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Milí čtenáři,
možná bych letoš−
ní první úvodník
v Rozhledu mohl
opět věnovat za−
myšlení, čím nás
loňský rok oboha−
til a předpovědi,
co nás čeká v roce

letošním. Bojím se však, že se opět
nevyhnu bolestivému tématu celosvě−
tové zdravotní krize, kterou někdo na−
zývá pandemií, jiný ji má za největší
podvod na lidstvu. 
Ať je to tak či tak, a ať chceme nebo
nechceme, provází nás na každém kro−
ku. Již téměř celý rok nás nějak ome−
zuje. Brání mnohému z nás pracovat,
jak bychom chtěli, bavit se a žít podle
vlastních představ. Není divu, že tak
dlouhá doba mnoha omezení a stra−

chování podporuje v nás negativní
emoce. U mladších lidí se projevují od−
porem, odmítáním se podřizovat záka−
zům a u starší generace zase zoufáním
z nemožnosti si sami pomoci. Není di−
vu, že jsme tím také svědky velkého
nárůstu úzkostí a depresí, což může
vést až k častějším mozkovým mrtvi−
cím, infarktům, zvýšenému počtu
sebevražd. 
Bohužel se setkáváme i s tím, že se
nám svěřují lidé, jak se obávají chodit k
lékaři a zanedbávají včasnou diagnosti−
ku různých chorob. Jejich plánované
operace i složitější vyšetření jim jsou
rušeny a přesouvány třeba i o tři čtvrtě
roku. Často jsou to operace žlučníku,
urologických nemocí, chorob kyčlí, tří−
selných kýl, takže pacienti žijí s bolestí
a provoz v nemocnicích je omezován
jen na covidovou péči. Nakolik se tyhle
všechny faktory podílejí na zvýšení
úmrtnosti lidí a kolik lidí má skutečně
na svědomí jen covid, to bude jistě jed−
nou otázkou pro vědeckou obec.
Nejvíce nás samozřejmě zajímá, jak se

život změní v letošním roce. Pokud dá−
me na čínské horoskopy, které prý jsou
nejpřesnější, čeká nás lepší rok, než
byl ten loňský. Bude to rok píle a pra−
covitosti. Všechny, kteří nebudou líní a
budou se opravdu snažit, odmění. Ne−
mělo by dojít k žádným velkým živel−
ným katastrofám, naopak je to dobrý
rok pro získání financí, měly by se
srovnat následky pandemie koronavi−
ru. Lidé, kteří byli propuštěni, najdou
odpovídající zaměstnání. Pečovat však
i nadále musíme o svůj zdravotní stav.
Neopatrným hrozí zvýšené riziko nejen
respiračních onemocnění, ale rovněž
nehod či úrazů. Pod dohledem lékařů
by měli být také všichni, které trápí
chronické zdravotní obtíže. Sami se za−
měřte na prevenci. Zajděte si na pro−
hlídku. Jezte zdravé potraviny a pečujte
o své tělo i ducha. Udržujte své zdraví!
Dostatečně spěte a dodržujte kvalitní
pitný režim. To vše nám doporučují
čínští astrologové.
Také já bych si přál, aby již konečně
došlo k nějaké pozitivní změně v boji

s touto vleklou nemocí. Určitou nadějí
se zdá být používání vakcin. Možná je
škoda, že jsme se spoléhali jen na ně−
které výrobce a nevyužili vlastní mož−
nosti výroby, nebo nevyužili podle in−
formací odborníků úspěšných vakcin
z Ruska a Číny, které jsou založeny na
léta osvědčené „vektorové“ technologii
biologických vakcin s lidským adenovi−
rem. Málo se také hovoří o tom, že je
třeba zajistit nejen vakcinu pro preven−
ci, ale i lék, který by pomáhal v léčbě
nemocným a snižoval by úmrtnost.
Hovořilo se o Isoprinosinu, Ivermectinu
a Arbidolu. Snad i v tom lékařská věda
udělá další krok vpřed. 
Věřím, že Rozhled, nejčtenější a oblí−
bený měsíčník vycházející pro celé
okresy Klatovy a Domažlice, vám bude
opět po celý rok příjemným společní−
kem a rádcem při vaší cestě životem a
na začátku toho dalšího roku budeme
moci být mnohem optimističtější. 
Příjemné únorové čtení Rozhledu
v teple, v pohodě a ve zdraví vám
přeje Karel Bárta, šéfredaktor.
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736 246 642
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Určitě znáte tu nepříjemnou si−
tuaci, když vám doma praskne
žárovka, přestane jít myčka ná−
dobí, rychlovarná konvice,
chladnička nechladí a televizor
odmítá poslušnost. Bez těchto
každodenních domácích po−
mocníků a zprostředkovatelů
zábavy je náš život především
v této době ještě těžší.

Nemusíte se obávat, pomoc naj−
dete u firmy Elektro Efekt. Proto−
že stále ještě není zcela jasné,
kdy budou zrušena vládní ome−
zení, její zákazníci si i nadále mo−
hou vybírat a objednávat zboží
v pravidelně aktualizované na−
bídce internetového e−shopu
Elektro Efekt, nebo přímo zajít do
vyhrazeného prodejního a výdej−
ního prostoru firmy Elektro Efekt. 
V e−shopu si v přehledně orien−
tované nabídce každý snadno a
ve velmi širokém výběru elektro
zboží najde to, co potřebuje, a
zašle objednávku. Pokud si ne−
budete zcela jisti s výběrem, mů−
žete využít služeb našeho odbor−
ného prodejce, který vám po
telefonu na čísle 376 322 653
nebo 725 907 946 rád poradí při

výběru pro vás nejlepšího řešení
i s objednáním. Zboží si můžete
odebrat osobně v bezpečí vy−
hrazeného prodejního a výdej−
ního prostoru ve vstupu do ob−
chodního domu Efekt Elektro
v Klatovech u OD Kaufland.
Otevřen je v naší klasické otevíra−
cí době pondělí až sobotu od
8.30 – 18.00 h a v neděli od

10.00 – 18.00 h. Náš personál při
komunikaci a platbě s vámi je vy−
baven všemi potřebnými hygie−
nickými ochrannými prostředky.
Preferujeme bezkontaktní platby
(kartou, telefonem) na terminálu.
Zboží z eshopu si můžete ne−
chat poslat přepravními společ−
nostmi FOFR, GEIS, Česká poš−
ta, nebo si jej vyzvednout v Balí−
kovně České pošty. Novinkou je
naše vlastní Express doprava
– zakoupené zboží dopravíme
v pracovní dny do 4 hodin od ná−
kupu po Klatovech a přilehlém
okolí. Pokud potřebujete rychle
tiskárnu, vyměnit pračku nebo
rozbitou konvici, stačí zavolat a
objednat na e−shopu a zboží
máte za chvíli doma. U objedná−
vek nad 5.000 Kč máte navíc

dopravné  ZCELA ZDARMA.
Platí pouze pro aktuální sklado−
vé zásoby. 
Vynesení do pater je stále samo−
zřejmostí. S ohledem na součas−
ný stav a důraz na bezpečnost
vás i našich zaměstnanců jsou
bohužel montáže a instalace
spotřebičů dočasně pozastave−
ny. Můžete využít možnosti odvo−
zu starého spotřebiče, nicméně
služba bude možná jen pro pře−
dem odpojené kusy čisté a umís−
těné před dveře vašeho bytu. 
V provozu i v této době zůstává
bez omezení i naše vinotéka,
kde vám nabízíme výborná lah−
vová vína z Velkých Pavlovic
v oblasti Modrých Hor nebo ši−
roký výběr skvělých stáčených
vín.

Firma Elektro Efekt děkuje
všem zákazníkům za to, že
i přes velmi ztíženou situaci nám
zůstali věrni, pravidelně u nás
nakupují a využívají i našich po−
prodejních služeb. Těšíme se na
vás, Elektro Efekt.                   (kr)
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V Efektu jsme tu stále pro vás!

OBCHOD  l E-SHOP
l VINOTÉKA  l

MONTÁŽ  l SERVIS
WWW.ELEKTROEFEKT.CZ

Příští Rozhled vyjde 
3. března 2021
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Provozně ekonomickou fa−
kultu České zemědělské uni−
verzity v Praze mohou zájem−
ci studovat od roku 2003 také
v Klatovech. Studium zde do−
sud dokončilo přes 1 800 ab−
solventů bakalářského a na−
vazujícího magisterského
studia. 
Studenti mohou v Klatovech
absolvovat program Veřejná
správa a regionální rozvoj. Ti−
tul bakalář získají po třech le−
tech, po dalších dvou letech
pak titul inženýr. „Naším cílem
je přiblížit vysokoškolské studi−
um zájemcům z regionu. Stu−
dentům tak odpadají cesty do
Prahy. Výuku i zkoušky zajišťují
přímo vyučující z České země−
dělské univerzity v Praze,“ uvá−
dí Ing. Pavel Vondráček, ředi−
tel obecně prospěšné společ−
nosti Úhlava, která vysoko−

školské studium v Klatovech
zajišťuje. 
V současné době probíhá pří−
jem přihlášek na nadcházející
akademický rok 2021/2022, kte−
rý bude v historii školy již deva−
tenáctý. „Výuka se koná formou
kombinovaného studia o víken−
dech. Tento způsob je proto
vhodný pro studenty při zaměs−
tnání. Hlásí se stále více absol−
ventů středních škol, kteří hned
po maturitě začnou pracovat a
současně studují vysokou školu.
Výhodou je, že posluchači mo−
hou využít svou znalost regionu
i při studiu, například ve svých
závěrečných pracích často zpra−
covávají regionální témata,“ do−
dává Ing. Jiří Hamhalter, tajem−
ník klatovského Konzultačního
střediska PEF ČZU v Praze. 
Výuka standardně probíhá
v prostorách bývalého domini−

kánského kláštera. Pouze po
dobu protiepidemických opat−
ření musela být převedena na
on−line formu. Jak bakalářské,
tak navazující magisterské stu−
dium je vždy z první poloviny
placené a pro přijetí se nesklá−

dají přijímací zkoušky. Druhou
polovinu studia lze již absolvo−
vat bezplatně. 
Kontakt: Ing. Jiří Hamhalter,

tel.: 724 020 904, 
hamhalter@uhlava.cz,

www.uhlava.cz

Českou zemědělskou univerzitu
lze už 18 let studovat v Klatovech

Úhlava, o.p.s., působí v oblasti vzdělávání již od roku 2001. Její
nabídka je určena nejen zájemcům o vysokoškolské studium.
Pro děti pořádá například Dětskou technickou univerzitu (ve
spolupráci s Fakultou strojní ZČU v Plzni a s klatovskými střední−
mi školami) a výukové a zážitkové programy zaměřené na tech−
nické vzdělávání, životní prostředí a zemědělství. Pro dospělé zá−
jemce nabízí další profesní vzdělávání v akreditovaných kvalifi−
kačních a rekvalifikačních programech, i kurzy zájmového vzdě−
lávání. Seniorům a invalidním důchodcům je určeno studium
Univerzity třetího věku organizované ve spolupráci se Západoče−
skou univerzitou v Plzni. V nabídce jsou také kurzy tzv. Virtuální
univerzity třetího věku, kterou zastřešuje Česká zemědělská uni−
verzita v Praze. Kromě zmíněného vyvíjí řadu dalších aktivit za−
měřených na podporu našeho regionu. Více na www.uhlava.cz.
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340 000 Kč

1 999 000 Kč 2 500 000 Kč

799 000 Kč

Rodinný dům 4+1 (736 m2), Chodov, okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 736 m2

v Chodově, okr. Domažlice. Dům má 4 pokoje, kuchyň,
koupelnu, samostatné WC a je podsklepen a má půdu
vhodnou k další vestavbě. IS: obecní vodovod, elektřina
220/380V, septik, topení: lokální tuhá paliva + lokální
elektrické (akumulační kamna), plyn na hranici pozemku.
Na pozemku se dále nachází stodola. Možno financovat
hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
Doporučujeme vidět! & 734 319 302

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

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

Lesní pozemky (23 718 m2), Zvotoky, 
okr. Strakonice
Nabízíme k prodeji lesní pozemky v katastrálním území
Zvotoky, okr. Strakonice. Jedná se o 4 lesní pozemky
o výměrách 9333, 966, 8355, 5064 m2, celkem 
23 718 m2. 

Doporučuji osobní prohlídku. & 734 319 302

11 000 000 Kč
RD 7+kk/G (776 m2), ul. Domažlická, 
okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji objekt o velikosti 776 m2 a celkové dispozici 7+kk. Ob−
jekt sestává z domu se čtyřmi bytovými jednotkami (jedna bytová jednotka
nedodělána), stodoly a nebytového prostoru se sociálním zázemím i ku−
chyňkou. V 1.NP se nachází dvě bytové jednotky o dispozici 2+kk, které
prošly kompletní rekonstrukcí. V 2.NP se nachází bytová jednotka o dispo−
zici 3+kk (plastová okna, nová rozvod topení, podlahy, kuchyně) a druhá
jednotka připravená k dodělání. IS.: el 230/400V (dva samostatné elektro−
měry), obecní kanalizace, voda – obecní vodovod, 
topení – ústřední plynové + krb. K domu dále přiléhá prostorná stodola
a menší zahrada s pergolou. & 734 319 301

St. pozemek (5 809 m2), Ústaleč, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 5 809m2 na
okraji zástavby rodinných domů v obci Ústaleč 20 km od
centra Klatov. Dle ÚP bydlení smíšení obytné venkovské. IS
na pozemku: elektřina 230/400V u pozemku, vlastní studna
na pozemku. K pozemku vede zpevněná přístupová obecní
komunikace. V místě běžná občanská vybavenost. Pozemek
se nachází na velmi klidném místě s krásným výhledem.
Vhodné pro milovníky koní, přírod či chovu domácích zvířat.
Doporučujeme osobní prohlídku. Lze čerpat hypotéční úvěr,.
Vřele tuto nemovitost doporučujeme. & 734 319 301

G

Chata 2+kk (400 m2), Rozhrání, Klatovy
Nabízíme k prodeji podezděnou dřevěnou chatu o zastavěné
ploše 16 m2 na vlastním pozemku o velikosti 386 m2 v rekre−
ační oblasti Rozhrání nedaleko centra Klatovy. Chata je dvou−
podlažní a dispozičně řešena jako 2+kk. V 1.NP se nachází
pokoj s prostorem k vybudování kuchyňské linky, chemické
WC a verandička. V 2. NP se nachází ložnice. IS: el. 230/400V,
voda ze sezónního obecního vodovodu + vlastní kopaná
studna. Součástí prodeje je podíl na zpevněné přístupové 
cestě, která vede až k chatě. Krásná, klidná lokalita s výbornou
dostupností z centra Klatov.
Doporučujeme! & 734 319 301

999 000 Kč
Chata 2+kk/B ( 394 m2), ul. K Višňovce, Holýšov, 
okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji zděnou slunnou chatu o dispozici 2+kk v Ho−
lýšově, okr. Domažlice. Chata o zastavěné ploše 17 m2 stojící na
vlastním pozemku o celkové velikosti 394 m2. V chatě se nachází
v 1.NP obývací pokoj s kuchyňkou, a v 2.NP ložnice s balkonem
a krásným výhledem do celého okolí. IS.: voda obecní vodovod,
el. 230V, topení: lokální tuhá paliva. Na pozemku stojí suché WC.
V okolních lesích výborné houbařské rybářské podmínky. Chata
se nachází cca 1km od centra Holýšova. Koupě nemovitosti je
možno financovat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
středkujeme. Doporučujeme! & 734 319 301

1 577 860 KčB

G4 900 000 Kč
RD 2x – 4+kk (288 m2), ul. Soldatica, 
ostrov Vir, Chorvatsko
Nabízíme vám apartmánový dům, který se nachází na chorvatském ostro−
vě Vir o celkové velikosti 288 m2. Dům byl postaven v roce 2002 a prošel
kompletní rekonstrukcí a má dvě podlaží, v každém podlaží se nachází
apartmán s vlastním vstupem. IS: 230/400V, septik, voda z vlastního zdroje
(studna se slanou vodou), pitná voda je zajištěna dovozem do nádrží (běž−
ný stav u domů na ostrově), nyní ve výstavbě obecní vodovod. Jednotlivé
apartmány jsou vymezeny jako samostatné jednotky. Oba apartmány jsou
kompletně zařízené, vybavené klimatizací. K domu dále patří 4 parkovací
stání. Dům je vzdálen 70m od pláže. & 734 319 301

1+kk (40 m2),  ul. Revoluční, Heřmanova Huť.
okr. Plzeň – sever
nabízíme k prodeji bytovou jednotku o dispozici 1+kk o celkové plo−
še 40,49 m2 s balkonem v novém bytovém projektu Byty Heřmanka
v centru obce Heřmanova Huť. Bytová jednotka se nachází ve 2. NP
domu a náleží k ní parkovací stání pře bytovým domem a sklepní ko−
je. Svým pojetím bytový dům Heřmanka plně vyhovuje soudobým
nárokům na bydlení – nízkoenergetické, komfortní byty s minimální−
mi požadavky na údržbu, dostatečné soukromí a zároveň bezpečné
zázemí bytového domu s možností sousedských setkávání. Velmi
dobrá dostupnost do Plzně, po dálnic D5. Detaily o bytovém domě
a bytu Vám rádi sdělíme při osobním jednání. & 734 319 301



Leden roku 2019 byl stejně pošmourný ja−
ko ten letošní. Všude kolem mě samá
předsevzetí… Budu hubnout, budu cvičit,
udělám to a tamto a pak budu šťastná, pak
budu žít. Ale já chtěla žít hned. Měla jsem
starosti a toužila po slunci. Po prázdni−
nách. Jenže jsem věděla, že je zřejmě strá−
vím doma v paneláku. Tak mě napadlo, že
mám−li být celé prázdniny doma v Klato−
vech, mohla bych klidně být „doma” někde
jinde, třeba v mé milované Francii. 
Rodina souhlasila a tak jsem si přes inter−
net domluvila bydlení ve francouzské Nor−
mandii, v městě Granville, ve kterém žil

slavný Dior, a které je spjato se Sušicí. Za−
čalo veliké těšení, ale hlavně šetření a plá−
nování. Už jen to mě činilo šťastnou. Budu
žít dva měsíce ve Francii. 
Bude se ti stýskat! Budeš tam sama! Nebu−
deš mít s kým mluvit! A co tam budeš dě−
lat?… Kdekdo mě zrazoval, ale na druhou
stranu mi hodně lidí začalo fandit. 
Hned 1. července jsem odjela. S sebou
učebnici francouzštiny a kolo. Bydlela jsem
v moderním domě na okraji města vlastně
úplně sama, můj bytný, také učitel, byl stále
někde pryč s dětmi. Chodila jsem na výlety,

nakupovat na trhy, vařila, jedla, pila víno,
četla, rovnala si myšlenky, jezdila na dlouhé
výlety na kole, učila se, fotila, psala instag−
ramové příspěvky… A právě ty byly posléze
inspirací k mojí knize Dva měsíce Fran−
couzkou. Je o mém rozhodnutí, je o odvaze,
o poznávání nových krásných míst, kultury,
života a lidí v Normandii. Je o městech
i o přírodě a moři. Je o mých touhách a lás−
kách. Je o tom, že plnit sny si můžeme
v každé době a v každém věku. A je v ní
spousta barevných fotografií a inspirací. 
A co má Granville společného se Sušicí?
Obě města spojuje projekt Douzelage, ve

kterém jde
o přátelství a
s p o l u p r á c i
v mnoha obla −
stech, nejen
kulturní. 

Knihu, kterou jsem mohla
vydat i díky podpoře měs−
ta Klatov a které vyjádřil
podporu i starosta města
Sušice, si můžete koupit
v e−shopu na adrese
www.cestysl iskou.cz ,
anebo si pro ni osobně
přijít do DioDesign grafic−
kého studia v Klatovech
Plánická 171. 

Hana Majerová 
(@gabreta2)
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Jak si klatovská učitelka splnila 
sen o žití ve Francii
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Svět se mění a my jdeme s dobou. Můžeme stát
na místě a přešlapovat, nebo vyrazit mílovými
kroky vpřed vstříc budoucnosti.
A tuto variantu zvolila pro svůj další směr klatovská
firma BLOHMANN spol. s r.o. Kromě standardní
nabídky vozů Ford a Kia, které prodává již 23 let, se
zaměřila na prodej a servis elektromobilů.

Ve spolupráci s Evropskou unií a Evropským
fondem pro regionální rozvoj se zapojila do
aktivit spojených s rozvojem elektromobility.
Celkové způsobilé výdaje projektu byly
1.044.853 Kč. Dotace činila 783.659 Kč.
V prosinci 2020 za pomoci projektu OP Podni−
kání a inovace pro konkurenceschopnost poří−

dila firma Blohmann 1. rychlo−
nabíjecí stanici pro elektromo−
bily v Klatovech. Tato 60 kW
rychlodobíječka je schopna do−
bít za 45 minut vůz tak, že se
s ním ujede přes 350 km. Ne
každý se orientuje v pojmech
spojených s elektromobily. Pro−
fesionální odborníci v autosalo−
nu Blohmann vás při konzultaci
i on−line nasměrují, zda si poří−
dit Mild−hybrid, Hybrid, Plug−in
hybrid nebo čistě elektrický
vůz. Elektrifikované vozy se liší
způsobem zapojení elektromo−
toru, velikostí akumulátoru a
způsobem dobíjení. Pokud se
v těchto termínech nevyznáte,
neváhejte se zastavit, zavolat,
napsat. Zvážíte společně s vy−
školenými odborníky v Auto−
centru Blohmann všechny as−
pekty využívání a určitě ušetříte
za provozní náklady.

Pořízení elektromobilů 
a dobíjecí stanice

V rámci projektu firma Blohmann pořídila na konci
roku 2020 předváděcí osobní i užitkové elektro −
mobily. Kia e−NIRO vás doveze 455 km na jedno
nabití, užitkový elektromobil  elBlesk Cenntro Met−
ro využijí zejména obce a firmy pro svůj každo−
denní provoz. Na jedné platformě lze provozovat
valník, skříň a speciální nástavby (popelář, posy−
pový vůz, chladicí box) atd. Zákazníci si mohou
vlastnosti jednotlivých elektromobilů vyzkoušet při
testovací jízdě. 
Společnost Blohmann spol. s r. o. je zakladatelem
Projektu elBlesk elektromobily s výhradním za−
stoupením pro Českou republiku a spolupracuje
se 14 dealery po celé republice. V současné do−
bě, kdy stoupá zájem zejména o malé elektromo−
bily, sotva stíhá upokojit poptávku všech zákazní−
ků. Vždyť nejlevnější elektromobil, který lze řídit již
od 15 let, je za 120.964 Kč vč. DPH a ujedete
s ním 100 km za 20 Kč. 

Zatím nefandíte elektromobilům?
Autocentrum Blohmann má pro vás nové vozy
Ford a Kia. Můžete si vybrat např. Kiu Stonic
s klasickým atmosférickým benzínovým čtyřvál−
cem nebo vyzkoušejte Mild−hybrid – novinku
Ford Puma s benzínovým motorem doplněným
o elektromotor, který vozu pomáhá při rozjezdu.  

(ob)

1. rychlonabíjecí stanice v Klatovech

DESATERO RAD PROČ ZVOLIT ELEKTROMOBIL:

1.  Výrazně ušetříte za pohonné hmoty

2.  Skvělé jízdní vlastnosti a okamžitá akcelerace

3.  Tichý provoz

4.  Vjezd do bezemisních zón velkoměst

5.  Neplatíte za přihlášení na SPZ

6.  Neplatíte silniční daň a dálniční známku

7.  Máte levnější servis

8.  Parkujete zdarma v modrých zónách

9.  Šetříte přírodu – nulové lokální emise

10. Jste „in“ a jdete s dobou
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Sušická provozovna RUMPOLD−P
s.r.o. se sídlem v Příbrami, je na trhu
více jak 20 let. Společnost RUMPOLD
s.r.o. se sídlem v Praze podniká v od−
padovém hospodářství v řadě evrop−
ských zemí. Vznikla v roce
1992 jako dceřiná společ−
nost rakouské firmy RUM−
POLD a.s. založené v  roce
1913. V současné době je
členem skupiny Sauber−
macher.
Provozovna v  Sušici se
soustřeďuje na region jiho−
západních Čech. Jejího ředi−
tele Martina Němečka jsme
se zeptali.
n Jaké druhy odpadů lik−
vidujete?
Kromě radioaktivních a vý−
bušných všechny. Naše
služby jsou komplexní a
klient se nemusí o nic starat. Přijede−
me, naložíme, odvezeme a zlikviduje−
me. Tak například je to svoz a likvidace
komunálního odpadu, biologicky rozlo−
žitelného odpadu rostlinného původu,
nebezpečných odpadů, potravinář−
ských olejů, olejových emulzí, autoba−
terií, pneumatik, chladicího zařízení,
stavebních sutin, eternitu, skla, papíru,
plastu, kovu, zdravotnického odpadu,
prošlých léků, náplní do tiskáren a tak
dále. Jen pro zajímavost, PET lahve tří−
díme do čtyř druhů podle barvy. Máme
vlastní sběrný dvůr v Sušici, pro obce
se kterými spolupracujeme. Provozuje−

me sběrný dvůr pro město Horažďovi−
ce, což je součástí komplexní služby.
Všem firmám, nejrůznějším organiza−
cím i jednotlivcům nabízíme skartaci
jejich nepotřebných dokladů.

n Pro jak velkou oblast zajišťujete
likvidaci odpadu?
Od Šumavy až po Český les. Když budu
konkrétní, jedná se o Sušicko, hlavně
obce na Šumavě, Modrava, Srní, Rej−
štejn, Prášily, dále Horažďovicko až
k Blatné, potom Klatovsko, Domažlicko,
Bělá nad Radbuzou, Česká Kubice.
O naše služby je zájem, což dokazuje
i to, že v minulém roce jsme uzavřeli
smlouvy s několika dalšími městy a ob−
cemi v domažlickém regionu. V sou−
časné době obhospodařujeme 45 obcí,
městysů, měst a ročně vytřídíme přes
tisíc tun separovaného odpadu. Máme

nasmlouváno více
než 800 firem, pro
které zajišťujeme
veškeré služby sou−
visející s naší čin−
ností. Za loňský rok
měla naše provo−
zovna obrat téměř
60 milionů korun.
n Jaká je spolu−
práce s  vašimi
klienty?
Města, obce, firmy
a další organizace

oceňují naši spolehlivost a profesionali−
tu. Dokladem toho je, že roste zájem
o naše služby. To není žádné chlubení,
ale skutečná realita. Je celá řada zákaz−
níků, se kterými spolupracujeme přes

20 let. Chtěl bych všem touto
cestou poděkovat za výbornou
spolupráci a korektní vztahy.
n Má šanci i běžný občan
zažádat si u vás o likvidaci
odpadu?
Samozřejmě. Jsme tady pro
každého. Stačí, když se s námi
domluví a my přijedeme, od−
pad naložíme, zlikvidujeme a
také zajistíme legislativu. Když
bude například opravovat ro−
dinný domek, tak mu přistaví−
me kontejner a veškerý odpad
odvezeme. U nás si rovněž
mohou všichni zákazníci kou−

pit popelnice, kontejnery, popelnicové
zámky, stojany na žoky, pytle a další
zboží související s odpady. Nádoby na
sběr odpadu také pronajímáme. 
n V závěru minulého roku naši záko−
nodárci odhlasovali nový zákon o od−
padech. Změní se něco?
Musím předeslat, že schválení přišlo
na poslední chvíli a nebyla k tomu vy−
pracovaná potřebná legislativa, takže
nám to docela zkomplikovalo život.
Nic méně dochází k navýšení cen ulo−
žených komunálních odpadů na sklád−
kách, což je jeden z výsledků nového
zákona o odpadech. 

n To znamená, že už letos se cena
zvyšuje?

Nejenom letos. Poplatky za uložení
odpadu na skládku porostou dost ra−
zantně do roku 2030. Filosofie toho−
to zákona je snižovat komunální od−
pad na úkor separovaných odpadů.
To znamená třídit, třídit a zase třídit.
Například od roku 2025 budou mít
města a obce povinnost třídit další
komunitu odpadu a tou je textil. Vize
tohoto zákona je, že se komunální
odpad nebude skládkovat, ale pře−
dem třídit tedy separovat a pak spa−
lovat.
n Jaké další plány, pane řediteli, má
sušická provozovna?
Letos připravujeme velkou investici do
třídící linky. Budeme instalovat nový
lis včetně dopravníků. Dále plánujeme
nákup další svozové techniky. V sou−
vislosti s  těmito našimi záměry také
vyvstává problém nedostatku pracov−
níků. Rádi bychom přivítali do svých

řad nové spolupracovníky. Máme jim
co nabídnout.
n Poskytujete i poradenské služby?
Každému ochotně poradíme a navrh−
neme takový způsob řešení, který spl−
ňuje všechny legislativní předpisy
v uvedené oblasti a je pro zákazníka
ekonomicky výhodný. Poskytování
komplexních kvalitních služeb a pora−
denství v oboru odpadového hospo−
dářství je naší samozřejmostí.
n Na závěr našeho setkání otázka
trochu z jiného soudku. Sušická pro−
vozovna RUMPOLD je také sponzo−
rem kultury. Proč?
Nelze být mimo dění v regionu, ve kte−
rém máme své stálé obchodní partne−
ry. V minulém roce jsme zajišťovali ja−
ko hlavní sponzor festival Šumavské
letní večery a dále prestižní festival do−
kumentárních filmů Jeden svět. Rovněž
jsme se podíleli na vzniku výukového
filmu Třídím pro Horažďovicko. V  této
naší sponzorské aktivitě budeme po−
kračovat i v letošním roce.              (re)

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

Ředitel sušické provozovny RUMPOLD Martin Němeček.

Sušická provozovna RUMPOLD pracuje s nejmodernější−
mi technologiemi sběru, svozu, třídění a likvidace odpadů.

nechte na nás. Čistě a jistě.
Starosti s likvidací jakéhokoliv odpadu 
Ředitel sušické provozovny RUMPOLD−P s. r. o. Martin Němeček říká:
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Moderními trendy ve stravová−
ní jsou takové, že se snažíme
konzumovat potraviny, které
neobsahují látky nabourávající
naši tělesnou rovnováhu a zá−
roveň nezpůsobují velkou uhlí−
kovou stopu v životním pro−
středí. Příkladem takovýchto
produktů jsou lokální produkty
od místních zemědělců, u kte−
rých bychom mohli sáhodlou−
ze referovat o nepoměrně niž−
ším použití přípravků s poten−
ciálním rizikem, než je tomu u
jejich západních kolegů v EU.
Produkt, který můžete zaruče−
ně nakoupit v oblasti západ−
ních Čech přímo od zeměděl−
ce jsou brambory. Ještě vyš−
ším stupněm pravidla „vím co
jím“ je vypěstovat si brambory
přímo doma na vlastní zahrád−
ce. Není to vůbec nic složitého
a brambory naopak vyžadují
méně práce než jiné zahradní
plodiny. 
Prvním předpokladem je kvalitní
sadba, kterou v regionu Klatov−
ska zakoupíte u tradičního výrob−
ce. Vesa Velhartice se zabývá
šlechtěním nových odrůd již přes
šest desetiletí a v současné době
může nabídnout široký výběr od−
růd brambor pro pěstování na
velkých polích i zahrádkách. Ať
již chcete brambory velmi rané s
krátkou vegetační dobou pro
sklizeň a okamžitou spotřebu již
během léta, nebo odrůdy, které
budete skladovat na konzum bě−
hem zimy, vyberete si.
Jak tedy na to. Sadbu je velmi
vhodné předklíčit zhruba 14–21
dnů před výsadbou, na světle
při teplotě 15–20 °C. Brambory
sázejte do vyhřáté půdy kon−
cem dubna až začátkem května
(brambory v teplé půdě vzejdou
rychleji a nehrozí riziko, že po
vzejití přijdou pozdní jarní mra−
zíky, které by je spálily). Po za−
sázení brambory zahrňte do do−
statečně velkých hrůbků, aby
se do nich vešly rostoucí hlízy a
nevyčnívaly z hrůbků ven (byly
by zelené, což není vhodné).
Do zapojení řádků odstraňujte
plevel vytrháváním, nebo opě−
tovným prohrnutím řádků. Kon−
trolujte výskyt mandelinky
bramborové, stačí běžně pravi−

delný sběr larev nebo jedno
ošetření přípravkem, aby se za−
mezilo ztrátám. Proti plísni ošet−
řete preventivně po zapojení
brambor v řádku a následně po
14 dnech alespoň dvakrát. Nej−

větší efekt má preventivní po−
střik a na zahrádce většinou tři
ošetření stačí.
Vesa Velhartice prodává sadbu
pěstitelům již od 5 kg balení.
S tímto balením je možné posá−

zet přibližně 16 metrů čtvereč−
ních (záhon o 4x4 metrech). Dal−
ší možností je již větší cenově vý−
hodnější balení o 25 kg. Prodej
probíhá od pondělí do pátku od
7:00 do 15:00 hodin. Zahájení
prodeje od 15. 2. 2021.
Po zkušenostech našich zákaz−
níků můžeme vřele doporučit od−
růdy se žlutou slupkou Bohemia,
Jasmína, stálici s červenou slup−
kou Red Anna a novinky Jidra,
Gabreta. Ve velmi raném sorti−
mentu Suzan, Mariannka a no−
vinku Katy. Sledujte naše webo−
vé stránky a Facebook. 

Váš kolektiv VESA

Vypěstujte si vlastní
brambory. Je to snadné
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Výrobou a montáží topení z přírodní−
ho kamene se firma eurotop in sídlící
ve Kdyni na Domažlicku zabývá téměř
dvě desítky let. Majitelů firmy jsme
se zeptali.
n Na úvod našeho setkání si připo−
meňme, na jakém principu topí vaše
panely z přírodního kamene?
Vytápění je na základě dlouhovlnného
tepelného záření. Jako u kachlových
kamen. V panelu je zabudovaný topný
kabel, který kámen nahřívá, a sálavé
teplo rovnoměrně po celé místnosti
ohřívá vzduch. Rozdíl mezi podlahou
a stropem je maximálně 3 °C.
n Pravděpodobně nejčastější otáz−
kou zájemců je, jaké výhody má tope−
ní přírodním kamenem.
Je to většinou první dotaz. Díky naše−
mu topení jeho majitelé uspoří na ener−
giích až 18% oproti všem topným sys−
témům (dřevo, plyn, uhlí). Topení lze
připojit na 20hodinový nízký tarif a celá
domácnost je měřena v této sazbě. Te−
plota v každé místnosti se reguluje ter−
mostatem, takže obsluha je velmi
jednoduchá.
n Nejrůznější studie dokazují, že sá−
lavé teplo je prospěšné pro lidský or−
ganizmus.
Topení je vhodné pro astmatiky, alergi−
ky, lidi s dýchacími problémy, pro no−
vorozence a blahodárně působí na naši
psychiku, což v dnešní covidové době

každý ocení. Sálavé teplo nevysušuje
pokožku a v místnosti nespaluje kyslík.
V místnosti nemají alergeny, vlhkost a
plísně žádnou šanci. V této souvislosti

připomeneme zkušenost manželů
z Horšovskotýnska. „Přírodní ká−
men je zdravé topení. To jsme po−
znali u naší vnučky. Když jsme topili
přímotopy, měla alergii. Teď máme
přírodní kameny a je po alergii a
nám se výborně dýchá.
n Víme, že kámen velmi dobře
akumuluje teplo.
To je další výhoda – panel po nahřá−
tí na 90°C a postupném chladnutí má
ještě po 2,5 hodinách teplotu 30 °C.
Nahřívá se velmi rychle. Za 29 minut
má teplotu 60°C. Další výhodou topení

z přírodního kamene je, že majitelé  ne−
musejí platit za revize, čištění, kontroly
a opravy komínu. Také je nečeká výmě−
na kotle, rozvodů, vodních radiátorů.

Topení z  přírodního kamene lze
kombinovat se všemi topnými
systémy.
n Jaká je záruka panelů z pří−
rodního kamene?

Záruka je 14 let a všem klientům po−
skytujeme záruční i pozáruční servis.
n Mnozí lidé vytápějí přímotopy a
jsou na vážkách, zda si pořídit topení
z přírodního kamene.
Tady bychom odpověděli zkušenostmi
jednoho našeho klienta z Volar. „Měli
jsme přímotopy a vůbec jsme se ne−
ohřáli. Teplo nás polilo, když nám přišel
účet za elektřinu. Proto jsme vsadili na
topení z  přírodního kamene a ušetřili
jsme  cca 30% za elektřinu oproti pří−
motopům a máme teplo v celém bytě.“
Obdobné zkušenosti mají další naši
klienti, kteří se rozhodli pro výměnu. 

A teď si povězme o vychytávce,
která zvyšuje účinnost topení
Tuto topnou sezonu topíme v naší do−
mácnosti topením z přírodního kame−
ne. I když se jedná o komfortní topení,
tak pokud kolem topení chodíte celý
den (sobota, neděle), tak vám začne
vrtat hlavou, jestli by se nedalo něco
zlepšit, jestli topí, jak má a teplotní
komfort v místnosti je podle vašich
představ. Část tepla, které vyzařuje
zadní strana topení, jsme zachránili
tepelnou izolační deskou, kterou mon−
tujeme na zeď za topení (venkovní zdi−
vo). Přemýšleli jsme, jestli dát do
místnosti malý ventilátor, aby byla
rychleji dosažena teplota ve všech
koutech. Tady jsme dostali ten nápad
využít tepla, které vyzařuje zadní stra−
na topení a teplo za pomoci komíno−
vého efektu vrátit zpátky do místnosti.
Hned druhý den po instalování jsme
se všimli velkého rozdílu v  teplotním
komfortu a rychlosti natápění. Prostor
je rychleji vytopen na nastavenou te−
plotu, teplo je stejnoměrně rozloženo
po místnosti. Výhodou tohoto řešení
je rychlejší teplo a nižší spotřeba el.
energie
n Od kdy budete na přání zákazníků
montovat vaše vylepšení a kolik bude
stát.
Od konce února budeme naši vychytáv−
ku  montovat pro stávající a  nové maji−
tele topení. Stačí nám zavolat, domluvit
si termín a provedeme montáž.
n Jednu vychytávku nabízíte i zdar−
ma.
Když si čtenáři vystřihnou kupon, který
je součástí tohoto článku, a nám ho
předloží, mají naši vychytávku zdarma.
Kupon platí jak pro stávající, tak i pro
nové naše klienty. Jen chceme upozor−
nit, že kupony se nesčítají. Platnost ku−
ponu je do 31.05 2021
n Mohou si zájemci vaše vylepšení
prohlédnout ve firmě?
Samozřejmě, a dozví se řadu dalších
zajímavostí a předností našeho topení.
Protože jsme montážní firma, jsme
v naší firmě ve Kdyni zájemcům k dis−
pozici každý pátek od 8:00 do 12:00
hod. a od 13:00 do 16:00 hod.        (re)

Topení z přírodního kamene

zrychlí vytápění, ušetří provozní náklady,“
vzkazují všem stávajícím i budoucím klientům majitelé
kdyňské firmy eurotop in Jiří Janoušek a Daniel Smolík.

Topení z  přírodního kamene je
i vhodným estetickým doplňkem.
Velikost i tvar panelu si můžete
zvolit sami.

Levná vychytávka zvýší účinnost našeho topení,



Tepelná čerpadla vytápí rodinné
domy více než 30 let, přičemž
průkopníci této technologie jsou
severské země. V drsných kli −
matických podmínkách tepelná
čerpadla velmi dobře obstála
a to přispělo k jejich dnešnímu
rychlému rozšíření. Největší po−
čet instalovaných tepelných čer−
padel se nachází ve Švédsku,
,kde je největší počet zemních
tepelných čerpadel.

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

v našich podmínkách
se téměř vyrovnají
zemním. Sa mo zřej  mě
toto platí pouze pro
kvalitní zařízení zná−
mých osvědčených
značek.

Jak vidíme v na  ší
firmě na ná růstu po č −
 tu nových zá kaz  ní ků,
rostoucí trend vy tá −
pět levně, bezpečně

a spolehlivě
se projevuje i v naší zemi.

Téměř ve všech článcích
upozorňuji na zásadní
otáz ku před volbou te  pel −
né ho čerpadla. Jed ná se
o do savadní otop ný sys −
tém. K tech −
 nic  kému řeše−
ní máme k dis −
 pozici více 
zn a ček, tech−
nologií a mo −
delů. Proto na

základě konzultací na
místě, vašich požadav−
cích a stávající podoby
vašeho vytápění vám
navrhneme optimální
řešení.

Uvedu příklad. Má −
me sta rý dům, radiá−
torový sys  tém s kla−
sickým kotlem na
pevná paliva a samo−
tížným oběhem. Vel −
mi pravděpodobně si
budeme moci dovolit
použít klasické nízko−
teplotní tepelné čer−
padlo s regulovaným
topným výkonem.
Jedná−li se o pod la −

hové vytápění, tam je toto čerpad−
lo stoprocentně vyhovující. V těch−
to pří padech nejčastěji insta −
lujeme te pelná čerpadla Carrier,
Viessmann nebo Pana sonic ve
standardním provedení. 

Nahra zujeme− l i
plynový nebo elek−
trický  kotel, může
být v některých pří−
padech plocha radi−
átorů malá a bude−
me proto možná po−
třebovat využít no−
vou technologii níz−
koteplotních tepel−
ných čerpadel, nebo
dokonce nasadit vy −
soko teplotní tepelné

čerpadlo. V takovýchto pří pa dech
doporu čujeme TČ Pana so nic
řady T−Cap, Mitsu  bi chi Zubadan,
nebo vysokoteplotní  ROTEX.

Neváhejte a využijte možností
dotačních programů. Aktuální
infor mace vám rádi poskytneme!

Neváhejte nás kontaktovat! 
Ing. Jiří Tichota

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na

777 939 270.

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných čerpadel

Zájem o TEPELNÁ ČERPADLA neustále roste
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První desítky klientů a zaměst −
nanců v domovech Clementas
už byly očkovány proti nemoci
Covid−19. Podle ředitele jano−
vického Domova Lukáše Bar−
dona měli klienti téměř maxi−
mální zájem, podobné to bylo
i mezi zaměstnanci.
„Zaměstnancům jsme se sna−
žili vysvětlit prospěšnost očko−
vání, udělali jsme mezi nimi ne−
vtíravou osvětu. Měli jsme
úspěch! Drtivá většina pochopi−
la, jak velkou výhodu mají, když
jsou proočkováni mezi prvními
v České republice,“ uvedl ředi−
tel Bardon.
Marie Kočová a Anna Hof−
mannová z janovického Cle−
mentas neváhaly kvůli očkování
ani chvilku. „Chceme se znovu
pravidelně vídat se svými nej−
bližšími a tohle je ta jediná ces−
ta. Už máme toho koronaviru
dost! Chceme žít zase normál−
ně, ale bojíme se toho, co čeká
naše děti,“ uvedly shodně

s tím, že vpich injekční stříkač−
ky vůbec nebolel.
Očkování samotné prováděl
v Janovicích tým, který sem vy−
slala Nemocnice Klatovy. Jeho
vedoucím byl MUDr. Bedřich

Helm. „Moc se
mi líbí, jak je tu
o lidi postaráno.
Na sestrách
i ošetřovatelích
je vidět, že mají

o klienty zájem, přistupují k nim
velice vstřícně a svou práci dě−
lají dobře. Vždycky jde o man−
čaft a tady je vidět, že jsou tu za−
městnanci stmelení a pracují tý−
mově,“ uvedl zkušený odbor−
ník, který se v oboru pohybuje
již 46 let.

Sám doufá, že očkování lidem
opravdu pomůže. „Neříkám, že
je to jediná šance, ale je to hlavní
šance, jak z toho ven. Samozřej−
mě nevíme, jak dlouho imunita
vydrží, ale musíme udělat vše pro
to, aby lidi dostali, co potřebují.
To se nám dnes podařilo!“ uza−
vřel Helm.                                (re)

Domovy Clementas začaly
s očkováním proti koronaviru

Očkování proti nemoci Covid−19 v janovickém Domově pro seniory Clementas.
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Pokud vám v současné době
nevyhovuje dlouhodobá prá−
ce ve větším kolektivu zaměs−
tnanců ve velké firmě s mno−
ha těsnými kontakty, nebo

jste vinou koronakrize přišel
o práci, máme pro vás zajíma−
vou šanci, jak opět získat ra−
dost ze života a pracovat
mnohem svobodněji na čer−
stvém vzduchu.
Známá klatovská firma Šumav−
ské zahrady s dlouholetou
úspěšnou tradicí přijímá další

zaměstnance v různých profe−
sích, kteří najdou uplatnění při
realizaci nových zahrad. 
„Je mnoho lidí, kteří jsou dnes
nešťastní z toho, že jsou v práci

vystaveni častým kontaktům s ji−
nými lidmi, což je v této koronak−
rizi vždy spojené minimálně
s nutností nosit roušku a dodržo−
vat bezpečnou vzdálenost. Mno−
zí také přišli o možnost práce
v oborech, které jsou dnes ome−
zeny. Všem těmto lidem můžeme
nabídnout práci na čerstvém

vzduchu, ve volné prostoru,
v rozvíjejícím se oboru a v ma−
lém pracovním kolektivu,“ říká
vedoucí společnosti Šumavské
zahrady s.r.o. pan Jan Sládek. 

„Naše firma
se neustále
r o z š i ř u j e ,
proto využívá−
me poslední
zimní měsíce
k tomu, aby−
chom získali
nové zaměs−

tnance. Hledáme je pro všechny
pozice – od projektanta až po
pomocné dělníky. Mohou se hlá−
sit zájemci s odbornou kvalifika−
cí i bez kvalifikace. V praxi jsme
zjistili, že často chuť do práce,
aktivní přístup k úkolům a láska
k zahradnické práci je víc, než
odborné vzdělání. Rádi všem na−
šim zaměstnancům poradíme a
pomůže se zapracováním a zís−
káním potřebných znalostí.“
Firma Šumavské zahrady je ro−
dinnou společností, která v sou−
časné době nabízí především
komplexní péči o veřejnou a
soukromou zeleň, včetně sta−
vebních prací. Navrhuje zahrady
a realizuje zakázky po celé Če−
ské republice, kde spolupracuje
s celou řadou předních českých
stavebních firem. Je také jednou
z největších zahradních realizač−
ních firem v západních Če−
chách. Může se pochlubit tak
významnými realizacemi, jako je
například střešní zahrada na
Gymnáziu v Klatovech, zahradní
úpravy okolí Nového divadla
J.K.Tyla v Plzni či luxusní sou−
kromé zahrady v Praze a na Šu−
mavě. 
„Práci u nás si nesmíte předsta−
vovat jen jako nějaké zalévání 4

Nabízíme práce na
čerstvém vzduchu



19Rozhled 1−2/2021

4 kytiček, nebo jejich vysazo−
vání do záhonů, ale častěji dělá−
me velké zakázky pro obce
i města, jako jsou například nová
dětská hřiště u mateřských škol,
ale i sadové úpravy pro firemní
objekty a areály, pro obytné zó−
ny, pro sportovní střediska. Bu−
dujeme jezírka okrasná i na kou−

pání, umělé zahradní potůčky,
automatické závlahy, opěrné zdi
pro zahrady ve svahu, zahradní
chodníčky, altány, pokládáme
předem vypěstované travní ko−
berce a odborně pečujeme
o rozsáhlé travní porosty. 
Z tohoto důvodu máme zájem

i o zaměstnance ze zednických
oborů, ale i o řidiče traktorů a
zaměstnance se znalostmi vodo−
instalací, které využijí při stavbě
závlah i vodních jezírek. 
Významnou přidanou hodnotou
práce v Šumavských zahradách
je to, že po nás zůstávají dlouho−
dobé trvalé hodnoty, které bu−

dou zkrášlovat a zpříjemňovat ži−
vot často několika generacím a
v mnoha případech i široké ve−
řejnosti. Kdo chce něco udělat
pro sebe i pro budoucnost, naj−
de práci u nás,“ říká pan Jan
Sládek, vedoucí společnosti Šu−
mavské zahrady.                  (kp)
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Výrobní družstva vznikala v če−
ských zemích již koncem 19.
století. Jsou založena na prin−
cipech svépomoci, spolupráce
a solidarity. Drobní podnikatelé
se sdružovali s cílem bránit se
konkurenci a zvýšit produktivi−
tu. Docházelo k větší dělbě
práce, sdružování investičních
prostředků a tím i k lepšímu
sociálnímu zázemí členů.
V současné době
je družstevní for−
ma podnikání stá−
le aktuální a má v
České republice
svoje nezastupi−
telné místo. 
V lednu 2021 si
známý výrobce
nábytku, TVAR,
výrobní družstvo
Klatovy, připomně−
lo 70. výročí zalo−
žení. Do obchod−
ního rejstříku bylo
zapsáno 19. 1.
1951. Zakládají−
cích členů bylo 22 a prvním
předsedou představenstva byl
zvolen Stanislav Mundl. Založe−
ní družstva předcházel úspěšný
nábor drobných živnostníků.
Postupně se připojovaly další
dílny v regionu. Výroba byla
značně roztříštěna. Po asi deseti
letech tvořilo družstvo 22 provo−
zoven. V pozdější době byla vět−
šina neproduktivních malých dí−
len vrácena původním majite−

lům nebo prodána. Mezi posled−
ními to byly dílny v Plánici, Vo−
lšovech, Švihově a Chudeni−
cích. Kontakt se zákazníky zajiš−
ťovaly 2 vlastní prodejny v cen−
tru Horažďovic a Klatov. V prů−
běhu let zaznamenalo družstvo
řadu změn, prodělalo vzestupy
i období, kdy se příliš nedařilo.
Největší růst zaznamenalo kla−
tovské družstvo TVAR v sedm−

desátých a osmde−
sátých letech mi−
nulého století, kdy
byl předsedou
předs tavens tva
 Karel Tureček. Na
zelené louce byl
postaven závod
v Klatovech a druž−
stvo tvořilo až 245
členů. 
V současné době
je výroba soustře−
děna do dvou zá−
vodů. Kromě Kla−
tov má družstvo
druhý závod v Ho−

ražďovicích. Oba závody jsou vy−
bavené CNC stroji. Zaměstnáno
je zde přes 60 zaměstnanců,
z nichž většinu tvoří členové
družstva. Předsedu představen−
stva vykonává druhé volební ob−
dobí František Baštář. 

Sortiment se měnil 
a doplňoval

Vyráběný sortiment se od vzniku

měnil a doplňoval o nové druhy
výrobků, na kterých se kromě
truhlářů podíleli také lakýrníci,
košíkáři a čalouníci. Dodávány
byly např. dveře, okna, gauče,
kuchyňské příborníky, koše na
prádlo, kazety na ventilové frézy.
Postupně přibývaly různé druhy
dřevěných hraček, rámečky pro
výrobu kufrů, selský nábytek,
psací stoly. Významnou část pro−

dukce tvořil nábytek
pro obchody včetně
prodejních pultů,
kterými byly vybavo−
vány obchody pro−
střednictvím firem
s celostátní působ−
ností.
Nechyběl ani široký
sortiment dýhované−
ho nábytku pro byty
a kanceláře. Velmi
žádaný skladebný
nábytek do obývací−
ho pokoje SONÁTA

vynikal nadčasovým designem.
Zákazníci byli ochotni respekto−
vat i dvouletou dodací lhůtu. Žá−
daný byl i obdobný typ nábytku
KANTÁTA určený pro vybavení
ložnic, jídelen a předsíní. 
Dále se rozvíjel také sortiment
dřevěných hraček, kde kromě
různých druhů koníků potěšily
děti např. postýlky pro panenky
a žebřiňáky. Většina hraček 4

TVAR, výrobní družstvo Klatovy
slaví 70 let od svého založení

TVAR, výrobní družstvo Klatovy – Dr. Sedláka 713, KLATOVY
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4 putovala na náročné zahraniční trhy
podobně jako masivní borovicový náby−
tek pro firmu IKEA. V té době mělo druž−
stvo vlastní konstrukční kancelář, kde
zejména Václav Havlíček stál u zrodu
mnoha hraček, nábytkových výrobků,
případně návrhů kompletního vybavení
interiérů. Atypickým nábytkem byly vy−
bavovány veřejné prostory např. Kulturní
domy v Klatovech i Horažďovicích, ban−
kovní pobočky v širokém okolí, spořitel−
ny, pošty, rekreační zařízení, hotely, re−
staurace apod. 

Kvalitní nábytek 
pro děti 

Největší zájem o atypic−
ké interiéry byl v devade−
sátých letech minulého
století. V té době také
začalo družstvo postup−
ně přecházet na výrobu
kvalitního nábytku pro
mateřské školy. Jedná
se o široký sortiment
skříňkového nábytku,
šaten, lehátek, stolů, sto−
hovatelných židlí, v pří−
rodním i barevném provedení. Žádané
jsou také desky s masivními hranami a
laminátovým povrchem. Školkový náby−
tek podléhá certifikaci a splňuje náročné
požadavky na kvalitu i bezpečnost. Pro−
střednictvím obchodních zástupců je
dodáván nejen do České republiky, ale
více než 75% je exportováno do zemí

EU. V poslední době byl výrobní sortiment
rozšířen o podlahové moduly pro skládací
skladovací kontejnery. 
Jak výrobky, tak samotné družstvo ve své
historii získaly řadu ocenění. Jedno z po−
sledních je z r. 2019. V tomto ročníku podni−
katelské soutěže „Českých 100 nejlepších“,
byl mezi nejúspěšnějšími firmami ČR oce−
něn i TVAR, výrobní družstvo Klatovy a to
v rámci oborové kategorie ZAMĚSTNA−
NOST & VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ.
Spolehlivé dodávky, kvalitní výrobky a indi−

viduální přístup je způsob jak docílit spokoje−
nost zákazníků. To se daří díky dlouholeté,
obětavé práci celého kolektivu dřívějších
i současných členů a zaměstnanců. Za svoji
obětavou práci, kterou pro družstvo po něko−
lik generací odvádí, si jistě všichni zaslouží
poděkování.

Zdeněk Chroust a František Baštář

tel. 373 733 233,  fax 373 733 231,  tvar@tvar−kt.cz,  www.tvar−kt.cz
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Musím si přiznat, že Klatovy mi přirostly
k srdci. V tomto městě jsem žil necelé
dva roky a i takto krátké období stačilo
k tomu, abych si Klatovy nesmírně oblí−
bil. Když jsem jednou potkal pana staro−
stu Rudolfa Salvetra v Praze v Dejvicích
u ČVUT, nedalo mi to, abych se s ním ne−
dal do řeči. Předesílám, že nyní bydlím
v Praze a s panem starostou se vůbec
neznáme. Ale když člověk potká Klatova−
na v Praze, musí se s ním zastavit. Klato−
vy mají v sobě jakési kouzlo, které lidi
spojené s tímto městem nasytí člo−
věčenstvím. S panem starostou
jsme si velmi pěkně popovídali a
kromě jiného mě jako řidiče zají−
mal i připravovaný obchvat.
Loni v prosinci jsem Klatovy nav−
štívil a po pravdě řečeno jsem se na
ně moc těšil. Měl jsem zde pracovní schůz−
ku. Cesta po dálnici z Prahy byla náročněj−
ší, takže jsem na schůzku do Klatov přijíž−
děl na poslední chvíli a ještě jsem musel
vybírat z bankomatu. Protože jsem spě−
chal, zastavil jsem nepředpisově před ban−
komatem, který je vedle prodejny Baťa na
náměstí. Zaparkoval jsem za zadní částí
aut, které zde stály v modré zóně. V duchu
jsem si říkal: zastavím, rychle vyzvednu pe−
níze a odjedu. Budou to nejdéle 2 minuty.

Parkoval jsem tak, abych nebránil běžné−
mu provozu. Když jsem se po vybrání pe−
něz z bankomatu vracel k autu, městský
strážník už mi auto fotil. Snažil jsem se mu
vysvětlit moji situaci a důvod, proč takto

parkuji. Komunikace ze strany měst−
ského strážníka byla značně komisní. To

mě překvapilo i zaskočilo. Žádná domluva,
pokárání, ale ihned pokuta 200 korun. Vů−
bec jsem nezpochybňoval svůj přestupek,
ale snažil se vysvětlit, proč k němu došlo.
Chyběl mi takový normální lidský přístup
i pochopení ze strany městského strážníka.
Opravdu mi nešlo o 200 korun, ale o trochu
toho člověčenství. Proto jsem navštívil i sta−
nici městských strážníků v klatovské radni−
ci. Zdejší strážník na moje argumenty ne−
slyšel a jeho odpověď byla nekompromis−
ní. Když pokutu nezaplatím, čeká mě

správní řízení. S tímto konstatováním jsem
odešel. Nedalo mi to a telefonicky se spojil
s vedoucím městské policie pane Steinba−
chem. Dozvěděl jsem se, že strážník místo
domluvy se rozhodl potrestat mě finanční

pokutou. Takže jsem se opět vrátil
na radnici a na služebně městské
policie zaplatil 200 korun. 
Uznávám, že právo bylo na stra−
ně městského strážníka, ale lidský
přístup a pochopení mé situace
se na klatovském náměstí rozply−
nuly jako pára nad hrncem. V této
souvislosti se mi vybavil přístup
městských strážníků ve Strakoni−
cích. Tam jsem poznal, jak člově−

ku pomůže porozumění, ochota a lidskost
od městských strážníků. Vždy to záleží na li−
dech, se kterými se potkáte. 
Na Klatovy jsem nezanevřel a stále věřím
tomu, že kouzlo člověčenství je zde stále.
Někdy na nějakou chvíli zmizí pod služební
uniformou, jak jsem zažil na vlastní kůží, ale
nezlobím se. Krása Klatov snoubící se s bo−
hatou historií mi loňské setkání s „rame−
nem spravedlnosti“ bohatě nahradila. Na−
konec mám i dobrý pocit, protože v závěru
loňského roku jsem do městské pokladny
přispěl 200 Kč. 

Slavoj Skobla, Praha

Chybí mi takový normální lidský přístup
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Mezi Vánocemi a Novým ro−
kem oslavil úctyhodné 90.
narozeniny. Přátelé a kole−
gové mu přáli po telefonu.
Pak se kdesi nakazil koro −
navirem a doslova po pár
dnech zemřel v nemocnici
na masivní, oboustranný zá−
pal plic. S Františkem Fili−
pem, rodákem z Písku, ode−
šla skutečná režisérská le−
genda a někdo, kdo stál
u vzniku televizní zábavy!

„Tatínek pošťák a nachodil
nebo na kole najezdil až 40 km
denně. Roznášel balíčky a čas−
to, když jsem už byl větší, jsem
mu pomáhal. Narodil jsem se
v domku na rohu ulic Alešova a
Na Houpač kách, kde měli moji
rodiče pro najatý byt. Pak jsem
byl pokřtěn v píseckém koste−
le. Tam jsem se i ženil a ma−
minka s tatínkem tam měli po−
hřeb,“ svěřil se nedávno písec −
ký rodák František Filip.

V Písku chodil na gymnázi−
um, a také chodil zpívat na pí−
secký kúr do kostela. Hrál
amatérské di vadlo a pak se
přihlásil na FAMU. Následně
stál u vniku Českoslo venské
televize a udal vlastně trend
televizní zábavy. Stejně tak ja−
ko byl autorem a spoluauto−
rem mnoha seriálů, inscenací,
i televizních filmů. Nesmíme

zapomenout na skvosty, jako
jsou F. L. Věk, Tři chlapy v cha−
lupě, Dnes v jednom domě,
Byl jednou jeden dům, Cirkus
Humberto, Kočár nejsvě tější
svátosti, Dobrá Voda, Ikarův

pád, ale i Bohouš. Nebo jeho
pokračování, které se točilo
právě částečně v Písku.

„Jsem velmi rád, že jsem ve
svém rodišti mohl točit s Kar−
lem Högerem, Blankou Walle−
skou, Stellou Zázvorkovou a
Vladimírem Menšíkem dnes už
legendární film Lístek do pa−
mátníku. To byla krásná prá−
ce,“ svěřil se František Filip.

No a jeho snad nejslavnější 
se riál Chalupáři, který půvo−
dně vůbec nechtěl dělat a ne−
sázel na něj, točil na pomezí
jižních a středních Čech
v Třešňové, ala Višňové u Pří−
brami.

Manželka Františka Filipa
byla po boku svého muže přes

60 let. Ostatky Franiška Filipa
byly ulo ženy do rodinné hrob−
ky na pražských Olšanech.

Po Františku Filipovi tu na−
štěstí zůstává na 600 inscena−
cí, příběhů, filmů a dalších zá−

znamů. Vši chni, kteří s ním
měli tu čest pracovat, o něm
mluvili v superlativech.

„Nejenom že to byl obrovský
profesionál. Ale to byl tak hod−
ný, klidný, laskavý a opravdový
člověk, kumštýř, který to své
řemeslo dokonale ovládal.

A vážila jsem si na něm i té je−
ho člověčiny,“ dodala Jiřina
Bohdalová.

Filip byl také čestným čle−
nem umělecké rady Filmové
akademie Miroslava Ondříčka
v Písku. 

(pru)

František Filip

Seriál Chalupáři: režisér František Filip s Jiřím Sovákem a Josefem Kemrem.

Herci při natáčení seriálu Chalupáři.

– odešla režisérská legenda a rodilý Jihočech



Vážený pane,
v současné době je napro−
sto nepřijatelné, aby kdo−
koli porušoval nařízení
vlády, zvláště když počet in−
fikovaných a neustále přibý−
vajících nemocných je velmi

vysoký. Nikdo
z nás nechce onemocnět
Covidem−19. 
Proto je skutečně nutné do−
držovat všechna nařízení a
to všemi, tedy skutečně
všemi lidmi a Vámi uvede−

ný soudce není žádnou vy−
jímkou. 
Pokud by se Vám to ještě
jednou stalo, máte možnost
svojí námitku sdělit soudci,
který věc soudí, a požádat
jej, aby si „nasadil“ roušku

či respirátor. Po−
kud by na to
soudce nereago−
val, máte mož−
nost vznést ná−
mitku podjatosti. 
Myslím si však, že
podobná praxe
u soudců, kteří
soudí v současné
době, je skutečně

ojedinělá. Já osobně se zú−
častňuji často soudních jed−
nání a mohu konstatovat a
potvrdit, že jsem ani jedin−
krát nezaznamenala, že by
soudce jednal v jednací síni
bez ochrany dýchacích
cest. 

Proto jsem přesvědčena, že
se u Vás jedná o zcela oje−
dinělý případ, který však
lze „napravit“ způsobem
výše uvedeným. Stačí, když
budete mít odvahu soudce
upozornit na jeho nespráv−
né jednání.
Je třeba si uvědomit, že
soudce je člověk jako každý
jiný, a proto se musí každé
nařízení, které mají dodržo−
vat lidé, dotýkat i jeho sa−
motného. Navíc, soudce
musí jít příkladem a nemů−
že se stavět nad zákony a
nařízení vlády.
Přeji Vám vše dobré. 
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Jsem otcem 9leté dcery,
o kterou se nyní s bývalou
přítelkyní a matkou nezle−

tilé soudíme. Matka s nezletilou dcerou se
odstěhovala do jiné oblasti, asi 150 km da−
leko od bydliště, kde jsme spolu žili. Byl
jsem již u jednoho stání, kde mně vyrazila
dech skutečnost, že soudce, který věc vy−
řizoval (soudil), byl v jednací místnosti bez
roušky či respirátoru. Říkal nám, že si mů−
žeme roušku odstranit. Je to správný po−
stup soudce?

odpovídá JUDr. 
Judita Jakubčíková, 

advokátka

EXPRES INZERCE
HLEDÁM pracovníka na stavbu
oplocení na Klatovsku, Domažlic−
ku. Velmi dobré platové ohodno−
cení. Nástup od 1. března 2021.
Solidní přístup. Pro bližší infor−
mace volejte: 733 710 319.
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OTÁZKA: Příspěvek do fondu oprav.
Jaká jsou práva a povinnosti?
ODPOVĚĎ: Jestliže jste vlastníkem
bytu, a tím členem společenství vlastníků
jednotek (SVJ), máte své určené povin−
nosti, mezi něž patří příspěvek do tzv. fon−
du oprav. Tento příspěvek se podle zákona
správně nazývá „zálohy na náklady spoje−
né se správou domu a pozemku“. 

Záloha se upravuje stanovami
Tento příspěvek bývá občas předmětem
sporů vlastníků bytových jednotek. Jed−
nak jde o výši příspěvku, která bývá často
velmi rozdílná. Běžně se pohybuje od 10
až do 45 Kč/m2 podlahové plochy. O výši
záloh rozhoduje společenství vlastníků
v rámci výkonu správy domu. Podle plat−
ného občanského zákoníku musí mít
společenství vlastníků jednotek ve svých
stanovách upravena pravidla, jak se výše
příspěvků na správu domu určuje a jak se
o ní rozhoduje. Většinou to bývá právě
platba z metru čtverečního podlahové
plochy dané bytové jednotky. Někde si
však může společenství vlastníků stano−
vit i konkrétní paušální částku na určitou
bytovou jednotku. Stanovy také určují po−

třebnou procentuální většinu, která může
na shromáždění vlastníků jednotek o výši
zálohy rozhodnout.

Potřebná rezerva
Jiné zálohy na správu domu budou zřej−
mě platit vlastníci malého nového bytové−
ho domu, který byl postaven před pěti le−
ty. Vyšší zálohy pak zřejmě vlastníci star−
šího panelového domu, který stojí před
rekonstrukcí. Žádný dům se samozřejmě
bez oprav neobejde. I výměna kliky nebo
porouchaného zámku něco stojí. Přesto
lze předpokládat, že vlastníci nového by−
tového domu budou platit příspěvek men−
ší. Než bude třeba například opravit stře−
chu nebo financovat rekonstrukci elek−
trických rozvodů, pár desítek let to potr−
vá. Kdežto v domě ze 70. let min. stol. lze
předpokládat, že budou muset vlastníci

provést oprav podstatně více. Na druhou
stranu, až se dům zrekonstruuje a na
účtu SVJ bude k dispozici pro běžné
opravy dostatečná suma, lze takový pří−
spěvek snížit. Dobře nastavená výše pří−
spěvků je prostě krokem k zajištění do−
brého chodu společenství. Navíc vyloučí
překvapení, že při nenadálé havárii budou
muset vlastníci sáhnout hlouběji do
svých kapes a přispět na potřebnou opra−
vu nárazově vyšší částkou. 

Pronájem bytu není na závadu
Ne všichni vlastníci ve svých bytech byd−
lí. Někteří je pronajímají, a není jich málo.
Na současném realitním trhu je mnoho
investičních bytů, určených k pronájmu.
Ne vždy jsou všichni
vlastníci rádi, že se byty
v domě pronajímají.
Stává se, že v některých
případech požaduje
společenství po vlastní−
kovi – pronajímateli, aby
hradil vyšší zálohy, a tím
kompenzoval zvýšené
nároky na údržbu domu.
To však není možné. Po−
dle §1180 občanského
zákoníku přispívá vlas−
tník jednotky na správu
domu a pozemku ve vý−
ši odpovídající jeho po−

dílu na společných částech, nebylo−li ur−
čeno jinak. To, že byt vlastník pronajímá,
nezakládá důvod pro navýšení těchto pří−
spěvků. Nájemníci, kterým vlastník byt
pronajímá, by měli být seznámeni s po−
vinnostmi řídit se pravidly, která jsou pro
užívání domu stanovena (většinou ve for−
mě domovního řádu). Pokud je nebudou
dodržovat, v případě dlouhodobého náj−
mu s nimi může pronajímatel ukončit ná−
jemní smlouvu. Pronajímatel je pak také
odpovědný za škody, které nájemce způ−
sobil. Je na něm, zda a jakým způsobem
škodu uhradí nebo dá věc do pořádku a
následně si to s nájemcem vypořádá.
Vlastník, který byt pronajímá, má stejná
práva a povinnosti přispívat do „fondu
oprav“, jako vlastník, který v bytě bydlí.
Předpoklad některých vlastníků, že ten,
který byt pronajímá a sám v něm nebydlí,
musí platit víc, je mylný. 

Ptáte se..

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

Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
Karel Müller – tel.: 602 145 068
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
tel.: 376 528 626
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
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V závěru minulého roku jsme otiskli
zajímavý příběh paní Lenky Jahodo−
vé z Plzeňska nazvaný „Hedvábné
pohlazení pro naše omlazení.“ Člá−
nek měl velký ohlas a
opět nás přesvědčil
o tom, že i v  covidové
době chtějí být ženy
krásné a přitažlivé.
Proto jsme se s  Lenkou
Jahodovou opět setkali a
zeptali se.
Omlazující terapie hed−
vábnými rukavičkami
u žen slaví úspěch. Čemu
to přisuzujete?
Ženy se chtějí líbit vždy a
všude za jakýchkoliv situ−
ací a tajemství krásné ple−
ti je právě v hedvábné te−
rapii. Sama jsem si ji vy−
zkoušela na sobě, takže vím, o čem
mluvím. Rukavičky z pravého hedvábí
bych doporučila všem ženám, které
chtějí něco udělat pro omlazení své
pleti. 
Jak jste poznala, že hedvábné pohla−
zení omladilo vaši pleť?
Poznali to moji přátelé. Po necelých
3 měsících, kdy jsem začala s hed−
vábnou terapií, se mi okolí začalo ptát,
jestli nechodím na botox, protože
mám takovou jemnou nadýchanou
pleť. Ale abych nemluvila jen o sobě.
Před několika dny byla u mě paní, kte−
rá se mi svěřila, že už po týdnu cítí,
jak se jí pleť na obličeji vypíná. Kůže
má totiž neuvěřitelnou schopnost re−
generace a obnovy. Vlastní láskou

a promyšlenými tahy si může žena
sama sebe omlazovat. 
Jak se zrodil nápad masírovat obličej
hedvábím?

Když to řeknu velice zjednodušeně, tak
za všechno může hedvábný povlak na
mém polštáři, na kterém jsem spala.
Koupila jsem si ho záměrně, protože
jsem se dočetla, že hedvábí má úžasné
vlastnosti na pěstění pokožky. A tady to
začalo. Z hedvábného povlaku jsem si
nechala ušít rukavičky, každé ráno
si dělala masáž a výsledek se dostavil.
V některých dotazech čtenářky nech−
těly věřit tomu, že jste se kvůli hedvá−
bí rozjela do Číny?
Mně nic jiného nezbývalo, když jsem to
s  hedvábnou terapií myslela vážně.
Musela jsem jet do kolébky hedvábí.
Měla jsem to štěstí, že jsem našla fir−
mu, která hedvábí vyrábí od A až do Z.
Není žádným překupníkem.

Co jste zjistila?
Že výroba hedvábí se skládá z tako−
vých čtyř částí. Je to pěstování moru−
šovníků, dále chov motýlů bourců mo−

rušových, rozmotávání hedváb−
ných vláken ze zámotků kukel na
cívky a poslední fází je tkaní lát−
ky z hedvábného vlákna. Hed−
vábná vlákna jsou vlastně vý−
měšky žláz bource morušového.
S čínskou firmou jsem se také
domluvila, že mi rukavičky bude
šít, i když do mé návštěvy o ně−
jakých rukavičkách neměla ani
tušení. Zkrátka podařilo se.
Nyní hedvábné rukavičky nabí−
zíte. Ale jak správně postupo−
vat při hedvábné masáži?
I na to jsem myslela, a proto
součástí rukaviček je i video−

kurz, jak s nimi provádět masáž.
V krabičce s rukavičkami a malým
dárkem jsou přístupové údaje do člen−
ské sekce, kde se vám otevře kurz.
Jedná se o kolekci tří masážních tech−
nik. Ranní masáž slunce, Královský
lifting a Antistresová harmonizující.
Ženy se zde krok za krokem seznámí
s tajemstvím krásné pleti.
Kde kolekci rukaviček dostaneme?
Ženy si ji mohou objednat na mém 
e−shopu (www.luxmaru.cz). Nabízím
tři velikosti a to S, M, L ve třech bar−
vách – zlaté, modré, růžové. Pro vaše
čtenáře mám speciální slevu 25 %.
Stačí, když zadají kód: sleva25. Slevo−
vý kód je bez mezer. Zatím jsem mlu−
vila jen o ženách, ale musím prozradit,
že o hedvábné omlazení projevují zá−
jem také muži.                              (pi)

Terapie hedvábnými rukavičkami 
omlazuje pleť a uvolňuje hormony štěstí

„Masáž hedvábnými rukavičkami je slastný rituál, který omlazuje pleť a záro−
veň blahodárně působí i na duši,“ vzkazuje ženám i mužům Lenka Jahodová.

„Zkuste něco málo udělat pro svoji krásu, právě teď je
ten pravý čas,“ vyzývá naše čtenáře Lenka Jahodová.
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Vánoční prázdniny skončily a my
jsme se opět vrátili k  výuce, která
stále probíhá přes MS Teams. Kro−
mě toho se v současné době rovněž
zaměřujeme na náborovou činnost,
jež pro nás představuje minimálně
v  tomto školním roce velkou výzvu,
neboť probíhá kompletně v on−line
prostředí. Mohli jste nás sledovat na−
příklad na portálu BurzaŠkol.Online,
kde jsme se zapojili do celkem 5 vý−
stav, a to v Klatovech, v Prachaticích,
v  Domažlicích, ve  Strakonicích a
v Plzni. 15. ledna se pak uskutečnil
taktéž náš den otevřených dveří, bě−
hem nějž jste mohli virtuálně navští−
vit naše budovy, položit nám dotazy a
seznámit se s mnoha skutečnostmi
o dění na naší škole. Všem velmi dě−
kujeme za účast a také za všechny
otázky, které jste nám položili, velmi
si vašeho zájmu vážíme. 😊
Lednové dny probíhají i v Sušici v ob−
dobném duchu jako na většině jiných
škol – komunikujeme se  žákyněmi a
žáky, uzavíráme pololetní klasifikaci,
vyučující absolvují různá on−line ško−
lení a webináře dle aktuální nabídky,
k tomu ještě využíváme této doby k in−
ovaci některých prostor školy, kde se
maluje, vyměňují se podlahy či nevy−
hovující tabule apod. A právě při tako−
výchto pracích se stále častěji ukazu−
je, jak jsou zapotřebí takzvané „zlaté
české ručičky“. I na  naší škole by−
chom mohli jmenovat několik oborů,
u  nichž se nám nepodařilo otevřít
všechny ročníky, přičemž k „nejohro−
ženějším“ z  nich patří každopádně
učební obor zedník, jenž je od tohoto
školního roku neobsazen a s čímž se
rozhodně nechceme smířit.
Požádali jsme tudíž o pár slov vyučují−
cí odborných předmětů a garantku to−
hoto oboru, paní Ing. Věru Marešo−
vou: „Můj věk mi dovoluje říct, že mám

s českým stavebnictvím už dlouholeté
zkušenosti. Jako absolventka stavební
fakulty ČVUT v Praze jsem měla příleži−
tost pracovat ve všech oblastech vý−
stavby budov, ve fázi projektování, in−
vestiční přípravě i realizaci staveb. Nyní
se snažím předávat odbornost a zkuše−
nosti žákům oborů zedník a zednické
práce ve Středním odborném učilišti
v Sušici. Osobně mě trápí malý zájem
o tyto obory, přestože je obecně zná−
mo, že dobrých zed−
níků je stále málo a
ti, kteří v tomto obo−
ru pracují, jsou vel−
mi dobře placeni.
Možná odrazuje to,
že samotná zednic−
ká práce se často
provádí venku, i v zi−
mě a je poměrně fy−
zicky náročná.
Ovšem současné
technologie ve sta−
vebnictví prochází
obrovským vývo−
jem, který směřuje
nejen k lepší kvalitě
staveb, ale zároveň
také k ulehčení práce. Taktéž dochází
ke značné specializaci jednotlivých
prací. V praxi už není jen zedník „práce
všeho druhu“, může být odborníkem
vyškoleným například pro provádění
fasád, zateplení budov, sádrokartono−
vých konstrukcí a řadu dalších, pracuje
se speciálními nástroji a pomůckami,
je žádaným zaměstnancem nebo sa−
mostatným živnostníkem. Na zedničině
je pěkné to, že člověk za sebou svou
práci reálně vidí, může říkat: „Tento
dům jsem stavěl, tady jsem pracoval,
toto je moje dílo…“ a bude tady ještě
hodně dlouho. V Sušici má stavebnict−
ví a stavitelství dlouhou tradici, praco−
val zde, mimo jiné, architekt Karel Hou−

ra (1902–1989) a řada renomovaných
stavitelů postavila krásné a účelné bu−
dovy. Dnes působí ve městě několik
úspěšných lokálních stavebních firem.
Právě zde je možné načerpat cenné
zkušenosti v průběhu studia, jak při te−
oretické výuce, tak v praxi. Výhodou
zednických prací je také to, že člověk
nepracuje sám, ne nadarmo se říká
„zednická parta“. Jedna taková dobrá
patra zedníků, šikovných kluků, naši

školu v minulém roce úspěšně opustila
s výučními listy. Přijďte k nám a udělá−
me další dobrou partu, uvidíte!“
Abyste nebyli „ovlivněni“ pouze názo−
rem z naší strany, oslovili jsme i jedno−
ho z  našich loňských absolventů,
Zdeňka Libru, a položili mu několik
otázek.
Zdeňku, kdy ses rozhodl být zední−
kem? Co bylo tím hlavním impulzem? 
„Bylo to průběžně. Už když jsem byl
malý kluk, zhruba od 6–7 let, kdy jsme
se přestěhovali do rodinného domu.
Můj otec je také zedník a při nastěho−
vání rekonstruoval dům, kde jsem mu
už jako malý pomáhal a velice mě to
bavilo. Takže hlavním impulzem byl
můj otec, který mi k této práci dodal
smysl a zábavu a ukázal, že když člo−
věk chce, není to jen dřina a námaha,
jak si spousta lidí myslí.“
Jak ses připravoval na svou budoucí
profesi ve škole (v teorii i během od−
borného výcviku)? Učil ses i mimo
školu?
„Než jsem nastoupil, už jsem pár věcí
uměl, ale hodně udělalo, že jsem se
opravdu moc těšil, každý den, co se
budeme učit a co se bude dělat za prá−
ci na praxi. Praxe mi dala skutečně
hodně, z té jsem spoustu věcí pocho−
pil, něco jsme se učili, a pak to na praxi
dělali, tak se člověk prakticky ani ne−
musel učit, protože věděl např. jak na−
míchat maltu atp. Ale i teorie byla často

dosti zajímavá, když nám pan učitel ří−
kal spoustu informací, které mě velice
zajímaly, a pak jsem i sám ze zvěda−
vosti vyhledával dále, vyptával se ji−
ných zedníků apod. Ano, učil jsem se
i mimo školu, od svého otce. Pokaždé
jsem mu říkal, co jsme se učili, a on mi
plno věcí řekl, ukázal a vysvětlil. Další
lidé, kteří mi pomáhali a leccos vysvět−
lili, byli ostatní zedníci v mém okolí a ti,
s nimiž jsem o víkendech a o prázdni−

nách pracoval.“
Co v současné do−
bě děláš? Kde pra−
cuješ? Co Tě na
zedničině baví?
„Věnuji se řemeslu,
které mě baví, zají−
má a neustále obje−
vuji různé věci, zají−
mavosti a novinky
v tomto oboru. Mo−
mentálně pracuji
v jedné stavební fir−
mě v  Sušici, kde
jsem se také dostal
ke spoustě zajíma−
vých prací, materiá−
lům, lidem, věcem.

Co mě baví? Řekl bych, že vše! Ale sa−
mozřejmě jsou i práce, které se člově−
ku dělat nechtějí, ale to je jako v kaž−
dém oboru. Hlavně mě tato práce baví
z toho důvodu, že vidím jak něco „ros−
te“, buduje se, že něco po mé námaze
zbude a že lidi toto řemeslo dokážou
ocenit. Je to krásný pocit někde jet,
koukat se a říct někomu: ‚Hele, tady ten
dům jsem stavěl, tamhle jsem dělal
tohle a tamto…‘. Obtížné na tomto ře−
meslu je asi nejvíce vnímat to, že toto
řemeslo nikdo moc dělat nechce, toto
je pro mě asi nejvíce obtížné. ☹ Ale
jinak asi jen to, že je člověk často zpo−
cený a špinavý. Samozřejmě k  tomu
patří i to, že musí člověk řadu věcí nosit
a dělat ručně, a ne vždy jsou některé
předměty lehké, ale tam jde jen o zvyk
a časem to člověk přestane vnímat ja−
ko nějakou námahu. Samozřejmě jsou
i věci velice složité, jako počítání, mě−
ření atd., ale to se všechno člověk ča−
sem naučí.“
Zdeňku, moc děkujeme za rozhovor a
přejeme Ti mnoho profesních i osob−
ních úspěchů do budoucna.
Přejeme též všem našim žákyním a
žákům úspěšné zakončení 1. pololetí
a rovněž zveme všechny uchazečky a
uchazeče o  vzdělávání na  naší škole
na virtuální prohlídky. Pokud byste co−
koli potřebovali, můžete nás kontakto−
vat i na našich sociálních sítích. Buďte
zdrávi a zůstaňte s námi! 😊       (pi)

I po Novém roce pokračujeme 
v on−line režimu a rozhodně neotálíme



29Rozhled 1−2/2021

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 buddhistických mnichů a je staré
přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui obje−
vil 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 předá−
vat 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 organis−
mus zbaví nemocí, nebo se dá předcházet nemocem.
REIKI energie rozpouští nádory, záněty atd., rovněž har−
monizuje psychiku a dává radost do života.

w Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno,
automatickou kresbou určím, kde jsou největší problémy
v klientově těle. Výsledek si ještě potvrdím automatickým

písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik
procent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnó−
zu 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 požádat o energii a ona pak
do něho proudí temenní sedmou čakrou a vychází rukama.
Energie vlastně léčitelem protéká a je předávána klientovi.
Obvykle stačí dvě, tři návštěvy, ale mám také klienty, kteří
za mnou jezdí každé dva týdny. Jedno sezení i se stanove−
ním diagnózy trvá 40–60 minut.

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vysokých duchovních záko−
nů, která vychází z dávné tradice a chápání našich 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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Již třetím školním rokem probíhají ve
školách a školkách na Klatovsku zají−
mavé aktivity, jejichž cílem je podpořit
vzdělávání v regionu. V rámci projek−
tu, který má poměrně složitý název –
Místní akční plán rozvoje vzdělávání
zkráceně MAP, se setkávají zástup−
ci škol a školských institucí, pe−
dagogové, představitelé ob−
cí i úřadů a společně s ro−
diči přemýšlí nad tím, jak
zlepšit vzdělávání na Kla−
tovsku. Do projektu je zapoje−
na převážná většina základ−
ních a mateřských škol z Kla−
tovska. Na jednotlivých aktivitách pro−
jektu se podílí i mnoho dalších subjek−
tů jako např. Městská knihovna v Ja−
novicích nad Úhlavou, Vlastivědné
muzeum Dr. Hostaše v  Klatovech,
DDM Klatovy a další.
Posilování vazby dětí na Klatovský re−
gion je jedna z priorit projektu, na které
se na Klatovsku školy shodly a chtějí ji
zajímavou formou řešit. Je to pochopi−
telné, protože problém
odchodu mladých lidí
za prací či vzděláním
do velkých center, který
je vidět ve všech regio−
nech v ČR, je v klatov−
ském příhraničí ještě
umocněn blízkostí Ně−
mecka. Je tedy nutné
budovat u dětí a mla−
dých lidí vztah k místu,
kde se narodili a vyrůs−
tají a motivovat je k to−
mu zde zůstat nebo se
sem v dospělosti zase
vracet. Ve spolupráci
s Vlastivědným muzea Dr. Hostaše byly
proto připraveny programy pro školy,
které přibližují dětem historii i součas−
nost klatovského regionu. Při vycház−
kách s odborníky z muzea poznávají
školáci město Klatovy a jeho okolí z ji−
ného úhlu pohledu, než je při hodinách
dějepisu běžný. V minulém školním ro−
ce také proběhly ve většině škol projek−
tové dny o středověké historii Klatov−
ska, a životě lidí v něm, při kterých si
děti vyzkoušely oblečení, zbraně i před−
měty běžné potřeby. „Tyto aktivity, které
jsou v rámci projektu MAP realizovány,
vycházejí z podnětů škol nebo jednotli−
vých pedagogů a je o ně mnohdy velký

zájem,“ zdůrazňuje Jitka Babková, člen−
ka realizačního týmu projektu. „Ostatně,
kdy se běžně podaří držet v ruce starou
minci, anebo si vyzkoušet, co naši
předkové běžně nosili.“ Ačkoliv tento
školní rok podobným aktivitám příliš ne−

přál, již se připravují programy nové,
tentokrát pro menší děti o regionál−

ních pohádkách a pověs−
tech a pro ty starší bu−
dou nové programy za−

měřené na témata souvi−
sející s poválečným osid−
lováním pohraničí a želez−

nou oponou. 
Dalším tématem, které MAP řeší, je,
jak napomoci k tomu, aby vzdělávání
probíhalo moderní, zajímavou a zábav−
nou formou. Proto projekt školám na−
příklad poskytuje sady knih součas−
ných dětských autorů, vybavení na po−
kusy pro výuku fyziky, ve spolupráci
s DDM zajišťuje praktické workshopy
zdravovědy, nebo setkání se spisovate−
li. Jednou z akcí, na kterou se sjeli žáci
ze všech koutů Klatovska, bylo napří−

klad představení Úžasného divadla fyzi−
ky. Program plný vizuálně zajímavých
fyzikálních a chemických pokusů si bez
problémů získal pozornost všech dětí
i dospělých v plném sálu klatovského
kina. Největší úspěch měl jednoznačně
ohňový kolotoč – až 2 metry vysoká

ohňová spirála, kterou lektoři na pódiu
bravurně vytvořili. Některé děti si také
vyzkoušely držet plamen na holé dlani a
všichni se dozvěděli, proč se nemá ha−
sit hořící olej vodou nebo mnoho dal−
ších informací. „Cílem této akce bylo
vzbudit v dětech zájem o přírodovědné
předměty,“ řekla Gabriela Šindlerová,
manažerka projektu MAP, „doufáme ta−

ké, že představení pomůže fyzikářům
k tomu, aby se pro děti tento často obá−
vaný školní předmět stal lákavější.“ 
Ani mateřské školy na Klatovsku a je−
jich pedagogové nezůstávají stranou.
Všechny mateřské školy, které měly zá−
jem, byly vybaveny Klokanovým kuf−
rem − sadou pomůcek k diagnostice dě−
tí ve všech oblastech jeho vývoje od ře−
či, přes prostorovou představivost až
k pohybovému vývoji. Paní učitelky zá−
roveň měly možnost absolvovat dvou−
denní kurz diagnostiky dítěte. Školky ta−
ké díky projektu navštěvuje klinická lo−
gopedka a pracuje s dětmi, které to po−
třebují, nebo se děti setkávají nad dět−
skými knížkami s jejich autory a další. 
Některé z aktivit s dětmi musely být
v tomto školním roce zatím pozastave−
ny, ale některé pokračují a vzdělávání
pedagogů a setkávání všech, které té−
ma vzdělávání na Klatovsku zajímá, se
přesunulo do on−line prostoru. Jak ale

podotkla Gabriela Šindlerová, manažer−
ka projektu MAP „Všem nám osobní
setkávání chybí a těšíme se, až se bu−
deme moci vrátit k původně naplánova−
ným aktivitám“. 
Podobné projekty, které jsou iniciovány
Ministerstvem školství mládeže a tělo−
výchovy a jsou financovány z Evropské
unie, probíhají na území téměř celé ČR. 

Informace o projektu 
MAP Klatovy
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdě−
lávání II  (MAP II) pro území SO ORP
Klatovy je realizován od 1. března 2019
do 31. prosince 2022 místní akční sku−
pinou Ekoregion Úhlava, z.s.
Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního
vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zabý−
vá se všemi oblastmi  vzdělávání, tj.
předškolním a  základním vzděláváním,
základním uměleckým vzděláváním, ale
i vzděláváním volnočasovým a nefor−
málním. 
Cílem projektu je vytvářet a naplňovat
společný místní akční plán rozvoje
vzdělávání pro celé území, prohlubovat
a rozšiřovat spolupráci mezi aktéry
v oblasti školství a vzdělávání a realizo−
vat konkrétní aktivity na území ORP. 
Projekt je podpořen z EU prostřednict−
vím Operačního programu Výzkum, vý−
voj a vzdělávání.                              (pi)

Ekoregion Úhlava podporuje 
rozvoj vzdělávání na Klatovsku

Podrobnosti a plánované akce v rámci projektu jsou dostupné na webu 
https://ekoregion−uhlava.cz/mistni−akcni−skupina/strategie−uzemi−2014−2020/map−ii−so−orp−klatovy

Fb https://www.facebook.com/MASEkoregionUhlava

Kontakty: Ing. Gabriela Šindlerová, tel. 602 639 762, sindlerova@ekoregion−uhlava.cz
Jitka Babková, tel. 602 179 381, babkova@ekoregion−uhlava.cz
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Vážení spoluobčané, 
dovolte mně, abych se s vámi podělil
o naši trpkou zkušenost, která již trvá
pátým rokem, ale loni byla skutečně
hořká. Protože bych nerad vytrhnul vě−
ci z kontextu, musím začít stručně od
počátku.
Každé 2–3 roky jezdím na aukci do
Hrusic u Prahy k Ing. Vávrovi pro
jednoleté plemenné beránky. Jedná se
o francouzské plemeno Texel, jedno
z nejlepších masných plemen na světě.
K prodeji je vždy zhruba 40–50 berán−
ků a vyvolávací cena za jeden kus je
9.000 tisíc Kč. Pokud má zájem o nabí−
zený kus více chovatelů, následuje
dražba a cena může být i několik desí−
tek tisíc. Mně se letos podařilo vydražit
dva špičkové beránky s  nejvyšším
hodnocením ER (elita rekord) a jeden z
těchto beránků měl nejlepší hodnocení
z těch, co byli v dražbě. S radostí jsem
beránky naložil do přívěsu a uháněl
k domovu. Moje nadšení ale nevydrže−
lo ani 4 měsíce.

Loni v prosinci nás
totiž navštívil vlk 
V podvečer jsem k ovcím pustil toho

nejlepšího špičkového berana a ráno
ještě za tmy jsem ho našel na louce
rozsápaného od vlka. Když jsem zadá−
veného berana viděl, zmocnila se mě
veliká lítost nad jeho ztrátou. Beran
mohl být zakladatelem několika set jeh−
ňat u nás, a pak by šel do dalšího cho−
vu, kde by opět přinášel užitek. A potom
jsem měl obrovskou zlost na adresu
ochránců a příznivců těchto vlků a byl
jsem rád, že v té chvíli nestáli vedle mě.
Jen jsem si opětovně začal přát, aby
stížnost požadující snížení stavu vlků,
která byla nedávno podána k Ústavním
soudu, měla úspěch. Na její podporu
musím také argumentovat tím, že má−
me naše zvířata zajištěna tak dobře, že
se nám ještě nestalo, aby naše ovce
nebo krávy utekly z ohrady, někoho
otravovaly, nebo způsobily někomu
škodu.

Když chce stát umožnit skupině nad−
šenců kochat se pohledem na vlky ve
volné přírodě, tak měl také tyto šelmy
zabezpečit tak, aby nemohly páchat
škody. Za tyto škody se sice vyplácí
náhrady, které však nepokrývají sku−
tečné ztráty. Nikdo nám poškozeným
neuhradí vícenáklady s  tím spojené
(kafilerie, veterinář, léčení zraněných
zvířat).
Další problém je, že se nikdo nezmi−

ňuje o závažné nemoci – „pastorelo−
za“ u ovcí, která se nedá léčit (pouze
preventivně očkovat, což je velice ná−
kladné) a jejíž spouštěč je i stres, způ−
sobený útokem vlka na ovce. 
Vlci pokaždé napadli naše ovce na
mém soukromém pozemku. Ptám se
− mám já špatně zabezpečena zvířata,
nebo má stát špatně zabezpečené své
vlky?
Asi před rokem jsem slyšel v televizi
úvahu od nějaké dvounohé „vlčice“, že
prý o takových náhradách, jaké dnes
dostávají chovatelé, se napřed lidem
ani nesnilo. Paradoxně i já sám si ze
svých daní přispívám na své odškod−
nění. Pro takové lidi mám jasný vzkaz.
Zkuste si představit situaci, jak jdete po

chodníku nebo v parku s vaším pej−
skem a z čista jasna se objeví jiný pes,
který je dostatečně vybaven svojí veli−
kostí i agresivitou, a vašeho miláčka
vám během okamžiku zabije. Vaše ná−
sledující pocity a chování si dovedu
představit. Bude to pro vás a vaši rodi−
nu menší pohřeb. Možná si i řeknete,
proč se tohle té naší šmudlince muselo
stát, nikdy nikomu neublížila. No a vidí−
te, náš beran, kterého jsme měli poj−
menovaného, také nikomu neublížil, ta−
ké jsme ho měli rádi a na rozdíl od va−
šeho pejska, náš beran nám mohl při−
nést mnoho užitku. Rozdíl je v tom, že
vy jste šli po veřejné komunikaci, ale
nám vlci rozsápali berana na mém po−
zemku. A teď to nejdůležitější. Řekl
bych vám, abyste neplakali, protože
dostanete náhradu.

Ochránci a příznivci těchto vlků namí−
tají, že je to původní druh. Samozřejmě
že ano, ale já se ptám, k jakým druhům
se vrátíme a jestli i my se vrátíme do
jeskyň a na stromy. Musíme si uvědo−
mit, že lidí na planetě rychle přibývá a
maso neroste v Kauflandu, ale u země−
dělců, kteří musí každodenně tvrdě pra−
covat. Bez toho by asi mohlo být v na−
bídce obchodů vlčí přední a vlčí zadní.
Evropská unie uvolnila stamilionové
částky na vybudování ohrad na ochra−
nu hospodářských zvířat proti vlkům.
Sám sebe se na to ptám a také si od−
povím. Samozřejmě, že jde o naprosté
mrhání finančními prostředky a na dru−
hé straně zdravotní pojištovny odmítají
proplácet důležité zdravotní zákroky,

konají se sbírky na postižené děti. Já
osobně se dnes už nedivím ničemu.
Vlk není žádným ohroženým druhem,
jak si namlouvají jeho ochránci, ale je
to živočišný druh, který se dokáže hoj−
ně množit jak ve volné přírodě, tak
i v zajetí. Pokud by to byl ohrožený
druh, měl by se umístit do obor, aby
byl pod kontrolou a nedošlo k jeho vy−
hynutí, ale to nehrozí. Přírodní podmín−
ky v naší republice pro volný pohyb té−
to šelmy jsou naprosto nevhodné.
Dotace do zemědělství činí nejvíc ze
všech dotací ČR. Sám bych byl pro
zrušení těchto pokřivených dotací a
udělal bych to tak, aby každý zemědě−
lec byl slušně živ z toho, co vyproduku−
je ze své farmy. To by ovšem zname−
nalo obrovský nárůst cen všech potra−
vin, a to by se nám asi nelíbilo. Dotace

do zemědělství jsou vlastně dotace na
potraviny pro všechny z nás. Jednodu−
še řečeno. Každý člověk, který si koupí
v ČR potravinu, díky dotacím do země−
dělství má ji levnou.
Všem, kteří mě chápou, upřímně dě−
kuji a těm, kteří krátce po narození za−
čali zelenat a také pak později přemýšlet
o teplých místečkách u „státního cec−
ku“ vzkazuji: Nedělejte si z naší přírody
pokusnou soukromou laboratoř, nebo
to dopadne jako s kůrovcem. Jednou
se ukáže a ten čas, myslím není až tak
daleko, že výrobní sféra nebude schop−
na táhnout a živit tuny těchto „makáčů“. 

Jan Rendl, soukromý 
zemědělec z Chvalšovic
Kontakt – 606 540 387

Beran, který vlčí útok nepřežil, zůstal ležet na pastvině.

Jan Rendl hospodaří na rodinné zemědělské usedlosti v pošumavské obci
Chvalšovice, ležící nedaleko Čachrova na Klatovsku. Malebná kopcovitá
krajina v okolí obce je zvláště vhodná pro chov skotu a ovcí. A právě ovce
se staly objektem zájmu nového obyvatele Šumavy – vlka. Pro chovatele
to přineslo o problém navíc, který ovšem sami nevyřeší, protože jak zná−
mo sytý hladovému nevěří. Pan Rendl se proto rozhodl napsat do Rozhle−
du, aby zazněl i trochu jiný než ochranářský názor.

My o vlku a vlk za humny
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n Ve funkci hejtmanky jste krát−
ce a rovnýma nohama jste skoči−
la do unikátní situace, jakou je
pandemie a očkování na covid−
19. Co pro vás je v tuto chvíli nej−
těžší?
q Zásadní pro mě bylo vybudovat
plně funkční očkovací centrum
v našem kraji. A to se podařilo. Co
mě ale netěší, že je v současné do−
bě  nedostatek vakcín, a tak nemů−
žeme fungovat naplno a naočkovat
co nejvíce našich občanů. Zejména
těch nejohroženějších. V našem
kraji se snažíme obyvatele informo−
vat o všem, co se aktuálně děje
a co můžeme jako kraj pro ně udě−
lat. Mám velkou radost, že v první
fázi se podařilo ve spolupráci
s mezigeneračním centrem TOTEM
a městem Plzní zprovoznit telefonní
linky, které pomáhají lidem s regis−
trací k očkování. Prosím, nevíte−li
si rady, tak využijte tuto službu.
Vlastně celou situaci beru jako vý−
zvu a ráda bych, abychom se po
čase mohli s  klidným srdcem
ohlédnout a říci si, že jsme situaci
v Plzeňském kraji zvládli. A neméně
důležité je, aby toto mohli říci také
lidé v kraji. Jako hejtmanka se sna−
žím a budu snažit být tady pro ně.

n Za krátkou dobu se vám poda−
řilo vedle zprovoznění telefonních
linek  zvládnout spoustu věcí. Na
začátku roku se rozběhla očkovací
centra, po kraji jezdí mobilní tý−
my, do systému se nyní už mohou
registrovat i určité skupiny obyva−
tel z  řad veřejnosti. Jak to celé
hodnotíte?
q I přes počáteční potíže, které tok
informací provází, věřím, že zvlá −
dáme aktivně reagovat. A to jak
v systému vzniku očkovacích cen−
ter a mobilních týmů, tak i v distri−
buci samotných vakcín. Děkuji tou −
to cestou za trpělivost a ochotu
spo lu pracovat všem, kteří se podílí
na řešení situace v současné době,
ale také lidem z řad veřejnosti, kteří
často musí čekat na informace.
Společně to zvládneme.

n Plzeňský kraj má sít svých
krajských nemocnic. Jakou roli
hrají v procesu očkování?
q  Naše nemocnice hrají zásadní
roli, protože spolu s Fakultní ne−
mocnicí Plzeň a dalšími zdravot−

nickými zařízeními tvoří páteřní síť
očkovacích center. Naším cílem
bylo zvolit pro očkovací centra ta−
ková místa, kam jsou lidé běžně
zvyklí chodit. Zejména u seniorů je
důležité, aby to pro ně byla místa,
o kterých ví, kde je najdou a nemu−
seli je složitě hledat. Jen připomí−
nám, že krajské nemocnice, a tedy
i očkovací centra jsou ve Stodu,
Domažlicích, Kla tovech a Roky −
canech, dále je doplňuje městská
nemocnice v Sušici, velkou pomoc
nabídla společnost Lé čeb  né lázně
Konstan tinovy Lázně, která očkuje
na poliklinice v Ta cho vě a spolu
s  EUC Klinikou zajišťuje mobilní 
týmy pro okres Plzeň−sever. Vel −
kým očko vacím centrem je pak Fa−
kultní nemocnice Plzeň.

n Jak a kde fungují mobilní
očko vací týmy? 
q Mobilní očkovací týmy fungují
v Plzni při EUC Klinice Plzeň, mimo
Plzeň pak pod krajskými nemoc −
nicemi a také pod společností Lé−

čebné Lázně Kon  s tantinovy Lázně.
Nyní mobilní týmy očkují seniory
v  zařízeních sociální péče. V  tuto
chvíli dokončujeme očkování za−
městnanců a seniorů v těchto zaří−
zeních, kteří měli o očkování zá−
jem. Potěšilo mě, že zájem mezi
seniory byl vysoký a dosáhl zhru−
ba 70 procent.

n Nejvíce obyvatel našeho kraje
žije v Plzni nebo sem dojíždí za
prací. Vznikne právě tady nějaké
velkokapacitní očkovací cen−
trum? Kde by to mělo být?
q Ano. Projekt velkokapacitního
očkovacího centra máme sku −
tečně připravený. Město Plzeň je
nejen místem s vysokým počtem
obyvatel, ale každý den sem 

přijíždí více než třiceti tisíc lidí za
prací a za studiem. Kdy ho ale
spustíme, je nyní předčasné říkat,
vše záleží opět a pouze na množ−
ství vakcín, které budeme mít
k dispozici. Čím dřív ho otevřeme,
tím budu šťastnější, protože to bu−
de znamenat, že máme dostatek
vakcíny a očkujeme všechny, kdo
o to mají z  široké veřejnosti zá−
jem. V  tuto chvíli máme nabídku
několika míst, kde by mohlo být
vybudováno, a do konce ledna
bude me mít místo vybrané. Velmi
důležité bude i to, aby u tohoto
cent ra byl dostatek parkovacích
míst. 

n Z průzkumů vychází, že zájem
veřejnosti se nechat očkovat
je kolem čtyřiceti procent. Jak
chcete lidi přesvědčit, aby se ne−
chali očkovat?
q  Už nyní je patrné, že zájem lidí
o očkování roste. Ukázalo se to,
když se začali očkovat zdravotníci,
kdy v průběhu očkování se hlásili
další zájemci z řad zdravotnického
personálu, kteří měli o očkování
zájem. I mezi seniory je zájem po−
měrně veliký, svědčí o tom nejen
naše údaje o počtu očkovaných
v zařízeních sociální péče, ale také
zájem lidí starších osmdesáti let,
kteří se přihlašují přes centrální re−
gistrační systém spuštěný 15. led −
 na, který byl od 22. 1. ještě upra−
ven zejména v  oblasti rezervace
termínu a místa pro očkování.

Pro širokou veřejnost máme při−
pravenou informační kampaň, kte−
rá by měla lidi přesvědčit o tom, že
očkování je cesta k  normálnímu 
životu. Chys táme se komunikovat
s  občany prostřednictvím všech
regio nálních médií, tištěnými le −
táky, rádiovými spoty a podobně.
Budeme také dodávat informační
letá ky do tří stovek venkovských
prodejen v celém kraji, aby i starší
obyvatelé měli vždy informace při
ruce. Očkování je dobrovolné a já
doufám, že si většina lidí uvědomí,
že tuto situaci můžeme      4

„Vysoká proočkovanost je v současné době
jediný způsob, jak se vrátit k běžnému životu,“

říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová
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4 zvládnout jen s vysokou
proočko vaností, že je to v součas−
né chvíli jediný způsob, jak žít za−
se normální život, potkávat se
s přáteli, cestovat, sportovat nebo
chodit na koncerty. 

n Kde najdou lidé informace
k očkování v Plzeňském kraji?
q Pravidelně aktualizujeme vše
na našem webu, kde jsou pře−
hledně infor mace k  registrač ní −
mu a re zervačnímu systému,
očko  vacím cent rům, ale také obe−
cně k  sa motnému onemocnění
covid−19 včetně odpovědí na nej−
častější otázky. Rych lé infor mace
sdílíme také na našem facebooku,
kde se lidé mohou i ptát. Jsem
v kontaktu se starosty měst a ob−
cí, kteří od nás dostávají informa−
ce včetně letáčků tak, aby mohli
svým obyvatelům například pro−
střednictvím místního zpravodaje
nebo webových stránek obce dát

informace k dispozici. Jsem ráda,
že jsme se dohodli se Západo −
českým kon zumním družstvem
Sušice, Jed−no tou Ta chov, COOP
družstvem Plasy a Západo čes −
kým konzumním družst vem Plzeň

na spolupráci. V  jejich prodej−
nách, které jsou i v menších ob−
cích, naleznou všichni zákazníci
letáky s potřebnými informa ce mi
k očkování. Jedná se o druž stevní
prodejny, které v našem řídce
osídleném kraji mají nezastupitel−
né poslání a považujeme je za
důležitou součást služeb na ven−
kově. Konzu my, hlavně v malých
obcích, vedle hospod, které jsou
teď bohužel zavřené, fungují jako
místa, kde se lidé potká vají, mluví
spolu o všem možném a člověk
se tam nejvíce dozví. Proto mám
velkou radost, že ty informace
k našim obyvatelům dostaneme
i touto cestou.

Očkovací centra v Plzeňském kraji:
Plzeň – Fakultní nemocnice Plzeň, Privamed, 

EUC Klinika Plzeň (Denisovo nábřeží), Zdra−
votní ústav (Purkyňův pavilon)

V Plzeňském kraji –
Klatovská nemocnice, Domažlická nemocnice,
Stodská nemocnice, Rokycanská nemocnice,
Sušická nemocnice, Poliklinika Tachov

Telefonní linky:
Plzeň: 374 780 960 Plzeňský kraj: 374 721 689
Provozní doba:
pondělí – pátek:  9:00 – 15:00 hodin

Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová
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Jednoho svého klienta jsem se
zeptal, co je pro něho štěstí. Bez
většího přemýšlení mi odpově−
děl, že štěstí je to, že nedostal
covid 19. V ten okamžik jsem si
uvědomil, jak nás každodenní
covidová situace negativně
ovlivňuje. Velký podíl na tom
mají média včetně internetu. Od
rána do noci nás nepřetržitě ma−
sírují nejrůznějšími informacemi,
které u většiny lidí vyvolávají
strach. Podle mé věštby je to
u více jak 50% lidí a bohužel to
číslo bude narůstat. 
Roku 2002 vznikla slavná studie,
v níž její autor Jeffrey Johnson
z Columbijské University shromáž−
dil údaje za 17 let pozorování dětí. 
Zjistil, že čím více děti sledovaly
v dětství televizi, tím násilnější
sklony projevují v dospělosti. To se
týká i dospělých, i když ne v tako−
vém množství jako u dětí. Ale už to
trvá rok a vypadá to, že problém
hned tak neskončí. Proto doporu−
čuji sledovat jen zprávy TV Prima,
TV Nova a ČT a to jen maximálně
jednou denně a ne večer před
spaním. Je více než jasné, že ne−

gativní zprávy a nejistota vyvoláva−
jí strach.
Strach je náš největší nepřítel. Do−
stává se do našeho podvě−
domí a zcela nám mění
osud, protože všech−
no máme v hlavě.
Je třeba se rado−
vat ze života a
štěstí je v tom, že
se přestaneme
bát změn. Svět
se nebude věno−
vat tomu, aby nás
učinil šťastnými.
Musíme sami si najít
čas a prostor k tomu,
abychom přijali změnu a
našli v ní radost ze života, štěstí, ži−
votní pohodu. Podle mých věšteb
je to právě strach, který v nás vy−
volá stres a ten je spouštěčem vět−
šiny nemocí.
Základní podmínkou prevence
proti stresu je mít schopnost přijí−
mat energii na 100 procent, dále
minerály, vitamíny a ostatní důleži−
té látky. Posilujte imunitu. Nejlepší
a nejúčinnější prevencí proti stresu
je sex, dále pohyb alespoň 45 mi−
nut minimálně 2krát (lepší 3x) týd−
ně, masáže těla a páteře – zejmé−
na krční části, fyzická práce, pro−
cházky, čtení knihy a hudební tera−
pie. Velmi dobrá jsou dechová (jo−
gistická) cvičení: nadechnout zhlu−
boka až do břicha, chvíli zadržet a
vydechnout ústy. Provádějte 3krát
týdně 10 až 15 minut. Tím prokys−
ličíte mozek. Stres (strach) odebí−

rá z našeho organismu velké
množství energie, vitamínů, mine−
rálů, proto je vhodné užívat vitamí−

ny a minerály, „dobíjet“ or−
ganismus z náhrad−

ních zdrojů energie
(stromy, voda).
Tím současně
posílíme imunitní
systém, což je
zatím jediná
známá mož−
nost, jak zvýšit

odolnost proti vi−
rům a infekcím.

Dbejte na to, abyste
v místnosti měli hodně

světla a čerstvého vzdu−
chu. Nedoporučuji zatahovat žalu−
zie.
Nebojte se změn a dopřejte si čas
a prostor k tomu, abyste je přijali.
Nastala doba, kdy musíte být flexi−
bilní a jak říkám: Není umění dělat,
co nás baví, ale najít zalíbení
v tom, co děláme. Čas od času
musíte být připraveni na změnu,
začít znovu a štěs−
tí je smířit se
s tím, že někte−
ré věci nelze
změnit. 
Když to sdě−
luji svým klientům, velmi
často se mi zeptají, jak dlouho nás
ještě bude covid 19 trápit. V křišťá−
lové kouli vidím, že u nás 2 až 3 ro−
ky a covid bude mít celkem 5 a ví−
ce mutací, což je u každé infekce.
Ale je třeba počítat s tím, že covid

19 se přidá k dalším cca třinácti in−
fekcím, kterých se lze jen obtížně
zbavit. Než bude problém uspoko−
jivě vyřešen, může uplynout 5 až
10 let, protože nejdříve budou mu−
set být vyvinuty vakcíny 2. genera−
ce (cca do roka) a léky (cca do tří
až pěti let). Chlamydie jsou známy
100 let, má je skoro každý a do−
dnes není lék, vždy se jen antibio−
tiky utlumí do spící formy. Chřip−
kou či stresem se vždy probudí.
Už nic nebude jako dříve. Všech−
no máme v hlavě, a proto je nutné
si najít náhradní program jak
v oblasti zábavy, tak mnozí i v ji−
ných a nových pracovních příleži−
tostech. Změna se nepřizpůsobí
nám, práce nemá „nožičky“ a jako
tomu bylo již dříve, bude nutné
cestovat za prací. 
Na současnou situaci nemá
smysl nadávat, protestovat. Asi
každý ví, že tím se problém nevy−
řeší. Je třeba to brát jako osud. Vti−
pálkové straší, že „líp už bylo“. Tak
nebylo, bylo hůř – např. na Černou
nemoc v r. 1272 až 1352 vymřela
třetina Evropy (na dnešní počet
obyvatel je to 250 milionů zemře−
lých). Španělská chřipka, která
probíhala přibližně 2 roky, a to v le−
tech 1918–1920, zabila až 100
milionů obyvatel.
V roce 2019 se psalo, že už nyní

umírá ročně asi 700 000 lidí v dů−
sledku infekcí
od bakterií,

odolných vůči
antibiotikům. Svě−
tová zdravotnická
organizace (WHO)
předpokládá, pokud

svět nepodnikne ra−
zantní akce, že kolem roku 2050
budou bakterie zabíjet ročně 10
milionů lidí.
Na závěr lze jen připomenout, že
každá krize je hnacím motorem
pokroku.              Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Čas od času musíme být
připraveni začít znovu
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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 2021/2022:

Dny otevřených dveří:
z důvodu COVID 19 budeme podávat on−line informace

o studiu na naší škole v sobotu 6. 2. 2021 
a to vždy od 9,00 do 11,30 hodin. 

Kód pro připojení je na www.beanstankov.cz

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

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

Nabídka studijních programů Konzultačního střediska
Vysoké školy Uherské Hradište pro r. 2021/2022. 
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

POZOR NOVINKA

důležité informace na zhora uvedených 
www. stránkách školy.

SLEDUJTE

Celosvětový trh se zlatem a stříbrem
zaznamenává stále vyšší ceny těch−
to drahých kovů. Mnoho z nás vět −
šinou ani netuší, jaké poklady má−
me doma. Ať už se jedná o staré,
poškozené či polámané
šperky, staré mince, zlaté
zubní korunky, stříbrné
příbory, či z módy vyšlé
šperky. Podle světových
komoditních zpráv tlačí
cenu vzhůru obavy ohled−
ně vývoje světové ekono−
miky, kdy se dá čekávat
návrat do předkrizového
období nejdříve za 2 roky.
V neposlední řadě i pří−
padné dopady zadlužování
států a růst inflace. Vše

způsobené světovou pandemií 
koronaviru. Výkup drahých kovů
je v současné době nejrychlejší
a nejjednodušší způsob, jak své pe−
níze znovu zhodnotit. Aktuální cena
na Londýnské burze se pohybuje
okolo 38 000,− Kč za unci. V soula−
du s vývojem české koruny cena
zlata od začátku roku 2020 stoupla
o více jak 10%. „Své zlaté či stříbrné
šperky můžete snadno proměnit na
velmi zajímavé finanční částky,“
konstatuje manager Zlaté Banky,
který podle svých slov stále re −
gistruje vysoký počet zákazníků.

Paní Novotná se rozhodla navští−
vit Zlatou Banku v Plzni a informovat

se o výkupních cenách. „Měla jsem
několik starých prstenů po prarodi−
čích, ale rozhodně jsem je nechtěla
prodat pod cenou. Zaujala mě právě
Zlatá Banka, která nabízí vysoké 

ceny za výkup. A byla jsem sku−
tečně mile překvapena, dostala
jsem přes 12 tisíc korun, za kte−
ré si něco hezkého koupím“ po−
chvaluje si.

O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvěd−
čit. Obslouží Vás příjemný personál,
diskrétní prostředí při výkupu dra−
hých kovů je samozřejmostí. 

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

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

12:30 – 17:00
+420 374 446 552

www.zlatabanka.com

Zlato stále atakuje vrchol

Prodej drahých kovů 
se ve Zlaté Bance vyplatí.

Neváhejte a přijďte se přesvědčit 
ke skutečným odborníkům. 
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Střední odborné učiliště Domažlice
nabízí vedle výučních i tři čtyřleté obo−
ry s maturitou. Pokud se nyní rozhodu−
jete, kam po základní škole, možná
jsou tyto obory určené právě pro vás.
Atraktivní studijní program čeká žáky
technického oboru Mechanik seřizo−
vač v zaměření technologie zpracová−
ní plastů, který má stipendijní podporu
společností Geressheimer Horšovský
Týn. Díky ní si žáci budou nosit peníze
domů už během své praxe, dostanou
příspěvek na dopravu a volnočasové
aktivity, v závodní jídelně mají obědy
zdarma a v létě mohou ve firmě praco−
vat jako brigádníci. Jako absolventi mají
jistou pracovní pozici jako seřizovači,
technologové nebo procesní inženýři.
Strojírenství patří mezi taková prů−

myslová odvětví, kde jsou kvalifikova−
ní odborníci žádaní, a i proto platí, že
poptávka stále převyšuje nabídku.
Stále veliký zájem je o absolventy oboru
Mechanik−seřizovač, ve kterém se žáci
připravují na obsluhu a programování
CNC obráběcích strojů. Ve čtvrtém roč−
níku nyní studuje 27 žáků s vynikajícími
studijními výsledky. To se projevilo
v  soutěžích odborných dovedností,
především Sinumerik Cup 2020, který
probíhal on−line formou prostřednictvím
videokonferencí v programu Teams.
Z 11 přihlášených středních škol a 14

týmů se oba dva týmy z naší školy
umístily na medailových příčkách.
První tým ve složení Jiří Hruška, Jan
Suchý a Matěj Bozděch se umístil na
úžasném 2. místě a druhý tým ve slo−
žení Michael Rubáš, Tomáš Bor a Ka−
rel Herschmann na 3. místě. Technic−

ky nadaní a vzdělaní mladí lidé s obrov−
ským nadšením a zájmem se na trhu
práce uplatní s naprostou jistotou. 
Žákyně čtyřletého maturitního oboru
Kosmetické služby získají cenné prak−
tické i  teoretické dovednosti, které
uplatní nejen v kosmetických salónech,

ale i v dalších oblastech, kde jsou po−
třeba šikovné ruce a znalosti ve spoji−
tosti s důkladnou péčí o zdraví a krásu
pokožky celého těla. Řada kosmetiček,
manikérek či pedikérek v regionu studo−
vala právě na domažlickém učilišti.
Velmi zajímavý je maturitní zkouškou
zakončený obor Gastronomie v podo−
bě L0 + H. Jeho absolventi proniknou
nejen do kuchařského a číšnického ře−
mesla a naučí se mnoho kulinářských
dovedností, ale získají povědomí
i o podnikání v této oblasti, což jim
v budoucnu může zajistit pracovní pozi−
ci ve středním managementu restaurací
a hotelů. Díky rozšířené výuce ekono−
mie se mohou pustit do vlastních pod−
nikatelských záměrů a certifikát IES
(International education society) jim
otevře dveře do zahraničí. Jde o mezi−
národní certifikát, který je v řadě zemí
zárukou kvalitního odborného vzdělání. 
Naše škola je jednou z mála v kraji,
která tento certifikát garantuje. Absol−
venti pak mají velkou výhodu na trhu
práce. V tomto maturitním oboru mo−
hou žáci ve třetím ročníku získat for−
mou závěrečné zkoušky výuční list
oboru kuchař – číšník a pokračovat do
čtvrtého ročníku, kde složí maturitní
zkoušku.
Střední odborné učiliště Domažlice na−
bízí sedm tříletých učebních oborů 4

SOU v Domažlicích nabízí obory
s výučním listem i s maturitou

Stříbrný a bronzový tým soutěže Sinumerik Cup 2020. Zleva: Rostislav Bohman
– učitel Odborného výcviku strojírenských oborů, Michael Rubáš – žák 4. ročníku
oboru Mechanik−seřizovač, Mgr. Zdeňka Buršíková – ředitelka, Jiří Hruška – žák 4.
ročníku oboru Mechanik−seřizovač, loni oceněný ministrem průmyslu, obchodu a
dopravy Karlem Havlíčkem, Karel Herschmann – žák 4. ročníku oboru Mechanik−
seřizovač, Bc. Josef Konop – vedoucí učitel strojírenských oborů. Dole: Tomáš
Bor, Jan Suchý a Matěj Bozděch – žáci 4. ročníku oboru Mechanik−seřizovač.
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4 zakončených učňovskou závěreč−
nou zkouškou. Nyní se zaměříme právě
na obory výuční. Škola si zakládá přede−
vším na těch strojírenských, žáci se zde
ovšem vzdělávají i v oblasti služeb. Mezi
strojírenské učňovské obory patří Obrá−
běč kovů a Strojní mechanik. 
Obráběč kovů je vhodný zejména pro
ty, které baví technika a jsou manuálně
zruční. Žáci se naučí ovládat frézky,
soustruhy a mnohá další zařízení a zís−
kají základy pro práci a obsluhu s CNC
stroji. Na ně se mohou také specializo−
vat. Absolventi získají potřebné znalosti
a praktické dovednosti ze strojírenství.
Díky velké poptávce na pracovním trhu
je absolvování tohoto oboru jistotou bu−
doucího uplatnění.
U oboru Strojní mechanik je základem
zpracování kovů, manuální zručnost,
přičemž si žáci mohou vybírat ještě ze
dvou specializací. Jednou z nich je ná−
strojař, druhá se věnuje obsluze lisů
pro vstřikování plastů. Strojní mecha−
nici potřebují především kvalitní praxi,

která je u nás ve škole na opravdu vy−
soké úrovni. Část odborného výcviku
absolvují přímo ve výrobě u nadnárod−
ních společností např. Gerresheimer,
Rosenberg a v dalších významných če−
ských firmách např. Domako, Kdyni−

um, Elitex, díky čemuž jsou výborně
připraveni na své budoucí povolání. 
Jak už bylo zmíněno, domažlické učiliš−
tě vzdělává žáky i v oblasti služeb. Jde
o obory Kuchař−číšník, Kadeřník a no−
vě i Prodavač. Tento obor byl po letech
otevřen znovu, a to ve spolupráci se Zá−

padočeským konzumním družstvem
Sušice. V jeho rozsáhlé síti prodejen
COOP, které jsou i ve vesnicích, budou
naši žáci vykonávat odborný výcvik. 
Těm, kteří chtějí získat odborné znalosti
a dovednosti v oblasti zpracování dřeva
a dalších materiálů, je určen obor Truh−
lář Vedle poctivého řemesla se žáci na−
učí číst výkresy a dílenské náčrty, pou−
žívat potřebné normy v praxi a zorientují
se v odborném kreslení. Praxe je přitom
čeká v moderně vybavené dílně s nově
pořízeným CNC strojem.
Domažlická škola má ještě odloučené
pracoviště ve Stodě, kde vedle oboru
Kadeřník nabízí vzdělání i v oboru
Elektromechanik pro zařízení a pří−
stroje či ve specializovaném oboru
zaměřeném na informační a komuni−
kační technologie a robotizaci a auto−
matizaci.
Učňovské školství má v Domažlicích
stočtyřicetiletou tradici.

Ředitelka SOU v Domažlicích 
a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková

Dobrý den, prosím o radu. Ve
smlouvě nájmu mám uvede−
nou dobu určitou na jeden
rok s výpovědní lhůtou 2 mě−
síce. Před uplynutím 1 roku
jsem dala písemně výpo−
věď bytu 2 měsíce předem.
V kauci stojí, že celá výše
kauce propadá ve prospěch
pronajímatele v případě ne−
dodržení doby nájmu. Majitel
mi kauci nechce vrátit, že
jsem tuto dobu nedodržela
a předčasně jsem ukončila
dobu nájmu. Já jsem ale da−
la výpovědní dobu 2 měsíce.
Náleží mi tedy kauce, anebo
ne? Předem děkuji za reakci.

Dobrý den, Vaše otázka se
dotý ká více poměrně frekven −
tovaných problému najednou.
Pokusím se je objasnit postup−
ně. V první řadě jsou smlouvy
na dobu určitou uzavírány právě
proto, aby obě strany měly vy−
sokou míru jistoty, že po určitou
dobu bude nájemce hradit ná−
jem a pronajímatel ponechá ná−
jemce v bytě. Zvláštní ujednání
o předčasné (jednostranné) vý−
povědi jsou časté, a pokud s ni−
mi strany nemají problém, pak
je lze ve smlouvě sjednat. Nelze
však takové ujednání zároveň
omezovat možnou sankcí. To
jde jaksi proti smyslu konsensu
nalezenému v nájemní smlouvě.
Není možné, aby jedna strana
souhlasila s určitou rozvazovací
podmínkou závazkového vzta−
hu, ale zároveň trestala její pří−
padné využití. A navíc, s účin−
ností nového občanského záko−
níku jsou veškeré smluvní poku−
ty v nájemních vztazích vylou−
čené, a tedy i neplatné, a to ne−
hledě na dobu, kdy jste nájemní
smlouvu uzavřela. Lze tedy s ur−
čitostí říci, že kauce musí být po
skončení nájemního vztahu vy−
účtována, případně celá vráce−
na nájemci.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Rea lit ní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

PŘIHLÁŠKY do maturitních oborů
lze na školu podat do 1. března
2021. Žáci budou konat jednotné
přijímací testy z  českého jazyka,
literatury a z matematiky. V přípa−
dě nenaplnění kapacity jednotli−
vých oborů vzdělání, ředitelka
školy konání jednotných přijíma−
cích testů do 8. března 2021 zruší.
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HLEDÁM jednoho nebo
dva zaměstnance na
lesnické práce a bagro−
vání na plný úvazek. Byt
je k dispozici. V případě
zájmu mě prosím kon−
taktujte Robert Achatz.
Tel. +49(0)160
91829671. RR 21021

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 70 m2 v pane−
lových i cihlových domech
v Klatovech a Domažlicích.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s  hotovostí.
Celá transakce je dokonče−
na v  řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřeší−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21022

NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3+1 s  lodžií v  Klatovech.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do 3
mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21023

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 2+1/3+1 o min. vý−
měře 50 m2 kdekoliv v Do−
mažlicích. U vyšších pater
podmínkou výtah. Cena do
2,5 mil. Peníze k  dispozici
ihned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21024

PRONAJMU podkrovní byt
2+1 + další podkrovní
prostory v Klatovech. Inf.
na tel. č. 602414548.

PRONAJMU byt 1+1 se
zahradou v  Nýrsku. Tel.:
776566195. RR 21007

PRONAJMU objekt k trvalé−
mu bydlení. Pro náročnější
s  pozemkem. Markyta,
v  KT. Podlahové topení.
Tel.: 602138525. RR
21062

PRONAJMU nový byt
3+kk s terasou v Praze na
metru Stodůlky, Britská
čtvrť.  Jen SMS na
737441365. Zavolám
zpět. RR 21105

PRONAJMU byt 2+1
v  rod. domku, zvláštní
vchod, ústřední topení +
možno přitápět krb. kamna.
Dlouhodobě, slušné jedná−
ní – tel.: 733269735. RR
21066

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel−
kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čis−
té byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme
pouze solidní klientelu, jejíž
výběr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody
energií a klientský servis po
celou dobu nájmu je samo−
zřejmostí. Prázdný byt vám
nevydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
21020

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k  pronájmu po celém
Plzeňském kraji. Nabídněte
nám svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební
schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21021

HLEDÁM k pronájmu neza−
řízený byt (popřípadě do−
mek, chatu) 1+1, 1+kk,
1+0 v  katastrálním území
Plzně v dosahu MHD. Pod−
mínkou vlastníkem domu
právnická osoba (město−

obec, stavební bytové
družstvo, stavební podnik,
církev, železnice a podo−
bně). Doživotní užívání bytu
(jsem už předdůchodového
věku), přihlášení k trvalému
pobytu (z důvodu nároku
na příspěvek na bydlení),
převod veškerých energií
na mne, bez kauce. Odpo−
vědi písemně do redakce,
popřípadě SMS na telefonní
číslo + 420 773095399.
PM 21053 

KUCHYŇSKÝ robot Bosch
nepoužívaný – 2000 Kč,
sada nepoužitého nádobí,
původní cena 7000 Kč – za
polovinu, šicí stroj nový ne−
použitý, pečící el. pekáč –
500 Kč. Tel.: 720141101.
RR 21000

LOŇSKÉ senážní balíky,
průměr 130 cm, 300 kusů.
Cena dohodou. Tel.:
602292538. RR 21036

PALIVOVÉ dřevo krbové.
Dřevo je suché, 33, 25, 50
cm dlouhé, tvrdé (buk, dub,
bříza) – cena 1250 Kč/1
pms včetně dopravy. Tel.:
602940952. RR 21070

LEVNĚ krbovou litinovou
vložku. Vnitř. roz.
36x60x36cm, váha 105kg,
12kW, čelní oplach sklo,
prům. kouřovodu 180mm,
tel.: 737837229. RR
21085

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 5−
6 m x 3 m x 3 m – více ku−
sů, vnější opláštění – jem−
ně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.

Slušovickou buňku, oblože−
nou palubkami. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k okam−
žitému používání. Zajištění
dopravy na místo určení.
Tel.: 604867469. PM
21046 

KVALITNÍ balíkované seno
průměr 150 cm. Klatovsko.
Cena dohodou. Tel.:
602159780. RR 21100

LOŽNICI z 50. let, komplet−
ní: dvoulůžko, 3 skříně,
noční stolky, toaletní stolek,
zrcadlo. Cena  symbolic−
kých 500 Kč. Při rychlém
jednání sleva. Nutný vlastní
odvoz. Volejte jen vážní zá−
jemci. Telefon: 379731258.
RR 21101

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vyso−
kou výhřevností a dobou
hoření. 1000 kg = 4.000
Kč. V Plzeňském kraji DO−
PRAVA ZDARMA. Tel.
604575136. PM 21001 

PRODÁM kvalitní české
dřevěné pelety. Cer tifikát
EN plus A1. 6 mm z pilin ze
smrkového dřeva. Paleta =
1050 kg = 70 pytlů po 15
kg. Paleta = 6500 Kč. V Pl−
zeňském kraji DOPRAVA
ZDARMA. Tel.:
604575136. PM 21002 

PRODÁM požárně odolné
bezpečnostní dveře Solo−
door DPB2, šíře 80 cm, vý−
ška 200 cm, levé, dekor
olše, včetně bezpečnostní−
ho kování Rostex BKR1,
100% stav. Za velmi přízni−
vou cenu. Plzeň. Informace
na tel. 732162602.

PRODÁM silniční betonové
panely, rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté stropní
panely 6 x 1 m, dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň a
okolí. Možnost naložení a
zajištění dopravy. Tel.
603383211. PM 21047 

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak,
cena dohodou. Tel.
604867469 PM 21048 

PRODÁM suché palivové
dřevo, štípaný smrk, 850
Kč za prostorový metr. Tel.
604867469. PM 21051 

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

KOUPÍM silnou dubovou
kulatinu od průměru 50cm,
beru i malé množství, délky
kmenů od 1,5 metru. Tel.:
+420 607234652. RR
21009

KOUPÍM velké kovové mří−
žové gitterboxy nebo jiné
kovové stohovací bedny
s  mříží. Tel.: +420
607234652. RR 21010

KOUPÍM LP gramofonové
desky a staré pohledy. i
celé sbírky. Přijedu.
721442860. RR 21038

KOUPÍM starou vzduchov−
ku. Po armádě a pohranič−
ní stráži, maskované odě−
vy, saka, čepici, rajtky, vy−
znamenání za obranu
vlasti a za službu vlasti,
odznak NB, odznaky vzor−
ných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní odzna−
ky, odznaky vojenských
učilišť, automobilové od−
znaky, plakáty a jiná vy−
znamenání, těžítka ve for−
mě modelů děl, tanků, le−

tadel, letecké uniformy a
vše z pozůstalosti po pilo−
tech apod. Tel.
721730982. PM 21006
tučně

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

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21078

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starou Babetu i
nepojízdnou, Škoda 120 M
a Škoda 130 M, Škoda
100, nová zadní světla, aj.
náhradní díly, celé auto i
vrak. Též náhradní díly na
ČZ motocros, Jawa panel−
ku nebo kývačku, pionýr
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, dobové
prospekty. Tel.
721730982. PM 21007
tučně

KOUPÍM CHROMOVANÝ
GAUČ, křeslo, židli, stolek,
psací stůl, skříň, lustr, lam−
pičku, atd., chrom může
být poškozený. Tel.
603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz
zn. Přijedu PM 20037

PRODÁM pozinkova−
nou nádrž na podvozku
2 až 6 tisíc litrů, ve
velmi dobrém stavu.
Levně. Tel.:
604589329 RR 21077

KOUPÍM FOTOAPARÁ−
TY z  období ČSSR
(Flexaret, Mikroma
apod.), koupím též vě−
ci z pozůstalosti – ná−
bytek, obrazy, chromo−
vé lustry a lampičky,
šavle, bajonety, vzdu−
chovky, porcelán, sklo,
hodinky, odznaky, me−
daile a vyznamenání –
civilní i vojenské, po−
hledy, bižuterii, mince,
vánoční ozdoby. Tel.
603872698 PM 20034 

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

PRODÁM  IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě v
ochranné kleci, roz−
měry: 120 x 100 cm
výška 120 cm, váha
cca. 65 kg, pěkné čisté
od 1.600 Kč, k odběru
v Klatovech. Info na
tel. 722660668. RR
20027
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Již není mezi námi, již
není slyšet známý
hlas, nám zůstalo jen
vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás
tolik rád.
Dne 10. 2. 2021 uply−
ne rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek, dědeček a pra−
dědeček, pan

Jaroslav Brousek z Lub u Klatov.
S láskou vzpomínají manželka Marie a děti
Karel, Jaroslav, Jarka a Marie.      RR 21044

Měl jsem Vás rád a
chtěl jsem s Vámi žít,
vzpomeňte si na mě, já
přece nechtěl odejít.
Dne 3. 2. 2021 tomu
byl 1 rok, co nás
opustil pan

Jiří Sedláček
z Klatov.

Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina
Sedláčkova.                                    RR 21051

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá...
Dne 25. února 2021
vzpomeneme 15. vý−
ročí úmrtí pana

Josefa Lavičky
ze Sobětic.

Za tichou vzpomínku
děkují manželka, syn a
dcera s rodinou. RR 21048

Dne 7. ledna 2021
jsme si připomněli
nedožitých 105 let,
dne 11. února 2021
vzpomeneme 29. vý−
ročí úmrtí pana

Josefa Černého.

Dne 18. února 2021
jsme si připomněli 3
roky, kdy nás opustila
paní

Jaroslava Černá.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají dcera s rodinou, syn s ro−
dinou, vnoučata a pravnoučata.   RR 21049

Oči se zarosily a zaplakaly bolem, když jsme
Ti, maminko, dávali poslední sbohem. Ne−
bylo Ti dopřáno s námi dál být, nebylo na
světě léku, abys mohla žít… 

V našich srdcích Tě
stále máme, není dne,
kdy na Tebe nevzpomí−
náme.
Dne 26. 2. 2021 uplyne
2. smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opusti−
la naše drahá mamin−
ka, babička, prababič−
ka a kamarádka, 

paní Marie Králová z Klatov.
S láskou stále vzpomínají a nikdy nezapome−
nou dcery Dana a Iveta s rodinami, kamarád−
ka Maruš a ostatní příbuzní.              RR 21052

Na hradešickém hřbito−
vě třetí rok tichým spán−
kem spíš. Domů se
nám, maminko, již nikdy
nevrátíš. Na hrob všich−
ni za tebou chodíme,
modlitbou, vzpomínkou
na tebe myslíme.
Dne 2. února 2021
uplynul třetí smutný

rok ode dne, kdy si nás navždy opustila na−
še milovaná maminka, babička, prababič−
ka a teta, paní 

Emilie Kolářová ze Smrkovce.
Děkujeme Ti za lásku, cos nám dala, půl na−
šich srdcí jsi s sebou vzala. S láskou a
úctou vzpomínají dcera a syn s rodinou
a neteře s rodinami.                       RR 21054

V neznámý svět šla jsi
spát. Zaplakal každý,
kdo měl Tě rád.
Dne 14. února 2021
uplyne 10. rok od
chvíle, kdy nás opu −
stila paní 

Ludmila Hošková
z Chudenína.

Dìkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
S láskou vzpomíná manžel Miroslav a syno−
vé s rodinami.                                RR 21053

Dobrý člověk neumírá
v srdci těch, kteří ho
milovali.
Dne 12. února 2021
uplyne devátý smut−
ný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustila
moje drahá manžel−
ka, maminka, babič−

ka a prababička, paní
Marie Bauerová z Klatov.

S láskou a úctou vzpomíná manžel a dcera
s rodinou. Děkujeme všem, kdo vzpome−
nou s námi.                                   RR 21056

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 30. 1. 2021 uply−
nul první smutný rok,
kdy nás navždy opustil 

pan Stanislav 
Duchek z Hoštic.

S láskou stále vzpomí−
ná celá rodina. Děkujeme všem, kteří vzpo−
menou s námi.                              RR 21067

Dne 1. února 2021
uplynul druhý smutný
rok, kdy nás navždy
opustil  

pan Josef 
Aschenbrenner,

učitel hudby z Klatov. 
S láskou stále vzpomíná manželka, synové 
Vít, Jan a vnučka Emička.              RR 20011

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
27. ledna 2021 uplynul
4. rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan 

Josef Hess
ze Zdeslavi. 

Za tichou vzpomínku
děkujeme. Stále vzpomíná manželka a syno−
vé s rodinami.                                 RR 21033

Dne 14. prosince
2020 nás ve svých 83
letech navždy opustil
náš tatínek, dědeček
a bratr, pan

Theodor Martiš.
S láskou vzpomínají
děti s rodinami, sou−
rozenci ze Slovenska
s rodinami, švagr s rodinou a ostatní pří −
buzní. Kdo jste ho měli  rádi, vzpomeňte
s námi, děkujeme.

Dne 15. 1. 2021 uply−
nul rok, co nás opus−
tila paní

Marie Jandovská
z Granátky.

Stále vzpomínají syno−
vé a dcera s rodinou. 

RR 21012
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Dne 27. 1. 2021 uply−
nul první rok od chví−
le, kdy nás opustil 

pan Ladislav 
Duchek z Točníku.
Stále vzpomínají rodi−
če, přítelkyně s rodi−
nou, bratr a sestra
s rodinami a ostatní
příbuzní.                                            RR 21057

Jak tiše žil, tak tiše
odešel, skromný ve
svém životě, velký ve
své lásce a dobrotě.
Dne 19. 2. 2021 uply−
ne 30 let, kdy nás
opustil pan

Antonín Sedláček
z Lub u Klatov.

S láskou stále vzpomíná 
celá rodina Sedláčkova.               RR 21050

Kytičkou květů a ti−
chou vzpomínkou
dne 13. ledna 2021
jsme uctili smutné 30.
výročí dne, kdy nás
navždy opustil pan

Josef Čejka 
z Bíluk.

Stále s láskou vzpomí−
ná manželka a děti s rodinami.     RR 21060

To, že čas rány hojí, je
jen pouhé zdání, stále
jsou v srdci bolest a ti−
ché vzpomínání.
Dne 17. 1. 2021 vzpo −
me neme 4. výročí, kdy
nás navždy opustil 

pan Josef Bureš 
z Klatov.

S láskou a úctou vzpomínají dcera Anna
s manželem, vnoučata a pravnoučata.

RR 21024

Čas ubíhá a nevrátí,
co vzal. Vzpomínky v
srdcích zůstávají dál.
Dne 5. 2. 2021 uplyne
5 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Tibor Péter 
z Nýrska.

S láskou vzpomínají
manželka Vlasta, dcera Lenka, Ilona s rodi−
nami, tchyně Vlasta a všichni, kteří ho znali.

RR 21068

Odešel, jak si to osud
přál, ale v našich srd−
cích a vzpomínkách
zůstává dál.
Dne 17. února 2021
uplyne rok, co nás na−
vždy a náhle v 50 le−
tech opustil tatínek,
strýc, bratr a švagr, 

pan Josef Krýsl z Jiřičné.
S láskou vzpomínají dcery Barunka a Štěpán−
ka, maminka a sestra s rodinou. Děkujeme
všem, kdo jste ho znali, za tichou vzpomínku. 

RR 21041

Kdo byl milován, žije
v našich srdcích dál. 
Dne 6. 1. 2021 jsme
vzpomněli 6. smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila ma−
minka paní 

Jitka Martínková 

a 8. 2. 2021 vzpome−
neme 30. smutný
rok, kdy nás navždy
opustil tatínek pan 

Jaroslav Martínek
z Klatov. 

Za tichou vzpomínku
jménem rodiny děkují

syn Jaroslav a dcera Jitka se svými blízkými.     
RR 21022

Očím jsi odešla, 
v srdcích jsi zůstala.

Dne 18. února 2021
uplyne 20 smutných
let, co nás navždy
opustila naše drahá
maminka, babička a
prababička, paní

Růžena Šlajerová
z Újezda u Plánice.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje ro−
dina.                                             RR 21028

V životě jsou chvíle, se
kterými se člověk ni−
kdy nesmíří.
Dne 16. ledna 2020
uplynuly 3 smutné ro−

ky, kdy nás navždy opustila paní
Růžena Cízlová z Lub.

Moc nám všem chybíš… S bolestí a láskou
vzpomíná manžel, syn a dcera s rodinami.
Za tichou vzpomínku všem děkujeme.

RR 21015

Dne 29. ledna 2021
uplynul 1. smutný rok
od tragické smrti pana 

Jiřího Žabky 
z Klatov. 

S láskou stále vzpomíná rodina 
a zaměstnanci firmy LEVEL.         RR 21108

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.
Dne 20. února 2020
si připomínáme druhé
smutné výročí úmrtí
paní 

Jitky Korcové 
ze Sobětic.

Stále vzpomínají man−
žel, dcera a syn s rodinami.          RR 21058

Těžké bylo se s Tebou
loučit, ještě těžší je
bez Tebe žít.
Dne 19. 1. 2021 uply−
nul první smutný rok
od úmrtí pana

Karla Hanuse 
ze Starého Lázu.

Vzpomíná manželka
s celou rodinou. RR 21087

Dne 31. prosince
2020 uplynulo 30 let
od úmrtí pana 

Františka 
Kacerovského 

z Drslavic. 
Vzpomíná družka a
dcery s rodinami. Dě−
kujeme všem, kdo si
vzpomenou s námi.                        RR 21040

Nikdo to neřekne, nikdo
to nepoví, čím byl tatí−
nek každému z nás. Ni−
kdo ho nevzbudí, nikdo
ho nevrátí, nikdy nám
nezazní již jeho hlas…
Dne 9. 1. 2021 uplynul
20. rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil

pan Vilém Seidl ze Srbic.
S láskou stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.                                      RR 21023
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Nezemøel – kdo žije 
v srdcích živých.

Dne 8. ledna 2021
uplynulo 20 smutných
let od úmrtí pana 
Františka Tesaøe 

z Chudenic.
Stále vzpomínají man−
želka a dìti s rodinami. 

To, že čas rány hojí, je
jen pouhé zdání, stále
je v srdci bolest a ti−
ché vzpomínání.
Dne 31. 1. 2021 by
oslavil 70. narozeniny

Karel Netrval 
z Chudenína.

Stále vzpomíná celá rodina. Děkujeme
všem, kdo si na něj vzpomene.     RR 21003

Již není mezi námi, již
není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpo−
mínání na toho, kdo
rád žil a měl rád nás.
Dne 3. 1. 2021 uply−
nulo 10 smutných let,
kdy nás navždy opus−
til pan

Milan Hranai,
muzikant a hud. skladatel.

Vzpomíná manželka, děti a vnoučata.  
RR 21014

V očích slzy, v srdci
žal, to nejdražší nám
osud vzal. V našich
srdcích Tě stále má−
me, není dne, kdy na
Tebe nevzpomínáme!
Dne 11. 2. 2021 uply−
ne 2. rok od chvíle,
kdy nás navždy opus−

tila manželka, maminka, babička a sestra

paní Jana Rayserová z Lub.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají,
manžel, dcera a syn s rodinami, maminka,
sestry s rodinami a ostatní příbuzní. Za ti−
chou vzpomínku, kdo jste ji znali a měli rádi,
děkujeme.                                     RR 21025

Osud je občas velmi
krutý, nevrátí, co jed−
nou vzal… Zůstanou
jen vzpomínky a v srd−
ci velký žal…
Dne 21. 2. 2021 uply−
ne 1. smutný rok, kdy
nás navždy opustila
paní

Mgr. Eva Hlavatá z Klatov.
S láskou vzpomínají přítel Václav, děti Bar−
bora a Pavel s rodinami a ostatní příbuzní…

RR 21092

Čas ubíhá a velká bo−
lest zůstává.
Dne 17. ledna 2021
uplynul první smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan 

Karel Rubáš 
z Klatov. 

S láskou vzpomínají
rodiče, bratři a všichni kamarádi. Děkujeme
všem, kdo si vzpomenou s námi. RR 21088

Těžko se s Tebou lou−
čilo, těžké je bez Tebe
žít, láska však smrtí
nekončí, v srdci Tě
stále budeme mít.
Dne 5. února 2021
uplyne čtvrtý smutný
rok, kdy nás navždy
opustila naše milova−
ná manželka, mamin−
ka, babička, prababička a sestra

Božena Slívová z Hoštiček.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manžel,
dcera Božena, syn Jaromír, Zdeněk s rodi−
nou a sestra s rodinou. Děkujeme všem,
kdo vzpomenou s námi.                 RR 21016

Dne 16. ledna 2021
tomu bude rok, co
nás opustil pan 

Pavel Halama 
z Bukové 

a nedlouho poté 26. 
ledna 2021 také pan

Josef Odvody 
z Hradiště.

Vzpomeňte na ně
s námi. S láskou
vzpomíná rodina.

RR 21020

Tam, někde mezi hvěz−
dami, máme někoho,
na koho nikdy nezapo−
meneme.
Dne 23. ledna 2021
uplynul 7. rok ode
dne, kdy nás opustil
manžel, tatínek a dě−
deček, pan

Vladislav Kubát z Bystřice n. Úhlavou.
S láskou a s bolestí v srdci vzpomínají man−
želka a dcery s rodinami. Moc nám chybíš.

RR 20785

Dne 16. ledna 2021
uplynul 1. smutný rok
od chvíle, kdy od nás
navždy odešel pan

František Šťastný
z Běšin.

S láskou vzpomíná
manželka Milena a sy−
nové s rodinami. Kdo
jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 

RR 21018

Byla jsi plná života,
Tvá mysl plná snění a
nikdo z nás se nena−
dál, jak rychle se vše
změní. Utichly kroky
i Tvůj hlas, ale Tvůj ob−
raz zůstává v nás.
Dne 14. 2. 2021 uply−
ne 1. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy opustila manželka,
maminka, sestra, teta, babička, prababička

paní Milada Roubová 
roz. Pohanková z Plánice.

S láskou vzpomínají manžel František, syno−
vé Petr a Fanda s rodinami, vnoučata, prav−
noučata a ostatní příbuzní.            RR 21039

Těžké bylo se s Tebou
loučit, ještě těžší je bez
Tebe žít. Čas ubíhá a
nevrací, co vzal, jen lá−
ska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstaly nám…
Dne 9. února 2021
uplyne desátý rok od
úmrtí mého drahého
manžela, tatínka a dědečka, pana

Václava Motlíka z Plánice.
S láskou stále vzpomínají manželka Marie,
synové Václav a František s rodinami.

RR 21043

5. února 2021 uplyne
pět smutných let ode
dne, kdy jsme se s vel−
kou bolestí v srdci na−
vždy rozloučili s naší
milovanou, paní

Aničkou  Jarošovou
z Klatov.

S láskou stále vzpomí−
nají manžel a dcera s rodinou. Děkujeme
všem za tichou vzpomínku.            RR 21063



KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGON−
KU i v nálezovém stavu. Tel.
728209526. PM 21038 

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové
hrnce, hodiny na zeď, ho−
dinky na ruku, dětské ple−
chové a bakelitové hračky,
obrazy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé staré
díly na motorky, mopedy,
pionýry. Prostě vše, co se
Vám již nehodí. Platím ih−
ned – děkuji za nabídky. Tel.
605080878. PM 21040 

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré do−
mácnosti, co bylo k  deko−
raci. Motorky, moped, Pio−
nýr i jen díly na tyto moto!
A různé jiné věci, které již
nepotřebujete. Tel.
737903420. PM 21041 

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou−
pím veškeré staré pojízdné,
nepojízdné veterány, motor−
ky, Pionýry, mopedy, moto
kola, vraky, torza i náhradní
díly – blatníky, rám, motory,
sedla, nádrže, plechařinu,
tachometr, řídítka, moto
helmu, plechovky od olejů
a různé jiné moto věci. Na−
bídněte. Tel. 605080878.
PM 21042 

STARÉ HRAČKY vyr. do r.
1980 – např. autíčka, bul−
dozery, bagry, vesmírná
vozidla, vláčky, vše na klí−
ček nebo bez, na dálkové
ovládání, dále starý betlém,
loutkové divadlo, samostat−

né loutky, hračky můžou
být poškozeny.
anet.a29@seznam.cz, Tel.
603512322 PM 21036

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním nataho−
váním, ale i jiné typy − Sla−
via, Stella, Haenel, Zbrojov−
ka. Dále koupím pivní lahve
s nápisy z 20−30 let, půllit−
ry, porcelánové podtácky.
Pivní pípu, stáčečku, paro−
ží, náramkové a kapesní
hodinky, rádia, mince, re−
klamní smaltované cedule,
moped Stadion motory a
díly k  němu, atd. Tel.
737903420. PM 21043 

KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poškoze−
né, nekompletní. Koupím
starý nábytek – možno i vy−
klizení. Děkuji. Tel.
721127427. PM 21044 

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v  horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel. 603383211. PM
21049 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy i pa−
nelové cesty. Tel.
736139113 PM 21050 

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
motocykly a veterány, staré
bakelit. rádio Talisman, Phi−
lips, Telefunken aj. Hodiny,
hodinky  náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Porcelá−
nové a kovové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do r.
1960. Vykoupím i celou
sbírku, nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel. 608979838.
E m a i l :
antikvs@seznam.cz. PM
21056

KOUPÍM garáž v Klatovech
na východním předměstí
(Rozvoj), poblíž sídliště na
Plánické ulici, v prostorách
u Kolombiny, u tanku a za
fotbalovým hřištěm. Tel.:
721570159. RR 21013

KOUPÍM starší dům nebo
chalupu, vhodnou k rekon−
strukci, tel.: 606916148.
RR 21046

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykoupí−
me vaši chalupu či chatu
v okrese Klatovy a Domažli−
ce. Podmínkou pouze vlast−
ní pozemek a zavedená

elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21019

KOUPÍM garáž v Klatovech
za 250.000 Kč. Tel.:
721666440. RR 21094

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a
zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a výkup že−
lezného šrotu. Tel.:
604867469. PM 21052 

KOUPÍM tento typ křesel a
nábytek do roku 1980.

Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696

a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21079

DARUJE někdo sběrateli
mechanické budíky značky
Prim? Odpovědi písemně
do redakce, popřípadě SMS
na telefonní číslo +
420  705404111. PM
21054 

RODINNÝ DŮM 90m2,
pozemek celk. 950m2,
garáž. Olšany, okr. KT.
Tel.: 723803779. RR
21042

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP − (chromovaný,
dýhovaný, selský), lus−
try, lampy, obrazy,
hračky, hodinky, vyzna−
menání, odznaky a jiné.
Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU. Tel. 603512322
p a v e l . r e j s e k @ s e −
znam.cz. PM 21030
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Čas mírní bolest, ale
nedá zapomenout.
Dne 17. ledna 2021
jsme vzpomněli 4.
smutného výročí, kdy
nás navždy opustil 

pan Bohuslav 
Vejvančický 

z Kroměždic.
Za tichou vzpomínku děkují manželka, syno−
vé s rodinami a sestra s rodinou.  RR 21030

Počátkem února to
bude rok, co nás
opustila kronikářka
městyse, kamarádka a
členka spolků Deše−
nického tvoření, KS
VU3V, Petanque clubu
Dešenice 

Eva Kratochvílová. 
Vzpomínají všichni ti, co jim chybí a měli ji
rádi. Vzkazují: „Evo, chybíš nám”. RR 21084

Dne 25. 2. 2021 uply−
ne 1 rok od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til pan

Václav Havlovic
ze Kdyně. 

Děkujeme všem, kteří
si vzpomenou s námi.
Manželka Věra a ostat−
ní příbuzní.  RR 21034

Těžko se s Tebou louči−
lo, těžké je bez Tebe žít, 
láska však smrtí nekon−
čí, v srdci Tě stále bu−
deme mít. 
18. ledna 2021 uplynul
rok, kdy odešel náš mi−
lovaný manžel, tatínek,
dědeček a kamarád,

Jiří Pálka z Bezděkova. 
S láskou stále vzpomíná manželka Hana
a synové s rodinami. Za tichou vzpomínku
děkujeme.                                       RR 21061

Z očí jste odešli, ale
v srdcích nás všech
stále zůstanete.
Dne 24. ledna 2021
uplynul 2. smutný
rok, co nás opustil
náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan
Vladislav Strnad

z Habartic.
Dne 22. dubna 2021
vzpomeneme 6. výro−
čí úmrtí naší mamin−
ky, babičky a praba−
bičky, paní
Marie Strnadové.

Prosíme Vás, kteří jste
je znali, o tichou vzpo−
mínku. Děkujeme. 

RR 21089       Dcery Zdeňka, Hana a Dana. 

Tvé oči se zavřely, ma−
minko, srdce přestalo
bít, avšak vzpomínky
na Tebe, ty budou na−
vždy v nás žít.
Dne 19. 2. 2021 uply−
ne 3. rok od úmrtí paní
Karoliny Lencové

z Děpoltic.
Stále vzpomínají dcera a synové s rodinami
a ostatní.                                         RR 21090

Nedávno nás opustil náš dlouholetý kolega 
pan František Voráček.

Vzpomínáme. Kolektiv gynekologicko−po−
rodnického oddělení klatovské nemocnice.

RR 21059
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PRODÁM 2 motory z Octa−
vie, tel.: 605325131. RR
21027

JAWA, ČZ, MANET,
STADION… Koupím
staré československé
motocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti. Sluš−
né a seriozní jednání.
Tel.: 607946866. E−ma−
il: klsp@seznam.cz.
RR 21091

PRODÁM VW TRANS−
PORTER T6 2.0 TDI ,
150 Hp, R.v. 2016,
Koupený nový v ČR , 6
míst, serviska, cena
370.000 Kč. Tel
604589329. RR 21074

KOUPÍM jakýkoliv
funkční traktor i bez
SPZ. Tel.: 604589329
RR 21075
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TAŽNÉ zařízení na jakýko−
li automobil, prodej –
montáž, www.e−taznezari−
zeni.cz, tel.: 775104121.
RR 21072

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové i
použité, např. Škoda, VW,
Audi, Peugeot, Citroen,
Ford, BMW, Opel, FIAT,

Hyundai, Honda, Toyota
atd. Tel.: 602834411. RR
21065

PRODÁM Multicar M25,
valník. r.v.86, 53  000 km,
STK do 2022, ve velmi do−
brém stavu. Eko placeno.
Cena 69 000 Kč. Bližší in−
formace po telefonu
603 278 273. 

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI i bez STK nebo i bez
SPZ – dokladů. Koupím ja−
kékoliv moto Babetu, Ja−
wetu, Jawu CZ apod. i ne−
pojízdné. Děkuji. Tel.
605111671. PM 21045 

HLEDÁM k  sobě ženu od
70 let, které je také smut−
no, je sama, nemá si
s  kým popovídat. Ozvi se
70letému romovi. Opravdu
žiju řádně a slušně. Samo−

ta je zlá. Nejsem zlý, a
proto jen vážné volání na
pokec, pak uvdíme. Tel.:
607786333. RR 21004

ROZVEDENÝ, zajištěný
čtyřicátník, pohodový ne−
kuřák s  domkem a zahra−
dou, hledá hodnou ženu
40–45 let k  vážnému se−
známení. Dítě není překáž−
kou. DO, PJ, KT. Tel.:
737923125. RR 21005

STARŠÍ muž s  vlastním
bytem v  Klatovech hledá
vitální přítelkyni, která má
ráda procházky do přírody.
Nejlépe z Klatov a blízkého
okolí. Odpovědi prosím pí−
semně do redakce. RR
21017

HLEDÁM ženu důch. věku,
která by měla zájem o po−
byt na venkově. Jsem též
důch. Žiji ve střediskové
obci. Mohu nabídnout
vlastní pokoj + příslušen−
ství. Mobil: 721216369.
RR 21019

53LETÝ SŠ hledá ženu mi−
lou, inteligentní, se spor−
tovními zájmy. Písemně do
redakce. RR 21064

SUCHE liebe u. ehrliche
Partnerin für ein Leben in
Regensburg. Akademiker,
70+, 180/80, NR/NT viel−
seitig interessier t, aktiv,
idealerweise sollte sie mo−

bil sein, etwas deutsch
sprechen, schlank, attrak−
tiv, unkomplizier t, spor−
tlich, 50–60 Jahre, ohne
Altlasten. Kontakt +49
1715091010, freund.re−
gensburg@web.de

POHODOVÝ, štíhlý 48letý
hledá ženu, i starší, která
je taky sama a chybí jí též

něžný dotek, pohlazení a
hezké popovídání u kávy.
Můžu namazat, namasíro−
vat záda dopoledne. Uví−
tám dlouhodobé přátelské
schůzky bez narušení
soukromí. Piš kdykoliv na
SMS 722512502 – PJ,
PM, DO, Sušice, Horažďo−
vice, KT a okolí. RR
21073

KOUPÍM DVOURYCH−
LOSTNÍ BABETU. Tel.
604589329. RR 21076
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SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rá−
my, motory, blatníky,
staré technické průka−
zy a jinou technickou
dokumentaci aj. Přije−
du a zaplatím na mís−
tě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Tele−
fon: 603237242, e−
mail: flemet@se−
znam.cz. RR 21001

Blahopřání

Poděkování
Moc bychom chtěli poděkovat Advantis Me−
dical, jmenovitě sestřičce Lence Sedlecké, za
obětavou pomoc v péči o pana 

Josefa Langmajera.
Poděkování patří též panu MUDr. Liboru Maxovi
za pochopení a vstřícnost. Rodina

RR 21031
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SPORTOV. 77, 30 L. SRN,
nab. milé ženě oporu ve
všem, plus 4 domy! A
vroucí lásku na rukou, elixír
do 140 let! Tel.:
704532965 – DO. RR
21086

62/170, rozv., zajištěný,
ml. vzhledu, hledá elegant−
ní, dominantní přítelkyni.
Souznění duší. Horšovsko−
týnsko. Pište SMS. Tel.:
607293848. RR 21093

36/185 nekuřák, bezdětný
hledá dívku 16−19 let k váž−
nému seznámení. Nekuřač−
ku, která také hledá partne−
ra pro život. Mám rád filmy
s  akční tématikou, kome−
die, horory a české filmy.
Rád cestuji, chodím na pro−
cházky a navštěvuji kulturní
akce. Jsem z  okresu Be−
roun. Tel. 604969788, e−
mail: lovehvezd@se−
znam.cz. PM 21003 

32 LETÝ MUŽ pracující
v Německu, finančně zajiš−
těný, sport, cestování, ry−
baření hledá ženu k sezná−
mení do 35 let. Toulky pří−
rodou a prožití hezkých
chvil spolu. Tel.
721859993 PM 21029

RÁD POZNÁM sympatic−
kou ženu, nekuřačku s  vy−

řešenou minulostí, ve věku
44−53 let nejen na toulky
přírodu, ale i životem. Muž
54 let z  Plzně, Tel.
605363221 PM 21039 

HLEDÁM k  seznámení ne−
zadanou ženu jakéhokoliv
věku, vzhledu, postavy a
sociálního postavení, se
zájmem o dálkovou pěší tu−
ristiku, pro společné trávení
víkendů (účast na jedno−
denních, víkendových i ví−
cedenních akcích Klubu
Českých turistů, návštěva
kulturních akcí, domác−
nost, popřípadě v  případě
zájmu i něžnosti, mazlení a
sex). Později po seznámení
trvalý společný život v Plz−
ni. Odpovědi písemně do
redakce, popřípadě SMS na
telefonní číslo
+420607828277. PM
21055 

48/175 HLEDÁ sympatic−
kou ženu všeobecných záj−
mů, štíhlejší postavy, tel.
728490087 PM 21057 

HLEDÁM, obyč. hodného
přítele k  vážnému sezná−
mení, do 61 let, kterému
nevadí děti a má je rád. Au−
to vítáno, může být i z  ve−
snice. Tolerance a vzájem−

né pochopení. Jen vážné
nabídky. RR 21029

ŽENA 40 let hledá muže do
60 let na vážný vztah. Tel.:
607129891. RR 21032

75LETÁ pohodová, zdravá
důchodkyně by velice ráda
poznala pána, který se také
cítí osaměle a ještě by měl
vedle sebe rád společnost
kamarádky či přítelkyně.
Čas ubíhá rychle, proč si
ho ještě neužít. Tel.:
734720159. RR 21045

HLEDÁM pohledného muže

z Plzně a nejbližšího okolí
ve věku 60–65 let pro váž−
ný vztah plný porozumění a
důvěry, s vyřešenou minu−
lostí. Osobní setkání. Na
SMS neodpovídám. Tel.
775497976. PM 21005 

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

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice, Horažďovice,
Strakonice a okolí, bližší
info po tel.: 774079111.
RR 21055

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ
PRÁCE – omítky, malířské
práce, betonování, kom−
pletní rekonstrukce byto−
vého jádra, obklady, dlaž−
by, bourací práce a další
práce dle domluvy. Plzeň−
sko, Klatovsko, Sušicko a
okolí. Rozumné ceny. Tel.:
721757399 nebo email:
zednicke.prace11@ema−
il.cz RR 21035

Opravím diplomové, baka−
lářské i semestrální práce
pravopisně i stylisticky.
Volejte: 731446058. RR
21071

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086. RR
21102

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−

ma zanalyzuje vaši situaci a
najde optimální řešení. Dů−
ležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21025

KOUPÍM tento typ židlí a
tento typ komod. Stav ne−
rozhoduje. Stačí napsat

SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21080

PŘEVEDU záznamy z vide−
okazet na DVD nebo fleš−
ku, levně. Tel. 777554484
KŘI PM 21008 

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k  prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se

o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsí−
ce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21026

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako jedi−
ná realitní kancelář v Plzeň−
ském kraji Vám vyplatíme
až 80 % kupní ceny vaší
nemovitosti předem. Peníze
máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21027

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme
technicky i právně a navíc
vyjednáme maximální SLE−
VU! A nezaplatíte ani koru−
nu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na
800888957. PM 21028

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980 a by−
tové doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji prodej
– za odvoz. Tel.: 608887371
/ E−mail: nabytek1980@se−
znam.cz. Stačí napsat SMS
nebo prozvonit. Odpovím.
RR 21081

KOUPÍM štěně boloňského
psíka, děkuji za nabídky.
Tel.: 607839779. RR
21008

SKVĚLÝ sexík s pohlednou
blondýnkou. Kdykoliv bě−
hem dne. Věkově neome−
zeno, slevička. SMS ne.
Volej 731002305. KŘI PM
21004

ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
21037
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