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Milí čtenáři,
nadcházející září,
které začalo slu−
nečným počasím,
rozkvetlo v ulicích
měst i veselým
mládím, které,
i když to často sa−
mo nechce přiznat,
se do školy těšilo.

Prvňáčci proto, že je přirozená touha
mládí poznávat něco nového, a koneč−
ně se dozvědí, co bylo pravdy na tom,
co jim maminka a babička doma, nebo
paní učitelka ve školce říkala o té velké
škole a o učení.  
Ti starší jsou již zkušenější. Prožili si
testování, roušky, online výuku a jiné
nepříjemnosti, ale i oni se na nový škol−
ní rok těšili, když ne na školu, pak jistě
na kamarády, na diskuse o letních zážit−
cích, o nových mobilech, hrách a oble−

čení. A ti nejstarší se možná těšili na to,
že to bude již jejich poslední školní rok,
že do třídy přijde možná nějaká nová at−
raktivní dívka, že konečně přijedou ke
škole s tím novým skútrem, nebo
elektrokoloběžkou. Pořád je nač se těšit
a první dny ve škole i v práci bývají ty
nejhezčí. Nepopsané listy papíru naše−
ho nového života. Snad jen k novému
školnímu roku mohu školákům a jejich
učitelům připomenout: Není hanbou nic
nevědět, ale je hanbou, nechtít se niče−
mu učit.
Učitelé mají dnes velmi těžkou práci a
pozici. Jen málokdy je podporují rodiče,
ředitelé si to nechtějí rozházet „nahoře“,
ale ani s rodiči, proto mi starší máme
někdy pocit, že klesají nároky na výuku
i výchovu. A proto i žáci, jejichž přiroze−
ností je proflákat co se dá, se mohou
stávat hrdiny třídy. Je jen škoda, že se
dnes více nepodporuje zájem dětí o růz−
ná praktická řemesla. Že dědečkové,
nebo otcové, kteří se živí rukama, nebo
ještě ovládají nějaké nářadí a umí si do−
ma něco opravit, nepředávají dětem
svoje znalosti a šikovnost. Každý, kdo
dnes něco staví, nebo opravuje, dobře

ví, jaký problém je sehnat šikovného ře−
meslníka, a jak královsky a rádi každého
instalatéra, elektrikáře, truhláře, zední−
ka, obkladače i automechanika za jejich
práci odměníme. 
Děti, které budou letos vycházet ze zá−
kladních škol, by měly vědět, že je stok−
rát lepší být řemeslníkem nebo živnos−
tníkem než vystudovaným magistrem
nějakých pavěd, kterých jsou na pra−
covním trhu mraky a snadno pak končí
v nějaké montovně jako obsluha počíta−
čem řízeného stroje. Samozřejmě, že
společnost potřebuje i hodně vzdělané
a nadané děti, z kterých budou jednou
další Baťové, profesoři Holý, Wichterle a
kardiochirurgové, ale těch bude ve spo−
lečnosti vždy menšina a největší schop−
ností učitelů je odhadnout, kam kdo
patří a jakou podporu potřebuje. 
Září nás vždy těší svojí barevností, kte−
rou má z velké části na svědomí měkčí
světlo přicházejícího podzimu, ale i chu−
tí dozrávajících plodů našich zahrad, ra−
dostí ze sklizně ovoce a mnoha akcí, ja−
ko jsou například různé oslavy vína
s popíjením burčáku. To je ostatně tak
výjimečný nápoj, že o něm vznikla řada

literárních děl a každý vinař vám hodiny
bude vyprávět o blahodárných účincích
burčáku na zdraví trávicího traktu. Po−
kud se o tom sami chcete přesvědčit,
nepřehlédněte pozvánku v Rozhledu na
Slavnosti burčáku v Klatovech 23. září
u firmy Elektro Efekt. Moravská vína
můžete ochutnat i o den později v Jano−
vicích v lihovaru a jistě i na mnoha dal−
ších místech Klatovska a Domažlicka.
Těšit se můžeme i na tradiční Svatovác−
lavské oslavy 28. září a na mnoho dal−
ších zajímavých akcí, které si pro nás
organizátoři tento měsíc přichystali. 
Hlavní událostí září však zřejmě budou
volby do městských a obecních zastu−
pitelstev, které opět obrazně rozdají kar−
ty a určí, kdo bude rozhodovat o tom,
jakým směrem se bude ubírat komunál−
ní politika. K vlastnímu rozhodování
můžete využít i mnoho informací, které
můžete načerpat v tomto zářijovém
Rozhledu. 
Příjemné poprázdninové čtení Rozhle−
du, hodně radosti z teplého babího lé−
ta a postupné přivyknutí k běžnému
pracovnímu tempu vám přeje Karel
Bárta, šéfredaktor.

Bude to závěrečný
koncert letošního
seriálu hudebních
vystoupení decho−
vých kapel v rám−
ci Léta s muzikou,
který se konal
v Dolní Lhotě
u Klatov v přírod−
ním areálu s kry−
tým parketem. Úhlavanka

Všem milovníkům dechové hudby zahraje v sobotu 10. září 
od 14. do 18. h k tanci i poslechu oblíbená Úhlavanka z Klatov.

Úhlavanka v Dolní Lhotě
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PRODÁM DĚTSKOU
AUTOSEDAČKU 
do 50 kg ve výborném 
stavu. Cena 600 Kč. 
Tel.: 603 163 061
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Pokud budeme mluvit o budoucnosti
města Klatov, tak je třeba vycházet ze
současné situace. Válečný konflikt na
Ukrajině a s ním související energe−
tická krize, která doléhá na každého
z nás osobně. Těžce doléhá také na
veřejný sektor. Město je zřizovatelem
mnoha organizací, jsou to například
mateřské a základní školy, zařízení
pro seniory. Považuji proto za zcela
zásadní, že město má zdravé finance.
Výsledkem dlouhodobě rozvážného
hospodaření je, že naše úvěrové zatí−
žení je téměř nulové a na účtech má−
me částky dosahující několika set
milionů korun. To jsou peníze, které
nám pomohou překonat stávající
energetickou krizi. Víme, že za ener−
gie na zajištění provozu městských
organizací vynaložíme násobně víc,
než jsme byli zvyklí. 
Právě díky rozumného hospodaření
jsme schopni i nadále pokračovat v ob−
nově infrastruktury a vodohospodářské
sítě. Po prodloužení přivaděče vody do
Dehtína a Točníka se rozběhne jeho vý−
stavba také do Otína, kde mají problémy
se zásobováním kvalitní vodou. 

Jsme rovněž připraveni dokončit re−
konstrukci bývalé vojenské ubytovny.
Vznikne tady 36 menších nájemných
bytů. V centru města nás pak čeká ob−
nova jezuitského semináře na multi−
funkční zařízení. Krom důstojného zá−
zemí pro Galerii Klatovy Klenová zde
vznikne zázemí pro rozmanité spolko−
vé aktivity, např. typu tvořivých  dílen.
Z mého pohledu je velmi podstatné,
aby opravené nemovitosti nebyly

prázdné, aby sloužily široké veřejnosti
a byl v nich „život“.

Město v zeleni
Klatovy se mohou pochlubit zajímavos−
tí, o které se moc neví. Když se podíváte
z Černé věže na město, zjistíte, že je do−
cela hodně zelené. Na každého občana
totiž připadá zhruba 30 metrů čtvereč−
ných zelené plochy, což není zrovna
málo a mohou nám to závidět přední ev−
ropská města. V obnově zeleně chceme
pokračovat. V plánu máme Křesťanský
vrch, jehož význam podtrhuje přiléhající
nemocniční areál. Pracuje se také na
projektu revitalizace Svatováclavského
lomu (lomečky nedaleko hřbitova). Vol−
ba těchto území není nahodilá.  Obě tvo−
ří určité zázemí pro blízké obytné lokality
a podobně jako v případě  „velkého par−
ku“ či Vodojemu jimi prochází klatovský
vycházkový okruh.

Energetickou situaci 
nepodceňujeme
Aniž bychom tušili, co nás čeká, doká−
zali jsme poměrně dobře využívat do−
tačních titulů na zateplování městských

budov či řízení spotřeby energií
v nich. Příkladem této snahy je
kulturní dům či objekty škol−
ských zařízení.
V danou chvíli velmi intenzivně

pracujeme i na posílení energetické so−
běstačnosti. Připravujeme projekt na
umístění fotovoltaických panelů na bu−
dovu Tolstého školy a vytipovány máme
další objekty. Musíme ale postupovat
citlivě s ohledem na charakter jednotli−
vých částí města a s důrazem na za−
chování rázu zejména jeho historického
jádra. Na něm si zakládáme všichni.
Město tvoří lidé. Je pro mne velmi pod−
statné, aby město sloužilo svým obča−
nům a nezastavil se v něm život. Díky
zdravým financím si dovolím tvrdit, a
jsem o tom přesvědčen, že se nám po−
daří udržet i spolkový život ve vší jeho
rozmanitosti. Už nyní proto posilujeme
finance na sportovní a kulturní činnost.
Jednotlivé spolky dosáhnou na tyto pro−
středky prostřednictvím jednoduchých
administrativních úkonů. Naší snahou je
ulevit rodičům a zároveň dát spolkům,
v nichž děti tráví společně se svými ka−
marády svůj volný čas,  určitou jistotu,
že svoji činnost budou moci i nadále
rozvíjet. 

Starosta města Klatov a poslanec
Parlamentu ČR Mgr. Rudolf Salvetr

Zdravé finance města jsou tou nejlepší 
zárukou dalšího rozvoje Klatov

Starosta města Klatov a poslanec
Parlamentu ČR Mgr. Rudolf Salvetr.
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V posledních dvou letech jsem pochopil, že o moje
služby v ČSSD již není zájem, a proto jsem svoje
členství ukončil. Koncem loňského roku, po mém
odchodu z ČSSD, jsem si myslel, že již v letošních
komunálních volbách kandidovat nebudu. V násle−
dujících dnech jsem pak měl spoustu možností ho−
vořit s občany Domažlic a ti mě žádali, ať se poku−
sím sestavit alespoň nezávislou kandidátku a využiji
tak svých dosavadních zkušeností z komunální poli−
tiky ve prospěch města Domažlice. Vyslyšel jsem
tedy jejich žádosti a začal jednat. 
První partner, se kterým jsem začal jednat, byla
Demokratická strana zelených (DSZ) v Domažlicích
zastoupená Romanem Muhrem. Velmi rychle jsme se
shodli na jednotlivých programových prioritách.
V rámci netříštění sil do voleb jsme se pak potkali s již
fungujícím sdružením nezávislých kandidátů Domažli−
ce pro všechny. Po několika setkáních jsme se dohod−
li, že půjdeme do podzimních komunálních voleb 2022
jako jedna kandidátka Domažlice pro všechny.  
Jsme nezávislé sdružení li−
dí, kteří jsou přesvědčeni
o tom, že město Domažlice
a jeho okolí je místem, kde
chceme žít. Zároveň jsme
lidé, které trápí mnoho sou−
časných problémů a nedo−
statků, a proto se chceme
aktivně podílet na změ−
nách, které zlepší život
v Domažlicích maminkám
s dětmi, seniorům, spor−
tovcům, zaměstnaným li−
dem, podnikatelům, prostě
všem občanům města!
Po 16 letech je v Domažli−
cích čas na změnu!
Ano, již 16 let má domi−
nantní postavení ve vedení
Domažlic Sdružení pro
město Domažlice a my jsme přesvědčeni, že naše
město poslední dvě období stagnuje. Mimochodem
Sdružení pro město Domažlice je vlastně STAN. A co
vlastně současnému vedení města vyčítáme? Je to
především laxnost a pomalost při řešení rozvoje měs−
ta, stejně tak jako neochota a někdy až arogance při
řešení problémů či žádostí občanů města nebo někte−
rých organizací.

Když jsem končil ve funkci starosty města v  říjnu
2006, byla projektová dokumentace na rekonstrukci
plaveckého bazénu téměř hotová. Počítalo se v ní
i s venkovními bazény a dalším příslušenstvím. Cena
měla být cca 170 mil. Kč. Realita: plavecký bazén se

otevírá po mnoha předělávkách projektové dokumen−
tace až v roce 2019, bez venkovních bazénů a za ce−
nu přes 270 mil. Kč. Proč jsme museli čekat tolik let a
proto zaplatit o 100 mil. Kč navíc z pokladny města?
Co všechno se asi dalo za těch 100 mil. Kč v Do−
mažlicích udělat?
Když jsem odcházel v říjnu 2006, byla hotová studie
na výstavbu šesti bytových domů na nástupišti v bý−

valých kasárnách. Místo toho se rozjelo ne moc po−
vedené sídliště Na Bábě a výstavba rodinných domů
v jiných lokalitách proto byla nemožná. Současné ve−
dení města se před třemi lety rozhodlo stavět byty
v horní části sídliště Kozinovo pole. Ne úplně v soula−
du s územním plánem a ani výběr developera zřejmě
nebyl nejšťastnější. Za tři roky se vedení města nepo−
dařilo tento záměr v  zastupitelstvu města prosadit,

přestože mají v zastupitelstvu jasnou většinu. Nako−
nec je pak z toho, že město nepostavilo v posledním
období ani byt, viněna opozice. To jsou tedy dva nejvi−
ditelnější příklady z mnoha, proč Sdružení pro město
Domažlice již není schopno být pro naše město příno−
sem.
Domažlice pro všechny jako sdružení nezávislých
kandidátů vám nabízí kandidátku pracovitých lidí se
zkušenostmi napříč různými obory. Lidí, kteří jsou
ochotni pracovat pro uskutečnění všech pozitivních
změn v našem krásném městě. Lídrem naší kandidát−
ky je Waldemar Janeček, úředník na městském úřa−
du, trenér juda mládeže a seniorů, známý organizátor
letních táborů pro děti. Pakliže ve volbách uspějeme,
určitě provedeme audity všech stávajících větších
staveb v Domažlicích, aby nedocházelo ke zneužívání
finančních prostředků města, jako se stalo hnutí STAN
v Praze. Současné vedení města nepostavilo žádný
byt, my se zavazujeme k  výstavbě desítek nových
městských bytů. Vytvoříme zároveň i podmínky pro

výstavbu rodinných do−
mů ve více lokalitách
města. Naším zájmem
je udržet mladé lidi ve
městě. Dále chceme
zvýšit počet parkova−
cích míst a budeme usi−
lovat o výstavbu parko−
vacího domu. Rozšíří−
me areál plaveckého
bazénu o venkovní ba−
zény a sportovně rela−
xační plochy především
pro rodiny s dětmi a se−
niory. Připravíme nové
pozemky pro zahrád−
kářské kolonie s mož−
ností pronájmu zahrá−
dek občanům města.
Budeme prosazovat vy−

budování nových moderních energetických zdrojů,
které povedou k energetické soběstačnosti všech ob−
čanů města.
Pokud nám dáte svým hlasem důvěru, brzy vám do−
kážeme, že jste se rozhodli správně. Vždy se totiž
dají dělat věci jinak, lépe a slušněji!

Jan Látka, kandidát nezávislého 
hnutí Domažlice pro všechny

Domažlice pro všechny

Kandidáti nezávislého sdružení Domažlice pro všechny.

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

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

3.199.000 Kč 1.250.000 Kč

6.200.000 KčB 6.999.000 Kč
RD 3+1/G (1897m2), Rabí, okr. Klatovy 
Nabízíme k prodeji rodinný dům s velkým vlastním pozemkem
v obci Rabí nedaleko Sušice, v okrese Klatovy. Dům je po dobové
rekonstrukce z roku 1980 a dispozičně řešen jako 3+1 a jeho za−
hrada přímo navazuje na hradby hradu Rabí. Dům není podskle−
pen a má půdními prostory vhodnými k vestavbě dalšího pokoje.
K domu dále přiléhá stodola nyní využívána jako garáž. V domě se
nachází obývací pokoj, kuchyně, ložnice, menší pokoj, koupelna,
WC a špajz. Na pozemku se dále nachází samostatně stojící býva−
lá maštal, kdy přízemí je nyní využíváno jako sklad či dílna a v pat−
ře je pokoj se spaním. IS: obecní vodovod, el. 230/400V, kanaliza−
ce: septik, topení lokální na tuhá paliva. & 734 319 301

499.000 Kč 

3.300.000 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 Klato−
vy. Objekt se sestává z domu po kompletní rekonstrukci z roku
2019 o dispozici 3+kk na který navazuje stodola k využití jako
garáž. Dům má svůj samostatný vchod. Druhý objekt na pozem−
ku je vybavený Hostinec Kocanda se sociálním zázemím a pod−
krovním bytem 1+kk IS.: el 230/400V (dva samostatné elektro−
měry), obecní kanalizace, voda – obecní vodovod. Topení v ro−
dinném domě − ústřední eklektické + krbová kamna, v hostinci
ústřední na tuhá paliva. K domu dále přiléhá terasa k posezení a
menší zahrada ve vnitrobloku objektu. & 734 319 301

2.999.000 Kč
RD/Chalupa 3+1 (1267m2), Švihov, okr. Klatovy 
Nabízíme prodej dvou podlažní rodinný dům chalupu s číslem evi−
denčním k trvalému bydlení i k rekreaci v malé klidné části města
Švihov nedaleko Klatov. Jedná se o částečně podsklepený dům
v původním stavu o dispozici 3+1 s velkou zahradou a menší
samo statně stojící zemědělskou stavbou. V domě se zast. plochou
62m2 se nachází v 1.NP chodba, pokoj, kuchyně s koupelnou.
V mezipatře je WC a špajz. V 2. NP se nachází dva pokoje a ko −
mora. Okna dřevěná, podlahová krytina – beton, dřevo, dlažba. Vy−
tápění ústřední elektrické + lokální na tuhá paliva. IS: elektřina
230/400V, vlastní kopaná studna, septik. & 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 plo−
še 120m2. Nemovitost má dispozici 3+1 a je částečně
podsklepena. Na pozemku se dále nachází stodola a ga−
ráž. IS: voda−vlastní studna, plyn, el. 220/380V, obecní
kanalizace, topení: ústřední (plyn. kotel + kotel na TP)
+ lokální TP.

Vřele doporučujeme! & 734 319 302

G GG

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 veli−
kosti 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 kuchyňskou linkou se spotřebiči – varná 
deska, trouba, myčka. V obývacím pokoji, dětském po−
koji a ložnici se nachází koberce. 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

C

3+1 (73m2), Na Tržišti, Staňkov 
Nabízíme k prodeji byt 3+1 v osobním vlastnictví ve
Staňkově, ul Na Tržišti o výměře 73m2. Byt se nachází
v 5. (posledním) patře bytového domu po revitalizaci. Byt
je po rekonstrukci. K bytu náleží sklepní koje. Fond oprav
2.700,−Kč. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení.
K dispozici k užívání je lodžie v mezipatře. Možno financo−
vat hypotečním úvěrem. 
Vřele doporučujeme! & 734 319 302  

Chata 2+kk (37m2), Obora u Kaznějova 
Nabízíme k prodeji pěknou dřevěnou chatu u obce Obora
o zastavěné ploše 37m2. Přístup k chatě je po zpevněné ko−
munikaci. IS: topení: lokální TP. V chatě rozvod je elektrický
rozvod s možným připojení na baterii či elektrocentrálu.
K nemovitosti přiléhá pronajatý pozemek od Lesů ČR o cel−
kové výměře 2038m2 s ročním nájemným 1.366,− Kč. Cha−
ta je podsklepena. Krásná rekreace v údolí řeky Střely za vý−
jimečnou cenu. Vřele doporučujeme všem lidem hledají−
cím klid uprostřed krásné přírody! & 734 319 302   

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 Strážo−
vice, 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) + obe−
cní vodovod v komunikaci, topení – lokální na tuhá paliva, kana−
lizace − výstavba v obci v plánu. & 734 319 301

G G
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Vážený pane,
z Vašeho dotazu vyplývá, že
jste spolu s bývalou manželkou
investovali finanční prostředky
tzv. do cizího majetku, a nikoliv
do majetku vašeho společné−
ho. Znamená to, že tato vaše
investice nepatří do společ−
ného jmění manželů (SJM) a
není možné jí tedy ani takto
vypořádat.
Můžete však učinit jiný způsob
dosažení alespoň nějakých fi−
nančních prostředků od býva−
lého tchána a tchyně, pokud
budou ochotni Vám tyto finanč−
ní prostředky poskytnout. 

V rámci vypořádání SJM však
od bývalé manželky nemůžete
ničeho požadovat. Měl byste
zkusit dohodnout se s býva−
lým tchánem a tchyní, zda by
byli ochotni vyplatit Vám ales−
poň část finančních prostřed−
ků, které jste společně s býva−
lou manželkou do rekonstruk−
ce jejich domu vynaložili. 
Pokud by na takovou dohodu
nepřistoupili, pak máte mož−
nost podat k příslušnému sou−
du žalobu, kde účastníky řízení
budete Vy jako žalobce a tchán
a tchyně žalovanými. Byla by
to velmi nepříjemná situace, ni−

cméně po−
kud budete
mít dostatek
důkazů k
prokázání investic do jejich
majetku, pak máte poměrně
velkou šanci být ve sporu
úspěšný. 
Pokud však tyto důkazy mít
nebudete, spor pro Vás může
skončit neúspěchem. To zna−
mená, že nejenže nebudete
mít přisouzenou žádnou část−
ku, ale budete muset s největší
pravděpodobností zaplatit
i soudní náklady, a to i ty, které
v rámci soudního sporu měly
Váš bývalý tchán a tchyně. 
Měl jste si alespoň v minimál−
ním rozsahu poznamenávat,
jaké finanční prostředky a na
co byly při rekonstrukci domu
vynaloženy. Dále byste mohl
v rámci důkazního řízení
uvést soudu svědka nebo
svědky, kteří mají jakoukoliv

povědomost o tom, že jste s
manželkou financovali rekon−
strukci domu, který vám ne−
patří. Případně byste mohl žá−
dat vypracování znaleckého

posudku, kterým by znalec
ocenil zhodnocení předmětné
nemovitosti, a to právě Vašimi
společnými finančními pro−
středky vynaloženými s Vaší
bývalou manželkou. Pokud by
se toto podařilo, pak byste měl
nárok na polovinu finančních
prostředků takto stanove−
ných znalcem. 
Do vypořádání SJM tedy patří
pouze vámi pořízené společ−
né věci, o kterých se zmiňujete
ve Vašem dotazu. Ty si můžete
vypořádat s bývalou manžel−
kou dohodou anebo v rámci
soudního sporu, avšak až po
ocenění těchto společných vě−
cí znalcem. 
Musíte proto zvážit sám, jak
budete ve věci postupovat. Mu−
sím však upozornit na skuteč−
nost, že případný soudní spor
pro Vás bude znamenat vyna−
ložení dalších finančních pro−
středků.

PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokátka
JUDr. Judita Jakubčíková 

Jsem jeden rok rozvedený, stále nemáme vypořádáno společné
jmění s bývalou manželkou. Koupili jsme spolu jen několik věcí
do domácnosti, jinak společné finanční prostředky jsme inve−
stovali do rekonstrukce domu, který je ve vlastnictví bývalého
tchána a tchyně. Jedná se o poměrně vysokou částku a já bych
jí chtěl v rámci společného jmění manželů vypořádat. Prosím
o odpověď, zda mám na to právo a jak mám postupovat.
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Poklidnou atmosféru na klatovské
politické scéně nedávno rozvířil
vznik a zejména aktivity spolku Kla−
tovy21, jehož členové se budou
ucházet o hlasy voličů v blížících se
komunálních volbách. Spolek ofici−
álně vznikl na jaře 2021, když se da−
la dohromady parta aktivních Klato−
vanů.
Vznik spolku popisuje jeho předseda
Luboš Nový: „Před zhruba dvěma lety
se dala dohromady parta lidí, kterým
záleží na budoucnosti našeho města.
Jak šel čas a my jsme diskutovali nad
způsoby, jak posunout Klatovy dál,
došli jsme k závěru, že se pokusíme
dát prostor aktivním a úspěšným li−
dem a oslovíme s našimi nápady
i další obyvatele Klatov. Založili jsme
spolek a poté jsme se rozhodli kandi−
dovat v komunálních volbách.“ 

I přes krátkou dobu své existence do−
kázal spolek Klatovy21 zorganizovat
řadu zajímavých akcí. K jednomu sto−
lu sezvali členové spolku zástupce
vybraných organizací, které poskytují
sociální služby v Klatovech, podobně
zajímavá byla i debata o bezpečnosti
v našem městě nebo diskuse o pod−
nikání.
„Všechna tato setkání nám ukázala,
že veřejnost v Klatovech postrádá ze
strany současného vedení radnice
především lepší komunikaci. Informo−
vat své vlastní občany o tom, co se ve
městě děje nebo co se chystá, je zá−
kladní povinností moderního města.
Právě zlepšení komunikace a servisu
občanům ze strany města je jednou
z našich priorit,“ poznamenává místo−
předseda spolku Otakar Čerba.
Ale nejen vážnými věcmi živ jest člo−

věk. Proto se členové spolku věnují
i „lehčím“ aktivitám určeným všem
obyvatelům města. Připravili zábavnou
hru centrem města zaměřenou na kla−
tovské osobnosti nebo se podíleli na
organizaci netradiční oslavy prvního
máje v kapli na Loretě. Vrcholem této
části spolkových aktivit byl historicky
první food festival ve městě, uspořá−
daný na vlastní pěst a bez jakéhokoli
čerpání veřejných prostředků. Hlavním
cílem bylo ukázat směr, jakým se dnes
odvíjí organizování akcí pro veřejnost,
a také podpořit místní restauratéry po
těžké covidové době a umožnit jim
prezentovat se Klatovanům. I přes
drobné nedostatky prvního ročníku se
festival povedl. Do Vrchlického sadů si
našly cestu tisíce lidí.
„Snad to nebude znít neskromně, ale
dosavadní aktivity našeho spolku

vzbudily vesměs kladné reakce.
 Domníváme se totiž, že práce ve pro−
spěch města je běh na dlouhou trať
a nestačí jen jednou za čtyři roky
před volbami polepit Klatovy letáky
s obrázky kandidátů. I když jsme
v komunální politice nováčky, věří−
me, že máme městu co nabídnout.
Proto si dovolujeme požádat o důvě−
ru a Vaše hlasy v nadcházejících ko−
munálních volbách,“ uzavírá místo−
předsedkyně spolku a jednička kan−
didátky Kateřina Vágnerová.
Veškeré informace o spolku Klato−
vy21 včetně článků, kompletního vo−
lebního programu i představení kan−
didátů, naleznete na webové adrese:
www.klatovy21.cz.

Na snímku  kandidáti KLATOVY21
pro komunální volby.

Klatovy potřebují aktivní občany, zní ze spolku Klatovy21
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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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Po dvou letech neustálého zdra−
žování se konečně situace obrá−
tila a řada výrobců začala své
produkty zlevňovat. Ve spolu−
práci s vybranými partnery
jsme připravili cenově zvýhod−
něné řady metrážových lin, vi−
nylů – vinylových podlah lepe−
ných i zámkových a kvalitních
laminátových plovoucích po−
dlah. V celé řadě případů se ce−
na dostala na stejnou úroveň,
jako před zdražováním. 
Například u některých metrážo−
vých lin došlo ke zlevnění
i o 100 Kč za metr čtvereční. Na−
še firma za poslední rok nezdraži−
la cenu montážních prací, proto
jsme schopni realizovat zakázky
ve stejné cenové relaci, jako před
zdražováním. Od 1. 9. do 15. 10.
2022 jsme pro vás připravili AKCI
−20% na vybrané řady vinylových
a laminátových podlah QUICK
STEP.
Přijďte se přesvědčit do naší pro−
dejny PODLAHY − DVEŘE  Jiří
Hořejší (bývalý areál Šumavan –
JOKA). (pi)

AKCE
−20%

Vlna zdražování skončila

Vydražila jsem nemo−
vitost bez přístupu, jak
to řešit?
Dobrý večer, snad získám ra−
du... Před 2roky jsem vydraži−
la nemovitost. Protože se ma−
jitel odmítl vystěhovat, čekala
jsem 1,5 roku na rozhodnutí
soudu, nyní je to 2 měsíce, co
mohu do své nemovitosti přes
ukrutnou špínu a hrůzu vstou−
pit...Ale vstupuji k nemovitosti
po cizích pozemcích, odkoupi−
li si je ostatní chataři. Je to pro
mě překvapení, nikdo mě na
tuto skutečnost neupozornil.
Zmínka od exekutora, nebo
z odhadu k nemovitosti, prostě
nic, co by mě upozornilo, že
ke své nemovitosti budu po−
třebovat souhlas majitele ces−
ty, abych se dostala ke svému
domku. Prosím, poradíte mi,
co dělat, kde došlo k chybě?
Jak tento problém vyřešit?

Děkuji R. Boušková

Dobrý den, s dražbou nemovi−
tosti je to stejné jako s koupí
nemovitosti od vlastníka pří−
mo či přes realitní kancelář,
snad jen s tím rozdílem, že ce−
na není určena trhem, ale vy−
chází ze znaleckého posudku.
Je tedy nutné předem zkon−
trolovat všechny právní i fak−
tické vady nemovité věci, jako
byste to činila při klasické
koupi. Neznám podrobnosti
oné dražby, ale cena stanove−
ná ve znaleckém posudku by
jistě měla reflektovat skuteč−
nost, že k nemovitosti není
přístup po vlastní či obecní
komunikaci. Řešení je složité,
resp. je odkázané na vůli sou−
sedů zřídit Vám služebnost
cesty či Vám prodat podíl na
přístupové cestě. Pokud tako−
vé řešení nebude nalezeno, lze
se prostřednictvím soudu do−
moci zřízení tzv. nezbytné
cesty i proti vůli sousedů.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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Stavebníci a zájemci o rekonstrukci
svého bydlení si oblíbili novou pro−
dejnu a kuchyňské studio v Nepomu−
ku vedle prodejny Billa. Bylo otevře−
no v polovině května letošního roku
dobře známou klatovskou firmou
Koupelny Šota s.r.o., která má již
25letou tradici prodeje a montáží
koupelen.
„Prodejna v Nepomuku se opravdu
velmi dobře rozběhla,“ hodnotí první
měsíce provozu Stanislav Heindl, ře−
ditel firmy Karel Šota s. r. o. „Zákazníci

oceňují především velký výběr koupe−
len, obkladů, dlažeb a koupelnového
vybavení, které si mohou prohlédnout
v reálné instalaci a v příjemném pro−
středí moderní prodejny. Velkou výho−
dou je i nabídka kuchyňských linek od
levnějších modelů sektorových kuchy−
ní až po nejluxusnější kuchyně na míru,
přesně podle vašich představ. 
Můžete si tak při jedné práci, nutného
nepořádku a od jednoho dodavatele
nechat udělat rekonstrukci celého bytu,
koupelny i kuchyně. O vše spojené
s rekonstrukcí se postaráme od A do Z
a naši zákazníci oceňují i to, že v této
době držíme ceny na přijatelné úrovni.
Zákazník si jen vybere provedení kou−
pelny nebo kuchyně, my zaměříme
prostor, vypracujeme grafický návrh,

provedeme odborné konzultace, do−
mluvíme termín realizace a při podpisu
smlouvy zaplatíte 50 % ceny jako zálo−
hu. Samozřejmě, že je lepší s objed−
návkou příliš neváhat, protože termíny
se prodlužují a můžeme očekávat i dal−
ší růst cen materiálů.“
S výběrem nové kuchyně zákazníkům
pomůže vedoucí oddělení kuchyní
 Nikola Mertlová, se kterou jsme hovo−
řili v Klatovech.
„V létě se v nabídce objevilo mnoho
nových dekorů dřevodesek,“ seznamu−

je nás s novinkami.
„Největší zájem je
stále o oblíbenou
imitaci různých dřev
ve světlém i tmavším
provedení, ale do
módy přišla i lakova−
ná provedení v růz−
ných pastelových
barvách, modré, ze−
lené, žluté, béžové,
kašmír. Pracovní desky jsou ve velmi
široké škále provedení napodobující
různé leštěné kameny, mramor, dřevo a
rustikální styl, každý si vybere. Nová
akrylem lakovaná dvířka v matu nebo
v lesku jsou velmi luxusní a s fólií proti
otěru v nejodolnějším provedení. 
I ty nejlevnější kuchyňské linky jsou

u nás velmi kvalitní.
Slovenský výrobce
Decodom má
dlouholeté zkuše−
nosti s touto výro−
bou, moderní vý−
robní technologie ří−
zené PC a zásadně
používá nejkvalit−
nější komponenty,
jako je kování a ná−
bytkové desky
s tloušťkou 18 mm.
Výhodou naší na−
bídky kuchyní je ta−
ké to, že vám nena−
bízíme jen kuchyň−
ské spotřebiče od jednoho výrobce, ale
můžete si vybrat spotřebič jakékoli
značky, kterou máte v oblibě, nebo s ní
máte dobré zkušenosti. Seženeme je
pro vás od všech výrobců. Zájem
je dnes například o provedení v bílé
barvě, které krásně ladí s dekorem lin−
ky, prosvětlují a opticky zvětšují pro−
stor kuchyně. 

Málokdo také ví, že vyrábíme na míru
i kuchyně s vyvýšenou pracovní de−
skou, nebo individuální linky pro těles−
ně postižené se zavěšenými skříňkami
a deskou. Můžeme například, pokud
máte propojený kuchyňský a obývací
prostor, vyrobit na míru kuchyňskou lin−
ku a obývací stěnu ve stejném dekoru. 

Výroba kuchyňské linky na míru dnes
trvá osm týdnů, proto pokud máte
v úmyslu příští rok vařit v novém, je
už nyní čas na výběr kuchyně. V Kla−
tovech a okolí nabízíme zdarma pora−
denství na místě. Pokud máte zájem,
k zákazníkovi přijedu domů, poradím,
jaké provedení kuchyně je pro jeho si−
tuaci nejvhodnější, přesně místnost
zaměřím a zpracuji grafický návrh a
rozpočet. Navštivte nás v koupelno−
vém a kuchyňském centru v Klato−
vech a v Nepomuku, určitě si u nás
vyberete,“ zve nás k návštěvě slečna
Nikola Mertlová. (kr)

O rekonstrukci se postaráme
od A do Z a držíme ceny
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Už 13. ročník česko−německé−
ho setkání u bývalé Juránkovy
chaty na Šumavě proběhl první
zářijovou sobotu. Jedním
z hlavních organizátorů této ak−
ce je Ing. Michal Šnebergr ze
Železné Rudy, kterého jsme se
zeptali.
n Letošní setkání bylo pozna−
menáno velmi smutnou událostí.
Přesně tak. 13. ročník byl poprvé
bez Emila Kintzla, našeho krále
Zmizelé Šumavy z Kašperských
Hor, který letos tragicky zahynul
na lyžích. Tímto pochodem jsme
mu vzdali hold. Právě on a Ote−
vřená Šumava byla před třinácti
lety hlavními iniciátory této akce.
S Emilem Kintzlem jsem se znal
od dětských let, spojovalo nás ly−
žařské kamarádství a to i díky je−
ho tragicky zesnulému synovi
Petrovi, výbornému lyžaři. Později
to byl společný zájem, tím bylo
zachování tradičních hodnot
Klostermannovské Šumavy a její
lesy a bohaté historické dědictví,
zelená Šumava otevřená pro její
návštěvníky a turisty. Nesouhlasili
jsme s bezohlednou ideologií di−
vočiny, která jde proti turistům a
proti zdravému rozumu. Ochrana
šumavské přírody nespočívá
v tom, že z ní uděláme divočinu.
Chtěli jsme ji uchovat v té podo−
bě, jak jsme ji společně poznali.
n Vzpomínám si, že jako bývalý
starosta Železné Rudy jste měl
představu, že město postupem
času dostane ráz horského
městečka.
Ano, to je pravda a že bude pří−
jemné a lákavé pro návštěvníky
i pro stálé obyvatele. Povedlo se
několik dobrých projektů jako na−

příklad Javor nebo Klostermann
(dříve hotel Plzeň), kdy se vybyd−
lená infrastruktura nahradila hez−
kými domy. Ovšem v současné
době je Železná Ruda a Špičák
pod masivním tlakem investorů a
jejich zájem je stavět hlavně
apartmány a rekreační byty. Po−
dle informací, které mám, bude
tady minimálně dalších 200 bytů.
Chybou radnice je, že opomněla
současně s tím budovat infras−
trukturu, která bude chybět. Stalo
se asi fatální chybou, že vedení
města nechtělo od investorů, de−
veloperů, aby se rovněž podíleli
na infrastruktuře, jako jsou napří−
klad chodníky, kanalizace, osvět−
lení a podobně. Tento jejich podíl
měl být zakotven ve smlouvách,
tak jak to dělají v jiných městech.
n Nicméně Železná Ruda není
chudé město.
Z hlediska příjmu na jednoho stá−
lého obyvatele je město bohaté, a
to díky krokům z minulých let. Pe−
níze městu jdou z kasin, ze zvýše−
ných daní z nemovitostí, ze znovu
nabytí vodohospodářské infras−
truktury a dalších opatřeních rea−
lizovaných v předchozích zastupi−
telstvech. Ale musíme se dívat

dopředu a využít sou−
časné situace ve
prospěch Želez−
né Rudy. Mám
takové obavy, že
se historie tro−
chu opakuje…
n Buďme kon−
krétní.
Když se v Že −
lezné Rudě plá−
novala základní škola, tak se po−
stavila nad poměry velká. Poté
město desítky let zápasilo s dlu−
hem a s problémem, jak se vypo−
řádat s tak velkou budovou školy.
Je proto třeba mít rozumné vize,
které jsou promyšlené a dlouho−
době prospěšné…
n Mám takovou obavu, aby po−
stupem času v Železné Rudě
nebyly jen apartmány a rekre−
ační byty.
To by byl smutný osud města, a
to si nikdo z nás nepřeje. Je tady
poměrně velká fluktuace lidí
i těch, kteří sem přicházejí podni−
kat a za nějaký čas odcházejí.
Mnohdy po nich zůstávají vybyd−
lené nemovitosti. Nechci, aby
v Železné Rudě byly jen byty bez
života. 

n Že vám tento nepříjemný vý−
voj není lhostejný dokazujete
tím, že se opět vrháte do komu−

nálních voleb. 
Abych vám odpověděl na
tuto otázku, pak se vrátím
na začátek našeho roz−
hovoru. Tak jako nám
s Emilem Kintzlem nebyl
lhostejný další osud Šu−
mavy a nesouhlasili jsme

přeměnit ji za každou
cenu na divočinu,
tak obdobně mi le−
ží na srdci další vý−
voj Železné Rudy.
n Myšlenka pří−
jemného horské−
ho městečka vás
neopustila?

Neopustila, i když se situace tro−
chu změnila. Například před 29
lety, kdy jsme začínali, byla zimní
sezona hojnější než ta letní a
dnes je to naopak. Lidé cestují za
lyžováním do jiných míst, kde
jsou lepší služby. Lyžování na če−
ské straně Šumavy se mnoho ne−
rozvinulo, jak jsme očekávali. Za−
se na druhou stranu lidé sem
v létě přijíždějí za přírodou, klima−
tem, cykloturistikou a pořád při−
tažlivou Šumavou. Je potřeba
k tomu vybudovat další potřeb−
nou infrastrukturu. Železná Ruda
se musí stát pro trvalé obyvatele
komfortním domovem a pro náv−
štěvníky v zimě i v létě být atrak−
tivní a nabízet kvalitní služby i po−
třebné zázemí.

Ing. Michal Šnebergr
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Ing. Michal Šnebergr

Nechci, aby v Železné Rudě
byly jen byty bez života
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Opravu výpravní budovy
v  Horšovském Týně na Do−
mažlicku za 9,5 milionu ko−
run dokončila Správa želez−
nic. Práce ve stanici, kte−
rá se nachází na regio−
nální trati Staňkov – Po−
běžovice, začaly v závěru
loňského roku, hotovo
bylo na konci července.
Stavělo se nejen uvnitř
budovy, ale i v jejím bez−
prostředním okolí. Cestu−
jící ocení bezbariérový
přístup i nový mobiliář. 
„Jsme rádi, že Správa že−
leznic provádí modernizaci
výpravních budov i na re−
gionálních tratích, které
nejsou tak vytížené jako je ta−
to Staňkov – Poběžovice,“
řekl náměstek hejtmana pro
oblast dopravy Pavel Čížek a
zdůraznil, že se kraj snaží za−
jistit i v menších dopravních

uzlech maximální návaznost
autobusových spojů. „Do bu−
doucna počítáme v  novém
dopravním konceptu v  roce

2023 na této trati s mírným na−
výšením dopravy a od roku
2025 by na ní měly jezdit i mo−
dernější motoráky,“ doplnil.
Výpravní budova v Horšov−
ském Týně se nachází v pod−

hůří Českého lesa. Byla po−
stavena v roce 1893 a od té
doby neprošla výraznější ob−
novou. V rámci prací došlo k
výměně střešní krytiny včetně
tesařských a klempířských
prvků, ale i všech oken a dve−
ří, dále k opravě fasády, vnitř−

ních prostor pro zaměstnan−
ce Správy železnic a čekárny
pro cestující. Součástí úprav
byla rovněž kompletní oprava
rozvodů elektroinstalace, ka−
nalizace, vody a topení.

Čekárna pro cestující a pro−
stor nástupiště pod peron−
ním přístřeškem byly osaze−
ny novým orientačním sys−

témem a mobiliářem v podobě
laviček, odpadkových košů a
stojanu na kolo. Přístup do če−
kárny je nově bezbariérový.
U výpravní budovy byla prove−
dena oprava zpevněných
ploch pod přístřeškem a
u vstupu na nástupiště. Dále

probíhaly terénní úpravy,
odstranění dřevěných pří−
střešků a oprava oplocení. 
„Na tomto nádraží připraví−
me a zajistíme rovněž osa−
zení informačního systému
v  jednotném designu tak,
aby světelné tabule zahrno−
valy nejenom vlaky, ale i ná−
vazné autobusy. Objedná−
váme i vytápěnou čekárnu,
která by měla poskytovat
dobrý komfort cestujícím,“
dodal náměstek hejtmana

Pavel Čížek.
V Plzeňském kraji již bylo
opraveno 20 nádražních bu−
dov. Nyní naplno běží práce
ve stanicích Plzeň hl. n., Pla−
ná u Mariánských Lázní, Ta−
chov a Přeštice.

Nádražní budova v Horšovském
Týně voní novotou
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Ani novináři, zejména ne re−
gionálnímu, se nestává čas−
to, že se setká s úspěšným
místním sportovcem, který
se může pochlubit medailí
z olympiády. KAROLÍNA
MACHOVÁ, šestnáctile−
tá studentka klatov−
ské Střední zdravot−
nické školy,  se kte−
rou jsem si měl
možnost o jejím
úspěchu povídat, si
z  letošního Evrop−
ského olympijského
festivalu mládeže
přivezla stříbrnou
medaili ve vrhu kou−
lí a titul vicemistry−
ně Evropy. 
Evropský olympijský
festival mládeže (EOF) je jednou
z hlavních akcí pro nadějné mladé
sportovce z 50 evropských zemí.
Pořádá se od roku 1990 každý li−
chý rok, ten letošní byl výjimkou,
neboť nahrazoval ročník 2021 a
konal se od 24. do 30. července ve
slovenské Banské Bystrici. Je za−
měřen na propagaci olympijského
odkazu a ideálů zakladatele Pierra
de Coubertina a především sportu
a zdravého životního stylu mezi
mládeží. Akce je pořádána Mezi−
národním olympijským výborem.
„Čekal jsem, že se setkám s dív−
kou, která bude podobná trošku

slavné koulařce He−
leně Fibingerové,
široká ramena a
samý sval. Ale ty
jsi krásná, sympa−
tická dívka s hez−
kou ženskou po−

stavou,“ začal
jsem rozpači−
tě a trošku
i překvapeně
náš rozhovor.
„Každý, kdo
slyší, že dělám
kouli, tak tomu
nechce věřit a
prohlíží si mě
s  odstupem
dvou metrů,“
usmívá se
K a r o l í n a .

„Myslím, že dnes není tak důle−
žité mít obrovskou postavu, ja−
ko mít rychlý, dynamický nohy
a mít v  nich sílu. Od malička
miluju všechny druhy sportu.
Jako šestiletá jsem začala dě−
lat gymnastiku. Po čtyřech le−
tech taťku napadlo, že bych
mohla dělat atletiku, když ji po−
řád obdivuju v  televizi. Začala
jsem běhat sprinty, nějaké pře−
kážky, zkoušela jsem i skoky
do výšky. Dnes to vidím jako
výbornou všestrannou průpra−
vu, která mně dala pohyblivost
a sílu pro vrh koulí.“ 

Ale jak si se dostala ke kouli
a prý také házíš oštěpem?
„Kouli dělala sestra a já běhala.
Bylo to hrozně fajn, jezdili jsme
spolu po závodech, pak ale měla
sestra úraz a já vzala kouli za ní.
V  roce 2018 byly první úspěchy
na žákovském mistrovství Plzeň−
ského kraje, pak si mě v  Klato−
vech na závodech vyhlédl sou−
časný trenér Juraj Kudry, který mě
od roku 2019 trénuje. Zatím mi jde
víc vrh koulí, ale protože mně asi
ještě víc baví hod oštěpem, trénu−
ju s ním také. Baví mě ta dálka a
ladnost, s kterou oštěp letí, proto
dělám obě disciplíny.“
Máš nějaké sportovní vzory?
„Tak v  kouli je to Tomáš Staněk,

držitel českého rekordu, ale
v oštěpu určitě Barbora Špotáko−
vá a Nikola Ogrodníková.“
A studuješ jejich techniku? 
„Jak to jde, tak se na ně dívám.
Pomáhá mi i před závodem sle−
dovat, jak házejí ostatní, a před−
stavuji si, jak tam stojím já a jak
bych to udělala, aby byl výsledek
lepší. U koule je to složitější. Hod−
ně dospělých koulařů vrhá
s otočkou, podobnou diskařské,
ale já stále ještě vrhám klasickou
technikou sunem. Možná už kon−
cem letošního roku vyzkoušíme
s  trenérem vrh s pomocí otočky.
To je asi jediný způsob, jak kouli
dostat výš a dál.“
Ale už teď ten tvůj výkon byl vel−

mi pěkný. Na evropské olympiá−
dě si vrhla kouli do vzdálenosti
15,87 metru. Ještě v 70. letech
by tě takový výkon kvalifikoval
na velkou Olympiádu mezi do−
spělé.
„Přesto jsem účast na EOF mlá−
deže neměla jistou. Pak jsem
v červnu v Ostravě na Mistrovství
ČR dorostenek docílila výsledek
14,50 metrů, tím i stříbrnou meda−
ili a dostala jsem šanci ukázat, co
ve mně je na evropských závo−
dech. Ještě když jsem byla ve fi−
nále, tak mi říkali, že úspěch bude
umístění do desátého místa.
Chtěla jsem však víc a toužila po
medaili. Dost mě naštvalo, že
i když jsem byla až do čtvrtého po−
kusu první, při páté sérii mě tři zá−
vodnice přehodily. Posledním 4Zleva: trenér Juraj Kudry, Karolína a otec Václav Mach.

Karolína Machová

Zdravě se naštvala a přivezla
stříbrnou medaili z olympiády



27Rozhled 9/2022

4 pokusem jsem zakončovala
celou soutěž a do toho poslední−
ho pokusu jsem dala všechno.
Trošku šla stranou i technika,
zdravě jsem se naštvala a dala do
toho šílenou ránu. Věděla jsem
hned, když koule dopadla, že je
to dobrý. Po vyhlášení výsledku
rozhodčích jsem chytila vlajku a
běhala nadšená po trávníku. Moh−
la jsem se hned na místě radovat
s  tátou, který tam byl, a s  trené−

rem. Mamka, i když musela zůstat
doma a moc ji to mrzelo, mně
alespoň nahrála z televizního vysí−
lání super záběry ze závodu.
Hned jsem taky dostala stovky
esemesek s přáním. 
Těšilo mě, že mi hodně mladých
lidí po tom úspěchu blahopřálo,
sledovalo to v televizi s rodiči, na
sociálních sítích, říkali, že se jme−
nují jako já a najednou si to chtějí
taky vyzkoušet, chodit na atletiku,

začít sportovat. Je to fajn, když je
to nakopne, rozhýbe a přinutí taky
něco dokázat. To mě na tomhle
úspěchu těší nejvíc. Miluju sport a
jsem ráda, když můžu trošku při−
spět k popularizaci atletiky.“ 
Můžu jako divák potvrdit, že atle −
tika dělá krásná těla a přiznám
se, že se mi líbí, že dnes i atlet−
ky jsou upravené, nalíčené a
přitažlivé. Možná je to tím, že se
pořád kolem nich motá nějaký

kameraman nebo fotograf. Jak
vidíš svoji budoucnost?
„Zatím to nechávám otevřené.
Mám ráda Klatovy, chci tady být, a
dokud to půjde se ani moc nespe−
cializovat na jednu disciplínu, ale
baví mě sportovat, užívat si atmos−
féru závodů, pořádně se vyblb−
nout třeba i při volejbalu.“
Děkuji za rozhovor a přeji za čte−
náře Rozhledu další sportovní
úspěchy. Karel Bárta
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w Co by měli voliči vědět
o vás jako o člověku?

Je mi 57 let. Jsem vystudo−
vanou právničkou a téměř ce−
lou svou advo kátní praxi se za−
měřuji na rodinné vztahy, na
reálné starosti a trápení, jaké
prožívá mnoho normálních lidí
kolem nás. Mou kanceláří pro−
šlo na sedm tisíc klientů se
svými příběhy, konflikty, selhá−
ními, přáními. Kaž dému jsem
se snažila podle svých sil co
nejvíce pomoci a také jsem se
od nich mnohé naučila o tom,
jak to v  životě chodí a jak to
chodí i v  mezních situacích.
Jsem 34 let vdaná a mám dvě
dospělé děti. Žijeme i spolu
s dětmi už 28 let ve Štěnovi−
cích. Vždy jsem se zajímala
o místní život, mezi sousedy
se cítím dobře, a tím myslím
i sousedy z okolních vsí. Také
bych měla dodat, že jsem spi−
sovatelkou, vydala jsem něko−
lik desítek knih – od odbor−
ných publikací po knihy o vzta−
zích či zábavné detektivky, 

nebo i knihu o pivu. A ještě
k onomu rodinnému právu: za−
ložila jsem a vedu Unii rodin−
ných advokátů ČR, což je hlav−
ně servisní a poradenská orga−
nizace.
wProč by lidé měli volit právě
vás? 

Protože jsem jedinou – a na−
víc jedi nou nezávislou – kandi−
dátkou, která chce bránit jejich
každodenní normální život
před regulacemi, záka zy, no−
vými povinnostmi a byrokracií.
A protože nesnáším politickou
korektnost a odmítám podpo−
rovat omezování svobody pro−
jevu, progresivismus a pitomé
módní výstřelky. Mě zajímá
skutečný život.
wCo je na práci senátora nej −
důležitější? 

Neztratit kontakt s  lidmi a
s  normálním životem. Nene−
chat se oblbnout formalitami
a procedurami poli tiky a mys−
let si, že nejdůležitější prací
senátora jsou vnitřní procesy,
jednací řády a poslušné

schvalování veškeré předlo−
žené legislativy.
w Jak vysvětlíte význam horní
komory běžnému občanovi?

Senát je pojistkou proti
hloupostem a škodlivostem,
na kterých se mohou dohod−
nout politici, když mají většinu
anebo když je média poblázní
natolik, že nesmyslný zákon
urychleně schválí. Hodně ta−
kových hlou postí, komplikují−
cích život normálním lidem
vznikne politickým obchodem
ve sněmovně: vy nám schválí−
te toto, my vám zase tamto,
i když s  tím moc nesouhlasí−
me. A tak prochází jedna
hloupost za druhou. Musí být
nějaké síto, které tomu může
bránit. A to může být Senát,
pokud se do něj dostane pár
normálních lidí.
w Uvádíte, že při svém setká−
vání s lidmi slyšíte od nich
často ne spokojenost. Co je
nejvíce trápí?

Lži v médiích. Řeči politiků,

které se vůbec netýkají reál−
ných potíží normálních lidí.

Civilizační feministické a du−
hové blbnutí, ničení rodin, za−
vádění výstřelků jako nové
normy.

Drahota. Příkazy, zákazy, by−
rokracie, zbytečné předpisy.
Vysoké daně. Diktování život−
ního stylu.
w Vy při své kampani do Se−
nátu zdůrazňujete normální
život. Co si pod tímto poj−
mem představujete a čím je
ohrožen?

V každé poslední hospodě
na vsi každý místní strýc dobře
ví, co je normální a co je novo−
dobá ztřeštěnost. Nenechme
se zatlačit do role, kdy my bu−
deme muset vysvětlovat, co to
je být normální. Ať nám vysvět−
lují pokrokáři, v  čem jsme tak
zaostalí. Oni údajně myslí na
naše dobro. Ale já říkám: ne−
nechme si ho vzít. O svém do−
bru si má každý rozhodovat
sám.

Odmítám pitomé výstřelky. Mě zajímá skutečný život.

Inzerce – zadavatel a dodavatel JUDr. Daniela Kovářová
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Letošní pouť o posledním červen−
covém víkendu byla zároveň osla−
vou a připomínkou celých 750 let
od první zmínky Dešenic roku
1272. Bohatý program, postupně
laděný kulturní komisí, se při−
pravoval více než rok a cílem bylo
zajistit jeho co největší pestrost,
aby si na své přišly všechny gene−
race, Dešeničtí i návštěvníci. 
Do zdárného průběhu oslav se za−
pojily místní spolky – SDH Dešeni−
ce, který krom překvapení v podobě
dvou vystoupení, zajistil i občerstve−
ní po celou dobu oslav, Myslivecký
spolek Diana, po jejichž zvěřinovém
guláši se jen zaprášilo, spolek nové−
ho cirkusu Los Círculos s vystoupe−
ním na téma ubíhajícího času s ná−
zvem Letokruhy, místní i hostující
umělci na zatím nejrozsáhlejší vý−
stavě obrazů a řemesel i děti ze zá−

kladní a mateřské školy, které vysta−
vily svou celoroční výtvarnou tvor−
bu. Hudební vystoupení byla růz−

ných žánrů, aby si každý poslechl,
co má rád a co ho těší. Nechyběla
pohádka. Adrenalinový program byl

připraven panem místostarostou Za−
chem a dalšími pro děti na fotbalo−
vém hřišti. Byl prostor i na poezii
v podání členů souboru Gutta z Plz−
ně a jejich dialogu o plynoucím ča−
se, který navázal na odbíjení nových
věžních hodin.
Poprvé zazněla Dešenická fanfára,
kterou složil a zahrál pan Tomáš
Bastl. Měli jsme tu jarmark i vinný
sklep, soutěže pro pobavení ostat−
ních v pití tupláku a pojídání jahodo−
vých knedlíků, přičemž se patří podě−
kovat všem odvážným soutěžícím.
Byla tu střelnice i kolotoč. V kostele
jsme měli mši sv. k poctě rodičů Pan−
ny Marie – sv. Jáchyma a sv. Anny.
Na památku jste si mohli odnést foto−
grafii z fotokoutku. Zkrátka byla to ra−
dost, nevázané veselí i dojetí. Kulaté
výročí je za námi a Dešenice… ať žijí! 

Lenka Sýkorová

Autorkou fotografie je paní Ivana Vaňkátová.

Ohlédnutí za Anenskou poutí v Dešenicích
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Již 40 let jsou celoevropskou
skupinou Dobler Metallbau se
sídlem v Deggendorfu vyvíjeny
a vyráběny high−tech fasády.
U příležitosti výročí se 30. čer−
vence 2022 v Městské hale
v Deggendorfu konala velká
oslava a ohlédnutí za uplynulý−
mi roky. 

Cílem oslav bylo poděkovat pra−
covníkům za to, co společně vy−
konali a čeho dosáhli.
V oficiální části oslav přivítal ge−
nerální ředitel Daniel Rauh všech−
ny přítomné a uvedl erudované
zhodnocení 40leté historie spo−
lečnosti zakládajícím společníkem

Günterem Rüm−
meleinem. Poté
bylo pozvaným
zástupcům z re−
gionální politiky a
bavorské vlády

položeno několik otázek v diskus−
ním kole. Oficiální část byla za−
končena vizionářským výhle−
dem do budoucna, představe−
ným jednatelem a společníkem
Haraldem Doblerem, který vidí
skupinu Dobler Metallbau do
budoucna dobře postavenou.

Mezi jídlem a večerním progra−
mem pobavil přítomné Django
Asül zábavným a individuálně
přizpůsobeným programem 
„40 let Doblera – byla to zábava
a zábavou to zůstane.“ Oslavu
dokonale završila party kapela
Notausstieg, která rozproudila
skvělou atmosféru a přispěla
k tomu, že si tým skupiny Dobler
Metallbau mohl užít nezapome−
nutelnou, špičkově organizova−
nou oslavu výročí.

(pi)

Dobler Metallbau
děkuje za 40 let

Rodinná, vlastníky vedená společnost Dobler Metallbau byla založena v roce 1982 a její kořeny
sahají až ke společnosti Götz GmbH, která byla založena v roce 1952 v Deggendorfu (Bavorsko).
V současné době patří do skupiny společností Dobler Metallbau vedle Deggendorfu ještě jak výrobní
závody v Nýrsku (ČR) a Möckmühlu (Dobler−MBM), tak pobočky v Mnichově, Norimberku, Wertingenu,
Londýně a Curychu.

Stále hledáme do našeho týmu zaměstnance různých profesí, přijďte rozšířit naše řady a užij−
te si příští oslavu s námi! Další informace a kontakty naleznete na www.dobler−metallbau.com
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Možnost vzniku průmyslové zóny
v oblasti dnešního neveřejného le−
tiště Líně schválila vláda ČR svým
usnesením ze dne 27. 7. 2022
s  tím, že bude zachována letecká
záchranná služba sídlící v  taměj−
ších prostorách. Konečné slovo
o budoucnosti celého projektu má
ministerstvo obrany. Jakékoli pra −
vo moci Plzeňského kraje nebo obcí,
kterých se dotýká vznik průmyslové
zóny, závisí na tomto rozhodnutí.

Avšak ještě dříve než přijeli zá−
stupci z ministerstva průmyslu a ob−
chodu, tak o svém plánu paradoxně
jako první informovala společnost
Volkswagen. Na Plzeňský kraj tak
nyní chodí pro informace státní
úředníci i případní investoři. Plzeň −
ský kraj tak čelí zcela nesmyslným
útokům reagujícím na situaci, kterou
v tuhle chvíli nemá vůbec v rukou.

„Chtěli bychom být jakýmsi medi−
átorem mezi Vládou ČR, obcemi
a zájemcem, tedy Volkswagenem.
O osudu pozemku vždy v rámci zá−
konných mezí rozhoduje jeho vlast −
ník. V majetku kraje však není jediný
metr, a tudíž kraj nemá jakoukoli roz−

hodující pravomoc s pozemky jakkoli
nakládat,“ sdělil hejtman Plzeňského
kraje Rudolf Špoták s tím, že očekává
rozhodnutí koncernu Volkswagen do
konce tohoto roku.

Volkswagen hovoří o potřebě
zhru ba čtyř tisíc zaměstnanců.
Veřej nost se právem začala obávat
přílivu levné pracovní síly a růstu
dalších ubytoven. V tomto je ale kraj
nekompromisní. Jako podmínku si
stanovil růst bytů pro zaměstnance
s vyšší kvalifikací, které by rád při−
vedl s ohledem na nízkou ne za měst −
nanost v Plzeňském kraji. Rozhodně
je proti vzniku ubytoven, kterých se

veřejnost bojí oprávněně. Stále 
je také ve hře zachování letové drá−
hy, která by byla v případě nutnosti
k využití.  

Součástí letiště v Líních je nyní
zázemí Letecké záchranné služby
(LZS). Po zveřejnění zájmu na vý−
stavbu průmyslové zóny začaly vzni−
kat petice na její záchranu. „Nikdy

přitom neexistovala varianta, že 
bude LZS zrušena. Na veškerých
jednáních bylo naopak její fungování
garantováno. Chod LZS bude
zacho ván,“ doplňuje hejtman Rudolf
Špoták. 

Plánovaný projekt revitalizace
a výstavby podnikatelského parku
v Líních u Plzně má připravit zónu
o maximální rozloze 391 ha. Cel −
kové náklady na realizaci infrastruk−
tury včetně podnikatelského parku
lze odhadnout na základě provede−
ných studií na 9 mld. Kč v násle −
dujících čtyřech letech. „Celý areál

30 let chátrá, letiště je
zdevastované. Firma, kte−
rá ho má v  nájmu, se
o prostory absolutně ne−
stará. Máme příležitost 
tuto lokalitu změnit. Jsme
si vědomi toho, že je to
projekt nároč ný a tematic−
ky citlivý, určitě je ale
v našich silách ho ovlivnit
a přinést regionu nějaké
benefity,“ doplňuje hejt−
man Rudolf Špoták s tím,
že jakmile dostane Plzeň −

ský kraj mandát, hodlá na projektu
inten zivně spolupracovat se všemi
dotčenými stranami. „Aktuálně ne−
můžeme dělat nic jiného než čekat,
protože je vše v gesci Vlády ČR,“
dodal Špoták.

Kraj má jasno o budoucnosti letiště Líně

Hejtman Rudolf Špoták
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Bude se vám dobře skladovat a roz−
hodně se nezkazí. S naprostou jisto−
tou budete vědět, co pijete. Péče,
kterou věnujete svému ovoci, se
vám v tekuté podobě mnohonásobně
vrátí. Nezapomeňte, že v malém
množství je tekuté ovoce i vhodným
lékem a tou nejlepší prevencí proti
nachlazení, léčí střevní potíže, spa−
luje tuky a má pozitivní vliv na rozší−
ření cév. Nejlepší cesta k ovoci v te−
kutém stavu vede přes pěstitelské
pálenice.
Proto jsme se setkali s majitelem Pa−
lírny ve Starém Klíčově – Vladimírem
Císlerem.
l Letos zahajujete jubilejní 20. se−
zonu. Připravili jste pro své stávající
i nové klienty nějaké překvapení?
Letošní novinkou je nová
skladovací hala na kvasy. Stá−
le více přibývá zákazníků, kte−
rým zakládáme kvasy. Je to
víc jak polovina, kteří chtějí
zkapalnit ovoce od A až do Z.
Přivezou si v bedýnce nebo

pytli zralé ovoce bez hniloby, listí a
větviček, které zvážíme a jde do ozna−
čeného sudu jménem zákazníka. Od
nás dostanou za 3 až 4 měsíce SMS
zprávu o výsledku a přijedou si pro sli−
vovici. Minimální množství ovoce na
založení kvasu je u nás 30 kg. Protože
zájem roste, postavili jsme novou halu
na skladování kvasu. Je to vstřícný
krok k našim zákazníkům.
l Jakou kvalitu musí mít ovoce
k vypálení?
Řečeno v  jedné větě, musí to být jen
zralé ovoce, co byste s  chutí snědli.
Na vzhledu může mít drobné vady, ale
nesmí být nahnilé nebo plesnivé, musí

být bez listí, trávy, hlíny, větviček a ji−
ných nečistot. Hruškám je nutné pře−
dem odstranit stopky. Ještě připomí−
nám jednu důležitou informaci. Když k
nám pojedete, je třeba vědět, kde jste
ovoce vypěstovali. Je to pěstitelské
pálení a uvádí se to v žádosti o pálení
spolu s vašimi osobními daty. Tuto
evidenci si odebírá celní správa, která
kontroluje limit stanovený pro pěstitel−
ské pálení.
l Co když si někdo přiveze vlastní
kvas?
Tak mu z jeho doma vyrobeného kva−
su vypálíme destilát, ale neručíme za
jeho kvalitu. Když si připraví špatný
kvas, nemůže očekávat kvalitní pálen−
ku. Platí jednoduché pravidlo. Špatný
kvas = nekvalitní pálenka. Do 1 až 2

týdnů klientovi z jeho vlastního kvasu
vypálíme destilát. Ještě jednu důleži−
tou připomínku pro ty, kteří si převe−
zou vlastní kvas. Musí být bez octo−
milek.
l Jak je organizována manipulace
s ovocem, které k vám lidé přivážejí
v pytlích nebo v bednách?

Zákazník si musí pytle či bedny s ovo−
cem sám vyložit a dopravit na váhu.
Proto doporučuji každému na to pa−
matovat a v případě, že to sám
nezvládne, vzít si s sebou
pomoc. Nepočítejte s tím,
že vám pytle s  ovocem
budeme skládat. Na to
opravdu nemáme pra−
covní síly.
l Jaké druhy ovoce de−
stilujete? 
Švestky bez omezení a příjem
jablek a hrušek je po před−
chozí telefonické domluvě na
telefonu 602 549 887. Rezer−
vace už bereme na září a říjen.
Je dobré předem vědět, kolik
asi kilogramů ovoce chcete

zkapalnit a domluvíme
si termín, v  který příj−
mový den k nám ovoce
přivezete.
l Je nějaké ovoce,
které letos nedestiluje−
te?
Jsou to broskve. Pro−
sím, aby zákazníci ne−
přidávali broskve ani do
svých vlastních kvasů.

Když to zjistíme, zbytečně pak
dochází k  poplatkům navíc.
Broskve totiž mohou zakalit zakázky,
které se destilují poté a to my v žád−
ném případě nemůžeme připustit.
Nechceme zákazníkům senzoricky ka−
zit destilát. Také kdo k nám přiveze ze−
lené švestky k vypálení, tak ho zaru−
čeně pošleme zpátky.
l Kolik zaplatí zákazník za vypá−
lení?
Z  důvodů navýšení energií je cena
oproti minulé sezoně mírně navýšena.
Základní pálení z kvasu o objemu 90
litrů dodaného zákazníkem stojí litr
50 % pálenky 200 Kč. Když kvas dělá−
me sami, stojí litr 50 % pálenky
215 Kč. Vše záleží na velikosti zakáz−
ky. Pálenku bezplatně ředíme na poža−
dovanou lihovitost, ale ne pod 50 %.

l Důležitá pro každého zájemce je
pracovní doba?

Ta zůstává stále stejná. Úterý, čtvrt−
ek a sobota od 10 do 17 ho−

din. Musím připomenout,
aby lidé nespoléhali na
to, že když přijedou už

v 8 hodin ráno, že je přednostně ve−
zmeme. Tak to nefunguje. Od 10 ho−
din se věnujeme zákazníkům. Zbyteč−
ně se tu pak tvoří fronty. Když dokon−
číme vypálení, každému posílám
SMS. Moc bychom byli rádi, kdyby si
zkapalněné ovoce vyzvedli co nejdří−
ve. A ještě jednu prosbu máme. Nevo−
lejte nám po 18:00 hodině a v neděli.
l Mohou s vámi komunikovat i pro−
střednictvím emailu?
Samozřejmě. V pracovní dny v úterý,
ve čtvrtek a v sobotu od 10 do 17 ho−
din nám můžete volat, posílat SMS na
číslo 602 549 887 nebo poslat email
na naši e−mailovou adresu:
palenice.cisler@seznam.cz. Zákazní−
kům odpovíme, že jsme jejich zakázku
zapsali a přijali rezervaci. Důvod je je−
diný. Palírna má nějakou kapacitu a
chceme všechny zákazníky, kteří
k  nám přivezou ovoce, uspokojit.
Jsme také na Instagramu a hlavní in−
formace najdou na našich webových
stránkách www.palenicecisler.cz.    

(re)

Nová hala pro skladování kvasu.

Uskladněte ovoce v tekutém stavu

„Palírna ve Starém Klíčově na Domažlicku je
řádným členem Unie destilatérů. Máme pla−
ketu s pořadovým číslem 2,“ sdělil nám ma−
jitel Pěstitelské pálenice ve Starém Klíčově
Vladimír Císler.

Jubilejní 20. sezona v pěstitelské pálenici ve Starém Klíčově
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Jak je možné vést společnost do
budoucnosti vhodným způso−
bem a jaké moderní nástroje fi−
nancování je k tomu možné vy−
užít? Právě na tyto otázky se za−
měří 5. ročník bavorsko−českého
dne pro firmy, který se uskuteční
18. října 2022 od 15 hodin na vý−
stavišti v Deggendorfu (Stadt−
hallen Deggendorf).
Ing. Jaroslava Pongratz, mana−
žerka kontaktních sítí Bavorsko –
Čechy, která akci organizuje, zdů−
razňuje, že tato nabídka je pro vy−
stavovatele i pro návštěvníky bez−
platná a dodává. „Ze zkušenosti
z minulých dnů pro firmy vznikla
celá řada nových přeshraničních
vazeb a obchodních vztahů. Mnozí
předem neuvažovali možnost hle−
dat zákazníky nebo partnery na
druhé straně hranice.“
Poté, co musel být poslední Ba−
vorsko−český den pro firmy kvůli

koronaviru zrušen, očekává Ing.
Pongratz vysokou účast a žádá
o včasnou registraci. „I téma je ve−
lice aktuální, neboť se letos bude
řešit situace na finančních trzích a
dotační možnosti pro firmy.“
Po oficiálním zahájení jsou od
15:20 h na programu přednášky,
které budou všechny simultánně
tlumočeny. Manuela Königbauer
(vláda Dolního Bavorska) a Pavel
Křivonožka (Národní rozvojová
banka) budou hovořit o „Investič−
ních grantech a úvěrech do inve−
stic do kapitálových statků“. Téma−
tu „Financování nebo leasing inve−
stic“ se bude věnovat Dr. Mikko
Klein (Sparkasse Freyung−Grafe−
nau) a Ing. Mikuláš Přibyl (Deuts−
che Leasing ČR). Stefan Karg
z UniCredit Bank AG a Ing. Michal
Davídek a Ing. Radmil Novák z Da−
vídek Consulting s.r.o. se budou
zabývat otázkou „Jak může firma

profitovat z různých strategií cen−
trálních bank v ČR a v Německu“. 
Navázání nových kontaktů a ob−
chodních vztahů bude možné od
16:30 h, kdy začne přeshraniční
veletrh „Bavorsko−česká burza fi−
rem“. I zde bude k dispozici tlu−

močník zdarma. Na burze firem se
mohou prezentovat firmy všech
odvětví, univerzity, klastry a další
organizace a cílem je umožnit na−
vázání přeshraničních obchodních
vztahů a kontaktů. „Aktuálně opět
řada firem hledá zahraniční partne−
ry a tato akce je k tomu velice
vhodná. Často jsme zažili, že
z osobních diskuzí a setkání na ba−
vorsko−českých dnech pro firmy
vznikly velice zajímavé a úspěšné
spolupráce,“ konstatuje Ing. Pon−
gratz. To je přesně to, co dělá tento
formát tak úspěšným.
Organizátorem akce je Evropský
region Dunaj−Vltava Dolní Bavor−
sko, který je podpořen Bavorským
státním ministerstvem financí a do−
moviny a krajem Dolní Bavorsko.

Přeshraničně investovat

Ing. Jaroslava Pongratz, manažerka
kontaktních sítí Bavorsko−Čechy, zve
na 5. Bavorsko−český den pro firmy
do Stadthallen Deggendorf.

5. Bavorsko−český den pro
firmy na téma financování

Přihlášení je 
u Ing. Jaroslavy Pongratz

email: 
j.pongratz@euregio−bayern.de

tel.: +49 170 8118194
Vystavovatelé se mohou 
přihlásit do 4. října 2022, 

návštěvníci do 14. října 2022.



35Rozhled 9/2022

n Léto přiláká na Šumavu a do Suši−
ce množství turistů. Kromě náporu na
ubytovací a stravovací služby se zvy−
šuje potřeba zdravotních služeb, a to
především chirurgie. Jak funguje su−
šická nemocnice?
Od podzimu 2020, kdy došlo k výmě−
ně ve vedení nemocnice a následně
odchodu některých lékařů, je lůžková
chirurgie zavřená. Funguje pouze am−
bulance, kde se nevyřeší všechny pří−
pady, a tak mnozí pacienti musí cesto−
vat do Klatov či Strakonic. Přilákat do
Sušice jiný tým chirurgů se novému
vedení nepodařilo. Ale jsem ráda, že
alespoň funguje chirurgická ambulan−
ce v režimu NONSTOP. Při jejím ome−

zení by byl obrovský nápor na klatov−
skou nemocnici.
n Podaří se tedy ještě někdy chirur−
gické oddělení obnovit?
Já bych to nemocnici moc přála. Je to
i přání Sušičanů, protože před rokem

se 91,2% občanů hlasujících v REFE−
RENDU vyjádřilo, že v nemocnici lůžko−
vou chirurgii chtějí. Otázkou je, zda se
povede do Sušice lékaře přilákat. To je
jeden úkol, ale ne jediný. Druhým je
úzká spolupráce s Plzeňským krajem a
klatovskou nemocnicí – bez součin−
nosti s nimi se v Sušici neobejdeme.
Ostatně toto jsem navrhovala zastupite−
lům již v roce 2015, bohužel neúspěš−
ně. A třetím úkolem je „hlava“ nemoc−
nice – tedy člověk s ambicí nemocnici
opravdu pomoci a umět se domluvit se
všemi aktéry. Nejsou to malé cíle, ale
pokud se v novém zastupitelstvu najde
většina, která to bude myslet s nemoc−
nicí vážně, jsme na dobré cestě.

n Nyní si většina zastupitelů myslí,
že provoz lůžkové chirurgie je nad fi−
nanční možností města. Jak si ekono−
micky vede nemocnice bez chirurgie?
Bohužel, ztráta je podobná, či spíše
větší. Jinými slovy – uzavřením lůžkové

chirurgie se problém
nevyřešil. A stávající
vedení už počítá s ne−
mocnicí bez chirur−
gických lůžek. Obá−
vám se, že potom už
je jen otázkou času,
kdy akutní lůžková
péče v Sušici skončí
úplně.
n Současné vedení
sušické radnice má
ambici postavit no−
vou sportovní halu
za více než 200 mil.
korun. Je to reálné?
Vysoutěžená stavební firma požádala
v  souladu se smlouvou (následky
konfliktu na Ukrajině – tzv. „vyšší
moc”) o pozastavení stavby a vyčíslila
navýšení nákladů o 51 mil. Kč. Nyní se
už poněkolikáté pracuje na změně pro−
jektu, tentokrát za účelem snížení ce−
ny. Hala se nepostaví v  plánovaném
termínu, takže dotace „padla” a jiná
v tuto chvíli není jistá. Skupina zastu−
pitelů včetně mě byla pro odložení
stavby už před vypuknutím války na
Ukrajině a energetickou krizí. Bohužel
jsme byli v menšině a stávající rada
města rozhodla stavět. Mně rozhodně
vadí vydávat z rozpočtu města tak vel−
ké peníze. Vidím potřebu investovat do
oblastí, kde to přinese úspory, tj.
především do nových energetických
zdrojů a rekonstrukcí bytových domů
a veřejných budov.

n Investice do ener−
getických zdrojů bu−
dou prioritou mnoha
měst. Co konkrétně
může Sušice změnit?
Město čeká po 20 le−
tech rekonstrukce
čističky odpadních
vod. Sušická ČOV
může mít dostatečnou
kapacitu na zpracová−
ní kalů a biomasy, a to
i odjinud. Tudy vede
jedna z cest k získání
plynu a elektrické
energie. Stavbu bio−

plynky musíme umět spojit s dotacemi,
které se připravují. 
n Kromě bioplynky jsou ještě další
možnosti výroby a úspory energií?
Možností je více, město musí mít
v dnešní době energetickou koncepci.
Sušice vlastní 1500 bytů. Z vybraného
nájemného se do údržby a obnovy
vrací zhruba polovina. Proto byty
dlouhodobě chátrají. Zateplování byto−
vých domů je potřeba rychle dokončit.
A na veřejných budovách stavět foto−
voltaiky. Vždyť město za energie zapla−
tí v příštím roce o desítky milionů ko−
run více a ta situace se hned tak ne−
zlepší. To jsou oblasti, kde vidím PRI−
ORITY budoucích investic. Přinesou
ekonomický prospěch městu a jeho
občanům. Sportovní hala, která je nej−
větší novodobou investicí v  Sušici,
může počkat na lepší časy.          (red)

„Sušice by měla investovat do energetických zdrojů,
sportovní hala za více než 200 milionů může počkat,”

Ing. Milena Stárková

V rámci rekonstrukce čističky odpadních vod v Sušici se nabízejí nové možnos−
ti získání plynu a elektrické energie.

říká sušická zastupitelka města, bývalá radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje Ing. Milena Stárková (ČSSD).
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Vajgly, oharky, špačky – jedním
slovem cigaretové nedopalky
stále více zaplavují náměstí,
ulice, prostranství před restau−

racemi, zastávky autobusů.
Zkrátka tam, kde se objeví ku−
řáci, zůstávají na zemi vajgly.
Nedopalky cigaret se rozkláda−

jí 15 let, výrazně zhoršují klíče−
ní a růst rostlin, kontaminují vo−
du a páchají značnou škodu na
životním prostředí. 

Náš spolupracovník z Domažlic
pan Václav Pščolka vymyslel a
vyrobil několik variant pouličních
přenosných popelníků, které by

tento problém řešily. Nyní přišel
s další novinkou. Pro čety, které
uklízejí ve městech nedopalky ci−
garet, vyrobil lehký, pohyblivý a

velmi praktický sběrací koš. Už
nemusejí mít úklidové čety v jed−
né ruce sběrač a v druhé nádobu
na vajgly. Shodou okolností,

když jsme odcházeli od našeho
spolupracovníka, viděli jsme
v Domažlicích pána, jak tímto kla−
sickým způsobem čistí náměstí.
Kdyby měl novinku od pana
Pščolky, určitě by se mu snadněji
čistilo náměstí od cigaretových
nedopalků. Navíc působilo by to
důstojněji a také harmonicky za−
padalo do daného prostředí. 
Pan Václav Pščolka velmi rád
předvede zájemcům svoje vý−
robky a bude rád, když se naj−
dou zájemci o jejich výrobu. 

(re)

Kontakt na našeho 
spolupracovníka:

Tel.:
775 975 170

E−mail:
eko−center@
seznam.cz

Pojízdný sběrač vajglů pro čistící čety.

Novinka na sběr cigaretových nedopalků
Klatovský EKO−TEAM informuje

Příští Rozhled vychází 5. 10. 2022
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Stalo se, co se stalo, ale jede−
me dál. V historii bylo více a
horších pandemií a vždy se
s tímto problémem společnost
vyrovnala. Vždy je nutné si ze
všeho vzít ponaučení, protože
historie se opakuje. Kovidová do−
ba ukazuje, že přece jen mohli
mít v  něčem pravdu ti, co byli
proti globalizaci. Alespoň tato
doba povede k vyšší míře soběs−
tačnosti. Problém je, že lidé mají
krátkou paměť a zhruba za tři ro−
ky vše zase sklouzne do půvo−
dních kolejí. 

TEST 1: Jaká vás napadne
varianta z možností A, B, C? 

Pomoc najdeme jen v  rodině,
kde je nutné upevňovat rodin−
ný kruh a také u přátel, se který−
mi stojí za to utužovat vzájemné
přátelství. Pokud člověk nedělá
svoji práci jako koníčka, je dobré
si najít nějakou užitečnou zálibu.

Zkrátka, dělat co nás baví a na−
cházet v tom seberealizaci.
Nejdůležitější je udržet si fyzic−
ké i duševní zdraví. Když jsme
zdraví, můžeme mít vše. Když
nejsme, nemusíme mít nic. Větši−
na lidí bere zdraví jako samozřej−
mou věc. Ale vraťme se dva roky
zpátky a zjistíme, že to samozřej−
mé být nemusí. Můžeme dělat
pro zdraví maximum, ale pak přij−
de infekce, jako se stalo, a je pro−
blém, na který běžnými alternativ−
ními způsoby nestačíme. Potom
je třeba dbát rad odborníků a ti si
také hned rady nevěděli.
Ale doba pokročila a
přece jen už nějaké
zkušenosti jsou a
nové způsoby
léčby se dají
r e a l i z o v a t .
Přesto dopo−
ručuji alterna−
tivními způso−
by léčby pod−
pořit klasickou
lékařskou péči.
Jak to dělat mám
na svých stránkách
v  kapitole „Články,
Návody či Inspirace“.
Kdo si sám není schopen poradit,
je možné se účastnit skupinové
terapie Rodinné konstelace, které
začínám od 1.10.2022. Podrob−

nosti na mých stránkách
www.stanleybradley.eu. 

TEST 2: Jaká vás napadne
varianta z možností: 1, 2, 3?

Občas se stane, že se něco ne−
povede. Je zbytečné nadávat.
Berte to jako osud, rychle za tím
udělejte tlustou čáru a hledejte ji−
né náhradní řešení. Kdo hledá,
najde. Jen je třeba mít reálné
představy, nereálné nelze
zhmotňovat. 

Většina lidí má problé−
my s  tím, že nikdo

neví, co bude.
Úzkost je přímo

úměrná míře
nejistoty a
spolu se
s t r a c h e m
jdou ruku
v  ruce se
stresem. To

vše je příčinou
p o z d ě j š í c h

zdravotních a
psychických problé−

mů, kterých přibývá.
Doporučuji více se soustředit
na minimální jistoty, jako je uza−
vřený rodinný kruh či přátelství.
Ale hlavně je nutné se opřít o své

schopnosti, které je dobré rozví−
jet, a posilovat sebedůvěru. Při−
pomenu staré klišé, které říká, že
pomocnou ruku najdeme na
konci našeho ramene. Všechno
totiž máme v  hlavě, a proto je
nutné myslet pozitivně.
Vyhledávejte a sdílejte jen po−
zitivní zážitky. Vyhněte se a za−
pomeňte na ty negativní. Je do−
bré se scházet s pozitivními přá−
teli. Myšlenky lze zhmotňovat.
Chci vás varovat, a mám to ově−
řeno v praxi, že právě ty negativní
se zhmotňují snadněji. Navíc je
prokázáno, že negativní myšlení
přispívá k riziku demence. De−
prese a úzkosti zhoršují kognitiv−
ní funkce mozku.

Všem přeji hodně štěstí, zdraví
a pohody.         Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

doporučuje známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

ODPOVĚĎ NA TEST 2:
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
zda problémy dnešní doby chcete
reálně řešit, nebo o nich jen mlu−
vit. Kdo odpověděl: 1 = Chcete o
problémech jen mluvit. 2 = Chce−
te řešit, ale nevíte jak. 3 = Chcete
problémy řešit a vyřešíte je.

ODPOVĚĎ NA TEST 1:
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
zda jste schopni změnit svůj život
k lepšímu, být šťastní. A = Ne, B
= na 50%, C = ANO.

„Spoléhejte na své schopnosti,
rozvíjejte a posilujte sebedůvěru,“
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Na Střední odborné učiliště Domažli−
ce nastupuje do 1. ročníků celkem
170 žáků. Kapacitu tříd jsme naplnili
u všech oborů, které vyučujeme. Ze
strojírenských to jsou: čtyřletý mecha−
nik seřizovač, tříleté obory obráběč ko−
vů se zaměřením na obsluhu CNC ob−
ráběcích strojů, strojní mechanik se
dvěma zaměřeními – nástrojař a na ob−
sluhu lisů pro vstřikování plastů a opět
zvýšený byl zájem o obor truhlář. Zcela
naplněný máme rovněž obor kadeřník
a to jak v Domažlicích, tak i ve Stodě.
Ze tříletých oborů vyučovaných ve Sto−
dě máme plně obsazeného elektrome−
chanika pro zařízení a přístroje v zamě−
ření na robotizaci, automatizaci a za−
bezpečovací techniku.
Letos poprvé jsme po téměř desetile−
té pauze opět otevřeli ve Stodě pro
žáky ze základních škol maturitní
obor mechanik elektrotechnik. Ten−
tokrát se jedná se o obor v kombinaci
L0+H, což znamená, že ve 3. ročníku
si žáci udělají výuční list oboru elektro−
mechanik pro zařízení a přístroje v za−
měření automatizace, robotizace a za−
bezpečovací technika, a ve 4. ročníku
složí maturitní zkoušku. Velmi nás i za−

městnavatele potěšil zájem o tuto kom−
binaci a obor, který umožňuje obrovské
uplatnění žáků na trhu práce.
V Domažlicích se žáci přihlásili do
maturitního oboru Gastronomie
v kombinaci L0+H v  zaměření ku−
chaře – číšníka, což znamená, že ve
3. ročníku žáci získají výuční list obo−
ru kuchař – číšník, a ve 4. ročníku vy−
konají maturitní zkoušku. Tuto kombi−
naci jsme otevřeli v tomto školním roce
poprvé.

I pro tento nový školní rok se nám
 podařilo vytvořit a naplnit u obráběče
kovů zaměření obsluhy CNC obrábě−
cích strojů. Jsme jedinou školou
v Plzeňském kraji a jednou z mála
v České republice, která připravuje
žáky oboru obráběč kovů na obsluhu
CNC obráběcích strojů. Proto jsme
žáky 1. ročníku přijali do tohoto obo−
ru a zaměření. Důležité je to pro
 absolventy, kteří budou mít toto
 zaměření na výučním listě a budou

se jím prokazovat u zaměstnavatelů. 
Již třetím rokem u čtyřletého oboru
mechanik seřizovač vzděláváme žáky
v zaměření ve spolupráci s  firmou
Gerresheimer Horšovský Týn a to
technologie zpracování plastů. Tito
žáci jsou finančně podporováni fir−
mou formou stipendia a po maturitní
zkoušce mohou nastoupit do firmy do
pozice technologa, procesního inže−
nýra a dalších. Praktickou maturitní
zkoušku budou konat přímo ve firmě.
Žáci oboru kuchař – číšník porovnají
své zkušenosti, dovednosti a pracovní
návyky na dvou soutěžích, které pro ně
pořádáme, a to v nadregionální soutě−
ži ve stolničení a v  krajské soutěži
s názvem Hrnečku vař! Pro žáky obo−
ru kadeřník z Domažlic i ze Stoda a žá−
kyně oboru kosmetické služby a vizá−
žisty připravujeme republikovou sou−
těž s mezinárodní účastí s názvem
Beaty Cup 2023. 
Strojaři se již v průběhu měsíce září, te−
dy ihned po zahájení školního roku, zač−
nou připravovat na soutěže odborných
dovedností. První velmi významnou
soutěží je soutěž Mladých strojařů
v programování CNC obráběcích 4

Odpovídá ředitelka SOU v Domažlicích Mgr. Zdeňka Buršíková

Co nového čeká na žáky Středního
odborného učiliště Domažlice?

Ředitelka SOU v Domažlicích 
Mgr. Zdeňka Buršíková.



4 strojů na Mezinárodním strojíren−
ském veletrhu v Brně. Tam nás budou
reprezentovat dvě družstva ve dvou ka−
tegoriích, a to ve frézování Heidenhein
a ve soustružení Siemens ShopMill.
Naši mechanici seřizovači budou již
šestým rokem obhajovat prvenství (po
tři roky získali naši žáci ocenění). Stej−
ně tak šestým rokem budou muset žáci
oboru mechanik seřizovač obhájit pr−
venství v soutěži partnerských škol fir−
my Siemens s názvem Siemens Cup
2023. Pro žáky oboru strojní mecha−
nik budeme pořádat jak krajské, tak
i republikové kolo soutěže Kovo
 Junior 2023 a pro žáky oboru truhlář
nadregionální kolo soutěže Mistrov−
ství oboru truhlář (pro Plzeňský
a Karlovarský kraj).
Za úspěchy našich žáků v  soutěžích
odborných dovedností jsme od Kraj−
ského úřadu Plzeňského kraje získali
2. místo v  soutěži O nejúspěšnější
školu ve školním roce 2021/2022
v kategorii střední odborná učiliště.
I pro tento školní rok je ve spolupráci
s  partnerskou školou Berufsschule
v Chamu, se zástupci pracovního úřa−
du ve Schwanndorfu a hospodářské
komory v Regensburgu, připraven pro−
jekt Přeshraničního vzdělávání hlav−
ně pro žáky čtyřletého oboru mecha−
nik seřizovač. Pro žáky je připraven
program intenzivních kurzů německé−
ho jazyka, odborné němčiny a odbor−

ných dovedností. Všechny nabízené
programy mají garantovanou kvalitu
a  jsou zakončeny certifikátem, který
absolventům umožňuje absolvovat
v Německu učňovské vzdělání ve zkrá−
cené podobě – za předpokladu, že žáci

prokážou uspokojivou znalost němec−
kého jazyka. Nabídka přeshraničního
vzdělávání na SOU Domažlice před−
stavuje pilotní projekt intenzivní koo−
perace sousedících evropských států
na poli odborného školství a nemá co
do rozsahu a kvality obdoby na jiných
školách. 
Za vynikající partnerské úspěchy
přeshraniční spolupráce jsme v dubnu
2022 získali ocenění Brückenbauer –
Stavitel mostů 2022 v kategorii Par−
tnerství škol. Toto prestižní ocenění je
udělováno osobnostem a kolektivům,
které se o přeshraniční spolupráci za−
sloužily a zasluhují již od roku 2007.
V letošním roce bylo uděleno jedno če−
sko – německé partnerství škol: Střed−
nímu odbornému učilišti Domažlice a
partnerské škole Werner−von−Sie−
mens−Schule−Staatliche Berufsschu−
le Cham. 
Moderně vybavené učebny a odborný
výcvik ve všech oborech vzdělání, pří−

jemné prostředí a nové technologie si
můžete prohlédnout, vyzkoušet a se−
známit se na dnech otevřených dveří,
které pořádáme ve středu 16. listopa−
du a ve středu 7. prosince 2022 v Do−
mažlicích, nově rekonstruované
učební kadeřnictví ve Stodě, domov
mládeže hotelového typu a další vý−
ukové prostory ve středu 16. listopa−
du 2022 a ve čtvrtek 19. ledna 2023
ve Stodě. 
Pro žáky domažlických základních
škol jsou připravené pravidelné vý−
ukové dny gastronomie a pro žáky zá−
kladních škol motivační kroužky za−
měřené na technické vzdělávání (me−
chatroniky a robotiky, obsluhy CNC
strojů, práce s  drony a 3D tiskem,
elektrotechniky a truhlářských dove−
dností). Rovněž je připraven projekto−
vý den pro žáky základních škol i pro
naše žáky.

Ředitelka SOU Domažlice 
Mgr. Zdeňka Buršíková
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Kdo by neznal nejslavnějšího 
televizního a divadelního vodníka
u nás? Ale taky představitele mno−
ha dalších rolí. Josef Dvořák, který
letos oslavil úctyhodné 80. naroze−
niny, se narodil v jižních Čechách.
Tedy v Horní Cerekvi na Pelhři mov −
sku, která tehdy patřila k Jihočes −
kému kraji. Pak sice vyrůstal v Ka−

dani, ale k rodnému kraji
má blízko. A kdykoli tu hrál
nebo natáčel, nezapomněl
zmínit, že je vlastně taky Ji−
hočech.

„Já jsem sjezdil s divad−
lem tu naši republiku křížem
krážem, a kdybychom ne−
měli s mou ženou Jájou už
desítky let chalupu v Čes−
kém ráji pod hradem Kost,
tak bychom ji určitě měli
v jižních Čechách. Je to
krásný kraj,“ říká Dvořák.

Letos na jaře oslavil 80. naroze−
niny. Příliš nebilancuje, a pokud si
vzpomíná, tak jen na to hezké.
Přesto, že prožil poměrně dost ne −
 pěkných věcí. Třeba před lety váž−
né onkologické onemocnění, které
bylo ve stavu, kdy lé kaři počítali se
vším. On, ale i jeho žena Jája, s níž
se poznal na natá čení legendár −

ního seriálu Rozpaky kuchaře
Svato pluka, věřili, že to zvládne.

„Zvládl a jsem za to rád. Život je
krásnej. Dokud mi ten nahoře dá
ještě sílu pracovat, tak hrát a vy−
stupovat budu. Jinak si užíváme
vnoučat, naší chaloupky a všeho

hezkého, co život přináší. Na to
špatné nemá cenu myslet a vzpo−
mínat. Beru si ze života jen to hez−
ké. Přeju si jediné, zdraví, a aby to,
jak funguju, ještě nějaký ten pátek
vydrželo,“ dodal herec a moderátor
Josef Dvořák.

Herec zazářil v seriálech
jako Nemocnice na kraji
města, již zmíněné Rozpaky
kuchaře Svatopluka, Byli
jednou dva písaři, Návštěv−
níci, Ara be la, Hospoda nebo
třeba ve filmech. Za všech−
ny lze jmenovat Lvi salónů,
Hřbitov pro cizince, Černí
baroni. Za sebou má i bez−
počet pohádek. Dvořák byl
také stěžejní postavou le−
gendárního divadla Se −
mafor. Roky má však vlastní
divadelní společnost.   (pru)

Foto: archiv J. Dvořáka
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– nejslavnější vodník i šéfkuchař Kuřátko
JOSEF DVOŘÁK
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Pro čtenáře našeho časopisu přináší−
me jeho rady, doporučení a hlavně ši−
rokou nabídku klatovské Jahodárny. 

Kdy sázet jahodník?
Do konce října lze bez problémů sázet.
Jsou to ideální podmínky. Nedoporu−
čuji sousedskou výpomoc, jako že si
například vyměníte sazenice ze svých
záhonů přes plot. Chcete ušetřit za ná−
kup sazenic, ale opak je pravdou. Je
zde nebezpečí, že si zamoříte pozemek
nějakou chorobou a na jaře budete mít
minimální úrodu. Každému rádi poradí−
me při výběru sazenic jahodníku i jak
postupovat při sázení. Máme bohaté
letité zkušenosti.

Jaká je nabídka sazenic?
Nabízíme odrůdy jednoplodící, stálep−
lodící, rané, polorané, pozdní, sazenice
zakořeněné v květináčích
a prostokořenné, které
jsou nejlepší a nejlev−
nější. Odrůdy si sami
pěstujeme. Přesně ví−
me, jak ta jahoda vypa−
dá a jaké má charakte−
ristické znaky. Prodá−
váme kvalitní uznanou
sadbu, která má dobře
vyvinutý kořenový systém a krček. Je
to silná zdravá sadba.

Mají lidé v oblibě nějaký druh
jahody?
Na prvním místě bych jmenoval odrů−
du Karmen. Lidé si u nás jahody z této
odrůdy ochutnali a nyní k nám jezdí a
chtějí Karmen. Jahoda je tmavá, velká,
voňavá, šťavnatá, sladká a má chuť
lesní jahody. Je to nejchutnější jahoda,
jak nám každý říká. Je vhodná i do vyš−
ších poloh a zaručuje vysokou a stálou

sklizeň. Další velmi žádanou odrůdou je
například poloraná Senga Sengana.

30 druhů kanadských
borůvek
Máme opravdu bohatý výběr
borůvek mnoha velikostí. Chutí
jsou od našich lesních borůvek
k nerozeznání, ale plody jsou
o poznání větší. Z pohledných
keřů jich sklidíte přes 2 litry, ale
pouze pokud znáte nároky
těchto pozoruhodných dřevin.
A jsme zase u těch rad, které
u nás dostanete. Mezi nejzná−
mější odrůdy, které jsou velmi v oblibě
patří pozdní odrůda Chandler s největ−

šími plody, Patriot,
raná výnosná odrů−
da, která je vhodná
do nádob a nebo
Hannah Choice, ra−
ná odrůda sladká po

meruňce.Mezi další
známé odrůdy patří

Record, Sierra, Toro
a mnoho dalších.

V nabídce také máme maliníky, angreš−
ty, rybízy, malinoostružiny, vinou révu,
ostružiny, brusinky, rakytník, zimolez
kamčatský. 

Obrovský výběr vřesů
Je to vděčná dekorační rostlina. Kdo si
chce v tuto roční dobu zkrášlit zahradu,
balkon, pak si u nás může vybrat z vel−
kého množství druhů vřesu. Máme
kvetoucí v široké škále barev i nekve−
toucí. Pěstovat ho lze nejen na zahrád−
kách, ale také v květináčích na balkoně
i za oknem. Dále máme v nabídce

chryzantémy, hebe, azalky a další vře−
sovištní rostliny.
Po vzájemné domluvě podle představ

zákazníků jim osázíme květináče i truh−
líky, které si přinesou.

Brambory, český česnek, dýně 
Brambory si lze objednat telefonicky
nebo přímo na místě a dojednat jejich
množství na uskladnění. Máme žluté
i červené. Dále nabízíme několik druhů

českého česneku, například jeho odrů−
du Bjetin vhodnou pro žlučníkáře, cibuli
červenou i žlutou, kopr a kolem 70 dru−
hů dýní od okrasných, přes dýně vhod−
né na vaření, pečení, fritování, ale také
na kompoty a marmelády.

Ovocné stromky
Jabloně, třešně, hrušky, višně, ořešá−
ky, broskve, meruňky – opět pro naše
zákazníky máme bohatý výběr. Prodá−
váme rovněž hnojivo, substráty a texti−
lie. Našim cílem je, aby u nás klient do−
stal vše, co potřebuje, a nemusel jezdit
jinam. 

Jste srdečně vítáni
Otevírací dobu máme od pondělí do
pátku od 9 do 16:00 hodin. V sobotu
od 9 do 12:00 hodin. Je možnost i tele−
fonické domluvy. Prodej je přímo na
Jahodárně v Klatovech, kde probíhal
samosběr a prodej jahod.                (re)

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Svrčovec. Na kruhovém
objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mostem odbo−
číte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.

Český česnek dostanete
v klatovské Jahodárně.

Ptáme se majitele Jahodárny
v Klatovech Pavla Bonka
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Ukázky zemědělských a
zahradnických dove−
dností, dobroty z  rukou
našich řezníků, pekařů,
cukrářů, umění barma−
nů a kuchařů. To je jen
krátký výčet toho, co bu−
de k vidění a k ochutnání
při velkolepých oslavách
150. výročí založení
Střední školy zeměděl−
ské a potravinářské
v Klatovech. 
Třídenní akce spojená
s Dny otevřených dveří se uskuteční ve
dnech 7.–9. 10. 2022, vždy od 8:00
do 16:00 hodin v areálu školy. Proběh−
ne i selský průvod v dobových kostý−
mech koňským spřežením a kočáry
po městě. 
Tato akce bude spojovat historii se
současností naší školy. Zároveň bude
k  tomuto výročí vydán ALMANACH
školy. Zváni jsou nejenom žáci základ−
ních škol, jejich rodiče, naši absolventi,
přátelé školy, ale především široká ve−
řejnost. Všichni budou mít možnost
prohlédnout si jak prostory školy, tak
i dovednosti farmářů, zahradníků, ře−
meslné výrobky našich cukrářů a pe−
kařů, řezníků, kuchařů−číšníků a gas−
tronomů. Své odborné znalosti předve−
dou také žáci oboru agropodnikání, in−
formatika a ekonomika v podnikání,
veřejnosprávní činnost a ekologie a
životní prostředí. Návštěvníci budou
moci také navštívit Centrum odborné−
ho výcviku, které v  sobě zahrnuje re−
stauraci, penzion, cukrářství a pekař−
ství, školní zahradnictví a hospodářství

Na Zemědělce. Bu−
de možná i prohlíd−
ka nově zrekon−
struované školní jí−
delny a domova
mládeže, kde bu−
dou představeny
dobrovolnické akti−
vity žákyň a žáků
školy. Bývalé žáky−
ně a žáci se mohou
potkat na třídních
srazech.
Dále bude připra−

ven farmářský a řemeslný trh,
včetně ukázek regionálních po−
travin. Během oslav se bude konat
1. OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ  PLZEŇ−
SKÉHO KRAJE V ORBĚ. Zájemci
o soutěžení v orbě se mohou přihlásit
na stránkách Společnosti pro orbu
ČR, z.s.: www.orba−cr.cz. Na nádvoří
školy bude k vidění nejen nejmoder−

nější zemědělská technika, ale
i historické stroje. V prostorách ško−
ly bude možné zhlédnout historická
tabla žáků, almanachy, knihy a histo−
rické dokumenty školy, budou probí−
hat srazy tříd. V  sále školy se bude
konat přednáška o Františku Mach−

níkovi, bývalém řediteli školy a záro−
veň tehdejším ministru obrany. Hos−
tům naši žáci předvedou své kuchař−
ské a cukrářské umění. K vidění bu−
de také ukázka činnosti Sboru sel−
ských jízd Jana Žižky z Trocnova. 

Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

Vladislav Smolík,
ředitel SŠZP

Klatovská „zemědělka“ oslaví 150 let
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

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

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

w Odkud berete REIKI 
energii?

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

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Také letos se uskuteční krajské
kolo dovednostní soutěže v  jízdě
zručnosti s  nákladním automobi−
lem se sypací nástavbou Cestář −
ské rodeo Plzeňského a Karlo −
varského kraje 2022, které každo−
ročně pořádá Správa a údržba sil−
nic Plzeňského kraje (SÚSPK).
Jde o základní akci v řadě, na níž
navazuje mistrovství republiky
a Ces tářské rodeo států V4, to
vše pod patronací České silniční 
společnosti. 

Vzhledem k  opatřením vynuce−
ných pandemií, se poslední dva roč−
níky této soutěže konaly bez účasti
veřejnosti na středisku SÚSPK
v  Kralovicích. Na letošní akci už
zvou pořadatelé širokou veřejnost,
pro kterou je připraven i zajímavý
doprovodný program. „Věříme, že
se letošního kola obou krajů diváci
dočkají a v hojném počtu se přijdou
podívat v sobotu 17. září 2022 od
10 hodin na Armádní střelecký 
stadion Dukla v Plzni – Lobzích,“
říká hlavní organizátor Radek Šíma,

provozní ředitel Správy a údržby 
silnic Plzeňského kraje.

Letošní rok přinese do soutěže
nejen plno změn v  programu, ale
i počtu zúčastněných par tnerů. 
Mi mo již tradiční složky integrova−
ného záchranného systému, jako je
Armáda České republiky, Hasičský
záchranný sbor Plzeňského kraje,
Zdravot nická záchranná služba
Plzeň ského kraje, Policie České

republi ky nebo BESIPu, mohou
návštěvníci cestářského rodea vi−
dět statickou prezentaci a dyna−
mickou ukázku činnosti Celní sprá−
vy České republiky, Vězeňské služ−
by České republiky, Městské poli−
cie Plzeň, Českého červeného kříže
nebo Muzea na demarkační linii
Roky cany. Součástí doprovodného
programu bude i seskok parašutis−
tů Aeroklubu Plzeň – Bory, který se

uskuteční v rámci závodu ,,Memo −
riál Josefa Ebra – finále českého
poháru v  parašutismu“, přelet vr−
tulníku Letecké záchranné služby
Armády České republiky Plzeň – Lí−
ně, program pro děti a vystoupení
hudební skupiny SEMTEX. Sou −
časně bude možné v areálu střelni−
ce navštívit soutěž střeleckého
spor tu Pohár Svornosti – malo −
rážná puška na 50 m.

V průběhu klání cestářů slavnost −
ně předá vedení Plzeňského kraje do
užívání SÚSPK již druhý nákladní
automobil Tatra Phoenix z  projektu
„TATRA do škol“.

Akci podporuje Plzeňský kraj. Nad
soutěží převzali záštitu hejtman Pl −
zeňského kraje Rudolf Špoták spolu
s náměstkem pro oblast dopravy
Pavlem Čížkem a hejtman Karlo −
varského kraje Petr Kulhánek spolu
se zastupitelem Janem Bure šem,
který má v gesci oblast dopravy. 

Vstup na cestářské rodeo je zdar−
ma. Okolí areálu střeleckého stadio−
nu nabízí dostatek míst k parkování.
Nedaleko je zastávka Rolnické ná−
městí linek MHD č. 29 a 30. 

Více informací najdete na we −
bových stránkách www.suspk.eu
a www.plzensky−kraj.cz.

Krajské kolo Cestářského rodea
Plzeňského a Karlovarského kraje 2022
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Samice lva berberského
Tamika přivedla na svět
svůj čtvrtý vrh mláďat
letos na jaře 9. května.
Samec Mates byl od té
doby oddělen s  dvouletými po−
tomky Fazanem a Faridou a od
konce června si užívali moderni−
zovaný venkovní výběh. Každé
úterý v poledne se koná jejich ve−
řejné krmení.

Mláďata – 1 samec a 2 samice,
obdržela v  úterý 30. srpna jména
Ghazanfar – znamená arabsky 
přímo „lev“, Ghizléne  („gazela“)
a Ghalíya (krásná, vzácná).

Jejich patronem se stal, stejně
jako u starších sourozenců, Mgr.
Roman Zarzycký,  1. náměstek pri−
mátora města Plzně, který udělil
jména oběma samicím. Patronem

samce se stal Josef Váňa, osminá−
sobný vítěz slavného dostihu Velká
pardubická. Lvíčata čeká v  do −
hledné době spo−
jování se samcem 
Ma te sem a starší−
mi sourozenci.  

Lvi berberští
jsou v Plzni cho−
váni od roku
2002, kdy vznikl
původní výběh.
Do té doby v zoo
žili pouze lvi pus−
tinní neurče né ho
poddruhu v  kle−

cích a od roku 1974 ne−
došlo k odchovu. Lvi ber−
berští se v Plzni množí od
roku 2016. Od chovaní lvi
jsou například ve Francii
ve třech různých zoo
 (Esma již měla mládě),
v rakouském Herberstei −
nu, kde se již prvorozená
Amira rovněž rozmnožu−
je,  a také v zoo Chleby. 

Lvi jako takoví žili v pl−
zeňské zoo téměř nepře −
tržitě od 40. let 20. století,

i v  první lokaci u řeky Radbuzy.
Množili se už za 2. světové války,
na Lochotíně pak opakovaně 
v 70. letech. Tradiční jména pro lvy
v 80. a 90. letech byla Paša a Elsa.

Lvíčata už mají svá jména



Mít na starosti ekonomiku,
investice a veškerý majetek
Plzeň ského kraje rozhodně
není závidě ní hodné. V  této
funkci už několik měsíců
půso bí náměstek hejtmana 
Mgr. Roman Zarzycký. Pro le−
tošní rok byl plánován nárůst
proti schválenému rozpočtu
na rok 2021 více než 10 %.
Důraz byl kladen pře vážně na
kapitálové výdaje, které jsou
oproti loňsku vyšší o 822 mil.
korun. O jaké priority se jed−
ná, na to se už ptáme pana
náměstka Zarzyckého.

w Plzeňský kraj a jeho majetek. 
Co vše zahrnuje a jakou hodnotu
představuje?

Aktuálně Plzeňský kraj spravuje
nemovitý majetek v  hodnotě cca
18,35 mld. Kč. Na tuto hodnotu je
nemovitý majetek také pojištěn. Po−
kud bych měl odpovědět na 
otázku, co vše zahrnuje, bylo by to na
opravdu dlouhou odpověď. Lze to ale
zobecnit do několika oblastí. První
oblastí je nemovitý majetek, který Pl−
zeňský kraj potřebuje pro chod vlas−
tního úřadu. Tedy areál Krajského
úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově
ulici v Plzni. Druhou oblastí jsou pak
budovy, v  nichž sídlí příspěvkové
orga nizace Plzeň  ského kraje, jejichž
prostřednictvím zajišťujeme činnosti
uložené kraji legislativou. Sem patří
vzdělávání (zejména střední školy,
dětské domovy, vědecká knihovna),
sociální služby (domovy pro seniory,
centra sociálních služeb), kultura
(muzea a depozitáře), zdravotnictví
(záchranná služba, nemocnice). Třetí
oblastí je pak doprava, tj. zejména
péče o dopravní infrastrukturu. Stará−
me se o všech ny silnice II. a III. třídy
na území Plzeň ského kraje. Sem patří
nejen areály, v nichž sídlí správce ko−
munikací (Správa a údržba silnic Pl−
zeňského kraje), tj. centrála a jed −
notlivé okresní provozovny včetně
skládek posypových mate riálů apod.,
ale zejména pak sa mot né silnič ní
stavby včetně pozemků.

Pokud se ptáte, co obnáší správa
nemovitého majetku, pak je nutno
konstatovat, že je to opravdu široká
paleta činností. Jak už jsem shora
uvedl, majetek je nutné pojistit proti
škodám. To se realizuje centrálně.
Dále je nutné zajišťovat průběžnou
údržbu tak, aby se životnost majet−
ku optimálně prodlužovala. To je
zajišťováno zejména prostřednict−
vím našich příspěvkových orga −
nizací, které mají majetek předán
k  hospodaření. A  samozřejmě do
těchto činností patří i neustálé inve−
stování do modernizace budov ne−
bo výstavba budov zcela nových.
Velkou kapitolu pak tvoří údržba
a modernizace silnic a výstavba
silnic zcela nových.

w Jaké konkrétní stavební akce
kraj nebo jeho příspěvkové 
organizace v  nedávné minulosti
realizovaly? 

V  roce 2021 byla dokončena
rekons trukce objektu Tylova 15 pro
potřeby Konzervatoře Plzeň. Akce
byla zahájena v  listopadu 2019
a hotova byla za dva roky. Celkové
ná klady dosáhly částky 74 mil. Kč.
V areá lu gymnázia Tachov proběhla
výstavba dvoupodlažní tělocvičny
s náklady 78 mil. Kč, kde z dotace
z  Minister stva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR bylo poskytnuto
39,174 mil. Kč. Tělocvična je od

školního roku 2021/2022 již v pro−
vozu. Začátkem letošního roku byla
dokončena náročná rekonstrukce
Centra pro podporu výtvarné kultury
– Galerie Klenová. Pod dohledem
památkářů vznikly za cca 85 mil. Kč
nové prostory pro potřeby galerie
z  dosud nevyužívaných původně
hospodářských objektů.

w Zmínil jste se o Galerii Klenová,
ale co Plzeň? Už desetiletí se
hovo ří o galerii U Zvonu, ale stále
se nic neděje…

Na začátku léta jsem nechal zno−
vu přepočítat experty z ČVUT cenu
na tento kulturní stánek, který si
vysni li moji předchůdci. Cena
vzrostla, díky rostoucím cenám sta−
vebních komodit a inflaci, na více
než 1,55 mld. Kč. To je astrono −
mická suma, kterou si plzeňský kraj

nemůže dovolit. Dotační titul je pou−
hých 170 milionů. Takovou věc ne −
mů žu a nechci podporovat, vědom
si daleko důležitějších potřeb pro
obyvatele kraje. A teď můj osobní
názor. Jako lídr do komunálních vo−
leb na plzeňskou radnici tento pro−
jekt U Zvonu odmítám. Pokud dosta−
nu mandát, nikoliv na straně kraje,
ale na straně právě města Plzně, tu−
to stavbu zastavím. 12 let se tady
mluví o kulturním stánku, ale nic
se nestalo. Za projekt se utratila
spousta peněz, a to již více než
30 milionů. Ty se daly použít na −
příklad na vodovody v obcích. Teď je
pro za početí stavby galerie U Zvonu
ta nejhor ší doba.

w Pane náměstku, jaké investice
se aktuálně realizují?

V budovách Střední průmyslové
školy strojnické a Střední odborné
školy profesora Švejcara, v  Plzni
na Klatovské 109, probíhá dlou ho −
dobá investiční akce „Energeticky
úsporná renovace budovy SPŠS
Plzeň“. Ta zahrnuje kompletní řeše−
ní fasády vč. zateplení, výměny
oken, opravu střech a půdních pro−
stor, instalaci vzduchotechniky
a další náročné stavební práce
v  celkové hodnotě 128,7 mil. Kč,
na které se podílí i dotace ze Státní−
ho fondu životního prostředí. Pře−
dání stavby k  užívání proběhne 7.
září 2022. Letos by také měla být
dokončena několikaletá re konst −
rukce objektu Klatovská 110 v Plz−
ni, kde již proběhly nejen staveb ní
úpravy, ale také byl 
res tau rován původní byt rodiny
Semlerových, kde se nacházejí
inte riéry navržené architektem Loo−
sem. Je potřeba dokončit úpravy
budoucí kavárny a objekt poté bude
zpřístupněn veřejnosti. 

Na konci  října by měla být do−
končena výstavba nové výjezdové
základny Zdravotnické záchranné
služby Plzeňského kraje v Plzni, na
Doubravce. Investice za zhruba
50 mil. Kč obsahuje nejen stano−
viště pro sanitky, ale i výcvikové
středisko pro záchranáře a to

Mgr. Roman Zarzycký

„Investice kraje jsou často
během na dlouhou trať,“

říká náměstek hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Roman Zarzycký

Debata o dofinancování Semlerovy residence.

s
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zároveň bude moci být využito
jako záložní pracoviště pro cent −
rální dispečink ZZS. Kraj pokračuje
i v  inves ticích do areálu ve Vej −
prnické ulici. Na podzim bude
dokon čena stavba Atletického
tune lu pro potřeby Spor tovního
gymnázia Plzeň. Tady Plzeňský
kraj poprvé využil zadání veřejné
za kázky metodou design & build,
tedy systémem, kdy investor sta−
novil technické požadavky a do −
davatel zajistí nejen realizaci, ale
i pro jektovou dokumentaci. Na akci
bylo vyčleněno 120 mil. Kč. Slo −
žitou situaci při parkování pro
uživa tele Rokycan ské nemocnice
se podaří zlepšit vybudováním
nové ho par koviště pro více jak
190 aut v  areálu této nemocnice.
Investice za cca 24 mil. Kč bude
dokončena a předána k užívání bě−
hem léta. V Centru sociálních slu−
žeb Tachov pokračujeme v postup−
né rekonstrukci bezbariérových
koupelen v  Domově pro seniory
Panorama. Vyčleněno na akci je ví−
ce jak 18 mil. Kč.

w A co plánujete do budoucna?
Právě jsme ve fázi výběru doda−

vatele na přístavbu a rekonstrukci
DSP Kralovice. Zhruba za dva roky
se tak zlepší prostředí pro klienty

domova. Na investici za cca
250 mil. Kč se formou dotace bude
podílet i Ministerstvo práce a so −
ciálních věcí ČR. Velké investice se
plánují do nemocnic Plzeňského
kraje. V  letošním roce bude k dis−
pozici projektová dokumentace pro
komp lexní rekonstrukci a dostavbu
Ro kycanské nemocnice. Stavební
práce by měly probíhat za provozu
postupně po jednotlivých etapách.
Investice vychází na cca 800 mil.
Kč. Zde však bude velmi záležet na
možnostech rozpočtu kraje v  bu−
doucích nejistých letech. V Kla tov −

ské nemocnici letos bude již zahá−
jena výstavba dialyzačního středi−
ska za cca 60 mil Kč a v přípravě je
soutěž na projekt na nový urgentní 
příjem včetně částečné dostavby
Klatovské nemocnice. 

S  novým urgentním příjmem
a dostavbou se počítá také ve
Stodské nemocnici, tam už pro −
jektové práce probíhají. V  projek −
tové přípravě je i výstavba tělocvič−
ny a učeben v areálu SOŠ Stříbro.
Po kra čovat bude i postupná re −
konst rukce objektu Pallova 19
v  Plzni, kterou pro svoji činnost

využí vá Středisko volného času
RADO VÁNEK. V  letošním roce in −
ves tujeme do rekonstrukce 10 mil.
Kč a pokračovat se bude i v dalších
letech. Velká pozornost je věnová−
na v  současné situaci energetic−
kým úsporným opatřením. Nejde
jen o zateplování objektů a výměnu
oken, ale i o využití fotovoltaiky,
tepel ných čerpadel, zvažujeme
efektivitu kogeneračních jednotek.
Po stupně provádíme regulaci otop−
ných systémů, instalaci úsporných
LED osvětlovacích systémů apod.
Zároveň v průběhu roku jsou zpra−
covány řady dalších studií a pro −
jektů, jejichž využití se plánuje
v následujících letech.

w Pane náměstku, teď z  trochu ji−
ného soudku. Blíží se komunální
volby a víme, že také kandidujete.
Pro co se v případě úspěchu roz−
hodnete? Dáte přednost městu 
nebo kraji?

Nebudu kličkovat a odpovím na
rovinu. Pokud získám dostatečně
silný mandát, budu se věnovat pl−
zeňské radnici a místo náměstka
na Plzeň ském kraji předám do ru−
kou některého z kolegů. Kumulaci
více plně placených funkcí ne −
podporuji a není ani v souladu
s etickým kodexem. n

s

Plzeňský okruh
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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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OBŘÍ BORŮVKA 
BIG – CHANDLER
největší plody 
ze všech borůvek

149 Kč 

LIMADELA – 
nejsladší jahody
vyšlechtěná s vysokým 
obsahem cukrů  
Sází se cca 3 ks/m 

ČERNÁ MALINA 
„BLACK JEWEL“
tmavě fialové až černé maliny
s velmi sladkou malinovou 
chutí 

49 Kč

MORUŠE ZAKRSLÁ
MOJO BERRY ®MAT−
SUNAGA 
černé sladké plody, 
dorůstá menších rozměrů 

349 Kč od 49 Kč

JAHODY 
VELKOPLODÉ 
odolné odrůdy 
s velikými a sladkými plody

od 10 Kč/ks od 89 Kč od 89 Kč

ANGREŠTY
žluté i červené, keřové 
i stromkové

149 Kč

OŘEŠÁKY 
ROUBOVANÉ 
velkoplodé odrůdy

od 15 Kč/ks

RYBÍZY  
bílé, černé i červené, 
stromky i keře  

od 69 Kč

LÍSKY VELKOPLODÉ  
odrůdy s opravdu 
velikými plody 

149 Kč

MINI KIWI JAPSAI 
samosprašná 
mrazuvzdorná odrůda

149 Kč

ANGÍNOVNÍK ČÍNSKÝ 
– BELAMCANDA 
vynikající léčivá rostlina 
do bytu i na zahradu

OBŘÍ BRUSINKA
CRANBERRY RED 
Maxibrusinka, plody 
až 2cm !!! veliké 

sazenice v kontejneru 49 Kč 169 Kč69 Kč

od 399 Kč

89 Kč od 299 Kč

NOVINKA

Zasíláme Českou poštou. 
Ke každé zásilce přidáváme 
ZDARMA katalog návodů 
na pěstování.

Ovocné stromky a keře, 
sadba jahod a růží, 
sazenice révy atd… 

OD NÁS TO ROSTE

Objednávky přijímáme telefonicky nebo přes e−shop.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 

514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225, 601 534 767

e–shop:
www.zahradnictvikruh.cz

SAZENICE MALIN
jednouplodící velkoplodé 
i stáleplodící odrůdy  

AMERICKÉ IBIŠKY  
obří květy až 25 cm!!! 

SAZENICE RÉVY
velkoplodé, moštové, 
bezsemenné i rezistentní 

JAHODY 
STÁLEPLODÍCÍ   
přináší bohatou úrodu od
června až do začátku zimy  

OVOCNÉ STROMKY
V KONTEJNERU
pro letní a podzimní výsadbu
nabízíme jabloně, hrušně, slivo−
ně, meruňky, třešně višně atd.  

SIBIŘSKÝ JILM      
neuvěřitelně rychle rostoucí 
živý plot sází se 3ks/m 

99 Kč  

NOVINKA
69 Kč

RÉVA SUMMER ROYAL  
raná bezsemenná modrá 
odrůda, zraje již koncem 
srpna, odolná.

JOSTA KEŘOVÁ  
mezidruhový kříženec rybízu 
a angreštu s vyváženou 
lahodnou chutí
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KLATOVY

SDS Klatovy
9.9. v 19.30 h – VEJŠLAP – komedie
18.9. v 19.30 h – HLEDÁM ŽENU, NÁSTUP IHNED – bláz−
nivá komedie
21. a 22. 9. v 19.30 h – REBELOVÉ – muzikál
25.9. v 15 h – O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA – vese−
lá hudební pohádka
26.9. v 19.30 h – DUETY – komedie
29.9. v 17 h – UŽ TO SVIŠTÍ… − muzikál
30.9. v 19.30 h – RACHMANINOV & IGOR ARDAŠEV &
PLZEŇSKÁ FILHARMONIE – koncert
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

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

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 
Výstavy:
do 25. 9. – HISTORIE SPORTU V KLATOVECH – výstavní
sál, chodba I. NP a přednáškový sál
do 25. 9. – SCHODIŠTĚ: SPORTOVCI VE FOTOGRAFII
Doprovodné akce k výstavám:
6. 9. 2022 v 17 h a 24. 9. 2022 ve 14 h – VÝSTAVNÍ SÁL:
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA K VÝSTAVĚ HISTORIE
SPORTU V KLATOVECH – nutná rezervace předem do 
2. resp. 21. 9. 2022 na tel.: 376 326 362 
Mimořádné kulturní akce:
9.–10. 9. 2022 – DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO
 DĚDICTVÍ – v tyto dny je do všech výstav v muzeu snížené
vstupné
Připravujeme:
1. 10. 2022 od 10 do 17 h – SKANZEN CHANOVICE: DEN
MÍSTNÍ POTRAVINY 2022 
Kontakt – 376 326 362, www.muzeum.klatovynet.cz

JANOVICE N. ÚHLAVOU
17.9. od 9 do 17 h – VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ A VČELAŘŮ
– v hale za MÚ
24.9. – ZA VÍNEM DO LIHOVARU III. – PROGRAM: 14 h –
ŠUMAVÁNEK – folklórní soubor, 15 h – SLOVÁCKO MLAD−
ŠÍ – cimbálová muzika, 19 h – PEPETO – taneční zábava

NÝRSKO
15.9.2022 v 18 h – STAVEBNÍ VÝVOJ HRADU PAJREK
(BAYERECK) Z POHLEDU ARCHEOLOGIE – společenský
sál Městské knihovny Nýrsko
22.9.2022 v 16 h – ČTENÍ PRO DĚTI – městská knihovna
Nýrsko, vstupné zdarma
27.9. od 14 h – VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU –
RITUÁLY EVROPSKÝCH KRÁLOVSKÝCH RODŮ – spole−
čenský sál Městské knihovny Nýrsko, vstupné 400 Kč za
semestr – 6 videopřednášek
27.9.2022 ve 20 h – ZÁBAVNÁ TALKSHOW S PHDR. IVO
ŠMOLDASEM A VÁCLAVEM KOPTOU – Kulturní dům Nýr−
sko, vstupné 300 Kč
Kontakt – 376 555 641, 724 432 755

KLENOVÁ

Galerie Klenová
do 30. 10. 2022 – GALERIE KLENOVÁ: PETR FIALA A
ZBYNĚK HRABA / MEZI ZÁTIŠÍM A KRAJINOU – výstava
do 11. 9. 2022 – SÝPKA KLENOVÁ: HEBKÉ – Vystavující
umělkyně: M. Wille (Rakousko), U. S. Buchart (Německo),

A. Bürgermeisterová (Česko)
30. 10. 2022 – PURKRABSTVÍ HRADU KLENOVÁ: EVA
VÝBORNÁ / TVARY TICHA II. – výstava
Akce: 
10. 9. 2022 ve 14 h – ZÁMEK KLENOVÁ: VÝTVARNÁ DÍL−
NA PRO DĚTI K VÝSTAVĚ ZBYNĚK HRABA A PETR FIALA 
18. 9. 2022 v 15 h – ZÁMEK KLENOVÁ: KŘEST MONO−
GRAFIE J. HENDRYCHA A PŘEDNÁŠKA I.  VÍCHOVÉ 
24.–25. 9. 2022 od 13 do 16 h – GALERIE U BÍLÉHO
JEDNOROŽCE A KOSTEL SV. VAVŘINCE V KLATOVECH:
VÍKEND OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
Kontakt – 376 392 208, www.gkk.cz

HORAŽĎOVICE

Kulturní akce
10.  a 11. 9. ve 20 h – PANSKÁ ZAHRADA: SEN NOCI
SVATOJÁNSKÉ – divadelní představení TYJÁTRU Horažďo−
vice
24. 9. ve 20 h – STODOLA: ZAVÍRÁME STODOLU – hudba,
prasátko na grilu
20.–28. 9. – CENTRUM MĚSTA: STARÉ POVĚSTI ČESKÉ –
vědomostní hra (9 stanovišť, 9 úkolů)
30. 9.–2. 10. – HORAŽĎOVICE A OKOLÍ: INVELT RALLY
PAČEJOV – automobilové rallye, dvouetapový podnik
1. 10 v 15 h – KULTURNÍ DŮM: DEN SENIORŮ – odpoled−
ne pro seniory s Janou Paulovou a Otavankou

MRÁKOV

Rockové akce
10.9. ve 20.30 h – ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA „30“ + HOSTÉ: MASH
+ DOA ROCK – AMFI Tlumačov (za deště KD Mrákov)
24.9. ve 20.30 h – EXTRA BAND REVIVAL + RADEK ZÍKA
– KD Mrákov
Kontakt – www.kdmrakov.cz

KULTURNÍ AKCE

Starý czerninský zámek
v Chudenicích na Klatovsku
v letošním roce lákal své náv−
štěvníky na mnoho kulturních
a společenských akcí.
Návštěvníci si zde díky
Plzeňskému kraji a Měs−
tysi Chudenice letos při−
pomněli řadu pověstí, ať
už šlo o české pověsti
o Libuši či Praotci Če−
chovi nebo Bivojovi v na−
studování Divadla Evy
Hruškové a Zdeňka Roh−
líčka, plzeňské pověsti
hudebního divadélka DI−
NO, ale nechyběly ani po−
věsti Chudenic a okolí či
příběhy o rytířích a prin−
ceznách nebo ty zazna−
menané regionáním his−
torikem a zakladatelem
Muzea Josefa Dobrov−
ského v Chudenicích
Adolfem Roubalem, které
pro diváky připravila SHŠ
Morgana von Maxberg. 
„Cílem bylo přivést děti nenásil−
nou formou k historii, což se po−
dařilo, protože o akce byl obrov−
ský zájem. A z toho máme veli−

kou radost,” říká kastelán zámku
Chudenice Ludvík Pouza.
Chudeničtí si připomněli i výro−
čí dalšího svého rodáka, hudeb−

ního skladatele Antonína Rej−
chy, řadou vzpomínkových akcí
– besedou, výstavami a některé
budou vrcholit ještě v podzim−
ním období letošního roku. 

Největší akcí sezóny však byla
akce Barokní den – Císař Josef
II. v Chudenicích, kdy se celý
zámek ocitl zpět v čase, respek−

tive v roce 1771, kdy Josef II.
skutečně Chudenice navštívil.
Nechyběli krásné dámy, róby,
císařské vojsko, tanečnice, so−
kolníci, císařský písař, anebo

koně. Zámek byl po celý den vy−
zdoben květy ve stylu baroka,
což bylo dílo týmu floristy Zdeň−
ka Kupilíka. 

„Tento projekt jsme při−
pravili společeně s na−
ším bavorským partne−
rem, kterým je Verein
gäste und kulturführer
Bayerwald e.v.c., a byla
to velmi milá spoluprá−
ce. Členového tohoto
kulturního spolku se ak−
ce osobně zúčastnili a
jsme rádi, že se zapojili
nejen do příprav, ale i do
samotného programu,”
pokračuje kastelán a do−
dává, že tento projekt
byl financován Evrop−
skou unií z Programu
Přeshraniční spolupáce
Česká republika – Svo−
bodný stát Bavorsko. 
Bohatý program bude
na zámku i na podzim.

Návštěvníky čekají ještě divadla,
koncerty a odstartovat by měla
i dlouho plánovaná rekonstruk−
ce statiky Andělského pokoje. 

(LP)

Chudenický zámek ožil barokem
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„Letos to je 40 let, co se předvádím divákům
coby písničkář, proto budou součástí mého pro−
gramu hlavně písničky, které za ta léta u mých
příznivců tak nějak zdomácněly. Program je pro−
ložený básničkami, které neustále přibývají.
Na kytaru mne doprovází vynikající
kytarista Petr Fiala a já sám hraju
na mandolu,” uvádí ke koncertu Ka−
rel Plíhal.

Pražský filmový orchestr v čele
s dirigentem Jiřím Koryntou přijede
17. 9. 2022 zahrát plzeňskému
publi ku hudbu ze světových velkofil−
mů, opět s novými, dosud ne sly −
šenými tituly, ale i s programovými
stálicemi, které doposud v  Plzni  
ještě nezazněly. 

Na divadelní prkna Besedy vstoupí
13. 9. 2022  „Drobečky z perníku“,
dojemná komedie inspirovaná sku−
tečným příběhem. Barová zpěvačka
Evy je člověk plný lásky a života

a hlavně miluje srandu a své přátelé
z branže, ke kterým se vrací z proti −
alkoholní léčebny domů. K jejímu ži−
votu patří i o deset let mladší milenec
a nedospělá dcera, která je dospě −

lejší než její matka a svou kurážnou povahou
jí ukáže správnou cestu, jak žít.

Velké lásky v malém hotelu – 18. 9. 2022 –  je
bláznivá komedie s Lukášem Vaculíkem v hlavní
roli a vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl
nic začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si
k záletům vybere hotel, kde je i jeho manželka
a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo
katastrofa. Drobečky z perníku

Velké lásky v malém hotelu

Za kulturou do Měšťanské besedy

Více z programu na https://mestanskabeseda.cz/program/?zanr=divadlo

Tento jedinečný kulturní stánek v Plzni přináší v září bohatý kulturní pro−
gram. Už 7. 9. 2022 ve 20 hodin se představí ojedinělý hudebník a textař
Karel Plíhal, který  se po koncertní pauze způsobené zdravotními potížemi
vrací na podia. Čeká vás jemná a hravá poetika a komorní atmosféra, to
vše ve formě inteligentně humorných, často vyzrále sebeironických textů
nebo krátkých veršovánek uvozujících či doplňujících jednotlivé písničky.



54 Rozhled 9/2022



55Rozhled 9/2022Rozhled 9/2022

CAFÉ CHARLOTTE V Že−
lezné Rudě přijme bri−
gádně aktivní DŮCHOD−
KYNĚ na MYTÍ NÁDOBÍ
a úklid společných pro−
stor. Nabízíme týden
práce a týden volna,
ubytování zdarma, celo−
roční provoz a výborné
platové ohodnocení.
Kontaktujte nás na tele−
fonu 725835555. RR
22705

HLEDÁM brigádníka na
štípání a řezání dřeva –
13 km od Klatov. Tel.:
606517303. RR 22712

PŘIJMU ženy do noční−
ho klubu u německých
hranic. Ubytování zdar−
ma. Majitelka žena. Tel.
732504490. RR 22725

HLEDÁM pomocného
dělníka na stavbu. Poža−
duji: spolehlivost, flexibi−
litu, praxe výhodou, ale
ne podmínkou. Více info
na tel: 721757399. KŘI
PM 22097

PRODÁM byt 80 m2
s  mezonetem v  OV
v centru Klatov. Prohlídka
bytu možná, cena doho−
dou. Tel.: 608800072.
RR 22697

URGENTNĚ hledáme
k prodeji byty do 70 m2
v panelových i cihlových
domech v  Klatovech a
Domažlicích. Máme při−
praveny investory (přímé
kupce) s hotovostí. Celá
transakce je dokončena
v  řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyře−
šíme. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 22030

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře
byt 3+1 s lodžií v Klato−
vech. Podmínkou je pou−
ze vyšší patro, nikoli pří−

zemí. Byt může být v ja−
kémkoli stavu i rekon−
strukci. Cena do 3 mil.
Kč. INSTINKT REALITY
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 Domažlicích. U vyšších
pater podmínkou výtah.
Cena do 2,5 mil. Kč. Pe−
níze k  dispozici ihned.
INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM
22032 

PRONAJMU atypický
mezonetový byt 3+kk
v  RD, v  KT. Nekuřáky.
Kauce! Tel.: 605758988.
RR 22713

PRONAJMU pěkný byt
1+2 v 1. patře (bez výta−
hu) v  klidné lokalitě
v  Klatovech. Tel.:
723994607. RR 22727

PRONAJMU garáž, té−
měř v centru Klatov, mo−
bil: 702491092. RR
22732

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kance−
láře tisíce zájemců o pro−
nájem. Úzce spolupracu−
jeme s  velkými firmami,
pro jejichž zaměstnance
hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronáj−
mu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž vý−
běr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody
energií a klientský servis
po celou dobu nájmu je
samozřejmostí Prázdný
byt vám nevydělá! IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22028

ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE
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VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Co osud vzal, to nevra−
cí, i když nám srdce
 krvácí. Ta rána stále
bolí, zapomenout nám
nedovolí. 
Dne 2. října 2022
uplyne 25 let od úmrtí
pana Václava Kaše

z Chocomyšle.
Stále vzpomíná maminka a sestra Dana
s rodinou. Všem, kdo si vzpomenou s námi,
děkujeme. RR 22568

Měl jsi nás rád, my Te−
be ještě víc, přišla zlá
chvíle a Tys musel
odejít. 
3. září 2022 uplynul
5. smutný rok ode
dne, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dě−
deček, pan

Jan Šíma z Klatov.
S láskou stále vzpomínají manželka Zdeňka
a děti Jana a Zdeněk s rodinami.  RR 22641 

Nebylo Ti dopřáno
s námi být, nebylo 

léku, abys mohla žít. 
Dne 5. září 2022
uplynul 3. smutný rok
od chvíle, kdy od nás
navždy odešla paní 

Jitka Krouparová
rozená Benešová.

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
zarmoucená rodina. Děkujeme všem zná−
mým a kamarádům, kteří si vzpomenou
s námi.                                           RR 22672

Dopracovaly pilné ru−
ce, utichlo navždy
předobré srdce. Oči−
ma drahýma se již ne−
podíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš.
Dne 19. 9. 2022 tomu
bude 6 let, co nás na−
vždy opustila naše
milovaná maminka,
babička a prababička, paní

Zdeňka Čápová z Vrhavče.
Stále vzpomínají syn Jaroslav a dcera
Zdeňka s rodinami.                       RR 22677

Dopracovaly pilné ru−
ce, utichlo navždy
předobré srdce. Oči−
ma drahýma se již ne−
podíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš.
Dne 8. 9. 2022 uply−
ne 32 let, kdy nás na−
vždy opustil náš tatí−
nek, dědeček a pradědeček, 

pan František Kanta 
z Kosmáčova u Klatov.

Stále vzpomínají dcery Ludmila, Marie a
Dana s rodinami.                            RR 22678

Kdo žije v našich 
srdcích, žije i ve 
vzpomínkách.

Dne 12. 9. 2022 uply−
ne smutný rok, kdy
nás opustila paní

Květa 
Hosnedlová.

S úctou a láskou
vzpomíná manžel a příbuzní.          RR 22693

Kdo Vás znal, v dobrém vzpomene, kdo Vás
miloval, nikdy nezapomene. Děkujeme za
to, že jste byli a za každý den s Vámi.
Dne 3. července 2022 uplynulo dlouhých
18 let, co odešel náš tatínek, dědeček
a pradědeček pan

Václav Kovanda.
A dne 27. září 2022 uplyne jeden velmi
smutný rok, co nečekaně odešla naše
 maminka, babička a prababička, paní

Alena Kovandová.
S úctou a láskou vzpomíná rodina. RR 22694

Život ubíhá a nevrací,
co vzal, láska, úcta a
vzpomínky však v na−
šich srdcích žijí dál…

Dne 18. září 2022 si
připomeneme 20. vý−
ročí, kdy od nás navždy odešel můj milova−
ný manžel, otec, veselý a oblíbený kama−
rád (Čenon), pan

Vladimír Skřivan.
Vzpomíná manželka a děti. Děkujeme, že
vzpomenete s námi. RR 22717

Dne 24. srpna 2022
uplynulo 10 let od
úmrtí paní 
Barbory Baierové

z Neznašov 

a 30. září 2022 uplyne
10 let, co zemřel pan 

Milan Baier.
Vzpomíná Miroslav
s rodinou a ostatní pří−
buzní.  RR 22719

Měl jsem život rád, chtěl jsem s vámi být,
přišla chvíe zlá, musel jsem odejít…

Dne 13. 9. 2022 uply−
ne 1. rok, kdy nás při
tragické nehodě zavi−
něné nedbalostí ne−
zodpovědného řidiče
z Brtí navždy opustil
ve 41 letech

Michal Pomajzl
z Klatov.

S bolestí a láskou stále vzpomínají rodiče
a sestra s rodinou. RR 22686

V neznámý svět šla jsi
spát. Zaplakal každý,
kdo měl Tě rád.

Dne 20. září 2022
uplyne šest let ode
dne, kdy od nás ve
spánku navždy odešla
paní

Mgr. Ludmila Karafiátová 
rozená Kohoutová z Klatov.

Vzpomíná manžel Zdeněk a dcery Marcela
a Zdeňka s rodinami a přáteli.        RR 22680

Se zármutkem v srdci
Vám oznamujeme, že
22. července 2022
nás navždy opustil mi−
lovaný tatínek, děde−
ček, pradědeček,
tchán, švagr a strýček

Ing. Stanislav 
Weinmann. 

Odešel po krátké nemoci ve věku 90 let. Jeho
ostatky byly uloženy v úzkém rodinném kruhu
do rodinného hrobu v Klatovech. Stanislav byl
dobrý, laskavý člověk, milující otec a děde−
ček. Díky optimistické povaze a smyslu pro
fair play měl mnoho přátel v různých obla−
stech sportu, kterým se po celý život aktivně
věnoval. 
Budeme na něj vzpomínat s láskou a úctou.
Dcera Irena s rodinou. RR 22729
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Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce, které tolik po−
máhaly, děkujeme za
to, že jsi byl, za každý
den, který jsi s námi žil.
Dne 30. 8. 2022 uply−
nul 3. smutný rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan 

František Řepík z Horažďovic.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka Jitka, synové Fanda a Péťa s rodi−
nami, milovaná vnoučata a ostatní příbuzní.

RR 22683

Dne 10. 9. 2022 uply−
ne 1. smutný rok, co
nás navždy opustil pan

Antonín Skřivan
z Klatov.

Stále vzpomínají man−
želka Jana, syn Petr,
dcery Ivana a Vlasta
s rodinami.  RR 22689

Dne 3. 9. 2022 uply−
nulo 10 let, kdy nás
opustil pan

Jiří Hofman, 
školník SEŠ Klatovy.

Dne 13. 10. 2022
uplyne 23 let, kdy nás
opustila paní

Josefa 
Hofmanová.

Děkuji všem, kteří si vzpomenou. 
Neteř Maruš.                RR 22692

Hvězdy Ti nesvítí,
slunce nehřeje, už se
k nám nevrátíš, už ne−
ní naděje. Prázdný je
domov, smutno je
v něm, cestička k hřbi−
tovu zůstala jen. 
Dne 3. října 2022
uplyne 5 let, co nás
navždy opustil můj milovaný manžel pan 

Jiří Michalík z Hartmanic.
Stále vzpomíná manželka, syn, dcera a
vnuk. Všem za tichou vzpomínku děkujeme. 

RR 22701

Hvězdy Ti nesvítí,
slunce nehřeje, už se
k nám nevrátíš, už ne−
ní naděje. Prázdný je
domov, smutno je v
něm, cestička k hřbi−
tovu zůstala jen. 
Dne 6. září 2022 uply−
nul třináctý smutný

rok, kdy nás navždy opustil pan
Josef Trefanec z Janovic 

nad Úhlavou.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, syno−
vé a dcera s rodinami.                  RR 22685

7. září 2022 uplyne
10 let ode dne, kdy
nás opustil pan

Jaroslav Lazna.
S láskou vzpomíná
sestra Eva a neteře. 

RR 22691

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

nezapomene.
Dne 19. září 2022
uplyne 26 let od chví−
le, kdy nás navždy
opustil manžel, otec,
dědeček a praděde−
ček pan 

František Lenc z Děpoltic. 
Stále vzpomínají synové a dcera s vnoučaty
a pravnoučaty.                              RR 22690

Očím ses ztratila – 
ale v srdcích 

zůstaneš navždy.
Dne 27. září 2022
vzpomeneme 30. vý−
ročí úmrtí naší ma−
minky, babičky a pra−
babičky

Anny Boudové
z Klatov.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Nikdy
nezapomenou dcery a syn s rodinami a
ostatní příbuzní. RR 22703

Nezemřel, jen spí.
A má−li sen, je krásný.
Zdá se mu o těch, kte−
ré miloval a kteří milo−
vali jeho.
Dne 5. září 2022 uply−
nulo 16 let od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til pan 

Jan Duffek ze Všerub. 
S úctou a láskou vzpomíná manželka a děti
s rodinami.                                     RR 22699

Měl jsem Vás všechny rád, a když jsem
odcházel, nemohl jsem Vám ani sbohem
dát. Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce
hřát, ale ten, kdo Tě nejvíc miloval, nepře−

stane nikdy na Tebe
vzpomínat.
Dne 14. 9. 2022 uply−
ne 2. smutný rok, kdy
od nás navždy odešel
můj  milovaný manžel,
tatínek, pan 

Jaroslav Kopelent
z Radostic.  

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná
manželka, syn a ostatní příbuzní. Všem, kdo
si vzpomenou s námi, děkujeme.  RR 22700

Jak smutno je bez Te−
be, jak dlouhý je čas,
kdy 8. září naposled,
slyšeli jsme tvůj hlas.
Prázdný je domov,
smutno je v něm, chy−
bíš nám, 

Honzíku Poslední, 
už dlouhých 5 let. 

Jen ten, kdo prožil tento velký žal, pochopí,
jak moc nám chybí, stýská se a chceme ho
zpátky. S bolavým srdcem vzpomíná man−
želka, dcery, vnoučata a všichni příbuzní
a známí. RR 22726

Osud nám nevrací, co
vzal, vrací jen vzpo−
mínky, slzy a žal.
Dne 22. září 2022
vzpomeneme nedoži−
té 90. narozeniny a
dne 17. listopadu
2022 tomu bude tři−
náct smutných let od
chvíle, kdy nás navždy opustil pan

František Bělík z Klatov.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka, dcera s manželem, vnoučata a
pravnoučata. RR 22688  

…a když mě budeš potřebovat, prostě si jen
v srdci zašeptej mé jméno. Budu tam.
Dne 7. září 2022 uply−
ne smutných šest let,
kdy nás navždy opus−
til pan 

Bohumil Kubaň
ze Štipoklas.

S láskou a úctou vzpo−
míná manželka, syn a
dcera s rodinami. 

RR 22741

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME
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Těžko se s Tebou loučí, těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále bu−

deme mít.
Dne 13. září 2022
uplyne druhý smutný
rok, kdy nás opustil
manžel, tatínek, děde−
ček a pradědeček,
pan

Vojtěch Havlík.
Stále vzpomínají man−

želka Marie, dcera Jana, syn Jaroslav, vnuč−
ky a pravnučky.  RR 22704

Nezemřel jsem, neboť
vím, že budu žít stále
v srdcích těch, kteří
mne milovali. 
Dne 8. září 2022 uply−
ne první smutný rok,
kdy nás opustil náš mi−
lovaný manžel, tatínek,
tchán, dědeček, bratr,
švagr a strýc, pan 

Jan Staněk z Plánice.
S láskou vzpomínají manželka Marie, dcery
Janina a Katka s rodinami. RR 22720

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Kdo žije ve vzpomínkách, neumírá.
Dne 22. 9. 2022 uply−
ne 10 smutných let,
kdy nás navždy opus−
tila paní
Dorota Soušková

ze Žížnětic.

4. 8. 2022 uplynulo 13
smutných let, kdy nás
navždy opustil
Emanuel Soušek

ze Žížnětic.
S láskou stále vzpomí−

nají dcera a syn s rodinami.            RR 22735

Jen kytičku na Tvůj
hrob Ti můžeme dát,
pokojný a věčný spá−
nek Ti přát.
Dne 2. 9. 2022 uplynu−
lo 6 let, kdy nás navždy
opustil pan

Josef Míšek z Lub
u Klatov.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti
s rodinami.                    RR 22682

Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 17. 9. 2022 uply−
ne 2. smutný rok, kdy
nás navždy opustil
pan 

Václav Hosnedl
z Kunkovic.

S láskou v srdci vzpo−
mínají děti s rodinami.

RR 22707

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá …
29. 7. 2022 uplynulo
40 let ode dne, kdy
nás bez slůvka roz−
loučení opustil náš
manžel, tatínek, dě−
deček a pradědeček,
pan

Ing. Pavel Zahálka z Klatov.
S láskou vzpomíná manželka, syn a dcera
s rodinami. RR 22709

Dne 5. 9. 2022 uply−
nulo již 10 let ode
dne, kdy nás navždy
opustil manžel, otec a
dědeček pan 

František Presl 
ze Strážova na

Šumavě.
S láskou stále vzpomí−
ná manželka Anna, synové Milan, Petr a
dcera Jitka s rodinami. RR 22710

Už jen kytičku na hrob Ti
můžeme dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat.
Dne 20. 8. 2022 uply−
nulo již 20 let, kdy nás
navždy opustil pan

Emil Weiss.
S láskou vzpomíná dcera
a syn s rodinami. RR 22669

Odešel náhle,nikdo to
nečekal, osud sám
chtěl, proč jen to uspě−
chal? Zapalme svíce,
kdož jsme ho milovali,
na krásné chvíle, již
jsme s ním prožívali.
Dne 9. 9. 2022 uplyne
1. smutný rok, kdy nás
navždy opustil milova−

ný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Václav Sladký z Tasnovic.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syno−
vé s rodinou a ostatní příbuzní. RR 22742

Odešel na věky, zůsta−
lo mnoho vzpomínek,
byl to ten nejdražší
manžel a náš tatínek.
Dne 5. 9. 2022 uplyne
2. smutný rok, kdy
nás navždy opustil

pan Pavel Přerost
z Ústalče.

S úctou a láskou vzpomínají a nikdy neza−
pomenou manželka Milena, dcery Radka
a Daniela s rodinami, synové Pavel a Aleš
s rodinami, vnoučata, pravnučky a ostatní
příbuzní.                                         RR 22657

Kdo žije v našich srd−
cích, žije navždy v na−
šich vzpomínkách.
Dne 1. 9. 2022 uply−
ne již 15 smutných let
ode dne, co nás na−
vždy opustil pan

Václav Řeřicha
z Kosmáčova.

S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn
s rodinami. RR 22681

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, 
nikdy nezapomene. 
Dne 7. 9. 2022 uplyne
5 let, kdy nás navždy
opustil ve svých 65 le−
tech 

Miroslav Vaněk
z Tlumačova. 

S láskou vzpomíná manželka Anna, děti Miro −
slav, Marcela a Marek s rodinami.   RR 22718

Dne 6. 9. 2022 uply−
nul 5. smutný rok od
náhlého úmrtí naší
milované dcery, se−
stry, vnučky a neteře,
slečny 
Petrušky Čápové
z Kozí u Klatov.

S láskou stále vzpomí−
nají rodiče, sestra Martina s Romanem, bratr
Stáník, obojí prarodiče a ostatní rodina.

RR 22676

Dne 10. 9. 2022 uplyne
devátý smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila naše milovaná

paní Petra Veselská
ze Švihova. 

Stále vzpomínají man−
žel Daniel, synové Ma−
týsek, Lukášek a rodina
Veselských.   RR 22665
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Dne 24. září 2022
uplyne třetí rok, co nás
opustila manželka,
maminka, sestra a ba−
bička, paní 

Viera Fliegelová
z Pasečnice.

Za vzpomínku děkuje
rodina. RR 22743

Děkujeme všem příbuzným, známým a ka−
marádům za projevenou soustrast. Za rodinu

pana Aloise Ptáka
Děkují dcery Jarmila a Petra s rodinami.

RR 22708

Náš nejdražší tatínku, manželi, dědečku,
pradědečku, švagře a strýci, pane 
Milane Mészárosi z Vřeskovic u Přeštic,
letos 24. 8. 2022 bys
byl oslavil své 87. na−
rozeniny, ale v půvo−
dním plánu jsi měl de−
vadesátku. Díky Tvé
celoživotní úžasné vi−
talitě jsme všichni věři−
li, že tohoto krásného
jubilea dosáhneš. Bo−
hužel nemoc Ti zne−
možnila tuto vizi naplnit a nadále pobývat
mezi námi, kteří si Tě vážili, ctili, respektovali
Tě a vroucně milovali. 
Od tohoto nejsmutnějšího dne 27. 8. 2017

uplynulo již celých 5 let.
My všichni ovšem s Tebou stále v našem ži−
votě počítáme. Na bolest z Tvé ztráty jsme
si museli zvyknout, ale stesk po Tobě, tatín−
ku, se překonat nedá. Nastávají však okam−
žiky, kdy cítíme, že nad námi stále bdíš.
Máš velkou zásluhu na vybudování našeho
vlídného domova a za Tvou lásku, předob−
ré srdce, ochotu, pochopení, pomoc a
podporu v každé situaci si Tě velmi vážíme.
A za Tvé upřímné člověčenství i přispění
podanou rukou též sousedům, spoluobča−
nům nebo bývalým kolegům máš také trvalé
uznání. Všichni Ti nepřestaneme být vděč−
ní. „Poznání, loučení, vzpomínka – toť život
člověka.“ Za vzpomínku všem, kdo se při−
pojíte, velice děkuje rodina. RR 22723

Dne 26. srpna 2022
uplynulo 9. smutné vý−
ročí úmrtí paní 

Marie Tomanové
z Malé Vísky.

S láskou vzpomínají
děti s rodinami. Všem,
kteří si vzpomenou
s námi, děkujeme.       

RR 22744

PRO ZAMÉSTNANCE
obchodních firem hledá−
me byty k  pronájmu po
celém Plzeňském kraji.
Nabídněte nám svůj byt
pro prověřené klienty. Zá−
ruka platební schopnosti
a právní servis po celý
nájemní vztah samozřej−
mostí. Provizi máme za−
jištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22029 

PRONAJMU zahradu
v Klatovech na Markytě,
380 m2, zast. plocha 20
m2 – zděná chatka
s WC, voda, el. 220 V,
kamna na tuhá paliva,
cena 5.000 Kč/měs. +
energie. E−mail: jerabi−
na.orange@seznam.cz.

LITINOVÝ kotel Viadrus
U22 (dřevo, biomasa,
koks), používaný, třída II,
tel.: 723600540. RR
22673

DLAŽBA žula – Granit
leštěná 30x15x1.
40x40x1. 30x20x1.
15x30x1. cca 17m2. Ce−
na za vše dohodou. Tel.:
604235347. RR 22696

TERRA−VARI s motorem
Honda 160 (4takt) +
valníček + radlice na
sníh + mulčovač PP60,
málo používané, 47.000
Kč, tel.: 602469253. RR
22733

PRODÁM dětský kočá−
rek zn. Valco SNAP. Ko−
čárek je po jednom dítě−
ti a skládací. Cena:
2.500 Kč. Tel.:
723940328. RR 22714

PRODÁM nová kamna
Filakovo, litinová, šamot
desky, výhřevnost 6,3
kW + výhřevné těleso,
nepoužitá. Vada smaltu.
Zapomenuté dědictví.
Pouze SMS – zavolám.
Tel.: 704289000. RR
22746

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní roz−
vod elektřiny vč. jističů a
osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušo−
vickou buňku, obloženou
palubkami. Buňky jsou
v  pěkném stavu. Dále
prodám maringotku, ob−
loženou palubkami, zaří−
zenou k  okamžitému
používání, dřevěné za−
hradní domky. Zajištění

dopravy na místo určení.
Tel.: 604867469. PM
22081 

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

PRODÁM silniční beto−
nové panely rozměr 300
x 120 x 15 cm a přede−
pnuté stropní panely 6 x
1 m, dále panely 220 x
60 x 12 cm, Plzeň a oko−
lí. Možnost naložení a za−
jištění dopravy. Tel.:
604867469,603383211.
PM 22082 

PRODÁM pařák na
brambory 100 litrů z ne−
rezu, čerta na brambory
předělaný za traktor, od−
středivku na mléko, má−
selnici, dřevěný soudek
na pivo 25 litrů k dekora−
ci, kotoučový katr na
dřevo, cena 4.000 Kč +
3 kotouče, piliňáky + 3
vložky, řezačku na jetel
za traktor vhodný na
štěpkovač, dovoz SRN.
Sběrač na seno k ukládá−
ní do vozu za menší trak−
tor, pěkný stav. K doptání
na tel.: 776560074. RR
22724

PRODÁM dřevěné bri−
kety a pelety. Česká vý−
roba. Plzeňský kraj –
DOPRAVA ZDARMA.
Tel.: 604575136, E−mail:
rahei@atlas.cz. PM
22013

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen−
ského muzea okupace a
osvobození západních
Čech vojenskou techni−
ku (i části), motocykly,
automobily, helmy, da−
lekohledy, kordíky, bajo−
nety, tesáky, uniformy (i
části), voj. boty, vysílač−
ky, vyznamenání, opa−
sky, pouzdra na pistole,
plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory,
lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o foto−
grafie, dokumenty a ča−
sopisy. Velice děkujeme
za nabídky i případné
dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

VOJENSKÝ bazar: zdar−
ma nabízíme odborné
oceňování historického
vojenského materiálu,
převážně z  období I+II
světové války. Též mož−
nost odkupu, nebo pro−
deje. Tel.: 731454110.

STARÉ HRAČKY vyr. do
r. 1980 – např. autíčka,
buldozery, bagry, vesmír−
ná vozidla, vláčky, vše na
klíček nebo bez, na dál−
kové ovládání, dále starý
betlém, loutkové divadlo,
samostatné loutky, hrač−
ky můžou být poškozeny.
anet.a29@seznam.cz
tel.603512322 PM
22042

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

PRODÁM použitou
nádrž na vodu IBC
kontejner 1000 litrů.
K odběru v Klato−
vech. Vhodné na vo−
du pro stavbu. Cena:
od 1.150 Kč. Na vý−
běr z více kusů. Pěk−
né čisté zánovní od
1.500 Kč. Tel.
777204389. RR
21905

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. Ná−
drže jsou černé a na
kovové paletě. Výho−
dou černých nádrží
je že voda v nich
zůstává čistá, neze−
zelená a kovová pa−
leta časem nezetlí
narozdíl od dřevěné
na kterých jsou tyto
nádrže většinou k
dostání… Místo
možného odběru
Mrákov u Domažlic
tel.: 728278545. RR
22380
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VYKLÍZÍTE byt, garáž,
chalupu? Koupím různé
staré věci – kanystr USA,
Wehrmacht, hasičskou−
tesařskou sekeru, váhy,
kávomlýnek, sošky
z porcelánu, zavírací no−
že, zapalovače na ben−
zin, dílenský svěrák, ka−
meninové hrnce−formy
na pečení
apod.Tel.:732431470.
PM 22098

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

KOUPÍM staré dětské
hračky, 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,
lampičky, porcel. sošky,
fotoaparáty, formy na pe−
čení, mince, vyznamená−
ní, kávomlýnky, obrazy,
šperky apod. Tel.:
605080878. PM 22011

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

ZAPLATÍM min.
20.000 Kč za každou
starou pivní lahev s
nápisem: Klečka, Dol−
lanský, Petrmichl,
Gotz, Stubenbach, Ja−
rolím, Pauli, Šebesta,
Melan, Kolinec, Maš−
tovský, Plánice, Kun−
dratitz, Lešer, Šubrt,
Mačice, Watzlawick,
atd. Tel. 606245515.
RR 22687

PRODÁM  IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě
v ochranné kleci,
rozměry: 120 x 100
cm výška 120 cm,
váha cca. 65 kg,
pěkné čisté od 1.600
Kč, k odběru v Klato−
vech. Info na tel.
722660668. RR
21002
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KOUPÍM staré jízdní kolo
do r. 1950, mosaznou
pumpičku, starou Babetu
i nepojízdnou, Škodu
120M, nová zadní světla
aj. náhradní díly, také na
starého Pionýra. Návody
na obsluhu a katalogy,
dobové prospekty. Tel.:
721730982. PM 22006

KOUPÍM 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. Tě−
žítka ve tvaru modelů
voj. techniky, ND na vozy
Škoda do r.v. 1988Tel.:
721730982. PM 22007

KOUPÍM jakoukoliv taha−
cí harmoniku – AKORDE−
ON, CHROMATIKU, HE−
LIGONKU i v  nálezovém
stavu a dále MOPEDA na

ryby. Tel.: 728209526.
PM 22015

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – dopra−
va zajištěna. Tel.:
603383211. PM 22084 

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, pří−
padně panelové silážní
jámy i panelové cesty.
Tel.: 736139113. PM
22085

SBĚRATEL koupí staré
obrazy a jiné starožitnos−
ti. Solidní jednání. Tel.:
608979838, E−mail: vla−
d i s l a v. s o u c e k @ s e −
znam.cz . PM 22038

KOUPÍM staré pivní lah−
ve a sklenice s nápisy pi−
vovarů. I jednotlivé kusy,
děkuji sběratel. Tel.:
732170454. PM 22091

PRODÁME zavedený,
prosperující obchod v
Nýrsku. KVĚTINY. Ze
zdravotních důvodů.
739040320. RR 22740

PRODÁM dřevěný za−
hradní domek 3x2,5 m
s  terasou 3x1,5 m (bez
pozemku), + dřevník +
zahr. záchod. Jednotlivě
nebo dohromady. Tel.:
607900742. PM 22101

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vy−
koupíme vaši chalupu či
chatu v okrese Klatovy a
Domažlice. Podmínkou
pouze vlastní pozemek a
zavedená elektřina. Pení−
ze vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY

s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM
22027

KDO DARUJE starý vosk
nebo svíčky za poš−
tovné? Pokud se domlu−
víme, zašlu vám novou
svíčku zdarma, pište na:
voskasvicky@seznam.c
z. RR 22659

PRONAJMU trubkové
lešení + podlážky cca
100 m2 – 2.000 Kč/mě−
síc. I dlouhodobě. Vrat−
ná kauce 5000Kč. Kla−
tovy. A zároveň koupím
podlážky, spony, spojky,
trubky. Tel: 720686209.
RR 22738

VYKOUPÍME starší sta−
vební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 22083

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazne−
zarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 22054

PRODÁM Opel Meriva
model OPC line 1,6 Ben−
zín, r.v. 2008, 97
000km. Klimatizace,
couvací čidla, vyhřívané
sedačky, zánovní celo−
roční pneu, vyměněné
rozvody motoru, origi−
nál tónovaná skla. Cena
120.000 Kč. Tel.
603535061. 

PRODÁM levně zachova−
lý přívěs za os. auto, ko−
vový, tovární výroby, na
malých kolech. Nosnost
230 kg, ložní plocha 2

m2. Cena dle dohody.
Tel.:721472194. PM
22104

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

POHODOVÝ muž střed−
ního věku, sport. postavy
hledá pohodovou, štíhlou
ženu na trvalejší, diskrét−
ní schůzky, diskrétnost,
vzájemná důvěra pod−
mínkou, finanční výpo−
moc možná, KT, DO. Tel.:
733407817. RR 22675

JEŠTĚ jste nenašla toho
pravého? Rádi Vám po−
můžeme najít partnera
v Bavorsku. www.vdej−
sedobavorska.cz nebo
702891012.

MUŽ 73/185/87 hledá
přítelkyni přibližného vě−
ku, nejraději z  venkova
pro společné přátelské
vztahy. Moje zájmy jsou
zvířata, procházky příro−
dou, návštěva památek,
kultura apod. Máte−li zá−
jem o setkání, prosím
napište do redakce Roz−
hledu, případně zavolejte
605788005. RR 22702

VITÁLNÍ důchodce 75 r.
hledá přítelkyni z Klatov a
okolí. Zn.: Náhoda. Od−
povědi prosím písemně
do redakce. RR 22698

ŠTÍHLOU z  KT často.
Tel.: 724516519. RR
22721

54LETÝ 186/90 hledá
ženu. Tel.: 604791334.
RR 22722

OSAMĚLÝ muž, 52 let,
hledá ženu na vážný
vztah, Klatovy a blízké
okolí. Jestli máš zájem
se seznámit, tak zavolej
na tel. 721666440. RR
22734

HLEDÁM ženu kolem 72
let, která je sama a ráda
cestuje přírodou, taky

kulturou a je hodná,
z  KT–DO, SMS –
728130276. RR 22728

HLEDÁM milou příjem−
nou ženu, nekuřačku. Já,
52 let, nekuřák, absti−
nent. Mám rád přírodu,
zvířátka, nejlépe z DO, TC
a okolí. Tel.: 703130473.
RR 22731

SVOBODNÝ, bezdětný
muž, 58 let, hledá osa−
mělou, hodnou, mladší
ženu pro společný život
na venkově (Plzeň−jih).
Národnost nerozhoduje.
Tel.: 724735293. RR
22736

50/174 HLEDÁ sympa−
tickou ženu nekuřačku
všestranných zájmů
s  vyřešenou minulostí.
Tel.: 603582137. RR
22737

JÁ 187/93, SŠ, gympl a
strojní průmyslovka, hle−
dá kamarádku nebo pří−
telkyni pro život v KT a
okolí. Volej 734429080.
RR 22748

37/185 NEKUŘÁK, bez−
dětný, rád by se sezná−
mil s dívkou výhradně od
16−19 let, ne starší ženy.
Mám rád cestování a kul−
turu. Tel.:604969788, e−
mail: lovehvezd@se−
znam.cz. PM 22005

60 ZKLAMANÁ hledá
partnera pro společný ži−
vot do 60 let. Mám dítě,
takže zároveň dědečka
pro něj, který nás bude
mít doopravdy rád, snad
ještě existuje normální
obyč. muž. Může být i
z  vesnice. Ne−očkovaný.
Auto vítáno. Mám ráda
přírodu, výlety, hudbu
apod. Zn.: Upřímnost, lá−
ska. Tel.: 722778014.
RR 22706

70/160 HLEDÁ kamará−
da, nekuř., abstin., na
kulturu, do přírody a na
krátké výlety po Šumavě
i autem. Zn.: Plzeňský
kraj. RR 22716

KOUPÍM DVOU−
RYCHLOSTNÍ BABE−
TU. Tel. 604589329.
RR 22034

JAWA, ČZ, STA−
DION, MANET a ji−
né… Koupím staré
československé mo−
tocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv
stavu i jednotlivé dí−
ly. Přijedu ihned,
platím ihned v hoto−
vosti. Slušné a féro−
vé jednání. Tel.:
607946866. E−mail:
klsp@seznam.cz.
RR 22142

!!! UPOZORNĚNÍ !!! 
Nezasíláme složenku ani fakturu
na úhradu řádkových inzerátů.

Pokud nejsou adresa nebo 
telefon uvedeny v inzerátu, tak je

telefonicky NESDĚLUJEME !

Pokud inzerát končí značkou 
PM (+číslo), zasílejte prosím 
písemné odpovědi na adresu 
plzeňské redakce Rozhledu: 

Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň
tel.: 377 221 996

SBĚRATEL koupí
staré motocykly ČZ,
JAWA, OGAR, skútr
ČZ, moped STA−
DION i jiné značky,
kompletní i nekom−
pletní, torza, rámy,
motory, blatníky,
staré technické prů−
kazy a jinou tech−
nickou dokumentaci
aj. Přijedu a zapla−
tím na místě. Na−
bídněte, určitě se
domluvíme. Tele−
fon: 603237242, e−
mail: flemet@se−
znam.cz. RR 22527

PRODÁM použitou
nádrž na vodu IBC
kontejner 1000 litrů.
K odběru v Klato−
vech. Vhodné na vo−
du pro stavbu. Cena:
od 1.150 Kč. Na vý−
běr z více kusů. Pěk−
né čisté zánovní od
1.500 Kč. Tel.
722660668.  RR
21906

PRODÁM zahradní
traktor VIKING, vel−
mi pěkný, hydropře−
vodovka, cena
35.000 Kč. Tel
604589329.  RR
22029
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ZAJÍMAVÁ žena 76 let
ráda pozná zajímavého
muže přibližně stejného
věku, který by mě chtěl
obejmout a mít rád
proto, jaká jsem. Nehle−
dám krásu ani majetek,
jen dobré srdce. Uvítám
řidiče, se kterým bych
mohla jen občas jezdit
na výlet. Společenské
postavení není pro mě
důležité. Zn.: Upří−
mnost. Odpovědi posí−
lejte do redakce Rozhle−
du, Vídeňská 218, 339
01 Klatovy. 

HLEDÁ SE pohodář, ne−
kuřák, mírný abstinent,
kutil, příroda – country,
houbaření, výlety – auto
vítáno. Já 70/162 SŠ.
Zn.: Upřímnost. Okr. Do−
mažlice – Stod. Tel.:
607048502 – jen volat
po 18. hod. RR 22711

ŽENA 68/166 hledá pří−
tele abstinenta, nekuřá−
ka, na procházky, pose−
zení u kávy a k výletům.
Zn.: Klatovsko a okolí.
Odpovědi zasílejte do re−
dakce. RR 22715

35/165/59 MILÁ, hezká,
štíhlá, bezdětná, ráda po−
zná přítele, kamaráda ne−
bo i více. Společné výlety
a hezky strávený společ−
ný čas. Budu se těšit na
zavolání nebo SMS na
tel.: 608357717. PM
22105

RÁDA bych našla přítele
pro hezký vztah, ve věku
60−70 let, vzájemná opo−
ra, přátelství nebo i lá−
ska. Společné cestování,
příroda, kultura. Prosím
SMS na tel.: 607900742.
PM 22102

77LETÁ zdravá, vitální
důchodkyně by ráda po−
znala kamarádku nebo
kamaráda pro společné
vycházky do přírody, vý−
lety, návštěvy kavárny,

divadla apod. Nejlépe
Sušice. Tel.: 734720159.
RR 22674

HLEDÁ SE osamělá ak−
tivní babička (60–70 let)
v  těžké život. situaci, jež
ráda přijme za svou ná−
hradní rodinu. Férovost,
spolehlivost, bydlení
zdarma. Vztah ke zvířa−
tům. Více informací na
tel.: 792412009. RR
22730

CHCETE POSTAVIT
PLOT? Nabízíme kom−
pletní realizaci oploce−

ní. Přijedeme – zaměří−
me – naceníme – zajis−
tíme materiál – postaví−
me. Poté si můžete v
klidu užívat bezpečí va−
šeho domova. Volejte:
733710319, pište: bez−
dek@plotana.cz, nav−
štivte: www.plotana.cz.

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

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok
za krokem. Nemovitost
prověříme technicky i
právně, a navíc vyjedná−
me maximální SLEVU!
Nezaplatíte ani korunu
navíc! Více na
www.zkontroluj to.cz
nebo volejte na
800373309. PM 22036

OPRAVÍM staré knihy,
svážu diplomové práce,
levně. Tel.: 739744687.
RR 22684

NABÍZÍM převíjení
elektromotorů 3fázových
i 1fázových, krátká doda−
cí lhůta, Letovy 43, tel.:
723327101. RR 22739

TRÁPÍ vás hrozící exeku−
ce nemovitosti? Bojíte
se, že přijdete o maje−
tek? Vše se dá řešit, ni−
kdy není pozdě. Naše
právní oddělení zdarma
zanalyzuje vaši situaci a
najde optimální řešení.
Důležité je nebát se a za−
čít jednat! INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 22033

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. Svěřte nám k  pro−
deji svou nemovitost a
přesvědčte se o rychlém
jednání a solidním přístu−
pu našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme
u vás a do měsíce máte
prodáno. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 22034 

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kan−
celář v  Plzeňském kraji
vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovi−
tosti předem. Peníze má−
te na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM
22035

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

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekon−
strukce bytového jád−
ra, obklady, dlažby,
bourací práce a další
práce dle domluvy. Pl−
zeňsko, Klatovsko,
Domažlicko, Sušicko
a okolí. Rozumné ce−
ny. Tel.: 721757399.
RR 22056

ZEDNICKÁ PARTA
provádí rekonstruk−
ce, strojní omítání,
obklady, dlažby, jád−
ra a veškeré zednic−
ké práce, tel.:
723136228. RR
22053

NÁSTŘIKY PODVO−
ZKU automobilu pro−
ti korozi přípravkem
BODY. Tel.
604589329. RR
22031
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