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Milí čtenáři,
srpen je dru−
hým z těch
krásných let−
ních měsíců,
na které se
po zbytek ro−
ku většinou
těšíme, proto

věřím, že si jej budeme co nejvíce
užívat. Hlavně si příliš nepřipouštějte
myšlenku, že je to již poslední letní
měsíc. Poučka o poloplné nebo
poloprázdné sklenici sice může vy−
padat příliš otřepaně, ale to nic ne−
mění na tom, že je stále pravdivá.
Proto se raději snažme dívat na vše
pohledem optimisty. Ano, polovina
léta je již za námi, ale to neznamená,

že druhá nemá co nabídnout, nebu−
de ještě hezčí, a když bude slunečné
počasí i v září, možná ještě delší. 
Nedávno jsem se zúčastnil jedné
komentované prohlídky Klatov, kte−
rou pro turisty v letních měsících
zdarma pořádá Město Klatovy, a byl
jsem z ní nadšený. Ve všednoden−
nosti pracovních úkolů prostě člověk
zapomene, v jak historicky a kultur−
ně zajímavém městě žije, jak praco−
vití a nápadití byli naši předci, když
to, co zde dnes můžeme využívat a
z čeho se těšit, kdysi pro sebe, ale
i své potomky vytvořili. Proto pokud
si najdete chvilku času v sobotu do−
poledne, využijte příležitosti a velmi
lidsky příjemného a odborně fundo−
vaného výkladu průvodce Pavla
Koury, a projděte se spolu s ním po
některých památkách Klatov. Budete
překvapeni, kolik toho o svém městě
ještě nevíte. Podrobnosti o prohlídce
získáte na www.klatovy.cz/icklatovy.

Kromě této prohlídky se můžete
s Pavlem Kourou a dalším velkým
propagátorem klatovské historie,
místostarostou Klatov Mar tinem
Křížem, zúčastnit večerní procház−
ky 6 klatovskými ulicemi s oživený−
mi historickými obrazy z 19. století.
Za mimořádně zajímavým projek−
tem můžeme vidět i nápady a ne−
únavnou práci dvou amatérských
divadelních spolků: Divadlo Rynek
a Za oponou, ale i aktivního Klubu
přátel Klatovska. Oživené historické
obrazy se budou konat večer 11.,
12. a 13. srpna. Podrobnosti se
opět dozvíte v informačním centru
na náměstí. 
Pokud máte jako já rádi Šumavu,
určitě vám neuniklo, že unikátní 72
metrů dlouhý Hradlový most přes
Vydru u Modravy je již zrekonstruo−
vaný a opět v provozu. Voní krásně
po modřínu, a kdo se trošku vyzná
v tesařském řemesle, bude z něj

unešený. V srpnu, ale také i v září
můžete navštívit zajímavou výstavu
v Čechách neobvyklých betlémů,
kterou zapůjčilo biskupství Regens−
burg. Najdete ji v pátek, v sobotu a
v neděli od 10 do 16 hodin v refek−
táři jezuitské koleje.
Akcí, kterých se můžete v srpnu zú−
častnit a zpříjemnit si tak letošní lé−
to je mnohem více. O některých vás
podrobněji informujeme i v tomto
vydání Rozhledu. Využijte je, proto−
že každý den, který prožijeme v ra−
dosti a v uspokojení, nám dává sílu
ve chvílích, kdy ji budeme potřebo−
vat. Pokud náhodou narazíte na ně−
jaké nové objevy, zajímavé lidi, zá−
hadičky, nebo UFO, nebo třeba hoj−
nost hub, dejte nám vědět, rádi se
necháme pozvat. 

Hezké čtení, krásné výlety na Šu−
mavě i v okolí, krásnou dovolenou,
vám přeje Karel Bárta, šéfredaktor.

11. léto s muzikou: Dolní Lhota u Klatov
Také v srpnu si můžete zatančit při dobré dechovce. Na zábavu a tanec při oblíbe−
ných skladbách vás zvou kapelníci dechovek Chodovarka a Veselá muzika z Chod−
ska, které vystoupí na krytém parketu v Dolní Lhotě u Klatov. 
7. SRPNA (neděle) – CHODOVARKA z Chodové Plané, 15.00–19.00 hod. 

28. SRPNA (neděle) – VESELÁ MUZIKA Z CHODSKA, 15.00–19.00 hod.

A nezapomeňte, že
s letní muzikou v Dolní
Lhotě se letos rozloučí−
me 10. září se slavnou
ÚHLAVANKOU z Klatov. 

Tančete a bavte se při
oblíbených melodiích a
v milé přátelské atmos−
féře, kterou tak snadno
nezažijete. (re) CHODOVARKA z Chodové Plané
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Dechová hudba Postřekovanka vznikla z ka−
pely Domažličanka, kterou 21 let vedl kapel−
ník Jan Mleziva. Od roku 2022 vedení kapely
převzal rodák z Postřekova Jaroslav Řezníček
a pokračujeme pod novým názvem. Kapela
hraje ve složení 8 muzikantů a 3 zpěváků pís−
ničky lidové i moravské.                                (jp)

Ptali jste se nás, odpovídáme

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

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

1.250.000 Kč 2.250.000 Kč

10.999.000 KčG 15.990.000 Kč
Rodinný dům 5+2 (1973m2), V Zátiší, Třemošná
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 1973m2 v Tře−
mošné, ul. V Zátiší, okr. Plzeň−sever. Dům je situován na
klidném místě. Nemovitost má dispozici 5+2 a je částečně
podsklepena. IS: obecní vodovod, elektřina 220/380V, obe−
cní kanalizace, topení: ústřední plynové. U domu se dále na−
chází posezení a bazén, na pozemku pak stojí zahradní do−
mek. V obci veškerá občanská vybavenost: školka, škola,
MHD, ČSAD. Možno financovat hypotečním úvěrem, který
Vám zdarma zprostředkujeme. & 734 319 302

1.999.000 Kč 

3.500.000 Kč
RD 4+kk (571m2), Nalžovské Hory, 
Nalžovy, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji objekt s vlastním pozemkem o velikosti
571m2 a celkové dispozici 4+kk v obci Nalžovy, v okrese
Klatovy. Objekt se sestává z domu po kompletní rekonstruk−
ci z roku 2019 o dispozici 3+kk na který navazuje stodola
k využití jako garáž. Dům má svůj samostatný vchod. Druhý
objekt na pozemku je vybavený Hostinec Kocanda se sociál−
ním zázemím a podkrovním bytem 1+kk IS.: el 230/400V
(dva samostatné elektroměry), obecní kanalizace, voda –
obecní vodovod. & 734 319 301

6.200.000 Kč
3+1/B/parkovací místo (117m2), 
ul. K Čínovu, Klatovy 
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 3+1
o čisté podlahové ploše 97,11 m2 + balkon o velikosti 
15,10 m2, v novostavbě domu z roku 2020. Byt se nachází
v 1. patře domu s výtahem v ulici K Čínovu. Byt je vybaven ku−
chyňskou linkou se spotřebiči – varná deska, trouba, myčka.
V obývacím pokoji, dětském pokoji a ložnici se nachází kober−
ce. V kuchyni, chodbě, koupelně, WC a komoře je dlažba.
K bytu náleží také prostorný sklep o velikosti 5,96m2 a vlastní
parkovací stání před vchodem domu. & 734 319 301

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

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

Vřele doporučujeme! & 734 319 302

G GG

Rodinný dům 5+1/G (328m2), 
Mohylová ul., Plzeň 
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 328m2 v Plz−
ni, Mohylové ul. Dům má dispozici 5+1 a je čás tečně
podsklepen. I.NP: kuchyně, 2x pokoj, koupelna; II.NP: 3x
pokoj, koupelna. IS: obecní vodovod, elektřina 220/380V,
obecní kanalizace, topení: ústřední plynové. U domu se
dále nachází garáž. Možno financovat hypotečním úvě−
rem, který Vám zdarma zprostředkujeme. 
Doporučujeme vidět! 734 319 302

G

RD/Chalupa (548m2), Strážovice, Pačejov,
okr. Klatovy 
Nabízíme k prodeji rodinný dům, chalupu s číslem popisným
a vlastním pozemkem o celkové velikosti 548m2 v obci Strá −
žovice, nedaleko obce Pačejov. V 1.NP domu se nachází dvě pro−
storné místnosti (dříve využíváno jako obchod), sociální zázemí.
V druhé polovině domu se nachází stodola/ garáž V 2.NP domu
se nachází půdní prostory. Střešní krytina – tašky. IS: el.
230/400V, voda z obecní studny (přivedena do domu) + obecní
vodovod v komunikaci, topení – lokální na tuhá paliva, kanalizace
– výstavba v obci v plánu. & 734 319 301  

Pozemek (668 m2), Manětín, okr. Plzeň−sever
Nabízíme k prodeji pozemek v blízkosti centra obce
Manětín o výměře 668m2. Pozemek je rovinatý,
v územním plánu veden jako „bydlení venkovského ty−
pu“. IS: elektřina, vodovod, kanalizace – vše na hranici
pozemku. Přístup k pozemku je po asfaltové komu −
nikaci. Na pozemku se nachází ovocné stromy. 

Vřele doporučujeme. & 734 319 302   

1+1 (48 m2), ul. Kollárova, Klatovy 
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 1+1 o čisté podlahové
ploše 31,96m2 v Klatovech v ulici Kollárova. Byt je v osobním
vlastnictví a nachází se ve zvýšeném přízemí cihlového do−
mu. Byt je původním, ale udržovaném stavu. K bytu náleží ko−
mora naproti bytu o velikosti 4,4m2 a dále dvě sklepní koje
v suterénu domu o celkové velikosti 11,75m2. Velmi zajímavá
investice či bydlení s velmi nízkými náklady. Fond oprav 
395,− Kč. V suterénu domu se nachází kolárna, sušárna.
V okolí veškerá občanská vybavenost. & 734 319 301

E B
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Milé čtenářky Rozhledu, chci se
s Vámi podělit o nemilou událost,
která se mi stala před třemi lety, a
stále se s ní nemohu vyrovnat. Jestli
si myslíte, že kadeřnictví nemůže být
nebezpečným územím, pak Vás vy−
vedu z omylu.
Byl poslední červencový den před
třemi léty, kdy jsem rozhodla, že si ne−

chám vylepšit vlasy melírem v jednom
klatovském kadeřnictví. Poslední melír
mi dělali v nýrském kadeřnictví a byla
jsem moc spokojená. To jsem ovšem
netušila, jaký velký problém si způso−
bím. Chtěla jsem melír pod čepicí, ale
bylo mi řečeno, že je to zastaralý způ−
sob. Moderní a mnohem lepší je prý
pomocí alobalu. Protože tomu nerozu−
mím, nechala jsem to na profesionální
odbornici. Ta přece nejlépe ví, jak a
s kterým typem vlasů zacházet. Na
hlavu mi napatlala něco žlutého do
alobalu. To ještě vlasy přežily. Nelíbilo
se mi to, ale mlčela jsem. Doufala
jsem, že ví, co dělá. Pak mi nechala
vybrat tmavou barvu a hned mi uděla−

la melír znovu opět pomocí alobalu,
který jsme měla zase připlácnutý na
hlavě. Po umytí teplou vodou byl vý−
sledek katastrofální. Všechny moje
vlasy zůstaly v umyvadle. Místo melí−
ru úplně holá hlava. Byla jsem v tako−
vém šoku, že jsem kadeřnici ani nevy−
nadala, zaplatila a nečekala jsem ani
na drobné a odešla co nejrychleji.
Ještě, že jsme měla auto před provo−
zovnou. Emoce jsem se snažila mít
pod kontrolou. Šla jsem si stěžovat na
příslušný úřad. Tam se nad mojí holou
hlavou náležitě vyděsili, ale bylo mi
řečeno, že kadeřnice má výuční list a
řádně platí daně, takže vše je v nejlep−
ším pořádku. Moje další kroky směřo−
valy k advokátovi, kde mi bylo řečeno,
že k soudu nemohu, že by mně to stá−
lo zbytečně další peníze. Prý bych
musela mít s sebou alespoň jednoho

svědka s fotoaparátem, který by celé
to „umělecké“ dílo zdokumentoval.
Depilace mých vlasů byla hloubková,
protože od roku 2019 mám na hlavě
stále jen pár ubohých chlupů a za nej−
různější vlasové přípravky jsem už za−
platila více než 14.000 korun, když
nechci být holohlavá až do smrti. To
ale není ještě konec. Paní doktorka
Kateřina Hladíková se snaží vypálené
kořínky vlasů vzkřísit, ale zázraky se
nedějí. 
Ani po třech letech nemám vlasy, jen
pár chloupků. Není mi do zpěvu a už
tři roky jsem si nezahrála na kytaru.
Nechodím se koupat a pro ostudu a
zohavení jsem nešla vnučce na svat−
bu. Svůj příběh uvádím jako varování
pro ostatní ženy, aby byly ve střehu.

Čtenářka Rozhledu 
(redakce zná její jméno)

Jak jsem přišla o vlasy

Výstava mečíků a jiřinek
Členové GLADIRIS ČR zvou na 4. výstavu mečíků a jiřinek do
Refektáře jezuitské koleje v Klatovech, která proběhne od pátku
14 hodin 19. 8. 2022, v sobotu 20. 8. a neděli 21. 8. od 9 
hodin. Ukončení každý den v 17 hodin. 
Vystaveny budou stovky krásných rostlin. Součástí výstavy bu−
dou odborné výklady, bohatá tombola, prodej hlíz, cibulí, semen
i vázaných kytic. Zveme na jedinečný zážitek.
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 www.raedlinger.com/jobs

JOSEF RÄDLINGER BAUUNTERNEHMEN GMBH | NETZBAU

Rädlinger Allee 1 | 93413 Cham | Tel: +49 9971 4003-0 | bewerbung@raedlinger.com 

PE

STAVBY PODZEMNÍCH 

VEDENÍ & STAVBY POTRUBÍ

Chceme VÁS! 

JSME JR. TY TAKÉ?

HORIZONTÁLNÍ VRTACÍ 

TECHNOLOGIE & ZVLÁŠTNÍ 

PODKLÁDACÍ TECHNOLOGIE

STAVBA ŠIROKOPÁSMOVÝCH 

ELEKTROTECHNIKA &  
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Ve druhé polovině minulého roku
došlo k  výraznému zvýšení cen
energií a především zemního plynu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Využijte Kotlíkové dotace 
na pořízení tepelného čerpadla 

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

TEPELNÉ  ČERPADLO spolehlivě vytápí  i v nejsilnějších mrazech

PANASONIC  
AQUARELA řady  T−CAP

Tepelné èerpadlo DAITSU

zemní kolektor

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž 
a servis tepelných čerpadel
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Druhý STARTUP ByCzePS, který se
konal na Lipně, představil osvěžující
alternativu ke každodennímu životu u
počítače. Během nejlepšího počasí
nabídly břehy Lipna, kemp a jízda lo−
dí ideální místo pro diskuzi, podněty a
nové nápady pro 40 mladých podni−
katelů z České republiky a Bavorska.
Obě organizátorky, Ing. Jaroslava
Pongratz, manažerka kontaktních sítí
Bavorsko – Čechy a Stephanie Fichtl,
jednatelka přeshraničního inkubátoru
GreG, byly velice spokojeny. „Pozitiv−
ní zpětná vazba na STARTUP ByC−
ZePS dokazuje, jak velká je zvěda−
vost a jak velký je potenciál pro rozví−
jení naší příhraniční činnosti,“ vy−
světlila Jaroslava Pongratz.
Zakládání nových společností, in−
ovace a podpořit nové nápady na
obou stranách česko−bavorské hra−
nice je společným cílem Evropského

regionu Dunaj−Vltava a přeshraniční−
ho inkubátoru. Již v minulém roce
měla akce STARTUP ByCzePS, na
které se podílí i regionální manage−
ment okresu Freyung−Grafenau, vel−

ký úspěch. Loni se konala online a
letos se mohli účastníci konečně pot−
kat v reálném životě.
Ti úspěšně využili příležitosti k navázá−
ní nových přeshraničních kontaktů. Ja−
roslava Pongratz se představila jako
nadšená a inspirativní hostitelka. „Pří−
hraniční region má co nabídnout a
v posledních letech se hodně změnil.
Velmi mě těší, že mohu inspirovat mla−
dé podnikatele z České republiky a Ba−
vorska, aby odtud rozvíjeli své meziná−
rodní nápady a spolupráci.“

Inspiraci a impulzy pro tyto nápady
získali účastníci v rámci workshopu od
Prof. Dr. Wolfganga Dornera a Thoma−
se Lischkeho. Ti zprostředkovali cíle
Startup Campusu Technické univerzity

v Deggendorfu. Lischke a Dorner ná−
rozně ukázali, jak identifikovat fakta a
předpoklady ve vlastním obchodním
modelu, jak rozvíjet kreativní řešení
problémů a jak zvládat výzvy.
„Naši účastníci mohli získat během
krátné doby mnoho užitečných nástro−
jů pro rozvoj úspěšných firem. Zabývat
se analýzou nápadu může být velmi
přínosné. Také dialog s kontaktních sítí
je nesmírně důležitý pro učinění správ−
ných rozhodnutí, pro rychlý rozvoj na−
vrhovaných řešení a pro vybudování
sebevědomí. Přeshraniční kontakt na−
bízí zcela nové možnosti,“ potvrdila
Stephanie Fichtl.

2. Startup ByCzePS na Lipně nad Vltavou

Nové nápady pro české
a bavorské startupy
Evropský region Dunaj−Vltava a přeshraniční inkubátor
GreG ve Freyungu spojily mladé podnikatele v příhraničí.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Evropský region Dunaj−Vltava

Ing. et Ing. Jaroslava 
Pongratz, MBA

Manažerka kontaktních sítí
Bavorsko – Čechy
Kolpingstraße 1

D−94078 Freyung
Tel.: +49−170−8118194

j.pongratz@
euregio−bayern.de

www.beratungsbueros.eu

Zleva: Organizátorky akce Ing. Jaroslava Pongratz, manažerka kontaktních sítí
Bavorsko – Čechy a Stephanie Fichtl, jednatelka přeshraničního inkubátoru
GreG ve Freyungu.
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Pokud vám v současné době nevyho−
vuje dlouhodobá práce ve větším ko−
lektivu zaměstnanců ve velké firmě
s mnoha těsnými kontakty, v hlučném
prostředí s nedostatkem čerstvého
vzduchu, nebo jste přišel o práci, má−
me pro vás zajímavou šanci, jak opět
získat radost ze života a pracovat
mnohem svobodněji na čerstvém
vzduchu.
Známá klatovská firma Šumavské za−
hrady s dlouholetou úspěšnou tradicí
přijímá další zaměstnance v různých
profesích, kteří najdou uplatnění při re−
alizaci nových zahrad. 
„Je mnoho lidí, kterým při práci nevy−
hovuje velký kolektiv, práce na směny,
přísný řád velkých firem, neosobní
přístup nadřízených. Mnozí také přišli
o možnost práce v oborech, které
jsou dnes omezeny, nebo jim nevyšlo
samostatné podnikání. Všem těmto li−
dem můžeme nabídnout práci na čer−
stvém vzduchu, ve volném prostoru,
v rozvíjejícím se oboru a v malém pra−
covním kolektivu,“ říká vedoucí spo−

lečnosti Šumavské zahrady, s. r. o.,
pan Jan Sládek. 
„Naše firma se neustále rozšiřuje,
proto máme zájem o získání nových

zaměstnanců. Hledáme je pro všechny
pozice – od projektanta až po pomoc−
né dělníky. Mohou se hlásit zájemci
s odbornou kvalifikací i bez kvalifikace.
V praxi jsme zjistili, že často chuť do
práce, aktivní přístup k úkolům a láska
k zahradnické práci je víc než odborné
vzdělání. Rádi všem našim zaměstnan−
cům poradíme a pomůže se zapraco−
váním a získáním potřebných znalostí.“
Firma Šumavské zahrady je rodinnou
společností, která v současné době na−
bízí především komplexní péči o veřej−

nou a soukromou zeleň,
včetně stavebních prací.
Navrhuje zahrady a reali−
zuje zakázky po celé Če−
ské republice, kde spolu−
pracuje s celou řadou
předních českých staveb−
ních firem. Je také jednou
z největších zahradních re−
alizačních firem v západ−

ních Čechách. Může se pochlubit tak
významnými realizacemi, jako je napří−
klad střešní zahrada na Gymnáziu
v Klatovech, zahradní úpravy okolí No−

vého divadla J.K. Tyla
v Plzni či luxusní soukro−
mé zahrady v Praze a na
Šumavě. 
„Práci u nás si nesmíte
představovat jen jako ně−
jaké zalévání kytiček, ne−
bo jejich vysazování do
záhonů, ale častěji děláme
velké zakázky pro obce
i města, jako jsou napří−
klad nová dětská hřiště
u mateřských škol, ale i

sadové úpravy pro firemní
objekty a areály, pro oby−
tné zóny, pro sportovní
střediska. Budujeme jezír−
ka okrasná i na koupání,
umělé zahradní potůčky,
automatické závlahy, opěr−
né zdi pro zahrady ve sva−
hu, zahradní chodníčky,
 altány, pokládáme předem
vypěstované travní koberce a odborně
pečujeme o rozsáhlé travní porosty. 
Z tohoto důvodu máme zájem i o za−
městnance ze zednických oborů, ale

i o řidiče traktorů a zaměstnance se
znalostmi vodoinstalací, které využijí
při stavbě závlah i vodních jezírek. 
Významnou přidanou hodnotou práce
v Šumavských zahradách je to, že po
nás zůstávají dlouhodobé trvalé hod−
noty, které budou zkrášlovat a zpříjem−
ňovat život často několika generacím a
v mnoha případech i široké veřejnosti.

Kdo chce něco udělat pro sebe i pro
budoucnost, najde práci u nás,“ říká
pan Jan Sládek, vedoucí společnosti
Šumavské zahrady.                         (kp)

Nabízíme práce na čerstvém vzduchu
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Mohu koupit dům
s exekucí?
Dobrý den, lze zakoupit
dům, na kterém vázne zá−
stavní právo soudcovské
a je na něj uvalen exekuční
příkaz k prodeji nemovi −
tosti? Přes RK jsme tento
dům chtěli zakoupit, bylo
nám tvrzeno, že vše je řádně
zaplaceno a čeká se na vý−
maz dluhů z katastru nemo−
vitostí, podepsali jsme tedy
rezervační smlouvu a složili
200.000Kč rezervační po−
platek. Zjistili jsme, že sa−
mozřejmě nic zaplaceno ne−
bylo a okamžitě nám zaslali
návrh kupní smlouvy, kterou
musíme do 10 prac. dnů
podepsat pod hrozbou po−
kuty oněch 200.000 Kč.
V kupní smlouvě jsou sep−
sána veškerá břemena, kte−
rá na nemovitosti váznou
a tudíž na základě této
smlouvy ani nelze žádat
o hypotéku. Lze tedy vůbec
tuto nemovitost zakoupit 
nebo s ní prodávající nemů−
že nijak nakládat a smlouva
by tedy měla být neplatná?
Nebo máme žádat o vrácení
rezervačního poplatku? 

Děkuji za odpověď.

Dobrý den, s nemovitostí, na
níž je uvalen exekuční příkaz,
nelze nijak majetkově naklá−
dat, jedná se o tzv. exekuční
inhibitorium. Převod takové
nemovitosti na třetí osobu
či jiné zatížení nemovitosti by
bylo postiženo relativní ne−
platností takového právního
jednání. Před samotnou kou −
pí je nutné vždy vyrovnat
všechny dluhy u exekutora
a list vlastnictví tzv. vyčistit.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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Léto je v plném proudu, ale horké dny
se v těsném sousedství plánického
lesního masivu snadněji snáší. Sho−
duje se na tom většina ubytovaných
v Domově seniorů u Hnačova. Domky
pro ubytované jsou chráněné před
nadměrným horkem, před přílišným
větrem a skýtají všem ubytovaným
klidné, tiché, bezpečné a příjemné
zázemí. 
„V okolí našeho domova seniorů jsou
velké a zdravé lesy, které společně s ne−
dalekým rybníkem udržují i v těchto hor−
kých dnech příjemně vlhký vzduch a tím
i snesitelný vzduch,“ domnívají se paní
Renata Hanousková a pan Adolf Hanou−
sek, manželé a provozovatelé domova,
kteří starostlivě pečují o blaho a spoko−
jenost svých klientů. 
„Věnujeme velkou
pozornost aktivnímu
naplnění volného času
našich seniorů. Nikdo
v našem domově se
nesmí cítit opuštěný,
nesmí mít pocit, že se
o něj nezajímáme, že
nám jsou lhostejné je−
ho případné starosti a
zdravotní potíže,“ říká
paní Renata Hanous−
ková. „Spolupracuje−
me proto i s mateř−
skou školou v Plánici, kdy se ve škol−
ním roce navzájem navštěvujeme, a na−
ši senioři dětem předčítají pohádky, hrají
si s dětmi hry anebo jim dokonce zahra−
jí a zazpívají společně nějaké dětské
písničky. Předávají dětem tak svoje zku−
šenosti, schopnosti a cit. Děti získávají
nový životní rozměr a naši staroušci

v dětském kolektivu pookřejí a zavzpo−
mínají na svá dětská léta.
Našim seniorům nabízíme také celostní
cvičení pro dlouhý život, posílení zdraví,
ducha i osobní sílu „Tai ji quan“. Cvičí
jen ten, kdo chce, ale protože jsou to ti−
síciletím osvědčená čínská cvičení
vhodná i pro starší lidi, kteří třeba ani
nikdy sportu neholdovali, a pomáhají
v protažení a pohyblivosti těla, zájem
je velký. Každý má možnost využívat
svůj volný čas jak chce. Někdo si
čte, někdo hraje petanque, venkovní
kuželky, šachy, někdo nám vypomá−
há s péčí o domácí zvířátka. Samo−
zřejmě dál také plánujeme nové výle−
ty, společná setkávání u ohýnku, kde
si povídáme a opékáme špekáčky a

klobásy. Nemocí se nebojíme, na Covid
jsme všichni očkovaní a starouškové
jsou plni energie a zdraví. Několikrát
měsíčně také pořádáme různé „dílnič−
ky“, kde se učíme vyrábět různé deko−
rativní předměty v rámci ergoterapie.
Snažíme se i společně oslavovat různé
svátky a narozeniny ubytovaných,“ říká

o zpestřování ži−
vota seniorů paní
Hanousková.
Adolf Hanousek

se stará o nákupy pro ubytova−
né, vaří a zajišťuje celodenní
stravu, vše s maximálním důra−
zem na kvalitu podávaných jídel
a hygienické bezpečí. Pokud

senior potřebuje, odveze jej na nákupy,
doprovodí k doktorovi nebo na úřad. 
„Téměř každý den se přesvědčujeme,
jakou předností pro obyvatele Domova
pro seniory Hnačov je naše menší, klid−
ná, rodinná komunita,“ říká paní Ha−
nousková. „Pobyt v přírodě má určitě

velký vliv na posilování psychi−
ky i fyzického zdraví našich
seniorů.“
Manželé Hanouskovi chtěli již
při založení nového domova
nabídnout především klidné,
příjemné bydlení s velkým po−
citem bezpečí, bez starostí a
napětí, které je tak běžné
především v současném
městském prostředí.
Každý ze seniorů bydlí v gar−

soniéře nebo ve dvoupokojovém bytě,
má svůj vlastní domov a zajištěné sou−
kromí, vše samozřejmě s kompletním
sociálním zařízením. Ze všech pokojů je
krásný výhled na jih a na celý areál. Po−
kud chce, může se zapojit do různých
aktivit, ale do ničeho není nucen, je jen
na něm, s kým se bude stýkat a jak čas−

to. Přesto tu není nikdo, kdo by se stra−
nil ostatních. 
„Často od našich seniorů slyšíme, že
jsme jejich velká rodina, dokonce, že
nebýt nás, nikoho už by neměli. Vzpo−
mínám při tom vždy na svého tatínka,
o kterého jsme se také tady starali a
zpříjemnili mu tak poslední roky jeho ži−
vota,“ říká paní Hanousková.
„Náš areál leží v nádherném prostředí
v těsné blízkosti Hnačovského rybní−
ka na okraji lesního komplexu, který
se rozprostírá mezi městečkem Pláni−
ce a městečkem Nalžovské Hory
v Šumavském předhůří.“
„Ubytovaní senioři považují za přednost

našeho domova
nejen umístění are−
álu, ale i kvalitní
stravování. Vaříme
především klasic−
kou českou kuchy−
ni, na kterou byli
zvyklí celý život a
mají ji nejraději,“
připomíná nám
Adolf Hanousek.
Provozovatelé dba−
jí také na zajištění
všech zdravotních

služeb. „Velice se nám osvědčila spolu−
práce se zdravotnickou organizací Ad−
vantis Medical, která našim klientům za−
jišťuje veškerou domácí zdravotnickou
péči. Jejich zdravotní sestry sem pravi−
delně dojíždí a velmi ochotně, řekla
bych se srdíčkem na dlani, velmi mile a
kvalitně zajišťují pravidelnou péči našim
klientům. Když je třeba nějaké vyšetření,
berou i náběry krve a moči. Mohou za−
jistit také rehabilitaci po úrazech nebo
po operacích. Moc chceme také podě−
kovat MUDr. Jiřímu Kloudovi, lékaři
z Plánice, který skvěle a s velkým záj−
mem pečuje o naše klienty i v této těžké
době,“ ujišťuje nás paní Renata Ha−
nousková. Zajištěny jsou i pravidelné
prohlídky u zubaře. Pro případ nouze
mají v Domově seniorů u Hančova také
vlastní defibrilátor.                             (pi)

Seniorům u Hnačova 
svědčí místní lesy
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„To jsou naši andělé,“ těmito slovy nás
přivítala paní Květa Kovaříková, kterou
jsme navštívili v lůžkové části Klatov−
ské nemocnici na oddělení chirurgie.
Zde leží po operaci zlomeniny nohy.
A proč jsme se setkali? 
„Chtěla bych poděkovat lékařům, zdra−
votním sestrám, zkrátka celému zdravot−
nickému personálu za ochotu, laska−
vost, vstřícnost a za úsměv, kterým ne−
šetří. Jejich lidský přístup k nám nemoc−
ným je obdivuhodný a musím přiznat, že
mě moc pomáhá. Nemá to chybu,“ říká
s moravským přízvukem paní Květa Ko−
vaříková z Kydlin a ještě dodává: „Mu−
sím moc a moc poděkovat panu doktoru
Jindřichu Hronkovi, který mi nohu za−
chránil. Měla jsem velmi ošklivou zlome−
ninu a díky němu budu zase chodit.“
S paní Květou Kovaříkovou ležela na ne−
mocničním pokoji po operaci kolena pa−
ní Růžena Kalivodová ze Strážova. Po−
slouchala naše povídání a po chvíli se
také zapojila.
„Já říkám, že Klatovská nemocnice je
nejlepší. Starostlivost o nás pacienty je

vynikající a čistota a pořádek je tady na
jedničku. Na adresu zdejších mladých
lékařů a zdravotních sester musím pět
jen a jen chválu. Na vlastní kůži jsem to
poznala na ARO. Ten přístup, jednání,
starostlivost – to mě připomnělo, jako
bych byla jejich maminka. Víte, když vás
vezmou za ruku, pohladí, usmějí se – to
je nesmírně účinný lék,“ podělila se
s námi o své poznatky paní Růžena Kali−
vodová.
Při návštěvě jsme se také přesvědčili,
že už samotné prostředí působí pozitiv−
ně. Pokoj byl světlý, třílůžkový s vlastním
sociálním zařízením a sprchou. Všude
byla naprostá čistota. Během naší náv−
štěvy se zde několikrát vystřídal zdravot−
nický personál (měření teploty, večeře,
kontrola, zda pacientkám něco nechybí,
jak se cítí a podobně). Všichni byli ne−
smírně milí, slušní, nechyběl úsměv a
z jejich slov člověk cítil lidskost, takovou
tu teplou člověčinu. Vzpomněl jsem si
na větu obou pacientek Květy Kovaříko−
vé a Růženy Kalivodové. „My se tady cí−
tíme jako doma.“                              (red)

Poděkování patří 
Klatovské nemocnici 

V sobotu 20. srpna uspořádá Vete−
ran car club Domažlice ve spoluprá−
ci s Městem Domažlice již 48. ročník
mezinárodní Jízdy spolehlivosti his−
torických vozidel. Je opět vypsána
pouze pro automobily a motocykly
do roku výroby 1955, což je zárukou,

že se na start postaví opravdu zají−
mavé stroje. Již tradiční účast maji−
telů veteránů nejen ze sousedního
Bavorska, ale i z východoněmecké−
ho Saska pak zaručuje, že na trať vy−
razí také vozidla, která na podo−
bných akcích v naší republice vídá−
me pouze zřídka. 
Start bude od 11 hod. na domažlickém

náměstí, ale již přibližně o hodinu dříve
tam budou všechny zúčastněné stroje
vystaveny, aby si je zájemci o motoris−
tickou historii mohli v klidu prohléd−
nout. Trasa jízdy bude letos směřovat
do Kolovče, kde jezdci budou mít pře−
stávku na oběd. Do cíle v autokempu

v obci Babylon budou první soutěžící
dojíždět již krátce po 14. hod. 
Již o jeden víkend dříve, v době Chod−
ských slavností, uspořádá VCC Do−
mažlice svoji tradiční výstavu histo−
rických vozidel. Bude se konat ve fi−
remním areálu nedaleko městské brá−
ny, přímo naproti vjezdu na parkoviště
u supermarketu Penny.            Jan Pek

Chodskem opět pojedou veteráni

Foto: Jan Pek
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Podle mého názoru je potřeba rozli−
šovat situaci v době před uzavřením
nájemní smlouvy a v době, kdy již je
chovatel zvířete nájemníkem bytu,
tj. časově po uzavření nájemní
smlouvy. 
Je vcelku logické, že si vlastník bytu
(budoucí pronajímatel) chce vyhléd−
nout ze svého pohledu nejvhodnější−
ho nájemce. A proto si klade určité
podmínky, jednou z  nich může být
právě to, že zájemce o nájem bytu
nemá žádná zvířata, která by se spo−
lečně s ním do bytu nastěhovala. Je

plně na rozhodnutí vlastníka bytu,
zda s Vámi nájemní smlouvu uzavře
a byt Vám tak pronajme či nikoliv.
Pokud namísto Vás „upřednostní“
někoho, kdo domácí zvířata nemá,
tedy tomu byt pronajme, tak se do−
mnívám, že se ničeho protizákonné−
ho vlastník bytu ve vztahu k Vám ne−
dopustil. Neporušil ani tzv. antidis−
kriminační zákon (zákon č.
198/2009 Sb., v  platném znění).
Diskriminací se rozumí takové jed−
nání, včetně opomenutí, kdy se
s jednou osobou zachází méně pří−

znivě, než se
zachází nebo
zacházelo ne−
bo by se za−
cházelo s jinou
osobou ve srovnatelné situaci, a to
zejména z důvodu rasy, etnického
původu, národnosti, pohlaví, sexuál−
ní orientace, věku, zdravotního po−
stižení, náboženského vyznání, víry
či světového názoru). Takže přesto−
že jsem sám milovník psů a běžná
„česká“ domácí zvířata v bytě pova−
žuji za samozřejmost, tak se domní−
vám, že o žádné diskriminaci ve
smyslu platného znění antidiskrimi−
načního zákona se jednat nemůže.
Situace právně jiná je po uzavření
nájemní smlouvy na byt. Občanský
zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.,
v  platném znění, totiž v  ustanovení
§ 2258 hovoří o tom, že nájem −
ce má právo v  bytě chovat zvíře.
Pokud bude v  uzavřené nájemní
smlouvě chov zvířat v bytě výslovně
zakázán (a setkávám se s tím v praxi
poměrně často), bude toto konkrétní
ustanovení smlouvy (nikoliv však
nájemní smlouva jako celek) pova−

žováno za  ustanovení neplatné.
Stejně tak budou podle mého názo−
ru neplatné např. obdobné zákazy,
které se velmi často objevují ve
stanovách společenství vlastníků

jednotek či bytových družstev, popř.
v domovních řádech.
Právo nájemce v  bytě chovat zvíře
však není právo absolutní, musí mít,
a také má, jistá omezení. Ze zákona
(opět z ustanovení § 2258 občan−
ského zákoníku) vyplývá, že chov
zvířete v  bytě nesmí způsobovat
pronajímateli nebo ostatním oby−
vatelům domu obtíže nepřiměřené
poměrům v domě (jedná se o obe−
cně formulované omezení, v  praxi
pak záleží na konkrétních okolnos−
tech případu). 
Zákon zavedl s  účinností od
1.1.2014 povinnost nájemce, pokud
vyvolá chov zvířete potřebu zvýše−
ných nákladů na údržbu společných
částí domu, nahradit tyto náklady
pronajímateli.
V praxi se již setkávám s tím a po−
važuji to za oprávněné, že se v ná−
jemní smlouvě sjednává pro případ
chovu zvířete zvýšená kauce. Poža−
dovaná kauce může dosahovat až
trojnásobku měsíčního nájemného.
Je to logické opatření, neboť cho−
vem většiny zvířat se zvyšuje riziko
poškození bytu a jeho zařízení.

PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokát 
JUDr. Miroslav Mlčák 

Zajímalo by mě, zda majitelka bytu, který jsem si od ní chtěla pronaj−
mout, byla v právu či ne. Jsem chovatelkou dvou středních pudlů. Když
jsem toto majitelce při prohlídce bytu oznámila, tak mi sdělila, že ona
má podmínku, že uzavře nájemní smlouvu toliko s nájemníkem, který
nebude mít žádná zvířata. A navíc mi řekla, že i ve vzorové nájemní
smlouvě na byt, kterou používá, je závazek nájemce, že po dobu trvání
nájemního vztahu nebude v bytě chovat žádná domácí zvířata. V přípa−
dě porušení takové povinnosti je to důvod pro dání výpovědi nájemci
z nájmu bytu. Jen předesílám, že jsem se nechtěla s majitelkou bytu
více nějak dohadovat a našla jsem si následně jiné nájemní bydlení
u majitele, který je naopak „pejskař“ a považoval za zcela přirozené,
že se i se psy do bytu nastěhuji.
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n Náš rozhovor začneme aktuální
informací. Nový ministr školství zva−
žuje posunout začátek školní výuky
z osmé na devátou ho−
dinu. Dá se očekávat, že
jeho návrh začne rezo−
novat v poslanecké sně−
movně. Co o návrhu
soudíte?
Výrazně jiný pohled bude
v Praze než v menších
městech typu Klatov,
kam dojíždí velké množ−
ství žáků z okolních obcí.
Pozdější začátek bude
zřejmě znamenat rovněž
prodloužení odpoledního
vyučování. V případě
studentů středních škol až k páté ho−
dině odpolední. Pokud by nenastala
změna v jízdních řádech veřejné do−
pravy, budou muset rodiče počítat se
zvýšenou zátěží při dopravě svých dě−
tí. Mimoškolní činnost jako jsou napří−
klad jazykové a umělecké školy, spor−
tovní či kulturní aktivity se pro řadu
dojíždějících děti fakticky stanou ne−
dostupnými. Ještě závažnější je, že
zejména mladší děti berou rodiče ráno
s sebou při cestě do zaměstnání. Na
zahájení výuky čekají ve školních dru−
žinách. Pobyt v nich se jim prodlouží
o další hodinu. A je zcela jasné, že se
zvýší jejich únava a schopnost plného
soustředění na samotné vyučování.
n Z vaší odpovědi usuzuji, že tímto
návrhem nejste vůbec nadšen.
To nejsem. Tato změna by se v našich
podmínkách, stejně jako v dalších ob−
dobných lokalitách, nepříznivě dotý−
kala rodičů a jejich dětí a to si přece
nikdo nepřeje. Uvidíme, jaký osud bu−
de tento návrh mít, pokud se dostane
i na jednání Poslanecké sněmovny.
n Z parlamentu se nyní, pane staro−
sto, přesuňme do Klatov. Tady jsme
v poslední době zaznamenali dokon−
čení komunikace při výjezdu z města
na Domažlice a kompletní opravu
silnice v obci Štěpánovice.
Investice do komunikací se ve velkém
v podstatě nastar tovaly už v roce
2006 a 2007. Nejsou to jen opravy po−
vrchů silnic a chodníků. Vždy usiluje−
me o to, aby součástí prací byly i re−
konstrukce a výměny všech sítí, které
jsou v zemi. Snahou města je vždy

spolupracovat a domluvit se na postu−
pu prací s investorem tak, aby se po
řadu let nemuselo do komunikací zno−
vu „vstupovat“. Výsledkem této spolu−
práce je například Domažlická ulice,
kde investorem bylo Ředitelství silnic a

dálnic. Město k tomu
přidalo chodníky, ve−
řejnou zeleň v okolí,
osvětlení, světelnou
křižovatku jako prvek
zvyšující bezpečnost
stovek dětí, které den−
ně dochází do nedale−
ké základní školy. Ob−
dobně jsme postupo−
vali i na průtahu ve
Štěpánovicích. Pro
úspěšnou realizaci
prováděných staveb
je spolupráce s hlav−

nímu investory zcela zásadní.
n Zmínil jste se o zeleni. Ta doznala
v Klatovech velkých proměn.
Za poslední dvě volební období se pro
zeleň udělalo hodně. Za zmínku stojí
Mercandinovy sady či Vodojem, které
se proměnily ve vyhledávaná místa
odpočinku místních obyvatel i náv−
štěvníků Klatov. Ostatně jejich náv−
štěvnost moje slova potvrzuje. Obdo−
bně přívětivými se staly i menší zelené
plochy v centru města jako jsou Vrch−
lického a Hostašovy sady. Také v nich
lidé najdou klid a pohodu. Jsme při−
pravení pokračovat dál, veřejné „zele−
né“ plochy jsou důležitou součástí
města. Připravujeme proto projekt na
revitalizaci území lomečků nedaleko

hřbitova, jež mají svoje nesporné
kouzlo. A pak je tady Křesťanský vrch.
Pro mne osobně z dětství hodně sr−
deční záležitost. Věřím, že se nám po−
daří vše dotáhnout a opravená Křížová
cesta bude důstojným vstupním mís−
tem do této zajímavé a cenné lokality
našeho města.
n Obdobně jako zeleni se věnujete
centru Klatov. Je zde vidět citlivý
přístup města k historickému dě−
dictví.
Dokončili jsme obnovu rozsáhlého
komplexu jezuitské koleje. Díky výbor−
né spolupráci s biskupstvím a místní
farností je Jezuitský kostel s přiléhající
Divadelní ulicí opět ozdobou našeho

náměstí. Před námi je rekonstrukce
cenné budovy jezuitského semináře.
Předpokládáme, že práce zahájíme do
dvou let. Podstatné je, aby budova ta−
ké „žila“. Společnou řeč jsme našli

s Galerií Klenová, která by zde měla
najít důstojné zázemí pro zpřístupnění
svých bohatých sbírek. Tento projekt
považuji za hodně důležitý i s ohledem
na to, jak složité je hledání konsensu
stran krajské galerie v Plzni. Město
Klatovy s pokorou, systematicky a
velmi zodpovědně pečuje o svoje his−
torické dědictví. Chci však zdůraznit,
že celkovou tvář Klatov dotváří i sa−
motní jeho obyvatelé. Každý, kdo
opraví svoji nemovitost a s citem pe−
čuje o její okolí, významně přispívá
k její přívětivosti. Vážím si toho, že
město má velké množství patriotů,
kterým na městě záleží. Jim všem
patří moje velké poděkování.
n Jaké máte další plány?
V červnu jsme na jednání zastupitel−
stva schválili opravu budovy bývalé
vojenské ubytovny, kde by mělo
vzniknout 36 bytů menších rozměrů.
Budou to nájemní byty určené pro
mladé i starší obyvatele, kteří již ne−
mají z různých důvodů zájem o byty
velké. V záloze máme ještě další po−
zemek na Plánickém předměstí. Jas−
ně tak reagujeme na současnou situa−
ci na trhu s byty

n Řečeno hudební
terminologií, pane
starosto, kroky
města v jeho roz−
voji zní v příjem−
ném akordu.
Je to přesně tak.
Postupujeme v kro−
cích, které na sebe
logicky navazují a
nep řeskaku jeme
chaoticky z akce na
akci. Vždy mě potě−
ší, když se návštěv−
níci našeho města
se mnou náhodně
dají do řeči a zač−

nou hezky mluvit o Klatovech. Často
srovnávají se svými městy a sdělují,
co je tady zaujalo, potěšilo. To každé−
ho, pro koho jsou Klatovy domovem,
musí pohladit po duši.                (red)

Rozhovor měsíce

„Cesta k úspěchu je ve spolupráci 
a postupných promyšlených krocích,“
říká starosta města Klatov a poslanec Parlamentu ČR Mgr. Rudolf Salvetr.

Mercandinovy sady.

Starosta města Klatov a
poslanec parlamentu Mgr.
Rudolf Salvetr.
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l Paní jednatelko, co tato infor−
mace znamená pro stavebníky?
Je to zpráva pro všechny velké
i malé stavební firmy, betonárny a
koneckonců i pro drobné staveb−
níky. Díky tomuto čerpadlu doká−
žeme dopravit betonovou směs
i na špatně přístupná místa do 70
metrů nebo vytlačit beton až do
100m výšky. Čerpadlem je možno
čerpat jak potěrové, tak i kon−
strukční betony. Zákazník, který si
objedná čerpadlo včetně naší be−
tonové směsi dostane v rámci ba−
líčku slevu i na betony.
l Sleva je tady podmíněna tím,
že si vše objedná ve vaší firmě?
Přesně tak. Když si od nás vezme
celý balíček – tedy beton a čer−
padlo, dostane zajímavou slevu.
Ale mohou si objednat i samostat−
ně čerpadlo, protože například
beton už mají domluvený na jiné
betonárce. Nebo si čerpadlo ob−
jedná pro svého zákazníka přímo
betonárna.
l Je požadavek na čerpadlo
nějak omezen?
Není. Požadavek může dát jaká−
koli stavební firma, betonárna, a
to i individuální stavebník, který

chce například betonovat základy
pro svůj rodinný domek. Zjedno−
dušili jsme také placení. Zavedli
jsme elektronickou platbu a to
následovně. Pracovník, který bu−
de obsluhovat čerpadlo, je scho−
pen vystavit platební do−
klad s QR kódem, přes kte−
rý zákazník zaplatí finanční
částku. 
l Co vedlo vaši firmu
k pořízení čerpadla?
Zajišťujeme výstavbu objek−
tů pro nejrůznější zákazní−
ky. Doposud jsme si museli
takové zařízení půjčovat, a
tak jsme si řekli, že uděláme
vstřícný krok směrem nejen
k  našim zákazníkům, ale
usnadní a urychlí to práci
i našim zaměstnancům.
Čerpadlo je prostorově
vhodné i na místa, kam není
přístup autodomíchávačů a
velkých čerpadel.
l Když jste neměli čer−
padlo, předpokládám, že
jste mohli přicházet i o za−
kázky.
Ano, i to se stávalo, protože jsme
se museli přizpůsobit termínům,

kdy právě čerpadlo bylo volné.
Takže to jsme nyní vyřešili. Se zá−
kazníkem dohodneme vše na
jednom místě pod jednou stře−
chou tady ve firmě v Točníku, ne−
bo telefonicky.

l Buďme konkrétní, paní Svo−
bodová.
Klient zavolá paní Majku Šimáčko−
vou a ona se zeptá, kolik a jakou
třídu betonové směsi potřebuje.
Domluví se termín a pokud možno
i čas, ten je důležitý pro koordinaci
na betonárnách a stavebníka. Jde
nám o to, aby čerpadlo jelo bez
přestávek, aby lidé neplatili zby−
tečně hodinové čerpání pumpy.
Betonovou směs na stavbu přivá−
žejí naše domíchávače. 
l U zaběhnutých firem taková
objednávka po telefonu není
problém, ale co individuální sta−
vebník, který chce zabetonovat
základy či udělat základovou
betonovou desku pro rodinný
domek?
Poskytujeme veškeré rady, pří−
padně se přijedeme podívat na
místo, a to i když se jedná o malou
zakázku. Snažíme se lidem pora−
dit, jak to vše udělat, jakou kvalitu

betonu použít a podobně. Tyto ve−
škeré rady jsou zdarma.
l Jaký okruh vzdálenosti po−
krýváte?
Plzeňský i Jihočeský kraj. Stavíme
rodinné domky, nyní například 12

bytových jednotek v Klatovech Lu−
bech, dostavěli jsme několik ha−
sičských zbrojnic a dvě máme
před sebou, stavíme objekty pro
ministerstvo vnitra.
l Jaké máte další záměry?
Máme už projekt na novou prodej−
nu včetně kanceláří. Záměrem je
nabízet zákazníkům nejrůznější
komponenty do zahrad.
l Pokud někdo má zájem o be−
tonové čerpadlo. Jak má postu−
povat?
Otevřeno máme od 6:30 do 15:30
hodin. Betony děláme i v sobotu,
kdy se předem dohodneme. Jinak
uvažujeme, že budeme dělat kaž−
dou sobotu, protože je hlavně zá−
jem od soukromníků. Betonovou
směs s čerpadlem si zájemci ob−
jednají u paní Majky Šimáčkové
na telefonu 602 192 557. Dosta−
nou kompletní informace včetně
cenové nabídky. Vše funguje od
1. srpna 2022. (pi)

„Od srpna jsme uvedli do
provozu čerpadlo na beton,“
vzkazuje všem stavebníkům jednatelka firmy ŠIMÁČEK
− STAVBY, spol. s r.o., v Točníku paní Dita Svobodová.
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Čerpadlo na beton
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Prvního září přivítáme nové a stávají−
cí žáky v nově zrekonstruovaných
prostorech. V době letních prázdnin
probíhá v budově školy, na Domově
mládeže a přilehlých sportovištích či−

lý stavební ruch. Výsledkem bude no−
vě zrekonstruovaná učebna, nově
opravené prostory pro žáky ubytova−
né na Domově mládeže a nový po−
vrch na víceúčelovém hřišti.

Vážíme si našich žáků a chceme jim
vytvořit co nejlepší prostředí pro studi−
um. Proto se každý rok snažíme něco
opravit, vybudovat a vybavit prostory
pro výuku teorie a praxe něčím novým.
Důraz klademe na kvalitní výuku a k to−
mu je potřeba i moderní vybavení a pří−
znivé prostředí učeben, kde se žáci
vzdělávají. Další důraz klademe na sní−
žení energetické náročnosti, což je

v současné době dvojnásob aktuální.
Škola je vybavena automatickou kon−
trolou vytápění a větrání jednotlivých
učeben. Samozřejmostí je rekuperace
ve škole i v dílnách.
Věřím, že hlavně novým žákům se bu−
de od září líbit a že využijí všechny
přednosti naší moderní a kvalitní školy
pro přípravu na své budoucí povolání.
Do naplnění kapacity téměř u všech
oborů zbývá už jen pár posledních
míst, pokud tedy máte zájem studovat
na naší škole, můžete ještě zaslat při−
hlášku do 31. srpna 2022.              (pi)

SOŠ a SOU Sušice myslí na své žáky
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Vysoké letní teploty odhalily ne−
švar, který není pro nás nijak li−
chotivý.  Teplo má přímou úmě−
ru s vyšší spotřebou tekutin a
milovníci pivního moku stále
častěji sahají po pivu v ple−
chovce. Proti tomu nemá nikdo
žádné námitky, ale po dopití
mnozí z nich jen tak ledabyle na
prázdnou plechovku šlápnou,
znehodnotí ji a nechají ležet. 
To se nelíbilo našemu spolupra−
covníkovi z Domažlic a přišel

s jednoduchým nápadem, jak vy−
užít prázdnou plechovku od jaké−
hokoli nápoje. Svoji myšlenku a
nápad zhmotnil a jednoduchý vý−
robek je na světě a nabízí ho širo−
ké veřejnosti.
Náš spolupracovník z Domažlic
věří, že jeho nápad nezapadne.
Kdykoliv ho můžete kontaktovat a
domluvit si s ním setkání. Už dnes
má v „kapse“ další novinku, kte−
rou představíme v příštím čísle
novin. (re)

Klatovský EKO−TEAM informuje

Kontakt na našeho 
spolupracovníka:

Tel.:
775 975 170

E−mail:
eko−center@
seznam.cz

Sestava jednotlivých částí je zcela jednoduchá a zvládne ji každý.

Víceúčelové využití prázdné plechovky od nápoje.

V jednoduchosti je krása políbená ekologií
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Je čas na zásadní politické akti −
vity a činy, je třeba chránit nor mál −
ní svět – říká rodinná advokátka
a spisovatelka JUDr. Daniela Ková −
řová, jediná nezávislá kandidátka
do Senátu pro obvod č. 7. Jak říká,
na rozdíl od kandidátů dosazených
politickými stranami to měla těžší,
ale sbírání podpisů ji velmi obohati−
lo navazováním nesčet  ných osob−
ních kontaktů s dobrými lidmi po
všech vsích a městečkách. Tím lépe
dnes vidím, jak se politika vzdálila
od života. Podle ní časy pohádek,
medvídků, sportů a králíků z klobou−
ku minuly. Je čas na zásadní politic−
ké aktivity a činy. Je třeba chránit
normální svět. I proto jsme Danielu
Kovářovou požádali o rozhovor. 

n Česko postihla vlna zdražování,
která je přičítána válce na Ukra jině
napadené Ruskem. Vy však uvádíte
jiné důvody. Jaké to jsou?
q Hlavním důvodem inflace jsou
přece dlouhodobé obrovské deficity
veřejných financí. Mnoho států –
a ten náš v  tom bohužel nebyl žád−
nou výjimkou – žily dlouhodobě na
dluh. Peněz se tisklo víc, než kolik se
vytvořilo hodnot. To nemohlo do −
padnout jinak, než snižováním hod−

noty peněz, tedy inflací. Ohromným
impul sem se stal naprosto chybně
zvolený způsob boje s epidemií. Stát
zavřel na mnoho měsíců skoro celou
ekonomiku, ale peníze rozdával dál.
Peníze nekryté reálnými hodnotami,
zdůrazňuji. K tomu si připočítejme
stále se urychlující šílenství kolem
boje s  podnebím, které skokově
zdražuje nejdříve energie, hned ná−
sledně ale vše další, co je na spotře−
bě energie závislé. Tedy vše. A tohle
všechno bylo založeno už před vál−
kou na Ukrajině, už v  únoru byla
u nás rekordní dvou ciferná infla ce.
Válka sama o sobě zatím na inflaci
vliv nemá, ale nepochybně budou in−
flaci postrkovat naše restrik ce vůči
Rusku, které zdraží energetické zdro−
je o další skok.
n Myslíte, že kvůli vysokým cenám
energií přehodnotí Evropská unie
své cíle v oblasti klimatu?
q To si tedy nemyslím, byť bych si to
přála. To by museli v Bruselu dostat
rozum, a nic takového se v dohledné
době nestane. Spíše naopak. Sou −
časný cenový chaos je pro klima −
tické blouznivce vhodnou clonou, ve
se které – jak oni doufají – schovají
další radikální sebevražedné kroky
omezující naše hospodářství. Green

Deal naopak ještě přitvr dí. A až po
celé Evropě zaplní ulice nové Žluté
vesty, budou jim lhát, že za vysoké
ceny může válka. 
n Řeší česká vláda dopady vyso−
kých cen energií a tím pádem i zmi−
ňovaného zdražování dostatečně?
Kritici jí vyčítají, že není schopná si
došlápnout na ČEZ či se podivují, že
nakupujeme u nás levně vyrobenou
elektřinu za mnohem vyšší cenu na
burze v Lipsku...
q To jsou sice zajímavé faktory, ale
vlastně jen technické detaily. Proč je
někdo ochoten platit za energie 
takové pálky a táhnout tak cenu na−
horu? Protože takzvaná klimatická
politika vytlačuje ze hry možné levné

a fungující zdroje. Za drahé energie
může hlavně ten, kdo prosadil emisní
povolenky a obchod s nimi. Klimatičtí
šílenci si drahou energii dávno přáli.
Chtějí, aby lidi trpěli nouzí a šetřili. Ří−
ká se tomu pricing, česky asi „ceno−
vání“. My vám cenu tepla tak zvýší−
me, až vám samo teplo znechutíme.
Bude te se klepat zimou, protože tím
prospějete podnebí za sto let.
n Uvádíte, že při svém setkávání
s lidmi slyšíte od nich často nespo−
kojenost. Co je nejvíce trápí?
q Lži v médiích. Řeči politiků, které
se vůbec netýkají reálných potíží nor−
málních lidí. Civilizační feministické
a duhové blbnutí, ničení rodin, zavá−
dění výstřelků jako nové normy. Dra −
hota. Příkazy, zákazy, byrokracie,
zbytečné před pisy. Vysoké daně.
Diktování životního stylu.
n Dá se očekávat, že zdražování
způsobí v Česku třeba už na podzim
sociální nepokoje?
q Dá. Až začne topná sezóna a ne−
bude plyn. Ne kvůli válce, ale kvů li
sankcím a klimatickému diktátu.
n Jak po úvaze hodnotit akci vy−
pnutí některých takzvaných de z in −
formačních webů, které už všech−
ny opět fungují? Šlo o oje dinělý
výkřik? Jak je tomu u nás

Politické strany NORMÁLNÍ OBČAN nezajímá

JUDr. Daniela Kovářová
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Obyvatelé Plzeňského kraje si
po dvouleté covidové přestávce
užijí tradiční oslavu sklizně obilí!
Dožínky Plzeňského kraje ten −
tokrát zavítají do Chanovic na
Klatovsku. Uskuteční se už v so−
botu 27. srpna 2022 od 10 do
16 hodin.

Na návštěvníky akce čeká bo −
ha tý doprovodný program. „Kro −
mě dožínkového průvodu, žehnání
úrody, předání dožínko vého věnce
a kytice budou vyhlášeni a oceně−
ni i vítězové soutěže Regionální
potravina Plzeňského kraje 2022.
Dojde i na ocenění regionálních
zemědělců a farmářů,“ říká tisko−
vá mluvčí Plzeňského kraje Eva
Mer tlová.

Lidé si mohou pochutnat na re−
gionálních potravinách. K vidění
budou ukázky dožínkové vazby,
zdobení koní a vozů, ukázky tra−
dičních řemesel. Pro děti  organi−
zátoři  připravili farmářské aktivity
a tvůrčí dílny. O hudební vystou−
pení se postará Chodský soubor
Mrákov a Dětský chodský soubor

Mráček, na nádvoří zámku za −
hraje pošumavská dechová hudba
z Horažďovic Otavanka a na závěr
celé akce zazpívá a zahraje Jiří
Zonyga s kapelou.  

„Dožínky Plzeňského kraje se
v Chanovicích konají již podruhé,
poprvé to bylo v  roce 2011. Byly
to historicky první dožínky, které
kraj pořádal. Sym bo  lic ky se sem
po covidové pauze vracíme,“
upřesňuje hejt man Plzeňského
kraje Rudolf Špoták. 

Od 10 hodin uvidí přítomní ve
skanzenu ukázky dožínkové vazby,
zdobení koní a vozů, ochutnají re−
gionální potraviny. K  tomu všemu
zazpívá a zahraje folklorní soubor.
V 11 hodin vyjde od skanzenu do−
žínkový průvod. Ozdobený povoz
s koňmi doprovodí krojo vaní muzi−
kanti a tanečníci až na nádvoří zám −
ku. Právě tady budou na návštěvní−
ky čekat místní řemeslníci a výrobci
s regionálními potravinami. 

Příchozí si mohou zdarma pro−
hlédnout skanzen – expozici lidové
architektury jihozápadních Čech.

Bez vstupného bude rovněž i stá−
lá expozice v zámku a Ga lerie No−
sitelů tradice lidových řemesel.
Ten, kdo nebude chtít být v centru
dění, se může projít po zámeckém
parku nebo vyrazit po naučné
stezce Příroda a lesy Pošumaví,
která vede k  nové rozhledně na 
vrchu Chlum.

„Pořádání Dožínek beru jako
oslavu činností lidí pracujících
celoročně v zemědělství. A v ná−
vaznosti i pracovníků v potravi−
nářství. Zemědělec musí vše ko−
nat v souladu s přírodou a po −
časím. Zemědělče, díky za Tvoji
tvrdou práci,“ uvádí starosta Cha−
novic Petr Klásek Černický.

Ti, kteří přijedou na Dožínky Pl−
zeňského kraje vozem, mohou
pohodlně zaparkovat na dvou vy−
hrazených parkovištích v  obci.
Jedno bude na travnaté ploše
před skanzenem, druhé přímo
v obci u fotbalového hřiště. Slav −
nosti si také vyžádají dopravní
omezení. Od 9 do 17 hodin platí
uzavírka silnice III/1882 od sjezdu

do obce Cha novice až k obecnímu
úřadu. Po řadatelé však pustí mo −
to risty, kteří přijedou po této cestě
na parkoviště za skanzenem. Ob−
jízdná trasa povede po Cha −
novickém obchvatu.

Dožínková veselice potrvá až do
16 hodin. 
Vstup je zdarma. Akci pořádá Pl −
zeňský kraj ve spolupráci s  obcí
Chanovice. Více informací najde−
te na www.plzensky−kraj.cz.

Dožínky Plzeňského kraje
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s cenzurou? Jaké s ní máte
zku šenosti?
q Nefungují. Mnohé jsou dál blo −
kovány samotnými jed notlivými 
ope rá tory a jsou jim odstřihovány fi   −
na n č  ní zdroje. To se opravdu tolik
bojíme odlišných názorů, i kdyby by−
ly stokrát nesprávné?
n Vy při své kampani do Senátu
zdůrazňujete normální život. Co si
pod tím to pojmem  představujete
a čím je ohrožen?
q V každé poslední hospodě na vsi
každý místní strýc dobře ví, co je nor−
mální a co je novodobá ztřeštěnost.
Nenechme se zatlačit do role, kdy my
budeme muset vysvětlovat, co to je
být normální. Ať nám vysvět lují po−
krokáři, v čem jsme tak zaostalí. Oni
údajně myslí na naše dobro. Ale já ří−
kám: nenechme si ho vzít. O svém
dobru si má každý rozhodovat sám.
n Jak se jako bývalá ministryně
spravedlnosti díváte na kauzu bý   −
valého náměstka praž ského pri  má   −
 to ra Hlubučka, kvůli které odstou pil
i ministr školství Gazdík? Co to
vypo vídá o české politice?
q Sankce, kontroly, šmírování, udá−
vání, dohlížení, to vše jsou recepty,
které nefungují, pokud je pokušení
příliš ve  liké. A při takovém pokušení
se vždy najdou morálně slab ší jedin−
ci, kteří svodům podlehnou. Pří či nou
je právě ono pokušení. A co je to po−
kušení? Ohrom né pra vo moci veřej−

ných činitelů zacházet s  veřejnými
penězi. Dokud bude stát od lidí vy−
mačkávat tolik peněz, aby za ně pak
lidem vnucoval dobro podle přání
byro kratů, do té doby z  těch peněz
budou chtít různá individua něco
odloup nout pro sebe. Nejde tedy
o selhání jednotlivců, je to selhání
systému. Stát je tučný a li dé chudí.
Mělo by to být obráceně.
n Na závěr nelze opomenout vál−
ku, která už čtyři měsíce trvá na
Ukrajině, kterou napadlo Rusko. Ja−
ké jsou příčiny tohoto konfliktu? A
hlavně je reálné, že brzy – tedy le−
tos – skončí?
q To je na knihu, ne na jednu odpo−
věď. Ukrajina byla zneužita, aby jejím
prostřednictvím mohl Západ kopat
Rusko do žeber. A Rusko nemělo
dost trpělivosti a velikosti, aby našlo
mírové řešení a postaralo se o svou
bezpečnost jinak než násilím. Horká
fáze války letos skončit může, ale pak
zamrzne do stadia, které může trvat
mnoho let. Rusko dostane pod svou
kontrolu všechna území, kde žije 
ruská většina. A tam se „zakope“.
A vznikne podobná neklidná hranice,
jaká byla po osm let kolem don −
baských separatistických republik.
A přes tu hranici každou chvíli něco
přeletí na jednu nebo druhou stranu.
A v  tom budou žít miliony lidí třeba
i po celou generaci. A občas někdo
z povzdálí přilije do jisker trochu oleje.

s



Spolupráce domažlického a cham−
ského učiliště má již svoji dlouhole−
tou tradici. Důkazem toho, že tato ko−
ordinace je smysluplná a ojedinělá,
je prestižní ocenění Stavitelé mostů –
Brückenbauer 2022, které obě školy
obdržely v letošním roce. 
Po kovidové téměř
dvouleté pauze se
přeshraniční aktivity na
domažlickém učilišti
opět rozbíhají. Studenti
oboru mechanik−seři−
zovač se zapojili do tří−
letého modulu, jehož
obsahem jsou jazyko−
vý crash kurz v  Bad
Kötzingu, kurz pneu−
matiky a logo řízení
v Berufsschule Cham a
závěrečné odborné
praxe v německých fir−
mách pod dohledem tamějších odbor−
níků. Výstupem tohoto modulu je certi−
fikát německé hospodářské komory
IHK Regensburg. Projektu se mohou již
pravidelně účastnit stávající i budoucí
studenti oboru mechanik seřizovač od
druhého ročníku.
Studenti technických oborů se pravi−
delně zapojují také do mezinárodní
soutěže Enersol, kde prezentují své
vlastní úspěšné projekty, které jsou za−
měřeny na aktuální ekologická témata

– ochrana životního prostředí, obnovi−
telné zdroje, energetické úspory apod. 
V  tomto školním roce navázalo SOU
Domažlice spolupráci také s obecně
prospěšnou společností Úhlava Klato−
vy, a stalo se tak součástí zcela nového
sdružení s  titulem „Nová partnerství

pro rozvoj technického vzdělávání“.
Studenti technických oborů se tak mo−
hou těšit na další výzvy, které je v rámci
tohoto mezinárodního projektu čekají.
Žáci oboru kuchař−číšník, kosmetic−
ké služby a kadeřník se účastnili ve−
letrhu hotelnictví a gastronomie HOGA
v Norimberku. V prostorách norimber−
ského veletržního centra se účastníci
seznámili s aktuálními trendy v oboru
gastronomie a hotelnictví. Prezento−
vána byla například nejnovější ku−

chyňská technika, baristické potřeby
pro kavárny, rezervační technologie,
spotřebiče, sety na slavnostní stolo−
vání a mnoho dalšího.
Důležitým prvkem ve vzdělávání je již
během studia propojení teorie, praxe a
pracovního trhu. Pro žáky napříč obory

nabízí proto SOU Domažlice vždy
v březnu veletrh pracovních příležitostí,
tzv. Berufsinfomesse. Letos se na vele−
trh přihlásilo celkem 15 německých fi−
rem a 7 českých. Díky tomuto veletrhu
mohou naši žáci získat povědomí
o pracovních možnostech v Plzeňském
kraji i v sousedním Bavorsku. Veletrhu
se zúčastnily strojírenské firmy, ně−
mecké hotely, kosmetická i kadeřnická
studia. 
Další možností, kdy se žáci mohou

seznámit s budoucími zaměstnavate−
li, je veletrh studijních a pracovních
možností AZUBI live v Chamu. V červ−
nu letošního školního roku se veletrhu
účastnili zájemci všech studijních
i učebních oborů. Studenti se setkali
s pracovními agenturami, s organiza−

cemi, které podporují
další vzdělávání, i s fir−
mami nabízející pra−
covní nabídky. Za
zmínku stojí např.
technicky zaměřené
firmy Stangl und Kul−
zer, Zollner, Microart,
HG Meyer Mettalbauer
a další. Dívky si mohly
prohlédnout aktivity
bavorských kadeřnic−
kých a kosmetických
salónů. Motivačním
prvkem pro současné

žáky bylo shledání s absolventem SOU
Domažlice Dominikem Červeným, kte−
rý díky svým znalostem a dovednos−
tem získal v Bavorsku lukrativní pra−
covní pozici ve strojírenském oboru a
nyní zde dokončuje ještě výuční list. 
Studenti SOU Domažlice se o svoji
budoucnost bát nemusejí, neboť mají
dveře otevřené nejen na český, ale i ně−
mecký pracovní trh.

Za SOU Domažlice 
Mgr. Jana Bláhová
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Mezinárodní aktivity na SOU Domažlice 
se po covidové pauze opět naplno rozběhly

Absolventi SOU Domažlice se velmi dobře uplatní českém i německém pracovním trhu.



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

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

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

w Odkud berete REIKI 
energii?

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

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Koncem roku 2019 jsem napsal moji
předpověď na následující rok 2020
s tím, že předpokládám krizi podobnou
té v roce 2008a věštba se vy−
plnila. Asi jsem nebyl pře−
kvapen jen já, ale větši−
na populace, protože
to vypadalo, že se
všem daří a bude
líp. Od té doby píši
pozitivní články,
jak krize zdolávat,
jak se nenechat za−
skočit, jak bojovat
s  negací, kterou šíří
hlavně média.
Když to vypadalo, že se
krize po dvou letech kovidu za−
číná rozplývat, začal válečný konflikt
na Ukrajině. Co se týká kovidové infek−
ce, už existují přece jen nějaké studie a
tím se dá lépe s tímto problémem bo−
jovat. Co se týká války, tak na tu studie
neexistují a nikdo neví, kdy skončí.

Proto je nutné se naučit s tímto problé−
mem žít. 
V současné době doporučuji utužovat

rodinný kruh a přátelství. Pro
rychlý tep doby na to ne−

byl čas a nyní se uka−
zuje, že to byla zá−

sadní chyba.
Mnoho lidí bylo nu−
ceno se zastavit
a zamyslet se, co
a jak dál. Proto do−
šlo u řady z nich

„k vyhoření“, něko−
mu skončila jeho čin−

nost. Proto je dobré
brát tuto situaci jako osu−

dově nucenou zastávku v živo−
tě, abychom si odpočinuli, načerpali
novou energii a inspiraci. Nenechte se
ničím zaskočit a jděte dál. Už moje ba−
bička říkala, že pohyb a změna je život. 
Nemá smysl řešit minulost, ale pří−
tomnost a plánovat růžovou budouc−

nost. K  tomu je zapotřebí mít hodně
pohybu, což je jedno z  nejlepších
protistresových opatření, protože
spouštěčem nemocí je hlavně stres.
Mějte na paměti, že kvůli stresu klesá
imunita a hrozí nebezpečí duševních
poruch.
Dělejte práci, která vás naplňuje, po−
kud to nejde, tak existují nejrůznější
„koníčky“. Stojí za to utužovat přátel−
ství. Nejhorší je, když člověk zůstane
opravdu sám. Takový jedinec by si měl
přiznat, že je to jeho vina. Každý vztah
je podmíněn tolerancí.
Ze všeho špatného si vždy vyberte
jen to pozitivní a o tom to je. Rad, jak
neupadnout do emocionální pasti
dnešní divné doby, je hodně. Vyberte
si takovou, která vás osloví a jste
schopni ji naplnit v praxi. Já doporuču−
ji to, co dělám sám: užívám denní do−
poručené dávky biologicky účinných
látek, 3x týdně hodinu aktivního pohy−
bu, 2x týdně dělám moji akupresuru

(zápěstí na zápěstí 22 minut), 2x ročně
se zbavuji virů (rakytník + šalvěj +
zlatobýl). Občas jdu na masáž páteře,
dělám práci, která mě baví a naplňuje,
mám úžasný vztah se ženou, utužuji
přátelství s pár kamarády a do našeho
uzavřeného kruhu občas přibereme
někoho nového, pozitivního.
V podstatě jde o to, že čím pozitivnější
člověk je, tím víc je chráněn před sr−
dečním infarktem nebo mrtvicí. U po−
zitivně smýšlejících lidí je větší pravdě−
podobnost lepší imunity, fungování
plic a celkově i šance žít zdravě. 
Také se stane, že se něco občas ne−
povede, ale nenadávejte. Berte to jako
osud a rychle za tím udělejte tlustou
čáru a hledejte náhradní řešení. Kdo
hledá, najde. Jen je třeba mít reálné
představy. Nereálné totiž nelze „zhmot−
ňovat“. Radujte se ze života.

Všem přeji hodně štěstí.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

radí známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

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

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

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

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

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

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

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

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

pro školní rok 2022/2023:

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

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

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

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

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

SLEDUJTE
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KLATOVY
Galerie U Bílého jednorožce  

do 28. 8. 2022 – ZÓNY – NULTÁ LÉTA ZE SBÍREK GKK
Kontakt – 376 312 049 

Kostel sv. Vavřince v Klatovech
do 30. 10. 2022 – PAVLA VOBORNÍK KAČÍRKOVÁ / TUŠE−
NÍ – výstava 

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 
do 25. 9. 2022 – VÝSTAVNÍ SÁL, CHODBA I. NP A PŘED−
NÁŠKOVÝ SÁL: HISTORIE SPORTU V KLATOVECH
do 25. 9. 2022 – SCHODIŠTĚ – SPORTOVCI VE FOTO−
GRAFII
20. 8. 2022 ve 14 h – VÝSTAVNÍ SÁL: KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA K VÝSTAVĚ HISTORIE SPORTU V KLATO−
VECH – provází autorka výstavy Mgr. Ivana Sieberová;
vstupné 60/30 Kč. Nutná rezervace předem do 18. 8. 2022
na tel.: 376326362 nebo info@muzeumklatovy.cz
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz  

JANOVICE N. ÚHLAVOU
Koncerty v lihovaru

Vstupné dobrovolné
6.8. V 19 h – MASH TRIBUTE, ve21.30 h – EXTRABAND
REVIVAL A RADEK ZÍKA
20.8. – v 19 h – CHAI, ve 21.30 h – KRAUSBERRY 

DALŠÍ AKCE: VÝSTAVA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ – Z HIS−
TORIE JANOVICKÝCH MUZIKANTŮ

KLENOVÁ
Galerie Klenová

13. 8. v 19 h – HRAD KLENOVÁ: KONCERT VIKTORA SO−
DOMY 
do 30. 10. 2022 – PETR FIALA A ZBYNĚK HRABA / MEZI
ZÁTIŠÍM A KRAJINOU – výstava 
do 11. 9. 2022 – HEBKÉ – VYSTAVUJÍCÍ UMĚLKYNĚ: M.
WILLE (Rakousko), U.S. BUCHART (Německo), A. BÜR−
GERMEISTEROVÁ (Česko) – výstava
do 14. 8. 2022 – MICHAL ADAMOVSKÝ / MULTIKONTAKT
II. – vvýstava
20. 8. od 16 h – PURKRABSTVÍ HRADU KLENOVÁ: VER−
NISÁŽ VÝSTAVY – EVA VÝBORNÁ / TVARY TICHA – vý−
stava potrvá do 30. 10. 2022
do 31. 10. 2022 – SOCHY V ULICÍCH – Klatovy, výstava
Kontakt – 376 392 208, www.gkk.cz

NÝRSKO
MKS Nýrsko

19.8. v 17 h – DJ PARTY S RADKEM KRUTINOU – náměstí
Nýrsko, vstupné zdarma

HORAŽĎOVICE
Kulturní akce

9.8. – MÍROVÉ NÁMĚSTÍ: SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ LA−
VIČKY RODÁKŮ – věnované Otakaru Ševčíkovi 
20.–21.8. – TRŽIŠTĚ: MARIÁNSKÁ POUŤ – pouť. atrakce
27. 8. – HEJNÁ: STAROČESKÁ KONOPICKÁ SLAVNOST

HORY MATKY BOŽÍ
Kulturní akce

5.–7.8. – 500. VÝROČÍ POVÝŠENÍ HOR MATKY BOŽÍ NA
KRÁLOVSKÉ HORNÍ MĚSTO:
5.8. v 17 h – KONCERT – kostel
5.8. v 19 h – VELKÉ GRILOVÁNÍ a ve 22 h – OHŇOSTROJ
– hasičská zbrojnice
6.8. v 10.30 h – HORNICKÁ PARÁDA S PRŮVODEM – ná−
městí
6.8. ve 13 h – SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ HOSTŮ – náměstí
6.8. ve 14 h – DIVADLO „HORSKÉ POVĚSTI“ – náměstí
6.8. ve 14.45 h – PREMIÉRA SKLADBY O HORÁCH MAT−
KY BOŽÍ V PODÁNÍ ÚHLAVANKY – náměstí
6.8. v 17 h – ŠTREKA STAROPRAŽSKÁ PROSPO – živá
hudba, náměstí
6.8. ve 20 h – POUŤOVÁ ZÁBAVA: HRAJE ŠTREKA ANT−
HONY – náměstí
7.8. v 10 h – KALVÁRIE: POUTNÍ MŠE SVATÁ
7.8. ve 14.30 h – TRADIČNÍ FOTBALOVÝ ZÁPAS STARÁ A
MLADÁ GARDA – sportovní areál
7.8. v 16 h – POSEZENÍ S HUDBOU

TLUMAČOV
Rockové akce

27.8. ve 20.30 h – THE BEATLES REVIVAL CZ (KLADNO)
+ KAREL KAHOVEC – AMFI Tlumačov (za deště KD Mrá−
kov)
2.9. ve 20.30 h – KOMUNÁL + PANOPTIKO – AMFI Tlu−
mačov (za deště KD Mrákov)
Kontakt – www.kdmrakov.cz

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
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Zdražování všeho a všude Čechy
hodně štve. Nejenom v přepočtu na
průměrnou mzdu, rozlohu a taky
kvalitu, ale i na fakt, že toho, co je u
nás dražší než jinde, je podstatě více
než toho, co je levnější. Ti, kteří žijí
například u rakouských hranic, mají
výhodu. Jezdit za nákupy se jim roz−
hodně vyplatí.
Ať už si koupíte sýr, klobásy, maso ne−
bo prací prášek či sladkosti, dostane−
te je v Rakousku mnohdy za méně pe−
něz než u nás, a pokud náhodou za
stejné peníze nebo i o maličko dráž,
víte ale, že jde o zcela jinou kvalitu.
Některé zboží je sice o něco dražší,
stejně jako pohonné hmoty, nicméně
je nutné uvědomit si, s jakými příjmy
fungují Rakušané a s jakými my.
„Musím říct, že růst cen v Česku
a v Rakousku je diametrálně jiný.
U nás v Čechách se zdražuje stále, ra−
ketově a často nesmyslně. Tady je to
jiné, pomalejší. Navíc si tu lidi vydělají

mnohonásobně více. Já si měsíčně
vydělám 2.500 eur, což je asi 62.000
korun, můj partner 3.000 eur, to je ně−
jakých 75.000 korun. Denně, kromě
víkendů nebo svátků, jezdíme 40 kilo−
metrů sem a zase zpět. Přesto se nám
to vyplatí a žijeme si dobře. Tady už
pracujeme pátým rokem, a když byl
covid, tak jsme tu zůstali. Náš
zaměstna vatel nám navíc poskytl gar−
sonku. V Česku bych, pokud to nebu−
de nezbytně nutné, už vážně nepraco−
vala,“ svěřila se Rozhledu 29letá sleč−
na Iveta, která jinak žije na Česko −
krumlovsku, ale s partnerem pracuje
ve Freistadtu a navíc u stejné firmy.
„Nechápu, proč u nás v Česku je
všechno tak drahé – máme nej dražší
služby mobilních operátorů v Evropě,
dnes i nejdražší nemovitosti i pronáj−
my. Nyní i drahé jídlo a stále nekvalitní
a v přepočtu a ohledem na příjmy
i nejdražší pohonné hmoty. Sami Ra−
kušáci nechápou, proč Fialova vláda

pro své lidi něco neudělá. Dokonce se
mě kolegyně v práci ptala, zda jsme
opravdu tak bohatý národ, že si může−
me dovolit platit za všechno tolik,“
prozradila slečna Iveta.

Průměrná mzda v Česku je údajně
okolo 39.000 korun, v Rakousku je
to v přepočtu okolo 90.000 korun.
Kromě toho od zaměstnavatelů do−
stávají zaměstnanci řadu příspěvků a
drtivá většina zaměstnanců je v od−
borech. V Rakousku například ne−
existuje, aby zaměstnavatel poslal
mzdu pozdě. Platil by totiž poměrně
vysoké sankce.
Freistadt je středně velké okresní his−
torické město. Je zde řada super a hy−
permarketů. Přesto ve všední den od−
poledne nejsou parkoviště narvaná
k prasknutí a u pokladen nečekáte 
déle než dvě tři minuty. Personál je
úslužný, ochotný, vstřícný a milý.
Bydlení, včetně pronájmů, je zde
mnohde i o několik tisícovek v přepo−
čtu nižší než v Česku, a když i podo−
bné, v úplně jiné kvalitě. Podobná si−
tuace v současné době v cenách od
zboží přes služby je i v sousedním Ně−
mecku. (pru)

Nakupovat u sousedů v Rakousku se stále vyplatí
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HLEDÁM pomocného děl−
níka na stavbu. Požaduji:
spolehlivost, flexibilitu, pra−
xe výhodou, ale ne podmín−
kou. Více info na tel.:
721757399. KŘI PM
22097

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

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

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

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

ZDARMA 800737309. PM
22032 

PRONAJMU pěkný byt
1+2 v 1.patře (bez výtahu)
v klidné lokalitě v  Klato−
vech… Telefon:
721731216. RR 22576

HLEDÁM pronájem garáže
v Klatovech−Podhůrčí nebo
U Retexu. Tel.: 606372701.
RR 22581

NABÍZÍM k pronájmu poze−
mek (travnatý se stromy),
cca 800 m2, vhodný např.
k chovu včel. Osobní jedná−
ní nutné. Tel.: 602260920.
RR 22611

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel−
kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čis−
té byty k  dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme
pouze solidní klientelu, jejíž
výběr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody
energií a klientský servis po

celou dobu nájmu je samo−
zřejmostí Prázdný byt vám
nevydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
22028

OD 1. 8. 2022 pronajmu
atypický mezonetový byt
3+kk v KT, 100 m2, nejlé−
pe bezdětnému páru neku−
řáků (výjimečně s  jedním
puberťákem)! Kauce! Info
na tel.: 605758988. RR
22624

PRONAJMU byt 2+1
v  Nýrsku v  rod. domku.
Tel.: 604791334 – cena
dohodou. RR 22627

DLOUHODOBÝ pronájem
chalupy, rod. domku se za−
hradou, hledá starší pár.
Jsme Češi, bezproblémoví
(bez exekucí s čistým TR).
Milujeme přírodu a zvířect−
vo. Prosíme jen seriózní na−
bídky z Plzně a okolí, i směr
Klatovy. Tel.: 607477727.
PM 22075

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

ALUKRYT červený 40 x
100 cm za starou cenu.
Celkem 60 kusů. Konec
stavby. Klatovsko. Tel.:
704289000. RR 22569

NABÍZÍM sporák na PB –
plynová trouba, zachovalý,
cena dohodou + odvoz,
tel.: 602877821. RR 22580

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

LÉKAŘSKÝ KUFŘÍK – cena
2.000 Kč, tel.:
732906269.

NOVÁ větší kamna PETRA
s vyhřívacím bubínkem.
Pořizovací cena 4.000 Kč,
prodám za 2.500 Kč. Tel.:
704706461. RR 20607

HORKOVZDUŠNÁ kamna
KORA 2, 2 péřové deky no−
vé – modrý sypek. Tel.:
607866783. RR 22668

DĚTSKÉ horské kolo Apa−
che XL24, málo používané,
cena 5.000 Kč, tel.:
606949576. RR 22643

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

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

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenské−
ho muzea okupace a osvo−
bození západních Čech vo−
jenskou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kordí−
ky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacá−
ky, šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRODÁM plastové
1000 L nádrže. Nádrže
jsou černé a na kovo−
vé nebo plastové pale−
tě. Výhodou toho je, že
voda v nádrži nezeze−
lená a paleta časem
nezetlí. Po domluvě
mohu i dovézt. Tel.:
773925513. RR 22380
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Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se
k nám nevrátíš, už není naděje. Prázdný je
domov, smutno je
v něm, cestička k hřbi−
tovu zůstala jen.
Dne 14. srpna 2022
uplyne 10 smutných
let od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Josef Beran 
z Třebýciny.

S láskou vzpomíná manželka s rodinou a
příbuzní. RR 22584  

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Dopracovaly pilné ru−
ce, utichlo navždy
předobré srdce. Očima
drahýma se již nepodí−
váš, teď klidným spán−
kem odpočíváš.
Dne 22. 8. 2022 uply−
ne 10 let, kdy nás ná−
hled opustil náš milo−
vaný manžel, tatínek,

dědeček a pradědeček, pan
Ladislav Kaiser z Myslovic.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Manželka, synové s rodinami a ostatní pří−
buzní. RR 22525

…svíce zhasla, kniha
se zavřela, láska a
 naděje zůstává…

26. 7. 2022 by se můj
drahý syn

Petr Kutil
dožil 45 let. Ve 20 le−
tech nás však navždy
opustil, když tragicky
zahynul.

S láskou vzpomíná maminka a sestra s dětmi. 
RR 22571

Dne 14. srpna 2022
uplyne 10. smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustil manžel,
tatínek a dědeček,
pan 

Ján Mazán 
z Klatov. 

Za tichou vzpomínku
dì kuje manželka Kvìta a syn Jan s rodinou. 

RR 22515

Dne 29. července
2022 uplynulo již 30
let od úmrtí pana 
Václava Matouše

z Klatov 
a 14. října 2022 vzpo−
meneme nedožitých
100 let. 
S láskou stále vzpomí−
ná manželka a děti s rodinami.     RR 22528

Dobrý člověk nikdy ne−
umírá v srdcích těch,
kteří ho milovali.
Dne 22. 7. 2022 uply−
nulo 5 smutných let
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Jaroslav Strolený
ze Zborov.

Stále vzpomínají manželka, dcery s rodinami
a ostatní příbuzní.                            RR 22573

21. 7. 2022 uplynul 5.
smutný rok ode dne,
kdy nás náhle opustil
náš milovaný syn,
bratr a otec, pan

Josef Kadlec
z Myslovic.

Stále vzpomínají rodi−
če a sestra s rodinou.

RR 22575

Nezemřel jsem, neboť
vím, že budu žít stále
v srdcích těch, kteří mě
nepřestanou milovat.
Dne 15. srpna 2022
uplyne 7. 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.                        RR 22578

Jen kytičku na tvůj
hrob Ti můžeme dát,
pokojný a věčný spá−
nek Ti přát. Utichly
kroky Tvé a Tvůj hlas,
ale Tvůj obraz zůstává
stále v nás.
Dne 7. srpna 2022
uplyne pátý smutný

rok od smrti naší maminky, babičky a pra−
babičky, paní

Marie Lejskové z Habartic u Klatov.
Kdo jste ji měl rád, vzpomeňte s námi. Dce−
ra a syn s rodinami.                       RR 22595

Kdo žije ve vzpomínkách, neumírá.
25. července 2022
uplynul 9. smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustila paní 

Helena 
Tauscherová 

z Miletic.
Vzpomíná dcera

 Helena a syn Alois
s rodinami. RR 22582

Život tak krátký je pro toho, kdo má rád.
Proè Osud bere tam, kde hodnì mìl by dát?
Dne 19. srpna 2022
uplyne 20 let ode dne,
kdy zemøela paní

Blažena 
Kirchbergerová 

z Nìmèic.

Dne 9. èervence 2022
tomu bylo 44 let ode
dne, kdy nás opustil
pan

Jan Kirchberger 
z Nìmèic.

Vzpomínají dcera s rodinou, vnouèata,
pravnouèata a ostatní pøíbuzní.     RR 22585

Čas rychle ubíhá, ale
bolest v našich srd−
cích je stále stejně
hluboká…
Dne 18. srpna 2022
uplyne pět roků ode
dne, kdy od nás na−
vždy odešel pan

Josef Kaisr 
z Měcholup. 

Vzpomíná manželka, dcera a syn s rodina−
mi a ostatní příbuzní.                     RR 22586

Kdo vás znal, v dobrém vzpomene, kdo vás
miloval, nikdy nezapomene. Děkujeme za
to, že jste byli a za
každý den, který jste s
námi žili.
27. srpna 2022 by se
dožil 50 let

Martin Hanák.

A 79 let by se dožil
jeho otec
Jindřich Hanák.

S láskou v srdci na
oba vzpomíná rodina. 

RR 22605
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Měl jsem Vás všechny rád, a když jsem od−
cházel, nemohl jsem Vám ani sbohem dát.
Dne 18. srpna 2022
uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustil pan

Karel Kotík 
z Klatov.

Stále vzpomínají man−
želka, syn Karel s rodi−
nou, vnučka Petruška
s rodinou, vnuk Michal
s rodinou a vnučka Martinka.         RR 22587

Dne 6. 7. 2022 jsme
si připomněli nedoži−
tých 75 let pana 

Josefa Šlajera
z Hluboké. 

S láskou stále vzpomí−
nají dcera Věrka
s manželem, dcera
Miluška s manželem a
vnučky Katka a Lucinka s rodinami. 

RR 22592

Už jen svíci hořící a
kytičku na hrob Ti mů−
žeme dát, chvíli postát
a klidný spánek a po−
koj s láskou přát.
Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává stále v nás.
Dne 11. února 2009
nás navždy opustila
sestra, maminka a babička, paní

Hana Mastná, rozená Kubecová, 
pocházející z Chudenic a následně 

ze Kdyně.
Tento rok 21. června by se dožila 75 let.
Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě
měl rád, nikdy nezapomene. S láskou a
úctou vzpomíná dcera Michaela s rodinou.

RR 22616

Dne 23. června 2022
uplynulo 17 let, co
nás opustil pan

Vladimír Novák
z Mochtína.

Stále vzpomínají děti
s rodinami.  RR 22596

To nejkrásnější, co nám v srdci zpívá, co
vlastně činí život životem, co věčně kvete,
nikdy neumírá, pro co i život dát jsi ochoten,

je „Láska“.
Dne 31. 7. 2022 uply−
nul rok od úmrtí mého
syna

Jiřího Keřlíka.
Nikdy nezapomene
máma a bratr s rodi−
nou.              RR 22577

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

Dne 7. srpna 2022
uplyne pět smutných
let od chvíle, kdy nás
navždy opustila paní 

Jaroslava Hřebcová
z Nýrska. 

S láskou a velkou bo−
lestí stále vzpomínají
rodiče Jaroslava a La−

dislav, manžel Jiří, bratr Ladislav s rodinou,
dcera Petra s přítelem, dcera Jaroslava
s rodinou a ostatní příbuzní.           RR 22612

Co osud vzal, to ne−
vrací, i když nám srd−
ce krvácí. Ta rána stá−
le bolí, zapomenout
nám nedovolí.
Dne 2. 8. 2022 uply−
nul 1. rok od úmrtí na−
šeho milovaného ta−
tínka, bratra, vnuka,

pana Vladislava Mužíka z Točníka.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcera Amálka, sestry Miluš a Pavla s rodina−
mi, babička a ostatní příbuzní. Děkujeme
všem, kteří si vzpomenou s námi. RR 22599

Bylo těžké se s Tebou rozloučit, 
ještě těžší je bez Tebe žít.

Dne 31. 8. 2022 uply−
ne třetí rok, co nás
opustil manžel, otec,
dědeček a praděde−
ček, pan 

Václav Polomis
z Janovic nad

Úhlavou.
S láskou a úctou

v srdci vzpomíná manželka, rodina Polomi−
sova a ostatní příbuzní. Kdo jste ho znal a
měl rád, vzpomeňte s námi.           RR 22613

Dne 6. 8. 2022 uply−
ne šesté výročí úmrtí
pana
Václava Holuba.

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

RR 22603

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel, za
ruce, které tolik pomá−
haly. Děkujeme za to,
že jsi byl, za každý
den, který jsi s námi žil.
Dne 24. července
2022 uplynul 9. smut−
ný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan

Ing. Václav Němeček z Koryt u Klatov.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina. 

RR 22614

Kdo Tě znal, v dobrém
vzpomene, kdo Tě mi−
loval, nikdy nezapo−
mene. 
Dne 29. 8. 2022 by se
dožil 75 let pan 

Václav Král 
z Nýrska. 

Kdo jste ho znal a měli
ho rádi, vzpomeňte s námi. S láskou a
úctou vzpomínají manželka a dcery s rodi−
nami. RR 22648Dne 27. 6. 2022 by se

dožila  90 let a 5. srp−
na uplyne 16 smut−
ných let, kdy nás
opustila naše milova−
ná maminka 

Růžena Votavová
ze Třebýciny.

S láskou a úctou vzpo−
míná dcera Jaroslava a syn Pavel s rodinami.

RR 22649

Kdo byl milován, žije v
našich srdcích stále…
Dne 30. 8. 2022 uply−
ne první smutný rok,
kdy nás navždy opustil
můj drahý tatínek, pan

Lubomír Jaroš
z Klatov.

S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou.
Za tichou vzpomínku všem děkujeme. 

RR 22664

Měla jsem ráda život,
chtěla jsem s vámi být, 
přišla chvíle zlá, muse−
la jsem odejít.
13. srpna 2022 uplyne
13 let od tragické smrti
paní 

Vendulky Hessové
z Vrhavče.

S láskou a úctou vzpomíná rodina. RR 22650
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Kdo Tě znal, v dobrém
vzpomene, kdo Tě
měl rád, nikdy neza−
pomene.
Dne 10. 8. 2022 uply−
ne 1. smutný rok ode
dne, kdy nás navždy
po dlouhé nemoci
opustila

Jaromíra Novotná ze Starého Lázu,
narozená 25. 2. 1946.

S láskou vzpomíná manžel Zdeněk a syn
Tomáš s manželkou a vnoučaty a ostatní
příbuzní. RR 22589

Dne 30. 7. 2022 by se
dožila 100 let naše ba−
bička, paní

Růžena Stodolová
učitelka MŠ a ředitelka MŠ Singrovka 

v Klatovech
Babi, vzpomínáme na Tvoji energii, pouťové
oslavy a letní prázdninové zážitky. S velkou
láskou stále se rozšiřující rodina z Vraného,
Prahy, Štěpánovic a Laziště. Kdo jste ji zna−
li, zavzpomínejte s námi.                RR 22602

Byla jsi plná života,
Tvá mysl plná snění a
nikdo z nás se nena−
dál, jak rychle se vše
změní. Utichly kroky
i Tvůj hlas, ale Tvůj ob−
raz, zůstává v nás. 
Dne 27. srpna 2022
uplyne druhý smutný
rok od úmrtí paní 

Hany Šmalclové 
rozené Reitmaierové ze Strážova. 

S láskou stále vzpomíná manžel, dcera
 Ilona a syn Richard s rodinami.     RR 22618

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

Zdá se mu o těch,
které miloval a kteří

milovali jeho.
Dne 20. srpna 2022
uplyne 11. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil

pan Vojtěch Břečka z Poborovic. 
S úctou a láskou vzpomínají manželka 
s rodinou.                                        RR 22622

Dne 4. 8. 2022 uplyne
druhý rok, kdy nás
opustil manžel, tatí−
nek, dědeček a pra−
dědeček, pan 

Josef Hynek.
Stále vzpomíná man−
želka, dcery Jana a
Lenka s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.              RR 22619

Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich 
srdcích je stále stejně hluboká… 
Dne 26. srpna 2022 uply−
ne 15 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan 

Václav Anděl 
z Nýrska. 

S láskou vzpomínají sy−
nové s přítelkyněmi a
ostatní příbuzní. RR 22625

1. 8. 2022 uplynulo
40 let, kdy nás navždy
opustila paní 

Jiřina Kubovcvá
z Úsilova. 

Kdo jste ji znali, pro−
sím, vzpomeňte s ná−
mi. Děti Jiřina, Antonín
a Karel s rodinami.

RR 22626

Odešel jsi tiše, jak si
osud přál, ale v srd−
cích svých nejbližších
žiješ dál.
Dne 10. 8. 2022 uply−
ne druhý smutný rok,
kdy nás opustil pan

František Černý
z Lub u Klatov.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn
Zbyněk a dcera Věra s rodinami.   RR 22630

Kdo poznal Tě, ten měl
Tě rád, uměl jsi potěšit
i rozesmát… 
Dne 14. července
2022 uplynuly 4 smut−
né roky od chvíle, kdy
nás navždy opustil náš
milovaný tatínek, dě−
deček, pradědeček,
tchán a strýc, pan 

Jan Prantl z Bezděkova.
S láskou stále vzpomínají dcery Marcela a
Jana s rodinami a všichni, co ho měli rádi…

RR 22645
Kdo Tě znal, ten vzpo−
mene, kdo tě měl rád,
nikdy nezapomene. 
Dne 16. 8. 2022 uply−
ne již 11 smutných let
ode dne, co nás na−
vždy opustil pan 

Ing. Vojtěch Laho
z Klatov. 

S láskou vzpomínají manželka Jája, děti
a vnoučata.                                    RR 22633

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, pokoj
a klidný spánek přát.
Dne 21. 8. 2022 uply−
ne 4. rok, co nás na−
vždy opustila naše
maminka, babička a
prababička paní

Jarmila Čadová.
Stále vzpomínají syn František a dcera
 Jaruš s rodinami.                          RR 22637

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Kdo žije v našich srdcích, žije navždy 
v našich vzpomínkách.

15. 8. 2022 uplyne již
11. smutný rok, kdy
nás navždy opustil
náš drahý tatínek a
dědeček, pan 

František Uhlík
z Ústalče

a 26. 8. 2022 uplyne 
9. smut ný rok, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná a vždy milující
maminka a babička,
paní

Jaroslava Uhlíková
z Ústalče.

S láskou stále vzpomínají dcera a synové
s rodinami. RR 22666

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

nám dal, půl našich srdcí jsi s sebou vzal.
Dne 13. 7. 2022 uplynulo 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš milovaný, pan

Jiří Holý.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie,
dcery Janina a Marie s rodinami a sestra
Alena s rodinou.                              RR 22594
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Tvůj hlas se ztratil,
Tvůj úsměv vítr vzal a
nám jen bolest v srdci
zanechal.
Dne 6. 8. 2022 uply−
ne 15 let, kdy nás na−
vždy opustil náš milo−
vaný tatínek

Jan Šrámek.
S láskou vzpomínají dcery Hana a Dana
s rodinami. RR 22604

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
Dne 29. 8. 2022 uply−
ne 40 let od úmrtí naší
maminky a babičky

Vlasty Kacerovské
z Drslavic.

Stále vzpomínají dcery
s rodinami.  RR 22617

Kdo žije v našich srdcích, neumírá.
29. července 2022 to
byly 2 roky, kdy jsme
se rozloučili s panem

Miroslavem 
Cibulkou.

S láskou vzpomíná
manželka Jana, syno−
vé Mirek a Zbyněk
s rodinami a ostatní
příbuzní.       RR 22570

Ztichlo navždy srdce
zlaté, zhasl nám Tvých
očí svit, bude se nám,
náš tatínku, bez Tebe
teď smutně žít.
Dne 10. srpna 2022
uplyne 3. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
náš drahý tatínek, dě−
deček a pradědeček, 

pan Jan Petrmichl z Lub u Klatov.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti
s rodinami a ostatní příbuzní.              RR 22591

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.

RR 22593

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 13. srpna 2022
uplyne 10 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
pan Josef Vítovec

z Klatov.
S láskou vzpomínají manželka, synové s ro−
dinami, vnoučata a pravnučky.      RR 22598

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
cestička na hřbitov zůstala jen.

1. srpna 2022 uply−
nulo 47 let kdy nás
opustil drahý tatínek,
dědeček, pan 
Jaroslav Vaníček

z Týnce 
u Horažďovic.

29. března 2022 by
se dožil 92 let.

4. srpna 2022 by se
dožila 90 let drahá
maminka, babička,
prababička, paní 
Marie Vaníčková

z Týnce 
u Horažďovic,

která nás opustila 26.
března 2020.

S úctou a láskou stále vzpomínají dcery
 Jaroslava a Alena s manželi, vnoučata,
pravnoučata a ostatní příbuzní.     RR 22608

Dne 8. 8. 2022 uplyne
3. smutný rok od chví−
le, kdy nás při tragické
nehodě navždy opus−
til ve věku 30 let pan

Zdeněk Hrubec
z Rozpáralky.

Kdo jste ho znali, vzpo−
meňte s námi. Navždy

v našich srdcích. Zarmoucená rodina. 
RR 22621

Odešel jsi tiše, jak
osud si přál, ale v na−
šich srdcích žiješ dál…
Dne 12. 8. 2022 uply−
ne 10 smutných let,
kdy nás navždy opustil
pan

Vladimír Mazanec
z Kydlin.

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka,
synové Vláďa a Pavel s rodinami, bratr a
osatní příbuzní. RR 22632

Jak těžké hledat slo−
va, aby vyjádřila smu−
tek náš. Vzpomínky se
vracejí znova a bolest
nezahojí ani čas. Už
nikdy dětem nepora−
díš, vnoučata a prav−
noučata nepohladíš. 
Dne 12. srpna 2022
uplyne třetí smutný

rok  ode dne, kdy nás navždy opustil pan 

Alfréd Korschinský ze Strážova. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka a dce−
ry s rodinami. Všem kamarádům a známým,
kteří si vzpomenou s námi, děkujeme. 

RR 22640

Měl jsem rád život, chtěl jsem s vámi být, při−
šla chvíle zlá, musel jsem odejít…

Dne 31. srpna 2022
uplyne druhý smutný
rok, kdy nás opustil ve
svých 21. letech

Jakub Liška 
z Horažďovic.

S bolestí v srdci a lá−
skou stále vzpomínají
rodiče, sourozenci, ro−

dina Hlaváčova a Liškova.              RR 22639

V neznámý svět šla jsi
spát. Zaplakal každý,
kdo měl Tě rád. 
Dne 26. 7. 2022 uply−
nulo 15 let od tragic−
ké smrti paní 

Marie Vozkové
rozené Voráčkové

z Točníka. 
S láskou vzpomínají dcery Markéta a Blanka
s rodinami a syn František.            RR 22590

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

Dne 10. srpna 2022
uplyne první smutné
výročí od chvíle, kdy
nás navždy opustil
náš milovaný tatínek,
dědeček  

Miroslav Roub
z Klatov.

S láskou vzpomínají
dcera Lenka s vnoučaty Alenou, Simonou a
Jiříkem a syn Miroslav. Ke vzpomínce se při−
pojují sourozenci zemřelého.         RR 22588
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VOJENSKÝ bazar: zdarma
nabízíme odborné oceňo−
vání historického vojen−
ského materiálu, převážně
z období I+II světové vál−
ky. Též možnost odkupu,
nebo prodeje. Tel.:
731454110.

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

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

KOUPÍM zvon – zvonek do
malé kapličky. Nabídněte,
ráda přijedu. Telefon –
777338848. RR 22610

KOUPÍM do sbírky staré
pivní lahve z Klatovska,
Domažlicka a Plzeňska.
Slušné ohodnocení samo−
zřejmostí.  Děkuji za ja−
koukoliv nabídku. Tel.:
604709879. RR 22620

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

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou proskle−
nou vitrínu. Dále litino−
vou výlevku, starý truh−
lářský ponk s dřevěný−
mi závity, řeznický špa−
lek, různé litinové no−
hy,dílenské lampy,
plechové skříňky se
šuplíky. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322, pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 22043 

PRODÁM zahradní
traktor VIKING, velmi
pěkný, hydropřevo−
dovka, cena 35.000
Kč. Tel 604589329.
RR 22029
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VĚNUJI SE sběratelství sta−
rých pivních lahví s  litými
nápisy a stále hledám lahve
k rozšíření sbírky. Velmi do−
bře zaplatím. Děkuji za
ochotu, tel.: 731573913.
PM 22092

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

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

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 22016

KOUPÍM staré jízdní kolo
do r. 1950, mosaznou
pumpičku, starou Babetu i
nepojízdnou, Škodu 120M,
nová zadní světla aj. ná−
hradní díly, také na starého
Pionýra. Návody na obslu−
hu a katalogy, dobové pro−
spekty. Tel.: 721730982.
PM 22006

PRODÁM NÁDRŽ o obje−
mu cca 7,5 m3, prázdná –
nevyčištěná – zbytky po
použitých motorových ole−
jích za cenu 8.900 Kč –
odvoz na vlastní náklady –
Horažďovice, tel
602696489, viz foto. RR
22636

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

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

KDO DARUJE starý vosk
nebo svíčky za poštovné?
Pokud se domluvíme, zašlu
vám novou svíčku zdarma,
pište na: voskasvicky@se−
znam.cz. RR 22659

VYKOUPÍME starší staveb−
ní stroje, nákl. automobily a
zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž

ocelových konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a výkup že−
lezného šrotu. Tel.:
604867469. PM 22083

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

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

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

Prodám Opel Meriva mo−
del OPC line 1,6 Benzín,
r.v. 2008, 97 000km. Kli−
matizace, couvací čidla,
vyhřívané sedačky, zánov−
ní celoroční pneu, vymě−
něné rozvody motoru, ori−
ginál tónovaná skla. Cena
120.000 Kč. Tel.
603535061. 

PRODÁM Opel Astra H, r.v.
2005, benzín 1.6 16V, 77
kW, nájezd 169 tis. km,
motor výborný, kar. lehká
koroze, zákl. výbava (el.
okna, klima, rádio) + 4 ks
cplt zim. kol, cena 46.000
Kč. Tel.: 602494992. RR
22601

PRODÁM VW Sharan 2.0
TDI r.v.2007, p. poč., aut.
klima, tempomat, vyhřív.

sed., tažné, park. senzor,
výborný stav, nebouraný, v
zimě nejetý, cena 169 tis.,
tach. 240 tis. km, tel.
732356234. RR 22597

PRODÁM Volkswagen Tou−
ran, r.v. 2008, stříbrná, ob−
sah 1.6 MPI, najeto
165tkm,  7 míst,alu kola,
velmi dobrý stav,  abs, esp,
el okna, airbagy, radio, cen−
trál, tempomat, velmi dobrý
stav, nová stk a emise, ce−
na: 139.000 Kč, telefon:
723/439518. RR 22653

PRODÁM VAZ 2108 – Sa−
mara, r.v. 1989, se SPZ,
bez TK, také náhradní díly –
nové, nepoužité i starší,
tel.: 728448565. RR
22609

VÝSTAVA GLADIOL A
DENIVEK, 6. a 7. srp−
na 2022 od 9:00 do
16:00 h v rodném do−
mě A. Němejce na
nám. A. Němejce
čp.129 v NEPOMUKU
vstup uličkou nahoře
na náměstí vedle
největší budovy ná−
městí více info na:
www.otto.cz/pavel. RR
22628

VÝSTAVA GLADIOL A
DENIVEK, 12. a 13.
srpna 2022, pá: 14–
18, so: 9–16 h v
hlavním sále restau−
race u Jelena, HLAV−
ŇOVICE 28 (u Velhar−
tic) více info na:
www.otto.cz/pavel, tel.
776622932. RR 22629

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

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP − (chromovaný,
dýhovaný, selský), lus−
try, lampy, vánoční
ozdoby, hračky, hodin−
ky, vyznamenání, od−
znaky, a jiné. Možnost
vyklizení celé pozůsta−
losti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM
22040

Blahopřání

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

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

NÁSTŘIKY PODVOZKU
automobilu proti koro−
zi přípravkem BODY.
Tel. 604589329. RR
22031
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SBĚRATEL koupí sta−
ré motocykly ČZ, JA−
WA, OGAR, skútr ČZ,
moped STADION i jiné
značky, kompletní i
nekompletní, torza,
rámy, motory, blatní−
ky, staré technické
průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci
aj. Přijedu a zaplatím
na místě. Nabídněte,
určitě se domluvíme.
Telefon: 603237242,
e−mail: flemet@se−
znam.cz. RR 22527



46 Rozhled 8/2022

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

PRODÁM Ford Fiesta, r.v.
11/ 2008 nový model, naj−
eto pouze 99tkm se servis−
ní knížkou, obsah 1.2 ben−
zin, klima, centrál na do,
airbagy, radio, 3 dveře, no−
vá stk a emise, cena:
85,000 Kč, Klatovy:
723/439518. RR 22651

PRODÁM Peugeot 206+,
r.v. 2009, bílá barva, obsah
1.1 benzin, 5 dveří, el okna,
servo, centrál, imobiliser,
nová stk a emise, cena:
65.000 Kč, telefon:
723439518. RR 22652

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 12/ 2012, obsah
1.6 tdi, 77kw, najeto
210tkm, etříbrná metalíza,
airbagy, klima, esp, velmi
pěkný stav, nová stk a emi−
se, cena: 159.000 Kč, KT,
Telefon: 723/439518. RR
22654

PRODÁM Suzuki SX4, r.v.
2009, obsah 1.5
benzin,najeto 148tkm,  kli−
ma, centrál, imobiliser, alu
kola, abs, airbagy, nová stk
+ emise, cena: 129.000
Kč. Telefon: 723439518.
RR 22655

PRODÁM Dacia Sandero
r.v. 2009, obsah 1.2 ben−
zin, malá spotřeba, 1 maji−
tel, abs, el okna, servisní
knížka, klima, el okna, ser−
vo, velmi pěkný stav i
vzhled, cena včetně nové
stk a emisí, 79.000 Kč,
telefon: 723439518, Klato−
vy. RR 22656

62/180/74 CYKLISTA hle−
dá štíhlou cyklistku na pro−
jíždění cyklostezek, KT,
okolí. Tel.: 792528778. RR
22600

MUŽ 56 let, 175/75, zajiš−
těný, bez závazků, pracují−
cí, hledá štíhlou pohodovou
ženu do 50 let. SMS –
734581164. RR 22606

MUŽ 55/177 rád pozná
singl štíhlou sympaťandu
do 30km od Plzně, max. do
54 let, tel.: 732431470. RR
22615

MUŽ 73 let, výška 185 cm,
váha 87 kg hledá přítelkyni
přibližného věku. Jsem ne−
kuřák, nepiji alkohol. Mezi
mé zájmy patří kultura, pří−
roda, zvířata. Prosím, v pří−
padě zájmu, o písemnou
odpověď do redakce. Zn.
Osobní setkání napoví víc.
RR 22670 

ŠTÍHLOU erotičku z Klatov.
Tel.: 724516519. RR
22623

Z NEDOSTATKU příležitosti
hledám ženu na trvalý
vztah. Já 52/178/90. Nejlé−
pe z  okr. Domažlice, Ta−
chov, do 50 let. Nevadí ani
mamina s  dítětem. Jsem
abst. nekuř. Tel.:
703130473. RR 22634

POHODOVÝ, svobodný,
štíhlý, 49letý, slušný, něžný
hledá ženu i starší, která je
taky sama a chybí jí též ně−
žný dotek, pohlazení a po−
povídání u kávy. Můžu na−
mazat, namasírovat i záda.
Uvítám dlouhodobé přátel−
ství, diskrétnost zaručena.
PS: Dotek něhy! SMS
722512502 – DO, KT, Suši−
ce, Horažďovice, PJ, PM a
okolí. RR 22635

63/178 NEKUŘÁK, zadaný
hledá touto cestou přítelky−
ni k  občasným diskrétním
schůzkám. Tel.:
720523178. RR 22642

68/173 Z  VESNICE hledá
ženu pro společný život,
abs., nekuř., Sušice a okolí.
Tel.: 702547114. RR
22644

HLEDÁM sympatickou že−
nu štíhlé postavy ve věku
do 65 let mladšího vzhledu,
prostě fajn, z  KT a okolí,
z PJ a okolí, pokud máš zá−
jem o seznámení, jsem ne−
kuřák, štíhlý, 188/95/70,
SŠ, volej 734429080. RR
22662

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

MUŽ 52/180, nekuřák,
štíhlejší postavy, se zájmy
o přírodu, zvířata, kulturu,
cestování apod., hledá
k  seznámení příjemnou
štíhlejší ženu do 50 let z KT,
DO, PJ a okolí. Díky za od−
povědi na čísle
728188120. RR 22663

70+/170/65 zajištěný ne−
kuřák, stále aktivní, hledá
pohodovou paní, které věk
nebrání dávat i brát vše pří−
jemné, co život přináší. Piš−
te prosím SMS z PM. Zavo−
lám. Tel.: 723921124. PM
22096

55/161 ZE VSI hledá nejen
kamaráda nejen na víkend.
Zn.: DO, KT. Tel.:
602877821. RR 22579

HLEDÁM přítele k vážnému
seznámení a zároveň dě−

dečka pro své vnouče, kte−
rý nás bude mít rád. Nejra−
ději z  vesnice, do 63 let.
Auto vítáno. Zn.: Věrnost,
upřímnost. Tel.:
721023139. RR 22583

JÁ 64/168 – nehledám pa−
na dokonalého, ale muže
veselého, sympaťáka s vy−
řešenou minulostí. Věk od
61 do 68 r. vyšší postavy,
jen volat: 702491092 – po
18. hod. Okr. KT, PJ. RR
22667

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

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

NABÍZÍM výuku na tyto hu−
dební nástroje: klavír, bicí,
kytara, baskytara. V přípa−
dě zájmu mě kontaktujte
na tel.: 728855692, email:
Thornmoon@seznam. cz.
Po domluvě výuka u vás
doma nebo u mě doma.
Janovice nad Úhlavou. RR
22572

PŘEVEDU záznamy z vide−
okazet na DVD nebo flešku,
levně. Tel. 777 554  484.
PM 22054

DARUJI dřevěnou kůlnu
8x5m za likvidaci a odvoz.
Tel.: 705108309. RR
22631

PRONAJMU trubkové le−
šení + podlážky cca
100m2 – 2.000 Kč/měsíc.
I dlouhodobě. Vratná kau−
ce 5000Kč. Klatovy. A zá−
roveň koupím podlážky,
spony, spojky, trubky. Tel:
720686209. RR 22638

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

TRÁPÍ vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se

dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje vaši situaci a
najde optimální řešení. Dů−
ležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22033

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k  prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsí−
ce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22034 

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako jedi−
ná realitní kancelář v Plzeň−
ském kraji vám vyplatíme
až 80% kupní ceny vaší ne−
movitosti předem. Peníze
máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22035

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

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

UČ. NJ 78 hledá bu−
doucí pečovatelku, jíž
daruje 2 domy u DO.
Ihned! A další 2 domy
u Chamu. Tel.:
704532965. RR 22574

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

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

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