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Milí čtenáři, 
srpen je další z těch
krásných letních
měsíců, na které se
po zbytek roku vět−
šinou těšíme, proto
věřím, že si jej bu−
deme co nejvíce
užívat. 

Někdy pod vlivem dost depresivních
zpráv, které nám předkládají pěkně před
spaním televizní stanice a které snad
z neschopnosti vidět svět a život v celé
jeho barevnosti nám ukazují jen tu jeho
horší stránku v hrozbě ozbrojených
konfliktů, živelných katastrof, další mož−
né ekonomické krize, podvodů, přetaho−
vání politiků, dopravních nehod a přepa−
dení, sami propadáme depresi a pocitu,
že není mnoho věcí k radosti. Tím víc je
třeba si všímat, jak krásný je život, příro−

da a krásní jsou i aktivní lidé kolem nás,
kteří nám ochotně a často i bez nároku
na odměnu ukazují ten hezčí svět, svět
lásky, přátelství, nezištnosti a radosti. 
Uvědomuji si to vždy, když se s takový−
mi lidmi setkávám. Patří k nim jistě i lidé
z ADRY, o jejichž nových aktivitách a
snaze, jak zpříjemnit život především se−
niorům a obohatit vnitřní svět svým do−
brovolníkům, v tomto čísle píšeme, ale
například i Sokolové z Nalžovských Hor,
kteří před třemi lety založili novou tradici
pořádání divadelních přehlídek Stříbrno−
horský kahan. Letos ji pořádají od 13.
do 15. září v sokolovně v Nalžovských
Horách a opět mají připraveno několik
ochotnických představení pro dospělé
i děti. V tomto čísle najdete i pozvání od
neúnavných organizátorů pomoci pro
zachování výjimečné barokní památky a
místa pro duchovní setkávání, poutního
chrámu v Nicově u Plánice. Další lidé,
kterých si můžeme vážit a kteří dělají
náš svět hezčí a bohatší.
Mezi krásné chvíle nastávajícího srpna
budou jistě patřit i všechny různé oslavy,
koncerty a setkání, kterých naštěstí v lé−

tě bývá více než dost. Například se mů−
žeme těšit na slavnou Vavřineckou pouť,
která se letos uskuteční od 9. do 11.
srpna, a protože je to již 65. ročník, jistě
bude zas o něco velkolepější. 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 po−
časí. Podle starých kalendářů se může−
me připravit na to, že po 10. srpnu, což
je svatého Vavřince, léto pomalu končí.
Pamětníci si možná vzpomenou na pra−
nostiky, které veršovaně připomínali:
Svatý Vavřinec – první podzimec! Jak
Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
Ale pozor, pokud bude 10. srpna hezké a
slunečné počasí, další pranostika říká:
Je−li počasí o svatém Vavřinci pěkné,
možno se těšit na deště hojné, což by
nás, ale především zemědělce a hydro−
logy nesmírně těšilo.
Pokud se vypravíte na Chodsko, může−
te si užít i další velkou akci. Již přes
500 let pořádají v bavorském Furthu im
Wald venkovní inscenace nejstarší ně−
mecké lidové hry Probodnutí draka

(Der Drachenstich). Letos probíhá od
2. srpna do 18. srpna, téměř každý den
je několik představení, ale asi nejnav−
štěvovanější jsou v sobotu a v neděli
10. a 11. srpna, kdy jsou spojena ještě
s největším historickým slavnostním
průvodem, který nechává oživnout
středověk a historii města. Tu přiblíží
více než 1400 účastníků průvodu
v kostýmech, na 200 koní, řada hudeb−
ních skupin a slavnostních vozů. Nej−
obdivovanější je nový furtský drak se
špičkovou technikou, který je největ−
ším čtyřnohým robotem na světě. 
Je ještě mnoho krásných chvil, které
bychom si neměli letos v létě nechat
utéct, protože každý den, který prožije−
me v radosti a v uspokojení, nám dává
sílu ve chvílích, kdy ji budeme potřebo−
vat. Hezké čtení, krásné výlety na Šu−
mavě i v okolí, krásnou dovolenou, a
pokud náhodou narazíte na nějaké ty zá−
hadičky, kruhy v obilí nebo UFO, nebo
třeba hojnost hub, dejte nám vědět, ne−
boť je pro ně nějak špatná sezóna. 

To vše vám přeje 
Karel Bárta, šéfredaktor
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Také v srpnu jsou pro milovníky jiho−
české a moravské dechové hudby při−
pravena další setkání s pěknou muzi−
kou a tancem. Koná se opět v Dolní
Lhotě u Klatov na krytém parketu.
24. srpna (sobota) od 15 do 19 hodin
– SAMSONKA z jižních Čech
Těšit se můžete již na září: 
14. září (sobota) vinobraní od 14 ho−
din – CYRILKA z jižní Moravy Samsonka z jižních Čech

v Dolní Lhotě
Léto 2019 s muzikou 
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Také Vás v noci budí brnění a
pálení v prstech? Mohlo by jít
o tzv. syndrom karpálního tu−
nelu. Řešením akutní bolesti
je ledování, proklepávání,
procvičování, tedy techniky,
které zlepší prokrvení a uleví
tak od otoku. Jedná se však
o první pomoc, nikoliv
o dlouhodobé řešení potíží.
V noci se navíc kvůli tomu ani
nevyspíte. Pokud ruce navíc

začínají tuhnout a ztrácet sílu a ob−
ratnost, je problém zralý na operační
zákrok. A tady se můžeme zastavit. 
Netvrdím, že mohu pomoci každému,
ale u svých klientů jsem v průběhu te−
rapie zjistila urči−
tou bezmoc v ře−
šení svých ro−
dinných či pra−
covních záleži−
tostí. Ruce jako
by přestaly po−
slouchat. Záro−
veň i na zádech
mezi lopatkami
měli místo kolem páteře ztuhlé – za−
blokovanou srdeční oblast. Po terapii
se uvolnily nejen ruce, ale i záda a lé−
pe se klientům dýchalo.

Děláte vše pro druhé, ale
myslíte také na sebe? 

Ztuhlá ramena mohou upozorňovat
na dnu – překyselení organismu. Při
dně bolí a otéká především palec na
noze. Soli v podobě krystalků se však
mohou ukládat i do kolen, kotníků

a ramen. Tělo nás takhle také upozor−
ňuje nejen na potíže s ledvinami, ale
i na další starosti, které přebíráme od
druhých. Neustále se zabýváme dru−
hými, vše děláme pro děti, partnery,

rodiče a na sebe si
ani nevzpomene−
me, protože není
čas. Jenže – všeho
dočasu.
Tohle všechno se
při kranioterapii
může ukázat, ná−
sledně zpracovat a
uvolnit bolesti.

Samozřejmě důležitá je i detoxikace
organismu. Člověk s čistějšími játry
nebude tolik vznětlivý a stresovaný.
S čistějšími ledvinami nebude tak citli−
vý k různým strachům, čistá slezina
mu umožní lépe spát.
V 1. zapper centru jsem schopna zjis−
tit potíže Vašeho těla a trochu Vám
zpříjemnit život. Neodkládejte objed−
nání na někdy jindy, čas určitě pracuje
proti Vám. Není na co čekat. Objed−
návky na tel. č. 606 828 402.

Vaše Hana Bártová

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

Dr. Sedláka 937, Klatovy

Karpální tunely, zamrzlé rameno
a jiná dobrodružství
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2 199 000 Kč2 099 000 Kč
Byt 2+kk (90 m2), ul. Vančurova, Klatovy   
Nabízíme k prodeji byt v historickém. Byt je po kompletní
rekonstrukci z roku 2016 , nachází se v 1. patře cihlového
domu bez výtahu a je v osobním vlastnictví. Topení a ohřev
vody zajištěn vlastním plynovým kotlem. K bytu náleží
sklep, kolna, pavlač na patře a zahrada na posezení a grilo−
vání. Parkování je zajištěno ve vnitrobloku za domem. Klid−
ná lokalita s veškerou občanskou vybaveností.
Vřele doporučujeme osobní prohlídku! � 734 319 301

1 899 000 Kč 

Stavební pozemek (459 m2), 
Dolní Lukavice
Nabízíme k prodeji rovinatý stavební pozemek. Pří−
stup k pozemku je po zpevněné obecní komunikaci.
IS: veške ré v komunikaci u pozemku. Pro připojení k
inženýrským sítím nutno zaplatit poplatek 230.000,−
Kč ve prospěch zřizovatele inženýrských sítí. Velmi
pěkná lokalita. 
Doporučujeme! � 734 319 302

759 000 Kč

RD 2+1 (1070 m2), Roupov, okr. Plzeň−jih   
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 1070 m2

v obci Roupov, okr. Plzeň−jih. Dům má dispozici 2+1 a je
částečně podsklepen. IS: obecní vodovod, elektřina
220/380V, obecní kanalizace, topení: lokální TP. Na po−
zemku se dále nacházejí chlévy a prostorná stodola. Mož−
no financovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma
zprostředkujeme. Ukazatel energetické náročnosti:  
Doporučujeme vidět. � 734 319 302

1 599 000 Kč

Zahrada (739 m2), Slatina, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji pozemek o výměře 739 m2 ve Slati−
ně, nedaleko obce Chudenice v okrese Klatovy. Poze−
mek lze využít jako zahrádku či jako zázemí pro ryba ření
nebo relaxaci, neb se nachází u Liteňského rybníku.
Velmi zajímavá nabídka pro klid a odpočinek. K pozem−
ku přísluší i vlastní přístupová komunikace o velikosti
870 m2, která je součástí kupní ceny. 
Vřele doporučujeme. � 734 319 301

135 000 Kč

DG GE

Byt 2+kk (45 m2), Vrchlického ul., 
Plzeň
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt  v osobním vlas−
tnictví a nachází se v 4. patře (posledním) cihlového
domu bez výtahu který bude vybudován v roce 2026.
Byt je po kompletní rekonstrukci (podlahy, elektřina
v mědi, nový kotel). Okna bytu jsou orientována do
klidného vnitrobloku. 
Fond oprav 1.632,− Kč  � 734 319 302

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

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

2+1 (58 m2), Plzeň, ul. Elišky Krásnohorské
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 o výměře 
58 m2 v Plzni, ul. Elišky Krásnohorské. Byt je v osobním
vlastnictví a nachází se v 7. patře panelového domu. Byt
je po velmi zdařilé kompletní rekonstrukci (bytové jádro,
podlahy, elektřina v mědi). Velmi zajímavá nabídka ke
klidnému bydlení v žádané lokalitě. K bytu náleží sklepní
koje a lodžie v mezipatře. Fond oprav 1.153,− Kč. 
V okolí veškerá občanská vybavenost � 734 319 302

1 599 000 Kč
2+1/L (67 m2), ul. Gagarinova, Karlovy Vary
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 o výměře. Byt
prošel v roce 2008 kompletní revitalizací (zateplení, fasá−
da, plastová okna, plastové stoupací vedení). Byt je ve vel−
mi dobrém stavu a v roce 2009 byla kompletně zrekon−
struována koupelna a zasklená lodžie. K bytu náleží dvě
prostorné sklepní koje o velikosti 5,70 m2. Fond oprav
1.300,− Kč. Bezproblémové parkování. V okolí veškerá ob−
čanská vybavenost.! Byt není zatížen žádným zástavním
právem. Prodává se podíl na domě, odpovídající velikosti
bytové jednotky. � 734 319 301

399 000 Kč
Pozemek (3.704 m2), Hamry, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji pozemek v obci Hamry nedaleko Špičáku,
v okrese Klatovy. Pozemek je vedle zástavby rodinných do−
mů, je svažitý  uprostřed krásné krajiny, čímž získává nespor−
nou hodnotu. Druh pozemku je ostatní plocha. IS: elektřina u
sousedního pozemku. Obec Hamry má územní plán a v ny−
nější době je požádáno o změnu uzemní plánu. Tato změna
se bude projednávat v roce 2019. Nynější kupující by tedy
mohl v současné době zažádat o změnu dle vlastního přán.
Přístup k pozemku po obecní asfaltové komunikaci. 
Krásná příroda v okolí. � 734 319 301

G



Míříte−li v srpnu na dovolenou,
jistě počítáte s tím, že je dobré
alespoň na cestu nebo na chvíle,
kdy děti dostanou „vlčí“ hlad, mít
s sebou nějakou železnou záso−
bu jídla. Osvědčené jsou trvanli−
vé klobásy a salámy, které chut−
nají každému a hodí se jak na
snídani, svačinu i na večerní po−
sezení při víně a kytaře. 
Jaké trvanlivé salámy a jaké klobá−
sy nám doporučí, jsme se zašli
zeptat osvědčeného klatovského
řezníka a popularizátora poctivých
řeznických výrobků, pana Pavla
Havlíčka do jeho Řeznictví U Pavlí−
ka, v ulici Pod Koníčky v Klatovech.
„Z vlastní výroby nabízím mezi tr−
vanlivými výrobky Budapeštskou
klobásu, což je dlouhá klobása fer−
mentovaná, zrající za studena, mír−
ně pálivá, dále Miniklobásky, také
fermentované, velmi pikantně, ale
vyrovnaně dochucené, a do třetice

nabízíme exkluzivní maďarské fer−
mentované klobásy s vlašskými
ořechy, a těch ořechů tam není je−
nom náznak, ale jsou tam pěkné
kousky vlašských oře−
chů přidávající klo−
báse velmi zají−
mavou chuť.
Tyto klobásy
jsou určitě
tím, co bych si
vzal s sebou na
opuštěný ostrov, kdy−
bych si chtěl užít radovánek
léta a dobrého jídla.
Ani v těchto teplých dnech se ne−
musíte bát, že se vám uzeniny zka−
zí. U trvanlivých salámů tepelně
opracovaných typu vysočina, turis−
ta, nebo salámů jako je poličan,
herkules, uherák, které jsou fer−
mentované, je sušením snížena ak−
tivita vody, takže je lze skladovat při
normální pokojové teplotě, ideálně

ve spíži. Naopak v lednici do sebe
nasáknou vlhkost a snadno zples−
niví. Určitě si je můžete s sebou při−
balit do krosny, když vyrazíte na
nějakou 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
zabalit vybrané trvanlivé

salámy a klobásky
po menších

kouscích do
pevných va−
kuovaných

balíčků. Ne−
musí se tak bát,

že se k jejich salá−
mům dostane voda a

vlhkost, a jejich trvanli−
vost se prodlouží. 
Kromě trvanlivých salámů, které
ocení zákazníci především na ces−
tách, nabízím k srpnovému pose−
zení u ohně a na veselé společen−
ské grilování osvědčené Pavlíkovy
poctivé špekáčky jen z masa, které
dělají při správném nakrojení ty

nejkrásnější „čerty“ a „ježky“ a sbí−
hat chuť se vám bude ještě dlouho
po tom, kdy na ně pomyslíte. Urči−
tě budete společností přátel po−
chváleni, když jim nabídnete moje
Pavlíkovy grilovací klobásy se ze−
lím, které v srpnu nabízím v akční
cenové nabídce.
Na grilování, ale i na pečení mohu
nabídnout i velký výběr telecích a
hovězích steaků. Nabízím jen špič−
kové stařené maso, vyzrávané, mi−
nimálně 18 až 20 dní po porážce,
má vynikající chuť. Je vhodné nej−
en na grilování, ale na mnoho způ−
sobů úpravy.
Z telecí kýty je výborný telecí sma−
žený řízek, z hovězího můžete udě−
lat nezapomenutelnou vídeňskou
roštěnku, svíčkovou nebo španěl−
ský ptáček, ale i rajskou omáčku
nebo koprovku. Především zákaz−
nice starší a zkušené kuchařky se
mně svěřují, že jídla ze stařeného
masa jsou chutnější a masa je více,
než když jej koupí v balíčku v su−
permarketu. Je to tím, že do masa
nepřidávám žádné konzervanty ani
vodu a maso je pěkně vyzrálé a při
tepelné úpravě se nescvrkne. Vy−
zrálé maso je zárukou opravdu vý−
borného obědu.“                                       

(kr)
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K dovolené patří trvanlivý 
salám i klobása
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ACTIPACK CZ, a.s., česko−francouzská společnost již pevně
zakotvila v Janovicích nad Úhlavou a plánuje další rozší−
ření. 
l Jak dnes vidíte, pane řediteli, Vaše další kroky roz−
voje společnosti?
ACTIPACK se rozvíjí neustále a velmi „agresivně“ již de−
lší dobu. Za poslední 3 roky jsme rozšířili výrobní prosto−
ry a kapacity skoro dvojnásobně. To bychom nezvládli
bez našich skvělých a šikovných zaměstnanců, kteří ten−

to nelehký rozvoj zvládli. Věděli jsme, že tento krok
nebude jednoduchý, ale také jsme věděli, že je
v dnešní době již nezbytný. 
Díky novým technologiím, robotizaci a automatizaci
zlepšujeme i produktivitu práce.

l Takže budete potřebovat dvojnásobně více
zaměstnanců?
Právě že vůbec ne. Díky zmiňované automatizaci a
robotizaci se náš počet zaměstnanců o tolik ne−
změnil. Spíše se objevují nové zodpovědnější pozi−
ce, které u nás hledáme. Vzhledem k těmto změ−
nám nabízíme našim zaměstnancům velmi výhod−
né mzdové podmínky, které také prošli vývojem.

Troufám si říct, že jsme jedna z předních firem, která nešetří na za−
městnancích a ohodnocujeme je možná i nejlépe v regionu.

l Říkáte nejlépe ohodnocující společnost v regionu.
Můžete konkretizovat tuhle vaši připomínku?
Není to nic tajného, tyto informace se objevují u našich
nabídek práce veřejně. Operátor výroby si může vydělat
až 35.000 korun měsíčně při 12hod. směnách. Mechanici
či seřizovači až 50.000 korun měsíčně. Vše ale samozřej−

mě záleží na daném jednotlivci, na jeho aktivitě, pracovní
morálce a především šikovnosti v dané pozici. S klidem ale

mohu říci, že tyto platové podmínky naši zaměstnanci dosahu−
jí. Nejsme jako ti, co v inzerátech slibují a pak na to zaměstnanci

ani nemohou dosáhnout. Tuto strategii některých společností opravdu
nechápu a je mi líto zaměstnanců, kteří jim věřili. 

l To jsou opravdu zajímavé podmínky pro vaše zaměstnance v po−
rovnání společností v našem regionu. Potýkáte se také s nedostat−
kem zaměstnanců? 
Spousta lidí ještě o naší společnosti neví a o našich nadstandardních
podmínkách také ne. Věřím, že i díky tomuto článku se o ACTIPACKu
opět více lidí dozví a třeba se v nich probudí zájem se ucházet o nějakou
pracovní pozici. 

l A jaké jsou vaše plány do budoucna?
Podařilo se nám v areálu zakoupit další pozemek, na kterém plánujeme

postavit skladovací prostory – výhledově do 2 let. Nadále se chceme vě−
novat investicím do nových technologií a robotizaci. Která, jak se nám
osvědčilo, ulehčuje práci zaměstnancům a zkvalitňuje naši výrobu. Na−
dále klademe důraz na čistou výrobu a musím se pochlubit, že se nám
tento měsíc podařilo instalovat nový automatický přístroj do kontrolního
oddělení, který stál několik milionů korun. Je neuvěřitelné, jakým vývo−
jem jsme prošli za poslední roky. Je vidět že se naše společná práce a pí−
le vyplatila a dnes se doopravdy můžeme porovnávat s největšími spo−
lečnostmi na Klatovsku. Víme, že jsme měli rezervy v personální oblasti,
pár chyb se určitě udělalo, ale doufám, že jsme poučeni a už se těším,
kde budeme za pár let.

Jiří Zahrádka

Společnost ACTIPACK je stabilní a silná
společnost v Janovicích nad Úhlavou
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Operátor výroby brýlových čoček

Zaostři na novou práci. Pojď s námi vyrábět
špičkové brýlové čočky pro celý svět.

• smlouva na dobu neurčitou ihned
• 5 týdnů dovolené
• 13. plat
• až 32 000 Kč za 35 hodin týdně
• čisté pracovní prostředí

Pomáháme lidem po celém
světě lépe vidět.

Víc zjistíš na www.zaostri.cz

376 346 208

777 358 089

prace@zaostri.cz



Jestliže jste majiteli tepelného čer −
padla, které vytápí  Váš dům  a chcete
dále investovat  do úspory  nákladů za
energie, určitě je vhodné posoudit
možnost ohřevu teplé užitkové  vody
(TUV) s tepelným  čerpadlem. 

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

Nemůžeme však pro ohřev TUV vy−
užít  libovolný kombi   no vaný ohřívač.
Důležitá je velikost
teplosměnné plochy
v daném  boileru.
Na místě u vás po−
soudíme, zda je
možné vaši stávající
nádrž teplé užitkové
vody  použít.

Velmi oblíbené
se sta li ohřívače
firmy ACV. Jed ná
se o nerezové ohří−
vače konstrukce
Tank in Tank (nebo−
li nádrž v nádrži).

Vnořený  vlnov cový
zásobník z nerezové
oceli je konstrukčně
pro veden tak, že nedo−
chází k usazování vod −
ního kamene. Ne ztrá  cí
se proto s jeho po užívá −
ním  insta lovaný výkon
a účin nost.

Nerezová ocel a tech −
nologie pro ti usazování
vodního kamene jsou
i důvodem proč firma
vystavuje na tento výro−
bek doživotní záruku.

Jaká tepelná čer pad la jsou vhodná
k těmto ohřívačům? Jsou to přede−
vším tepelná čerpadla s regulova−

ným výkonem. Dle velikosti
zásobníku a teploty ohřívané
vody se samočinně upraví
výkon a tím i spotřeba tepel−
ného čerpadla. 

Z těchto důvodů jsme
pro vytápění  a  ohřev TUV
do posud  nejvíce  instalovali 
te pelná čerpadla Carrier,
Viessmann nebo Panasonic.

U tepelných čerpadel sys−
tému země−voda umíme, dle

našeho po souzení,  nejlépe  vy−
řešit vaše vytápění a ohřev teplé
vody výrobky od značky NIBE.

U tech nologie vzduch – voda 
díky špičkovým technickým
parametrům a přijatelné ceně
doporučujeme modely nové 
generace tepelných čerpadel

PANASONIC  T−CAP. Od r. 2017 insta−
lujeme nejtižší tepelná čerpadla na trhu
značky VIESSMANN.

Vytápíte dům kotlem na pevná
paliva? Blíží se otevření dalšího 
kola „Kotlíkových dotací“. Množství
žádostí na instalace tepelných čer−
padel rychle přibývá. Pokud chcete
dodávku včetně zprostředkování
vyřízení dotací od nás, zavolejte
nám co nejdříve!

Ing. Jiří Tichota

Tepelná čerpadla a ohřev teplé vody

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

pøípadnì volejte 
s odbornými dotazy na 

777 939 270.

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných èerpadel
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V letošním roce rozšířila firma Kou−
pelny Šota nabídku svých služeb
o prodej a montáž kuchyňského ná−
bytku dvou renomovaných výrobců ze
Slovenska. Reagovala tak na přání
mnoha svých zákazníků, kteří chtěli
při jedné práci si splnit svůj sen a
zrekonstruovat nejen svoji starou
koupelnu, ale také kuchyni. Přede−
vším u panelových domů s jejich in−
stalačními bytovými jádry, je společ−
ná rekonstrukce ideálním řešením
modernizace bytu.
„Prodej kuchyní se velice dobře rozjel
a již máme také desítky velmi spokoje−
ných zákazníků,“ seznamuje nás s rea−
lizacemi rekonstrukcí kuchyní NEXT a

 DECOPLAN, slečna Aneta Bauerová,
která u firmy Koupelny Šota zajišťuje
prodej a montáž nových kuchyní.
„Všechny zájemce o nové kuchyně
však prosím, aby si udělali na prohlídku
a výběr nabízených kuchyní u nás čas
a předem se telefonicky objednali,
abych je mohla co nejlépe seznámit se
všemi možnostmi a přednostmi jedno−
tlivých konstrukčních řešení.
V nedávné době jsme například do−
končili jednu velmi zajímavou rekon−
strukci koupelny a kuchyně v panelo−
vém domě. Starší majitelka, která je
v důchodu, se rozhodla pro velkou re−
konstrukci, při které chtěla mít co nej−
méně starostí. Při prohlídce v naší vzor−
kovně se jí zalíbilo jedno z vystavených
řešení koupelny a nesmírně ocenila, že
si u nás může vybrat i novou kuchyň−
skou linku. Sama mi řekla, že je pro ni
ideální, že nemusí nikde složitě obíhat
více firem a domlouvat se s několika
řemeslníky různých firem. U nás si
snadno vybrala kuchyni a byla velice
spokojená i s cenou, ale především
s kvalitou kuchyně NEXT. 

Naši odborníci ji zaměřili koupelnu a
kuchyni, vytvořili plán a nacenili rekon−
strukci, a později jsme udělali všechny
potřebné stavební a instalační práce
v koupelně i v kuchyni a ku−
chyňskou linku namonto−
vali a osadili všemi vybra−
nými spotřebiči. Když jsem
ji byla navštívit již po rekon−
strukci, velice chválila naše
montéry, kteří ji pomohli
ještě doplnit krásnou novou
koupelnu o různá madla,
sprchové sedátko a další
úpravy, které ocení člověk
vyššího věku, nebo s menší
pohyblivostí. 
Podobně chválila naše
montéry i zákaznice v Do−
mažlicích, která si cenila
nejen výhodnost společné
rekonstrukce koupelny a
kuchyně při jedné práci, ale

i toho, že takové řešení jí také zajistilo
krásné vzájemné barevné sladění
obou místností. Zákaznice si podle ku−
chyňské linky u nás vybrala i nové
interiérové dveře s obložením, které
jsme jí namontovali. Ta byla opravdu
moc ráda, že jsem jí pomohla s výbě−
rem nové kuchyně, protože výběr je
velice široký a umožňuje především
u luxusnější verze DECOPLAN téměř
jakékoli řešení. Povedlo se nám u ní ve
stejném dekoru, jako je kuchyně, udě−
lat i šatní skříně a použít takovou ba−
revnost, která byt rozjasnila.

Zajímavá rekonstrukce by−
la nedávno i na Srní, kde si
pro naše montéry vymyslel
mladý manželský pár tech−
nicky opravdu velmi nároč−
nou rekonstrukci. Výhodou
bylo, že paní přesně vědě−
la, jak by nová koupelna
a kuchyně měla vypadat a
naši montéři jen dělali to,
co si přála. Ačkoliv na ně−
která řešení bylo poměrně
málo místa, naši montéři to
opět velice dobře zvládli,
dokázali si poradit a při−
způsobit použité kompo−
nenty podmínkám. Není
pro ně například problém
nejen šikmý strop, ale ani
usazení umyvadla do ma−
lého záchodu. Při této re−
konstrukci jsme dělali i ob−
klady v kuchyni a nové roz−
vody plynu.
Pokud máte zájem o rekon−
strukci koupelny, nebojte se
ji spojit i s rekonstrukcí a
výměnou vaší staré kuchy−
ně a kuchyňských spotřebi−
čů. Přijďte se podívat a vy−
brat. Ráda vám s výběrem
z široké nabídky od ekono−
mického až po nejluxusněj−
ší řešení poradím a pomo−
hu,“ ujišťuje naše čtenáře
slečna Aneta Bauerová. (pi)

Rekonstrukce koupelny
s kuchyní se vyplatí
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Vážená slečno,
z Vašeho dotazu vyplývá, že Va−
še teta neměla žádné děti, rodi−
če ani sourozence. Proto podle
mého přesvědčení v „první tří−
dě dědiců“ nebude dědit nikdo.
Vám nebude svědčit ani „druhá
třída dědiců“, protože v této tří−
dě by měli dědit zůstavitelovi po−
tomci, tzn. děti Vaší tety, dále její
manžel (pokud by žil), její rodiče,
kteří zřejmě již nežijí a také ve
druhé třídě dědí ti, kteří by žili
s Vaší tetou nejméně po dobu

jednoho roku před
její smrtí ve společné
domácnosti a kteří
by z tohoto důvodu pečovali
o společnou domácnost, případ−
ně by byli odkázáni na výživu od
Vaší tety.
Vy jste ve svém dotazu uváděla,
že navštěvujete sice tetu, ale ne−
žijete s ní v jedné domácnosti,
ale ani to, že byste o ní pečovala. 
Bohužel ani „třetí třída dědiců“
se na Vás nevztahuje, neboť zde
by měli nárok opět rodiče nebo

rodič Vaší tety nebo tetino sou−
rozenci a ti, kteří by žili s Vaší te−
tou nejméně po dobu jednoho
roku před její smrtí ve společné
domácnosti.
Nutno konstatovat, že na Vás se
nevztahuje ani „čtvrtá třída dě−
diců“, neboť v té dědí stejným
dílem prarodiče Vaší tety a ti po−
dle mého názoru již nežijí.

Stejné je to
i u „pá té třídy dě−
diců“, kde by dě−
dili prarodiče rodi−
čů Vaší tety, kteří
opět podle mého
názoru již nežijí.
Kdyby ovšem žili,
tak by Vašim pra−
rodičům ze strany
otce Vaší tety při−
padla polovina
dědictví po tetě a

prarodičům po matce Vaší tety
by připadala druhá polovina,
a to každému rovným dílem.
U Vás by připadalo do úvahy
dědictví podle šesté třídy, po−
dle které nedědí−li žádný z dědi−
ců páté třídy, v šesté třídě dědí
děti sourozenců Vaší tety, což
jste Vy.
Proto jsem toho názoru, že bu−
dete jedinou dědičkou po své

zemřelé tetě a mohu Vás uklid−
nit, že nic z tohoto dědictví ne−
připadne státu jako tzv. „od−
úmrť“ a pokud dovozujete, že
teta neměla v podstatě nikoho
blízkého kromě Vás, tak celé
dědictví by mělo připadnout
Vám.
Přeji vše dobré.
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Je mi 25 let a jsem svobodná.
Před nedávnou dobou tragic−
ky zahynula moje teta, které

bylo 80 let. Teta neměla vlastní děti, měla pouze dva sou−
rozence, tj. moji maminku, která po těžké nemoci zemřela,
stejně tak nežije ani bratr tety, který zemřel jako
bezdětný a já jsem zůstala z rodiny jediná. Já jsem
také vypravovala pohřeb. Od smrti mé tety jsem v je−
jím domě nebyla a předtím jsem jí navštěvovala po−
měrně často, ale nežila jsem s ní. Chci se zeptat,
jestli nemovitosti, které měla teta, připadnou státu
anebo mně. Pokud vím, teta nenapsala žádnou zá−
věť, ale ústně slibovala, že vše po ní zůstane mně.
Prosím o odpověď.

odpovídá JUDr. 
Judita Jakubčíková, 

advokátka
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I když rez nejčastěji vidíme
na ojetých autech, nevyhýbá
se ani novým. Ve skutečnosti
zhoubné korozní procesy
u našich plechových miláčků
začínají s první zimní sezo−
nou. Platí na ně pouze účin−
ná prevence. Potíž je v tom,
že s ní nikdo nechce začít
včas. S korozí je to zkrátka
jako se zuby. Když se nám
začnou v důsledku zanedba−
né péče kazit, už se nelze
vrátit do mládí a začít se o ně
lépe starat.
Koroze hrozí prakticky u kaž−
dého vozidla. Spolehlivou
ochranu neposkytuje ani hli−
ník, který časem oxiduje a při
nedostatečné izolaci je scho−
pen s ocelí tvořit galvanický
článek. Bez prevence v podo−
bě ošetření dutin a podvozku
se důsledný majitel automobi−

lu neobejde. Pravdou je, že
orezlé spodní části dveří, ka−
pot, blatníku či nárazníků už
nebijí do očí jako kdysi. Ale
podvozky, na které nevidíme,
velmi čile ohlodává
zub času stále.
Konstruktéři aut
se je snaží za−
krývat plastový−
mi díly, ale pod
nimi se korozi
daří pořád vel−
mi dobře. Nejví−
ce jsou jí vysta−
veny nápravnice.
Na ně za jízdy létají
nečistoty, kamínky, v zimě sůl a
koroze má tak ideální podmín−
ky, aby se do nápravy pořádně
„zakousla“. Pak se nám může
stát, že při STK propadneme,
i když ostatní díly karoserie bu−
dou  bez koroze. 

Jak bojovat proti korozi? Od−
pověď na tuto otázku také hle−
dejme u těch motoristů, kteří si
kupují nová auta. I pro ně je
koroze hrozbou, protože i nej−

modernější auta
vám zrezaví za

dva roky. Proto
bez prevence
se nikdo ne−
obejde. Čím
dříve, tím lépe.
Ošetření pod−
vozku je tedy
stále nanejvýš

žádoucí. Roz−
hodně nedoporuču−

jeme spodek auta natřít gumo−
asfaltem. Tato metoda možná
u starších motoristů ještě přetr−
vává, ale nepomůže. Naopak,
pod vrstvou gumoasfaltu koro−
ze stále postupuje hlouběji.
Svěřte plechového miláčka

do rukou odborníků. Dnes jde
o sofistikovanou záležitost, při
které se využívají moderní che−
mické přípravky. Na podvozky
a dutiny aut používáme příprav−
ky ,se kterými máme skvělé le−
tité zkušenosti. Čistý a odmaš−
těný podvozek, přední i zadní
podběhy ošetříme ochrannou
vrstvou. Je odolná vůči vodě,
posypové soli, proti odlétajícím
kamínkům „oštěrkování“ a ko−
rozi. Má výbornou pevnost, tlu−
mí a těsní. Přípravek je vyroben
na bázi moderního vosku,který
je atestovaný na solné prostře−
dí. Také ošetříme dutiny antiko−
rozním přípravkem.
Kdy začít s ochranou proti
korozi? Ihned, protože ideál−
ním obdobím je právě léto. Do−
datečné ošetření podvozku
provádíme u nás v Auto Kelly
servisu DPF Klatovy.            (pi)

Koroze je hrozbou i u nových aut.
Bez prevence se neobejdete
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Na léto pro vás Dům dějin Holýšov−
ska připravil spolu s Erikou Holubo−
vou výstavu Miniaturní světy Eriky
Holubové. Můžete se tedy těšit na ce−
lou řadu vystavených miniatur a dio−
rámat. 

Erika Holubová si velice ráda kupovala
různé miniaturní věci k panenkám, ale
občas si malé předměty pro panenky
vyráběla sama. Je až neuvěřitelné, co
všechno je schopna z papíru udělat, od
věcí jako jsou časopisy, noviny, knihy,

krabičky, až po věci, jako je miniaturní
nábytek. Samozřejmě, že drobné vý−
robky vytváří z jiného papíru, než na
který běžně píšeme. Z různých typů le−
penek dokáže vyrobit pevný nábytek,
který vypadá jako ze dřeva. Velké

množství předmětů vyrábí z plastické
hmoty fimo.
Z fima tvoří převážně jídlo, ale i další
doplňky a příslušenství, jako např. talí−
ře nebo květiny. Miniatury vyrábí i z ko−
rálků, umělohmotných flakónků a ko−

vových komponentů jako
jsou parfémy a různé dó−
zičky. Dá se říci, že mi−
niaturní se dá udělat
úplně všechno. Od
jednotlivých miniatur se
Erika Holubová dostala
k tvorbě diorámat. 
Co to vlastně je dioráma?
„Je to speciální model, kte−
rý se snaží navodit pocit, že
ta miniaturní scéna ze živo−
ta panenek je vlastně skuteč−
nost,“ popisuje dioráma paní Holubo−
vá. Na zadní straně diorámat bývá po−

zadí v podobě fotografie nebo obrázku,
před ním stojí 3D modely, vše působí
realistickým dojmem. Erika Holubová
původně začínala s velkým měřítkem
1:4, tato diorámata byla určena pro
tonnerky (panenky ve velikosti cca 42
cm). Několik diorámat vyrobila paní
Holubová i pro Barbie (velikost panen−
ky 29 cm), tudíž ve velikosti 1:6, ale

poslední dobou paní Holubo−
vou baví menší diorámata
a to klasická velikost
1:12 nebo dokonce ještě
menší, tam už se jedná
o měřítko 1:15–1:24. 
A na co se návštěvníci

výstavy mohou těšit?
K vidění bude cukrárna

v měřítku 1:6, ale i 1:15 (pro
představu se jedná o pro−
stor o rozměrech 18x13x7

cm), halloweenská scenérie,
jídelna, vánoční a velikonoční scény
(1:4), malý vánoční trh (1:12), mini kvě−

tinářství, šicí salón, kouzelná zahrádka a
spoustu dalších miniaturních pokojíčků
a dalších drobných výtvorů. Některé bu−
dou mít v Domě dějin Holýšovska do−
konce svoji premiéru. 
Výstavu si můžete v Domě dějin Holý−
šovska prohlédnout od 8. 6. do 8. 9.
2019. Těšíme se na vaši návštěvu.  

Josef Hais, Dům dějin Holýšovska

Výstava Miniaturní světy Eriky 
Holubové v Domě dějin Holýšovska
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SKLEPNÍ KÓJE
Dobrý den, koupil jsem byt od
majitele, jehož zastupovala rea −
litní kancelář. V inzerátu byla
k bytu uváděna sklepní kóje. Při
první prohlídce realitní makléř
neměl klíče, tak jsem ji neměl
možnost vidět. Později mě infor−
moval, 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. Do hodli jsme se, že
se domluvím s SVJ. No jaké by−
lo mé překvapení, když mi před−
seda SVJ sdělil, že sklepní kóje
nejsou, žádný z bytů je nemá
a ani není v plánu je vy stavět,
jak mi tvrdil makléř. Makléř sa−
mozřejmě teď tvrdí, že jsem si
měl u SVJ tyto skutečnosti ově−
řit. Což je asi pravda, ale i on
má přeci povinnost mě informo−
vat o správném stavu věcí, když
se ho zeptám, což podle mého
neučinil a vědomě klamal. Na −
víc já měl snahu ten sklep vidět,
on ale vždy našel nějakou vý−
mluvu. Mohu se nějak bránit?
On i majitel samozřejmě všech−
no popírají a komunikace s nimi
nikam nevede. Mám inzerát,
kde je kóje tučným písmenem
uvedena. Mám rezervační
smlouvu, kde je napsáno, že
součástí prodeje je kóje v re−
konstrukci, mám kupní smlouvu,
kde je napsáno, že s bytem ku−
puji i právo na užívání sklepní
kóje. Nikde není zmíněno, že je
ta kóje jenom „jako“. Děkuji za
případné info V. K.

Dobrý den, pokud je tomu tak, jak
píšete, pak se bezesporu jedná
o porušení smlouvy kupní ve
smyslu vadného plnění smlouvy,
kdy prodávající tvrdí skutečnosti
a smluvně ji stvrzuje, které se
však nezakládají na pravdě. V ta−
kové situaci můžete požadovat
náhradu majetkové škody, která
Vám tímto jednáním byla způso−
bena ve formě přiměřené slevy
z kupní ceny. Je na posouzení
znalce, aby vyhodnotil výši škody,
která Vám zatajením neexistence
sklepa byla způsobena. Doporu −
čuji obrátit se na advokáta, který
pro případné vymáhání škody se−
píše občanskoprávní žalobu.   

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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Příští Rozhled 
vychází 

4. 9. 2019
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Zahradnictví Zámecká zahrada
v Čimelicích po dvou letech
opět připravuje pro mi−
lovníky květin tradiční
květinovou podíva−
nou. Svátek zahradní−
ků a zahrádkářů letos
proběhne na sklonku
letních prázdnin ve
dnech 22. až 25. srpna
2019 v areálu čimelické−
ho zahradnictví. V těchto
dnech jsou již organizační přípravy
v plném proudu. 
Již v tuto dobu je jasné, že tento 33.
ročník bude opět velmi bohatý na zají−
mavé květinové expozice i na množ−
ství vystavovatelů a prodejců rostlin−
ných výpěstků i zahradnického mate−
riálu. 
V areálu zahradnictví se představí le−
tos již tradiční účastníci, ale i zcela
noví vystavovatelé. 

V čimelickém zahradnictví jsme
již naseli a namnožili bohatý

sor timent balkonových
rostlin a letniček. Začát−
kem června je vysazu−
jeme do velkých nádob
a trpělivě zaštipujeme,
až připravíme mohutné

dekorační rostliny, které
pak zdobí jednotlivé květi−

nové expozice a doprovází
zajímavé umělecké doplňky. 

Rámec a náplň výstavy se teprve tvo−
ří, ale může−
me prozra−
dit, že se
mají na co
těšit milovní−
ci gladiol, ji−
řin i lilií, které
budou za−
s t o u p e n é
v bohatém

sortimentu. Připravuje−
me také zajímavé aran−
žované expozice. Jsou
to mezi jinými „Barvy
Afriky“ – exotické rost−
liny a zajímavé obrazy
malířky Radu Tesaro,
„Kouzlo okamžiku“ –
romantická zákoutí
květin s uměleckými
díly malířky Míši Velíš−
kové Mackové, „Květy
první republiky“ – kvě−

tiny charakteristické pro trochu ideali−
zovanou dobu první republiky a dobo−
vé doplňky, „Z pohádky do pohádky“
– květy s keramickými díly a obrazy
výtvarnic Evy a Jany Ďurčových.
V expozici „V barevném království“ se
představí šikovné ruce a nápady oby−
vatel z Domova se zdravotním posti−
žením v Oseku. „Zahradnický svět“ –
návštěvníky potěší záplavou květin a
momentů ze zahradnického života.
Letošní motto výstavy je „Zahrada
patří dětem“. Proto se dětský prvek

bude objevovat také ve většině dal−
ších expozic. 
Rostlinný svět na letošní výstavě bu−
dou zastupovat také kaktusy, sukulen−
ty, trvalky, okrasné dřeviny, masožra−
vé rostliny, bonsaje, koření, léčivky,
řezané květy, ale také speciálně vy−
pěstovaný sortiment skleníkové zele−
niny. 
Letos to budou zajímavosti ze světa
tyčkových rajčat, sortiment paprik
známé šlechtitelky Ing. Teclové, boha−
tá přehlídka cuket, tykví a slunečnic. 

Ve venkovních výsadbách se opět ob−
jeví letničkové směsi z přímého výse−
vu a řada dalších zajímavých květin.
Zahradníci budou samozřejmě své
výpěstky nejen vystavovat, ale i nabí−
zet k prodeji v hojném sor timentu
včetně velkého množství zahradnic−
kého materiálu a dekorativních před−
mětů. 
Pokud si budete chtít zpestřit konec
letních dnů, zaškrtněte si v kalendáři
„Čimelice“ a přijeďte se podívat. Urči−
tě nebudete zklamáni. Aranžované
květinové expozice se rozkládají ve
sklenících a foliovnících na ploše
3 000 m2. Výstavu doprovází chova−
telská výstava drobného zvířectva,

bohaté občerstvení a pestrý kulturní
program. 

Ing. Hana Chvalová, zahradnictví
Zámecká zahrada Čimelice

Čimelice v záplavě květů

Bližší informace: 
Zámecká zahrada Čimelice 

www.zahradacimelice.cz 
vystava@zahradacimelice.cz 

tel.: 382 228 192 
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OTÁZKA: Kupujete pozemek jako
investici? Nebo pro sebe a své budou−
cí vysněné bydlení? Dopředu si zjistě−
te co nejvíce informací, ať se vyhnete
možným problémům.

ODPOVĚĎ: 

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

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

Stavební úřad
Na stavebním úřadu vám mohou sdělit,
zda v okolí pozemku není plánována vý−
stavba, aby vás v budoucnu nepřekvapil
dálniční přivaděč v blízkosti pozemku.
Dále můžete získat kopii katastrální ma−
py a ověřit si, zda pozemek má skuteč−
ně deklarovaný účel v územním plánu,
např. stavební, jak je k němu zajištěna
přístupová cesta, zkolaudované napoje−
ní na sítě (kanalizace, elektřina, plyn,
voda, mobilní signál) a v jaké kvalitě,
geologickou historii pozemku (spodní
voda, kvalita podloží – zda−li není ná−
voz), vzdálenost od stožárů vysokého
napětí a informace, zda pozemky nej−

sou v zátopové zóně. Všechny informa−
ce si nechte zaslat v písemné podobě. 

Územní plán
Pokud se zajímáte o stavební pozemek,
zjistěte si, zda skutečně o stavební po−
zemek jde. Tuto informaci najdete
v platném územním plánu, kde je přesně
stanoveno, která místa v dané lokalitě
jsou stavební a která nikoli. Územní plán
obsahuje vždy i přesné vymezení toho,
co na něm lze stavět. V jeho grafické
části pak najdete případná ochranná
pásma, záplavové oblasti a další limity.
Můžete tu také zjistit i více informací
o záměrech na sousedních pozemcích.
Územní plány má většina obecních a
stavebních úřadů na svých stránkách
v plném znění, není to ale pravidlo – po−
kud obec plán na stránkách nemá, mu−
síte se vydat na úřad osobně. Pokud je
na listu vlastnictví uvedeno, že se jedná
o ornou půdu, neznamená to, že poze−
mek stavební není. To určuje platný
územní plán, nikoli záznam v listu vlas−
tnictví. Vyjmutí z půdního fondu se řeší
v rámci vyřizování stavebního povolení.

Orientace a plocha
Dům lze postavit lec−
kde, ale nejdříve si svůj
předběžný plán ověřte.
Vejde se skutečně váš
plánovaný dům na da−
ný pozemek? Myslete
na odstupy od souse−
dů, ale také na koefi−
cient zastavitelnosti,
který řada obcí poža−
duje (obvykle do 30%),
výšku hřebene, sklon
střechy, atd. Důležitá je
i správná orientace ke
světovým stranám, za−
hrada by měla být

orientována pokud možno na jih. Zajímej−
te se o to, zda pozemek poskytne dosta−
tečný prostor pro parkování a rovněž
o to, zda není poblíž rušivý provoz (např.
výrobna, kravín, atd.).

Záměr
I když se rozhodnete koupit pozemek ja−
ko investici, je vždy dobré dopředu pro−
myslet jeho využitelnost. Pokud je poze−
mek deklarován v územním plánu do za−
stavitelné oblasti, tj. má definici staveb−
ního pozemku, bude jednodušší jej pro−
dat. Ale i tady je třeba zjistit, jestli na
území nejsou vyhlášena různá omezení,
která mohou určovat typ stavby, sklon
střechy, výšku budovy atp. v rámci
ochrany přírody a zachování charakteru
výstavby v dané oblasti. Ostatní varianty
pozemku, jako půdní fond nebo neza−
stavitelná území vám mohou zabrat ně−
kolik let snahy o změnu účelu pozemku
a občas se tato snaha nesetká ani po le−
tech s úspěchem. Ale pozemky můžete
využít i jinak – třeba na pěstování ovoce
nebo na pronájem místním zeměděl−
cům jako trvalou travní plochu. U koupě
pozemku je nejdůležitější zjistit si všech−
ny informace předem. Jen tak eliminuje−
te veškerá rizika a případné komplikace.
V případě nejasností je dobré oslovit
zkušeného realitního makléře, který se
v dané oblasti dlouhodobě pohybuje.

Ptáte se..

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

Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
Karel Müller – tel.: 602 145 068
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
tel.: 376 528 626
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
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V Klatovech bude organizace
ADRA otevírat nové dobrovol−
nické centrum. Jakou činností
se takové centrum zabývá?
Obecně lze říci, že centrum pro−
pojuje svět těch, kteří potře−
bují pomoc se světem
těch, kteří ji nabízejí.
Taková centra fungují
a otevírají se dnes po
celé Evropě a jejich
činnost vždy vychází
z potřeb města, kde
se nachází. U nás
v Klatovech se bude−
me zaměřovat zej−
ména na dobrovol−
nictví v domácnos−
tech a zařízeních s nemocnými a
se seniory, ačkoli je v plánu rozvi−
nout též dobrovolnictví v dětském
domově.
Co to vlastně znamená být do−
brovolníkem, kdo se jím může
stát a jak?
Dobrovolníkem je každý, kdo se
rozhodne věnovat svůj čas (stačí
i hodina týdně) k tomu, aby po−

mohl někomu jinému, než je on
sám a navíc bezplatně. Stát se jím
může kdokoli, kdo má chuť po−
moct svým bližním, dosáhl věku
15 let a je pod záštitou akreditova−

né organizace.
Proč nemůže pomá−

hat sám, bez nějaké
organizace?
Pokud by kdokoli
přišel třeba do ne−
mocnice a řekl: „Od

teď sem budu chodit
za pacienty!“ vznikal

by tím ohromný
zmatek a přineslo
by to spíš problé−
my než užitek.

Proto ADRA v ČR už více jak 20 let
tuto činnost organizuje a zaštiťuje
tak, aby vše bylo dle zákona.
Co takový dobrovolník vlastně
dělá?
Podle výzkumů je v západní Evro−
pě největším problémem lidí sa−
mota. Nikoli nedostatek peněz, či
nemoci. Těžištěm činnosti dobro−
volníků je tedy trávit čas s lidmi.

Povídat si s nimi, zahrát si hru, číst
si nebo třeba zpívat. Fantazii se
meze nekladou.
Proč bych se měl stát dobrovol−
níkem? 
Motivace dobrovolníků je různá.
Pro někoho je
pomáhat ra−
dost, pro jiného
je to správná
věc, jiný si chce
vylepšit karmu.
My říkáme, že
pomocí si člo−
věk doplňuje
ADRANALIN.
Součástí cen−
tra bude také
o b c h ů d e k .
O co jde?
Každý má do−
ma oblečení a
věci, které ne−
potřebuje, ale je
škoda je vyhodit. Smyslem ob−
chůdku je umožnit lidem, aby po−
mohli ostatním tím, že tyto věci
darují do obchůdku a tím, že si
v obchůdku nakoupí to, co potře−
bují. Veškerý výtěžek jde totiž na
financování centra. Vedlejším

efektem je snižování ekologické
zátěže planety.
Mluvili jsme o času jako o daru…
Čas je v podstatě nejvzácnější ko−
modita, kterou my lidi máme, proto
také vznikla iniciativa VENUJ−
CAS.CZ, se kterou jsme se letos
spojili. Snahou iniciativy je upozor−
ňovat na možnosti, jak věnovat čas
ku pomoci ostatním. Jde o nadše−

né mladé lidi,
kteří pojedou na
ko loběžkách
z Ostravy do
Klatov a po ces−
tě budou do−
brovolničit v do−
movech pro se−
niory a dělat
sbírku na rekon−
strukci prostor
centra. Celá ak−
ce vyvrcholí 24.
8., kdy přijedou
na klatovské ná−
městí kolem 17.
hodiny a pro−
běhne slavnost−

ní předání daru. K iniciativě je mož−
né se přidat na jednu etapu nebo
celou cestu.
Více informací na adraklatovy.cz
na facebooku na venujcas.cz ne−
bo tel.: +420 776 132 557, e−mail:
nikola.novak@adra.cz.             (pi)

Pomáhat je radost i ctnost
Hodinou týdně lze měnit lidské životy

Nikola Novák, ADRA Klatovy
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Svoje věštecké, vizionářské a psycho−
analytické schopnosti jsem využil při
rozkrývání nevyřešených záhad
z minulosti. Navštívil jsem
několik hradů, zámků,
klášterů, poutních míst
a v Praze Karlův most,
abych pootevřel po−
myslnou skříňku zá−
had a pokusil se je
vysvětlit. Protože je
doba dovolených,
kdy většina z vás nav−
štěvuje nejrůznější
místa v České republice,
prozradím vám některá od−
halená tajemství.

Státní hrad a zámek v Čes−
kém Krumlově 
V zámecké zahradě jsou tři obrovské
pozitivní zóny, které ovlivňují celou
oblast. Nejsilnější pozitivní zóna je 750
metrů od středu zámecké zahrady. Její
střed je tam, kde se nachází letohrádek
Bellarie. Právě tady by se lidé měli cítit
velmi dobře a podle mne se zde vyléčí
i nemocní lidé při delším a pravidelném
pobytu. V tomto prostoru je třeba se po−
hybovat 30 dnů, aby se váš zdravotní
stav zlepšil. Jak působí tato silná pozi−
tivní zóna, se můžete přesvědčit sami
na sobě. Když do ní přijdete velice na−
štvaný, rozčilený, tak do 2 hodin se vám
výrazně změní nálada k lepšímu. Pozi−

tivní zóny v zámecké zahradě v Českém
Krumlově mě vedly k tomu, abych si

z navštívených míst udělal jakousi
stupnici pozitivních sil od

0 do 10. Český Krumlov
dostal 8, Praha 7,5,

Duchcov 2, Karlův
most 3, Karlštejn
7,8.

Zámek Dobříš 
Má zrcadlový sál,

který na první pohled
nevzbuzuje nějakou vý−

jimečnost. Ale přesto.
Benátská zrcadla jsou důvo−

dem, proč se návštěvníkům právě
zde tolik líbí. Celý zámek je pozitivní a
díky zrcadlům v zrcadlovém sále a jejich
energií dávají lidem prožívat pocit štěstí.
Při pobytu v tomto zvláštním prostoru
jsou návštěvníci schopni v sobě naku−
mulovat pocit štěstí až na rok a půl. Nej−
větší atrakcí je benátské zrcadlo v Dám−
ské ložnici. Podle legendy má mít kou−
zelnou moc. Kdo se do něj zadívá a bu−
de si něco přát, do roka se mu to splní.
Podmínkou je, že celý ten rok se nesmí
podívat do žádného jiného zrcadla. Jak
jsem zjistil, něco na tom je, ale jinak,
než je návštěvníkům předkládáno. V zr−
cadle jdou totiž zhmotnit negativní myš−
lenky. Lidé, kteří si přejí něco negativní−
ho, mají díky tomuto zrcadlu schopnost
negativní myšlenky zhmotnit.

Zřícenina
 hradu Trosky
Je jedním z nejnav−
štěvovanějším mís−

tem Českého ráje. Počátkem 15. století
získal hrad Trosky rytíř Ota z Bergova,
který se měl zmocnit legendárního opa−
tovického pokladu, když jeho oddíly vy−
plenily nedaleký bohatý opatovický
klášter. Poklad odvezl na hrad Trosky.
Podle mé věštby Ota z Bergova poklad
skutečně ukradl z opatovického kláštera
a ukryl do podzemních chodeb hradu
Trosky, kde je bohatství doposud. Podle
mých věšteckých indicií si myslím, že
poklad jednou bude nalezen a to za cca
20 let.

Město Litomyšl
Kromě významných osobností a
umělců navštívil dvakrát Litomyšl také
prezident T. G. Masaryk. K Litomyšli
ho pojí slečna Anna Chotětovská.
S Masarykem se seznámila v Husto−
pečích, kde byla na prázdninách. V té
době Masaryk byl ještě studentem a
do dopisů se podepisoval Vlastimil
Masaryk. Přátelství s Annou udržoval
i po jejím odchodu do Vídně. Anna
Chotětovská se pak vrátila do Lito−
myšle, ale nikdy se nevdala. Podlé mé
věštby to byla dívka, která žila ve snu
a nikoliv v realitě. Když procitla do rea−
lity, začala být psychicky nemocná.
Do T. G. Masaryka se zamilovala. Po−
dle mě on do ní nikoliv.
S Litomyšlí byla spojena také spisova−
telka Božena Němcová. Město bylo pro
ni maximálně dobrým místem Cesto−

vání a stěhování jí vůbec nedělalo do−
bře a ze všech míst, kde byli, Litomyšl
byla pro Boženu Němcovou nejzajíma−
vějším a zároveň nejvhodnějším mís−
tem. Lze říci, že měla smutný začátek
života a ještě smutnější konec. Kdyby
žila v harmonickém vztahu, mohla po−
dle mé věštby napsat více jak 10 zají−
mavých románů.

Hrad Kost
Právem je považován za jeden z nej−
významnějších gotických hradů ležící
v půvabném kraji Českého ráje. Jsou
zde tři pozitivní zóny, díky kterým je
stavba pevná a nedobytná. Ale stav−
bou opevnění se porušily toky energií,
a to narušilo pozitivitu zón. Kvůli tomu
je prostředí na hradě ponuré. Návštěv−
níci by mohli mít v tomto prostředí
chmurné myšlenky. Energie hradu bere
lidem radost ze života. Když se někdo
v tomto prostředí narodí, tak mu to to−
lik nepřijde. Když se přistěhuje, může
do tří měsíců pocítit smutek. To je dů−
vodem, proč hrad měl tolik majitelů. Tři
pozitivní zóny v prostoru hradu způso−
bují jeho pevnost a soudržnost. I kdyby
chtěl Jan Žižka hrad dobýt, jsem pře−
svědčen, že by to za 3,5 měsíce vzdal.
Přeji čtenářům klidnou a pohodovou
dovolenou, strávenou na pozitivních
místech, která je dostatečně nabijí
 životní energií.                           

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Je mnoho záhad a tajemství, 
která nejsou vysvětlena

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda tvrdí:
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Více než sedmitisícové město Pars−
berg ležící mezi Regensburkem a No−
rimberkem už několikrát prokázalo,
že má opravdový zájem
o partnerství i spolupráci
na české straně hranic.
Jde o centrum rozvojové
osy Řezno – Norimberg
i proto, že se nachází na
trase dálnice A3 Frankfurt
– Passau a z pohledu inve−
storů je tak zajímavým a
přitažlivým místem. Leží
uprostřed zalesněné krajiny Hor−
ní Falc v překrásném údolí, které si
v posledních letech získává stále vět−
ší oblibu u turistů. 
S touto výhodnou polohou a vlastním
sjezdem z dálnice je dostupné nejen sil−
niční dopravou, ale také po kolejích. Do
parsberských škol denně přijíždí 3000
studentů, z nichž drtivá většina dojíždí
právě vlakem. V Parsberku fungují čtyři
školy, nemocnice a pedagogické cen−
trum pro problematickou mládež. Nad
městečkem vyčnívá románský hrad
Parsberg, který patří ke třem největším
hradním komplexům vedle Salzburgu a
hradu v Tyrolsku. Hradní nádvoří každo−
ročně ožívá Parsberským jarem, v srp−
nu lidovými slavnostmi či Parsberskými
hradními Vánocemi. Ve spodní části pa−
mátky se na téměř deseti arové ploše
nachází muzeum nadregionálního vý−
znamu,  které obsáhne tisícileté dějiny.
Expozice je rozdělená na lidovou tvorbu
a část zaměřenou na dobu od Bismarka
až po Hitlera. 
Turisté ale ocení Parsberg i jako letovi−
sko. Centrum volného času Jura – Ma−
re je komplex bazénů pod širým nebem

s vyhřívanou vodou, vlnobitím, plavec−
kým a dětským bazénem, venkovní te−
rasou a kavárnou. V sousedství se roz−

kládá park, kde je možné
relaxovat, hrát plážový
volejbal, tenis či fotbal, a
sportovní hala.
I parsberská radnice sa−
mozřejmě čelí tlaku nut−
ných investic jak do soci−
ální oblasti, tak do škol−

ství, sportu a dopravní in−
frastruktury.

„V posledních letech jsme hod−
ně udělali pro kvalitu života a mladé ro−
diny. Podařilo se nám vybudovat tech−
nologický kampus, vysokoškolský are−
ál. Celkové náklady na jeho výstavbu
se pohybují kolem šesti milionů EUR,“
uvádí starosta Parsbergu Josef Bauer.

Technologický kampus
Parsberg−Lupburg
Nově vytvořené průmyslové centrum
kolem kampusu zabírá plochu 80000
metrů čtverečních. Jedná se  o poboč−

ku Technické univerzity v Deggendorfu
a východobavorské Technické školy
v Regensburgu. „Inovace a zpracování
moderních materiálů v digitalizovaném
výrobním prostředí se projeví na podni−
katelském prostředí celého okolí, což je
mimořádný přínos pro hospodářský

růst regionu.“ zdůrazňuje starosta Jo−
sef Bauer.
Technologický kampus může úspěšně
fungovat pouze tehdy, když Bavorský
stát vytvoří podmínky pro rozvoj nejen
v městských centrech, kde se podpora
soustřeďuje výlučně na velké průmys−
lové aglomerace, ale také v menších
regionech.
„To samo o sobě ale nestačí. Je potře−
ba odvahy, politického rozhledu, vize a
strukturované místní politiky přesahují−
cí hranice jednotlivých obcí. Vynikající
infrastruktura, připojení k dálnici, vlako−
vé spojení do Regensburgu a Norim−
berka a samozřejmě rychlý internet
k tomu nemalou měrou přispějí a celé
okolí z toho bude profitovat,“ věří
starosta Parsbergu a dodává, že nut−
ností je samozřejmě také investor.   

Sylva Heidlerová

Parsberg je město, kde se historie
setkává s moderní současností

Město se rozvíjí hlavně a především zásluhou starosty Josefa Bauera. Vždyť
v jeho čele stojí už od roku 2002.                                        Foto: Vlastimil Hálek.

Technologický kampus Parsberg – Lupburg. 

Pozvání do Bavorska

Projekt
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Rok se s rokem sešel a my máme opět možnost
hovořit s panem Josefem Šteflíkem, který vyučuje
původní čínské umění TAI JI QUAN v Klatovech. Je
to již osm let, co se mohou občané Klatov a okolí
věnovat tomuto nádhernému čínskému cvičení,
nebo lépe – systému sebekultivace. Taiji je prá−
vem považováno za mimořádný klenot dávné čín−
ské kultury, zejména pro jeho komplexní působení
na tělo i mysl člověka. Adepti tohoto umění, půvo−
dním určením bojového, se scházejí pravidelně
každé pondělí v tělocvičně klatovského gymnázia,
aby zdokonalovali sami sebe. 
Položili jsme panu Šteflíkovi opět po roce několik
otázek.
n Jak se klatovskému společenství Tai Ji Quan
daří? 
„Daří se nám dobře, děkuji za optání. Pokud mohu
být konkrétnější, podařilo se nám letos ustanovit
hned dvě společenství adeptů Tai Ji Quan. Jejich
rozdělení odpovídá výkonnosti cvičenců. Skupina
začátečníků cvičí každé pondělí od 18 hodin a sku−
pina pokročilých navazuje v 19.30. Dá se říci, že Ta−
iji stylu Chen již v tělocvičně klatovského gymnázia
zdomácnělo. Výuka probíhá dle původní metodiky
rodiny Chen, stylu, který mám tu čest dlouhodobě
studovat a praktikovat. Jmenuji jen krátce tři mé
hlavní učitele: Velmistr Chen Xiao Wang, současná
hlava stylu Chen, mistr Vít Vojta a mistr Josef Zvěři−
na. V duchu zavedené a původní metodiky probíhají
všechna naše cvičení.“
n Mohl byste našim čtenářům přiblížit, jak to na
vašich hodinách vypadá? 
„Ano. Celá cvičební jednotka tvoří ucelený komplex,
který byl vyvíjen po dobu několika staletí a takto
chápán je mimořádně cenný a bohatý. Dobrý učitel
se musí postarat o to, aby cvičenci pochopili nejen
myslí, ale i tělem. Využíváme proto dokonalého roz−
cvičení, průpravných cvičení, posilujících stojů a
principielných cvičení, které zavádějí principy Tai Ji
Quan do každého pohybu. Bez nich by bylo toto cvi−
čení neúplné a značně oslabené. Dobrý učitel zná
priority a úskalí toho, co učí. Detaily vytvářejí schop−
nost porozumění a přiblížení se ideálu. 
Právě tato kvalita se adeptovi odmění vyléčením

stávajících či zatím neprojevených nemocí, nárůs−
tem fyzické a energetické kondice, zvýšením
schopnosti koncentrace a klidu mysli. Všichni od−
cházejí z hodin obohaceni o něco mimořádného.
Jsem si jist, že je tomu i díky mým téměř třicetile−

tým zkušenostem s unikátními vnitřními metodami
bojového umění. S potěšením mohu oznámit, že ve
společenství pokročilých dokončujeme první sesta−
vu stylu – Stará Cesta – 74 pohybů a souběžně po−
kračujeme v nácviku nádherné sestavy s čínským
rovným mečem. Při této královské disciplíně srdce
znalce zaplesá.“ 

n Jaké je složení Vašich studentů a co mohou no−
váčci očekávat na Vašich hodinách? 
„Ve společenstvích školy Liang – I může cvičit sku−
tečně každý, kdo má upřímný zájem. Toto umění je
založeno na hlubokém porozumění nejen tělu a mysli,

ale i srdci člověka. Proto se lidé na našem cvi−
čení otevírají skutečným vnitřním hodnotám,
což se pozitivně projevuje v porozumění sobě
i ostatním. Atmosféra v takových kolektivech
je vždy velmi příjemná, plná zdvořilosti, vzá−
jemné úcty a porozumění.
Proto se rádi scházíme i mimo pravidelná cvi−
čení. Navštěvujeme společně zajímavá místa,
která jsou už od pradávných dob uzpůsobena
k práci s energií. Poznáváme tak naši historii
pod jiným úhlem pohledu. Kolikrát se musíme
s úctou sklonit před znalostmi dávných kultur,
jež věděli, co my již nevíme. Tento nový úhel
pohledu nám umožňuje lépe porozumět… po−
případě se i vrátit k tomu, co je pro nás i dnes
podstatné. Dá se říci, že se těšíme na místa,
kde se potkáváme sami se sebou. 
Mohu namátkou jmenovat několik zajímavých
setkání, kdy jsme navštívili například Pražský
hrad, Vyšehrad, Kladrubský klášter, Břevnov−
ský klášter, Svatou horu u Příbrami, ale i Kle−
novou, prehistorickou svatyni v Žinkovech,
a další. 
Známe se již léta. Mohu s potěšením konstato−
vat, že každým rokem vnímám to dobro, které
Taiji přináší. Lidský přerod cvičenců, jejich do−
bré zdraví i jejich dokonalejší porozumění živo−
tu. Jsem vděčný, že se mohu setkávat se vše−
mi, co mne i Taiji potřebují.“ 
n To zní dobře, jak se mohou zájemci přidat? 
„Jsem potěšen, že všech sedm společenství
školy Liang−I pokračuje a rozvíjí se. Případné

zájemce srdečně zveme nejen do Klatov, ale i do Plz−
ně, Horažďovic a Skelné Huti. Začínáme opět v září. 
Přehlednou tabulku všech společenství a zahájení no−
vého semestru najdete na našich webových strán−
kách www.taiji−chen.cz. 
Přeji vám i čtenářům Rozhledu vše dobré.“ rozloučil
se s námi Josef Šteflík, učitel školy Liang – I.       (pi)

Klenot TAI JI QUAN v Klatovech II
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Sušická provozovna RUMPOLD−P
s.r.o. se sídlem v Příbrami je na trhu
více jak 20 let. Společnost RUMPOLD
s.r.o.  se sídlem v Praze, která podni−
ká v odpadovém hospodářství v řadě
evropských zemí, vznikla v ro−
ce 1992 jako dceřiná společ−
nost rakouské firmy Rumpold
a.s. založené v roce 1913,
v současné době je členem
skupiny Saubermacher.
Provozovna v Sušici se soustře−
ďuje na region jihozápadních
Čech. Jejího ředitele Martina
Němečka jsme se zeptali.
n Jaké druhy odpadů jste
schopni zlikvidovat?
Kromě radioaktivních a výbuš−
ných všechny odpady. Od zá−
kazníků je odvezeme a zlikvidu−
jeme. Naše služby jsou kom−
plexní a klient se nemusí o nic
starat. Tak například je to svoz a likvida−
ce komunálního odpadu, biologicky
rozložitelného odpadu rostlinného pů−
vodu, nebezpečných odpadů, potravi−
nářských olejů, olejových emulzí, auto−
baterií, pneumatik, chladicího zařízení,
stavebních sutin, eternitu, skla, papíru,
plastu, kovu, zdravotnického odpadu,
prošlých léků, náplní do tiskáren a tak
dále. Jen pro zajímavost, PET lahve tří−
díme do čtyř druhů podle barvy. Máme
vlastní sběrný dvůr v Sušici pro obce

se kterými spolupracujeme. Provozuje−
me sběrný dvůr pro město Horažďovi−
ce, což je součástí komplexní služby.
Chci také připomenout, že všem fir−
mám, nejrůznějším organizacím

i jednotlivcům nabízíme skartaci jejich
nepotřebných dokladů.
n Pro jak velkou oblast zajišťujete
likvidaci odpadu?
Od Šumavy až po Český les. Když budu
konkrétní, jedná se o Sušicko, hlavně
obce na Šumavě, Modrava, Srní, Rej−
štejn, Prášily, dále Horažďovicko až
k Blatné, potom Klatovsko, Domažlic−
ko, Bělá nad Radbuzou, Česká Kubice.
V současné době obhospodařujeme 42
obcí, městysů, měst a ročně vytřídíme

okolo tisíce tun se−
parovaného odpa−
du. Dále máme
nasmlouváno bez−
mála 800 firem, pro
které zajišťujeme
veškeré služby sou−
visející s naší čin−
ností. Pro dalších
zhruba 250 zákaz−
níků, jako jsou lé−
kařské ordinace,
privátní lékaři a dal−
ší zdravotnická za−

řízení, provádíme likvidaci zdravotnic−
kého odpadu. Za loňský rok měla naše
provozovna obrat kolem 55 milionů ko−
run.
n Kde končí veškerý odpad?
V sušické provozovně máme třídící lin−
ku na separovaný odpad a v Horažďovi−
cích, odkud vozíme odpady na skládku
do Chrástu u Březnice z našeho překla−
diště, provozujeme ještě Deponii BRO.
Jestli jste měl na mysli, zda něco zůsta−
ne v Sušici, tak mohu každého ujistit, že
v Sušici ani v Horažďovicích nezůstane
vůbec nic.
n Objevili se nějaké novinky v likvi−
daci odpadu?
Jsou to hliníkové plechovky, kterých
stále přibývá. Pro ně zavádíme samo−
statné nádoby. Dříve to byl například

textil. Nyní rozjíždíme novou službu,
abychom vyšli vstříc obcím a městům.
Od 1. ledna roku 2020 budou mít po−
vinnost zajistit likvidaci rostlinných
a potravinářských olejů a tuků.
n Má šanci i běžný občan zažádat si
u vás o zlikvidování odpadu?
Samozřejmě. Jsme tady pro každého.
Stačí, když se s námi domluví a my při−
jedeme, odpad naložíme a zlikviduje−
me, také zajistíme legislativu. Nemusí
s ním mít žádné starosti. Když bude na−
příklad opravovat rodinný domek, tak
mu přistavíme kontejner a stavební od−

pad nebo eternit odvezeme. Umíme ob−
sloužit i toho malého zákazníka, aniž
bychom ho zatěžovali dalšími vícenák−
lady. Provozujeme totiž vozidla od Pick−
up přes dodávky až po kontejnerová
auta do nosnosti 12 t. U nás si mohou
všichni zákazníci koupit popelnice, kon−
tejnery, popelnicové zámky, stojany na
žoky, pytle a další zboží související
s odpady. Nádoby na sběr odpadu také
pronajímáme.
n Jaké další plány má sušická pro−
vozovna?
Plánujeme investice do třídící linky. Lo−
ni jsme rekonstruovali administrativní
budovu. Naše provozovna byla v rámci
společnosti RUMPOLD vybrána jako pi−
lotní projekt, abychom ověřili a vyzkou−
šeli společně s našimi zákazníky nové

způsoby třídění a likvidace odpadů, kte−
ré mají například v Německu nebo
v Rakousku. Jedná se například o svoz
separovaného odpadu přímo od zákaz−
níka. Jsme službou pro všechny. 
n Poskytujete i poradenské služby?
Každému ochotně poradíme a navrhne−
me takový způsob řešení, který splňuje
všechny legislativní předpisy v uvedené
oblasti a je pro zákazníka ekonomicky
výhodný. Našim cílem je poskytnout
komplexní kvalitní služby a poradenství
v oboru odpadového hospodářství je
samozřejmostí.                                 (re)

Ředitel sušické provozovny RUMPOLD−P s. r. o. Martin Němeček říká:

Zbavíme vás starostí s odstraněním
všech druhů odpadu. Čistě a jistě

Provozovna RUMPOLD−P s.r.o. v Sušici sídlí v ulici Nová 240 (blízko vlakového
nádraží). 

Ředitel sušické provozovny RUMPOLD Mar−
tin Němeček.

Sušická provozovna RUMPOLD pracuje s nejmodernější−
mi technologiemi sběru, svozu, třídění a likvidace odpadů.
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Měsíc srpen je pro žáky měsí−
cem prázdnin, ale i přesto se
již ve Středním odborném
učilišti Domažlice připravuje−
me na nový školní rok. Vše
se snažíme připravit nejen
na 2. září 2019, ale také na
oslavy Středního odborné−
ho učiliště v Domažlicích a
ve Stodě, které se budou
konat v pátek 15. listopadu
2019 v rámci dne otevře−
ných dveří jak v Domažli−
cích, tak i ve Stodě. V Do−
mažlicích slavíme 25. výročí
působení v současné budo−
vě školy v ulici Prokopa Ve−
likého 640. V roce 2016
jsme slavili 80. let od vý−
stavby vlastní budovy školy
(v roce 1936 v Thomayerově
ulici) Odborné školství
v Domažlicích má 140letou
tradici.
V tento významný den můžete
navštívit zajímavé přednášky,
praktické ukázky nových způ−
sobů úpravy pokrmů ve cvič−
né kuchyni nebo zažít oprav−
dový prožitek z vlastnoručně
připraveného dokonalého es−
presa, setkat se a pobesedo−

vat s našimi úspěšnými absol−
venty. Uvidíte jedno z nejmo−
dernějších strojírenských vy−
bavení v Rohově ulici, kde
probíhá odborný výcvik strojí−

renských oborů, s praktickými
ukázkami. Budete moci bese−
dovat se zástupci firem, do−
mluvit si sponzorování, stipen−
dia a další bonusy, které firmy

našim žákům nabízejí. Za bu−
dovou školy v ulici Prokopa
Velikého můžete zajít do truh−
lářské dílny, která je rovněž vý−
borně vybavená, podívat se
na práci na CNC stroji nebo
na laseru. Návštěva kadeřnic−
kého a kosmetického salonu
patří k příjemným zážitkům
našich zákaznic. Žákyně před−
vedou praktické ukázky s ná−
zvy: „Pedikúry se nebojte!“,
„Zázračné účinky laseru“,
„Galvanickou žehličkou proti
vráskám“ nebo nejnovější
trend v barvení vlasů „Duhové
barvení“ a jiné. Zajímavé ukáz−
ky předvedou žáci oboru
elektromechanik pro zařízení
a přístroje v zabezpečovací
technice, v robotizaci a auto−
matizaci.
Na oslavy, které se uskuteč−
ní dne 15. listopadu 2019, sr−
dečně zvu širokou veřejnost,
všechny zájemce o studium
na naší škole, absolventy a
všechny, kteří fandí odbor−
nému vzdělávání.

Ředitelka SOU 
v Domažlicích a Stodě 
Mgr. Zdeňka Buršíková

Ve SOU v Domažlicích a Stodě se už
nyní připravují na listopadové oslavy

Mezi vzácné a milé hosty, kteří navštívili SOU v Domažlicích a
prohlédli si učebny a odborná pracoviště, byl také první českos−
lovenský kosmonaut Vladimír Remek s manželkou Janou. „Vladi−
mír Remek se pochvalně vyjádřil o teoretickém i technickém zá−
zemí, které mají žáci a studenti na škole. Vysoce ocenil, že škola
má přímou spolupráci z firmami z regionu i z bavorské strany,“
sdělila nám ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě Mgr. Zdeňka
Buršíková (vpravo).
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Ano, je to neuvěřitelné, poslední so−
botu v měsíci srpnu, 31. 8. od 14.00
hodin se koná již 35. ročník známé
přehlídky country, folkových a tramp−
ských kapel Šumavský pařez v areálu
přírodního parketu Dolní Lhota u Kla−
tov. 
Pořadatelé zvou příznivce tohoto hu−
debního žánru k příjemnému prožití po−
slední prázdninové soboty za poslechu
písniček vonících romantikou dálek,
svobodou a kouřem ohňů lovců kože−
šin, kovbojů z širých plání, zlatokopů či
trampů. O vaše chutě se postará ob−

sluha místního baru a nepřízně počasí
netřeba se bát – vše je pod střechou.
Již od pátku mohou účastníci Šumav−
ského pařezu ve vlastních prostředcích
i přespat na místě konání. To vše jsou
informace důležité pro ty, kteří půjdou
na Šumavský pařez v Dolní Lhotě popr−
vé. Ostatní to již dobře znají a ví, jak to
na přehlídce chodí.
Ještě trochu čísel, když je to již 35.
ročník. Nebudete tomu věřit, ale za 34
let konání přehlídky na ní již vystoupilo
565 kapel a po letošním ročníku to bu−
de již 577 skupin. Dal jsem si práci

s tím, že jsem spočítal kapely, které
jsme představili – hrály třeba jen jed−
nou a dospěl jsem k číslu 317. Po le−
tošku to bude již 321 kapel, které stálí
příznivci mohli vidět a slyšet hrát. Je
smutnou pravdou, že
mnoho kapel, které
jsme tu představili,
se už rozešlo anebo
už neexistují, někteří
již hrají v nebeských
kapelách, proto je už
ani neuvidíte a ne−
uslyšíte, Zůstanou
jen v našich vzpo−
mínkách. Například
Voraři, Duo Potem−
ník, Wabi Daněk, Fal−
ton, Švorc, Minisen−
gři, Jolly band, CHBQ a další, nemohu
uvádět všechny, je jich mnoho. 
Všechny ty krásné koncerty, krásné
přehlídky, se mohly uskutečnit jen díky
nadšencům, kteří po celá léta dávají
program přehlídky dohromady, ale
hlavně díky sponzorům, kteří tuto akci
finančně podporují a tím ji umožní rea−
lizovat. Touto cestou chci za pořadatele
poděkovat všem sponzorům akce, kteří
nám léta pomáhají přehlídku realizovat.
Děkujeme!

Na co se můžete letos těšit:

Přijedou stálice přehlídky Trepka
z Nejdku u Karlových Var (33 účastí),
Roháči z Lokte, jihočeský Honza Bi−
can a Sešlí přátelé, folková Fregata
z Plzně, bluegrassová Dřevěná tráva
z Plzně. Představíme také čtyři nováč−
ky – Scarabeus z Prahy, Rakovnický

potok, BG Korpus z Milovic, Hop a Ša−
vani z Plzně a to vše doplní Bluegrass
Fany, Aplle a Sabina Uxová. Koncertní
přehlídkou vás provede moderátor
Karel Vanka. Tak se nezapomeňte zú−
častnit v sobotu 31. srpna i 35. roční−
ku Šumavského pařezu. A ti, kdo při−
jedou poprvé, nebudou litovat. Čekají
na něj přátelští účastníci, celková po−
hoda a báječná hudba. Vždyť to dělá−
me pro vás. 

AHOJ váš Ringo

Šumavský pařez – 35. ročník

Kapela Fregata

Skupina Roháči
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Ryzí zlato je platidlem od nepaměti
a zárukou stabilní vysoké ceny, která
v podstatě neustále roste. Trochu ji−
nak je tomu u šperků. Staré šperky
mají cenu pouze v obsahu zlata a ni−
koliv jako výrobku s přidanou hodno−
tou. Takové zlato není vhodné k drže−
ní jako domácí rezerva ani není vhod−
né ho nakupovat jako investici, pakli−
že se nejedná o náročné šperky,
např. s drahými kameny. Staré

zlato lze velmi dobře zpeněžit ta−
ké v Plzni u solidní instituce, a to
ve Zlaté Bance. Paní Strnadová
se to dozvěděla od své známé,
která se jí zmínila o nás.

Paní Strnadová měla doma
staré prsteny, ještě po prarodičích,
několikero rozbitých náušnic a stříbr−
nou minci. Netroufala si je prodat, ale
zašla k nám, aby si udělala předsta−
vu, jakou hodnotu asi mohou mít. Jak
paní Strnadová říká: „Byla jsem pře−
kvapena, když mi ten milý pán ozná−
mil, že těch pár věcí mohou ode mě
odkoupit za 9 500 Kč!  Chvíli jsem
váhala, ale nakonec jsem do toho šla.
Když teď někde slyším, že se někdo
bojí nebo neví, kde prodat zlato nebo
stříbro, velice ráda se mu zmíním
o možnosti prodeje ve Zlaté Bance.“

Jak vidíte, i z drobností, které Vám
leží doma, můžete získat nemalé 

peníze, kterými si můžete vylepšit ro−
dinný rozpočet a třeba si něco koupit,
po čem již delší dobu toužíte, nebo
udělat radost svým blízkým. Přijďte
k nám a nechte si cenu Vašich šper−
ků, mincí i jiných předmětů ze zlata či
stříbra ocenit. Obslouží Vás ochotný
a odborně proškolený personál. Ne −
váhejte a přijďte se přesvědčit ke

skutečným odborníkům. Vše bez
průtahů a s profesionálním zjištěním
ryzosti kovu.

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

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

12:30 – 17:00
+420 374 446 552
www.zlatabanka.com

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům. 

Máte doma staré šperky a nevíte 
co s nimi? Potřebujete peníze?

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

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

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

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

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

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

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

pro školní rok 2019/2020:

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin 
a také kdykoliv po telefonické domluvě.

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

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

Stále přijímáme žáky 
na denní i dálkové studium všech oborů

pro školní  rok 2019/2020.

1. 10. 2019 zahajuje vzdělávání Konzultační středisko 
Vysoké školy Uherské Hradiště ve Staňkově. 
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

POZOR NOVINKA
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KLATOVY
Kino Šumava    

11.8. v 17 h – TOY STORY 4
11.8. ve 20 h – NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
12.8. ve 20 h – SPIDER−MAN: DALEKO OD
DOMOVA
18.8. v 17 h – HODINÁŘŮV UČEŇ
18.8. ve 20 h – TENKRÁT V HOLLYWOODU
19.8. ve 20 h – RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS
A SHAW
25.8. v 17 h – TOY STORY 4 (3D)
25.8. ve 20 h – KRVAVÁ NEVĚSTA
26.8. ve 20 h – ANNA

Letní kino
7.8. ve 21 h – MIA A BÍLÝ LEV
8.8. ve 21 h – ŽENY V BĚHU
9.8. ve 21 h – MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ
HROZBA
10.8. ve 21 h – LVÍ KRÁL
13.8. ve 21 h – NA STŘEŠE
14.8. ve 21 h – TERORISTKA
15.8. ve 21 h – PSÍ DOMOV
16.8. ve 21 h – LOVENÍ
17.8. ve 21 h – TOY STORY 4
20.8. ve 21 h – LÉTO S GENTLEMANEM 21.8.
ve 21 h – ALADIN
22.8. ve 21 h – SKLENĚNÝ POKOJ
23.8. ve 21 h – POKÉMON: DETEKTIV PIKA−
CHU
24.8. ve 21 h – HODINÁŘŮV UČEŇ
27.8. ve 21 h – SPIDER−MAN: DALEKO OD
DOMOVA
28.8. ve 21 h – HODINÁŘŮV UČEŇ
29.–31.8. ve 21 h – PŘES PRSTY
Kontakt – 376 311 342

MKS Klatovy
7.8. v 18 h – LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY: WE−
GET ROCK, EKG HEART ROCK – náměstí Míru
9.8. v 18 h – HUDEBNÍ PÁTKY V RENESANČ−
NÍM DVORKU: MARTA TÖPFEROVÁ & MI−
LOKRAJ
14.8. v 18 h – LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY: RA−
DIATOR, LIBERATE
16.8. v 18 h – HUDEBNÍ PÁTKY V RENE−
SANČNÍM DVORKU: DÁŠA ZÁZVŮRKOVÁ,
PETR MACHÁČEK A JAKUB ŠAFR TRIO –
ČERNOBÍLÝ KONCERT
17.8. ve 14 h – COUNTRY ODPOLEDNE:
F.R.C, MHS PLZEŇ A BLUEGATE S ILON LE−
ICHTOVOU – letní kino nebo náměstí Míru 
21.8. v 18 h – LETNÍ HUDEBNÍ STŘEDY: UN−
GELLERKA – malá dechovka
23.8. v 18 h – HUDEBNÍ PÁTKY V RENE−
SANČNÍM DVORKU: DVOJKONCERT IVO JA−
HELKA & MIROSLAV PALEČEK
31.8. ve 21 h – JANEK LEDECKÝ & BAND –
náměstí Míru, v 19 h – PŘEDKAPELA LORD
ROCK
Kontakt – 376 370 922
www.mksklatovy

Vlastivědné muzeum 
Dr. Hostaše 

Výstavy v hlavní budově muzea: 
do 29. 9. 2019 – PEKelněSESOustřeď A JINÉ
KARETNÍ HRY – výstava karetních stolních her
do 29. 9. 2019 – NOVÉ PŘÍRŮSTKY V MU−
ZEJNÍCH SBÍRKÁCH – výstava nově získa−
ných historických předmětů z různých muzej−
ních oborů
do 29. 9. 2019 – LUBOMÍR PĚKNICE – výsta−
va obrazů
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz  

Městská knihovna 
Klatovy

22.8. v 8.30 h – BRAIN&BREAKFAST: HOD−
NOTOVÝ LEADERSHIP aneb jak může oby−
čejná touha pomáhat být smyslem práce a
pokora zdrojem sebevědomí – přednáška,
spol. sál
26.8. od 9 do 12 h – DÍLNIČKY HRAJEME SI
(NEJEN) S PAPÍREM: ZVÍŘÁTKA Z RULIČEK
27.8. od 9 do 13 h – NÁDVOŘÍ KNIHOVNY:
VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU – kurz pro děti i
dospělé, přihlášky v ODM – tel.: 376347472
nebo e−mail: detske@knih−kt.cz do 26. 8.
2019
28.8. od 9 do 13 h – DÍLNIČKY HRAJEME SI
(NEJEN) S PAPÍREM: DEN PRO MALÉ VÝ−
TVARNÍKY
29.8. od 9 do 12 h – DÍLNIČKY HRAJEME SI
(NEJEN) S PAPÍREM: ZABAL SI SVOU KNIHU
Kontakt – www.knih−kt.cz

Bistro Vlaštovka
Hudební zahrada 2019:
9.8. ve 20 h – N.O.H.A.
23.8. ve 20 h – JAZZ Q MARTINA
 KRATOCHVÍLA
Kontakt – 721 482 727
www.bistrovlastovka.cz

JANOVICE
NAD ÚHLAVOU

Kulturní akce
12.8. v 17 h – RÁDA FOTÍM STARÝMI
SKLÍČKY – vernisáž fotografií A. Kratochvílo−
vé, výstava do 30. září, městská knihovna
24.8. ve 20 h – ŠPEJBL’S HELPRS – AC/DC
REVIVAL – nádvoří pivovaru, vstup zdarma

SUŠICE
Kulturní akce

23.–24.8. 2019 – OSTROV SANTOS: FESTI−
VAL METAL MADNESS VI – 10 kapel z ČR i
zahraničí, v pátek zdarma Rocková opera Kla−
divo na pýchu + projekce

TĚCHONICE
Divadelní stodola

6.–7.9. − DIVADELNÍ SOUBOR ZMRZLÍK:
PETR PAN + RAJČATOVÉ SLAVNOSTI +
KAPELA MRKLM (6.9.)+ KAPELA THE
BROWNIES (7.9.) – více info na www.zmrz−
lik.info

KAŠPERSKÉ 
HORY

Kulturní akce
08.08. ve 14 h – KOLEM PRANÝŘE ZA VÝ−
HLEDY – vycházka
08.08. – ZÁZRAČNÉ ŠUMAVSKÉ STUDÁN−
KY – výstava fotografií, 8.8. vernisáž v 17 h
ve vestibulu kina
09.08. v 10 h – JEDOVATÉ ROSTLINY V
PŘÍRODĚ – botanická vycházka 
09.08. ve 20 h – VARHANNÍ KONCERT JA−
ROSLAVA TŮMY – kostel sv. Markéty
09.08. ve 21:30 h – LETNÍ KINO: TERORIST−
KA – ČR, černá komedie

10.08. ve 14 h – ZA HISTORIÍ RÝŽOVÁNÍ
ZLATA NA ŠUMAVĚ
12.08. v 10 h – HLEDÁNÍ ŠUMAVSKÝCH
SKŘÍTKŮ – areál Střediska environmentální
výchovy v K. Horách
13.08. ve 14 h – Z OVČÍNA: TVOŘIVÁ DÍLNA
13.08 v 17 h –  PRÁZDNINOVÉ FILMOVÉ
ÚTERKY PRO DĚTI: PŘÍŠERKY Z VESMÍRU –
kino
14.08. ve 13 h – TVOŘENÍ – výroba ovocných
džemů, spol. místnost DPS 
14.08. v 19 h – POHLEDY DO KRAJINY: KRA−
JINA A LIDÉ SEVERNÍHO VIETNAMU
15.08. v 09 h – LETNÍ VYCHÁZKA ZA PŘÍRO−
DOU A HISTORIÍ – Srní − Horní Hrádky − Povy−
dří − Kamenný dům 
16.08. ve 13 h – RUČNÍ VÝROBA SKLENĚ−
NÝCH KORÁLKŮ (PÁTEŘÍKŮ) NA SKLÁŘ−
SKÉM KAHANU   
16.08 ve 21 h – LETNÍ KINO: ZOUFALÉ ŽENY
DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI – ČR, komedie
19.08. v 10 h – ROSTLINY NAŠICH BABIČEK
– botanická vycházka 
20.08. v 10 h – MALÝ A VELKÝ BABYLON –
vycházka za přírodou a historií 
20.08 v 17 h – PRÁZDNINOVÉ FILMOVÉ
ÚTERKY PRO DĚTI: PSÍ VELIČENSTVO – kino 
21.08. ve 13 h – TVOŘIVÉ DÍLNY: PRSTOVÉ
LOUTKY – vestibul kina K. Hory
22.08. ve 13 h – ČÍTÁRNA: MATKA TEREZA
„POJĎ, BUĎ MÝM SVĚTLEM“ – spol. mís−
tnost DPS K. Hory
22.08. ve 14 h – TVOŘIVÁ DÍLNA: ANTISTRE−
SOVÉ MALOVÁNÍ A PERGAMANO

23.08. v 09 h – PO STOPÁCH ZLATOKOPŮ –
vycházka do Amálina údolí, na program se
prosím přihlaste
23.08. v 19 h – ENIGMATICKÉ VARIACE – div.
hra, hrad Kašperk
23.08. ve 20 h – ENSEMBLE INÉGAL: KON−
CERT PŘI SVÍČKÁCH – místo konání bude
upřesněno
23.08 ve 21 h – LETNÍ KINO: TRABANTEM
TAM A ZASE ZPÁTKY – parčík pod kinem
24.08. v 10:30 h – VÁZÁNÍ VORŮ A PLAVBA
PO VCHYNICKO−TETOVSKÉM KANÁLU
26.08. v 09 h – KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLE−
DY – vycházka 
27.08 v 17 h – PRÁZDNINOVÉ FILMOVÉ
ÚTERKY PRO DĚTI: DUMBO – kino
27.08. v 19 h – POHLEDY DO KRAJINY: KRA−
JINA A LIDÉ SEVERNÍHO VIETNAMU
28.08. ve 13:30 h – ROZLOUČENÍ S LÉTEM –
spol. místnost DPS K. Hory
29.08. ve 14 h – Z OVČÍNA – TVOŘIVÁ DÍLNA
30.08 v 18 h – POKLAD MLYNÁŘE JAKUBA –
div. pohádka v provedení kašperskohorského
divadelního souboru, kino Kašperské Hory

STAŇKOV
Kulturní akce

31.8. ve 21 h – MASH ROCK – letní parket u
sokolovny

HORAŽĎOVICE
Kulturní akce

10.8. v 10 h – ŽELEZNÝ HASIČ O POHÁR
MĚSTA HORAŽĎOVICE – Mírové náměstí
17.–18.8 – MARIÁNSKÁ POUŤ – tržiště
24.8. – MEMORIÁL M. ŠIMKA – tenis. kurty
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HLEDÁM spolupracovníky na po−
zici welness poradce, práce z do−
mu, vhodné i pro studenty a ma−
minky na MD. Tel.: 737832914, e−
mail: kami.skriv@seznam.cz. RR
90435

NOVĚ otevřené call centrum v
Klatovech nabízí poslední volná
místa. Pro info volejte
603554334. RR 90459

PŘIJMU brigádníky – studenty,
důchodce, ženy na MD – do za−
hradnictví. Sběr okurek a jahod.
Tel.: 604978604. RR 90634

JSTE VYUČENÁ CUKRÁŘ/KA???
Hledáte ZAJÍMAVOU práci v NA
HORÁCH s ubytováním zdarma?
V dlouholeté zaběhlé a vyhlášené

kavárně – cukrárně, s bohatými
zkušenostmi a mnoha oceněními,
přijmeme na hlavní pracovní po−
měr cukrářku. Požadujeme praxi
v oboru. Více informací na tel.:
725835555. RR 90628

NABÍZÍM instalatérské práce v
bytech a rod. domcích. Plzeň a
okolí. Tel.: 736181904 KŘI PM
190109

DÍVKY − ŽENY 19−xx let štíhlé i sil−
nější postavy, trápí vás nedosta−
tek peněz? Jste klidné povahy,
spolehlivé? Pak máte jedinečnou
příležitost stálého výdělku (i při−
výdělku) v diskr. erotickém privát−
ku. Výplata denně, bezpečí, poho−
dička. Jsem žena, začátečnicím
poradím. Na SMS se ozvu, pište
na tel.: 607477727 (ubytování
možné). KŘI PM 190116

URGENTNĚ hledáme k prodeji byty
do 70 m2 v panelových i cihlových
domech v Klatovech a Domažli−
cích. Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí. Celá
transakce je dokončena v řádech
dnů. Možnost vyplatit zálohu pře−
dem. Exekuce či zástavy vyřešíme.
INSTINKT REALITY s.r.o., VOLEJ−

TE ZDARMA 800737309. PM
190053

NUTNĚ poptáváme ke koupi pro ro−
dinu lékaře byt 3+1 s lodžií v Kla−
tovech. Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt může být v
jakémkoli stavu i rekonstrukci. Ce−
na do 1,6 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190054

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1/3+1 o min. výměře 50 m2
kdekoliv v Domažlicích. U vyšších
pater podmínkou výtah. Cena do
1,5 mil. Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o., VOLEJ−
TE ZDARMA 800737309. PM
190055

PŘENECHÁM zavedenou prodej−
nu bazaru poblíž centra (Plánická
ulice), více info na 736641615,
608353653. RR 90496

PRONAJMU reprezentativní pro−
story v centru města Klatov, pří−
zemí, cca 100 m2. Součástí je
vlastní parkoviště, pergola a 2 te−
rasy, sociální zázemí. Vhodné ja−
ko kanceláře, ordinace apod.
Možnost i pronájmu bytu. Tel.:
602614480. RR 90505

PRONAJMU nový podkrovní byt
3KK, 14 km od  Klatov, s balkónem
a se zahradou,  95 m2, slunné mís−
tnosti, klidné prostředí, vhodné pro
mladou rodinu i pro seniory. Tel.:
604867469. PM 190035

PRONAJMU zařízený byt 2+1 s
balkonem Klatovy, Plánické před−
městí. Tel.: 602138525. RR 90649

PRO ZAMĚSTNANCE obchodních
firem hledáme byty k pronájmu po
celém Plzeňském kraji. Nabídněte
nám svůj byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti a právní
servis po celý nájemní vztah samo−
zřejmostí. Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190048

PRONAJMEME váš byt do 14 dnů.
Oslovte prostřednictvím naší kan−

celáře tisíce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s velkými fir−
mami, pro jejichž zaměstnance hle−
dáme čisté byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme pouze so−
lidní klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis, převo−
dy energií a klientský servis po ce−
lou dobu nájmu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá! IN−
STINKT REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM 190047

KERAMICKOU pec, typ: MP 150,
vnitřní rozměry pece: š. 43cm, h.
56cm, v. 65cm, výška pece se
stojanem: 1735mm, výrobce:
Rumler Jiří, Plzeň. Pec je po kom−
pletní generální opravě. Cena:
74.000 Kč, tel.: 604401388. RR
90465

TÉMĚŘ nepoužívanou kasu EET
Euro−50 Mini. Původní cena skoro
8.000 Kč, nyní 4950 Kč. Tel.:
604401388. RR 90466

ŠPAJZ v. – 155cm, š. – 63cm, d. –
66cm, dohoda jistá, tel:
704082772. RR 90503

CIRKULÁRKU dom. výroby, silný
motor, dále králíkárnu, sud od nafty
+ ruční pumpu. Tel.: 605325131.
RR 90615

KOŇSKOU obracečku a nahrabo−
vačku píce. Tel.: 602159780. RR
602159780

SUDY 200litr. plech pozink s víkem
200 Kč, menší sporák na tuhá pali−
va 1000 Kč, litinová starožitná
kamna Vulkan 700 Kč, větší dětské

kolo 350 Kč, elektrický mlýnek na
maso 1400 Kč, KT, tel.:
702987712. RR 90639

ELEKTRICKÝ skládací invalidní vo−
zík ve velmi pěkném stavu, nové
baterie, nově provedená generálka,
nové pneu i duše. Snadno se pře−
váží v autě – mezi sedačkami. Cena
16.000 kč.  Tel. 606298202. RR
90643

PRODÁM střešní nosiče 2 ks na
vozidlo Citroen C3 + 4 ks nosiče
kol na tyto střešní nosiče. Perfek−
tní stav, důvod prodeje: Mám no−
vé auto, na které nejdou. Cena
2000 Kč. Telefon 775975987. Vo−
lat kdykoli. PM 190108 

PRODÁM automatickou pračku
Whirpool na 5 kg, plnění vpředu,
zánovní, záruka do 9.2.2021. Cena
5.000 Kč. Dále prodám kulatý sto−
lek průměr 60 cm, výška 55 cm.
PC 3.600 Kč, sleva na 1.200 Kč.
Tel.: 608898069. PM 190102

PRODÁM mobilní buňky UNIMO,
více druhů, rozměry 6 m x 2,5m x
3 m, po montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek apod., Ej−
povickou buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláštění – jem−
ně vlnitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč.  jističů a osvět−
lení. Podlaha, strop a stěny zateple−
né. Slušovickou buňku, obloženou
palubkami. Buňky jsou v pěkném
stavu. Cena od 25.000 Kč. Dále
prodám maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k okamžitému
používání. Zajištění dopravy na
místo určení.  Tel.: 604867469. PM
190026 

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, Pl−
zeň  a okolí. Možnost  naložení a
zajištění dopravy. Tel.: 603383211.
PM 190027 

PRODÁM zemědělský stroj Škoda
180 s nakladačem a druhý bez na−
kladače s rameny do pluhu. Ve vel−
mi pěkném stavu, nový lak, cena
dohodou. Tel.: 604867469 PM
190028 

PRODÁM ocelovou nádrž z vagonu
20 m3, vhodná na jímku nebo na
vodu. Tel.: 604867469 PM
190029    

VOJENSKÉ muzeum se zaměře−
ním na okupaci a osvobození zá−
padních Čech pro doplnění expo−
zice vykoupí za velice slušné ce−
ny: Vojenskou techniku (i části),
motocykly, automobily. Dále
chladné zbraně – Kordíky, dýky,
tesáky, šavle, kordy, bajonety,
apod. Dále uniformy, letecké
bundy, maskované oblečení,
převlečníky, pláštěnky, celty,
stany, nebo dílce, čepice, kalho−
ty, saka, boty, holínky a pod. Dá−
le výstroj − helmy, dalekohledy,
optiky, vysílačky, vyznamenání,
odznaky, opasky, přezky, pou−
zdra na pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, ešusy, čutory, lopatky,
torny, telata, spacáky, apod. Zá−
jem máme o veškerou vojenskou
tématiku a vybavení do roku
1950. Velice děkujeme za nabíd−
ky i případné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.

PRODÁM kardany  za traktor,
velký výběr, krátké, dlouhé,
se spojkou, s homokinetic−
kým kloubem atd. Ceny od
1000 Kč. Tel.: 604589329.
RR 90021

PRODÁM voznici  na podvo−
zku 3 a 4000 litrů.  Cena
18.000 Kč. Tel. 604589329.
RR 90020
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PRODÁM nový stroj  Briggs
Stratton  20 Hp dvouválec,
dvounožový se záběrem 102
cm, koš 300 litrů. Cena je
77.000 Kč. Tel. 604589329.

PRODÁM fekál 3000 litrů s
příslušenstvím, ihned do pro−
vozu, cena 45.000 Kč. Tel.
604589329.
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VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Dne 14. 8. 2019 uply−
ne 50 let, kdy jsme se
s bolestí rozloučili
s naším drahým, obě−
tavým, starostlivým ta−
tínkem a dědečkem,
panem

Josefem Pajerem,
mlynářem 

v Chlistově.
S láskou na Tebe vzpomínají dcera Anna
a vnoučata Jitka, Iva, Karel, Květa, Eliška,
Jana a Eva s rodinami.

Dne 19. května 2019
uplynulo 5 let od úmr−
tí paní 
Anežky Maškové

z Milenců 

a 14. července
2019 uplynulo 10
roků ode dne, kdy
nás navždy opustil
pan 

Josef Mašek. 
Stále vzpomínají dcery s rodinami.  

Čas ubíhá a velká bo−
lest zůstává.
Dne 4. 8. 2019 uply−
nulo 10 let od úmrtí
pana
Emanuela Souška

a dne 22. 9. 2019 to−
mu bude 7 let, kdy od
nás navždy odešla
paní 
Dorota Soušková

ze Žížnětic.
Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Měl rád všechny ko−
lem sebe, pro ně žil a
chtěl žít. Srdce se
však zastavilo a musel
odejít.
Dne 31. 7. 2019 uply−
nul 1. smutný rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Václav Bláha z Chudenic.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dce−
ra Lucie s rodinou a synové Robert a Vašek
s rodinami a ostatní příbuzní. Všem, kteří si
vzpomenou s námi, děkujeme.

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

Zdá se mu o těch,
které miloval a kteří

milovali jeho.
Dne 20. srpna 2019
uplyne 8. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil

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

Už jen kytičku na hrob Ti
můžeme dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat. 
Dne 22. července
2019 uplynulo již 20
let, kdy nás opustila
naše teta, paní 
Milada Vondrysková

z Klatov. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Stále
vzpomíná rodina Řeřichova. 

Kdo byl milován, nebu−
de nikdy zapomenut.
Dne 29. 7. 2019 uply−
nulo 32 let od doby,
kdy nás navždy opusti−
la naše milovaná ma−
minka

Miloslava 
Irlbeková.

S láskoui vzpomíná celá rodina.V neznámý svět šla jsi
spát. Zaplakal každý,
kdo měl Tě rád. 
Dne 26. 7. 2019 uply−
nulo 12 let od tragic−
ké smrti paní 

Marie Vozkové
rozené Voráčkové

z Točníka. 
S láskou vzpomínají dcery Markéta a Blanka
s rodinami a syn František. 

Dobrý člověk nikdy ne−
umírá v srdcích těch,
kteří ho milovali.
Dne 22. 7. 2019 uply−
nul 2. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustil pan

Jaroslav Strolený
ze Zborov.

Stále vzpomínají manželka, dcery s rodinami
a ostatní příbuzní.

Dotlouklo srdce drahé maminky, odešlo na
věčnost spát. Maminko zlatá, zůstaneš s ná−
mi ve věčných vzpomínkách.

Dne 2. srpna 2019 by
se dožila 76 let paní

Libuše Rožánková
z Klatov.

Stále vzpomíná a nikdy
nezapomene manžel,
děti Vláďa a Jana s ro−
dinami.

Nezemřel jsem, neboť
vím, že budu žít stále
v srdcích těch, kteří mě
nepřestanou milovat.
Dne 15. srpna 2019
uplyne 4. 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.

Kdo Tě znal, ten vzpo−
mene, kdo tě měl rád,
nikdy nezapomene. 
Dne 16. 8. 2019 uply−
ne již osm smutných
let ode dne, co nás
navždy opustil pan 

Ing. Vojtěch Laho
z Klatov. 

S láskou vzpomínají manželka Jája, děti
a vnoučata.

Těžké bylo se s Tebou
loučit, ještě těžší je bez
Tebe žít. Zlý osud nám
Tebe vzal a my tu musí−
me bez Tebe žít dál. Ta
rána stále bolí, zapo−
menout na Tebe nám
nedovolí.
Dne 29. srpna 2019
vzpomeneme 1. smut−

ného výročí, kdy nás navždy opustil milo−
vaný a drahý manžel, tatínek, bratr, děde−
ček a pradědeček…

pan Josef Kaas z Močerad.
S bolestí v srdci vzpomínají manželka, dce−
ry s rodinami, vnoučata a všichni blízcí pří−
buzní.
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Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše
vzpomínat. 
Dne 12. srpna 2019
si připomeneme 5. vý−
ročí, kdy nás navždy
opustil pan 

Miloslav Hodek.
S láskou vzpomíná celá rodina. Děkujeme
za tichou vzpomínku. 

Maminky neumírají,
maminky jen usínají,
aby se probouzely
v srdcích svých dětí.
Dne 9. 7. 2019 uply−
nulo 7 smutných let,
co nás navždy opusti−
la naše milovaná ma−
minka, babička, paní

Tereza Jandová z Hvízdalky.
S láskou vzpomínají děti s rodinami, za
 tichou vzpomínku všem děkujeme.

Ztichlo navždy srdce
zlaté, zhasl na Tvých
očích svit, není lehké
bez Tebe žít…
Dne 23. 8. 2019 uply−
ne 1. smutný rok ode
dne, co nás navždy
opustil pan

Milan Uldrich
z Dešenic.

Vzpomínají manželka Boži, dcera Bohunka
a Monika, zeť Vašek, vnoučata Lenka, Anič−
ka a Patrik.

Tak jak z Tvých očí zá−
řila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 7. srpna 2019
uplynou dva smutné
roky od chvíle, kdy
nás navždy opustila
paní 

Jaroslava Hřebcová z Nýrska. 
S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají
rodiče Jaroslava a Ladislav, manžel Jiří,
bratr Ladislav s rodinou, dcera Petra, dcera
Jaroslava s rodinou a ostatní příbuzní. 

Měla jsem ráda život, chtěla jsem s vámi
být, přišla chvíle zlá, musela jsem odejít…

Dne 13. srpna 2019
uplyne 10 smutných
let od tragické smrti
naší drahé maminky,
manželky, dcery, sna−
chy, sestry, švagrové
a tety, paní

Vendulky Hessové
z Vrhavče.

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 5. srpna 2019
uplynulo 10 let od
úmrtí pana 

Zdeňka Bayera
z Újezdce. 

Vzpomíná manželka
Vlasta, děti Zdeněk,
Iveta a Jitka s rodina−
mi. Děkujeme všem,

kdo si vzpomenou  s námi. 

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. 2019 uplyne 3. smutný rok od
chvíle, kdy nás opustila

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

Měl jsi nás rád, my Te−
be ještě víc, přišla zlá
chvíle a Tys musel
odejít.
Dne 26. srpna 2019
tomu bude již 29 let
ode dne, kdy od nás
navždy odešel pan

František Müller
z Klatov.

S láskou a úctou stále vzpomínají dcery
s rodinami.

Kdo Tě znal, v dobrém
vzpomene, kdo Tě mi−
loval, nikdy nezapo−
mene.
Dne 23. července
2019 uplynulo 15
smutných let, kdy nás
navždy opustil pan

Adolf Vojta z Nové
Plánice.

S láskou a úctou stále vzpomínají děti s ro−
dinami a vnoučata.

Čas rychle ubíhá, ale
bolest v našich srd−
cích je stále stejně
hluboká…
Dne 18. srpna 2019
uplynou dva roky ode
dne, kdy od nás na−
vždy odešel pan

Josef Kaisr 
z Měcholup. 

Vzpomíná manželka, dcera a syn s rodina−
mi, rodina syna Josefa a ostatní příbuzní.

Když dozní píseň života a
Tvůj hlas se ztratil v dál,
nám osud smutné vzpo−
mínky na Tebe zanechal.
Dne 24. července 2019
uplynul 6. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustil pan

Ing. Václav Němeček
z Koryt u Klatov.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 6. 8. 2019 uply−
nulo třetí výročí úmrtí
pana
Václava Holuba.

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

Kdo byl milován, nebu−
de nikdy zapomenut.
Naše maminka

Magdalena 
Dolejšová

zemřela 11. 2. 1982.

Tatínek 

Ludvík Dolejš 
zemřel 8. 8. 1982, 
Ježovy.
S láskou vzpomínají
dcery Marie, Anna,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME
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31. 7. 2019 uplynulo 5
let, kdy nás opustila
naše maminka 

Jaroslava 
Soušková 

z Lukavice.
Kdo jste jí znal prosím
připojete se k naší
vzpomínce. Dcery
Blanka a Jarka s rodinou.

Dne 24. 8. 2019 by
oslavil již 84 let pan 

Milan Mészáros 
z Vřeskovic 
u Přeštic. 

Zároveň 27. 8. uplyne
již 2. smutný rok od
chvíle, co nás náš dra−
hý tatínek navždy
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 bu−
dou kolem sebe stále mít, že dokážeš pora−
dit, 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.

Jen svíce hořící a hez−
kou kytici Ti na hrob
můžeme dát, chvíli
postát a s láskou na
Tebe vzpomínat.
Dne 26. srpna 2019
by se dožil 90 let pan

Ladislav Troch
z Těšetin

a letos 26. srpna uplyne první smutný rok,
kdy od nás navždy odešel.
S láskou a úctou vzpomíná a nikdy nezapo−
mene dcera Maruš, vnoučata, pravnoučata,
prapravnučka Emmička a ostatní příbuzní.

Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás…
Dne 14. srpna 2019
uplyne pátý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila paní

Marie Tomášková
z Hojsovy Stráže.

S láskou vzpomínají dcery Marie a Věnka
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Jen svíce hořící a hez−
kou kytici Ti na hrob
můžeme dát, chvíli po−
stát a s láskou na Tebe
vzpomínat.
28. srpna 2019 by se
dožila 90 let naše ma−
minka

Jiřina Heidlbergerová z Poleně.
S láskou vzpomínají všechny děti, vnoučata
a pravnoučátka. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

Kdo byl milován, ne−
bude zapomenut…
Dne 7. srpna 2019
uplyne 13. smutný
rok, co nás navždy
opustila naše drahá,
milovaná manželka,
maminka a babička,
paní

Emilie Lejsková roz. Bauerová 
z Klatov.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manžel Josef, dcera Miluš a syn Josef s ro−
dinou.

Dne 27. 7. 2019 by
se dožila 95 let paní
Božena Šlechtová

z Velenov
a 19. 10. uplynou čty−
ři roky od chvíle, kdy
nás navždy opustila.
S láskou a úctou
vzpomínají dcera a
syn s rodinami.

Je těžké hledat slova,
aby vyjádřila smutek
náš. Vzpomínky vrace−
jí se znova a bolest
nezahojí ani čas. Už
nikdy dcerám nepora−
díš, vnoučky nepohla−
díš, odešel jsi jako vá−
nek, když zajde do le−
sů, jen vzpomínky na

Tebe nám zůstaly…
Dne 13. 7. 2019 uplynuly 2 roky od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš milovaný pan

Jiří Holý.
Stále vzpomínáme s láskou – manželka Ma−
rie a dcery Janina a Marie s rodinami.

Kdo žije ve vzpomínkách,
neumírá.

25. července 2019
uplynul 6. smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustila paní 
Helena Tauscherová

z Miletic.
Vzpomíná dcera Helena
a syn Alois s rodinami. 

Když dozní píseň života a
Tvůj hlas se ztratil v dál,
nám osud smutné vzpo−
mínky na tebe zanechal.
Dne 14. srpna 2019
uplyne druhý smutný rok,
co nás navždy opustil
náš drahý tatínek, man−
žel, dědeček, praděde−
ček a bratr, pan 

Josef Dolejší z Kydlin.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcera
s rodinou, vnoučata, pravnoučata a sestra.

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění a nikdo
z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas,
ale Tvůj obraz zůstává
v nás. 
Dne 30. srpna 2019 by
se dožil 69 let a 6. úno−
ra uplynulo 25 let, co
tragicky zahynul pan 

Jiří Kodeš 
ze Struhadla.

Stále vzpomíná manžel−
ka, děti s rodinami a ostatní příbuzní. Všem,
kteří si vzpomenou s námi, děkujeme.

Letos 5. srpna uplynul
první smutný rok, kdy
nás opustila maminka,
manželka, babička,
sestra a kamarádka, 
paní 

Růžena Voráčková
z Vlčnov u Zavlekova.
Vzpomíná manžel Pepa
a dcery s rodinami.
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POZOR PŘÍLEŽITOST: Sběratel
stále hledá a dobře zaplatí za ple−
chové cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené fotografie do
roku 1945, uvítám sbírku či po−
zůstalost, po dohodě mohu přijet
za vámi. Mobil: 602486490. RR
90036

SHÁNÍM staré plné cihly z bou−
račky – pokud bude potřeba, při−
jedu, vybourám. Dále sháním: žu−
lové desky; kameny do suché zíd−
ky (pískovec atp.).; poklop na ka−
nál – víko i rám; kamnářské roury
150mm. Klatovy. Tel.:
720687209.

KOUPÍM staré bankovky, mince,
pošt. známky, vyznamenání, od−
znaky aj. sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Talisman, Phi−
lips, Telefunken aj. Staré hodiny,
hodinky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami i bez. Porce−
lánové a kovové sošky, sklo, lustr
+ lampičky, obrazy, hračky ple−

chové a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré věci do r.
1960. Vykoupím i celou sbírku ne−
bo pozůstalost. Sběratel. Nabízím
solidní jednání. Mám zájem také o
staré veterány, cokoliv co se hýbalo
i značně poškozené, koupím i díly.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz.PM 190020

SBĚRATEL, ne překupník koupí ja−
kékoliv staré helmy – vojenské,
hasičské, policejní, četnické, mo−
tocyklové, vycházkové, nebo jen
černé plechy z hasičáren, dále
četnické buřinky, části, díly, od−
znaky, kokardy a podobně. Velmi
dobře zaplatím. Tel: 731454110.

KOUPÍM obraceč sena na Varinu.
Nejraději pavouka, ale není pod−
mínkou. Nabídněte na tel.
606231922. RR 90492

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky, moped
S11, S22, JAWETA i na ná−
hradní díly,  Škoda 120 M a
Škoda 130 M, nová zadní
světla do 2000 Kč,  aj. ná−
hradní díly, celé auto i vrak.
Též náhradní díly na  ČZ 250
typ 513 motocros, Jawa  pa−
nelku nebo kývačku, pionýr
05,20 i vrak. Návody na ob−
sluhu, katalogy, dobové pro−
spekty. Tel.: 721730982. PM
190004

KOUPÍM různé předměty ze
starého koloniálu, restaurace,
obchodu, ordinace, kanceláře
– nábytek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, nádoby,
plechovky, plakáty, flašky,atd.
o Starém Plzenci – vše staré:
pohlednice, foto, plakáty, ob−
raz a jiné. Tel. 603512322.
PM 190014

Poděkování
Děkuji za nevšední ochotu paní Holobradé Vlastě, kte−
rá našla moji ztracenou průkazku ZPP, která mne již
několik desítek let denně provází. 
Jmenovaná paní průkazku našla a nelitovala času, aby
mne našla a průkazku vrátila. Podařilo se jí to až ve ve−
černích hodinách v pondělí 22. 7. 2019. Odmítla podě−
kování finanční částkou. Chci poděkovat alespoň takto.
Ještě jednou velice děkuji, dobří lidé ještě opravdu žijí.        

M. Bučková, Klatovy
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KOUPÍM mobilní buňku nebo ma−
ringotku, i v horším stavu. Možno i
více kusů. Nabídněte – doprava za−
jištěna. Tel.: 603383211. PM
190032 

SBĚRATEL – koupím staré pivní
lahve s litými nápisy. Dále sodov−
kové lahve, cedule, bedničky od pi−
va a limonád, půllitry, podtácky, su−
dy a vše, co je spojené s pivovar−
nictvím na okrese Klatovy. Za na−
bídku předem děkuji, zajímavé věci
dobře ocením. Tel.: 722720295,
606482803. RR 90352

KOUPÍM betonové panely, větší
množství, případně panelové silážní
jámy i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 190033

KOUPÍM po Vašich babičkách vše
staré – zajímá mě smaltované ná−
dobí, formy na pečení, kameninové
hrnce, hodiny na zeď, hodinky na
ruku, dětské plechové a bakelitové
hračky, obrazy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pionýry. Prostě
vše, co se Vám již nehodí. Platím
ihned – děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 190010

KOUPÍM  jakoukoliv tahací harmo−
niku− AKORDEON, CHROMATIKU,
HELIGONKU i v nálezovém stavu.
Tel.: 728209526. PM 190088

KOUPÍM staré plechové šlapací
autíčko i poškozené, nekompletní.
Děkuji. Tel.: 721127427. PM
190060

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI koupím
vše staré: Plechové reklamní cedu−
le, sklo, porcelán, veškeré staré
hračky, figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rámy, ho−
diny, hodinky na ruku, pohledy, rá−
dia, mlýnek, hmoždíř, lampu na
petrolej, drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, kamenné
hrnce, smaltované nádobí, vše ze
staré domácnosti co bylo k dekora−
ci. Motorky, moped, Pionýr i jen dí−
ly na tyto moto! A různé jiné věci,
které již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 190011

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Koupím ve−
škeré staré pojízdné, nepojízdné
veterány, motorky, Pionýry, mope−

dy, moto kola, vraky, torza i ná−
hradní díly – blatníky, rám, motory,
sedla, nádrže, plechařinu, tacho−
metr, řídítka, moto helmu, plechov−
ky od olejů a různé jiné moto věci.
Nabídněte. Tel.: 605080878.PM
190009

PRODÁM DŮM VE ŠVIHOVĚ. Pro−
dej rodinného domu na pozemku
629 m2. Švihov u Klatov, cena
2.100.000 Kč. Nabízíme Vám ke
koupi rodinný dům o dispozici
3+1 v obci Švihov. Dům je v do−
brém, udržovaném stavu. Je při−
pojen na obecní vodovod, plyn,
kanalizaci, elektro rozvody. K vy−
tápění lze použít plynové vafky
Mora nebo pevná paliva. Dům je
částečně podsklepený. Má prů−
jezd na zahradu, nebo pro parko−
vání vozidel. Velká půda je vhod−
ná na vestavbu. Zahrada 400 m2.
Dům se nachází v klidné části ob−
ce, 500m od centra, 100m škola,
50m lékař. Dům je k okamžitému
nastěhování a užívání. Z realit−
ních kanceláří prosím nevolat!!!
Tel.: 724991934, e−mail: have−
petr@seznam.cz 

KOUPÍM les za nejvyšší možnou
cenu (smrk, borovice), může být
vytěžený i po kalamitě. Seriózní
jednání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 90082

KOUPÍM A DOBŘE ZAPLATÍM
LES. Na velikosti ani stáří nezále−
ží, platím hotově. 773585290. RR
90431

PRODÁM nebo pronajmu rekreační
objekt k trvalému bydlení Na Mar−
kytě v Klatovech. Tel.: 602138525.
RR 90648

PENÍZE za vaši rekreační nemovi−
tost ihned! Vykoupíme vaši chalupu
či chatu v okrese Klatovy a Domaž−
lice. Podmínkou pouze vlastní po−
zemek a zavedená elektřina. Peníze
vyplácíme do tří dnů. Právní servis
zajištěn. INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800737309.
PM 190046

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut, vraky
odvezeme a vše potřebné rychle
vyřídíme. Vykoupíme starší staveb−
ní stroje, nákl. automobily a země−
dělské stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových konstrukcí a
budov (sila apod.) a výkup železné−
ho šrotu. Tel.: 604867469. PM
190031

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli auto−
mobil, prodej – montáž, www.e−
taznezarizeni.cz, tel.: 775104121.
RR 90048

PRODÁM pneu – zimní 155/70
R13, na discích, málo jeté, dohoda
jistá, tel.: 704082772. RR 90502

PRODÁM Opel Astra Caravan
Combi, černá, tažné zařízení, 2.0
TD, r.v. 1999, model 2000, TK do
prosince 2020, cena 10.000 Kč,
tel.: 602455013. RR 90623

KOUPÍM Š: 1000MB, 100, 110R,
120, Rapid a nové náhradní díly.
Na SMS odpovím 603535061.

PRODÁM motocykl−skútr BAO−
TIAN, 8 let starý, málo ježděný. Co
nejdříve. Tel.: 721638450. RR
90510

PRODÁM Peugeot SW 206. Ne−
bouraný, garážovaný, najeto 150
tis. km, nové rozvody při 140 tis. V
dobrém stavu. Cena 40 tisíc Kč.
Tel.: 608343197. RR 90636

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI i bez
STK nebo i bez SPZ – dokladů.
Koupím jakékoliv moto Babetu, Ja−
wetu, Jawu CZ apod. i nepojízdné.
Děkuji. Tel.: 605111671. PM
190110

PRODÁM Zetor 6911 po celkové
opravě, maximální výbava. Oprava
provedena pracovníkem se 40letou
praxí. Tel.: 728803097. RR 90640

PRODÁM náhradní díly na AUDI
A6, stříbrná metalíza, 2,4 benzín,
manuální převodovka. Tel.:
736139113 PM 190030 

JE TI 30–45 let, třeba i s dítětem, jsi
pohledná a pracovitá, nechceš už
víc být sama? Tak hledám tebe.
Jsem čestný a svědomitý podnika−
tel po 50, kterému schází jen spo−
lehlivá a citově založená žena. Ne−
musí být 5P, stačí jen 3. Sympatie
nutné. Ozvi se na 721508099 nebo:
adalucar91@seznam. Cz. Stihne−
me ještě dovolenou? RR 90632

43/180 cm – hledám ženu pro váž−
ný vztah, rodinu. Společný život na
vesnici. Zn.: Napiš. Domažlicko,
Klatovsko, Tachovsko. Tel.:
608852485. RR 90467

OSAMĚLÝ muž – abstinent, neku−
řák, aktivní turista, hledá osamělou
ženu pro vážné seznámení – nejdří−
ve seznamovací schůzky o víken−
dech, popřípadě společné celé ví−
kendy, později trvalý společný ži−
vot. Ne seznamování po telefonu.
Možno odkudkoliv. Nabízím lásku,
věrnost, oporu a v případě dětí v

péči pomoc s péčí o ně a jejich vý−
chovou. Očekávám ochotu změny
bydliště. RR 90462

53LETÝ rozvedený muž hledá oby−
čejnou ženu ve věku od 35 do 58
roků k vážnému seznámení. Oče−
kávám toleranci, vzájemné pocho−
pení a především seriózní jednání.
Žít ve dvou. Tel.: 607414538. RR
90478

SYMPATICKÝ, ženatý 47/180/84
sport. udržovaný, sport postavy,
inzerát si nemám zapotřebí dávat,
ale nechci oslovovat ženy na ulici,
když hledám štíhlou, pohodovou
ženu na diskr., trvalý vztah a hezké
chvíle bez narušení soukromí, budu
rád, když se ozve jedna štíhlá fajn
ženská KT, DO. Tel.: 733407817.
RR 90494

44 LET / 180 výšky, zadaný neku−
řák hledá přítelkyni štíhlé postavy,
nekuřačku pro nezávazný, dlouho−
dobý milenecký a diskrétní vztah.
100% zdraví nabízím a požaduji.
Domažlice. SMS – 608847691. 

MUŽ 48 let, vyučený zedník, hledá
k seznámení a pro společný život
milou ženu přiměřeného věku.
Mám hodně zájmů, pracuji na za−
hradě i při úpravě domu, jsem
sportovec, cyklista, rád houba−
řím. Odpovědi prosím adresujte
do redakce. Značka: Najdu Tě?
RR 90508

KOUPÍM po československé
armádě vojenskou vzduchov−
ku do 5 000 Kč a pohraniční
stráži domaskované oděvy,
saka, čepici, rajtky, vyzname−
nání za obranu vlasti a za služ−
bu vlasti, , odznak NB, odzna−
ky vzorných vojáků do r. 1960
– až 3000 Kč, pilotní odznaky,
odznaky vojenských učilišť,
těžítka ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké unifor−
my a vše z pozůstalosti po pi−
lotech apod. Tel.: 721730982.
PM 190003

JAWA, ČZ STADION a jiné.
Koupím staré českosloven−
ské motocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv stavu i
jednotlivé díly. Platím ihned
v hotovosti. Slušné jednání.
E−mail: klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866. RR 90199

KOUPÍM ze staré ordinace že−
leznou prosklenou vitrínu, sto−
lek, skříňku a jiné. Dále starý
truhlářský ponk s dřevěnými
závity, různé litinové nohy,dí−
lenské lampy, plechové skříň−
ky se šuplíky. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322. PM 190015

SBĚRATEL koupí staré moto−
cykly ČZ, JAWA, OGAR, skutr
ČZ, moped STADION i jiné
značky, kompletní i nekom−
pletní, torza, rámy, motory,
blatníky, staré technické prů−
kazy a jinou technickou do−
kumentaci aj. Přijedu a za−
platím na místě. Nabídněte,
určitě se domluvíme. Tele−
fon: 603237242, e−mail: fle−
met@seznam.cz. RR90001
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54LETÝ svobodný z vesnice by se
rád seznámil se ženou 30–45 let i s
dítětem. Kladný vztah k domácím
zvířatům podmínkou. Z okolí Do−
mažlic, Klatov, Nýrska – není pod−
mínkou. Tel.: 723224715. RR
90504

MLADÝ muž 32 hledá přítelkyni
trochu na úrovni, dítě není překáž−
kou, okolí Klatov, tel.: 720319436.
RR 90627

CHALUPÁŘ 60/170, zajištěný,
mlad. vzhledu, hledá elegantní, do−
minantní přítelkyni – paní, na krás−
né chvíle – život. Najdeme spolu
štěstí? Mezi PM a DO. Tel.:
607293848. RR 90622

60+ hledá ženu pro posezení u ká−
vy, možná víc. Sušice a okolí. Tel.:
736139048. RR 90637

47/175 hledá ženu k vážnému se−
známení. Tel.: 607289646. RR
90638

MUŽ 52/179 z Plzně s vyřešenou
minulostí rád pozná nezadanou ne−
kuřačku od 42−52 let, která má zá−
jem o vztah a ráda by zas prožívala
život ve dvou. Tel.: 605080878. PM
190111

OSAMĚLÝ MUŽ – abstinent, neku−
řák, aktivní turista hledá osamělou
ženu pro vážné seznámení, nejdříve
seznamovací schůzky o víkendech,
popřípadě společné celé víkendy.
Později trvalý společný život. Ne
seznamování po telefonu. Možno
odkudkoliv. Nabízím lásku, věrnost,
oporu a v případě dětí v péči po−
moc s péčí o ně a jejich výchovu.
Očekávám ochotu změny bydliště.
Odpovědí zasílejte na adresu redak−
ce pod č. inz. PM 190105

ZAJIŠTĚNÝ MUŽ, čtyřicátník hledá
touto cestou přítelkyni a kamarád−
ku. Plzeňský kraj. Tel:604867469
PM 190100

53/180 hledá pohodovou ženu,
které by nevadilo, že jsem z Prahy.
Tel.: 607467062. PM 190112

SVOBODNÝ, bezdětný muž z ve−
snice (PJ), 55 let, učitel, hledá osa−
mělou, hodnou, mladší, štíhlou že−
nu pro hezký trvalý vztah. Tel.:
724735293. PM 190113

JSEM blondýna v důchodu a hle−
dám staršího muže do 70 let pro
vzájemnou pomoc a oporu. Mob.:
607545347. RR 90618

VDOVA, důchodkyně, hledá kama−
rádku pro kulturní i turistické aktivi−
ty. Bydlím 10 min. od KT. Prosím
písemné odpovědi do redakce. RR
90363

PANÍ Vávrová, na uvedeném tel.
čísle se ozvala vietnamská žena,
které Tvé jméno nic neříkalo. Jestli−
že to nebyl žert, ozvi se znova a
uveď správné číslo nebo adresu.
RR 90490

BUDU rád, když zavolá paní Dana
68 let z Plzně z expres seznamky.
Děkuji. Tel.: 702480272. PM
190114

KLÁŠTERKA – revize
komínů a kotlů.

Tel.: 604871028.
RR 90005

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí – zna−
lecké posudky. Drábková, tel.:
608117789. RR 90044

HODINOVÝ MANŽEL. Expresní vy−
řízení Vašich požadavků. Kdykoliv
na telefonu: 724366456. DO a
okolí. RR 90633

NABÍZÍM stříhání živých plotů,
prořezávání ovocných stromů, se−
kání trávy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086. RR 90062

WELNESS poradenství: redukce
hmotnosti, sportovní výživa, indi−
viduální stravovací a pohybový
plán. Osobně i na dálku. Tel.:
737832914, e−mail:
kami.skriv@seznam.cz. RR
90436

NABÍZÍM výkopové práce mini−
bagrem. Úpravy zahrad, příprava
pro bazény, včetně výroby fólio−
vých bazénů, ploty všeho druhu,
kamenné zídky, práce kolem do−
mu. Tel.: +420 731256627. RR
90614

Mobilní masážní 
a rehabilitační terapie 
www.Facebook.com/

MasazeJanaBorovanska.
Tel.: 603737272. 

RR 90635

PROVÁDÍM veškeré zednické prá−
ce – štukové a jádrové omítky, le−
pidlo, perlinka, betonování, re−
konstrukce bytového jádra, malíř−
ské práce, bourací práce, obkla−
dy, dlažby a další práce dle do−
mluvy. Plzeňsko, Klatovsko, Su−
šicko a okolí. Rozumné a
přijatelné ceny. Tel.: 721757399.
RR 90419

NABÍZÍME bagrování, výkopové
práce, kopání bazénů, uložení ba−
zénů, odvodňovací drenáže okolo
domů, případně zemědělské drená−
že, terénní a zahradní úpravy. Dále
nabízím ukládku zeminy i větší
množství cca 3000 tun. Cena při
menším množství 100Kč/t, při vět−
ším množství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň, Klatovy. Přeštice. Tel.:
603383211, 604867469. PM
190034

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce nemo−
vitosti. Bojíte se, že přijdete o ma−
jetek. Vše se dá řešit, nikdy není
pozdě. Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje Vaší situaci a najde
optimální řešení. Důležité je nebát
se a začít jednat! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190049

STAČÍ nám jeden měsíc na prodej
vaší nemovitosti. Svěřte nám k pro−
deji svou nemovitost a přesvědčte
se o rychlém jednání a solidním
přístupu našich obchodníků. Dnes

zavoláte, zítra jsme u vás a do mě−
síce máte prodáno. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190050

KUPUJETE NEMOVITOST? Prove−
deme vás složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost prověříme
technicky i právně a navíc vyjedná−
me maximální SLEVU! A nezaplatíte
ani korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo volejte
zdarma na 800 888 957. PM
190052

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce ne−
movitosti. Bojíte se, že přijdete o
majetek. Vše se dá řešit, nikdy
není pozdě. Naše právní oddělení
zdarma zanalyzuje Vaší situaci a
najde optimální řešení. Důležité
je nebát se a začít jednat! IN−
STINKT REALITY s.r.o., VOLEJ−

TE ZDARMA 800737309 PM
190039

STAČÍ nám jeden měsíc na prodej
vaší nemovitosti. Svěřte nám k pro−
deji svou nemovitost a přesvědčte
se o rychlém jednání a solidním
přístupu našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás a do mě−
síce máte prodáno. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309 PM 190040

KUPUJETE NEMOVITOST? Prove−
deme vás složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost prověříme
technicky i právně a navíc vyjedná−
me maximální SLEVU! A nezaplatíte
ani korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo volejte
zdarma na 800 888 957. PM
190042

HLEDÁTE rychlé a bezpečné řeše−
ní? Bojíte se nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kancelář v Pl−
zeňském kraji Vám vyplatíme až 80
% kupní ceny vaší nemovitosti pře−
dem. Peníze máte na účtu do 24
hodin. Neslibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o., VOLEJ−
TE ZDARMA 800737309. PM
190051

HLEDÁTE rychlé a bezpečné řeše−
ní? Bojíte se nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kancelář v Pl−
zeňském kraji Vám vyplatíme až
80% kupní ceny vaší nemovitosti
předem. Peníze máte na účtu do 24
hodin. Neslibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o., VOLEJ−
TE ZDARMA 800737309 PM
190041

COTON DE TULEAR. Prodám ště−
ňátka bez PP po výstavně úspěš−
ných předcích. Malý pejsek s nelí−
nající bavlníkovou srstí nevyžadu−
je střihovou úpravu, jenom se
pročesává. Je antidepresivní,
vhodný i pro alergiky. Je bdělý a
ostražitý, ale zbytečně neštěká.
Vhodný na canisterapii – k reha−
bilitaci. Oblíbený pro výstiž nou a
přizpůsobivou povahu. Miláček
celé rodiny, lásku rád bere i oplá−
cí s nadšením. Kupní smlouva při
odběru. Do dobrých rukou.  Cena
dohodou. Kontakt – e−mail: haja−
mi@volny.cz, 602823882,
378774498. RR 90128

NABÍZÍM letošní jehničky ovce qu−
essantské – miniovečky z registro−
vaného chovu po plemenném be−
ránkovi. Cena 2.500 Kč za kus.
Tel.: 723968154. RR 90489

PRODÁM pejska jorkšírka, 3 roky
starého, přítulný, hodný a většího
vzrůstu. Mob.: 604207899. RR
90617

HEZKÁ příjemná, usměvavá žena
44 let nabízí příjemný relax, sexík
za skvělé letní ceny. Domluva ve
dne na tel.: 604561766 KŘI PM
190115

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let, prsa č.
5, přírodní klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22 hod na tel.:
773153057. KŘI PM 190058

HOTOVOSTNÍ  PŮJČKY! Vy−
plácíme  ihned na ruku! Ne−
třeba účet! Stačí OP ČR, pří−
jem. Pražská 41, Plzeň, PO,
ST, PÁ 10−16 h, t.:
605760958.  KŘI PM 190078

ZEDNICKÁ PARTA provádí
rekonstrukce, strojní omítá−
ní, obklady, dlažby, jádra a
veškeré zednické práce, tel.:
723136228. RR 90077

RENNY HRUŠTINEC, violon−
cellista a klavírista, se po
úspěšné kariéře vrací zpět
do rodných Klatov. Nabízím
soukromou výuku hry na vio−
loncello a klavír od září
2019. V případě zájmu volej−
te na číslo 605958577,
605592825 nebo mail ren−
nyh@seznam.cz.
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