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Milí čtenáři, 
letošní červenec se
opravdu vydařil.
Kdo si chtěl užívat
sluníčka, koupání a
opalování, nemusel
jezdit nikam k moři
a riskovat například
zažívací potíže, ne−
bo dokonce otravu

jídlem či vodou, jak se z médií občas
dočteme, nebo se bát požárů a země−
třesení, ale mohl si třicetistupňová ve−
dra a příjemné koupání užívat téměř po
celý červenec i doma. 
Když je léto takové přející a tak bohatě
nás zahrnuje slunečním svitem a tep−
lem, neměli bychom zapomínat na do−
statečný přísun tekutin. Zmiňoval jsem
se sice o pivu a limonádách, ale pro
prevenci před úpalem nebo úžehem je
jedinou prevencí obyčejná voda z ko−
houtku. Zvlášť vody z vodovodu napo−

jeného na přehradu nad Nýrskem se
obávat nemusíme, protože patří mezi
nejkvalitnější vody v České republice a
díky předvídavosti minulých politiků,
kteří jak vidět ne všechno dělali špat−
ně, je jí i v těchto suchých létech na
rozdíl od velké části republiky pořád
dostatek.
Současní politici se také velice snaží,
sami uvidíte, že v tomto čísle Rozhledu
se již objevují články těch politiků, kteří
chtějí něco změnit, mají zájem o své
voliče a chtějí je přesvědčit o správ−
nosti svého směřování a svých názo−
rů. Myslím si, že každý rozumný člo−
věk, který se jen trochu zajímá o dění
kolem sebe, je za tato jejich vyjádření
rád a podrobí je přísné osobní kritice a
vlastnímu posouzení, aby mohl sám
odpovědně zvolit toho, který je podle
něj ten správný člověk pro politické
zastoupení jak v Senátu PČR, tak
i v komunální politice. K té máme po−
chopitelně každý z nás blíže, protože
s jejími důsledky se setkáváme téměř
denně. 
Proto v Klatovech voliči a obyvatelé
chválí pěknou rekonstrukci velkého

parku, oficiálně Mercandinových sa−
dů, s lodičkami a dobře fungující Kolo−
nádou, snahu o vybudování lanového
centra, chválí i dokončenou rekon−
strukci parku u Střední ekonomické
školy, oficiálně Vrchlického sadů, ale
již méně nadšení jsou z rekonstruova−
ných městských komunikací. Každý
na to může mít jiný názor, ale podélná
parkovací stání a ostrůvky si příliš za−
stánců nezískala a mnoho řidičů není
nadšeno ani z vodorovného značení a
z vytvoření cyklistických jízdních pru−
hů, které prý vozovku především v Ji−
ráskově a Dobrovského ulici příliš op−
ticky zužují. Přidejte si k tomu obyva−
tele okrajových částí města, kde již
dlouhá léta mají ulice a chodníky ve
špatném stavu a také těm se rekon−
strukce hlavních komunikací, které by−
ly v mnohem lepším stavu, moc nelí−
bila. Jen na těchto drobných příkla−
dech je vidět, že ani politik komunální
to nemá moc lehké, ne vždy každému
vyhoví, a pořád má co vysvětlovat a
sdělovat svým voličům, obyvatelům
města, pokud o to stojí.
Ačkoliv jsme již v polovině léta, stále

máme před sebou ještě hodně krás−
ných chvil a letních radovánek, na kte−
ré ještě rádi budeme v zimních měsí−
cích vzpomínat. Jednou z nich bude
jistě slavná Vavřinecká pouť, která se
letos uskuteční od 10. do 12. srpna a
podle programu by mohla být opět
o něco bohatší a pestřejší. Pokud se
na ni také chystáte, možná vám přijde
vhod kompletní program, který je na
stránkách www.chodskeslavnosti.cz.
Chodům by ji mohlo snad pokazit jen
počasí. 
Ještě poznámku k červencovému vy−
dání Rozhledu. Informovali jsme o set−
kání příznivců Slávie s fotbalistou to−
hoto klubu Janem Sýkorou. Chybně
jsme u něho uvedli, že je rodákem ze
Spáleného Poříčí. Pravdou je, že je ro−
dákem z nám bližšího Červeného Poří−
čí a s fotbalem začínal v FC Švihov a
my mu držíme palce, ať se mu ve Slá−
vii co nejvíce daří.
Hezké čtení, krásné výlety na Šuma−
vě i v okolí, krásnou dovolenou,
 příjemné kulturní i sportovní zážitky,
nebo třeba hojnost hub i v srpnu,
vám přeje Karel Bárta, šéfredaktor.
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Nejen chodským folklorem ožijí v srp−
nu Domažlice. Hned dvakrát si zde dí−
ky Veteran car clubu Domažlice přij−
dou na své také zájemci o motoristic−
kou historii. V době
Chodských slavností,
tedy o víkendu 11. a 12.
srpna, se mohou vypra−
vit na výstavu historic−
kých automobilů a mo−
tocyklů. Bude se konat
na dohled od městské
brány, ve firemním are−
álu přímo naproti hlav−
nímu vjezdu na parko−
viště supermarketu
Penny. K vidění tam bu−
dou stroje vyrobené od
20. až do 80. let 20.
století, od mopedů až po sportovní vo−
zy světoznámých značek.
Již o týden později se ve velké automo−
bilové a motocyklové muzeum promění
samotné domažlické náměstí, kde bude
v sobotu 18. srpna zahájen již 44. roč−
ník mezinárodní Jízdy spolehlivosti his−
torických vozidel. Je určena pouze
strojům do roku výroby 1955, každo−

ročně se jí zúčastňuje i početná
skupina německých soutěžících,
takže diváci se mohou těšit na velmi
zajímavé startovní pole, v němž bu−

dou zastoupeny i značky, které na ji−
ných českých veteránských akcích ne−
bývají k vidění.
Přibližně od 10 hodin budou všechny

zúčastněné stroje vystaveny v horní
části domažlického náměstí, od 11 ho−
din se pak budou postupně vydávat na
trať samotné jízdy, která měří 85 km a
přestávku bude mít v příhraniční obci
Rybník. Cíl bude jako obvykle v auto−
kempu v obci Babylon, kde jsou první
jezdci očekáváni krátce po 14. hodině.            

Text a foto Jan Pek

Chodsko bude patřit 
veteránům
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Vážení a milí spoluobčané, už je
to téměř šest let, co jsem byl díky
vaší většinové podpoře zvolen
senátorem v obvodě č. 11 Do−
mažlicko a Klatovsko. Po celou
dobu svého působení v Senátu
jsem se vždy snažil pracovat tak,
abych nezklamal důvěru vás, ob−
čanů našeho regionu.
V Senátu jsem v současné době
místopředsedou Výboru pro
územní rozvoj, veřejnou správu a
životní prostředí. Zároveň jsem
také členem Mandátového a imu−
nitního výboru a členem Podvý−
boru pro sport. Jako člen také
zasedám ve Stálých komisích
pro rozvoj venkova a pro práci
kanceláře Senátu. Práce je to te−
dy poměrně dost, zvláště když
se shodují termíny některých za−
sedání.
Kromě akcí přímo v Praze, které
souvisely s prací v Senátu, tedy
účast na plénu Senátu, na schů−
zích senátního klubu, výborů, pod−
výboru nebo komisí, trávím nejvíce
času v senátním obvodu. Zvolení
do Senátu a jiný systém práce, než
byl v poslanecké sněmovně, mi

umožňuje být blíže lidem, to jsem
si vždy přál. Setkávám se a disku−
tuji se starosty obcí, zástupci růz−
ných organizací, sdružení, spolků,
škol, s mladými rodinami, seniory,
hasiči, sportov−
ci, studenty.
J e d n o d u š e
i běžní občané
se na mne
mnohdy osob−
ně obracejí pří−
mo se svými
s o u k r o m ý m i
problémy. Slý−
chám často
spoustu problé−
mů, námětů a
p ř i p o m í n e k
z různých obla−
stí našeho živo−
ta, které se pak
snažím řešit.
Senát je pojistkou demokracie, ale
konkrétní senátor, který své práci
věnuje potřebné úsilí a má vybudo−
vané nezbytné kontakty, může být
velkým pomocníkem svých spolu−
občanů. Vybudovat si potřebnou
síť kontaktů nějakou dobu trvá a

mně v tom pomáhá moje zkuše−
nost starosty a následně poslance.
Podařilo se mi naplnit svoji ambici
z počátku mandátu: abych se se−
šel se všemi starosty našeho se−

nátního obvodu.
V obecních či
městských úřa−
dech jsem nav−
štívil všech 147
starostek a
starostů, vlastně
více, protože ně−
kde došlo k per−
sonální změně.
Diskutovali jsme
o problematice
a potřebách
každé obce, je−
jich občanské
vybavenosti, in−
frastruktuře, co
se v obci podaři−

lo a jaké se chystají další investice.
Je třeba si uvědomit, že náš senát−
ní obvod je především venkovský.
Ze 147 obcí má 77 méně než 300
obyvatel. Pro jednání se starosty
se jeví jako velmi přínosné to, že
jsem propojil moji funkci senátora

a neuvolněného krajského zastupi−
tele, předsedy Výboru pro regio−
nální rozvoj Plzeňského kraje. Se−
znamuji se s problémy v obcích a
poznatky přenáším nejen do Sená−
tu, ale také na jednání orgánů Pl−
zeňského kraje. Obcím se snažím
pomáhat při rozdělování dotačních
titulů PSOV, odstraňování havarij−
ních stavů a naléhavé potřeby, po−
řízení územních plánů a integrova−
ných projektů pro mikroregiony.
Pro hasiče pak získat příspěvky na
nákup Dopravního automobilu,
opravy CAS nebo věcné vybavení.
Mezi vámi spoluobčany jsem i ja−
ko pasivní sportovec: účastním
se sportovních soutěží, zápasů, zá−
vodů, mítinků a turnajů, které si vy−
bírám podle momentálních časo−
vých možností. V Domažlicích je to
atletika, basketbal, fotbal, plavání,
tenis a volejbal. Velmi rád zajedu
především na fotbal do Kdyně,
Klenčí pod Čerchovem, Postřeko−
va, Staňkova, Tlumačova, ale i do
Klatov nebo Sušice. Když mám
čas, tak nedokážu vynechat aletic−
ké mítinky v Domažlicích nebo Su−
šici. Sport mám moc rád.        4

Jan Látka – Šest let v Senátu

Jan Látka, váš senátor
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Ve Kdyni zakotvil modrý slon!
Na Kobyle 209 (u odbočky na hraniční přechod Všeruby)

NOVÉ 
samoobslužné 

mycí boxy

Otevřeno 
0-24

 
Dokonalé 

umytí vašeho 
vozidla za cenu

do 80 Kč!

www.comfortwapka.cz

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 V mládí jsem byl aktivním spor−
tovcem, dělal jsem atletiku, fotbal,
tenis, volejbal, stolní tenis. Ještě lo−
ni jsem se věnoval v Chodské vete−
rán lize požárnímu útoku v pozici
proudaře, byla to skvělá zkušenost
ve skvělé partě. Letos mě bolest
zad více omezila, a tak jezdím na
rotopedu nebo plavu.
Všech akcí (kromě setkání se
starosty)se zúčastním na pozvání
ať obce, oddílů, organizací, spolků,
sdružení apod. Řídím se tím, že
kam nejsem pozván, tam nejdu.
Proto jsem se také letos nezúčas−
tnil květnových oslav ve Kdyni, Kla−
tovech nebo Sušici. Obecně je
těch akcí, na které pozván jsem,
opravdu mnoho. Velmi často to
jsou oslavy vzniku obcí, oslavy
květnových událostí, setkání rodá−
ků a přátel obcí, různá výročí,
schůze sportovních oddílů, turistic−
ké a významné kulturní akce, vy−
hlášení nejlepších sportovců nebo
jiných osobností, společenské či
sportovní akce. Úmyslně nejsem
konkrétní, abych nějakou význam−
nou akci neopomněl. Téměř nikdy,
pokud to je alespoň trochu možné,
neodmítnu žádnou účast na akci,
i kdybych tam měl přijet třeba jen
na půl hodiny. Proto také není
vzácností, že se mi na sobotu sej−
dou 4, ale také 7 akcí a to je pak

fofr vše při rozloze Domažlicka
a Klatovska stihnout.
Dost času věnuji spolupráci s růz−
nými spolky a organizacemi. Ne−
chybím na schůzích a valných hro−
madách Zemědělského svazu ÚO
Klatovy, na akcích pořádaných
OHK a OAK. Jsem častým návštěv−
níkem na výstavách zahrádkářů.
Výstava Zahrada Pošumaví je již
několik let pod mojí záštitou. Rád
navštěvuji akce KČT, jako jsou tra−
diční Odemykání a Zamykání Če−
ské studánky. Navštívil jsem něko−
lik penzionů pro seniory v obou
okresech, třeba na tzv. Štrúdl párty.
Navázal jsem spolupráci s Radou
seniorů v Domažlicích. Vážím si
spolupráce se školami, které nav−
štěvuji na pozvání jejich ředitelů.
Velmi dobře proto znám SOU v Do−
mažlicích a Sušici, stejně tak Gym−
názia v obou městech a zapome−
nout nesmím na Střední zeměděl−
skou a potravinářskou školu v Kla−
tovech. Do škol jsem zván na slav−
nostní začátky školního roku, Dny
otevřených dveří nebo různé sou−
těže. Velmi rád si zajedu na ochot−
nické divadlo do Hostouně, Kolov−
če nebo Pošumaví.
Velice si vážím dobrovolných hasi−
čů, protože jsou to oni, kteří jsou ve
svých obcích hlavními hybateli ve−
škerého kulturního, společenského

i sportovního dění. Moc rád s nimi
spolupracuji a velice si vážím toho,
že mohu být jedním z nich. Jsem
zván na hasičské schůze, valné
hromady SDH i okrsků, na výročí
založení jednotlivých SDH. Zván
jsem rovněž na svěcení praporů
nebo na předávání nové hasičské
techniky. Opomenout nemohu Akti−
vy zasloužilých hasičů v obou okre−
sech, místní i okresní soutěže v po−
žárním sportu, dětské hasičské
soutěže a hru Plamen. Dříve jsem
měl pod svoji záštitou Pošumav−
ského železného hasiče – TFA,
dnes zaštiťuji Chodského železné−
ho hasiče−TFA. 
Snažím se drobně finančně pod−
porovat dobrovolné hasiče v obou
okresních sdruženích. Nejvíce sa−
mozřejmě skupiny Mladých hasi−
čů. Podporuji také menší organiza−
ce, sdružení nebo spolky v jejich
činnosti. 
Nejen já jezdím za občany Do−
mažlicka a Klatovska, ale i obča−
né za mnou často přijedou do
Senátu. Domluvil jsem mnoho
návštěv škol, spolků a skupin ob−
čanů z jednotlivých obcí a každou
návštěvu jsem při prohlídce Senátu
osobně doprovázel. V rámci Kultur−
ního léta v Senátu se pod mojí zá−
štitou konají „Chodské slavnosti v
Senátu“, kde vystupují folklorní

soubory z obou okresů a které jsou
pozvánkou na Chodské slavnosti
opravdové. I v Senátu se snažím
o co největší propagaci našeho re−
gionu. V rámci Krojovaných slav−
ností, které pořádá v Senátu Komi−
se pro rozvoj venkova, každoročně
organizuji vystoupení některého
hudebního tělesa z regionu. Chod−
ský folklor má vždy veliký úspěch a
nejen ten. Letos v květnu to napří−
klad byl skvělý orchestr KUFR ze
Základní umělecké školy v Klato−
vech.
Ve výčtu svých pracovních schů−
zek a setkání jsem nezmínil
spoustu pracovních návštěv v se−
nátorské kanceláři v Domažlicích
nebo písemných i telefonických
žádostí. Senát bohužel umožňuje
zřízení pouze jedné kanceláře
v senátním obvodu, a tak za pří−
padnými zájemci zajedu do okre−
su Klatovy. I nadále samozřejmě
nabízím k dispozici svůj mobil:
606 731 932. Najdete mne také na
Facebooku.
Ne vždy se vše podaří vyřešit, ale
občané vidí, že mám snahu pomo−
ci nejen jako senátor, ale i jako člo−
věk. Chci být i nadále věrný svému
slibu: Být prospěšný občanům a
regionu, za který budu zvolen!

Jan Látka, 
váš kandidát do Senátu
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Tak jsem konečně tady a vozím
turisty ze Želené Rudy na Černé
jezero a zpátky. Jmenuji se Šu−
mavláček a město Železnou Ru−
du jsem stál 5
milionů korun.
Nakonec bylo už
na čase, abych
jezdil. Můj kama−
rád v bavorské
části Šumavy
jezdí k Malému
Javorskému je−
zeru už řadu let
bez nějakého
omezení. 
Já to mám mno−
hem složitější,
protože ochranáři
české Šumavy
o mně nechtěli
ani slyšet. Nakonec se městu Že−
lezná Ruda podařilo mě pustit na
Šumavu, ovšem s jistým omeze−
ním. Mám povoleno za den jezdit

pouze třikrát až čtyřikrát na Černé
jezero. I když jsem skrz na skrz
ekolog, jezdím totiž na plyn a spl−
ňuji všechny emisní normy, víc ne−

mohu vyjet. Ochranáři jsou neob−
lomní. Snad veřejný zájem zlomí
ochranáře přírody a vyjdou vstříc
zájmu turistů o šumavské skvosty,

kterým Černé jezero rozhodně je.
Vozím vozíčkáře – tedy kamarády,
kteří jsou odkázáni také na koleč−
ka zdarma…

Jak jsem měl z první slavnostní
jízdy radost, mám nyní trochu
smutku. Nemohu totiž všechny zá−
jemce o jízdu uspokojit. Míst

v mém vláčku je 60 a to je málo.
Více jízd během dne si nemohu
dovolit. Tak si někdy myslím, pro
koho je vlastně Šumava se svojí

přírodou. Pro li−
di, kteří sem při−
jedou, nebo jen
pro ochranáře,
kteří zde jednou
chrání tetřeva,
velkou benevo−
lenci mají ke ků−
rovci, pak někde
objeví rostlinu či
květinu a je šlus.
Ale jsem opti−
mista a věřím, že
se postupem ča−
su poměry změní
a Šumava se
nám bude po−

stupně otevírat. Tak jako na bavor−
ské části Šumavy. Bohužel, u nás
v Česku všechno dlouho trvá. 

Váš Šumavláček 

Pro malé i velké návštěvníky Šumavy jsem jedničkou

Příští Rozhled vychází 5. září 2018
EXPRES INZERCE:
Koupím nebo pronajmu garáž v Klatovech na
Rozvoji nebo v Plánické ulici. Tel.: 602251722.
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Pozemek (5 196 m2), Mokrouše
Prodej pozemku vedeného v územním plánu jako Re−
zerva 1 – obytná smíšená venkovská zástavba.. Pří−
stup k pozemku je po zpevněné obecní komunikaci.
Veškeré IS 50 metrů od pozemku. 
Zajímavá investice. 

Pěkná lokalita! � 734 319 302

1 099 000 Kč

2 990 000 Kč
RD 2x3+kk (744 m2), Čečovice
Prodej zrekonstruovaného domu s č. e. skládající se
ze dvou budov (358 m2) a stodoly. První dům má
3+kk a jedno NP. Navazuje na něj prostorná tech −
nická místnost. V domě je ÚT na TP. Druhý dům má
také 3+kk. Topení: lokální TP. IS: voda: vlastní stud−
na, septik, el. 220/380 V, vytápění: ústřední TP.  

Doporučujeme. � 734 319 302

2 099 000 Kč 

3+1 (68 m2), ul. Československých legií,
Nýrsko, okr. Klatovy
Prodej bytu v OV v původním udržovaném stavu na−
cházející se ve zvýšeném přízemí cihl. domu. Topení
plynové etážové. K bytu náleží dva sklepy a před −
zahrádka ve vnitrobloku domu. Byt není zatížen žád−
ným zástavním právem a lze financovat hypotečním
úvěrem. Velmi zajímavá investice či bydlení s velmi níz−
kými náklady. Doporučujeme! � 734 319 301

1 199 000 Kč699 000 Kč 

RD 6+1/G (1 341 m2), Myslív, okr. Klatovy
Prodej RD IS.: el 230/400 V, septik, voda – obecní
vodovod, topení – lokální na TP. Dům je částečně
podsklepen, s garáží a stavením. Cca 300 m od RD
je pozemek (780 m2), na kterém je povolena stavba
RD. V současné době je pronajat rodinou do 31. 12.
2018, která by měla zájem o odkoupení. Jak dům,
tak pozemek má vjezdy z hl. ulice. 
Vřele doporučujeme. � 374 319 301 

1 299 000 Kč
3+1 (75 m2), ul. Na Chmelnicích, Přeštice
Prodej družst. bytu ve 3. patře cihl. domu bez výta−
hu. Dům byl postaven v r. 2003. K bytu náleží sklepní
koje v přízemí domu. Byt je dobře dispozičně řešen –
žádné průchozí pokoje. Na chodbě, koupelně a WC
je dlažba, v pokojích a kuchyni linoleum.  Byt lze pře−
vést do OV v r. 2023. Velmi nízké náklady na bydlení.
Velmi zajímavá nabídka nedaleko Plzně.

� 734 319 301

2 250 000 Kč

2+kk (64 m2), ul. Rozvojová zóna, Janovi−
ce nad Úhlavou
Prodej bytu v 1. patře cihl. domu. V pokojích se nachá−
zí plovoucí podlahy, v chodbě PVC a v kuchyni, koupel−
ně s WC dlažba. Okna jsou plastová na západní stranu.
Topení ústřední dálkové. Možno připojení internetu.
K bytu náleží komora na patře o velikosti 5 m2. 
V blízkosti domu dětské hřiště.  
Doporučujeme. � 734 319 301

970 000 Kč GD

G GG C

4+1/G (173 m2), ul. Pravdova, Sušice, 
okr. Klatovy
Prodej mezonetového bytu v 1. patře cihl. domu.
K bytu dále náleží prostorný sklep, prostorná půda
a garáž přímo na pozemku u domu. V blízkosti veške−
rá občanská vybavenost a dobrá dostupnost do blíz−
kého lesa. U domu bezproblémové parkování. Koupě
bytu je možno financovat hypotéčním úvěrem.
Doporučujeme. � 734 319 301

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

Mobilní dům 3+1 (939 m2), Rybník, 
okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji mobilní dům na rovinatém po−
zemku v zástavbě novostaveb RD.  IS: voda−obecní
vodovod, elektřina 220/380 V, septik. Na pozemku
se dále nachází dřevěná chatka a plechová kolna. 

Vřele doporučujeme! � 734 319 302
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Míříte−li v srpnu na dovolenou, jistě
počítáte s tím, že je dobré alespoň
na cestu nebo na chvíle, kdy děti do−
stanou „vlčí“ hlad, mít s sebou něja−
kou železnou zásobu jídla. Osvědče−
né jsou trvanlivé klobásy a salámy,
které chutnají každému a hodí se jak
na snídani, svači−
nu i na večerní
posezení při víně
a kytaře. 
Jaké trvanlivé sa−
lámy a jaké klobásy nám doporučí,
jsme se zašli zeptat osvědčeného kla−
tovského řezníka a popularizátora po−
ctivých řeznických výrobků pana Pav−
la Havlíčka do jeho Řeznictví U Pavlí−
ka, v ulici Pod Koníčky v Klatovech.
„V mimořádné srpnové cenové akci
nabízíme Budapeštskou klobásu, což
je dlouhá klobása fermentovaná, zra−
jící za studena, mírně pálivá, dále Mi−

niklobásky, také fermentované, velmi
pikantně, ale vyrovnaně dochucené,
a do třetice nabízíme exkluzivní ma−
ďarské fermentované klobásy s vlaš−
skými ořechy, a těch ořechů tam není
jenom náznak, ale jsou tam pěkné

kousky vlašských ořechů přidávající
klobáse velmi zajímavou chuť. Tyto
klobásy jsou určitě tím, co bych si
vzal s sebou na opuštěný ostrov, kdy−

bych si chtěl užít radovánek léta a do−
brého jídla.
Ani v těchto teplých dnech se nemu−
síte bát, že se vám uzeniny zkazí. U tr−
vanlivých salámů tepelně opracova−

ných typu vysočina, turista, nebo sa−
lámů jako je poličan, herkules, uherák,
které jsou fermentované, je sušením
snížena aktivita vody, takže je lze skla−
dovat při normální pokojové teplotě,
ideálně ve spíži. Naopak v lednici do
sebe nasáknou vlhkost a snadno
zplesniví. Určitě si je můžete s sebou
přibalit do krosny, když vyrazíte na ně−
jakou horskou túru. 
A protože chci svým zákazníkům
nejen dobře radit, ale i trošku
usnadnit práci a péči o uzeniny, a
zvýšit tak i jejich bezpečnost, nabí−

zím jim také možnost na přání zaba−
lit vybrané trvanlivé salámy a klobá−
sky po menších kouscích do pev−
ných vakuovaných balíčků. Nemusí
se tak bát, že se k jejich salámům
dostane voda a vlhkost a jejich trvan−

livost se prodlouží. 
Kromě trvanlivých salámů,
které ocení zákazníci přede−
vším na cestách, nabízím

všem zákazníkům na srpno−
vá posezení u ohně a na veselé spole−
čenské grilování osvědčené Pavlíkovy
poctivé špekáčky jen z masa, které dě−
lají při správném nakrojení ty nejkrás−
nější „čerty“ a „ježky“ a sbíhat chuť se
vám bude ještě dlouho po tom, kdy na
ně pomyslíte.“                                  (kr)

salám i klobásu
Na dovolenou od Pavlíka

Budapešťské 
klobásy

Klobásy
s ořechy

Miniklobásky
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Sušická nemocnice, založe−
ná městem Sušice, poskytu−
je zdravotní služby pro 40ti−
sícovou spádovou oblast.
Krom toho Šumavu každo−
ročně navštíví statisíce lidí a
počet turistů neustále roste.
„Je zřejmé, že i malá nemoc−
nice na okraji regionu má
své opodstatnění, ve většině
případů by měla být prvním
místem, kam pacient se
svým problémem přijde,“ ří−
ká radní pro zdravotnictví Pl−
zeňského kraje Milena Stár−
ková.
l V loňském roce se pře−
stalo v nemocnici operovat.
Proč?
Vedení města Sušice v roce
2015 pronajalo nemocnici na
25 let soukromému subjektu –
skupině NEMOS – za podmín−
ky zachování veškerých zdravot−
nických služeb. Postupně ale do−
cházelo k útlumu péče, kterou

nemocnice původně poskytova−
la. Zrušeno bylo lůžkové gyneko−
logické oddělení, dětské lůžkové

oddělení, lůžková
chirurgie, ARO. Místo
toho došlo k navýše−
ní lůžek následné pé−
če. NEMOS dnes vět−

šinově vlastní skupina PENTA a
ta se netají tím, že nemocnici
chce provozovat se ziskem. 
l Jak reagovalo město Sušice?
Zastupitelé loni v listopadu uložili
nájemci zprovoznit alespoň non−
stop chirurgickou ambulanci, což
je jakási „náplast” za chybějící
lůžkovou chirurgii. Znamená pří−
tomnost lékaře−chirurga v ne−
mocnici. Protože taková služba je
ekonomicky nerentabilní (málo
pacientů, vysoké mzdové nákla−
dy), PENTA slíbila nonstop am−
bulanci zabezpečit za podmínky
finanční spoluúčasti města. Za−
stupitelé PENTĚ poskytnutí pe−
něz schválili, k tomu účelu je vy−
členili z rozpočtu. Následně si
o částku 5,1 mil. korun požádali
Plzeňský kraj.
l Vyzvalo město Sušice pro−
vozovatele k plnění smlouvy?
Takové usnesení navrhovala za−
stupitelka sociální demokracie
na dubnovém jednání, bohužel

o jeden hlas neprošlo.
l Jak rozhodl o dotaci Plzeň−
ský kraj?
Vzhledem k tomu, že jde o vel−
kou spádovou oblast, kraj Sušici
pomohl. Zastupitelé Plzeňského
kraje odsouhlasili pro letošní rok
dotaci městu Sušice ve výši 5,1
mil. korun. Je určena na pokrytí
mzdových nákladů provozu chi−
rurgické ambulance nad rámec
běžných hodin. Kraj tedy dotuje
provoz od  15:30–07:00 hod. ve
všední dny a nonstop v sobotu,
neděli a ve svátek. Lékař chirurg
je v nemocnici přítomen pořád. 
l A jak to bude v roce pří−
štím?
Je potřeba vyhodnotit, kolik pa−
cientů službu využije. Naprostou
většinu zákroků lze vyřešit am−
bulantně (drobné úrazy), nemu−
síme hned cestovat do velké ne−
mocnice. 
Je v kompetenci města Sušice a
provozovatele nemocnice, jaký
budoucí obraz bude sušická ne−
mocnice mít. Pokud se město roz−
hodne změnit provozovatele, kraj
je připraven k jednání o převzetí
nemocnice.                               (pi)

Plzeňský kraj dotuje chirurgickou 
pohotovost v Sušici

Radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje 
Milena Stárková
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PŘIJĎTE SE PODÍVAT JAK   
PROHLÍDKY VÝROBY KAŽDÝ ČTVRTEK OD 14:30 DO 16:30 HOD.

Už 140 let představuje značka Rodenstock nejvyšší kvalitu .  
Pomáháme lidem vidět lépe a vypadat skvěle. Optika má budoucnost. 
Tomu odpovídají i podmínky, které vytváříme našim zaměstnancům:

Hledáme operátorky a operátory do třísměnného provozu,
kteří chtějí pracovat ve skvělém týmu

te zájem? Kontaktujte personální oddělení:
telefon: 777 358 089

339 01 Klatovy ▪    ▪   e ook @pracevklatovech
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V určitém období života se člověk do−
stane do fáze, kdy nevidí východisko
ze životní situace v oblasti vztahů,
práce nebo zdraví. Možná zažívá
strach o druhé, nebo ztrátu někoho.
Pokud taková situace trvá dlouho,
psychika přestane zvládat i sebemen−
ší rozhodnutí a kupí se nedokončené
úkoly. Pak se může dopracovat až
k těžké nemoci. 
Záleží na tom, jaká emoce v člověku

převládá. Například vztek bude ovlivňo−
vat játra, strach ledviny, neláska slezinu
a slinivku. V těle se budou množit nežá−
doucí patogeny a ovlivňovat nejen trá−
vení, hormonální systém a následně
chování samotného člověka. Je sku−
tečně třeba začít se věnovat svému tělu
a neodkládat to na jindy.
Jako nápomocnou ruku Vám nabízím
řešení nejen z oblasti detoxikační
medicíny a oblasti zdraví, ale také
emoční odblokování a energetickou
pomoc. Je to celostní energetická
terapie, jejímž cílem je podpořit
klientův organismus, aby se pak
sám začal obnovovat a uzdravovat.
Lidské tělo má ohromnou schop−
nost samouzdravování. Jen je třeba
vědět, jak na něj působit a jak spolu−
pracovat s uzdravujícími silami. 
Přímo tato terapie se dá použít při poú−
razových stavech, zvýšení výkonu
sportovců, chronických potížích jako
hluboká relaxace. U těch, kterým dopo−
sud nic nepomohlo, také, jen to možná
trvá trochu déle. Ošetření je dobré pod−
stoupit i pro ty, kteří se soustředí na
svůj osobní rozvoj. Dá se tak pracovat
s maminkami, které mají děti s nějaký−
mi zdravotními poruchami. Například
alergie dítěte může být způsobena vel−

kou starostlivostí matky. Kraniosakrální
terapie pomáhá i zde. 
Není to jen o tom doplňovat vitamíny a
minerály, správně jíst a hýbat se.
Emoční a psychický stav klienta velmi
ovlivňuje vše. Proto se zde, ve svých
článcích postupně dostávám do jem−

nějších vrstev člověka. Jak zjišťuji, kde
funguje fyzická detoxikace a kde ne,
musím jít s terapií hlouběji. 
V minulém čísle jste četli reference
klientů. Těch je samozřejmě více, ale
není mým záměrem je neustále uvádět.
Není nad vlastní zkušenost. Proto mů−
žete kdykoli zavolat a objednat se,
abyste zjistili, co se s Vaším tělem mů−
že stát.   
Vaše Hana Bártová, tel. 606 828 402

Motáte se v začarovaném kruhu 
emocí a nemocí?

www.1zapper.cz
tel.: 606 828 402 

Dr. Sedláka 937, Klatovy

21. 8. 2018 - KDYNĚ  
centrála společnosti APM Automotive

22. 8. 2018 - KLATOVY 
před prodejnou  APM Automotive
(u restaurace Mazda)

TESTOVÁNÍ TLUMIČŮ ZDARMA
 +20% 

SLEVA

 NA CELÝ SORTIMENT 

AUTODÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

(platí na místě pouze v den akce)

Správně fungující tlumiče pérování jsou jedním ze základních předpokladů bezpečné jízdy

Tlumiče podléhají pomalému opotřebení a snižování jejich účinnosti je pozvolné, takže si ně  
   řidič postupně přivyká 

Profesionální tester tlumičů pérování od fi rmy Bilstein

Nechte si změřit kvalitu tlumičů na 
svém voze a využijte jedinečnou slevu 
20% na autodíly a příslušenství od 
APM Automotive
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Procházky v přírodě, setkávání se s přáteli,
společné zábavy, lehký rekreační sport, klidné
prostředí, čistý vzduch, zajištěné celodenní jíd−
lo a bezpečí – kdo by si nepřál takhle žít?
V Hnačově na Plánicku vznikl areál pro senio−
ry, který jim právě tento klidný a spokojený ži−
vot nabízí. Areál pro seniory v Hnačově je však
i velkou pomocí pro děti, které chtějí mít jisto−
tu, že o jejich rodiče bude vždy velmi dobře po−
staráno a mohou tak klidně chodit do práce. 
„Já a manželka jsme ještě generace, která se
učila úctě ke stáří a protože v nás zůstala, chce−
me, aby důstojně a spokojeně žili i staří lidé v na−
šem okolí,“ říká pan Adolf Hanousek, provozova−
tel areálu. „V minulosti tento ubytovací a rekre−
ační areál poskytoval služby školám v přírodě a
individuální turistice. Protože tu byly vždy velice
spokojeny a nejvíce si u nás odpočinuly zájezdy
skupin starších lidí a protože 4 roky u sebe má−
me také našeho tatínka, rozhodli jsme se poskyt−
nout celoroční příjemný, klidný, bezpečný a za−
jištěný život i dalším dříve narozeným lidem.“

Více porozumění i svobody
„Nabízíme něco jiného než běžné domovy pro
seniory. Snažíme se více o porozumění, individu−
álnější přístup ke každému a naši senioři oceňují

i naprosto svobodné rozhodování
o svém programu. Chceme, aby se
důchodci v Domově seniorů Hnačov
cítili opravdu dobře a aby si uvědo−

mili, že život může být i ve stáří plný lásky, legra−
ce a pohody,“ doplňuje manželka paní Renata
Hanousková.

Domov je již z větší části zaplněn, ale
stále jsou ještě volná místa
Najdete zde ubytování v jednolůžkových garso−
niérách nebo ve dvoupokojových bytech, třeba
pro manželský pár či kamarády a vše samozřej−
mě s kompletním sociálním zařízením. Ze všech
pokojů je krásný výhled na jih a na celý areál.
Součástí areálu je kuchyně, jídelna a odpočinko−
vá klubová místnost, která může sloužit k bese−
dám, koncer tům nebo společenským hrám.
V areálu je také wellness centrum s pestrou na−
bídkou procedur: např. vířivkou, infrasaunou, ra−
šelinovými zábaly, několik druhů masáží, suché
uhličité koupele, ale také pedikúra, manikúra, ka−
deřnictví a spoustou dalšího. Zajištěno je i praní
prádla. Pro ty, kteří nemají vlastní auto, je zajiště−
na doprava do města na nákupy, či zajištění ji−
ných potřeb.

Kvalitní jídlo a pestrý program
„Stravování je zajištěno přesně podle potřeb, 1x,
2x ale i klidně 6x denně, jak budete potřebovat a
můžete si jídlo sníst v jídelně, nebo vám jej přine−

seme k vám do bytu,“ vysvětluje pan Hanousek.
Myslí si, že nejvíce ocení budoucí obyvatelé Do−
mova seniorů Hnačov přírodní krásy, zdravé pro−
středí lesů a nedalekého rybníka i široké možnosti
využití volného času. Jen pro ilustraci: Je zde mi−
nigolf, možnost hraní petanque, venkovních ša−
chů, dámy, kuželek, kulečníku a mnoho dalšího.
Kdo má blízko k přírodě, může se bavit pozorová−
ním a krmením koziček, slepic, pávů, prasátek,
kachen a dalších malých zvířat. Voda v nedalekém
Hnačovském rybníku má prý podle starých zápisů
i léčivé účinky. I známý léčitel páter Ferda ze Suši−
ce, když si pacient stěžoval na bolesti kloubů, tak
mu doporučoval koupání v Hnačováku. 
„Chtěli bychom nabízet v rámci Klubu seniorů
i nějaké společné autobusové výlety za krásami
České republiky, taneční večírky s kapelou, spo−
lečné oslavy narozenin, různé dílny s výrobou
dekoračních předmětů, grilování a soutěže. Pro−
stě vše, co naplní a zpříjemní náš společný život
Domově seniorů Hnačov.“  
Cena za ubytování jsou od 6999 Kč včetně tepla,
vody, odpadů a elektrické energie. Oběd se po−
dává za 75 Kč, večeře za 65 Kč a snídaně za
25 Kč. Byty a garsoniéry jsou vybavené nábyt−
kem, ale můžete si samozřejmě přivést a nastě−
hovat nábytek vlastní, na který jste zvyklí. 
Pokud máte již dost starostí s bydlením, s tope−
ním, s vařením jídla, s hlučnými a nebezpečnými
sousedy a chcete žít důstojně, podle svých před−
stav, v klidném a zdravém prostředí – Domov se−
niorů Hnačov je vám k dispozici. 
Informace o aktuální situaci s volnými garsonka−
mi a byty najdete také na facebooku s názvem
Senioři u Hnačova.                                     (kr)

a důstojný život
Domov seniorů pro klidný 
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Tepelná čerpadla vytápí rodin−
né domy více než 30 let, přičemž
průkopníci této technologie jsou
severské země a především
značka NIBE. Pochopitelně nej−
rozšířenější je zde systém získá−
vání tepla ze země. Proto i naše
firma v případě zájmu o tepelná
čerpadla systému země – voda
nabízí bez váhání  praxí prověře−
ná tepelná čerpadla NIBE. 

V našich podmínkách se čas−
těji volí technologie  vzduch  –
voda. Nižší  účinnost a velká
hlučnost  u těchto prvních tepel−
ných čerpadel je dávno překoná−
na a vzduchová te pel ná čerpadla

v našich podmín−
kách se téměř vy−
rovnají zemním.
Sa mo zřej  mě toto
platí pouze pro kva−
litní zařízení zná−
mých osvědčených
značek.

Jak vidíme v na −
 ší firmě na ná růstu
poč  tu nových zá −
kaz  níků,  rostoucí
trend vytápět lev−
ně, bezpečně a spolehlivě se

projevuje i v naší zemi.
Téměř ve všech člán−

cích upozorňuji na zá −
sadní otázku před volbou
te pel   ného čerpadla. Jed −
ná se o do savadní otop −
 ný sys tém.
K technické−
mu řešení má−
me k dispozici
více značek,
techno log i í
a mo  delů. Pro −

to na základě konzulta−
cí na místě, vašich po−
žadavcích a stávající
podoby vašeho vytá−
pění vám navrhneme
optimální řešení.

Uvedu příklad. Máme
sta rý dům, radiátorový sys −
 tém s klasickým kotlem na
pevná paliva a samotížným
oběhem. Velmi pravděpo−
dobně si budeme moci do−
volit použít klasické nízko−
teplotní tepelné čerpadlo
s regulovaným topným vý−
konem. Jedná−li se o pod −
lahové vytápění, tam je 
toto čerpadlo stoprocentně
vyhovující. V těchto pří −

 padech nejčastěji instalujeme 
te  pel ná čerpadla Carrier s velmi
dobrou regulací a uživatelským
ovládáním. 

Nahrazujeme−li plynový nebo
elektrický  kotel, může být v ně−
kterých případech plocha radiáto−

rů malá a budeme
proto možná potře−
bovat využít novou
technologii nízko−
teplotních tepel−
ných čerpadel, ne−
bo dokonce nasa−
dit vy soko teplotní
tepelné čerpadlo.
V ta ko výchto  pří −
padech doporu −
čujeme TČ Pana −
so nic řady T−Cap,

Mitsu  bi chi Zubadan, nebo vyso−
koteplotní  ROTEX.

Neváhejte a využijte možnosti
dvou dotačních programů: „No vá
Zelená Úsporám“ a „Kotlíkové
dotace“ Příspěvek na tepelné
čerpadlo až 120000 Kč! Spolehli −
vé vyřízení Vám zajistíme! 

Neváhejte nás kontaktovat! 
Ing. Jiří Tichota

Zájem o TEPELNÁ ČERPADLA neustále roste

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

pøípadnì volejte 
s odbornými dotazy na 

777 939 270.
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ACTIPACK CZ, a.s., česko−francouzská společnost, právě v této
době oslaví 10. výročí svého působení v Janovicích nad Úhlavou.
V létě roku 2008 slavnostně otevřeli dveře nového závodu v areálu
bývalých kasáren, a přesunuli sem veškerou výrobu, která do té
doby probíhala v pronajatých prostorách v Nýrsku. 

Díky tvrdé práci celého týmu zaměstnanců jsme se dostali mezi
přední světové výrobce plastových obalů. „S našimi výrobky, aniž
si to mnoho čtenářů uvědomuje, se setkáváme denně, když bere−
me do ruky lahvičky s různou kosmetikou, léčivy, kečupy a třeba
i kořením. Produkty společností Yves Rocher, L’Oréal, Johnson &
Johnson, Dermacol, Spak, Indulona, Forestina, Manufaktura, Ryor,
Vaše Dedra, Country Life, začínají svoji cestu v našem janovickém
výrobním závodě. Vysvětluje ředitel společnosti ACTIPACK CZ,
a.s., Ing. Jiří Zahrádka.

Společnost ACTIPACK pevně zakotvila

v Janovicích nad Úhlavou
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Jak dnes vidíte, pane řediteli, Vaše první kroky před deseti lety zde v Jano−
vicích nad Úhlavou? 
Dnes už skoro nemohu uvěřit, co vše se zvládlo a jaký výrazný skok naše spo−
lečnost udělala. Před deseti lety jsme byla malá výrobní firma o 20 zaměstnan−
cích a vyrábělo se na čtyřech, pěti strojích ve starých a velmi skromných vý−
robních prostorách. Naše odvětví zažívalo výrazný rozvoj a bylo nutností se pře−
sunout do prostor nových, kde bychom měli šanci se nadále rozvíjet. Tuto šanci
rozvoje nám v té době nabídlo město Janovice nad Úhlavou, kde jsme postavili
v areálu bývalých kasáren prvních 1000 m2 výrobních prostor. Velké díky patří
městu Janovice, konkrétně panu starostovi Mgr. Linhartovi a společnosti Deve−
lopstar, konkrétně panu Mgr. Petrů. Ti jsou hlavními osobami, se kterými probí−
hala naše prvotní jednání v novém působišti. Stavba nového závodu nebylo vů−
bec jednoduché a levné rozhodnutí. Náš francouzský majitel nám ale věří, a dí−
ky tomuto přesunu a zkvalitnění našeho výrobního procesu jsme získali mnoho
dalších významných zákazníků z celého světa. 

A jakou pozici zaujímá vaše společnost v dnešní době?
V dnešní době máme 80 zaměstnanců. Po několika dalších přístavbách máme
více než 5.000 m2 výrobního prostoru s více než 20 stroji. Myslím si, že s po−
rovnáním stavu před 10 lety je to více než obdivuhodný nárůst ve všech smě−
rech. Dnes je naší velkou výhodou široká síť zákazníků z vícero odvětví, která
nám všem v ACTIPACKu přináší velkou sílu a stabilitu. Jsem přesvědčen, že
v blízké nejisté budoucnosti tuto stabilitu ocení ještě více lidí než nyní. 

Říkáte 80 zaměstnanců? To je výrazný nárůst a tím pádem není asi snadné
v dnešní době shánět kvalitní zaměstnance v tomto regionu. 
Samozřejmě bych lhal, kdybych řekl, že je to v dnešní době jednoduché. Téměř
všechny výrobní společnosti shánějí nové zaměstnance. ACTIPACK stále zůstá−
vá společností se silnou orientací na rodinné zázemí, se zájmem o vytváření pří−
jemné, rodinné pracovní atmosféry. Není to vždy jednoduché, vztahy v celém
dnešním světě nejsou úplně korektní a slušné, a to se odráží i ve vztazích ve fir−
mách. Já osobně oceňuji, že se můžeme nakonec vždy spolehnout na naše za−

městnance, na jejich věrnost firmě, na jejich píli, ochotu se učit nové věci 
a vykonávat kvalitní práci. Náš silný tým tak přitahuje neustále nové posily.
 ACTIPACK na druhou stranu výrazně investuje do moderních výrobních techno−
logií, robotizace, která nejen usnadní pracovní podmínky našich zaměstnanců,
ale především zvýší naši produktivitu a připraví prostor pro další plánované zvý−
šení mezd. Jsem si jist, že již v tuto dobu je ACTIPACK více než zajímavým
 zaměstnavatelem s nadstandardním platovým ohodnocením v tomto regionu.  

Pane šéfredaktore, rád bych využil tento náš rozhovor a sdělil touto cestou něco
našim zaměstnancům… 
Milé kolegyně, milí kolegové, 
chtěl bych Vám touto cestou moc poděkovat za Vaši skvěle odvedenou práci.
Můžeme být právem hrdi na to, co jsme společně dokázali. 
Děkuji Vám. (pi)
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projektant

Jedním z prvních kroků druhé Babi−
šovy vlády bylo stažení návrhů, které
měly zpřísnit vyplácení sociálních
dávek na bydlení. Podle místostaro−
sty Kdyně Vladislava Vilímce z ODS
je to chyba. Opět se tak zavírá cesta
ke změnám v sociálním systému.
Ten by měl být podle Vilímce spra−
vedlivý a pomáhat skutečně potřeb−
ným lidem. Naopak by měl vyloučit
ty, kteří sociální dávky zneužívají.

Sociální dávky podle 
spravedlivých pravidel
„Dnešní sociální systém bohužel často
nerozlišuje mezi lidmi, kteří pomoc
skutečně potřebují, a chytráky, kteří ji
zneužívají, aniž by se sami snažili svou
neutěšenou situaci řešit. A to se týká
i peněžních dávek, které plynou na
podporu bydlení,“ říká Vladislav Vilí−
mec. Podle něj byly návrhy na změny
v jejich vyplácení šité horkou jehlou a
byly právem kritizované. Jejich úplným
stažením vládou z legislativního proce−
su ale také končí tolik potřebná debata
o tom, jak zamezit jejich zneužívání.
„Někdy je lepší diskutovat nad nedo−
dělaným návrhem, než odsouvat řeše−
ní problému do nekonečna. Obávám
se, že přesně to udělala nová vláda
Andreje Babiše,“ je přesvědčený Vilí−
mec. Sociální dávky, včetně podpory
určené na bydlení, by podle něj měly
jít především těm nejslabším, jako
jsou senioři, lidé s handicapem nebo
lidé, kteří se bez vlastního přičinění
ocitli v obtížné životní situaci. „V dneš−
ním systému jsou ale finanční podpo−
ry formou dávek přiznány i lidem, kteří
se o své vlastní živobytí můžou posta−
rat sami. Mnoho z těch, kteří si chodí
na úřady práce pro peníze, si navíc
pomoci státu neváží. A to mi vadí,“ ří−
ká Vilímec. 

Bezdoplatkové zóny pomohly
lidem v okolí sociálních ghett
Sám v minulosti nezůstal u slov, a coby
někdejší poslanec se snažil některé vě−
ci změnit. A úspěšně. 
Zaměřil se především na problema−
tiku sociálních ghett a rostoucí byz−
nys, který si z dávek na bydlení
udělali pro změnu někteří majitelé
nemovitostí. Ti do často ne−
vyhovujících zchátralých
prostor sestěhovali proble−
matické nájemníky nej−
en z dané obce, ale
často ze vzdále−
ných míst České
republiky, a za−
čali inkasovat
nadstandardní
nájemné ve formě doplatku na bydlení.
„V mnoha českých městech a obcích
se tak postupně rozrostl počet míst, se
kterými je spojená zvýšená kriminalita
a kde žijí ve velkém množství problé−
moví nájemníci, kteří svým způsobem
života obtěžují své dosavadní sousedy.
Starostové byli dlouho bezradní, proto−
že neměli jak zakročit,“ vysvětluje Vilí−
mec. 
Změnilo to zavedení tzv. bezdoplatko−
vých zón. Jejich zavedení považuje Vilí−
mec dodnes za prospěšné a za svůj
konkrétní poslanecký úspěch. O to vět−
ší, že pro ně našel podporu v parlamen−
tu coby opoziční poslanec.
Díky nim, tam, kde prokazatelně do−
chází k nárůstu kriminality a dalším
nežádoucím jevům, může starosta ini−
ciovat vytvoření tzv. bezdoplatkové zó−
ny. Do té pak už nemohou plynout no−
vé doplatky na bydlení. Cílem je přede−
vším zpomalit a omezit rozrůstání so−
ciálně vyloučených lokalit. V praxi to
znamená, že současní nájemníci
o dávky nepřicházejí, ale majitel ne−

movitosti současně není motivovaný
nastěhovat do vymezených prostor
další nájemníky, protože ti už na do−
platek nemají nárok.

Prospěšnost tohoto opatření potvr−
zují starostové měst a obcí, kte−
ré toto opatření zavedli. V zása−
dě skončil příchod dalších oby−

vatel do míst s nadměrnou
koncentrací sociálně
slabých občanů. Pro
byznysmeny s chudo−
bou se totiž toto od−
větví za nových pod−
mínek stává nezají−
mavým. Na Klatov−

sku toto opatření za−
vedli v Janovicích,
pokouší se o něj

i v Semněvicích na Horšovskotýnsku.
Právě příběh této obce a setkání Vladis−
lava Vilímce s jejími občany a zástupci
tamního svazku obcí vedl k myšlence
přijetí účinného opatření. 
Kritikům bezdoplatkových zón Vilímec
vzkazuje, že tento koncept byl připravo−
ván pečlivě ve spolupráci se Svazem
měst a obcí a s jeho podporou. Vyhlá−
šení zóny bez doplatků není nahodilým
rozhodnutím starosty či zastupitelstva,
ale podílejí se na něm například Policie
ČR nebo orgány sociálně právní ochra−
ny dětí. Rozhodnutí o vyhlášení bezdo−
platkové zóny je navíc soudně přezkou−
matelné. Odpadá tak námitka, že někte−
rá města bezdoplatkové zóny zneužíva−
jí, protože je vyhlašují na celém svém
území. „Pokud někdo zákon neúměrně
nadužívá, byly přijaty dostatečné pojist−
ky proti takovému postupu,“ upozorňu−
je Vilímec. 
V současné době projednává Ústavní
soud návrh 20 senátorů na vyškrtnutí
tohoto opatření ze zákona. 
„Prostudoval jsem podání těchto v zá−

sadě levicových senáto−
rů. Upoutala mne osoba
zastupujícího advokáta,
kterým je Pavel Uhl z ad−

vokátní kanceláře Rychetský, Hlavá−
ček, Krampera. Citace mého parlamen−
tního vystoupení ve vztahu k provedení
vlastního testu ústavní konformity bez−
doplatkových zón je navíc nesprávná a
v zásadě lživá. Ústavní soud samozřej−
mě může toto opatření vyškrtnout ze
zákona. Potom to ale bude znamenat
jedno jediné. Byznys s chudobou dále
pokvete a obce ztratí jakýkoliv nástroj
na řešení zvětšujících se problémů roz−
šiřování sociálních ghett. Impulsem je−
jich vzniku totiž není selhání obcí, jak
píší zcela nepravdivě tito senátoři, ale
naopak štědrost nastaveného systému
sociálních dávek.“ 

O bydlení svých obyvatel se
mají starat obce
Jeho domovská Kdyně naštěstí problé−
my se sociálně vyloučenými lokalitami
řešit nemusí. A na rozdíl třeba od Prahy
a dalších velkých měst neřeší ani pro−
blém s nedostatkem bytů. Město má
pro své obyvatele dostatečně velký by−
tový fond, dlouhodobě se stará o své
seniory a snaží se držet nízkou hladinu
nájmů. Podle Vilímce je logické, že nej−
lepší podporu bydlení poskytne svým
občanům obec, protože jim je nejblíž
a zná nejlépe jejich potřeby. 
„Stát by měl obce ve výstavbě nájem−
ních bytů podporovat vhodnou legislati−
vou a finančními pobídkami. V žádném
případě by neměl obcím nařizovat, na−
tož vymýšlet nějaký nový systém na
přidělování státních bytů. To je cesta do
pekel, která by poškodila běžné občany
a slušné nájemníky a přinesla nové ne−
spravedlnosti,“ je přesvědčený Vilímec.
Téma bydlení obecně považuje za důle−
žité a pokud by uspěl v podzimních se−
nátních volbách, v nichž kandiduje, bu−
de se mu chtít věnovat i v horní komoře
parlamentu.                                     (re)

Pomohli jsme lidem v sousedství 
sociálně vyloučených lokalit

Ing. Vladislav Vilímec
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mezinárodní koncern vyráb jící díly pro automobilový pr mysl

Z d vodu výstavby nového závodu nabízíme uplatn ní pro následující pozice:

Procesní technik * Nástroja  
Elektro údržbá  * Se izova  * Skladník 

Mistr * Inženýr kvality
a další pozice

Nabízíme :
Náborový p ísp vek po zkušební dob
5 týdn  dovolené
Dotovaná autobusová doprava
P ísp vek na dopravu

P ísp vek na volno asové aktivity
Dotované závodní stravování
Možnost profesního r stu

Vzd lávací a jazykové kurzy
Další benefity
P íjemné pracovní prost edí

Kontakt:
NOVARES CZ Janovice s.r.o., 
Rozvojová zóna 555, 
Janovice nad Úhlavou
Tel.: +420 376 711 241
zamestnani@novaresteam.com

Srde n  Vás zveme 8.9.2018 na 
DEN OTEV ENÝCH DVE Í

s bohatým doprovodným programem



20 Rozhled 8/2018

Měsíc slev
Od pátku 17. srpna do pátku 14. září
2018 jsme pro všechny, kteří zvažují vy−
tápět byt či rodinný dům panely z přírod−
ního kamene, připravili jedinečnou akci.
Při uzavření závazné objednávky dosta−
nou pokojový digitální termostat do kaž−
dé místnosti, ve které bude topný panel,
za symbolickou korunu. Současně s tím
také získají zdarma izolační fólii za každý
namontovaný topný panel na venkovní
zdi. Jedná se o vysoce kvalitní folii, kte−
rou nám dodává německá firma. Tato te−
pelná izolace, která se dává za panel na
zeď, zvyšuje účinnost vytápění. Sálavé
teplo z panelu neohřívá zeď, ale prostor
v místnosti. Je to opět nezanedbatelný
krok k úspoře finančních nákladů za to−
pení. Na častou otázku našich klientů,
zda nebude za folií zeď plesnivět, může−
me se stoprocentní jistotou odpovědět,
že nemusejí mít vůbec žádné obavy.

Speciální ekologická izolace „dýchá“ a
je odolná až do 750 °C. 
Zájemci o naše topení se s námi mo−
hou osobně setkat každý pátek v naší
firmě ve Kdyni. Jinak s námi mohou
komunikovat po telefonu nebo e−mai−
lem. Po dobu měsíce slev jsme pro zá−
jemce, kteří nás navštíví v pátek, při−
pravili občerstvení včetně grilování. Sr−

dečně zveme každého, kdo uvažuje ne−
bo se už rozhodl pro topení z přírodního
kamene. 

Proč topení z přírodního 
kamene?
Protože je příjemné pro vaši peněžen−
ku. V porovnání s ostatními topnými
systémy (dřevo, plyn, uhlí) ušetříte 20
až 30% na nákladech. Někdy se setká−

váme s tím, že naše topení se přirovná−
vá k přímotopům. To je velký omyl. Pa−
nely z přírodního kamene topí jako
kachlová kamna – jedná se o sálavé te−
plo. Zcela markantní rozdíl je v úspoře
elektrické energie. Oproti přímotopům
ušetříte při vytápění přírodním kame−
nem až 40% na nákladech za elektric−
kou energii. Navíc topení lze připojit na

20 hodinový nízký tarif a celá domác−
nost je měřena v této sazbě. Ideální
propojení našeho topení je s fotovoltai−
kou. Už jsme montovali naše topení do
několika rodinných domů, kde měli
fotovoltaické panely a zájemců přibývá.
Další předností je, že nemusíte platit
za čištění, kontroly a opravy komínu.

Také vás nečeká výměna kotle, rozvodů
nebo radiátorů. Předpokládaná život−
nost panelů z přírodního kamene je cca
100 let. Záruka na naše topení je 14 let
a všem klientům poskytujeme záruční
i pozáruční servis.

Sálavé teplo je ideální 
pro lidský organismus
Nevzniká žádná cirkulace vzduchu,
nevíří se prach ani žádné alergeny. Te−
plotní rozdíl v místnosti mezi podlahou
a stropem není větší než 2 až 3 °C. Pa−
nely z přírodního kamene v sobě udržují
přirozenou vlhkost jako houba, kterou
v případě potřeby mohou předat dále
do místnosti. Proto nikdy neklesne
v místnosti vlhkost pod 52 až 58%. Ta−
kové prostředí je vhodné při dýchacích
potížích, pro astmatiky, alergiky, starší
osoby i novorozence. Revmatici si po−
chvalují úlevu při bolestech kloubů. Ká−
men sám o sobě pozitivně působí na
náš organismus, aniž o tom víme. Na−
příklad odstraňuje bloky v těle, které za−

braňují toku životodárné energie, posi−
luje duševní rovnováhu a citovou vyvá−
ženost. Má příznivý vliv na psychiku.

Předem víte, kolik protopíte
Když nám zájemce o naše topení řekne
rozměry bytu, zda je dům postaven
z cihel, pórobetonu či jiného materiálu,

tak mu zdarma zpracujeme předběžný
energetický výpočet včetně všech poři−
zovacích nákladů. 

Přijďte na grilovačku
V průběhu měsíce slev od 17.8. do
14.9. 2018 máte jedinečnou možnost
využít naší mimořádné nabídky – ter−
mostat za korunu a izolační folii (za
každý topný panel namontovaný na
venkovní zdi) zdarma při závazném
objednání. Navíc každý pátek v srpnu
17., 24., 31. a v září 7. a 14. bude pro
vás v naší firmě připraveno občer−
stvení včetně grilování.
Každému zájemci o topení z přírodní−
ho kamene se budeme individuálně
věnovat přímo v naší firmě eurotop in
ve Kdyni v Nádražní ulici (u autobuso−
vého nádraží). Osobně jsme přítomni
každý pátek od 8:00 do 12:00 hod. a
od 13:00 do 16:00 hodin. V naší vzor−
kové prodejně uvidíte řadu panelů
z přírodního kamene v různé velikosti,
tvaru i zabarvení.                           (re)

Měsíc slev od 17.8. do 14.9. ve firmě eurotop in Kdyně na Domažlicku

Konvenční, klasické topení.
 Obvykle topení ohřívá vzduch
jen v blízkosti topného tělesa.
Horká hlava, studené nohy a ví−
ření alergenních látek.

Tepelné záření z přírodního kame−
ne. Díky dlouhovlnnému tepelné−
mu záření je teplota v místnosti
stejnoměrně rozložena. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu.

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením

Digitální termostat do každé místnosti
za korunu a izolační fólie zdarma

Výrobou a montáží topení z přírodního kamene se už téměř 15 let zabývá fir−
ma eurotop in ve Kdyni. Panely jsou vyrobeny z přírodního kamene a v nich
jsou uloženy topné kabely. Topení využívá vynikající schopnosti kamene
akumulovat teplo, které poté vyzařuje. Vytápění prostoru funguje na základě
dlouhovlnného záření.
Co nabízí kdyňská firma eurotop in zájemcům o topení z přírodního kamene,
nám řekli její majitelé Jiří Janoušek a Daniel Smolík.
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OTÁZKA: Nákup a pro−
dej nemovitosti. S realit−
kou nebo bez realitky?

ODPOVĚĎ: S rozvo−
jem elektronického obcho−
dování se i na trhu s nemo−
vitostmi vyprofilovaly služby, které nabí−
zejí obdobné či totožné služby jako kla−
sické realitní kanceláře, přestože klien−
tům sdělují, že vlastně realitkou nejsou.
Některé se více či méně ostře vymezují
vůči činnosti klasických realitních kan−
celáří. Prezentují se tak, že poskytnou
stejný rozsah služeb za mnohem nižší
odměnu a někteří se vymezují i tak, že
klienta neokradou jako klasické realitní
kanceláře. Myslím, že je to zbytečné
a nekorektní.

Oba typy služeb mají na trhu své místo
Nechci se zabývat etikou těchto postu−
pů, ale pouze jednoduchým porovnáním
služeb elektronických médií a klasických
RK. Jsem přesvědčen, že oba typy slu−
žeb mají na trhu své místo a každý je
vhodný pro jinou klientelu. Myslím, že je
tedy zbytečné se mediálně agresivně vy−
mezovat při poskytování jedné či druhé
služby. Každá má své výhody a nevýho−

dy. Klient si bez návodu a
odstrašování vybere, co
mu vyhovuje.

Prodej nebo koupě 
nemovitosti bez realitky
Je mnoho klientů, kteří
nechtějí využít služeb rea−
litní kanceláře, protože
nechtějí za komplexní
službu platit a dokonce si

část úkonů zjistí sami. I v jiných profe−
sích to tak bývá. Stavíme svépomocí,
stříháme si vlasy sami, opravujeme si
auta, apod. Někteří lidé prostě nechtějí,
aby někdo za ně prováděl prohlídky ne−
movitostí, jednal s úřady, sháněl chybějí−
cí dokumenty, vyjednával o ceně a pod−
mínkách koupě, projednal odstranění
různých břemen, zápis či odstranění zá−
stavních práv či dokonce zajistil sepis
smluvní dokumentace. Dcera nebo zná−
mý je právník, zajistí si to sám. Toto je
přesně profil klienta, který využije
elektronické realitní kanceláře. Prakticky
mu jde jen o zajištění jistého přísunu zá−
jemců o jeho nabízenou nemovitost. Ko−
munikace s vir tuální realitkou probíhá
anonymně, prostřednictvím monitoru
počítače, maximálně telefonátů se zá−
jemci. Na straně prostředníka není kon−
krétní člověk, firma s odpovědností za
celý nabídkový a realizační proces. Je

tam jen jakási virtuální inzertní realitní
kancelář. Pokud jsem zdatný vyjedna−
vač, mám dostatek odborných znalostí a
mám i dostatek času se celému procesu
osobně věnovat, pak je tato služba tím,
co hledám. Pokud mám zájem, dostanu
nabídku i na další služby. Ty samozřejmě
také musím zaplatit. Nic není zadarmo
a z bezrealitky se stává realitka.

Využijte služeb realitní kanceláře 
Ten, kdo chce mít proti sobě partnera,
který je zosobněn reprezentantem fir−
my, chce mít individuální přístup se za−
jištěním komplexních služeb tzv. na klíč
a vyžaduje jistou od−
povědnost za reali−
zaci celého procesu,
jde do kamenné rea−
litky. Tam se svěří se
svými požadavky a
dostane nabídku
služeb, které potře−
buje, nebo si z výčtu
služeb vybere. Zpra−
vidla má pak po ce−
lou dobu realizace
transakce proti sobě
konkrétní osobu,
s konkrétní odpo−
vědností. Ta ho prů−
běžně informuje
o vývoji, zajistí dle

rozsahu zmocnění vše potřebné a klient
si ve finále pouze počká na peníze či
vyhledanou nemovitost.
Další rozdíl mezi oběma typy služeb je
i takový, že u elektronického média kon−
krétní osobu za poskytovatele služeb ne−
uvidím, setkám se jen a vidět a jednat
musím s druhou smluvní stranou nemo−
vitostní transakce. Při využití služeb kla−
sické realitní kanceláře poskytovatele
služeb vidím vždy, a pokud nechci nebo
z různých důvodů nemohu druhou stra−
nu (kupující či prodávající) vidět, tak ne−
musím. Je mnoho případů, kdy z důvodů
zdravotního stavu, trvalého pobytu v za−
hraničí a podobně se smluvní strany ani
osobně nesejdou. Není to vlastně bez−
podmínečně nutné. U elektronických
služeb vir tuální kanceláře je obdobná
praxe prakticky nemožná.

Ptáte se..

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

Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
Karel Müller – tel.: 602 145 068
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
tel.: 376 528 626
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
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Vážení spoluobčané Domaž−
licka a Klatovska, před pár
dny se sešly stovky lidí na ná−
městí v Sušici, aby podpořily
boj o záchranu malých regio−
nálních nemocnic. Vystoupilo
zde několik řečníků, kteří
účastníkům přiblížili situaci ve
zdravotnictví, ale také vyjádřili
svůj postoj k vedení sušické
nemocnice.
Chápu a plně sdílím obavu ob−
čanů tohoto regionu, neboť
jsem podobnou situaci zažil na
Tachovsku, kde se uzavřela mo−
derní nemocnice v Plané. Tato
nemocnice je nyní řízena sou−
kromým subjektem a o jejím vy−
užití raději hovořit nebudu. 
Stalo se zcela modernou v Če−
ské republice, že ztrátovost ne−
mocnic zalepují obecní či kraj−
ské rozpočty, ale jak je vidět,
stát se k tomuto problému otáčí
zády. Vymýšlí různé koncepční
či spíše nekoncepční úpravy, av−

šak jako hlavní garant zdravotní péče se ke
všemu otáčí zády. Pamatuji jako dlouhodo−
bý zastupitel v komunální politice, jak se ih−
ned po převratových listopadových dnech
1989 demontoval celý systém zdravotnictví,
jak byly záměrně likvidovány kontrolní me−
chanizmy, rozprodáván státní majetek,
chcete−li rozkrádán, aby zde vyrostli oligar−
chové, kteří budou vládnout lidu. 

Mladé generaci je dnes vykres−
lován historický vývoj, jak se ko−
mu zrovna hodí. My, co jsme
o něco starší, víme, kdo v tomto
státě vládl, kdo vládl v Plzeň−
ském kraji, jaké politické subjek−
ty a které jejich elity se podepsa−
ly na polistopadovém vývoji
v tomto státě, v našem kraji.
Dnes se tyto „ELITY“ schovávají
pod jinou politickou značkou,
aby nám dnes ukazovaly tu jedi−
nou správnou politickou a eko−
nomickou cestu vývoje společ−
nosti.
Mohu vás všechny ubezpečit, že
má cesta v politice je úplně jiná,
má podpora je na vaší straně.
Jako hasič chci s vámi hasit
problémy společnosti. Sliby si
občany nekupuji, chci pro ně
v politice pracovat.

Kandidát do Senátu 
za KSČM volební obvod 
č.11 Klatovy, Domažlice
RSDr. Josef ŠVARCBEK

Bojujme za zachování
sušické nemocnice

Kandidát do Senátu za KSČM volební obvod č.11 Klatovy, Domažlice
RSDr. Josef ŠVARCBEK.

Chci s vámi hasit problémy společnosti
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Kastelán hradu Rabí na konci sedmdesátých let
pravidelně uzamykal hrad v 17 hodin a vydával se
k domovu. Jeho obvyklá cesta však nevedla domů
přímo, ale většinou se zastavil v Motorestu na ná−
městí. Toho dne vypil dvě piva a měl se k placení. 
Kastelán při odchodu povídá vedoucímu Motorestu:
„Dej mi něco pro kluka“. „A co bys chtěl?“ zeptal se
ho vedoucí. „Třeba támhleten balíček karamel“, poru−
čil si kastelán. Když balíček otevřel a jednu karamelu
ochutnával, aby se přesvědčil, zda je dobrá, vstoupil
do šenku již v podroušeném stavu rábský občan Petr
Dryje a poručil si pivo. Když uviděl, jak kastelán ně−
co jí, tak ho požádal, jestli by mu nedal
ochutnat. „To bys nejedl,
Petře, to jsou nové kostky
do polívky od vedoucího
Motorestu. Novinka na tr−
hu“, odvětil mu kastelán.
„Já je ale chci ochutnat!“
nepřestal Dryje naléhat.
Jakmile to slyšel vedoucí,
tak v kuchyni vysypal kara−

mely z obalu a přemístil
je do obyčejného papíro−
vého sáčku. Přinesl ho
Dryjemu a poučil ho, že
se to musí vařit nejméně
20 minut. 
Petr Dryje pracoval jako
dělník v Jitoně v Sušici.
Jeho koníčkem bylo
spravování hodin a hodi−

nek pro své známé
z blízkého i široké−
ho okolí, což dělal
celkem profesionálně, ač nebyl vyučen v obo−
ru. „Ty jsi hodinář, ať tu polívku uvaří tvoje žena,
ty se do toho neser, ještě bys to pokazil, protože
se pak musí u pana vedoucího Motorestu vyplnit
příslušný dotazník pro výrobce, jak vám jídlo
chutnalo. Proto je to zadarmo. Přines mi raději
ten budík, co ho mám u tebe od minulého pátku“,

pravil kastelán.
Za týden se všichni aktéři opět setkali v rabském

Motorestu. Petr Dryje se dostavil
tentokrát ve střízlivém stavu. Při−
nesl budík a začal vedoucímu na−
dávat, co mu jen to dal minulý tý−
den za svinstvo. „Přines mi ten do−
tazník ohledně těch kostek do po−
lívky. Já tam napíši pravdu. Žena to
vařila 20 minut a ještě dalších 10
minut. Tu polívku nežral ani pes, ani
kočka“, vyzval Dryje vedoucího.
Ten zmizel v kuchyni a kastelán se
pod vousy usmíval, jak „hodináře“
napálili. V jídelníčku na příští týden
v rubrice polévky bylo napsáno:
gulášová, nudlová a Petrova kara−
melová. Zda šla na odbyt, dodneš−
ka nevíme. 

Josef Tauchen, Rabí

Josef Tauchen

Karamelová polévka

Koupil jsem byt od majitele, je−
hož zastupovala realitní kan −
celář. V inzerátu byla k bytu
uváděna sklepní kóje. Při první
prohlídce realitní makléř neměl
klíče, tak jsem ji neměl mož−
nost vidět. Později mě informo−
val, že sklepní kóje jsou v re−
konstrukci, stejně jako celý ba−
rák. Byt jsem koupil s tím, že na
smlouvě mám uvedené právo
k užívání sklepní kóje. Ani při
předání bytu mě makléř neuká−
zal prostory sklepů, protože ne−
měl klíče. Dohodli jsme se, že
se domluvím s SVJ. No, jaké 
bylo mé překvapení, když mi
předseda SVJ sdělil, že sklepní
kóje nejsou, žádný z bytů je ne−
má a ani není v plánu je vysta−
vět, jak mi tvrdil makléř. Mak −
léř samozřejmě teď tvrdí, že
jsem si měl u SVJ tyto skuteč−
nosti ověřit. Což je asi pravda,
ale i on má přeci povinnost mě
informovat o správném stavu
věcí. Navíc já měl snahu ten
sklep vidět, on ale vždy našel
nějakou výmluvu. Mám rezer−
vační smlouvu, kde je napsáno,
že součástí prodeje je kóje v re−
konstrukci, mám kupní smlou−
vu, kde je napsáno, že s bytem
kupuji i právo na užívání sklep−
ní kóje. Mohu se nějak bránit?
Děkuji za případné info V. K.

Dobrý den, pokud je tomu
tak, jak píšete, pak se beze −
sporu jedná o porušení smlou−
vy kupní ve smyslu vadného pl−
nění smlouvy, kdy prodávající
tvrdí skutečnosti a smluvně ji
stvrzuje, které se však nezaklá−
dají na pravdě. V takové situaci
můžete požadovat náhradu ma−
jetkové škody, která Vám tímto
jednáním byla způsobena, ve
formě přiměřené slevy z kupní
ceny. Je na posouzení znalce,
aby vyhodnotil výši škody, která
Vám zatajením neexistence skle−
pa byla způsobena. Dopo ru čuji
obrátit se na advokáta, který pro
pří padné vymáhání škody sepíše
občanskoprávní žalobu.
Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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Německý koncern Dobler
Metallbau GmbH se do histo−
rie Nýrska zapsal v roce
2004 založením dvou dceři−
ných společností Dobler In−
vest s.r.o. a Dobler Metallbau

s.r.o. Jeho hlavním sídlem je Deggendorf, kde je zároveň hlavní výrobní
závod. Koncern zaměstnává v Evropě více než 400 zaměstnanců a z toho
100 jich pracuje právě v Nýrsku. Vyvíjí, konstruuje, vyrábí a montuje pro
zákazníky z celého světa fasády a okna z hliníku a skla. Koncern patří mezi
přední dodavatele fasádních opláštění moderních budov nejen v Evropě,
ale po celém světě. Zaměřuje se na architektonicky a technologicky ná−
ročné fasády velkých stavebních projektů.

Za necelý rok nový závod
V reakci na nutnost optimalizace výrobních procesů, modernizace a zefektiv−
nění provozu se rozhodli majitelé koncernu Dobler Metallbau GmbH k další in−
vestici v České republice, tentokrát v podobě nové výrobní haly s administrativ−
ní částí, na vlastním, dosud nezastavěném pozemku v Nýrsku. Slavnostní po−
klepání na základní kámen proběhlo 18. srpna 2017 a dnes už na zelené louce
stojí nový závod.

Do našeho týmu přiví−
táme nové pracovníky
To jsou slova jednatelky nýrské
společnosti Ing. Dany Trefancové.
„S výstavbou nové výrobní haly
vznikl i požadavek na další pracovní
síly. Potřebujeme jak kvalifikované
odborníky, tak i pracovníky na po−
mocné práce. Uplatnění u nás naj−
dou zámečníci, svářeči, obráběči
kovů, obsluhy CNC strojů, montáž−
níci a další profese. V převážné vět−
šině pracujeme v jednosměnném
provozu, takže i ženy u nás najdou
výhodné uplatnění,“ dodává Ing.
Dana Trefancová.

Stavby po celém světě
„V našich závodech převádějí zaměstnanci vize stavitelů a plány architektů ve
skutečnost – konkrétně opláštění budov, tedy fasádní prvky včetně oken, při−
čemž hlavním materiálem je hliník, ocel a sklo. Příkladem staveb realizovaných
skupinou Dobler je například známá
centrála BMV v Mnichově v podobě
čtyř válců. Další zajímavé fasády
zdobí nákupní centrum a terminál 2
na letišti v Mnichově, budovu ne−
mocnice ve Vídni, právě realizova−
nou firemní centrálu společnosti
Adidas v Herzogenaurachu či byto−
vý komplex Embassy Gardens
v Londýně a další. Díky novému zá−
vodu v Nýrsku se podstatně zvýší
zapojení našich zaměstnanců do
realizace staveb koncernu,“ říká
Ing. Dana Trefancová.

Jsme jeden tým
Před 14 lety, kdy koncern Dobler Metallbau GmbH vstoupil do Nýrska, probíhala
výroba převážně v Německu. Dnes je situace taková, že fasády včetně oken, kte−
ré zdobí nejrůznější budovy po celém světě, se vyrábějí rovněž v Nýrsku.
„Precizní práce, přesnost, kvalita, kterou odvádějí naši zaměstnanci, si získala
vážnost a obdiv u německých kolegů. To byl také jeden z důvodů, proč koncern

investoval v Nýrsku.
Na důkaz této důvěry
a spolupráce věno−
vali spolupracovníci
z mateřské firmy
z Deggendorfu svým
nýrským kolegům
u příležitosti otevření
nového nýrského zá−
vodu pamětní desku.
Je výrazem přátel−

ství. Není bez zajímavosti, že je vyrobena z Corten oceli, která se používá nejen
pro architektonické výtvory, ale také při stavbě mostů. Je v tom jistá symbolika
– všichni v koncernu, jak na české i bavorské straně, jsme jeden tým spojený
tímto pomyslným mostem,“ konstatuje jednatelka Dobler Metallbau s.r.o. v Nýr−
sku Ing. Dana Trefancová.

Skupina Dobler Metallbau GmbH postavila
v Nýrsku novou výrobní halu s administrativní částí 

Výrobní hala je vybavena po celé její délce jeřábovou dráhou a moderním
strojním zařízením pro výrobu hliníkových konstrukcí fasád a fasádních
otvorových výplní.

Nový závod Dobler Metallbau s.r.o. v Nýrsku.

Pracovní tým koncernu Dobler Metallbau GmbH v Nýrsku.                                                 Foto: Jiří Jiřík Kodak Express
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Vyšla zpráva o štěstí ve světě. Pro
nás je důležitých několik informací.
To, že lidé hledají štěstí je obecně
známo a každý má na toto jiná
měřítka. Za prvním Fin−
skem a druhým Nor−
skem se umístily
Dánsko, Island,
Švýcarsko, Ni−
zozemsko, Ka−
nada, Nový
Zéland, Švéd−
sko a Austrá−
lie. Ale potká−
val jsem šťast−
né lidi v Kam−
bodži, která je na
120. místě, ale
i v Indii, která je na
133 místě. 
Maurice Maeterlinck (29.
srpna 1862 – 6. května 1949) byl
belgický (vlámský) dramatik a bás−
ník, nositel Nobelovy ceny za litera−
turu za rok 1911. Napsal v r. 1908
pohádkovou divadelní hru Modrý
pták, ve které autor ve snovém pří−
běhu dvou dětí chudého drvoště−
pa, které putují za modrým ptá−

kem, zobrazuje odvěkou lidskou
touhu po štěstí. Modrého ptáka,
symbol tohoto štěstí, najdou až na

konci pouti doma v kleci. Když
ho darují sousedčinu ne−

mocnému děvčátku,
které se z radosti

nad tím uzdraví,
pochopí, že
štěstí pramení
v lásce k člo−
věku a ve vůli
zmírnit jeho
utrpení. 
S „Brexitem“

to nebude tak
horké, jak se pí−

še, když si Velká
Británie polepšila

z 23. místa na 19. Če−
sko si polepšuje pomalu, ale

jistě, z dříve 49. místa je na 21. Slo−
vensko jde také pomalu nahoru.
Před třemi lety bylo na 49. místě a
nyní je na 39. Řecko se po propa−
du ekonomiky před třemi lety (99.
místo) dostává pomalu nahoru, je
na 79. místě. Štěstí na Maltě, jak je
vidět, korupční skandály neublížily,

když se posunula z 30. místa na
současné 22. Španělsku patrně
problém s Katalánskem ublížil,
kleslo oproti minulému roku
o 1,45%, na 36. místo. 
Připomeňme si čínská přísloví:
Kdo se schází s úředníky, zchudne,
kdo se schází s obchodníky, zbo−
hatne. Váhavost je zloděj času. Bo−
hatý je ten, kdo se spokojí s tím, co
má. Moudrý člověk o sobě rozho−
duje sám. Nenech se lákat plody
až v nebi, sbírej je na zemi. Píli lze
navyknout za tři roky, lenosti za tři
dny. Zkoumej, co bylo v minulosti a
budeš vědět, co se stane v bu−
doucnosti.
O štěstí vyšla kniha „Tisíckrát
štěstí“ od Davida Bairda. V té
mne zaujalo
např.: Sedět v
koutku a čekat
na štěstí neve−
de k ničemu.
Štěstí se dosta−
ví prostřednictvím pozitivního jed−
nání tím, že si určíme cíle a dosáh−
neme jich. Není třeba se mu učit.
Rozhodněte se mít štěstí a jste
k němu na půl cesty. Šťastní lidé
mají rychlejší spojení s podvědo−
mím a snadněji řeší potíže. Šťastní
lidé jsou pozitivními lidmi a snáze
se přátelí, jsou otevřenější změ−
nám. Kde není víra, nemůže být ani
štěstí. Není možné být šťastný,
když jste v negativním prostředí,
plném chaosu a zmatků. Na jedno−
ho negativního člověka ve svém
okolí musíme mít tři pozitivní, aby

nás negativní člověk „nestáhl do
svých problémů“. 
Futurologové předpovídají, že hle−

dání smyslu života se brzy stane
masovým fenoménem. 
Podle mé věštby smysl života
však nelze hledat, každý musí jít
ke štěstí vlastní cestou a sám
musí objevovat smysl vlastní
existence. Člověk je šťastnější,
když si může vybrat cestu, která
mu vyhovuje.
Já tvrdím a moje věštby mi to

jen potvrzují, že:
„Změna a pohyb je život a

všechno máme v hlavě. Kdo si
neváží sebe, ne−
váží si ani dru−
hých. Kdo si ne−

věří, nevěří dru−
hým“.
Proto je jen na nás,

jak, kde a s kým bu−
deme žít. Kdo má pocit,

že nemá štěstí, může za štěstím vy−
razit tam, kde jsou šťastní lidé,
protože štěstí je „nakažlivé“. Štěstí
je nám dáno z velké části genetic−
ky, dále vzděláním, prostředím, ze
kterého jsme vzešli a ve kterém ži−
jeme.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda se zamýšlí nad štěstím:

Štěstí pramení z lásky k člověku

Test sebepoznání:
Jaké vás napadne číslo z čísel 1, 2, 3?

Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda jste schopni hned začít
nový a lepší život?
Kdo odpověděl č. 1, tak NE, číslo 2. v odpovědi znamená, že o tom
budete přemýšlet, kdo řekl č. 3., je odpověď ANO, jste schopni
hned změnit život k lepšímu.
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Jediné české lázně, které skloubily
lázeňství s přírodou, zemskou energií
a historií. Poddejte se léčivým
účinkům šumavských byli−
nek a načerpejte síly
v přírodní jeskyni Park−
hotelu v Kašperských
Horách.
Šumavské bylinné lázně
nabízejí kromě již
v předešlých dílech zmi−
ňovaných procedur další ši−
rokou nabídku v oblasti termote−
rapie a masáží. Termoterapie je část fy−
zikální terapie, kdy teplo do organismu
přivádíme, což se nazývá pozitivní ter−
moterapie, nebo teplo z těla odvádíme,

tzn. ochlazujeme. Zde se pak jedná
o negativní termoterapii. Aplikace tepla

vede ke zvětšení průsvitu cév a
tím ke zlepšení prokrvení.

Obecně platí, že se v ohří−
vaných tkáních zvyšuje
intenzita metabolismu a
tím i intenzita probíhají−
cích reakcí imunitního

systému. Ochlazování se
provádí především z anal−

getických důvodů, tedy
k mírnění bolesti.

Tělové zábaly jsou další oblíbenou lá−
zeňskou procedurou. Některé z nich lze
i při dodržení pokynů aplikovat i v do−
mácím prostředí. Zábaly spočívají

v přikládání obkladů
z bahen, rašeliny ne−
bo jílů přímo na lidské
tělo. Zlepšují průběh
hojení některých one−
mocnění, snižují chro−
nické bolesti kloubů,
pozitivně působí na
omlazení pokožky, re−
dukují celulitidu, ovliv−
ňují lymfatický systém
a působí relaxačně na
pohybový aparát.

Asi dost dobře si nedovedeme lázeň−
ský provoz představit bez masáží.
V naší nabídce najdete zdravotní masá−
že. Od klasické relaxační aroma masá−
že si můžete objednat anticelulitidní
masáž, manuální lymfodrenáž, Breus−
sovu masáž nebo tzv. Dornovu me−
todu. Je samozřejmostí, že v bylin−
ných lázních nabízíme masáž bylin−
nými měšci, popř. velmi oblíbenou
medovou masáž.
Masáž je terapie, kterou lze apliko−
váním tlaku na svaly a tkáně léčit
zranění, zmírňování bolesti a stres,
zlepšovat krevní oběh a uvolňovat
napětí. Existuje přes 100 druhů růz−
ných masáží vycházejících z růz−
ných kulturních základů. Jednotlivé
druhy masáží se vzájemně prolínají. Je
to i díky svébytnosti masérů, kteří se
postupem své praxe vyvíjejí, studují
různé masážní techniky či terapeutické
metody, jejichž pochopení vnáší osobi−
tost do pojetí masáže konkrétním ma−
sérem.

Obecně je třeba si uvědomit, že po
každé lázeňské proceduře je nutný od−
počinek v klidném prostředí a stále
opakované, dodržování pitného režimu.
Mnozí hosté jsou překvapeni tím, že
jsou po procedurách unaveni. Sednout

po lázeňské proceduře na kolo, auta a
ihned se zapojit do běžného pracovní−
ho režimu, je to nejhorší, co můžete
udělat. Proto se k nám hosté opakova−
ně vrací, protože ví, že jim garantujeme
klid nejen při procedurách a následném
odpočinku v zábalech, ale i v průběhu
celého pobytu.                                (pi)

Vše o naší nabídce najdete na www.sumavskelazne.cz 
rezervace pobytů na tel.: 376 582 592 nebo na e−mailu: 

recepce@parkhotel−sumava.cz.

Šumavské bylinné lázně (díl 6.)

Masáže

Klenba – balneo II

Ceny pronájmů bytů v Plzeňském
kraji jsou pod celorepublikovým
průměrem, a to dokonce i v samo−
tné Plzni. Jeden metr v nejmenších
bytech 1kk stojí na měsíc 195 Kč,
o 27 korun méně, než je celore −
publikový průměr.

Metr v nejmenším bytě v Plzni−
městě vychází na 210 Kč za měsíc.
Levnější než v celé republice jsou
i větší byty 2kk až 4kk a také pronáj−
my domů. Vyplývá to z aktuálních
údajů realitního por tálu Sreality.cz
provazovaného českou internetovou
jedničkou Seznam.cz.

Největší zájem z celého regionu
mají lidé o menší byty s dispozicemi
1kk a 2kk přímo v Plzni. Průměrná

velikost pronajímaného bytu 1kk
v Plzni−městě je 32 metrů, přičemž
průměr v celém regionu je 37 metrů.
Nejlevněji z celého regionu vyjdou
byty 1kk v Tachově, kde m2 stojí 
155 Kč měsíčně. 

Nejdražší nájmy v celé republice
jsou tradičně v Praze, kde se u nej−
častěji pronajímaných bytů velikosti
2kk pohybují kolem 300 Kč za m2,
přičemž úplně nejdražší jsou na
Praze 1, kde vyjde m2 měsíčního
pronájmu bytu 2kk i na více než
400 Kč. Naopak nejlevnější nájmy
v celé republice jsou u nejžáda −
nějších bytů 2kk v severomoravské
Karviné, kde metr stojí 92 Kč 
měsíčně.  

Nejlevnější nájmy bytů z Plzeňského
kraje jsou v Tachově

Plzeňský kraj Průměr ČR
Cena Průměrná Cena Průměrná

pronájmu (v Kč) rozloha (m2) pronájmu (v Kč) rozloha (m2)

1kk 7 400 37 7 529 34
2kk 9 655 61 10 098 58
3kk 10 416 76 13 025 78
4kk 13 250 97 18 405 99
Domy 18 000 314 25 099 214

Zdroj: Sreality.cz
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Dějiny válek jsou staré jako dějiny lid−
stva. A od jejich počátku se kromě bo−
jových vřav na bojištích odehrával
skrytý souboj kdesi
v „zákulisí“, v němž se
obě soupeřící strany
snažily o svém protiv−
níkovi tajně získat in−
formace, které by jim
umožnily nakonec jej
v boji na „otevřené
scéně“ porazit. 
Jednalo−li se zpočátku
o jednoduché tajné sto−
pování a špehování ne−
přítele, s postupem do−
by se metody válek „za kulisami“ měni−
ly a vyvíjely. Stále více se ve vítězném
boji uplatňovala nová válečná technika,
co možná nejdéle před nepřítelem uta−
jovaná. Tajnou zbraní byl například le−
gendární Trojský kůň. Až do svého na−
sazení v rakousko−pruské válce, která
skončila rakouským krveprolitím a kru−
tou porážkou v roce 1866 u Hradce
Králové, byly tajnou zbraní pruské „za−
dovky“, proti nimž byly rakouské „před−
ovky“ pouhou plácačkou na mouchy. 

Na stopě nacistických 
„zázračných“ zbraní

V minulých kapitolách jsme psali o vy−
hledávání a nacisty ukradených kultur−
ních památkách. Na straně západních
Spojenců i na straně jejich východního

spojence vyvíjely horečnou činnost tý−
my zaměřené výhradně na vypátrání
těchto kulturních pokladů. Paralelně

s nimi ale působily i týmy
specializované na vypá−
trání nacistických tajných
zbraní. Hitlerovy „zázrač−
né zbraně“, z nichž někte−
ré aktivně, s velkou účin−
ností, ale ze strategického
hlediska již pozdě, zasáh−
ly do 2. sv. války, západní
Spojence hodně děsily.
Jejich armády se na úze−
mí Německa zmocnily
mnoha výrobních a zku−

šebních základen. Spojenečtí experti se
shodli na tom, že bylo jen otázkou času,
kdy by nacisté bývali mohli těmito pře−
vratnými zbraněmi v jejich plném nasa−
zení vývoj 2. světové války otočit. Vý−
mluvným příkladem je nacistický pro−
gram balistických raket, jehož průkop−
níci v čele s Wernherem von Braunem
nakonec skončili jako odborníci americ−
ké NASA a stáli de facto za úspěšnou
misí na Měsíc. Tato historie je jednou
z těch mnohých, majících přesah až do
našich dnešních dnů! 
Atomová zbraň sice „promluvila“ do 2.
sv. války na straně Spojenců, nacisté
ale byli také „na cestě“! Pouze čas pro
ně byl limitujícím faktorem, který jim
nedovolil její vývoj a výrobu dokončit.
Výsledky nacistických výzkumů ale ne−
zapadly a pro další americký program
„ATOMOVÁ BOMBA“ hrály významnou
roli. 
Současná „noční můra“ německých
pohraničních a protidrogových orgánů
– pervitin, pašovaný z Česka do SRN

není drogou vynalezenou relativně
nedávno! Její užívání pro „povzbu−
zení“ bojového ducha lze vystopo−
vat již v německé armádě ve 2. sv.
válce. Do ovlivňování vývoje 2. sv.
války vstoupila dokonce i astrologie!

Válka šifer a válčící 
diplomaté 

V naší knize „Z Normandie přes Ardeny
až k nám“ jsme se války „za kulisami“
podrobněji dotkli ve XX. kapitole, nazva−
né „Mohla 2. sv. válka skončit jinak, než
skončila?“ Věnujeme v ní pozornost
jedné z nejvýznamnějších tajných ope−
rací 2. sv. války, která k jejímu konečné−
mu výsledku přispěla měrou mimořád−
nou, snad i rozhodující. Jednalo se
o spojenecký systém „ULTRA“, vyvinu−
tý Angličany k dešifrování zpráv němec−
kého šifrovacího systému „ENIGMA“.
Prolomení šifrovacích kódů v případě
„ENIGMY“ ale nebylo jediným! Západní
Spojenci například úspěšně četli šifro−
vanou korespondenci japonského vel−
vyslanectví v Moskvě, která je informo−

vala o japonských vztazích se Sovět−
ským svazem, jenž se až do vstupu
SSSR do války proti Japonsku v srpnu
1945 vyvíjely na základě smlouvy
o vzájemné neutralitě. I zde tedy probí−
hala válka „za kulisami“.
V tomto případě to byla válka na diplo−
matickém poli. Výsledky takové tajné
války měly strategické dopady a v mno−
ha případech mají také přesah až do
dnešní doby – např. rusko−japonská
konfrontace týkající se Kurilských os−
trovů či ostrova Sachalin.
Přesah do současnosti samozřejmě má
i původní nezájem Spojených států
o Československo a jeho „odstoupení“
do sféry vlivu Stalinova Sovětského sva−
zu. Etablování amerického vlivu po skon−
čení „studené války“ ve střední a vý−
chodní Evropě tak samozřejmě naráží na
snahy současného Ruska, jako hlavního
nástupnického státu po rozpadu SSSR,
o znovuzískání alespoň části po r. 1989
ztracených pozic (a to nejenom v Česku,
ale i v dalších státech po roce 1945 plně
spadajících do sovětské zájmové sféry). 

Ing. Bohuslav Balcar

Co se do naší knihy nevešlo 

Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz

Válka za kulisami – I
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Již téměř sedm let existuje v Klato−
vech skupina lidí, kteří aktivně provo−
zují původní čínský cvičební systém
TAI JI QUAN. V povědomí lidí je znám
pod jednoduchým názvem „Tajči“
Scházejí se pravidelně každé pondělí
v tělocvičně klatovského gymnázia,
aby procvičovali a zdokonalovali své
dovednosti z tohoto původního čínské−
ho bojového umění. Společenství exis−
tuje v rámci školy Liang−I, která působí
na území Plzeňského kraje. Pravidelné
klatovské pondělní lekce vede mistr
Josef Šeflík, učitel školy a přímý žák
velmistra Chen Xiao Wanga a dalších
českých mistrů Taijiquan. 
Položili jsme mu při našem setkání
několik otázek:
n Co je to Tai Ji, kde vzniklo a stojí
za vznikem nějaká konkrétní osoba
nebo příběh?
Tai ji, přesněji řečeno Tai Ji Quan, je
původní čínské bojové umění. Jeho
původ se ztrácí v dávnověku a ožívá
prostřednictví legend. Jejich pravdi−
vost již dnes nelze ověřit. Zcela jistě
však souvisí s duchovní praxí dávných
taoistických mistů, kteří v životě
v ústraní dokázali pomocí unikátních

vnitřních metod nebývale posílit nejen
ducha ale i tělo. To jim propůjčilo bájné
dovednosti, až nadpřirozené schop−
nosti. Styl Chen Tai Ji Quan, který
dlouhodobě praktikuji, je nejstarší his−
toricky doložitelný styl Taiji. Zakladate−
lem je historicky doložitelná osoba ge−
nerála Chen Wan Tinga, který v 17.
století stvořil styl Tai Ji Quan v té po−
době, jak jej známe dnes. U přímého

potomka tohoto zakladatele stylu, vel−
mistra Chen Xiao Wanga, jsem měl tu
čest studovat při své dlouhodobém
pobytu v Praze. Je mi potěšením, že
mohu tento unikátní systém sebekulti−
vace předávat všem zájemcům z Kla−
tov i okolí.
n Kdo jej může cvičit, a jsou nějaká
omezení, která jej cvičit nedovolují?
Zvládnou toto cvičení i lidé starší,
dlouhodobě dříve necvičící a s mír−
ným zdravotním omezením?
Cvičení ve všech společenstvích mé
školy probíhá dle tradiční, avšak stře−
žené metodiky mého učitele. Vím, že
mi svojí kvalitou ušetřil mnoho let dři−
ny a velmi mi pomohl porozumět pod−
statnému. Cvičení je vhodné pro muže
i ženy a nechci je vymezovat ani věko−
vě. Určitě si mnozí vybavujete obrázky
z čínských parků, kde se těmito aktivi−
tami udržují ve skvělé kondici i starší
lidé. Ano, zdravotní přínos Tai Ji Quan
je obrovský. Moje výuka se zaměřuje
také na metody kontroly mysli, neboť
jsou velmi důležité pro ovládnutí a říze−
ní vnitřní energie Čchi. Tyto metody
vedou k přirozenímu sebepoznání a
mohou napomoci ujasnit si názory a

životní postoje. Díky letitým zkušenos−
tem mohu volit individuální přístup,
podle věku a výkonnosti. V každém
případě vždy s radostí sleduji, jak se
moji studenti zbavují různých zdravot−
ních potíží a omezení. Zlepšení zdra−
votního stavu po určité době zazname−
ná prakticky každý…a to i u řady chro−
nických chorob, velmi často i tam, kde
si moderní medicína neví rady. Zde ale

víc než jinde platí – kolik tomu věnu−
ješ, tolik dostaneš.
Ano, Tai Ji může dělat skutečně každý.
Vše, co tento celostní systém nabízí
lze uchopit z různých úhlů, kde si kaž−
dý může najít to své. Tai Ji může být
lehké a uvolněné, dostupné i starším
lidem, nebo naopak plné dřiny a odří−
kání pro ty, kdo chtějí dospět k nejvyš−
ším stádiím. Jak jsem již řekl, kolik

úsilí do svého vývoje vložíte,
tolik se v dobrém vrátí. Ať už
je to dokonalé zdraví,
schopnost léčit ostatní, bo−
jové dovednosti, nebo metu
nejvyšší – duchovní uvědo−
mění.
n Může mít toto cvičení
nějaký negativní vliv na do−
savadní duchovní život člo−
věka? Například změnu ná−
boženské orientace, nebo
závislost na nějaké skupině
osob?
Z vlastních, téměř třicetile−
tých praktických zkušeností
mohu říci, že tento systém

má obrovský vliv na duchovní vývoj.
A to velmi pozitivní. Přináší člověku
duchovní poznání – jak funguje lidské
duchovní srdce a lidská mysl v rámci
toho, co nás přesahuje. Člověk tím
spěje k dokonalejšímu sebepoznání, a
to je vždy velice prospěšné. Studiem
Buddhismu a Taoismu se mi otevřely
dveře k porozumění zákonů Ducha,
chcete−li Univerza, jež jsou společné

pro většinu duchovně filozofických
systémů. Takové porozumění naopak
boří veškeré hranice a závislosti a ve−
de nás k zodpovědné svobodě, radosti
a lásce. 
n Jak je cvičení Tai Ji v Klatovech
organizováno, jsou nějaké výkon−
nostní skupiny?
Klatovské společenství je stabilní sku−
pina, která se schází již řadu let. Celý

pondělní večer je ve velké tělocvičně
Klatovského Gymnázia vyhrazen pro
naše cvičení. Případné zájemce zveme
především do cvičení Začátečníků, kte−
ré probíhá od 18. hodin. Je to ta nejlep−
ší příležitost, jak vybudovat zdravé zá−
klady a přejít do kategorie Pokročilých,
která začíná od 19.30 hodin. Do Klatov
jezdím velice rád. V tomto společenství
cvičí a studují adepti Taji již řadu let a
možno říci, že jsme přátelé a partneři
na své cestě k ovládnutí tohoto umění.
Nemohu opomenout také skupinu
v Chudeníně, která se schází každý pá−
tek a je dostupná i pro ty, kteří nemo−
hou dojíždět. Velice si cením upřímné−
ho zájmu všech studentů. 
V září začíná další semestr našeho cvi−
čení. Již se moc těším a všechny zá−
jemce srdečně zvu. Nejlepší je přímo
ochutnat. Přijďte na příjemné cvičení,
které má smysl.

Josef Šteflík, učitel školy Liang – I 

Klenot Tai Ji Quan v Klatovech

Josef Šteflík, učitel  školy Liang−I, přímý žák velmistra Chen Xiao Wanga.

Významná pomoc učitele v opravách pozic až do nejjemnějších detailů. Jejich kvalita
předurčuje energetickou a zdravotní hodnotu cvičení. 

Veškeré podrobnosti na 
www.taiji−chen.cz
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Dolní Lhota u Klatov
Také v srpnu a v září si můžeme ještě
užít příjemné zábavy a tance s de−
chovou muzikou na krytém tanečním
parketu v Dolní Lhotě u Klatov. Tan−
čete a bavte se vždy od 15.00 do

19.00 hodin při oblíbených melodiích
a v milé přátelské atmosféře, kterou
již tak snadno nezažijete.

SRPEN: 
Neděle 5. srpna – Malá muzika Na−
uše Pepíka
Neděle 19. srpna – SAMSONKA
Sobota 1. září – CYRILKA z jižní Mo−
ravy – a můžete s ní zažít i vinobraní a
vepřové hody, jako na Moravě

Léto s jihočeskou a moravskou muzikou

Slovácká dechová hudba Cyrilka je
složená z pěti muzikantů (křídlovka,
baskřídlovka, harmonika, tuba, bicí)
a dvojice zpěváků, manželů Martiny a
Marka Prajkových z Lanžhota.
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A už je to tady zase. Mám napsat člá−
nek do novin k přehlídce Šumavský pa−
řez, a já opravdu nevím, jak začít, co
ještě psát. Za ta léta trvání už víte, že
poslední srpnová sobota patří Šumav−
skému pařezu – přehlídce trampských,
folkových a country kapel na přírodním
parketu v Dolní Lhotě. Letos to vyšlo na
25. srpna, začátek je opět ve 14. hodin.
A tak vás i letos pořadatelé a pozvané

kapely, které nehrají pro peníze a pro
slávu, ale se srdcem na dlani a pro po−
těšení a radost posluchačů, co nejsr−
dečněji zvou na parket.
O historii Šumavského parketu jsem psal
již mnohokrát, a tak jen krátce o tom, co
se změnilo. Svoji historii si přehlídka píše
stále, a tak náš zvukař přehlídky, kama−
rád Hoitchi, po dvaatřiceti letech perfek−
tní spolupráce skončil. Moc mu za jeho

výborné zvučení po celá dlouhá léta této
akce děkujeme. V loňském roce jsme již
vyzkoušeli zvukaře z Nejdku, který byl
ochotný za přijatelný a
pro nás únosný hono−
rář akci zvučit. Byl vý−
borný a tak jsme navá−
zali spolupráci na další
léta. Diváci si této změ−
ny možná ani nevšimli.
Jak léta přibývají, stá−
vá se Šumavský pařez
jedinou a nejstarší pře−
hlídkou této hudby v Pl−
zeňském regionu spo−
lečně s Rýzmberským
gulášem, který je o dva
roky mladší. U jeho zrodu a při prvních
letech konání jsme též pomáhali. Už zase
vzpomínám, což by měla být známka
stárnutí, ale kdo miluje tuhle hudbu, je
stále mlád. Co vás v roce sta let trampin−
gu v Čechách čeká na 34. ročníku Šu−
mavského pařezu: Jako vždy maratón
hudby pro potěchu srdce a dobrou nála−
du. To zaručí známé kapely – Roháči,
Trepka, Honza Bican a Sešlí přátelé, Zu−
zana a spol., Fregata, Šafrán a Vysoká

tráva. Vystoupí i několik nováčků – 3G,
Bylo nás 7, Frýda a com. a další. 
Jak vidíte, program je opět bohatý. O va−
ši žízeň a hlad se postará obsluha místní−
ho baru v režii Bar Hořák – slíbili, že pivo
bude studené (loni byl problém s chlaze−
ním). Možnost přespání na místě konání
akce ve vlastních prostředcích již od pát−
ku. Nepřízně počasí se obávat nemusíte,
vše je pod střechou. Víc toho bohužel na−

bídnout nemůžeme, přesto věříme, že
25. srpna 2018 přijdete prožít bezva den. 
Tato akce je finančně abnormálně nároč−
ná. Vstupné uhradí ani ne 50% a zbytek
nám pomáhají hradit sponzoři, kteří akci
podporují každý rok. Jenom díky jejich
sponzorování je možné přehlídku pořá−
dat. Všem touto cestou mnohokrát děku−
jeme a věříme, že nám pomohou i další
ročníky. Kdo pomohl letos, uvidíte na pla−
kátu a na přehlídce.      Děkujeme. Ringo

Šumavský pařez stále baví
Již 34. ročník přehlídky hudebních souborů 25. srpna v Dolní Lhotě

Kapela Zuzana a spol.
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Připravujeme absolventy učebních a ma−
turitních oborů na výborné úrovni, za kte−
rou každoročně naše škola získává čest−
né uznání Hospodářské komory ČR za
vysokou úroveň přípravy žáků. 
Vzdělávání v jednotlivých oborech má−
me mezinárodně certifikováno. Škola
získala mezinárodní certifikaci Internatio−
nal Education Society, London (IES), díky
které naši absolventi snáze získají uplat−
nění jak v českých, tak i v zahraničních
firmách.
Letos máme již čtvrtým rokem absolven−
ty oboru mechanik seřizovač, kteří zís−
kali Certifikát Obchodní a průmyslové
komory Regensburg (IHK) o absolvo−
vání projektu přesahujícího hranice
Pneumatika a Logo řízení. Po dobu čtyř
let měli tito žáci intenzivní kurzy odborné
němčiny a 3 čtrnáctidenní praxe, které
konali na pneumatice v Rodingu, Logo ří−
zení v Chamu a v německých firmách.
Druhým rokem jsme tento projekt rozšíři−
li o žáky oboru truhlář, elektromechanik
pro zařízení a přístroje, kuchař – číšník
a gastronomie.
Intenzivně spolupracujeme s Berufss−
chule Cham i Realschule Neunburg vorm
Wald po odborné, sportovní i kulturní
stránce.
Úspěšně rozvíjíme spolupráci s firmou
Siemens. Již pátým rokem bojují o první
místo dvě tříčlenná družstva třetího roč−
níku mechanika seřizovače v soutěži
O pohár Siemensu v programování zada−

ného úkolu v programu Shop Mill. Vy−
hodnocení bude v říjnu. Dvakrát tuto
soutěž naši žáci vyhráli, loni byli druzí a
v prvním ročníku této soutěže jsme ob−
sadili bronzovou pozici. 
Talentovaní žáci oboru strojní
mechanik, truhlář a elektrome−
chanik pro zařízení a přístroje se
účastnili čtyřdenního odborného
kempu.
Máme již čtvrtým rokem absolven−
ty oboru strojní mechanik se zamě−
řením na obsluhu lisů pro vstřiko−
vání plastů a prvním rokem absol−
venty oboru strojní mechanik se
zaměřením nástrojař. Třetím rokem
jsme realizovali praktickou závěreč−
nou zkoušku přímo ve firmě. Ve
Stodě máme již čtvrtým rokem ab−
solventy oboru elektromechanika pro za−
řízení a přístroje se zaměřením na zabez−
pečovací techniku. I o tento obor je zájem
ze strany žáků ZŠ, který má obrovské
možnosti uplatnění na trhu práce. V na−
stávajícím školním roce budeme tento
obor rozšiřovat o výuku automatizace a
robotizace. Stále přetrvává zájem o obor
strojní mechanik se zaměřením nástrojař,
mechanik seřizovač a obráběč kovů, kte−
rý jsme od nového školního roku rozšířili
o zaměření obsluhy CNC strojů.
Pořádali jsme řadu odborných kurzů,
například pro elektromechaniky jsme za−
jistili certifikaci Vyhlášky č. 50 o odborné
způsobilosti v elektrotechnice a certifikát

firmy Jablotron
k montáži jejich vý−
robků bezpečnos−
tních systémů. Pro
strojní mechaniky
základní svářečský
kurz. Pro kuchaře –

číšníky a gastronomy barmanský kurz a
kurz studené kuchyně. Pro kadeřníky
kurz kosmetického minima a řadu škole−
ní v nových technologických postupech.

Účastnili jsme se odborných soutěží, ve
kterých jsme získali řadu medailí a hezké
umístění i v republikových kolech.
Pořádali jsme čtyři soutěže odborných
dovedností a veletrh pracovních příle−
žitostí s názvem Klíč k příležitostem.
V Domažlicích nadregionální soutěž pro
kuchaře – číšníky ve stolničení a soutěž
Hrnečku vař, pro kadeřníky a kosmetičky
Beauty Cup 2018 a soutěž pro žáky obo−
ru truhlář. V březnu jsme již počtvrté ve
škole uskutečnili burzu pracovních a stu−
dijních příležitostí u nás a v sousedním
Německu.
Za tyto vynikající úspěchy naší škole
udělil Krajský úřad Plzeňského kraje 1.

místo v kategorii střední odborná učiliš−
tě v soutěži O nejúspěšnější školu
v soutěžích ve školním roce 2016/2017. 
Velmi významné je pro nás ocenění, kte−
ré jsme získali v Plzni 10. listopadu 2017
od zaměstnavatelů. Na základě hlasová−
ní firem Plzeňského kraje získalo SOU
Domažlice 2. místo „Škola doporučo−
vaná zaměstnavateli“. Ocenění ze stra−
ny zaměstnavatelů jsme obdrželi druhým
rokem na festivalu vzdělávání Posviť si
na budoucnost, který pořádala Regionál−
ní hospodářská komora PK. V roce 2016
jsme na základě hlasování firem získali ti−
tul „Škola podporující řemesla“. 
Střednímu odbornému učilišti Domažlice
bylo uděleno 2. místo v soutěži „Zelená
škola Plzeňského kraje ve školním roce
2016/2017“. Soutěže jsme se zúčastnili
5. rokem a pokaždé jsme obhájili medai−
lové pozice a titul Ekoškola.
Zintenzivnili jsme spolupráci se základ−
ními školami. V rámci udržitelnosti pro−
jektu Podpora technického a přírodověd−
ného vzdělávání v Plzeňském kraji jsme
realizovali kroužky pro žáky základních
škol v Domažlicích – Komenského 17 a
Msgre. Staška, v Mrákově, Klenčí pod
Čerchovem, Poběžovicích a Staňkově a
nově v projektu Podpora odborného
vzdělávání v Plzeňském kraji pro zapoje−
né ZŠ v Domažlicích – Komenského 17 a
Msgre. Staška, Poběžovicích, Staňkově
a Kdyni.
Úspěšně se rozvíjí spolupráce se za−
městnavateli, žáci technických oborů
získávají stipendia až do výše 4.000 Kč
měsíčně.
Realizovali jsme řadu akcí pro širokou
veřejnost, firmy a organizace v oblasti
gastronomie, kadeřnických a kosmetic−
kých služeb. (pi)

Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě Mgr.
Zdeňka Buršíková.

Odpovídá ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková

Co se nám podařilo?
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Vážená paní, 
situace, kterou popisujete ve svém do−
tazu (myslím tím zejména změnu v ne−
gativním chování otce k synovi, jehož

otcovství v minulosti po právní stránce
uznal), není bohužel ničím neobvy−
klým. Za svou praxi jsem řešil několik
obdobných případů a musím říci, že

vždy to mělo z pohledu chování otců a
jejich pohnutek podobný, ne−li stejný
průběh, který sama ve svém dotazu
uvádíte.
Jaké budou budoucí mezilidské vztahy

mezi Vaším starším synem a Va−
ším současným manželem, to
Vám v současné chvíli asi nikdo
nepředpoví, ale z právního hledi−
ska Vás mohu ujistit v tom, že
otec (Váš současný manžel) po−
pření otcovství ke staršímu sy−
novi s velkou pravděpodobností
nedocílí.

Podle současného znění zákona (podle
§ 790 odst. 1 občanského zákoníku)
totiž může muž, jehož otcovství bylo
určeno souhlasným prohlášením rodi−
čů, otcovství k dítěti popřít, jen je−li vy−
loučeno, že by mohl být otcem dítěte.
Může tak učinit do 6 měsíců ode dne,
kdy bylo takto otcovství určeno; dojde−
li k určení otcovství před narozením dí−
těte, neskončí lhůta dříve než 6 měsíců
po jeho narození.  
Z Vašeho dotazu vyplývá, že otcovství
souhlasným prohlášením rodičů bylo
učiněno někdy v průběhu roku 2013,
tedy zákonná (popěrná) šestiměsíční
lhůta marně uplynula.
Otec dítěte sice může podat k soudu
návrh na popření otcovství i po uplynutí
této popěrné lhůty a domáhat se toho,
aby soud zmeškání této popěrné lhůty
prominul, což však soud podle § 792

občanského zákoníku může učinit (pro−
minout) pouze tehdy, pokud to vyža−
dují zájem dítěte a veřejný pořádek.
O tom, že Váš manžel není biologickým
otcem Vašeho staršího syna, si byl
v době souhlasného prohlášení dobře
vědom, přesto otcovství k němu uznal
a nezletilého staršího syna k sobě cito−
vě a právně připoutal a citová vazba ne−
pochybně vznikla i mezi tímto synem a
jeho mladším bratrem. Podle mého
právního názoru tedy není rozhodně
v zájmu nezletilého staršího syna (a
vlastně ani v zájmu mladšího syna),
aby došlo k prominutí zmeškání popěr−
né lhůty. Rozpor s veřejným pořádkem
je dán tehdy, dojde−li k porušení někte−
ré ze základních zásad, na nichž je čes−
ký právní řád založen. K zachování ve−
řejného pořádku není vždy nutné do−
sáhnout souladu mezi právním a biolo−
gickým rodičovstvím, neboť vždy je
nutné toto poměřovat zájmy dítěte. Po−
kud vím, české soudy ve své rozhodo−
vací  praxi v této souvislosti odkazují
i na rozhodovací praxi Evropského sou−
du pro lidská práva, zejména pak na
právní věc Kňákal vs Česká republika č.
392227/06, kdy tento soud dospěl ve
svém rozhodnutí k závěru, že pokud ur−
čitý muž, který věděl, že dítě nezplodil,
k sobě toto dítě přesto dobrovolně
právně připoutal, měl by být svým roz−
hodnutím vázán i v době, kdy se s mat−
kou dítěte rozešel.

V době, kdy jsem se se−
známila s mým součas−
ným manželem, jsem
byla tzv. svobodnou

matkou s dvouletým synem (otce syna jsem nikdy oficiálně ne−
uvedla, syn s ním nebyl a není v žádném kontaktu a neví, kdo je
jeho biologickým otcem). Po uzavření manželství se nám se
současným manželem narodil syn (v roce 2012) a naše manžel−
ství bylo spokojené. V té době jsme se s manželem dohodli na
tom, že souhlasným prohlášením rodičů uznáme otcovství i k mému starší−
mu synovi (přestože manžel nebyl a nemohl být jeho biologickým otcem,
což dobře věděl, jelikož jsme se spolu seznámili vůbec poprvé v době, kdy
již synovi byli dva roky), což se následně, v roce 2013, skutečně stalo. Bě−
hem následujících čtyř let bylo vše mezi námi v rodině v pořádku, v posled−
ním roce se však naše manželství zcela zhroutilo, nyní žijeme s manželem
již odděleně a vypadá to u nás na rozvod. Manžel navíc začal v posledních
měsících výrazným způsobem upřednostňovat svého biologického, mladší−
ho syna (tomu kupuje různé dárky, chce s ním trávit volný čas, bere jej ke
svým rodičům na návštěvy apod.) a druhého, staršího syna, zcela opomíjí.
Dokonce mi při poslední naší hádce sdělil, že se bude snažit soudně dosáh−
nout zrušení otcovství ke staršímu synovi, neboť nechce, aby tento po něm
dědil a on nemusel na něj platit výživné. Mám z tohoto velké obavy, nechci,
aby to jakkoli narušilo i sourozenecké vztahy mezi syny a chci se zeptat, zda
by manžel mohl dosáhnout zrušení otcovství ke staršímu (nebiologickému)
synovi.

Odpovídá 
JUDr. Miroslav Mlčák

advokát
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Horšovský Týn se jako větší sídlo za−
čal rozvíjet při hradu pražských bis−
kupů. Tuto skutečnost připomíná ně−
mecký název Bischofteinitz – Bis−
kupský Týn, český pak připomíná
blízkou ves Horšov, kdysi
majetek pražských biskupů,
kde se zastavovali na cestě
do Řezna. Česká historie
města se láme po Bílé Hoře,
kdy lobkovický zámek s roz−
sáhlým panstvím získali na
dlouhou dobu Trauttmanns−
dorffové pocházející ze Štýr−
ska. Po roce 1945 se už na−
plňuje nová historie, psaná
českými osídlenci z blízkého
Chodska i ze vzdálenějšího
okolí. Dnes má H. Týn na pět
tisíc obyvatel, v roce 1930
jich bylo něco málo přes tři
tisíce, z nichž se 81 % hlási−
lo k německé národnosti. Od
roku 1953 je Horšovský Týn
městskou památkovou rezervací a
v poslední době začíná být pro svou
malebnost a upravenost historické−
ho jádra známý jako „malý Krum−
lov.“
Před prázdninami jsem navštívila
koncer t žáků horšovskotýnské ZUŠ
v renovovaném sále tamního hotelu
Šumava a tam se potkala se starostou
Horšovského Týna Václavem Mothej−
zíkem. Vyslovila jsem přání podívat se
na některá místa, v současné době
veřejnosti běžně nepřístupná. 

Stará zvonice
Zvonice stojí na náměstí poblíž zámku
a byla postavena v polovině 19. století
na místě starší kaple. Její zvon Osana
pochází z počátku 17. století, má
hmotnost tři tuny a průměr 1,84 met−
ru. Rozhoupávat ho musejí čtyři lidé.
(Klatovský Vondra je těžší, má 4,4 tu−
ny.) Zvonice je majetkem římskokato−
lické církve, vnitřní prostory jsou stís−
něné a jejich obecné zpřístupnění je
asi nerealizovatelné.

Hotel Šumava
Někdy v padesátých letech byl přejme−
nován na Dělnický dům, k současné−
mu názvu se vrátil po roce 1989. Po
různých majetkových změnách odkou−

pilo zanedbaný objekt město, které za−
tím opravilo jen sál, který je využíván
pro kulturní a společenské akce.
Stavba je díky přestavbám značně roz−
lehlá.. Interiér není příliš zdevastován,
ale jeho uvedení do
přijatelného stavu
bude náročné. To si
uvědomuje i starosta
V. Mothejzík: „Opra−
vená restaurace by
měla být nepochyb−
ně stylová, odpoví−
dající secesnímu
průčelí budovy. Hote−
lová část musí projít
modernizací, aby vý−
sledek odpovídal
dnešním požadav−
kům – např. hotel
bez wellness, klubo−
ven a salonků by ne−
byl příliš funkční.“
Pro takové plány se
obtížně hledá shoda
v zastupitelstvu měs−

ta. Zcela určitě to
bude běh na
dlouhou trať.

Míčovna
Objekt je ve vlas−
tnictví města, je
národní kulturní
památkou a na−
chází se poblíž
zadního traktu
hotelu Šumava
vedle vstupní brá−
ny do zámeckého

parku. Míčovna byla posta−
vena koncem 16. století a je
druhou nejstarší v Čechách
po Míčovně Pražského hra−
du. Do přízemí objektu byly

kdysi vestavěny byty
a hlavní prostor pak
znehodnotily i dva
nyní již nefunkční ko−
míny. K využití tohoto
skoro danajského
daru se zatím zastu−
pitelé jednoznačně
nevyjádřili. Starosto−
va představa o tom,
jak postupovat, vy−
chází z možnosti
propojení s blízkým
hotelem Šumava a
následným využitím
pro sportovní zázemí
a společenské pro−
story.

Barokní sýpka
Tato národní kulturní památka je
v majetku města a v současné době
se opravuje. Vnitřní prostory jsou im−
pozantní, i když jim novodobé zásahy

poválečných uživatelů poněkud uško−
dily. Po celkové rekonstrukci, která je
spolufinancována z EU, by podle
starostových slov měla sýpka sloužit
pro výstavní a galerijní účely a kulturní
akce.

Zastavení, která se nekonala
Město vlastní i dva další pozoruhodné
objekty. První je památkově chráněný
kapucínský klášter s kostelem, zalo−
žený v polovině sedmnáctého století.
Nyní je celý areál opuštěný a čeká na
nové využití. V tomto případě konsta−

toval starosta s uspokojením, že v za−
stupitelstvu města došlo ke shodě.
Z kostela by měla být obřadní, případ−
ně koncertní síň.
Druhý, zatím také nevyužitý objekt, je
budova bývalé měšťanské školy. Tam

podle Václava Mothejzíka panuje také
určitá shoda o přeměně budovy na za−
řízení pro seniory. Jak dodává, není to
v silách města. Je k tomu nutná sou−
činnost s Plzeňským krajem.
Horšovský Týn si nelze představit bez
stejnojmenného státního hradu a zám−
ku. Ten je stále opravovaný a udržova−
ný a těší se velkému zájmu návštěvní−
ků. Ne všechno lze vrátit do původního
stavu. To nejcennější je ale nutné za−
chovat. V rámci možností se to v Hor−
šovském Týně daří. 

Text a foto Marie Míková

Zastavení v Horšovském Týně

Starosta H. Týna Václav Mothejzík vysvětluje na
střeše hotelu Šumava své představy o opravách
a využití významných městských objektů.Zvon Osana i ve stísněném prostoru působí monu−

mentálně.

Interiér míčovny je narušen dvěma již nefunkčními komíny.

Z okna hotelu Šumava se naskýtá nezvyklý pohled na Týnské náměstí se zámkem, měšťanskými
domy a kostelem.
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Na začátek příštího školního
roku se mohou těšit žáci ně−
kterých oborů, jelikož jejich
výuka začne v nově vybave−
ných dílnách. Díky podpoře
z Operačního programu Integ−
rovaný regionální operační
program č. 11703, číslo pro−

jektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/
16_049/0002056, název pro−
jektu: Modernizace teoretic−
ké a praktické výuky tech−
nických oborů včetně zajiš−
tění bezbariérového přístu−
pu a konektivity, došlo k vy−
bavení dílen novými truhlář−
skými stroji, konkrétně se
jedná o formátovací pilu,
olepovačku hran a CNC fré−
zu. Tento nový CNC stroj vý−
razně rozšíří možnosti vý−
uky, neboť absolventi těch−
to oborů ho budou schopni
ovládat a tím se jim rozšíří
uplatnitelnost v příštím za−
městnání.
Toto však nejsou jediné změ−
ny, které žáky v příštím škol−
ním roce čekají. V rámci toho−
to projektu ještě vybavíme
jednu novou počítačovou

učebnu velmi kvalitními počítači
s příslušenstvím, na kterých bu−
deme vyučovat programování a
řešit grafické úlohy. K lepšímu
využití PC techniky poslouží
i úprava a zabezpečení počíta−
čové sítě a připojení školy
k internetu.
Nezapomínáme ani na tělesně
postižené žáky. Chceme jim
umožnit přístup do všech pater
školy pomocí plošiny, která bu−
de umístěna u nového vstupu
v hale školy. Její dokončení by
mělo být rovněž začátkem příští−
ho školního roku.
Přesto, že si v současné době
žáci užívají prázdniny, škola se
aktivně připravuje na jejich pří−
chod 3.září opět do školy. Chce−
me, aby přišli do pěkného pro−
středí a měli k dispozici kvalitní
vybavení pro výuku.                (pi)

Výuka v nových dílnách a učebnách 
SOŠ a SOU Sušice



Chcete pořádně oslavit
ukončení prázdnin? Máte je−
dinečnou příležitost. Ve
spolupráci s TJ Sokol Vrha−
več a Sborem dobrovolných
hasičů Neznašovy pořádají
Šumavské zahrady s.r.o. ve−
selé ukončení prázdnin v so−
botu 25. srpna v krásném
sportovně rekreačním areá−
lu ve Vrhavči.
Akce je sice určena přede−
vším pro děti, ale to nezname−
ná, že si na své nepřijdou i do−
spělí, kteří je doprovodí. Děti
se mohou od 10 hodin těšit na
bohatý sportovně zábavný
program s mnoha soutěžemi
a také cenami. „Na pokoukání
a také na vyzkoušení budeme
mít připraveny ukázky vojenské
techniky, hasičské techniky a také

na obdivování automobilové a
motoristické legendy mezi veterá−
ny,“ seznamuje nás s programem

akce pan Jan Sládek, vedoucí re−
alizačních týmů Šumavských za−
hrad. „Aby se děti nejenom kou−
kaly, ale také trochu hýbaly a sou−
těžily, bude připraveno stříkání
z hasičské stříkačky na terč, mož−
nost zapojení se do požárního
útoku, běh na hasičské překážko−
vé dráze a další soutěže s cenami
a pozornostmi pro účastníky. Při−
pravený bude i skákací hrad, řá−

dění v hasičské pěně a další
legrácky.“
Nezapomeňte, že již samo−
tná cesta na dětský den ve
Vrhavči může být zábavná a
poučná, pokud z Klatov vy−
užijete jako dopravu kolo a
pojedete po krásné cyklos−
tezce s minimálním převýše−
ním. Na cestu se nemusíte ni−
jak mimořádně vybavit, v are−
álu bude k dostání v místním
bistru výborné letní občer−
stvení, opékané klobásy, pi−
vo, limonády a další pochuti−
ny pro děti i dospělé. Vstup−
né je zdarma a v areálu se
můžete těšit i na možnost vy−
užít prolejzačky pro děti, cvi−
čební stroje pro dospělé a

mnoho dalších možností, jak akti −
vně a příjemně strávit poslední
prázdninovou sobotu. Děti se
mohou těšit i na volnou dětskou
diskotéku.
„Na závěr bychom chtěli podě−
kovat všem firmám, které se podí−
lejí na realizaci tohoto dne,“ říká
za organizátory pan Jan Sládek.              

(bá)
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Přijďte se bavit na Dětský den ve Vrhavči
25. srpnaVrhaveč
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Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně 

vzdělávací předměty
Obchodní akademie: čtyřleté denní studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření
Propagační grafika

Kominík: denní forma tříletého oboru vzdělávání
Přijetí bez přijímacích zkoušek.

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Vzdělávání dospělých:
Obchodní akademie: čtyřleté dálkové studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou

Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném
oboru nebo maturita

Pozor novinka: Předškolní a mimoškolní pedagogika 
dvouleté a čtyřleté dálkové studium

Přijímací zkoušky se konají u maturitních oborů, a to pouze v prvním 
kole přijímacího řízení.

Trnkova 125, 345 61  Staňkov
Kontakty: 773 971 313, 379 789 530 večer

Přijďte k nám studovat −
zahajujeme další kolo přijímacího řízení

Dny otevřených dveří: 

každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku

Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech. 
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích 

programech a individuální přístup pedagogů ke studentům.

Soukromá Střední odborná škola 
a Gymnázium BEAN, s. r. o.

V poslední době cena zlata stoupá
kvůli krizím ve světě a pro co největ−
ší zisk je nutné odhadnout správné
období. „Měnová politika Spojených
států způsobila, že v loňském roce
stoupla cena zlata o 9 % a jde tak

o největší zisk od roku 2011. Navíc
letos by omezování měnové politiky
mělo pokračovat a tak se cena zlata
bude držet na stále vysoké úrovni“
informoval manažer Zlaté Investiční
Banky, kde vývoj ceny zlata pravidel−
ně sledují pro své zákazníky. Na −
příklad v prvním týdnu roku 2018 si
zlato připsalo víc než 2% nárůst.

Na rostoucí ceně zlata se snaží
vydělat spousta nepoctivců, kteří vy−
kupují šperky od lidí pod cenou
a ještě za poplatek. Ve Zlaté Inves −
tiční Bance Vaše zlato, ale i stříbro
ohodnotí příjemní profesionálové
zcela zdarma. Výkupní cena tu
odpo vídá aktuálnímu stavu podle
světové burzy.

Zlato se rozhodla prodat i paní Pe−
likánová. Při vyklízení domu po ma−
mince našla zubní zlato, řetízky
a zlaté prsteny, které měly setřený
punc ryzosti. „Šperky byly částečně

poškozené a zubní korunky ani ne−
vím jak staré, proto jsem nepočítala
s velkým ziskem. Ale i tak jsem to
nechtěla prodat lacino,“ upozornila
paní Pelikánová. Vydala se do po−
bočky Zlaté Investiční Banky, kde

zlato zvážili a určili ryzost.
Cena se vyšplhala na sko−
ro 14 tisíc. „Část použiji na
koupi dárků pro své první
vnoučátko a zbytek bude
příjemná finanční rezerva,“
dodala paní Pelikánová. 

U nás Vás čeká příjemné
prostředí s milým personá−
lem, který vám díky osob−

nímu přístupu poradí nejlepší mož−
nost zhodnocení vašich cenností.
Pobočka Zlaté Investiční Banky: 

Náměstí Republiky č. 4/3, 
Plzeň I.  – v blízkosti Plzeňské radnice

Otvírací doba: 
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00
tel.: +420 374 446 552
www.zlatainvesticni.cz

Férovou cenu za nepoužívané zlato vám
vyplatí ve Zlaté Investiční Bance.

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. 

Vše bez průtahů a s profesionál−
ním zjištěním ryzosti kovu.

CENA ZLATA NA VRCHOLU
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KLATOVY
Letní kino

1.8. ve 21 h – ÚSMĚVY SMUTNÝCH
MUŽŮ – ČR, od 15 let
2.8. ve 21 h – DVĚ NEVĚSTY A JEDNA
SVATBA – ČR, romantická komedie
3.8. ve 21 h – ÚŽASŇÁKOVI 2 – USA,
dabing, animovaný
4.8. ve 21 h – HASTRMAN – ČR, roman−
tický thriller 
7.8. ve 21 h – CHATA NA PRODEJ – ČR,
tragikomedie   
8.8. ve 21 h – JAK NAPÁLIT BANKU –
SRN, dabing, krimikomedie
9.8. ve 21 h – HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ – USA, dabing,
animovaný
10.8. ve 21 h – MISS HANOI – ČR, krimi
11.8. – COUNTRY ODPOLEDNE – Vy−
stoupí: ve 14 h – PILOUNI,
v 17 h – P. JÍŠOVÁ A BABABAND, ve
20.30 h – COP
14.8. ve 21 h – PLÁN ÚTĚKU 2 – USA,
dabing, od 15 let, akční
15.8. ve 21 h – PŮLNOČNÍ LÁSKA –
USA, dabing, romantické drama
16.8. ve 21 h – DVĚ NEVĚSTY A JEDNA
SVATBA – ČR, romantická komedie 
17.8. ve 21 h – ŽALMAN: NASLOU−
CHÁM TICHU ZEMĚ – ČR     
18.8. ve 21 h – KRÁLÍČEK PETR – USA,
dabing
21.8. ve 21 h – MISS HANOI – ČR, krimi
22.8. ve 21 h – LIMONÁDOVÝ JOE
ANEB KOŇSKÁ OPERA – ČR 1964
23.8. ve 21 h – PŘÍBĚH KOČEK – USA,
dabing, animovaný
24.8. ve 21 h – JAN PALACH – ČR, dra−
ma
25.8. ve 21 h – O KOUZELNÉM JABLKU
– ČR, klatovská pohádka
28.8. ve 21 h – CHATA NA PRODEJ –
ČR, tragikomedie
29.8. ve 21 h – ÚŽASŇÁKOVI 2 – USA,
dabing, animovaný
30.8. ve 21 h – HOTEL TRANSYLVÁNIE
3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ – USA, da−
bing, animovaný

31.8. ve 21 h – JAN PALACH – ČR, dra−
ma 

Kino Šumava 
5.8. ve 17 h – ÚŽASŇÁKOVI 2 (3D) –
USA, dabing, animovaný
5.8. ve 20 h – MAMMA MIA! HERE WE
GO AGAIN – USA, muzikál 
6.8. ve 20 h – NEŽ PŘIŠLA BOUŘE –
USA, romantický
11.8. ve 20 h – MISS HANOI – ČR, krimi
12.8. ve 17 h – PAT A MAT ZNOVU V
AKCI – ČR
12.8. ve 20 h – MAMMA MIA! HERE WE
GO AGAIN – USA, muzikál
13.8. ve 20 h – MEG: MONSTRUM Z
HLUBIN – USA, akční    
19.8. ve 17 h – PŘÍBĚH KOČEK – USA,
dabing, animovaný
19.8. ve 20 h – MISSION: IMPOSSIBLE:
FALLOUT – USA, akční 
20.8. ve 20 h – TEMNÉ SÍLY – USA, sci−
fi thriller
26.8. ve 17 h – MAMMA MIA! HERE WE
GO AGAIN – USA, muzikál
26.8. ve 20 h – JAN PALACH – ČR, dra−
ma
27.8. ve 20 h – ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL
KOPAČKY – USA, komedie
Kontakt – 376 311 342
Podrobněji na http://www.mksklatovy.cz/
page/9812/kino−sumava

Galerie U Bílého 
jednorožce

do 19.8.2018 – THEODOR PIŠTĚK: KO−
NEC LESA – výstava
24.8. v 18 h – VERNISÁŽ: POSTKON−
CEPTUÁLNÍ ANTIKONCEPCE – výstava
do 28.10.2018
Kontakt – 376 312 049

Kostel sv. Vavřince
do 31.10.2018 – J. BERÁNEK: UMĚ−
LECKÁ REAKCE NA BIBLICKÉ TÉMA –
výstava

Vlastivědné muzeum 
Dr. Hostaše 

Výstavy v hlavní budově muzea: 
do 30. 9. 2018 – KLATOVSKÝ KARAFIÁT
do 30. 9. 2018 – OSMIČKOVÝ TRIUM−
VIRÁT 1938, 1948, 1968 
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz  

KLENOVÁ
Galerie Klenová

4.8. ve 14 h – SÝPKA: AUTORSKÁ VÝ−
TVARNÁ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI
K VÝSTAVĚ V. VĚTROVSKÝ – HORSERI−
DER
11.8. v 15 h – SÝPKA: VERNISÁŽ – M.
FABIÁN, M. GÁBEROVÁ, J. VARGA – vý−
stava do 31.10.2018
18.8. ve 14 h – HRAD: VÝTVARNÁ DÍL−
NA PRO RODIČE S DĚTMI K VÝSTAVĚ
E. DOLEJŠÍ – K. KAPLAN – V. MÍČA – S.
SPIROVA – E. VELICKÁ
do 19.8.2018 – ZÁMEK: E. DOLEJŠÍ –
K. KAPLAN – V. MÍČA – S. SPIROVA – E.
VELICKÁ – sochařská výstava
24.8. v 19 h – HRAD: MILAN DROBNÝ A
SKUPNA NADROBNO – koncert 
25.8. v 15 h – ZÁMEK: VERNISÁŽ – M.
VELÍŠEK – ČERVENÁ KARKULKA A JINÉ
PŘÍBĚHY – výstava do 20.9.2018
do 26.8.2018 – PURKRABSTVÍ: LEONA
TELÍNOVÁ – NOČNÍ MOTÝL – fotografie
Kontakt – 376 392 208
www.gkk.cz

RABÍ
Hrad Rabí

12.8. v 15 h – RABSKÝ FLOUTEK: LOK−
VAR – ČESKÝ HONZA
25.8. v 18.30 h – HRADOZÁMECKÁ
NOC: VOLNÁ PROHLÍDKA HRADNÍHO
AREÁLU S PROMÍTÁNÍM POHÁDKY O
KOUZELNÉM JABLKU

1.–31.8. – v 11.00/13.30/15.30 h – SO−
KOLNICKÉ UKÁZKY V HRADNÍM PŘÍ−
KOPU
1.–5.8. v 10 h – UKÁZKY DRÁTOVÁNÍ
NA NÁDVOŘÍ HRADU
1.–31.8. 10–17 h – VÝSTAVA: LOUTKY,
OBJEKTY A MECHANISMY A. MALONĚ
– v podzemí kostela
1.–31.8. 9–17 h – VÝSTAVA: POEZIE
TECHNIKY – GRAFICKÉ LISTY M. BAU−
ERA – konírna

SUŠICE
Kulturní akce

25.8. ve 13 h – FESTIVAL METAL MAD−
NESS V – 10 kapel z ČR i zahraničí, os−
trov Santos Sušice, vstupné 290 Kč

HORAŽĎOVICE
Kulturní akce

12.8. v 15 h – DOSTAVENÍČKO ANEB
KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH –
kavárna Šibule
17.8. – VELKÁ POUŤOVÁ: PARKÁN +
KABÁT REVIVAL – KD Horažďovice
18.8. – POUŤOVÁ RETRO PARTY: DJ
TAZZY – KD Horažďovice
26.8. – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU: HELI−
GONKA ALEŠE RUSŇÁKA– KD Horažďo−
vice
30.8. 8–11 h – OBLEČTE SI KNIHU –
balení učebnic pro děti, sál knihovny Ho−
ražďovice
31.8. v 18 h – NUMEROLOGIE: TAJEMNÁ
REČ ČÍSEL – L. Žáková, kavárna Šibule

STAŇKOV
Kulturní akce

1.9. ve 21 h – PRÁZDNINOVÁ BIGBÍTO−
VÁ ROZLUČKA: MEDY GANG + DOA
ROCK – letní parket u sokolovny

Benefice pro Klokánek 
25. srpna se v letním kině v Kašperských Horách uskuteční malý hudební
festival pro velkou věc. Kašperské Hory se stávají partnerem a prvním měs−
tem série koncertů, kde vystoupí čtyři hudební skupiny různých žánrů, aby
podpořili Klokánek a Fond ohrožených dětí. 
Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem na−
místo ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou
vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní ro−
dinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).
Od 13 hod. vystoupí folkový JASMÍN, ve 14 hod. zahraje country skupina
F.R.C. V 15 hod. hraje taneční skupina REGENT (dřívější Hájenka) a v 17 hod.
česko−holandská bluesová skupina ANTHONY BAND. V případě nepříznivého
počasí se festival uskuteční v budově kina. Poslední srpnovou sobotu můžete
i vy svojí návštěvou podpořit organizaci, která dětem vytváří přechodný domov.
Děkujeme za vaší podporu.                                                                         (ps)
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Lidová a dechová hudba spo−
jují. To je základní myšlenka
Akademie lidové hudby v Ba−
vorsku. Tento spolek proto sr−
dečně zve všechny
bavorské a české
muzikanty a muzi−
kantky k účasti na
„Bavorsko−české díl−
ně dechové hudby“,
která se koná ve
dnech 17. – 19. srpna
2018 ve městě lidové
hudby Freyungu!
Nabídka je určena

všem začínajícím
i zkušeným hráčům
dechové hudby, kteří hrají na
bicí, žesťové nebo dřevěné ná−
stroje a rádi se dále zdokona−
lují. Tým zkušených a renomo−
vaných lektorů garantuje neza−
pomenutelný dvoujazyčný ví−
kend s dechovou hudbou.
Mathias Gronert, hudebník,
skladatel a dirigent souboru
Egerländer Gold, František Ku−
baň a všichni ostatní účastníci
připraví na společných zkouš−

kách orchestru v prostorách Zá−
kladní školy Freyung nové sklad−
by dechové hudby a nastudují je
pro společné vystoupení v pro−

gramu neděle s dechovou hud−
bou.
Kromě toho se také budou ko−
nat workshopy s různým zamě−
řením. Workshop „Základy“
s Dominikem Hilgartem přiblíží
nejdůležitější momenty v dýchá−
ní, držení a technice. Mathias
Gronert a František Kubaň věnují
své workshopy stylistice v bavor−
sko−české dechové hudbě. Za−
měří se především na rytmus,

frázování a vyváženost zvuku.
Dirigent krajského hudebního
sdružení Anton Mayer vysvětlí
při svém workshopu úvod do

volné hry. Základy,
zásady a trénink
s praktickými ukáz−
kami a technikou
ukáže účastníkům
sekce bicích nástrojů
profesionální bube−
ník Christian Eckmül−
ler. Víkend dechové
hudby doplní menší
zkoušky jednotlivých
sekcí pod vedením
lektorů Uli Fürsta

(krajský vedoucí mládeže) a Jo−
hannese Edera.
Účast na Bavorsko−české dílně
dechové hudby je bezplatná!
Účastníci si hradí pouze náklady
na vlastní stravování, případně

vlastní ubytování. Tato nabídka
dalšího vzdělávání byla podpo−
řena z prostředků Evropského
fondu regionálního rozvoje, bez
této dotace by nebylo možné ce−
lý záměr realizovat.
19. srpna, v neděli s dechovou
hudbou, si přijdou na své také
posluchači „zlatých hlasů“. Při
pěkném počasí se bude muzicí−
rovat od 15:30 do cca 18:30 na
prostranství u kostela Kirchplatz
ve Freyungu. Hudební odpoledne
zahájí orchestr dílny dechové
hudby. O skvělou zábavu se po−
starají hudební soubory Blaska−
pellen Hinterschmiding a Annat−
hal, ale také český soubor „Muzi−
kanti z jižních Čech“. V případě
špatného počasí bude program
neděle s dechovou hudbou pro−
bíhat v lázeňském domě Kurhaus
Freyung.       Jaroslava Pongratz

Akademie lidové hudby v Bavorsku zve na společné přeshraniční muzicírování 17.–19. srpna 2018

Bavorsko−česká dílna dechové hudby ve Freyungu

Zájemci, kteří by se chtěli zúčastnit dílny dechové hudby, naleznou 
veškeré informace na www.volksmusikakademie.de/foerderverein.html 
Přihlášky jsou také k dispozici na radnici a v Turistickém informačním
centru města Freyung.



HLEDÁTE brigádu a jste že−
na nad 18 let? Hledáme
společnice do nočního klu−
bu v Klatovech−Lubech.
Ubytování zdarma. Tel.:
604445413. RR 80461

BOSCH CAR SERVICE přij−
me automechanika, nástup
možný ihned. Plzeň – Šlovi−
ce. Tel. 603535061.

PŘIJMEME řidiče sk. C, pro−
fesní průkaz, pracovní po−
měr s normální pracovní
dobou – rozvoz zboží. Po−
drobnosti na tel. č.
603734707.

HLEDÁME striptérku pro ob−
časné vystupování – na ak−
ce v Klatovech a okolí. Mož−
no i začátečnice. Tel.:
604445413. RR 80462

PŘIJMEME brigádníky na
sběr jahod, okurek a malin –
zahradnictví Novákovice,
tel. 604978604. RR 80482

PŘIJMEME stavebně−mon−
tážní dělníky. I nevyučené.
Tel.: 731410957.

NABÍZÍM práci domů i na
dílnu. Bez vstupních poplat−
ků. Sušicko a okolí do 25
km. Pro práci domů nutné
auto, pro práci na dílně svoz
lidí ze Sušice. Více info na
tel. 774068273. RR 80483

CAFÉ Charlotte PŘIJME
CUKRÁŘKU! Nabízíme práci
ve stabilní a stále rozvíjející

se společnosti s dlouhole−
tou tradicí, motivující mzdo−
vé ohodnocení, dlouhodo−
bou pracovní jistotu a práci
na kvalitních produktech.
Požadujeme ideálně praxi v
cukrářské, eventuálně po−
travinářské výrobě, spoleh−
livost a zájem o tento obor.
Vyučení v oboru cukrář vý−
hodou, ale není podmínkou
– vše, co potřebujete, vás
naučíme. Ubytování poskyt−
neme zdarma. Více info na
tel.: 725835555. Těšíme se
na Vás! RR 80524

HLEDÁM na brigádnickou
výpomoc na farmě muže.
Práce s mot. pilou, křovinoře−
zem, cirkulár. Platba denně
hotově. Možnost stravování.
Tel.: 606505632. RR 80565

KADEŘNICTVÍ v Klatovech,
Husovo nám., přijme kadeř−
nici, vlastní ŽL, nástup ih−
ned nebo od 1. září. Tel.:
607837657. RR 80579

HLEDÁM brigádníka na ští−
pání a řezání dřeva, 15 km od
Klatov, tel.: 606517303. RR
80465

HLEDÁM pečovatelku pro
svoji maminku. Pomoc při
chůzi, hygieně, přípravě jídla,
podání léků, společnice. In−
formace na tel.: 776118273.
RR 80569

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 70 m2 v panelo−
vých i cihlových domech v
Klatovech a Domažlicích.

Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je dokončena
v řádech dnů. Možnost vy−
platit zálohu předem. Exeku−
ce či zástavy vyřešíme. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA
800737309. PM 180055

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1 s
lodžií v Klatovech. Podmín−
kou je pouze vyšší patro, ni−
koli přízemí. Byt může být v
jakémkoli stavu i rekonstruk−
ci. Cena do 1,6 mil. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA
800737309. PM 180056

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1/3+1 o min. výměře 50
m2 kdekoliv v Domažlicích. U
vyšších pater podmínkou vý−
tah. Cena do 1,5 mil. Peníze k
dispozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
180057

PRONAJMU, případně pro−
dám v Klatovech zavedenou
kavárnu s cukrárnou a vý−
robnou. Veškeré informace
osobně. Osobní jednání do−
mluvit na tel.: 602614480.

RR 80372

PRONAJMU nebytový pro−
stor v patře, 80 m2, Plzeň−
Šlovice blízko dálnice. Tel.
731521112.

ODKOUPÍM tento i jiný typ
křesel. Stav nerozhoduje.
Korektní a rychlé jednání!
Pište, volejte.: 723779388
@ . :
koupimkreslo@email.cz
DĚKUJI! :) 

NABÍZÍM pronájem, případ−
ně prodej reprezentativních
nebytových prostor v byto−
vém domě v Klatovech. Bez−
bariérový přístup, velké par−
koviště. Rozloha prostor cca
190 m2. Sociální zařízení,
pergola, terasa. Vhodné ja−
ko právní kanceláře, labora−
toř, ordinace apod. Tel.:
602614480. RR 80373

ŽENA s německým ovčákem
hledá nutně nájem 1+1 nebo
2+1 kdekoliv na vsi i ve
městě u starších lidí i jedno−
tlivě nebo u mladšího muže,
kterému vypomohu v do−

mácnosti i firmě. Mluvím i
německy. Spěchá. Tel. večer
378603230. RR 80516

PRONAJMU řadovou garáž v
sídlišti „za Retexem“ v Klato−
vech od 1.9.2018, tel.:
777051422. RR 80518

ŠUMAVA – Sušicko. Pronaj−
mu k rekreaci 2 pokoje v pat−
ře RD spol. kuch. koup. bal−
kon. Cena 140 Kč na
os./den. Tel.: 376526153.
RR 80532

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřednict−
vím naší kanceláře tisíce zá−
jemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými fir−
mami, pro jejichž zaměs−
tnance hledáme čisté byty k
dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu nájmu
je samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
180049

PRONAJMU byt 2 + kk v uli−
ci Tyršova v Klatovech, byt je
po částečné rekonstrukci,
zděné jádro, plastová okna,
ve velmi dobré lokalitě, cena
9.000 Kč. Tel.: 774210244.
RR 80571

OBEC Týnec u Klatov nabízí
pronájem prodejny smíše−
ného zboží. Informace na
tel. 602892975 – pí Kucha−
řová.

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme byty

k pronájmu po celém Plzeň−
ském kraji. Nabídněte nám
svůj byt pro prověřené klien−
ty. Záruka platební schopnos−
ti a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu od
nájemců. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180050

ZAHRADNÍ traktor MTD/RMS
Hydrostatik 22 PS, záběr
102cm, najeto 15 motoho−
din, starý 3 roky, koš 300 L,
PC 85.000 Kč, nyní 65.000
Kč, tel.: 731036652. RR
80519

ČTYŘKOLKU YUKI ATV 250
BLADE, silniční provedení
pro 2 osoby, přední el. navi−
ják, tažné zařízení, automa−
tická převodovka. Svářečku
Triodyn K320, včetně kabelů
a náhradního dálkového ovlá−
dání. Blatníky na Fiat P−125,
novou nádrž na palivo. Tel.:
606102477. RR 80520

PRODÁM zahradní lávový
plynový gril i s bombou, gril
má postranní vařič a odklá−
dací plochu. Málo využitý.
Pův. cena 7500,−, nová cena
3000 Kč. tel.: 777110010.

41Rozhled 8/2018

ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM NÁDRŽE na
vodu – 1000  L,
v  ochranném rámu na
paletě s výpust ným ko−
houtem, potravinářské,
krásné, čisté. Cena od
999 Kč, tel.:
604589329. RR 80005
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VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Dne 9. srpna 2018
uplyne 5 smutných
roků ode dne, kdy
nás navždy opustila
paní 

Anna Lorencová
z Vrhavče.

Vzpomíná  manžel a
synové s rodinami.   

Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění a ni−
kdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změ−
ní. Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
16. srpna 2018 by
oslavil 70. narozeniny

pan František Hodek z Klatov.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte prosím s námi.
Manželka a dcery.

Tolik jsi život miloval a
chtěl jsi s námi být,
osud byl ale krutý a ne−
nechal Tě žít.
24. 6. 2018 uplynul
druhý rok ode dne,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, bratr a syn, 

pan Rudolf Feierfeil 
z Klenčí pod Čerchovem.

S láskou stále vzpomíná rodina a ostatní
příbuzní.

Tak jak z Tvých očí zá−
řila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.

Dne 7. srpna 2018
uplyne smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila paní 

Jaroslava Hřebcová z Nýrska. 
S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají ro−
diče Jaroslava a Ladislav, manžel Jiří, bratr
Ladislav, dcera Petra s přítelem Jakubem,
dcera Jaroslava s manželem Martinem
a vnukem Lukáškem a ostatní příbuzní.

Dne 6. 8. 2018 uply−
ne druhé výročí úmrtí
pana
Václava Holuba.

Stále vzpomíná man−
želka, děti, vnoučata a
bratr s rodinou.

Dne 25. 7. 2018 uply−
nul první smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustil můj milo−
vaný manžel, náš dra−
hý tatínek, bratr, děde−
ček a pradědeček pan

Jozef Baturček
z Hnačova.

S láskou vzpomíná manželka, sestra a děti
s rodinami.

Nezemřel jsem, neboť
vím, že budu žít stále
v srdcích těch, kteří mě
nepřestanou milovat.
Dne 15. srpna 2018
uplyne 3. smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustil manžel,
syn, otec a dědeček, 

pan Miroslav Lajpold.
S hlubokou láskou a úctou vzpomínají man−
želka Dagmar, matka Marie, dcera Miroslava
a syn Radek s rodinami. Za tichou vzpomín−
ku všem děkujeme.

Dne 17. 8. 2018 tomu
bude 10 let od chvíle,
kdy nás navždy opus−
tila naše milovaná ma−
minka a babička, paní

Anna Soukupová
z Horšovského

 Týna.
Vzpomíná dcera Jitka
s rodinou.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 3. srpna 2018
uplyne 20 let od chví−
le, kdy nás navždy
opustil pan

Stanislav Bardoun
z Malé Vísky.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Syn
s rodinou.

2. srpna 2018 uplyne
5 let od úmrtí paní
Kláry Hrudičkové

z Klatov.
Vzpomínají dcera Klá−
ra, vnučky Gabriela a
Simona s rodinami a
pravnoučata Jára, Pé−
ťa, Gábinka a Kája.

Kdo Tě znal, ten vzpo−
mene, kdo tě měl rád,
nikdy nezapomene. 
Dne 16. 8. 2018 uply−
ne již sedm smutných
let ode dne, co nás
navždy opustil pan 

Ing. Vojtěch Laho
z Klatov. 

S láskou vzpomínají manželka Jája, děti
a vnoučata.

Na dešenickém hřbi−
tově druhý rok tichým
spánkem spíš. Domů
se nám, Janičko, však
nikdy nevrátíš. Na
hrob všichni za Tebou
chodíme, modlitbou,
vzpomínkou na Tebe
myslíme.
Dne 28. 8. 2018 uplyne 2. smutný rok od
chvíle, kdy nás opustila

Jana Preslová z Nýrska.
Vzpomíná rodina. Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.

V letošním roce si
připomeneme kulatá
výročí narození na−
šich rodičů. Před 100
lety, 7. 8. 1918 se na−
rodil náš otec 
pan Jaroslav Kříž

a před 95 lety, 4. 11.
1923, naše maminka, 
paní Emilie Křížová

z Kokšína.
S úctou na rodiče
vzpomínají syn Václav,
dcery Květa a Miluš
s rodinami.

Když dozní píseň života a
Tvůj hlas se ztratil v dál,
nám osud smutné vzpo−
mínky na Tebe zanechal.
Dne 24. července 2018
uplynul pátý smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Ing. Václav Němeček
z Koryt u Klatov.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
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KOMPLETNÍ hřídel okružní
pily, průměr 30, (litinová
skříň, profi). Dále prodám
2ks oken, zdvojené, zaskle−
né, 132x118cm, řemeslná
výroba z borovice vhodné
na chatu, dílnu, garáž… dá−
le 42 ks tabulového skla s.
3mm, 50x150cm vhodné na
skleník. Prodám dřevěné
kůly loupané se špicí, délka
170cm, průměr 7–10cm,
cca 60ks, cena á 40 Kč. Tel.
602408438.

KOZÍ mléko 25 Kč/L, kozí sý−
ry 250 Kč/kg, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 80528

KŘOVINOŘEZ OLEO−MAC
BC 240−T ve velmi dobrém
stavu – nepoužívaný. Cena
dohodou. Tel.: 728701656.
RR 80534

ČERNÉ PIANINO a dětské rů−
žové elektrické autíčko. Tel.:
608329629. RR 80553

MOTOR na Multicar 22,
dvouválec – chybí jedna hla−
va – levně. Dále prodám
truhlářskou pásovou pilu prů−
měr kol 80cm polské výroby,
levně. Dále podvozek na lištu,
převodovku a jiné díly na
E512, levně. Dva ruční vozíky
k dekoraci – 100 Kč/ks. Ko−
toučovou pilu na dřevo, katr
+ dva kotouče Hanibal prů−
měr 60cm, levně. Na topení
dřevo z ovocných stromů
8m3, cena za 1m3 250 Kč,
možno nařezat a dovézt. Tel.:
776560074. RR 80549

PRODÁM stavební míchač−
ku KBM 50, 380 V, na 1−2
kolečka. Cena 3000 Kč. Tel.:
775148208

PRODÁM ruční kotoučovou
pilu, 1100 W, Black & De−
cker, v originálním balení, ne−
použitá, pův. cena 2590 Kč,
nová cena 1000 Kč. tel.:
777110010.

PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6 m
x 2,5m x 3 m, po montáži
vhodné jako dílna, mobilní
zahradní domek apod., Ejpo−
vickou buňku 5−6m x 3m x
3m – více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elektřiny
vč. jističů a osvětlení. Podla−
ha, strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblože−
nou palubkami. Buňky jsou v
pěkném stavu. Cena od
25000 Kč. Dále prodám ma−
ringotku, obloženou palubka−
mi, zařízenou k okamžitému
používání. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 180024 

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 za−
jištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 180025

PRODÁM dubová okna s
izolačním dvojsklem. Roz−
měr 880 mm šířka x 1115
mm výška. Tel.: 604237566.  

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s rame−
ny do pluhu. Ve velmi pěk−
ném stavu, nový lak, cena
dohodou. Dále nakladač ozn.
500 za traktor s drapákem,
bez pístnic. Tel.: 604867469
PM 180026 

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

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře za−
platí za plechové cedule,
plakáty, staré pohlednice či
určené fotografie  do roku
1945, uvítám sbírku či po−
zůstalost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 80192

SBĚRATEL – koupím staré
pivní lahve s litými nápisy,
dále sodovkové lahve, cedu−
le, bedničky od piva a limo−
nád, půllitry, podtácky, sudy
a vše, co je spojené s pivo−
varnictvím na okrese Klatovy.
Za nabídku předem děkuji,
zajímavé věci dobře ocením.
Tel.: 722720295,
606482803. RR 80533

KOUPÍM zrnomet, nej−
lépe německé výroby.
Pouze funkční. Tel.:
604589329. RR 80006

KOUPÍM voznici fekál,
nádrž na vodu s podvo−
zkem i bez. Přijedu
kamkoliv. Rozumná ce−
na podmínkou. Tel.:
604589329. RR 80007

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1965 VÝ−
KUP − RENOVACE −
(chromovaný, dýhova−
ný, selský), lustry, lam−
py, obrazy, hračky, ho−
dinky, vyznamenání, od−
znaky, fotoaparáty a jiné.
Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322 pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 180034

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Kdo Tě měl rád, vzpo−
mene, kdo Tě miloval,
nikdy nezapomene.
23. 7. 2018 uplynulo
10 smutných let ode
dne, kdy nás opustila
naše manželka, ma−
minka a babička

Eva Burešová
z Nýrska.

S láskou vzpomínají manžel, syn a dcera
s rodinami a ostatní příbuzní. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.  

Dobrý člověk nikdy ne−
umírá v srdcích těch,
kteří ho milovali.
Dne 22. 7. 2018 uply−
nul 1. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustil pan

Jaroslav Strolený
ze Zborov.

Stále vzpomínají manželka, dcery s rodinami
a ostatní příbuzní.

V neznámý svět šla jsi
spát. Zaplakal každý,
kdo měl Tě rád. 
Dne 23. července
2018 uplynul 5. rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila naše mamin−
ka, babička, prababič−
ka a tchyně, paní

Růžena Turnerová z Podolí.
Stále vzpomínají syn a dcery s rodinami.

Dne 12. 8. 2018 uply−
ne 5. smutné výročí
úmrtí pana
Jaroslava Černého

ze Švihova.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.
Manželka s dětmi a je−
jich rodinami.

Vydal ses na cestu,
kam chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek
nechal si dokořán,
utichly kroky i Tvůj
hlas, ale obraz Tvůj
zůstane navždy v nás.
6. srpna 2018 uplyne
30. let ode dne, kdy
od nás navždy odešel 

pan Václav Stupka z Velenov.
Stále vzpomínají manželka Marie, dcery
s rodinami. 

Dne 24. 8. 2018 by
oslavil již 83 let pan 

Milan Mészáros
z Vřeskovic u Přeštic.
Zároveň 27. 8. 2018
uplyne již 1. smutný
rok od chvíle, co nás
náš drahý tatínek na−
vždy  opustil.
Odešel jsi, utichl dům i zahrada, není, tatín−
ku, za Tebe náhrada. Ale nejvíce je smutno
těm, kterým se zbortil velký sen, že Tě budou
kolem sebe stále mít, že dokážeš poradit,
pohladit. Děkujeme Ti za lásku, cos nám dal,
půl našich srdcí jsi s sebou vzal.
S láskou a úctou vzpomíná nejbližší rodina,
příbuzní, sousedé a známí.

Nezemřel, jen spí.
A má-li sen, je krásný. 

Zdá se mu o těch,
které miloval a kteří

milovali jeho.
Dne 20. srpna 2018
uplyne 7. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil

pan Vojtěch Břečka z Poborovic. 
S úctou a láskou vzpomínají manželka 
s rodinou.

V neznámý svět šla jsi
spát. Zaplakal každý,
kdo měl Tě rád. 
Dne 28. července
2018 uplynul 1. smut−
ný rok ode dne, kdy
od nás navždy odešla
paní 

Marie Sedláková rozená 
Brücknerová z Hrádku u Sušice. 

Vzpomíná syn a dcery s rodinami. Děkuje−
me všem, kteří si vzpomenou s námi. 

Jedno srdce na světě
jsme měli, jež dovedlo
nás milovat. Kdyby−
chom láskou vzbudit
je chtěli, neozve se už
vícekrát.
Dne 8. srpna 2018
uplyne 2. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila naše mi−

lovaná maminka, manželka, dcera a sestra,

paní Anna Keplová roz. Obstová.
S bolestí v srdci, láskou a úctou vzpomínají
manžel, dcery s rodinami, maminka, bratr
s rodinou a ostatní příbuzní.
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KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelové
cesty. Tel.: 736139113 PM
180032

KOUPÍM staré plechové šla−
pací autíčko i poškozené, ne−
kompletní. Děkuji. Tel.:
721127427. PM 180003

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 180031 

KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký tesák,
lesní roh, housle, vzduchov−
ku, poplašňák, celtu, odzna−
ky, medaile, vyznamenání
(vzorný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště, za
budování vlasti aj. ČSSR vy−
znamenání, kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021

STARÉ fotoaparáty (Flexa−
ret, Mikroma, Stereomikro−
ma, Leica, měchové aj.),
náramkové a kapesní hodin−
ky, barometr, theodolit, vá−
noční ozdoby, loutky, panen−

ky a dětské pokojíčky, vláč−
ky, plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy na
bábovku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
180022

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy na
pečení, kameninové hrnce,
hodiny na zeď, hodinky na
ruku, dětské plechové a ba−
kelitové hračky, obrazy, rádia,
sklo, figurální porcelán a také
různé staré díly na motorky,
mopedy, pionýry. Prostě vše,
co se Vám již nehodí. Platím
ihned – děkuji za nabídky.
Tel.: 605080878. PM
180011

KOUPÍM staré pivní lahve a
sklenice s nápisy pivovarů.
Tel. 732170454, sběratel. RR
80572

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, chromové lustry
a lampičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Prodané

nevěsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic, figur−
ky zvířátek, svícny, obrazy,
kresby, i samotné rámy, ho−
diny, lampová radia, staré
housle, violu, vše skautské
a junácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
180023

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vyzna−
menání, odznaky aj. sběratel−
ské předměty, staré bakelit.
rádio Talisman, Philips, Tele−
funken aj. Staré hodiny, ho−
dinky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glasshütte,
Doxa, Prim aj., se stopkami i
bez. Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lampič−
ky, obrazy, hračky plechové a
bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré vě−
ci do r. 1960. Vykoupím i ce−
lou sbírku nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní jed−
nání. Tel: 608979838. Email:

ant ikvs@seznam.cz.PM
180005

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI kou−
pím vše staré: Plechové re−
klamní cedule, sklo, porce−
lán, veškeré staré hračky, fi−
gurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ruku,
pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
nosti co bylo k dekoraci. Mo−
torky, moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné vě−
ci, které již nepotřebujete.
Tel.: 737903420. PM
180012

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, borovi−
ce), může být vytěžený i po
kalamitě. Seriózní jednání,
platba hotově. Tel.:
731027795. RR 80088

KOUPÍM les i s pozemkem.
Může být malá výměra, zane−
dbaný nebo napadený kůrov−
cem. Platím ihned a hotově.
Tel.: 773585290. RR 80444

PRODÁM stavební parcelu
na Týnci u Klatov, 1238 m2,
sítě na pozemku, JZ strana,
nádherný výhled na panora−
ma Šumavy včetně Hohon−
bogen. Oploceno plus živý
plot. Cena dohodou. Tel.:
603337355. RR 80537

PRODÁM zahradu 345 m2
se zděnou chatou 17 m2
(sklep, obytné podkroví, el.

proud) v kolonii Harfa II. v
Klatovech za 450.000 Kč.
Tel.: 721840395. RR 80562

KOUPÍM rodinný dům  novo−
stavbu nebo novější v Plzni
městě  v dosahu MHD, ne řa−
dový. Jsem přímý zájemce,
solidní jednání, nabídněte,
děkuji.  Email grenass@se−
znam.cz, mobil 721347724
PM 180151

Koupím vhodný pozemek
pro umístění včelstev na
Klatovsku, případně Domaž−
licku.  Tel.: 602145068.

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme
vaši chalupu či chatu v okre−
se Klatovy a Domažlice. Pod−
mínkou pouze vlastní poze−
mek a zavedená elektřina.
Peníze vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn. IN−

STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA
800737309. PM 180048

NA EL. PSACÍ stroj zn. Olym−
pia Splendid sháním kotouč
číselník, prosím nutné, na−
bídněte. Děkuji, tel.:
728095358. RR 80531

FOTOGRAF hledá hezké a za−
jímavé, výstřední ženy a dív−
ky 16+ , které by chtěly být
modelem v ateliéru i v příro−
dě, od portrétu po akt. Focení
po domluvě za odměnu. Na−
pište prosím SMS nebo volej−
te 606927181, když mate zá−
jem a čas na focení a jste  v
něčem výjimečná. Diskrét−
nost v jednání zaručuji. RR
80556

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše po−
třebné rychle vyřídíme. Vy−
koupíme starší stavební stro−
je, nákl. automobily a země−
dělské stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila apod.) a
výkup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 180030

KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a pohra−
niční stráže do r. 1970
maskované oděvy, saka,
čepici, rajtky, vyzname−
nání za obranu vlasti a za
službu vlasti, odznak NB,
odznaky vzorných vojá−
ků do r. 1960 – až 3000
Kč, pilotní odznaky, od−
znaky vojenských učilišť,
těžítka ve formě modelů
děl, tanků, letadel, letec−
ké uniformy a vše z po−
zůstalosti po pilotech
apod. Tel.: 721730982.
PM 180085 

KOUPÍM ze staré ordina−
ce železnou prosklenou
vitrínu, stolek, skříňku a
jiné. Dále starý litinový
ponk a různé litinové no−
hy,dílenské lampy, různé
plechové skříňky se šup−
líky a truhlářský ponk s
dřevěnými závity na de−
koraci. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322. PM
180034A

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaz−
nou pumpičku, staré
lampy, zvonky, starého i
nepojízdného Pionýra,
moped S11, S22, JA−
WETA i na náhradní díly,
Škoda 1000 MB, Škoda
Octavia, Škoda Sedan,
náhradní díly, celé auto i
vrak. Starou koloběžku.
Též náhradní díly na Ja−
wa panelku nebo kývač−
ku, pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, dobo−
vé prospekty. Tel.:
721730982. PM
180015
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TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 80051

PRODÁM Peugeot 206SW
2.0 L, 66 kW, nafta, naj.
360.000, v dobrém stavu,
vše v el., aut. klim., zimní i
letní pneu na ráfkách, cena
35 tis., nutná TK, možná sle−
va, tel.: 603760174. RR
80554

KOUPÍM Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové
náhradní díly. Na sms odpo−
vím. Tel: 603535061.

KOUPÍM přední a zadní dve−
ře levé (stříbrná metalíza)
Fabia− typ J, verze NFM
514. Rok výroby 2007. Tele−
fon: 603278273

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální převo−
dovka. Tel.: 736139113 PM
180027 

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI
i bez STK nebo i bez SPZ –
dokladů. Děkuji. Tel.:
605111671. PM 180002

PRODÁM tříkolku, Honda
200 ATC, na práci i zábavu,
na veter. číslech, r.v. 1986,
dovoz USA. Cena 70000 Kč.
Tel.: 608448606 PM 180142

PŘENECHÁM operativní lea−
sing k autu Hyundai I30 kom−
bi, zbývá doplatit 1 rok, cena
měsíčního nájmu je 6.893
Kč, cena zahrnuje veškeré
poplatky, servis + pneu +
veškeré pojištění. Tel.:
774210244. RR 80570

KOUPÍM Jawa 250, 350 v
nálezovém stavu, přijedu,
platím hotově, tel.:
608241655. RR 80564

PRODÁM na Peugeot 207
SW zánovní kompletní zadní
levou lampu. Tel.:
607578437. PM 180143

59LETÝ muž, nekuřák, absti−
nent hledá nezadanou ženu
nekuřačku ve věku 36–58 let
pro vážné seznámení, společ−
ný rodinný život. Nehledám
majetek ani finanční zabezpe−
čení. Výhodou: malé dítě v
péči, popř. těhotná či toužící
po společném dítěti. Podmín−
kou: bydliště v dosahu vlaku,
ochota po seznámení se při−
stěhovat, velký zájem o sex.
Nabízím lásku, věrnost, opo−
ru, pomoc. Ozvi se, lásko, ne−
budeš litovat. Tel.: +420
705404111. RR 80379

ER, deutsch (spricht auch
englisch), 40 Jahre, 181cm,
schlank, attraktiv, ledig, gu−
ter Beruf, wohnhaft in Bay−
ern (Nähe tschechische
Grenze), sucht die nette Sie
für eine feste Beziehung,
Familie und eine glückliche
Zukunft. Tel.−Nr./SMS:

004915168802311, E−Mail−
Adresse: leon7071@t−onli−
ne.de. RR 80511

SYMPATICKÝ 50 / 180 / 85 /
18 sport. postavy i zaměření,
hledá štíhlou solidní ženu na
hezké chvíle, uvítám trvalý
diskr. vztah bez narušení
soukromí, zdraví, diskrét−
nost, sympatie a seriózní jed−
nání podmínkou, KT, DO a
okolí. Tel.: 733407817. RR
80529

ON z Bavorska hledá ji z
Čech přes ag. Arendas, tel.:
720409101.

HLEDÁM paní od 76 do 86 l.,
možno i paní s hendikepem
jen vážně nejlépe ok. Domaž−
lice. Budu čekat na SMS.
Tel.: 704154980. RR 80530

MUŽ 55/172 hledá osamělou
štíhlou pohodářku veselé po−
vahy pro zbytek života, tel.:
776560074. Nejraději KT a
okolí. 

54LETÝ sportovec, kolo, vo−
lejbal, hledá milou, štíhlou,
vyšší a i trochu ukecanou že−

nu kolem 50 let, léto už asi
spolu nestihnem, ale Vánoce
ve dvou už ano, ANO? Tel.:
603760174. RR 80555

SVOBODNÝ, bezdětný muž z
vesnice, 54 let, učitel, hledá
osamělou, hodnou, mladší
ženu pro hezký, trvalý vztah.
Přistěhování možné okamži−
tě, národnost není rozhodují−
cí. Plzeňsko, Klatovsko, Do−

mažlicko. Tel.: 724735293.
RR 80563

55/175, nekuřák, abstinent,
hledá milou a sympatickou
ženu z Domažlicka pro trvalý
vztah. Vím, že jsi, ale nedaří
se mi Tě najít. Ozveš se mi?
Tel.: 774259033. RR 80558

60/170 sympat., rozved., za−
jištěný, hledá elegantní, velmi

dominantní přítelkyni – paní,
na krásné chvíle i život. Mezi
PM a DO. Souznění duší. Dě−
kuji. Tel.: 607293848. RR
80559

48/178 SŠ rozvedený hledá
mladší milou a sympatickou
ženu pro trvalý vztah, rodinný
život a společné zážitky. Tel.:
702633343 – SMS. RR
80566

PRODÁM TRAKTOR ve−
terán zn. BAUTZ AL 180
s dvouválcovým moto−
rem vzduchem chlaze−
ným, typ MVM v půvo−
dním nedotčeném sta−
vu, vhodný pro sběrate−
le. Vše funkční, starty i
v −20 °C. První majitel,
velmi levně – dohoda.
Tel.: 604589329. RR
80008

JAWA, ČZ a jiné. Kou−
pím staré motocykly
všech značek, v jakém−
koliv stavu i jednotlivé
díly. Platím ihned v ho−
tovosti. Slušné jednání.
Tel.: 607946866. RR
80231

Sběratel koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekomplet−
ní, torza, rámy, motory,
blatníky, staré technic−
ké průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, urči−
tě se domluvíme. Tele−
fon: 603237242, e−ma−
il: flemet@seznam.cz.
RR80435
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68/176 nekuřák hledá milou
a sympatickou ženu pro trva−
lý vztah, zájmy příroda, tel.:
607293573. RR 80567

MUŽ 50/170/70 , nekuřák,
hledá přítelkyni k vážnému
seznámení. Domácí kutil.
Tel.: 605407021.PM 180136

65 LETÝ hledá spolehlivou
ženu, nekuřačku, pro hezký a
trvalý vztah. Nehledám bo−
hatství, ale lásku a porozu−
mění. Odpovědi zasílejte do
redakce pod č. inz. PM
180138

MUŽ 51/178 žijící v Plzni, by
rád poznal příjemnou ženu k
oboustranně krásnému vzta−
hu. Očekávám vlastnosti jako
spolehlivost, věrnost, upří−
mnost – totéž nabízím i já.
Tel.: 737903420 PM 180141

47/175 HLEDÁ sympatickou
ženu štíhlejší postavy, neku−
řačku, všestranných zájmů.
Tel.: 607289646 PM 180146

HLEDÁM plnoštíhlou ženu
40–50 let na cestování, na
bály. Plzeň a okolí. Písemné
nabídky zasílejte do redakce
pod č. inz. : PM 180151 

RÁDA bych poznala pána ve
věku do 70 let z Klatovska či
z blízkého okolí, se kterým
bychom si mohli být vzájem−
nou oporou pro společný ži−
vot. Těším se na setkání.
Tel.:: 723805967. RR 80513

56/162 hledá přítele k vážné−
mu seznámení, který má rád
děti, nejraději z vesnice, ale
není podmínkou. Auto vítáno.
Zn.: Jen vážné nabídky. Jen
volat. Tel.: 722778014. RR
80525

MÁŠ rád přírodu, vodu, les,
houby, jsi nekuřák od Plzně –
Tachova, věk 68–75? Volej
na tel. 702478609. Zn.: Naj−
du Tě. RR 80536

65/170, štíhlejší žena z Kla−
tovska hledá spolehlivého
parťáka pro turistiku, za−
hradničení, cestování, di−
vadlo, tanec apod. RR
80538

57/167 je někde pán urostlé
postavy do 60 let, který rád
cestuje, umí mít rád a nech−
ce zůstat sám. Těším se na
odpověď. Tel.: 728597118.
RR 80541

HLEDÁM muže kolem 70 let.
Šikovného a kutila, který má
vztah k přírodě a zvířatům.
Hledá slušná a příjemná
blond. Mob.: 604722390.
RR 80540

PRO SPOLEČNÝ život hle−
dám muže do 28 let, bezdět−
ná 23letá. Zn.: Těším se na
odpověď. RR 80557

56/160 hledá dědečka pro
svého vnoučka, který by nás
měl doopravdy rád a sdílel s
námi společný život. Auto ví−
táno. Mám ráda přírodu.
Jsme z okresu PJ. Jen volat
a vážné nabídky. Tel.:
722778014. PM 180137

MLADÁ mamča 41 let se 4
letou dcerkou, hledá muže
pro společný život. Přistěho−
vání je možné. Hledám opo−
ru, lásku a porozumění. Věk
39−46 let. Může být i sloven−
ské národnosti. Možnost za−
ložení rodiny. Tel.: 73149067
PM 180139

PĚSTITEL zahradník hledá
přítele pro život pohodáře.
Jen vážně. Vím, že jsi. RR
80542

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trávy
a údržbu i realizaci zahrad.
Tel.: 606943086. RR 70435

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábko−
vá, tel.: 608117789. RR
80050

KLÁŠTERKA – revize 
a čištění komínů a kotlů.

Tel.: 604871028. 
RR 80275

SEKÁNÍ trávy, stříhání ži−
vých plotů a výsadba a
údržba zahrady. Tel.:
721728644. RR 80390

HLEDÁM doučování anglič−
tiny, tel.: 722522276.

NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňova−
cí drenáže okolo domů, pří−
padně zemědělské drenáže,
terénní a zahradní úpravy.
Dále nabízím ukládku zemi−

ny i větší množství cca
3000 tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při vět−
ším množství sleva až na 55
Kč/t. Plzeň, Klatovy. Přešti−
ce. Tel.: 603383211,
604867469. PM 180033 

PROVÁDÍM veškeré zed−
nické práce – nahazování,
štukování, malování, re−
konstrukce bytového jádra,
bourací práce, obklady,
dlažby a další práce dle
domluvy. Plzeňsko, Klatov−
sko, Sušicko a okolí.

Rozumné ceny. Tel:
721757399. RR 80523

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 měsíce
máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
180052

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vyjed−
náme maximální SLEVU! A
nezaplatíte ani korunu navíc!
Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na 800 888
957. PM 1801054

HLEDÁTE rychlé a bezpečné

řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná
realitní kancelář v Plzeň−
ském kraji Vám vyplatíme až
80 % kupní ceny vaší nemo−
vitosti předem. Peníze máte
na účtu do 24 hodin. Nesli−
bujeme – garantujeme.
 INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180053

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje Vaší situaci a
najde optimální řešení. Dů−
ležité je nebát se a začít jed−
nat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180051

NABÍZÍME dubnová jehňata
ovce quessantské. Jehnička
i beránek jsou po plemen−
ném otci v černé barvě. Tel.:
723968154. RR 80514

PRODÁM 2 fenky jorkšír−
ského teriéra. Jedna má 6
měsíců a druhá 18 měsíců.
Zdravé a přítulné. Cena
4000 Kč. Mob.:
604207899. RR 80539

Z RODINNÝCH důvodů da−
ruji fenu japonské dogy tosa
inu, stáří 4 roky, vhodná na
hlídání, tel.: 776560074.

SYMPATICKÁ baculka ve
zralém věku nabízí erotic−
kou relaxaci, příjemné od−
reagování, milování, orálek
bez a další erot. služby ve

svém bytečku v Plzni. Dis−
krétně! Tel.: 607412325
KŘI PM 180134

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost. Volat
7−22 hod na tel.:
773153057. KŘI PM
180076

JSEM HEZKÁ, dlouhovlasá
blond s přírodními luxus−
ním poprsím č. 4, zároveň
štíhlá. Těším se na tvé za−
volání a návštěvu. Nosím
erotické prádélko. Od 8 h.
ráno, přes den… tel.:
728883302, www.ariana−
plzen.webnode.cz KŘI PM
180147

PRÁVĚ teď úžasná slevička
za kompletní službičku! Ba−
culka nejsem, ale pohled−
ná, tak akorát. Nažhavená
samička ve dne –
704185390. KŘI PM
180148

DVĚ HRAVÉ kočičky zvou
kocourka na společné do−
vádění v našem pelíšku.
Obě najednou nebo jen
jednu? Příznivá cena. 8–14
h. volej 603773286 KŘI PM
180149

JSEM pěkná třicítka, prsa
č. 2. Mimo klasiky, orálku
i análek. Zavolej a přijeď
ke mně. Tel.: 774167851 

KŘI PM 180130

MÁM PRO VÁS pánové vel−
kou prázdninovou slevu
erotické službičky. Možné
téměř vše, dle dohody, tře−
ba i dámský análek. Příjem−
ná dlouhovlasá je už natě−
šená. SMS ne, jen volat a
přijet. Tel.: 739869771 KŘI
PM 180150

HOTOVOSTNÍ PŮJČKY
IHNED NA RUKU!
1.půjčka ZDARMA! Sta−
čí OP ČR, příjem. Praž−
ská 41, Plzeň, PO, ST,
PÁ 10−16 h,
t.:605760958,www.az−
profin.cz KŘI PM
180144

ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
80052

LINDHAUS – spolehlivé
a osvědčené vysavače s
životností až 25 let! Pre−
zentace zdarma. Ceny
od 14000 Kč. Milan Ho−
lub, obch. zástupce. Tel.:
607578437. KŘI PM
180145 

ČLOVĚČE… ANO… TY
!!! Bud již k sobě pro−
sím upřímný a dopřej
svému tělu to co žádá.
Rezervuj si GO svého
těla pro sebe i svého
mazlíčka. POUZE PRO
VÁS, CO MÁTE CHUŤ
NA CELKOVOU OČISTU
TĚLA, DUŠE A MYSLI.
Objednej se na tomto
odkazu vecnesvetlo.re−
servanto.cz, www.ve−
cnesvetlo.cz. RR 70880
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