní obory není velký zájem a je
to velká škoda. Řada firem a provozů
v  našem regionu má velký zájem
o strojaře, seřizovače, obráběče a
elektrotechniky a na nás se obracejí,
protože mají s našimi absolventy vel−
mi dobré zkušenosti. Strojírenské
obory mají v  našem regionu značné
uplatnění a firmy nabízejí studentům

už v průběhu studia řadu vý−
hod. Je to zajímavý obor,
který se od rýsovacího prk−
na přesunul ke konstruování
pomocí  počítače. Například
dnes naši žáci vytvářejí kro−
mě jiného 3D modely, vy−
tisknou je pomocí 3D tiská−
ren a ověřují jejich funkč−
nost. Učí se programovat
CNC stroje, což je u firem ta−
ké žádaný trend. Žáci se za−
bývají rovněž konstrukční a
technologickou přípravou
výroby a měřením v  oblasti
kontroly a řízení jakosti. Pro
absolventy těchto oborů je
kromě okamžitého uplatnění
v  praxi možné rovněž další
studium například na Fakultě
strojní ZČU v Plzni.
n Chcete tím říci, že strojí−

renské obory jsou u mladých lidí na
druhé koleji?
Mám takový dojem a je to škoda. Ale
snažíme se propagovat tyto obory,
abychom získali více žáků. Základním
školám jsme například nabídli, že mo−
hou v  rámci posledních dnů přijít
k nám na ukázkové dny zaměřené na
techniku. Měli jsme tady 25 žáků
z nýrské základní školy. 
n Co popřát žákům pro letošní práz−
dniny?
Aby si odpočinuli, protože uplynulé
školní roky byly těžší, než se na první
pohled může zdát. Aby načerpali dost
síly a chuti opět v  září zasednout do
školních lavic.                               (red)

„Budou prázdniny na Střední
průmyslové škole v Klatovech?“
na to jsme se zeptali jejího ředitele Ing. Bohumíra Kopeckého.
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Ředitel Střední průmyslové školy v Klatovech
Ing. Bohumír Kopecký.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redakce nenese odpovědnost za obsah placené inzerce.



15Rozhled 7/2022



16 Rozhled 7/2022

Na Předních Paštích se narodila spisovatelka Marie Malá, rozená Hofmannová, která se přičinila o sou−
časný věhlas tohoto zastrčeného koutu našeho kraje. Svými působivými díly dovedla partu nadšenců
k poničeným či doslova zmizelým místům, kteří přiložili ruce k dílu při obnově kapliček na Paštích. 
Původní kaplička v těchto místech přináležela ke statku čp. 22, majitelů rodiny
Schröderů. Postupně se počaly odhalovat a znovu vysvěcovat další kapličky, do−
slova v dohledu půvabné řeky Křemelné a míst starých šachet, kde se kdysi dolo−
valo zlato. Nově zbudované kapličky mají v sobě skvosty v podobě malých pamět−
ních knížeček, které zde Marie Malá zanechala od 28. června 2014. Dnes se mi ty−
to skvosty dostaly do ruky a já je otevírám jak svátost oltářní, abych jejich zápisy
uvedl v život.
V malých pamětních knížečkách najdeme záznamy z celých Čech, Moravy i býva−
lého Československa. Šumavská putování krajinou tak dostala rámec nový, právě
díky lidem! Karel Fořt, Sušice

Z pamětních knížeček se například dozvídám:
„Je nádherný podvečer, sedím tu sama, z listoví se
ozývá ptačí zpěv. Odcházející sluneční paprsky kloní
svou hlavu k obzoru a já se zhluboka nadechuji, dý−
chám čerstvý vzduch. Dole zurčí řeka a já si před−
stavuji, jak zde asi žili lidé…“

„Je zde cítit stesk i lítost nad těmito opuštěnými
krásnými místy. Jak rád bych se retrospektivně
podíval do minulých časů. Dojetí mne jímá. Jak
rád bych se podíval těm lidem do tváře, do očí. Je−
jich údělem byl „tvrdý chléb“. Vydobýt si zde obži−
vu znamenalo velkou odvahu a pevnou vůli jít živo−
tem v nelehkých podmínkách – stále vpřed.“

„Na Šumavě je krásně. Jsem rád, že jsem se zde
narodil a že se sem mohu vracet! Často se toulá−
me šumavskou přírodou a tohle krásné místo nás
stále láká novými a novými objevy. Je to místo
bez davů turistů, kde člověk je sám sebou!“ 

Ze Šumavy: Poklady pašteckých kapliček
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Po nepříjemně dlouhé covidové pau−
ze se mohou příznivci folkloru, tance,
hudby a krásných lidových krojů opět
těšit na tradiční Mezinárodní folklor−
ní festival konaný u příležitosti kla−
tovské pouti. 
Letošní již 27. ročník
MFF se uskuteční od 7.
do 10. července a pořádá
jej Folklorní spolek Šu−
mava Klatovy ve spolu−
práci s městem Klatovy,
Tělocvičnou jednotou
Sokol Klatovy, Sušickým
kulturním centrem a fol−
klorním souborem Šu−
mava. 
Ve čtyřech festivalových
dnech se v Klatovech,
v Sušici na náměstí a na
několika dalších místech
představí Cimbálová mu−
zika České filharmonie,
Všetečníci – slovenská
skupina tanečního humoru, Detský
foklórny súbor Dratvárik ze Slovenské
Ľupči, Dětský folklorní soubor Holúbek
z Lašska, Soubor písní a tanců Dyleň
z oblasti Karlovarska a Poohří, Folkór−
ny súbor Mladosť z Dubnice nad Vá−
hom, Národopisný soubor Postřekov

z Chodska, Konrádyho dudácká muzi−
ka z Domažlic a také domácí FS Šu−
mava a DFS Šumavánek z Klatov. 
Letošní festival bude provázet i řada
novinek. Již ve středu 6. července v 18
hodin se můžete podívat na předfesti−

valové vystoupení Dětského folklorní−
ho souboru Šumavánek a Národopis−
ného souboru Postřekov v prostorách
nádvoří Jezuitské koleje. Diváci v Suši−
ci na náměstí se poprvé setkají s fol−
klorním vystoupením již ve čtvrtek od
16. hodin v provedení DFS Dratvárik.

Svým tancem potěší soubory starší
generaci v pátek v Domově pokojného
stáří Naší Paní v Klatovech. Slavnostní
zahájení s účastí všech souborů je plá−
nováno na pátek od 18. hodin na kla−
tovském náměstí. Speciálním hostem

programu bude od 20.30 hodin Cim−
bálová muzika České filharmonie s po−
řadem Od klasiky po folklor. 
Novinkou sobotního programu je „Fol−
klorní tančírna pod taktovnou Šuma−
vánku“ od 14.45 na hlavním podiu a
od 16. do 18. hodin speciální program

na nádvoří Jezuitské koleje s názvem
„Nespi a nedřímej, pojď, víno nalejvej“
aneb povídání o tom, jak v Klatovech
vzniklo první moravské vinařství, mož−
ná k tomu i zazpíváme a určitě bude
degustace vín od Vinařství Šterberg.

Vlastní festivalový galap−
rogram s účastí všech
souborů bude již tradičně
na hlavním podiu klatov−
ského náměstí od 19.30
hodin a od 22. hodiny jej
uzavřou Všetečníci s po−
řadem Večer tanečního
humoru.
S vystoupením DFS Šu−
mavánek a FS Dyleň se
mohou diváci setkat i bě−
hem pouťového progra−
mu v areálu Auto Nejdl.
27. MFF bude ukončen
slavnostním průvodem
v neděli od Sokolovny a
pořadem Naši hosté se

loučí od 12. hodin na klatovském ná−
městí. 
Bližší informace k pořadů a soubo−
rům se můžete dočíst na stránkách
www.mffklatovy.cz, nebo na instagra−
movém a FB profilu Folklorního sou−
boru Šumava. (ŠŠK)

Folklorem roztančené Klatovy a Sušice
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Jsou někde sepsané povinnosti
realitního makléře? 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat
na povinnosti realitního makléře.
Už 2 měsíce řešíme koupi bytu. Na
začátku se na všechno spěchalo,
protože v řadě bylo dalších X údaj−
ných zájemců o nemovitost. Vyvr −
cholilo to tím, že se k nám dostal
návrh rezervační smlouvy a ultimá−
tum, že do druhého dne musíme
hotově zaplatit rezervační poplatek
(přestože smlouva říkala – na účet
do 14dnů). Sice jsme si vymohli
po stupovat dne smlouvy, nicméně
po podepsání této rezervační
smlou vy ztratila makléřka veškerý
zájem. Další smlouvy a náležitosti
jsme tedy začali řešit přímo s maji−
teli bytu (v kopii s makléřkou), ale
očekávali i od ní aktivní jednání
a snahu obchod dokončit. Dočkali
jsme se však vždy pouze výmluv.
Jelikož kupující má nespočet připo−
mínek k zástavní smlouvě sepsané
bankou, se kterými ovšem my nic
neuděláme, rádi bychom od ob−
chodu odstoupili. A doufáme ve
100% vrácení rezervační smlouvy,
i vzhledem k neaktivitě makléřky
(nechtěla sjednat schůzku s prodá−
vajícími, v komunikaci a zasílání
jednotlivých smluv dělala zbytečné
průtahy, odmítala komunikovat
s naším finančním poradcem, zasí−
lala pozdě návrhy smluv a násled−
ně očekávala rychlý podpis s tím,
že ve smlouvě není nic důležitého
a klidně můžeme podepsat atp.).
Jsou někde, prosím, sepsané po−
vinnosti makléře, když nám mak−
léřka tvrdí, že pro obchod dělá své
maximum? Děkuji

Dobrý den, žádné povinnosti bo−
hužel nikde sepsané nejsou. A jak
jsem zde již psal, makléř musí být
především mediátor celé transakce
a oběma stranám musí umět po−
moci najít cestu ke shodě nad finál−
ním zněním smluv. Pokud se mu
toto nepodařilo, není na místě mlu−
vit o maximu práce pro obchod.
Překonání takových třecích ploch
však vyžaduje vysokou míru zku−
šeností a empatie. Jen malá zku −
šenost; připomínkovat zástavní
smlouvu bance je prorážení zdi
vlastní hlavou. Není zde cesta,
a pokud ano, trvá dlouhé měsíce.
Bankovní procesy jsou zuhelnatělé,
a přestože některá ustanovení v zá−
stavních smlouvách krajně hraničí
s dobrými mravy, domoci se změn
není téměř možné.  

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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Vážená paní,
osobní dar pro jednoho z manželů je
darem toho manžela, který jej obdržel.
Do společného jmění manželů
(SJM) skutečně takový dar
absolutně nepatří.
Pokud by bylo cokoliv darováno

oběma z manželů, pak by ovšem
taková věc či věci do SJM patřily. 
Do společného jmění manželů patří
pouze ty věci a práva, které
účastníci nabudou za trvání svého
manželství.
Existuje však také výjimka, a to v tom
směru, že manželé mohou mít již v
době trvání manželství zrušeno
společné jmění manželů, a to
z  důvodu, že jeden z manželů
podniká. To proto, aby nebyl ohrožen

celý majetek
rodiny v případě,
že se podnikání
nezdaří.
Toto zrušení
SJM však může proběhnout jen
cestou soudní. 
Stává se to, že jeden z manželů
obdrží darem nemovitosti. Nic mu
však nebrání v tom, aby sám, pokud
se tak rozhodne, daroval své nabyté
nemovitosti druhému z manželů, nebo

aby převedl z takto nabytých
nemovitostí určitý podíl na druhého
z manželů.
V praxi však dochází i k tomu, a to
poměrně často, že jeden z manželů

po rozvodu manželství trvá na tom,
aby byl vypořádán celý majetek, tedy
i majetek, který darem výlučně nabyl
jeden z manželů. Na takové
vypořádání ten z manželů, který
darem nic neobdržel, nemá žádný
právní nárok.
Je třeba si výše uvedené skutečnosti
uvědomit a nezatěžovat takovýmto
postupem a žádostí soudy ani
advokáty. Dar patří vždy jen
obdarovanému a nikomu jinému.

PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokátka
JUDr. Judita Jakubčíková 

Patří osobní dar pro jednoho
z manželů do společného
jmění manželů?
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Diváci televize mají dnes
možnost si vybírat z něko−
lika desítek televizních
programů. Ty mají rozličná
tematická zaměření. Mezi
nimi jsou i celoplošné zpravodajské
kanály. Prim hrají světové události
(nyní je to válka na Ukrajině) a z do−
mova pak politic−
ká témata a nej−
různější katastro−
fy. Nejznámějším
regionálně zamě−
řeným vysílacím
kanálem v široké
oblasti Klatovska,
Sušicka, Domaž−
licka a Plzně−jihu
je televize FILM−
pro. S jejím ředi−
telem a zaklada−
telem Pavlem Kalistou jsme si poví−
dali o tom, jak hodnotí dnešní dobu a
jaké jsou jeho představy o budouc−
nosti regionální televize.
„S myšlenkou na vybudování regionál−
ního televizního kanálu
jsem přišel téměř před
dvaceti lety. Říkal jsem
si, že při sledování celo−
státních televizních kanálů by divák
mohl nabýt dojmu, že ve světě je
všechno špatně, dobří lidé se někam
ztratili a nikdo nedělá nic potěšujícího.
Negativní zprávy vyskakují ze všech
koutů, ale těch pozitivních je jen po−
skrovnu. Ale tak to přeci není,“ vysvět−

luje základní ideu pro vznik regionální
televize pan Kalista.
„Proto jsem se s několika přáteli z obo−

ru a kamarády rozhodl založit čistě re−
gionální televizi. Televizi, která bude
ukazovat to, co se povedlo. Představo−
vat úspěšné lidi, kteří něco dokázali.
Dokumentovat i obyčejný běžný život,

aby ti, co přijdou po nás,
věděli, jak jsme žili, co
jsme dělali a že jsme se
také dokázali bavit. Pro−

stě v našem vysílání bude zákaz politi−
ky, násilí, bulváru a kauz.“
„1. 3. 2003 v 19:00 jsme oficiálně
spustili vysílání televize FILMpro. Zpr−
vu jsme začali na kabelové televizi ve
 Vrhavči. Ale již brzy se přidaly Klato−
vy. O trvajícím zájmu svědčí fakt, že

nyní po 19 letech fungování se vysílá−
ní televize FILMpro rozšířilo do všech
kabelových TV v regionu a na obra−
zovky umístěné na veřejných mís−
tech. Jsme také v digitálních a IPTV
po celé republice. Vysílání najdete
i na internetu. Týdně nás sleduje více
jak 50 tisíc diváků. Za ta léta vznikl
i videoarchiv z kulturních a sportov−
ních akcí. Na YouTube máme přes 4 a

půl milionu zhlédnutí. A čísla stále
stoupají. 
Naše zpravodajství se zaměřuje na
oblast od Plzně−jihu po Šumavu, od
Domažlic po Sušici. V podstatě jde
o bývalý okres Klatovy. V současné
době jsme u všech významných ak−
cí v tomto regionu. Zájem se stále
zvyšuje, a tak nyní rozšiřujeme náš
tým. 

Pokud by měl někdo zájem
pracovat v regionální tele−
vizi, má nyní možnost. Na
rovinu říkám, že více než
o zaměstnání jde o životní

styl. Dostanete se na nejrůznější mís−
ta, budete se potkávat se zajímavými
lidmi. Stanete se součástí jejich pří−
běhů. Ovšem má to i své stinné
stránky – budete muset zapomenout
na volné víkendy! Ano, většina akcí
se děje právě ve chvíli, kdy ostatní
mají volno. Zase na druhou stranu ne−
musíte ráno brzo vstávat do práce –
jediné, co je třeba dodržet, je uzávěr−

ka. Každé pondělí totiž mají premiéru
Zprávy z regionu. 
Celé to zábavné televizní „šílenství“ za−
tím nebere konce. Zájem ze strany di−
váků je stále velký, a tak se snažíme
náš obsah rozšiřovat. Kdyby se chtěl
někdo přidat k nám – nyní je ten správ−
ný čas,“ zve ke spolupráci i k televiz−
ním obrazovkám Pavel Kalista. 

Více informací na www.filmpro.cz

Regionální televizní zpravodajství 

Regionální televize z Klatovska hledá zájemce na pozici:

kamera/střih − výroba zpravodajství, 
tvorba dokumentárních filmů

Podmínkou je bydliště v Klatovech nebo nejbližším okolí a ŘP. Nabízíme vol−
nou pracovní dobu, rozmanité zážitky, možnost seberealizace.

Info na www.filmpro.cz

sleduje stále více lidí
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Na Krajském úřadě Plzeňské−
ho kraje v Plzni proběhl Den
památek a lidové kultury Pl−
zeňského kraje. Jeho hejtma−
na Rudolf Špo−
ták předal oce−
nění v soutěži
Památka Plzeň−
ského kraje
2021 a byli oce−
něni mistři tra−
diční rukodělné
výroby a nosite−
lé nemateriální−
ho kulturního
dědictví Plzeň−
ského kraje za
rok 2021.
„Plzeňský kraj
má zájem na za−
chování svého
bohatého kulturního dědictví, a
to jak hmotného, tak nehmotné−
ho. Obnova kulturních památek
a historických objektů v kraji,
stejně jako udržování a rozvoj

tradice v řemesle i umění jsou
důležité i z hlediska propagace a
oživení naší kulturní historie. Můj
velký dík proto patří všem, kteří

se na péči o naše
památky a tradi−
ce podílejí,“ kon−
statoval hejtman
Plzeňského kraje
Rudolf Špoták.
V rámci slavnos−
tního ceremoniá−
lu byly slavnos−
tně certifikovány
také subjekty a
osobnosti zapsa−
né do Seznamu
nemateriálních
statků tradiční li−
dové kultury Pl−
zeňského kraje

za rok 2021 – Ze čtyř dechových
muzik, které se staly nositeli ne−
materiálního kulturního dědictví
Plzeňského kraje Dechová hud−
ba, byl také oceněn kapelník

Úhlavanky, pošumavské de−
chovky z Klatov, Jan Červený.
„Je to pro mě i pro kapelu vý−

znamné ocenění. Při této příleži−
tosti musím poděkovat za letitou
uměleckou a autorskou spolu−
práci hudebnímu režiséru České−

ho rozhlasu v Plzni Antonínu Bul−
kovi. Má zásluhu na tom, že jsme
díky interpretační kvalitě mohli
rozšířit spolupráci s Českým roz−
hlasem v Plzni, kde každoročně
nahrajeme cca 10 skladeb,“ říká
kapelník Jan Červený. 

V posledních letech vydala
Úhlavanka tři CD. Zaměřuje se
jak na nové skladby, tak i na již
zapomenuté evergreeny.    (red)

Certifikát pro kapelníka Úhlavanky, pošumavské 
dechovky z Klatov, Jana Červeného

Kapelník Pošumavské dechovky
Úhlavanka Jan Červený.



n Pane radní, s jakými pocity jste
přijal tento úkol?

Na pocity nebylo mnoho času
vzhledem k  naléhavosti, s  jakou
jsem do funkce nastoupil. Ze zkuše−
ností z mé dosavadní praxe v  řadě
vedoucích pozicí jsem si rychle 
vyhodnotil, že nastala změna, která
se promítne do mého denního ži −
votního rituálu.  

n Když jste pronikl do problemati−
ky školství v Plzeňském kraji, jaká
byla první myšlenka a co jste si
řekl, že musíte udělat co nejdřív?

Vzhledem k  tomu, že jsem více
jak jedno volební období byl členem
Výboru pro školství, vzdělávání
a zaměstnanost, nejednalo se o ne−
známou oblast. Hlavní problematika
úseku je dána jeho zaměřením.
Můj první úkol souvisel s  hlubším
pozná ním problematiky a uvědomě−
ním si vlastního postavení. Nemohu
se prezentovat jako ten, kdo přišel
příslušným pracovníkům odboru

a samotným ředitelům škol radit.
Oni mají mnohem více zkušeností
a odvádějí skutečně dobrou práci.
Moje místo je být součástí tohoto
týmu a z  pozice člena rozhodného
orgánu se snažit zabezpečit pod−
mínky a prostředky pro rozvoj škol,
systému a struktury, která vytváří
prostředí dalšího zkvalitňování pro−
cesu vzdělávání a dobrých pracov−
ních podmínek jeho realizátorů.

n Ze všech stran slýcháme, že se
mladí příliš nehrnou do učebních
oborů, přitom právě Plzeňsko míva−
lo dobré zázemí ve strojírenských
oborech. Jak to vnímáte dnes?

Díky trvalé podpoře technického
vzdělávání je zájem o učební obory
v Plzeňském kraji stabilní, každoroč−

ně do nich nastoupí téměř 37 % žáků
vycházejících z 9. ročníků ZŠ. Zájem
zaměstnavatelů o absolventy tříletých
oborů vzdělání s výučním listem však
stále několikanásobně převyšuje je−
jich počet. Mnoho žáků má jistý pří−
slib zaměstnání již v průběhu 3. roční−
ku. Například absolvent oboru Obrá −
běč kovů je totiž kvalifikovaný pracov−
ník schopný samostatné práce při
soustružení, frézování, vrtání nebo
broušení. Při studiu získá dovednosti,
které mu umožní uplatnit se ve výro−
bě, pracovat podle výkresové doku−
mentace, podle technologických po−
stupů a norem. Díky moderní techno−
logické vybavenosti školních dílen se

žáci seznamují i  se základy obsluhy
průmyslových robotů a pneumatic−
kých a hydraulických systémů, což
jim umožňuje širší uplatnění ve vý−
robních provozech. 

n Co se podle Vás změnilo? Mladí
se už nechtějí „ušpinit a oblékat
do montérek“ anebo je to přístu−
pem rodičů?

Požadavky na technologické
schop  nosti žáků se mění, dnes už

se u soustruhu neušpiní a netočí kli−
kou. Pracuje se na obráběcích cen−
trech, kde je celý proces obrábění
zcela automatizován a obsluha pra−
cuje s  klávesnicí počítače. Absol −
venti, kteří úspěšně vykonají závě−
rečnou zkoušku, se mohou také
ucházet o  přijetí do oborů vzdělání

nástavbového studia pro získání
maturitního vysvědčení. Velký zájem
je také o tzv. kombinované obory,
které žákům umožňují získat v prů−
běhu 4letého studia výuční list i ma−
turitu. Takový druh technického
vzdě lávání nabízí tři střední školy
v Plzni a jedna v  Tacho vě. Velkou
příležitostí k  seznámení se s  tech−
nickými obory středních škol je
pro žáky ZŠ i jejich rodiče akce „Ru−
čičky kraje“ pořádaná každoročně
v červnu na nádvoří krajského úřa−
du. Střední školy z  celého Plzeň −
ského kraje zde prezentují náplň
svých oborů a stánky zde mají i ně−
kteří zaměstnavatelé, kteří nabízí
uplatnění jejich absolventům.

n Jaká je struktura středních škol
v kraji v porovnání se zbytkem re−
publiky? V čem by se měla nebo
mohla změnit?

Nabídka míst na středních ško−
lách Plzeňského kraje je pro žáky
vycházející ze základní školy dosta−
tečná. Při letošním přijímacím řízení
bylo pro 5 235 uchazečů připraveno
7 064 volných míst. Dalších 540
míst nabízejí pro děti ze základních
škol více letá gymnázia. Struktura
oborů středních škol se mění podle
potřeb. Z důvodu vzrůstajícího počtu
žáků v 9. ročnících základních škol
došlo k navýšení kapacity některých

oborů na středních školách a nabí−
zeny jsou také nové obory, např.
Ekonomika a podnikání se zaměře−
ním na strojírenství nebo Elektro −
mechanik pro zařízení a přístroje.
Nové obory nabízejí střední školy
nejen v Plzni, ale i v Ta chově, Roky−
canech a Domažlicích.

Možná by se dalo říci, že
mít na starosti oblast
školství a sportu coby
krajský radní není až tak
veliká starost. Ovšem ti
zasvěcenější vědí, že to
může být zcela opačně.
Studenti, žáci a následně
i mladí sportovci vyžadu−
jí kvalitní vedení, zázemí
i vše strannou pomoc,
která často stojí nemalé finance. A právě tento úsek
dostal do vínku člen rady kraje Ing. Vladimír Kroc.

s

Radní V. Kroc na slavnostním otevření dopravního hřiště v Kralovicích.

Na nádvoří krajského úřadu v Plzni ocenil radní Vladimír Kroc výtvory 
šikovných rukou studentů a žáků škol.

Změna technologií, u soustruhu
se už neušpiníte
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n  Počítáte s tím, že by do střed−
ních škol mohli od září nastoupit
i ukrajinští studenti? Jak složité bu−
de zabezpečit jejich výuku v sou −
vislosti se znalostí jejich češtiny.
Přece jenom střední škola je mno−
hem nároč nější než základní.

Samozřejmě ano, žáky přicházejí−
cí z Ukrajiny přijímáme do středních
škol průběžně, první žáky jsme při−
jali již v březnu tohoto roku. Jejich
integrace do českého vzdělávacího
systému probíhá velice dobře,
střední školy měly možnost v soula−
du s vyhlášenou legislativou upravit

vzdělávací obsah i hodnocení nově
přijatých žáků. V období přijímacího
řízení poskytoval krajský úřad při−
cházejícím žákům v rámci adaptač−
ních skupin konzultace zaměřené na
výběr vhodné střední školy podle
zájmů uchazečů a pomáhal koordi−
novat přijímání žáků do probíhají−
cích prvních ročníků středních škol.
Rada Plzeňského kraje také Usne −
sením ze dne 28. 3. 2022 povolila
výjimku z nejvyššího počtu dětí, žá−
ků a studentů stanoveného provádě−
cím právním předpisem do počtu
4 žáků v každé třídě střední školy

z důvodu přijetí žáka v souladu se
zákonem č. 67/2022 Sb., o opatře−
ních v oblasti školství v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ru−
ské federace. Toto navýšení vý−
znamně pomohlo při příchodu žáků
z Ukrajiny a jejich přijímání do střed−
ních škol. Na šesti středních ško−
lách a v Krajském centru vzdělávání
byly vytvořeny skupiny pro intenziv−
ní jazykovou přípravu dětí ve věku
14−18 let. Tyto jazykové kurzy pro−
bíhají každý den v odpoledních hodi−
nách a je o ně velký zájem. Pro nové

zájemce je připraven kurz, který bu−
de otevřen v červenci. Všechny kur−
zy jsou pro žáky zdarma a mají za
úkol připravit žáky na vzdělávání na
středních školách od září 2022.
Jsem přesvědčen, že kroky krajské−
ho úřadu jsou efektivní a že jsme
pro vzdělávání ukrajinských žáků na
středních školách dobře připraveni.

n Pane radní, ve své gesci máte
také sport. V minulých týdnech
jste prožíval s mladými sportovci
Plzeňského kraje několik radost−
ných událostí. Jak hodnotíte úro−
veň péče o sportovní talenty?

Plzeňský kraj dlouhodobě finančně
podporuje rozvoj sportu v regionu.
Přispíváme na vybudování a zajištění
dostupné sportovní infrastruktury
a finančně podporujeme činnost sa−
motných sportovních klubů. Podpora
směřuje na zajištění celoroční spor−
tovní přípravy dětí a mládeže, dále na
náklady účasti sportovců na soutě−
žích a náklady na organizaci sportov−
ních soutěží. Plzeňský kraj vytvořil
a podporuje systém sportovních
akademií dětí a mládeže. Ve vybra−
ných sportech (fotbal, hokej, tenis,
házená, atletika, triatlon, golf, cyklisti−
ka a Akademie individuálních sportů)
tak podporuje systematickou přípra−
vu sportovních talentů.

n Kolik finančních prostředků vy−
nakládá kraj na školství a sport
a jaké výhledy jsou pro další léta?

Ve schváleném rozpočtu Plzeň −
ského kraje na rok 2022 je pro škol−
ství vyhrazeno 480 mil. Kč a dalších
98 mil. Kč směřuje do podpory tělo−
výchovy a sportu.

s

25Rozhled 7/2022



26 Rozhled 7/2022

Program letošní Anenské pouti bude opravdu bohatý,
vždyť Dešenice oslavují již 750 let od první zmínky.
Připojený program je pouze výběrový, návštěvníky
čeká řada překvapení. Přijďte s námi oslavit velké
jubileum.

ANENSKÁ POUŤ 2022
Pátek 29. července
16:00 h – Dětské cirkusové představení, KD Dešenice
17:30 h – Vernisáž pouťové výstavy obrazů, keramiky 

a řemeslných výrobků, hudební doprovod Císař
band, Klatovy, sladovna

19:00 h – Jak Kuba ke štěstí přišel, pohádka. Hraje Kord
v srdci, nádvoří tvrze

20:30 h – Koncert kapely Švajneraj, Plzeň, nádvoří tvrze

Sobota 30. července
10:00–17:00 h – pouťový jarmark, tvrz Dešenice
12:00 h – spuštění nových věžních hodin
12:45 h –  koncert staré hudby, soubor Gutta, Plzeň, nádvoří

tvrze
14:00 h – poutní mše sv., kostel sv. Mikuláše
20:00 h – pouťová zábava, hraje kapela ZENIT, nádvoří tvrze

Neděle 31. července
13:00 h – vystoupení sokolníků, oddychová zóna
14:00 h – koncert dechové hudby, nádvoří tvrze

Zveme vás do Dešenic !

Historická fotografie – Museum Atelier Seidl
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Současné vedení kdyňské radnice,
sestávající z lidí, kteří o sobě tvrdili,
že si nebudou hrát na politiky, opíra−
jící se o hlasy dvou sociálních
demokratů a jednoho komunisty, na
samém konci volebního období pro−
sazuje demolice staveb, které jsou
součástí bohaté historie kdyňského
přádelenství. A to bez diskuze s ob−
čany i odborníky.
Demolovat hodlají i budovu centrální
kotelny, která byla sice odstavena
v souvislosti s přechodem vytápění
na plyn, ale jak se v těchto dnech
ukazuje, v energetice nikdy nelze ří−
kat, že vcelku moderní kotelnu na
pevná paliva již nikdy nebudeme po−
třebovat. 
Jako kdyby vedení kdyňské radnice
v posledních třech měsících chtělo
udělat za svou nepříliš povedenou
poutí dramatickou tečku. Sliby byly
velké, výsledky ale pramalé. 

Ohlédnutí do minulosti
Ve Kdyni vůbec měly některé vý−
znamné objekty vzrušující osudy.
A tím nemyslím jen to, že před více
než dvěma sty lety vyhořela budova
radnice i s dokumenty. 
Také novodobá historie by mohla vy−
právět. Socialistické heslo, že staré
musí ustoupit novému, se podepsalo
na stavebních záměrech spojovaných
s prosazením výstavby unifikovaných
budov obchoďáků, kulturáků a dal−
ších příkladů tehdejší architektury. To
hrozilo také kdyňskému náměstí. Na−
štěstí se to nestihlo provést.
Celou jednu stranu obdélníkového ná−

městí před demolicemi zachránil až
listopad 1989. 
To ale neplatilo o místech bývalého ži−
dovského obydlí. To bohužel zaniklo
již v osmdesátých letech. I po revoluci
měly některé dnes známé objekty na−
mále. Budova synagogy, kde působila
Československá církev husitská, ku−
podivu nebyla nikterak památkově
chráněná, z vnějšího pohledu bychom
v ní synagogu viděli jen v bujné fanta−
zii. Přesto se ji podařilo zachránit a
obnovit do původní podoby. Podobně
to bylo rovněž s tzv. domem „v koži−
chu“. I ten byl svého času určen k od−
stranění. Nedošlo k tomu jen díky po−
listopadovému vedení kdyňské radni−

ce, které se k objektům kulturního dě−
dictví stavělo velmi citlivě.

Historický komín v ohrožení
Historie se ale bohužel právě v těchto
týdnech opakuje. Nyní je ohrožen po−
slední historický komín umístěný
v bývalém areálu přádelen. Pochází

z let první poloviny 19. století. Ve
svém díle se o něm zmiňuje už Jin−
dřich Šimon Baar. To, že komín faktic−
ky dlouho neslouží svému účelu, ne−
znamená, že má být narych−
lo zbourán. Na dochovaných
obrázcích od nepaměti tvořil
scenérii kdyňské přádelny,
která je výjimečným dědict−
vím průmyslové architektury
od konce 18. století. 
Vedení kdyňské radnice
však v posledních třech mě−
sících své vlády překvapivě
přichází s tvrzením, že za−
chování historického komína
je „nehospodárné“. Nevím,

kolik podobných nápadů lze uskuteč−
nit do konce volebního období. Roz−
hodně nic, čím by radnice přispěla
k naplnění předvolebních slibů. A tak
veškerou aktivitu upírá k bourání a
demolicím. Zdá se, že pro odcházející
radnici je obtěžující se o historické
objekty starat. Zdá se jim to zbytečné

a „drahé“. Podobné to ostatně bylo
s rekonstrukcí budovy „galerie“ – do−
dnes není hotova. Nechuť dokončit
tento projekt byl očividný. 

Stane se komín kulturně
technickou památkou?
Aby historický komín nestihli zbourat,
nezbývá nic jiného, než ho navrhnout
k prohlášení za kulturní technickou
památku. Neříkám spolu s klasikem,
že na komínu stojí budoucnost Kdyně.
Není ale jediný důvod, proč ho ne−
opravit. On v mezidobí nespadne. To
by do něj snad musel uhodit blesk.
Věřím, že to se ani v letošním horkém
létě nestane. 
Snad mu osud bude příznivě nakloněn
a já osobně udělám pro jeho záchranu
maximum. 

Ing. Vladislav Vilímec, 
senátor Parlamentu ČR 

a zastupitel města Kdyně

Radnice chce zbourat historicky cenný
přádelenský komín. Bezdůvodně!

Poslední „přeživší“ komín je v ohrožení.
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Svůj život si neumím představit bez
rychlovarné konvice, která dostane
do varu jakoukoliv kapalinu. A právě
bez ní bych si nemohl uvařit vodu na
čaj a já čaj piji rád, protože je to vý−
tečná tekutina a také se dá využít
jako vroucí zbraň proti ne−
příteli.
Čaj má také spousty pří−
chutí, barev a vůní. To jsou
kupříkladu černý čaj, zelený
čaj, ovocný čaj, nebo můj
oblíbený černý čaj s me−
dem a s citrónem. Samo−
zřejmě, že to není vše, ale
druhů čaje je tolik, že bych
zde mohl prostát důlek.
Tyto velmi výtečné čaje bych si
právě nemohl dopřát bez rychlovarné
konvice. Díky ní bude čaj teplý a difú−
ze barev z čajových lístků rychlejší,
takže si svůj čaj z této většinou polo−

automatické konvici mohu dopřát co
nejrychleji, a ještě horký, protože stu−
dený čaj se opravdu nedá pít. Když mi
někdo nabídne doušek studeného ča−
je, okamžitě čaj odmítám.
Tento úžasný stroj je také důkazem to−
ho, jak moc lidstvo pokročilo, protože
dříve jsme si kapalinu vařili v mědě−
ných kotlích nebo v těch odpudivých
konvicích, které po zdlouhavém dova−
ření vydávají ten otřesný, pískavý

zvuk. Naše pokroková, moderní
společnost ale vyvinula

pokrokové moderní
konvice, které mají vět−
šinou krásný plasto−
vo−kovový vzhled,
aerodynamický tvar
s odměrkou a zobáč−

kem, ze kterého se ka−
palina pohodlně lije nej−

lépe do hrnečku s čajovým
pytlíkem.

Proto je rychlovarná konvice
věc, která udělala svět krásný a bez
které bych si nemohl představit život.
Děkuji za pozornost a hezký den. 

Adam Šmíd (14 let)

Svůj život si neumím
představit bez…
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Shrnul jsem poznatky za dobu od za−
čátku roku 2020 a není to dobré čtení.
Celou dobu jsem se snažil psát opti−
mistické články a návody, jak překonat
krizi této doby. Krizi jsem v roce 2019
předpovídal, ale nikdo tomu asi nevě−
řil. Je až neuvěřitelné, jaké tato uply−
nulá doba, relativně krátká – dva a půl
roku, zanechala následky. Tentokrát
jsem se soustředil pouze na fakta. 
Studie výzkumníků Institutu pro demo−
kracii a ekonomickou analýzu Národo−
hospodářského ústavu Akademie věd
ČR poukazuje na to, že duševní zdraví
může zhoršovat nejenom prožitek, ale
i očekávání budoucích ekonomických,
zdravotních či sociálních problémů.
Pozor na stres. Mnoho lidí teď po řadu
týdnů žije ve stresové situaci, nebo ve
zvýšeném úzkostném napětí. A to vše
má zdravotní důsledek – na imunitu lidí,
která díky stresu časem klesá. „Předpo−
kládá se, že díky pandemii se zvýší po−
čet duševně nemocných i sebevražd,“
říká uznávaný psychiatr Cyril Höschl.

TEST: Jaká vás napadnou
dvě čísla?

Doba covidu podle lékařů přinesla zvrat
křivek, které sledují trend střední délky
dožití. Zlom přišel po desetiletích pozi−
tivního vývoje, kdy u žen data vystoupa−
la až na 81,9 roku a u mužů na 76,1.
V loňském roce se to ale změnilo a mu−

žům klesla naděje na dožití o rok, že−
nám o 0,7 roku.
Kardiovaskulární onemocnění zůstá−
vají podle lékaře i nyní největším zabijá−
kem. Úmrtnost na ně je v Česku dvoj−
násobná ve srovnání s nejúspěšnějšími
západoevropskými státy. Prů−
měrný Čech žije až 20 let
svého života s nějakou
chronickou chorobou,
která ho omezuje v běž−
ných aktivitách. Napří−
klad ve Švédsku jsou to
pouze tři roky.
Se srdečním selháním
se nyní v Česku léčí více
než 280 tisíc lidí a jejich řa−
dy se každoročně rozrůstají
o dalších 60 tisíc nových pacientů. Po−
dle kardiologů není dobrá vyhlídka ani
na nejbližší léta. Do roku 2030 vzroste
počet nemocných až o 50 procent. 
Zhoršení sociální a ekonomické situa−
ce. Propad lidí do chudoby provází ti−
chá hrozba. Data ze zahraničí totiž uka−
zují, že právě tento faktor může spustit
boom srdečních chorob a infarktů. Rizik
je přitom víc než před pandemií. Ische−
mická choroba srdeční a infarkty, tak
i cévní mozkové příhody souvisejí s tím,
jaká je sociální a ekonomická situace ve
společnosti. 
Válka na Ukrajině, nárůst inflace, cen
energií a dalších komodit zcela jistě ne−
gativně ovlivní zdravotní stav řady lidí.
„Propad životní úrovně velmi pravděpo−

dobně povede ke zvýšení úmrtí na ne−
moci srdce,“ vysvětluje prof. MUDr.
Aleš Linhart, DrSc., předseda České
kardiologické společnosti. Odkazuje na−
příklad na data shromážděná po finanč−
ní krizi v Irsku v roce 2010. Ta v souvis−

losti s krizí potvrdila nárůst úmrt−
nosti na infarkty, srdeční sel−

hání a podobné příčiny
o více než 10 procent.
Rozsáhlá studie na da−
tech 11 milionů americ−
kých veteránů prokáza−
la, že lidé po covidu

mají o 70 procent vyšší
riziko vzniku srdečního

selhání. 
Prodělání covidu nyní kardio−

logové počítají mezi rizikový faktor pro
rozvoj srdečních onemocnění. Podle
mě by se mělo do rizikového faktoru
počítat i očkování. Vycházím z vlastního
poznání a zkušenosti. Můj známý stejně
jako já jsme dostali po očkování vakcí−
nou Janssen arytmii. Léčíme se od srp−
na 2021. Další kamarád, lékař, dostal
po třetí dávce očkování infarkt. „S růs−
tem onemocnění srdce ale musíme do
budoucna počítat, a to nejen v rámci
měsíců, ale i let,“ říká kardiolog prof.
MUDr. Aleš Linhart DrSc. 
Co na to říci? Žijeme dál a nemá smysl
kohokoliv obviňovat, protože jde o „no−
vou věc“ a nikdo ani po dvou letech ne−
ví, co se z toho a kdy vyvine. Ale jedno
je jisté. Je třeba udržet pozitivní mysl a

dělat vše pro zdraví. Z toho základního
je to pohyb a vhodná strava.
Protože je čím dále tím více lidí aler−
gických na pšenici a mléčné výrobky,
doporučuji výrazně je omezit ve stravě.
Ve střevech se nacházejí dráhy všech
orgánů a také velké množství neuronů.
Ve chvíli, kdy dojde ve střevech k pře−
množení mikrobů, mohou se objevit
psychické problémy, jako je úzkost či
deprese.
Podle mé teorie nejsme schopni i z té
ideální stravy přijmout dostatek biolo−
gicky účinných látek, proto doporučuji
je užívat ke stravě ve formě potravino−
vých doplňků. Stejně tak je dobré užívat
přírodní antibiotikum, což je například
Oregano. Zbavovat se virů a na to jsem
vyzkoušel směs tří bylin – Rakytník +
Šalvěj + Zlatobýl. Tuto směs doporu−
čuji užívat denně cca 6 týdnů a dvakrát
ročně doporučuji opakovat. Pak už zbý−
vají jen protistresová opatření, což je
pohyb a smysluplná činnost, která nám
přináší uspokojení.
Užívejte naplno pozitivní prostředí a
sílu energie, která v České republice
je. Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu
doporučuje známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

VÝSLEDEK TESTU: Na nevědo−
mé úrovni jsem se ptal, na kolik let
se cítíte být, případně se chováte.
Číslo, které jste odpověděli je věk.

a dělat vše pro zdraví,“ 
„Je třeba si udržet pozitivní mysl 



Radním Plzeňského kraje pro oblast 
kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu je Ing. Libor Picka. Jde o velmi
rozsáhlou a důležitou oblast, která je vi−
zitkou kraje. Buď dobrou, anebo špatnou.
A právě na tom velmi záleží, aby plzeň−
ský region přitahoval co nej více turistů
a návštěvníků i ze zahraničí. Máme pro
to předpoklady?

Podle radního Libora Picky určitě, pro −
tože kraj nabízí celou řadu vyhledávaných
lokalit a kulturních a historických památek,
ale také nápaditý program, který podporu−
je cestovní ruch.

„Často říkám, že my v česko−bavorském
pohraničí nejsme na okraji republiky, ale
na jejím začátku. Za  důležitou považuji
úzkou přeshraniční spolupráci. Jako 
krajský radní, předseda Sdružení svazku
obcí Domažlicka a předseda Euroregionu
Šumava – Bavorský les prosazuji rozvoj
turismu, opravy památek a stavbu cyklo −
stezek. 

Rozvoj citlivé turistiky i mimo turistická
centra, udržení dostupnosti služeb, podpo−
ra mladých rodin, budování kvalitní infra −
struktury – to je recept proti vylidňování
našeho venkova a nadějí pro naše příhra−
niční oblasti s dosud plně nevyužitým po−
tenciálem,“ říká Libor Picka. 

Když už je řeč o nápaditém programu na
podporu cestovního ruchu, je těžké v krát−
kosti vybrat. Určitě sem spadá Vintířova
stezka, projekt Západočeského baroka,
včetně Letního barokního festivalu, ale také

Den památek a  lidové kultury Plzeňského
kraje. Ten se letos konal už počtvrté a jak
zdůraznil hejtman Rudolf Špoták, obnova
kulturních památek a historických objektů
v kraji, stejně jako udržování a rozvoj tradice
v řemesle i umění jsou důležité i z hlediska
propagace a oživení naší kulturní historie.

„Den památek a lidové kultury Plzeň −
ského kraje je symbolickým oceněním
práce vlastníků nemovitých kulturních

pamá tek. Ti se starají o jejich zachování pro
budoucí generace, stejně jako subjektů
a osobností, které se významnou měrou
podílejí na udržování lidových tradic 
re gionu a pomáhají tak k zachování, ochra−

ně a rozvoji jeho rázu. Všem patří velké po−
děkování za jejich náročnou a dlouholetou
práci, jež umožňuje lidem v našem kraji po−
znat svou historii a kulturní bohatství regio−
nu, ve kterém žijí,“ uvedl radní Picka.

Do soutěže „Památka Plzeňského kraje“
bylo nominováno  celkem 19 nemovitých
kulturních památek. Oceněni byli vlastníci,
restaurátoři a zhotovitelé nejlépe ohodno−
cených obnov objektů za rok 2021. 

Ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje  
získala Marie Langová  v oboru výroba chodských krojů 

Jeden z ambitů barokního areálu Muzea 
a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

Rozvíjejme citlivou turistiku 
i mimo turistická centra

Ing. Libor Picka, nar. 1964
Bydliště: Bělá nad Radbuzou

Absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně. Žena−
tý, dvě dospělé děti. Dlouhodobě aktivní v  ko −
munální politice, intenzivně se věnuje regionální−
mu rozvoji a cestovnímu ruchu. Od roku 1994 pů−
sobí velmi úspěšně ve funkci starosty města Bělá
nad Radbuzou.  Od letošního roku 2022 je členem
Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památ−
kové péče a cestovního ruchu. 
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V historické sklárně v Anníně byl
slavnostně ukončen a završen ne−
daleko kostela sv. Mořice na Mou−
řenci odhalením sochy sv. Vin tíře
projekt poutní Vintířovy stezky, če−
sko−německé obdoby slavné Sva−
tojakubské cesty do špa něl ského
Santiaga de Com postela. Tu vytvo−

řila sklářská výtvarnice Vladěna
Tesařová.

„Hlavním motivem vybudování
Vintířovy stezky je nabídnout
poutní kům nejen poznání historie
našeho kraje a unikátní turistické
zážitky v nádherných kulisách Ba−
vorského lesa a Šu mavy. Je zde
výrazně zastoupen také duchov ní
přesah a každá etapa nabízí uni−
kátní místa k rozjímání. Jsem pře−
svědčen, že tato stezka má po −
tenciál přilákat turisty i věřící pout −
níky nejen z Česka, ale i ze zahra−
ničí,“ uvedl   Libor Picka.

Projekt odstar toval v listopadu
2018 a byl spolufinancován z Pro −
gramu přeshraniční spo lupráce,
za Plzeňský kraj částkou 301 669
EUR. Je společným dílem Plzeň −
ského kraje, bavorské organizace
Arberland REGio GmbH a obce
Hartmanice.

Stezka začíná v bavorském 
Nie deralteichu, v jehož klášteře
sv. Vin tíř působil, a v devíti den−
ních etapách dovede poutníky až
do Blatné. Samozřejmě lze absol−
vovat nejen celou pouť, ale jedno−
tlivé etapy, z nichž nejdelší (Su −
šice – Horažďovice) měří 22,2 km
a nejkratší (Prášily – Hart ma nice)
14,4 km. Součástí Vintířovy stez−
ky je i šest uzavřených okruhů pro
rodiny s dětmi s herními prvky
a geokolokační hrou Skryté příbě−
hy. Na páteřní trase je vybudo −
váno pět symbolických odpočin−
kových míst s architektonicky ře−
šenými kamennými sestavami
s kovářským prvkem v podobě
Vintí řovy poutnické hole, které vy−

zývají poutníky k zastavení a me−
ditaci. Vedle informačních laviček
jsou k dispozici etapový průvodce
trasou, mapy a letáčky k výletním
okruhům. 

Vintířova stezka získala
sochu sv. Vintíře

Kříž na jedné z tras 
Vintířovy stezky.

Odhalená socha sv. Vintíře, jejíž
autorkou je Vladěna Tesařová.

Radní Libor Picka při slavnostním zakončení projektu Vintířova stezka.

V ArchaeoCentru Čechy−Bavor −
sko u Historického parku Bärnau−
Tachov je až do 26. srpna 2022

K  vidění výstava Barokní do −
teky Plzeňského kraje. Pořádá ji
Plzeň ský kraj ve spolupráci se
spolkem Via Carolina – Goldene
Straße e.V.  Hlavním mottem vý−
stavy se stalo Noblesse oblige
(vznešenost zavazuje) přibližující

svět aristokracie na Plzeňsku
v době baroka. 

V  rámci výstavy bude možno
zhlédnout dokument „Zrcadlo
baro ka“ mapující unikátní projekt
dostavby nikdy nezrealizovaného
východního ambitu poutního 
areá lu v Mariánské Týnici. Tím byl
dokončen a  zvýrazněn cel kový
geometrický koncept, kterýod po−

čátku geniální stavitel Blažej San −
tini Aichl u této stavby zamýšlel.   

Západočeské baroko je feno−
mén, který ve své rozmanitosti
nabízí akce pro odborníky i širší
veřejnost. Plzeňský kraj pořádá
již 7. ročník Letního barokního
festivalu, který probíhá od června
do září. Jeho hlavní osu tvoří
zpravidla několik velkých slav−

ností ve významných barokních
lokalitách a řada doprovodných
akcí. Snahou je představit náv −
štěv níkům baroko s  jeho atmo −
sférou prostřednictvím krásné
hudby, autentického divadla, kos−
týmovaných prohlídek, ale i ba−
rokních ochutnávek a řemesl−
ných workshopů. Mottem je
„Ochutnejte baroko, jak jej ne−
znáte, a to všemi svými smysly
do hloubky a do krásy“.
www.zapadoceskebaroko.cz

Barokní doteky Plzeňského kraje
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„Červen byl měsícem, ve kterém se konaly závěrečné zkoušky tříletých oborů zakonče−
ných výučním listem. Úspěšnost byla vysoká, stejně jako u maturitních zkoušek mecha−
niků seřizovačů. Je to důkaz toho, že jsme měli ve škole dobře nastavenou distanční výuku
a v posledním ročníku stačili žáci vyzkoušet, nacvičit a zautomatizovat činnosti z praktické
výuky,“ sdělila nám ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková.

Prezentace SOU v Domažlicích a Stodě na veřejnosti dopadla na výbornou

Z prezentační akce Národní putovní výstavy „Má vlast – cestami proměn“
o úctě k domovu a odpovědnosti za svůj kraj, která se konala v areálu Stra−
hovského kláštera. Prezentace se zúčastnili žáci oborů vzdělání kuchař – číšník,
truhlář, kadeřník a kosmetička. Žáci oboru kuchař – číšník nabízeli chodské ko−
láče, vynikající telecí guláš a na přání ředitelky pořádající akce Ing. Drahomíry
Kolmanové, se čepovalo nejlepší pivo v Plzeňském kraji – Plzeňský Prazdroj.

Návštěvníci prezentační akce Má vlast – cestami proměn v Praze
obdivovali šikovnost našich truhlářů, některé činnosti si sami také
vyzkoušeli (řezání pilkou, zatloukání hřebíků) a kupovali dětské
židličky a tácy z masivního dřeva.

Na prezentační akci s názvem Ručičky kraje, která proběhla na nádvoří Kraj−
ského úřadu Plzeňského kraje v Plzni, byl u našeho stánku největší zájem
o chytré, interaktivní, edukativní roboty ovládané joystickem nebo mobilem.
Akce byla určena žákům ZŠ. Robotizaci vyučujeme v oborech elektromechanik,
mechanik elektrotechnik ve Stodě a ve strojírenských oborech v Domažlicích.

Odborná exkurze do firmy Rosenberg v Klenčí pod Čerchovem s prohlídkou výrobního progra−
mu firmy. Učitelé obdivovali nádherné prostředí firmy, která se zabývá výrobou elektromotorů pro
ventilační a klimatizační jednotky od jednotlivých komponent až po finální výrobek. Co hodnotili
jako unikát byla výroba plechových dílů pomocí kovotlačitelských strojů, zpracování plechů NC
stroji. Velmi ocenili spolupráci firmy a školy a uplatnění absolventů oboru strojní mechanik nejen
v montážní výrobě, ale také ve výrobě na NC strojích, při ručním a robotickém svařování.
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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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Po dvouleté přestávce Vás Obec Dlouhá Ves společně s místními hasiči
srdečně zvou na již 9. ročník dechovkového festivalu do Dlouhé Vsi u Su−
šice. Na hasičském hřišti opět přivítáme známé a oblíbené kapely. Jako
první nám od 13:00 h zahraje Petrovická sedmička, následovat bude od
15:00 h Malá muzika Nauše Pepíka, od 17:00 hodin pak Krajanka Václava
Hlaváčka a o závěr festivalu se od 19:00 hodin tradičně postará kapela
Solovačka ze Sušice.
V případě nepřízně počasí budou připraveny velké stany a naopak při velkém
horku přírodní sprcha. Jako v minulosti tuto skvělou akci uvádí a moderuje Ja−
roslav Kopejtko a samozřejmostí je skvělá a příjemná obsluha, dobré jídlo a pití. 
Zveme všechny příznivce kvalitní dechové hudby na akci, která se stala již nedíl−
nou součástí naší obce i regionu. Doufáme, že se po nucené pauze přijdete opět
pobavit, zazpívat si a třeba i zatančit. O parkování je také postaráno přímo v are−
álu a je samozřejmě zdarma. Jednotné vstupné na celý program je 190 Kč. 

Všechny srdečně zveme do Dlouhé Vsi. 

99..  DDeecchhoovvkkoovvýý  
ffeessttiivvaall  vv  DDlloouuhhéé  VVssii

V pátek 17. června 2022 odpoledne
se konalo slavnostní předávání ma−
turitních vysvědčení jednotlivým tří−
dám oborů vzdělávání
 Obchodní akademie,
Gymnázium, Podnikání
a Předškolní a mimo−
školní pedagogika, a to
jak u formy denního
i dálkového studia.
Tato naše malá slav−
nost se konala v budo−
vě Soukromé Střední
odborné školy a Gym−
názia BEAN, s. r. o.,
Staňkov. Předávání se
zúčastnili nejen absol−
venti a pedagogové, ale
i rodinní příslušníci. Ře−
ditelka školy Ing. Marie
Bastlová krátce zhod−
notila výsledky maturit−

ních zkoušek 2022. K letošním matu−
ritním zkouškám přistoupilo 112 žáků
s 93% úspěšností.

V současné době studuje na naší
škole 331 žáků ve třech maturitních
oborech a v oboru Kominík.

Žákům maturitních obo−
rů umožňujeme studo−
vat na základě individu−
álních plánů, pokud to
jejich zdravotní stav vy−
žaduje. Výhodou výuky
jsou menší třídní kolekti−
vy s třídou do patnácti
žáků. Tato skutečnost se
právě projevuje každo−
ročně na výsledcích ma−
turitních zkoušek. Výuku
zajišťuje 21 pedagogů
s plnou kvalifikací.
Pokud se podíváme do
historie školy, výuka by−
la zahájena 1. září 1995
v pronajatých prosto−
rách v Lidovém domě ve

Staňkově. V roce 2003 zakoupili zřizo−
vatelé budovu v Trnkově ulici č. 125
ve Staňkově, kde sídlíme dodnes. Od
roku 2018, kdy došlo ke změně zřizo−
vatelů, provádíme technické úpravy za
provozu školy. Snažíme se zkvalitňo−
vat a zlepšovat prostředí pro výuku a
vzdělávání. I prostředí školy má totiž
vliv na výsledky i spokojenost žáků.
Naše škola má také oprávnění pro vý−
kon stání zkoušky Revize spalinových
cest – kominík. Jsme druhou školou
v České republice, která obdržela od
Ministerstva vnitra a Ministerstva
školství oprávnění k výkonu této státní
zkoušky.
Naše činnost je tedy bohatá. Snažíme
se připravovat žáky pro výkon budou−
cího povolání a rovněž na studium na
vysokých školách.

Mgr. Jitka Boříková, zástupkyně 
ředitelky školy a jednatelka

Soukromá Střední odborná škola Gymnázium BEAN s.r.o. Staňkov informuje:

Zase jsme předávali maturitní vysvědčení…

Ředitelka školy Ing. Marie Bastlová při předávání maturitního
 vysvědčení.
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KLATOVY

Galerie U Bílého 
jednorožce 

1.7. 2022 od 18 h – VERNISÁŽ VÝSTAVY
– ZÓNY – NULTÁ LÉTA ZE SBÍREK GKK –
výstava potrvá do 28. 8. 2022
SOCHY V ULICÍCH – ve veřejném prostoru
města, výstava potrvá do 31. 10. 2022
Kontakt – 376 312 049 

Galerie Klenová
SÝPKA KLENOVÁ: HEBKÉ – výstava potr−
vá do 11. 9. 2022
MICHAL ADAMOVSKÝ / MULTIKONTAKT
II. – výstava potrvá do 14. 8. 2022
JAN HENDRYCH: 85 – výstava potrvá do
10. 7. 2022
16. 7. 2022 od 15 h – ZÁMEK KLENOVÁ:
VERNISÁŽ VÝSTAVY – PETR FIALA A
ZBYNĚK HRABA: MEZI ZÁTIŠÍM A KRAJI−
NOU – výstava potrvá do 30. 10. 2022
Kontakt – 376 392 208, www.gkk.cz

Kostel sv. Vavřince 
SPOLEČNÉ CESTY 10. – výstava potrvá
do 24. 7. 2022
29. 7. 2022 od 18 h – VERNISÁŽ VÝSTA−
VY – PAVLA VOBORNÍK KAČÍRKOVÁ: TU−
ŠENÍ – výstava potrvá do 30. 10. 2022

NÝRSKO

Kulturní akce
15. 7. v 17 h – KONCERT NORA A VÁC−
LAV NOID BÁRTA – náměstí Nýrsko,
vstupné zdarma

TLUMAČOV

Rockové akce
30.7. ve 20.30 h – KEČUP: KŘEST NOVÉ−
HO CD – AMFI Tlumačov
Kontakt – www.kdmrakov.cz

HORAŽĎOVICE

Kulturní akce
16. 7. – 14–22 h – MÍROVÉ NÁMĚSTÍ:
OPEN AIR No. 2 + FOOD FESTIVAL
26. 7. – PARKÁN: KINO NA KOLEČKÁCH –
letní promítání nového českého filmu
30. 7. – SKATE PARK: RAMPA FEST – II.
ROČNÍK – hardcore punkový festival + fo−
od festival
Kontakt – 371 430 557
www.muhorazdovice.cz

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Klatovská divadelní scéna patřila od 12. do 14. června 2022 žákům, učite−
lům a hostům Základní umělecké školy Josefa Kličky v Klatovech. Na náv−
štěvníky čekal muzikál Rebelové. Jednalo se již o tak trochu jubilejní desátý
muzikál prezentovaný klatovskou ZUŠ. V hlavních rolích se představili mladé
herečky a herci z literárně−dramatického oboru, děj byl prokládán tanečními
výstupy, jejichž choreografie se chopila Markéta Lukášová. Režisérskou tak−
tovku měl na starosti Vladimír Kábrt a Muzikálový komorní orchestr řídil
 Jaroslav Pleticha. Protože se představení setkalo s velkým ohlasem klatov−
ské veřejnosti, je na září naplánována jeho repríza.

Rebelové na jedničku
s hvězdičkou

Foto Johana Gajárková



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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HLEDÁME spolupracovní−
ka na DPP. Jedná se o po−
mocné podlahářské práce.
Tel.: 603145260. RR
22514

CAFÉ CHARLOTTE V Že−
lezné Rudě přijme brigád−
ně aktivní DŮCHODKYNĚ
na MYTÍ NÁDOBÍ a úklid
společných prostor. Nabí−
zíme týden práce a týden
volna, ubytování zdarma,
celoroční provoz a výbor−
né platové ohodnocení.
Kontaktujte nás na telefo−
nu 725835555. RR 22559

DO VYHLÁŠENÉ kavárny
Café Charlotte v  Železné
Rudě přijmeme na hlavní
pracovní poměr BARIST−
KU (příprava kávy a pohá−
rů). Nabízíme stabilní prá−
ci v podniku s dlouholetou
tradicí, celoroční práci na
horách, práci v mladém
kolektivu, nadstandardní
platové ohodnocení a uby−
tování zdarma. Práce je
vhodná i pro studenty
v  rámci víkendové brigá−
dy. Pro více informací
nám zavolejte na tel.:
725835555. RR 22558

MUŽ 45 let hledá brigádu
na pile nebo na stavbě. Do−
mažlice nebo Bělá nad
Radbuzou. Tel.:
728829462. RR 22534

HLEDÁM pomocného děl−
níka na stavbu. Smlouva na
DPP. Flexibilita, spolehli−
vost, čistý RT, praxe na

stavbě výhodou, ale ne
podmínkou. Tel.:
721757399. KŘI PM
22089

HLEDÁM zedníka na DPP
nebo ŽL. Požaduji spolehli−
vost, flexibilitu, praxe
v oboru, čistý RT. V případě
práce mimo bydliště zajiš−
těno ubytování. Auto výho−
dou, ale ne podmínkou.
Tel.: 721757399. KŘI PM
22090

PRODÁM byt 2+1 v Klato−
vech, tel.: 605186116. RR
22537

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 70 m2 v pane−
lových i cihlových domech
v Klatovech a Domažlicích.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s  hotovostí.
Celá transakce je dokonče−
na v  řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřeší−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22030

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 2+1/3+1 o min. vý−
měře 50 m2 kdekoliv v Do−
mažlicích. U vyšších pater
podmínkou výtah. Cena do
2,5 mil. Kč. Peníze k dispo−
zici ihned. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
22032 

HLEDÁME starý dům.
Jsme dva dospělí se zvířaty
a hledáme starý dům
k dlouhodobému pronájmu
– zemědělskou usedlost,

dům s velkým pozemkem o
rozloze 1.500 m2 a výše.
Vše pro chov zvířat a pro
zemědělskou výrobu. Tel.:
703625527. RR 22509

PRONAJMU nebytové pro−
story na Náměstí Míru 170
v  Klatovech. Tel.:
602172789. RR 22520

OD 1. 8. 2022 pronajmu
atypický mezonetový byt
3+kk v KT, 100 m2, nejlé−
pe bezdětnému páru neku−
řáků (výjimečně s  jedním
puberťákem)! Kauce! Info
na tel.: 605758988. RR
22557

PRONAJMU ZAHRADU v
Klatovech na Markytě,
380 m2, zast. plocha 20 m2

– zděná chatka s WC, vo−
da, el. 220 V, kamna na tu−
há paliva, cena 4.500
Kč/měs. + energie. Tel.:
732751877 – prosím
SMS, zavolám zpět.

PRONAJMU byt 3+1 v šes−
tibytovce u Penny v Klato−
vech o velikosti 83 m2
s vlastním topením a ohře−
vem vody, 2 balkóny a zdě−
ným sklepem. Měsíční ná−
jemné 13.500 Kč + energie
+ vratná kauce. Tel.:
606640009. RR 22564
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE 

PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kon−
tejner 1000 litrů. K od−
běru v Klatovech.
Vhodné na vodu pro
stavbu. Cena: od
1.150 Kč. Na výběr z
více kusů. Pěkné čisté
zánovní od 1.500 Kč.
Tel.  722660668.  RR
21906
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Kdo Tě znal vzpome−

ne, kdo Tě měl rád, ni−

kdy nezapomene. 

Dne 15. 6. 2022 uply−
nuly 4 roky, co  nás
opustila moje drahá
manželka, maminka a
babička, paní 

Eva Kačurová
z Klatov. 

Za vzpomínku děkuje manžel, syn Pavel,

dcera Zdeňka, vnoučata Vašík a Zuzka. 

RR 22513

Dne 10. července
2022 vzpomeneme
prvého výročí úmrtí
pana 

Tomáše Schmieda
z Nýrska. 

Vzpomíná maminka,

babička, strýc a sou−

rozenci.        RR 22521

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest

v srdci trvá a nedá zapomenout. 

Dne 24. 6. 2022 uply−
nul 1. smutný rok, kdy
nás navždy opustil pan

Jindřich Válek
z Klatov.

S láskou vzpomíná

matka, sestra, synové a

ostatní příbuzní. Děku−

jeme všem, kdo vzpo−

menou s námi.

Dne 9. 8. 2022 uplyne
1. smutný rok, kdy nás
navždy opustil pan
Ján Knap z Klatov.
Stále vzpomíná družka

s rodinou a ostatní pří−

buzní.             RR 22510

Dne 29. 7. 2022 uply−
ne 10 let, co nás na−
vždy opustila paní
Marie Kadlecová

z Lučice.
Vzpomínají děti s rodi−

nami.             RR 22505

Jak tiše žila, tak tiše odešla.

Skromná ve svém životě,

velká ve své lásce a dobro−

tě. Nezemřela jsi, neboť ži−

ješ dál v srdcích těch, kteří

Tě milovali.

Dne 3. července 2022
uplyne 10. smutný rok od náhlého úmrtí paní

Marie Vaníčkové z Mochtína.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapo−

menou dcera, vnoučata, pravnoučata a

ostatní příbuzní.                                 RR 22460

Dne 14. 7. 2022 uply−
ne pátý smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila paní 

Anna Tremlová
z Klatov. 

Všem, kteří si vzpome−

nou s námi, děkuje

manžel, dcera s dětmi

a syn s rodinou. RR 22474

Dne 1. července 2022 by se dožila 69 let a
zároveň 26. července uplyne 5 smutných
let, kdy nás opustila naše milovaná mamin−

ka, babička, sestra, te−
ta a kamarádka, paní 

Jitka Vlasáková,
rozená Krocová

z Makalov. 
Kdo ji znal, nikdy s lá−

skou nezapomene. 

S bolestí v srdci stále

vzpomínají dcery s rodi−

nami.              RR 22506

Kdo byl milován, žije

v našich srdcích stále…

Dne 11. 7. 2022 vzpo−
meneme dvacátého
smutného výročí ode
dne, kdy nás navždy
opustil pan 

Milan Duda
ze Smrkovce.

Za tichou vzpomínku děkují manželka, syn,

dcera a ostatní příbuzní.                RR 22532

Odešels, utichl dům i zahrada, není můj

Honzíku, za tebe náhrada. Zbortil se nám

velký sen, už tu spolu nebudem. Chtěli jsme

tě kolem sebe mít, dokázals pohladit i pora−

dit. Děkujeme ti za lá−

sku, cos nám dal, půl

našich srdcí sis s se−

bou vzal.

Dne 20. 6. 2022 uply−
nul rok plný smutku a
bolesti kdy nás opus−
til můj milovaný man−
žel a tatínek 

Jan Jobák z Horažďovic.
S láskou a úctou za celou rodinu, kamarády

a přátele vzpomíná manželka Alena a syn

Martin.                                           RR 22472

Kdo žije v srdci,

 neumírá...

Dne 25. června 2022
uplynul druhý smutný
rok ode dne, kdy od
nás navždy odešel můj
milovaný manžel pan 

Pavel Nejdl 
z Klatov. 

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene

manželka, synové s rodinami, sourozenci

s rodinami a ostatní příbuzní.        RR 22495

Čas ubíhá a nevrací,

co vzal. Jen láska, úcta

a vzpomínky v srdcích

zůstávají. 

Dne 25. května 2022
uplynuly právě 2 roky,
kdy nás opustil pan 

Pavel Šťastný
z Klatov.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

S láskou a vděčností rodina.       RR 22496

Už jen kytičku na hrob

Ti můžeme dát, pokoj

a klidný spánek přát.

Utichly kroky i Tvůj

hlas, ale Tvůj obraz

zůstává v nás.

12. července 2022
uplyne 5. rok ode dne,
kdy nás opustila man−
želka, maminka, babička a prababička, paní

Marie Baumruková z Malechova.
S láskou vzpomínají dcery, syn, vnoučata

s rodinami a pravnoučata.              RR 22503

Byla jsi plná života,

Tvá mysl plná snění a

nikdo z nás se nena−

dál, jak rychle se vše

změní. Utichly kroky

i Tvůj hlas, ale Tvůj

obraz zůstává v nás. 

Dne 25. června 2022
tomu bylo 9 let, kdy
vinou nezodpovědného řidiče zemřela paní 

Marie Kopejtková z Předslavi. 
S láskou a úctou vzpomíná manžel a dcery

s rodinami.                                      RR 22504
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31. 7. 2022 uplyne
osm let, kdy odešla 

paní Jaroslava
Soušková 

z Lukavice. 
Kdo jste jí znali, prosím

vzpomeňte s námi.

Dcery Blanka a Jarka

s rodinou.     RR 22518

Kdo v srdcích žije, ten

neumírá…

Dne 6. 7. 2022 by se
dožil 95 let pan

Josef Pour 
z Plánice.

Stále vzpomínají děti

s rodinami.  RR 22526

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 4. 7. 2022 uply−
ne 1. smutný rok, kdy
nás navždy opustil 

pan Antonín Novák z Klatov.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie,

syn Lubomír a dcera Lenka s rodinami a

ostatní příbuzní.                              RR 22536

Maminky neumírají,

maminky jen usínají,

aby se probouzely

v srdcích svých dětí.

Dne 9. července
2022 uplyne 10 let, co
nás navždy opustila
naše milovaná ma−
minka, babička, paní

Tereza Jandová z Hvízdalky.
S láskou vzpomínají děti s rodinami. 

RR 22540

Mělas oči jako pomněnky, srdce plné lásky,

navždy jsi nám odešla a oči Tvé už zhasly.

Dne 8. 7. 2022 uply−
nou již 4 smutné roky,
co nás navždy opusti−
la naše milovaná ma−
minka paní

Věra Hošťálková
z Klatov.

Nikdy na Tebe neza−

pomeneme. S láskou

a úctou vzpomínají manžel Václav, dcera

Věra s manželem Jirkou, vnoučata Lucka

a Honza a syn Fanda s manželkou Janou. 

RR 22542

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Jak těžké hledat slova, aby vyjádřila smutek

náš. Vzpomínky se vracejí znova a bolest

nezahojí ani čas. Už nikdy dětem nepora−

díš, vnoučata a pravnoučata nepohladíš.

Odešel jsi jako vánek, když zajde do polí,

jen vzpomínky nám zůstaly.

Dne 12. 7. 2022 uply−
ne 5. smutný rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil náš milo−
vaný manžel, tatínek,
dědeček a praděde−
ček, pan 

Václav Kubát
z Nýrska.

Dne 26. 9. 2022 vzpomeneme jeho nedo−
žitých 80. narozenin.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dce−

ra Drahuš s manželem a vnučka Drahuška

s rodinou. Děkujeme všem, kteří si vzpome−

nou s námi.                                   RR 22519

Dne 5. 7. 2022 uply−
nou dva roky, co nás
ve věku 74 let navždy
opustila paní

Helena Sedláková
z Mlynářovic.

S láskou a úctou vpo−

míná manžel, dcery,

vnukové a ostatní pří−

buzní a všichni, kdo ji měli rádi.     RR 22538

Odešel jsi tiše, jak

osud si přál, ale v na−

šich srdcích žiješ dál.

Dne 18. 7. 2022 uply−
ne 20 smutných let,
kdy nás navždy
opustil náš drahý a
milovaný manžel,
otec a dědeček, pan

Alois Bureš ze Zdeslavi.
S láskou vzpomínají manželka, dcery s rodi−

nami a ostatní příbuzní. Děkujeme všem za

tichou vzpomínku. RR 22545

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě

miloval, nikdy nezapomene. 

Dne 13. července
2022 uplyne 10 let od
úmrtí paní 

Marie Skřivánkové,
rozené Vlčkové

z Vrhavče.
S láskou vzpomíná

manžel, děti vnoučata

a pravnoučata.                               

RR 22541

Měl jsi nás rád, my Tebe ještě víc, přišla zlá

chvíle a Tys musel odejít. Čas utíká a nevra−

cí, co vzal, jen vzpomínka na Tebe zůstává

v našich srdcích dál.

Dne 25. 7. 2022 uply−
ne pátý smutný rok,
kdy nás navždy
opustil pan

Josef Baturček z Hnačova.
S láskou vzpomínají manželka Jaruška, ses−

tra Maruš, děti s rodinami a ostatní příbuzní.

Za tichou vzpomínku děkujeme všem.

RR 22543

Přání panu 

Stanislavu 
Ibermajerovi 

z Klatov
2. července k Tvému
hrobu půjdeme Ti
přát, vždyť měl bys
krásných jubilejních
pětaosmdesát.

Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví, čím

jsi byl tatínku každému z nás. Nikdo Tě ne−

vrátí, nikdo Tě nevzbudí, nikdy již nezazní

nám Tvůj hlas. Odešel jsi, jak si to osud

přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstá−

váš dál. Všechno nejlepší tatínku. 

S láskou a úctou dcera Stánina, vnuk Ondřej

a sestra Maruš. RR 22546

Odešel na věky, zůstalo mnoho vzpomínek,

byl to ten nejdražší, byl to náš tatínek.

Dne 17. 7. 2022 uplyne
čtvrtý rok od chvíle, kdy
nás navždy bez slůvka
rozloučení opustil pan

Josef Cvachovec
z Malechova.

S úctou a láskou vzpo−

míná rodina. Děkujeme

všem, kteří si vzpome−

nou s námi.    RR 22547

Očím ses ztratila – 

ale v srdcích zůstaneš

navždy…

Dne 27. 6. 2022 uply−
nul 1. rok od úmrtí paní

Andrey Muchkové.
Kdo jste ji znali a měli

rádi, vzpomeňte s ná−

mi. S láskou a úctou

vzpomíná rodina.RR 22560
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VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Měl rád všechny ko−

lem sebe, pro ně žil a

chtěl žít.

Dne 4. 7. 2022 tomu
bude 5 let, kdy nás
opustil pan 

Jiří Sedláček 
ze Švihova.

Stále vzpomínají man−

želka Marie, syn Pavel s rodinou a vnučky

z Klatov. Děkujeme všem, kdo si vzpome−

nou s námi.                                    RR 22567

DLOUHODOBÝ pronájem
chalupy, rod. domku se za−
hradou, hledá starší pár.
Jsme Češi, bezproblémoví
(bez exekucí s čistým TR).
Milujeme přírodu a zvířect−
vo. Prosíme jen seriózní na−
bídky z Plzně a okolí, i směr
Klatovy. Tel.: 607477727.
PM22075

NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3+1 s  lodžií v Klatovech.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do 3
mil. Kč. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM
22031 

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel−
kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čis−
té byty k  dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme
pouze solidní klientelu, jejíž
výběr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody
energií a klientský servis po
celou dobu nájmu je samo−
zřejmostí Prázdný byt vám
nevydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
22028

PRO ZAMÉSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k  pronájmu po celém
Plzeňském kraji. Nabídněte
nám svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební
schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22029 

LETOŠNÍ seno v  balících,
průměr 90 cm – 300
Kč/balík; průměr 120 cm –
400 Kč/balík, ječmen, pše−
nici ke krmení. Tel.:
603512222. RR 22507

3ŠUPLÍKOVÝ mrazák, cca
80–100 L, zánovní, tel.:
724030845. RR 22533

DĚTSKOU AUTOSEDAČKU
do 50 kg ve výborném sta−
vu. Cena 600 Kč. Tel:
603163061.

VĚNUJI SE sběratelství sta−
rých pivních lahví s  litými
nápisy a stále hledám lahve
k rozšíření sbírky. Velmi do−
bře zaplatím. Děkuji za
ochotu, tel.: 731573913.
PM 22092

PRODÁM starší pračku a
sušičku BEKO po revizi.
Cena za obojí 7.500 Kč.
Tel.:608200700. RR
22508 

PRODÁM dřevěné brikety
a pelety. Česká výroba. Pl−
zeňský kraj – DOPRAVA
ZDARMA. Tel.: 604575136,
E−mail: rahei@atlas.cz. PM
22013

PPRODÁM dětské kolo vel−
mi zachovalé a plně vyba−
vené. Vhodné pro dítě do11
let. Cena 2.600 Kč.  Tel.
723081264 Plzeň. PM
22088

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 5−
6 m x 3 m x 3 m – více ku−
sů, vnější opláštění – jem−
ně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblože−
nou palubkami. Buňky jsou
v pěkném stavu. Dále pro−
dám maringotku, oblože−
nou palubkami, zařízenou
k  okamžitému používání,
dřevěné zahradní domky.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 604867469.
PM 22081 

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

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenské−
ho muzea okupace a osvo−
bození západních Čech vo−
jenskou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kordí−
ky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pisto−

le, plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacá−
ky, šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.

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

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

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22070

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

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy i pa−
nelové cesty. Tel.:
736139113. PM 22085

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

Co osud vzal, to ne−

vrací, i když nám srd−

ce krvácí. Ta rána stá−

le bolí, zapomenout

nám nedovolí. 

17. března 2022 uply−
nuly dva roky od smrti
naší drahé maminky

Anny Hessové
a 26. 7. 2022 vzpomeneme jejích nedoži−
tých 90. narozenin.
S láskou vzpomínají dcery Věra a Věncesla−

va s rodinami, vnoučata a pravnoučata. Dě−

kujeme za tichou vzpomínku.       RR 22548

Jak tiše žila, tak tiše

odešla. Skromná ve

svém životě, velká ve

své lásce a dobrotě.

Nezemřela jsi, neboť

žiješ dál v srdcích

těch, kteří Tě milovali

… babičko.

Dne 3. 7. 2022 uplyne
9 smutných let, kdy nás navždy opustila

paní Milada Jonášová 
roz. Lišková z Nýrska.

S láskou a úctou vzpomíná vnučka Pavla

s dětmi, rodina a ostatní příbuzní. RR 22563

Tatínkové neumírají.

Promění se na hvěz−

dy, aby svítili na cestu

svým dětem…

Již 25 let je někde
mezi hvězdami i náš
tatínek, pan

Jiří Šperlík, 
rodák z Břežan.

24. 6. 2022 by oslavil 60. narozeniny. 
Nikdy nezapomeneme. S láskou dcery Niky

a Janina s maminkou Radkou a ostatní pří−

buzní. RR 22565

PRODÁM plastové
1000 L nádrže. Nádrže
jsou černé a na kovo−
vé nebo plastové pale−
tě. Výhodou toho je, že
voda v nádrži nezeze−
lená a paleta časem
nezetlí. Po domluvě
mohu i dovézt. Tel.:
773925513. RR 22380

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

PRODÁM MOTOR do
zahradního traktoru,
kompletní a plně funkč−
ní. Cena 8.000 Kč. Tel.
604589329. RR 22033

volejte 739 334 835
– dojedu.

Program najdete na
www.muzeumpanenekplzen.cz 

Prodám lístky na 
Výstavu Panenek
na zámku v Nebílovech 

1.6. – 31.8. 2022 
9:00 – 17:00 

To co už nemá doma 
místo, rádi umístíme tam, 
kde dostanou svůj obdiv. 

KŘI PM 22086
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KOUPÍM staré věci z  do−
mácnosti: lívanečníky, lam−
pičky, porcel. sošky, foto−
aparáty, formy na pečení,
mince, vyznamenání, ká−
vomlýnky, obrazy, šperky
apod. Tel.: 605080878. PM
22011

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v  horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel.: 603383211. PM
22084 

Z POZŮSTALOSTI KOUPÍM
vše staré: porcelán, ka−
menné hrnce, hodiny obra−
zy, nádobí, váhy, rádia, vo−
jen. věci z  války atd. Tel.:
737903420. PM 22009

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

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 22016

SBĚRATEL koupí staré ob−
razy a jiné starožitnosti. So−
lidní jednání. Tel.:
608979838, E−mail: vladis−
lav.soucek@seznam.cz.
PM 22038

KOUPÍM starou vojen.
vzduchovku do 7 tis. Kč,
maskáče, saka, čepice,
rajtky, pohraniční stráže,
vyznamenání, odznak NB a
vzorný voják do r. 1960 –
až 3 tis. Kč. Odznaky voj.
učilišť, pilotní aj. Těžítka ve
tvaru modelů voj. techniky,
ND na vozy Škoda do r.v.
1988Tel.: 721730982. PM
22007

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

ZAPLATÍM min.
20.000 Kč za každou
starou pivní lahev s
nápisem: Klečka, Dol−
lanský, Petrmichl,
Gotz, Stubenbach, Ja−
rolím, Pauli, Šebesta,
Melan, Kolinec, Maš−
tovský, Plánice, Kun−
dratitz, Lešer, Šubrt,
Mačice, Watzlawick,
atd. tel. 606245515.
RR 22530

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou proskle−
nou vitrínu. Dále litino−
vou výlevku, starý truh−
lářský ponk s dřevěný−
mi závity, řeznický špa−
lek, různé litinové no−
hy,dílenské lampy,
plechové skříňky se
šuplíky. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322, pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 22043
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KOUPÍM do sbírky staré
pivní lahve z Klatovska,
Domažlicka a Plzeňska.
Slušné ohodnocení samo−
zřejmostí.  Děkuji za ja−
koukoliv nabídku. Tel.:
604709879. RR 22535

KOUPÍM staré jízdní kolo
do r. 1950, mosaznou
pumpičku, starou Babetu i
nepojízdnou, Škodu 120M,
nová zadní světla aj. ná−
hradní díly, také na starého
Pionýra. Návody na obslu−
hu a katalogy, dobové pro−

spekty. Tel.: 721730982.
PM 22006

STARÉ HRAČKY vyr. do r.
1980 – např. autíčka, bul−
dozery, bagry, vesmírná
vozidla, vláčky, vše na klí−
ček nebo bez, na dálkové
ovládání, dále starý betlém,
loutkové divadlo, samostat−
né loutky, hračky můžou
být poškozeny.
ane t . a29@seznam.cz
tel.603512322. PM 22042

KOUPÍM – CHROMOVANÝ
gauč, křeslo, židli, stolek,
psací stůl, skříň, lustr, lam−
pičku, atd., chrom může
být poškozený. Tel.
603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz
zn. Přijedu. PM 22044

KOUPÍM staré pivní lahve a
sklenice s nápisy pivovarů.
I jednotlivé kusy, děkuji
sběratel. Tel.: 732170454.
PM 22091

KOUPÍM srovnávačku
s protahem KDR nebo RO−
JEK. Tel.: 774707147. PM
22061

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

PRONAJMU trubkové leše−
ní + podlážky cca 100 m2
– 2000Kč/měsíc. I dlouho−
době. Vratná kauce 5.000
Kč. Klatovy. A zároveň
koupím spojky−doutníky,
trubky. Tel: 720686209.
RR 22511

SPRÁVNÝ čas pro Váš no−
vý start. Staňte se vlas−
tním šéfem a mistrem ko−
vo řemesla s  vlastní díl−
ničkou u Vás doma – radí
Vám bavorský kovo mistr
Václav – jste hledaní. E−
mail: v.pscolka@se−
znam.cz. RR 22561

KOUPÍM tento typ křesel a
starožitný nábytek a náby−

tek do roku 1980. Stav
nerozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22071

VYKOUPÍME starší staveb−
ní stroje, nákl. automobily a
zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a výkup že−
lezného šrotu. Tel.:
604867469. PM 22083

SRDEČNĚ Vás zveme na
slavnostní posvěcení kap−
le sv. Panny Marie, které
se bude konat 23. červen−
ce 2022 ve 14 h v Děpolti−
cích. Těšíme se na Vás!
Slavnostní obřad se bude
konat pod vedením p. Mgr.
Ryszarda Potegy v místě
kaple (Děpoltice 28 –
směr Datelov). Kapličku
vytvořil p. František Lenc
v roce 2020. RR 22566

PRODÁVÁM několik sta−
vebních parcel o rozloze
min. 850 m2 v atraktivní
lokalitě v obci Otín, patřící
pod město Klatovy. Po−
zemky jsou situovány na
mírném jihovýchodním
svahu. Cena jednotlivých
parcel bude zahrnovat i
budovanou obslužní ko−
munikaci a přívod pitné
vody na hranu pozemku.
Elektřinu a plyn lze řešit
individuálně – hlavní pří−
vody nedaleko parcel.
Bližší informace na e−mai−
lu: pozemkyotin@se−
znam.cz. RR 22470

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykoupí−
me vaši chalupu či chatu
v okrese Klatovy a Domažli−
ce. Podmínkou pouze vlast−
ní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22027

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarize−
ni.cz, tel.: 775104121. RR
22054

KOUPÍM ŠKODA 110R,
Rapid, Garde. Stačí sms
zavolám. Tel. 603535061.

PRODÁM Dacia Sandero
r.v. 2009, obsah 1.2 ben−
zin, malá spotřeba, 1 maji−
tel, abs, el okna, servisní
knížka, klima, el okna, ser−
vo, velmi pěkný stav i
vzhled, cena včetně nové
stk a emisí, 89.000
Kč,  telefon: 723439518,
Klatovy. RR 22551

PRODÁM OPEL Meriva
model OPC line 1,6 Ben−
zín, r.v. 2008, 97 000km.
Klimatizace, couvací čid−
la, vyhřívané sedačky, zá−
novní celoroční pneu, vy−
měněné rozvody motoru,
originál tónovaná skla.
Cena 120.000 Kč. Tel.
603535061. 

PRODÁM Suzuki SX4, 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 22555

PRODÁM Škoda Favorit
Forman, r.v. 1993, najeto
pouze 38000 km !!!, tažné,
original radio, střešní okno,
velmi dobrý stav, cena
59.000 Kč, krásný veterán,
tel: 723439518. RR 22556

PRODÁM Peugeot 207, r.v.
2007, obsah 1.4 65 kw,
dobrý typ motoru, najeto
116tkm, abs, el okna, ser−
vo, centrál, 1.majitel, nová
stk a emise, cena: 63.000
Kč, KT, tel.: 723439518.
RR 22553 

PRODÁM Fiat Punto, r.v.
2005, obsah 1.2 benzin,
najeto pouze 65tkm, ser−
visní knížka, bez koroze, 5
dveří, klima, el okna, cen−
trál, 2x klíč, nová stk a emi−
se, cena: 45.000 Kč, Klato−
vy, telefon: 723439518. RR
22552

PRODÁM Citroen Jumpy,
r.v. 2009, 1.6 hdi, užitková
verze, 3 místa, parkovací
senzory, tažné zařízení,
radio, nová stk a emise, do−
brý stav, střešní nosič, ce−
na: 119000,− Kč, Klatovy,
telefon: 723439518. RR
22554

45LETÝ muž nekuřák, pra−
cující a nepije, hledá ženu
na trvalý vztah do 60 let.
Hendicap není překážkou.
Volejte a SMS kdykoliv na
tel.: 728829462. RR 22516

VÝSTAVA DENIVEK a
raných mečíků, 22.–
24. července 2022,
pá: 14–18, so+ne:10–
16 h, v refektáři jezuit−
ské koleje v KLATO−
VECH, Balbínova 59,
vchod z nádvoří koleje
více info na: www.ot−
to.cz/pavel. RR 22549

VÝSTAVA DENIVEK A
MEČÍKŮ, 30.–31. čer−
vence 2022, so+ne:
9–16 h, v hlavním sále
TJ Sokol v BLOVICÍCH,
Tyršova 270, více info
na: www.otto.cz/pavel.
RR 22550

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

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Kou−
pím staré českoslo−
venské motocykly
všech značek, v ja−
kémkoliv stavu i
jednotlivé díly. Přijedu
ihned, platím ihned v
hotovosti. Slušné a fé−
rové jednání. Tel.:
607946866. E−mail:
klsp@seznam.cz.  RR
22142

PRODÁM  IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě
v ochranné kleci, roz−
měry: 120 x 100 cm
výška 120 cm, váha
cca. 65 kg, pěkné čisté
od 1.600 Kč, k odběru
v Klatovech. Info na
tel. 722660668. RR
21002

PRODÁM zahradní
traktor VIKING, velmi
pěkný, hydropřevo−
dovka, cena 35.000
Kč. Tel 604589329.
RR 22029

SBĚRATEL koupí sta−
ré motocykly ČZ, JA−
WA, OGAR, skútr ČZ,
moped STADION i jiné
značky, kompletní i
nekompletní, torza,
rámy, motory, blatní−
ky, staré technické
průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci
aj. Přijedu a zaplatím
na místě. Nabídněte,
určitě se domluvíme.
Telefon: 603237242,
e−mail: flemet@se−
znam.cz. RR 22527

Blahopřání

Poděkování

MUZEUM PANENEK
v Plzni HLEDÁ 

STARÉ PANENKY,
pokojíčky a medvídky, 

které čestně umístím 
do muzea nebo vykoupím.

Mohou být i poškozeny 
vše si opravím.

www.muzeumpanenekplzen.cz 

739 334 835 – dojedu.
To co už nemá doma 

místo, rádi umístíme tam,
kde dostanou svůj obdiv.

KŘI PM 22087
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60LETÝ vdovec v ID, pra−
cující, osamělý by rád po−
znal ženu podobného osu−
du ve věku do 65 let. Jsem
z Klatov, mám rád procház−
ky přírodou. Tel.:
702462415. RR 22523

HLEDÁM kamarádku vese−
lé povahy k posezení u ká−
vy, procházkám, autoturis−
tice, do 73 let. Domažlice a
okolí 30km (KT). SMS –
728130276. RR 22539

HLEDÁM milou příjemnou
ženu do 50 let. Jsem neku−
řák, abstinent, bezdětný.
Jen okr. Do, Tc. Pokud se
ozveš, budeme oba šťastni.
Tel.: 703130473. RR
22544

JSEM nekuřák 52/180/85 a
hledám veselou a milou
štíhlejší ženu do 50 let z KT,
DO PJ a okolí. Společné
zájmy jsou výhodou – pří−
roda, cestování, zvířata,
kultura, hudba. Děkuji za
odpověď na č. 722120245.
RR 22562

VDOVEC 72/170 hledá pří−
jemnou štíhlejší ženu do 70
let, na výlety a jiné aktivity.
Tel.: 607559208. PM
22093

37/185 NEKUŘÁK, bezdět−
ný, rád by se seznámil
s  dívkou výhradně od 16−
19 let, ne starší ženy. Mám
rád cestování, toulky příro−
dou a kulturu.
Tel.:604969788, e−mail: lo−
vehvezd@seznam.cz. PM
22005

PLZEŇÁK 57/180 hledá
pohodovou ženu – kama−
rádku – přítelkyni. Samota
je zlá. Tel.: 606357089. PM
22095

60LETÁ nekuřačka, někdy
zmatkařka, hledá parťáka
na turistiku a výlety do pří−
rody a občasné výlety, nej−
lépe vlakem po ČR. Nýrsko,
SMS – 732417561. RR
22524

ŽENA 56/167, štíhlá, mlad.
vzhledu, hledá novou lásku.
Mám vše, jen ty mi chybíš.
Pokud jsi vysoký muž z Plz−
ně a blízk. okolí, s  vyřeše−
nou minulostí, dáme si
šanci? Zavolej 737552884.
PM 20072

Vdova 70 let z Plzně, hledá
kamaráda s vyřešenou mi−

nulostí, na povídání, pro−
cházky a výlety. Odpovědi
zasílejte na adresu redakce
pod č. inz. PM 22094

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

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

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086. RR
22089

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako jedi−
ná realitní kancelář v Plzeň−
ském kraji vám vyplatíme
až 80% kupní ceny vaší ne−
movitosti předem. Peníze
máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantuje−

me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22035

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 22072

TRÁPÍ vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje vaši situaci a
najde optimální řešení. Dů−
ležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22033

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980 a
starožitný nábytek a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji pro−
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 22073

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k  prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,

zítra jsme u vás a do měsí−
ce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22034 

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme
technicky i právně a navíc
vyjednáme maximální SLE−
VU! Nezaplatíte ani korunu
navíc! Více na www.zkon−
trolujto.cz nebo volejte na
800373309. PM 22036 

45LETÝ muž poskytne
erotické služby ženám a
mileneckým párům. Na
věku nezáleží. Volejte a
SMS kdykoliv na tel.:
723853717. RR 22517

HLEDÁME ženy všech vě−
ků na ztvárnění aktových
výjevů pro malíře, foto−
grafa a grafika na při−
pravovanou společnou vý−
stavu. Nejlépe z Klatov a
okolí. E−mail: spolekume−
ni@atlas.cz. RR 22522

PÁNOVÉ, NYNÍ SUPER
PŘÍZNIVÁ LETNÍ CENA!
Pohledná sexy blond, pří−
jemná s pevnými ňadry č.
5. V diskr. bytečku se mnou
např. úžasný hluboký orálek
a ostatní… Udělejte si výlet
pánové od 18 až xxx let. Po−
chopení mám. Pouze volat,
SMS ne, od 8 hod. ráno tel.
731002305. PM 22076

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

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekonstruk−
ce bytového jádra, ob−
klady, dlažby, bourací
práce a další práce
dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlic−
ko, Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 22056

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

NÁSTŘIKY PODVOZKU
automobilu proti koro−
zi přípravkem BODY.
Tel. 604589329. RR
22031
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