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Milí čtenáři, 
těší mě, že se
opět setkává−
me nad strán−
kami našeho
m ě s í č n í k u ,
který zdarma
roznášíme té−
měř do všech

domácností v okresech Klatovy a Do−
mažlice.

Říjnový Rozhled, který se vám dostá−
vá do rukou, je opravdu trošku výji−
mečný. Je hodně předvolební, téměř
každá politická strana a každé politic−
ké uskupení, které letos kandiduje
svoje zástupce do senátních a komu−
nálních voleb, se chtěla ukázat v tom
nejlepším světle. Není divu, vždyť jen

týden nás dělí od chvíle, kdy budeme
moci, my zdánlivě bezmocní voliči,
projevit svůj názor na to, jak jsme
spokojeni s vedením obce či města.
Sami se v tomto čísle také dočtete, že
ne všude panuje spokojenost občanů
a že od svých zastupitelů požadují
změny v řízení obce či města, ale čas−
to i jejich odchod.  
Jít k volbám je více než nutné a vo−
lební sliby, volební hesla, názory a
tváře kandidujících je dobré si dobře
přečíst a prohlédnout. Výhodou ko−
munálních voleb je opravdu to, že se
všichni tak dobře známe. Víme, že ně−
kdo kandiduje s čirého idealismu, tou−
hy alespoň trochu být přitom, když se
něco v jeho obci či městě bude měnit
a mít možnost říci si své. Zanechat po
sobě alespoň nějakou stopu v pro−
padlišti času. Jiný zas proto, že lepší
práci nemá a být starostou nebo jeho
zástupcem je přeci jen docela dobře
placené, na čtyři roky jisté místo, do−
dávající, jako každá funkce, jisté spo−

lečenské vážnosti. Co na tom, že ně−
kteří z kandidujících nemají mnoho ži−
votních zkušeností ani moudrosti, sta−
čí, když jsou dostatečně sebevědomí
a mají dost odvahy nastavit svoji tvář
a tu druhou skrýt. 

Smutné je, že v některých obcích se
nenašlo dost odvážných, sebevědo−
mých a odpovědných lidí, kteří by
chtěli porovnat mezi sebou své pro−
gramy pro rozvoj svojí obce, a tak to
tam vypadá opět jako za starého reži−
mu, když jsme volili−nevolili jen z jed−
né kandidátky, tehdy Národní fronty,
dnes uskupení party kamarádů a zná−
mých, kteří si možná hrají nějakou
svoji hru malá domů. 

Opravdu jděte k volbám, ať zase za
rok nemusíte hudrat na ty, kteří to tak
špatně vedou. Možná si vzpomenete,
že jste místo k volbám sedli k televizo−
ru, nebo s kamarády k pivku. A pokud
chcete něco ve svém okolí změnit,
dobře čtěte programy, prohlížejte tvá−

ře a vzpomínejte, v jaké souvislosti a
za jakých situacích jste tyto kandidáty
poznali. Komunální volby mají také
jedno malé kouzlo. Nikdo z vás nemu−
sí volit jen jednu stranu, ale můžete si
vybírat a zaškrtáním jednotlivých lidí
si vytvořit zastupitelstvo podle svých
ideálních představ. Co když vám to
vyjde a zastupitelstvo takové bude.
Možná se něco změní k lepšímu. 
To je síla a krása demokracie, která,
i když se nad tím někdy nevěřícně
ušklíbáme, přeci jen je nejlepším za−
tím poznaným způsobem řízení lidské
společnosti. 
Opravdu si myslím, že přes všechny
nepříjemnosti a přes všechny nega−
tivní zprávy žijeme svůj život v báječ−
né době a tohle vědomí si nenechte
nikým vzít. 
Příjemné čtení Rozhledu, odvahu
a rozvahu při volbách a pro vás 
ten nejlepší výsledek vám přeje
Karel Bárta, šéfredaktor.
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Městský ústav sociálních služeb
Klatovy, p.o., Domov pro seniory
Klatovy, Centrum denních služeb
Klatovy zvou širokou veřejnost
u příležitosti Týdne sociálních slu−
žeb na Den otevřených dveří. Koná
se v Domově pro seniory, Klatovy,
Podhůrecká 815/III., v úterý 9. října
od 9 do 18 hodin.

Pro návštěvníky je připravena každou
celou hodinu prohlídka domova a cen−
tra s průvodcem, výstava výrobků
klientů DpS a CDS. Senioři se mohou
zúčastnit od 9.45 do 10.45 otevřené
hodiny společného cvičení a připravena
je i projekce fotografií z činnosti u kávy. 

Bc. Hana Přerostová, 
sociální pracovnice

Den otevřených dveří
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Také se Vám v těle
ozývá tlak, píchání,
křeče? Špatně spí−
te, budíte se a jste
stále unavenější?
Prožíváte z bolestí
stres a nevíte, jak
z toho ven? To je
právě nejvyšší čas
začít se zajímat
o frekvenční meto−
dy řešení svých
zdravotních potíží. 
Právě frekvenční me−
tody mohou na rozdíl

od lékařských zobrazovacích
metod lépe nastínit situaci v or−
ganismu. Fungují na principu
porovnávání vibrací. Počítačový
program porovná vibrace, které
vysílá Vaše tělo s vibracemi růz−
ných patogenů a nemocí, které
jsou obsaženy v jeho
programu. Některé
jsou podobné více, ji−
né méně. To například
na rentgenu vidět není.
Terapeut potom zhod−
notí, co je nejpravdě−
podobnější příčina po−
tíží. K tomu samozřej−
mě potřebuje znát nej−
en fungování počítačo−
vého programu, ale
celého lidského těla. Proto se to−
to bere jako celostní medicínská
péče o tělo. 
Já Vám mohu nabídnout znalos−
ti z oblasti akupresury, energe−
tických meridiánů, fungování tě−
la podle čínského pentagramu,
působení preparátů firmy Joalis,
působení frekvenčního generá−
toru na lidské zdraví, tělových
svící a v neposlední řadě půso−
bení kranioterapie. 

Za šest let, které jsem plně vě−
novala své praxi, jsem získala
spoustu zkušeností o všech
možných souvislostech a dokáži
pomoci u velkého spektra potíží.

Ne každý klient chce o svém
zdravotním stavu hovořit veřejně
v mediích, a tak na mých strán−
kách www.1zapper.cz  nenajde−
te tolik detailních referencí, ale
chodí mi například v SMS zprá−
vách.
Je tedy jen na Vás, jak toho vy−
užijete. Rozhodně to stojí za Vaši
návštěvu v zapper centru. Budu
se na Vás těšit. 

Vaše Hana Bártová

Bolesti neznámého původu www.1zapper.cz
tel.: 606 828 402 

Dr. Sedláka 937, Klatovy
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Jsem vděčný osudu, že jsem se na−
rodil a žiji v jednom z nejkrásněj−
ších regionů České republiky – v re−
gionu s bohatou historií a kulturní
tradicí, v regionu s nádhernou
 přírodou Šumavy a Českého lesa,
v regionu plném malebných míst
a skvělých lidí. 
Narodil jsem se a celý svůj život žiji
v Domažlicích, na Klatovsku jsem
strávil svá studijní léta, kdy jsem nav−
štěvoval Střední ekonomickou školu
v Klatovech. Vystudoval jsem Práv−
nickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze a naprostou většinu svého
profesního života jsem působil u Poli−
cie České republiky, kde jsem postup−
ně vedl útvar vyšetřování dopravních
nehod, službu pořádkové a dopravní

policie a nakonec službu kriminální
policie a vyšetřování – dosáhl jsem
hodnosti plukovníka a jsem nositelem
řady vyznamenání včetně medaile „Za
statečnost“. Miluji svoji rodinu, mám
rád historii, výtvarné umění, jazzovou
a rockovou hudbu a jsem vášnivým
cyklistou.
O politiku, zejména na komunální
úrovni, se zajímám dlouhodobě, ni−
cméně aktivně jsem do ní vstoupil až
v roce 2014, kdy jsem byl za Hnutí
ANO 2011 zvolen zastupitelem města
Domažlice. Nyní Vás oslovuji jako
kandidát do Senátu ve volebním obvo−
du č. 11 v regionu Domažlicka a části
Klatovska. 
Moje senátorská volební kampaň ne−
ní zaměřena na tradice nebo emoce
vás voličů, ale na rozum a svobodné
uvažování. Chtěl bych vás přimět
k zamyšlení se nad koncepčním a
dlouhodobým rozvojem našeho regio−
nu a jeho měst a obcí s pojmenová−
ním jasných potřeb, např. v oblastech
rozvoje dopravní infrastruktury, vytvá−
ření podmínek pro perspektivní inve−
stice, podpory zaměstnanosti a pod−
nikání nebo rozvoje sociálních služeb. 
Práci senátora vnímám především ja−
ko službu veřejnosti a, vedle úkolů vy−

plývajících z ústavního postavení Se−
nátu, zejména jako práci pro vás, ob−
čany našeho regionu. Chci pomáhat
jeho všestrannému rozvoji a aktivně
podporovat a obhajovat smysluplné a
veřejně prospěšné projekty. Mezi své
priority řadím podporu rozvoje regio−
nu v oblasti sociální a zdravotnictví,
spočívající v zajištění dostupné a kva−
litní zdravotní péče pro občany, nebo
v rozvoji bytové výstavby včetně přija−

telného nájemního bydlení pro mladé
lidi a seniory. Za velmi důležitou oblast
považuji také ochranu životního pro−
středí našeho krásného regionu
umožňující současně jeho rozumné
využívání pro volnočasové aktivity
zdejších občanů i návštěvníků. V ne−
poslední řadě bych se chtěl věnovat
i otázce bezpečnosti občanů našeho
regionu, a to nejen proto, že jsem pře−
vážnou část svého života zasvětil pro−
sazování práva a spravedlnosti. V Se−
nátu bych rovněž rád podpořil snahy

a iniciativy vedoucí k omezení byrok−
racie, zásadnímu snížení počtu stát−
ních zaměstnanců a progresivnímu
urychlení elektronizace státní správy a
samosprávy. Za důležité považuji rov−
něž omezení rozsahu povinností výko−
nu státní správy pro města a obce, a
naopak rozšíření vlastních pravomocí
samosprávy. 
Nejsem politický matador a nemám
za sebou řadu exponovaných politic−
kých funkcí – nebyl jsem senátorem,
poslancem, hejtmanem ani starostou
− do Senátu kandiduji poprvé. Ctím
korektnost, otevřenost, slušnost, zod−
povědnost a základní morální principy.
Závěrem mi dovolte pozvat vás
všechny k volbám – přál bych si, aby
volební účast byla co nejvyšší, obča−
né nebyli apatičtí a aktivně se zajímali
o věci veřejné. Proto, ať jsou vaše pre−
ference jakékoliv, využijte svého práva
ovlivnit či změnit věci kolem vás a
projevte svůj názor hlasováním. Bude
mi ctí i velkým závazkem, pokud se
takto rozhodnete podpořit právě mě.

JUDr. Miroslav Vokáč

Proč kandiduji do senátu
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Mobilní dům 3+1 (939 m2), Rybník, 
okr. Domažlice
Prodej mobilního domu na rovinatém pozemku
v zástavbě novostaveb RD. IS: voda−obecní vodo−
vod, elektřina 220/380 V, septik. Na pozemku se
nachází dřevěná chatka a plechová kolna. 

Vřele doporučujeme! � 734 319 302

699 000 Kč

2 799 000 Kč
RD 7+kk/G (951 m2), Vlčnov, okr. Klatovy
Prodej dvou rodin. domů (4+kk, 3+1) s vlastním
vstupem. IS.: el 230/400V, septik, voda – kopaná
studna, průtočná studánka, topení –  lokální na tuhá
paliva + krbová kamna. Na pozemku je sklepní pro−
stor s vlastním krbem, jezírko a prostorná zeměděl−
ská stavení řešené jako kotelna, garáž či stodol.

� 734 319 301

2 299 000 Kč 

Chata 2+1 (704 m2), Nebřeziny (Plasy)
Nabízíme k prodeji pěknou dřevěnou chatu na pozem−
ku 704 m2 v u obce Nebřeziny (Plasy) o zastavěné plo−
še 31 m2 v blízkosti řeky Střely. Chata je s obytným
podkrovím a je ve velmi dobrém stavu. 1.NP: terasa,
kuchyně, malý pokoj; 2.NP: ložnice. IS: voda – vlastní
vrt, el. 220/380V, topení: lokální tuhá paliva, suché
WC. Na pozemku se dále nachází zděná garáž a dílna.
Krásná, klidná lokalita. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

799 000 Kč599 000 Kč 

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

950 000 Kč
RD 6+1/G (1341 m2), Myslív, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji rodinný dům. IS.: el 230/400V,
septik, voda – obecní vodovod, topení –  lokální na
tuhá paliva. Cca 300 m od rodinného domu se na−
chází pozemek o velikosti 780 m2, na kterém je
povo lena stavba RD. Ukazatel energetické nároč −
nosti: G – probíhá vypracování PENB, údaj bude a
ktualizován. 
Vřele doporučujeme � 734 319 301

1 299 000 Kč

Chata 3+1 (466 m2), Pačejov−nádraží
Prodej zděné podsklepené chaty s  terasou a pod−
krovím o zastavěné ploše 60 m2. 1.NP: obývací po−
koj, kuchyně, prostor na vybudování sociálního
zaří zení.; 2.NP: 2x pokoj. IS: voda – vlastní studna,
el. 220/380V, topení: lokální TP, suché WC. 

Vřele doporučujeme! � 734 319 302

650 000 Kč

GG DD

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

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

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

Chata 2+kkB (40 m2) , Vranov u Stříbra
Nabízíme k prodeji pěknou dřevěnou chatu s omít−
nutím s balkonem a zádveřím. Chata je částečně
podsklepena. Objekt se nachází cca 50m od vody
– nehrozí zaplavení. IS: elektřina 220/380V, tope−
ní: lokální tuhá paliva, WC, studna cca 150 m od
chaty. Krásná, klidná lokalita. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302



Český zahrádkářský svaz (ČZS) vy−
užívá všechny dostupné možnosti a
prostředky k tomu, aby mezi svými
členy, ale i mezi širokou veřejností
rozšiřoval poznatky, vědomosti a do−
vednosti získané při pěstování a
šlechtění ovoce, zeleniny a květin.
Jednou takovou možností je i výsta−
va, kterou Územní sdružení (ÚS)
ČZS Klatovy společně se Střední
školou zemědělskou a potravinář−
skou Klatovy pořádá pod záštitou
pana senátora Jana Látky, za finanč−
ní podpory Plzeňského kraje a MZe
ve dnech 5. až 8. října 2018.
Výstava se bude konat v sále a v při−
lehlých prostorách SŠZP v ulici Ná−
rodních mučedníků s přístupem z uli−
ce Žižkova. Při této příležitosti se za−
hrádkáři pokusí předvést návštěvní−
kům výstavy, jaké ovoce, při správné
odrůdové skladbě, lze na našich za−
hradách vypěstovat. Praxe ukazuje,
jak je důležité při obnově, případně při
zakládání zahrad, vybírat odrůdy odol−
né proti strupovitosti a nízkým teplo−
tám a omezit tak ztráty na pěstova−
ném ovoci na minimum.

Na pořádané výstavě se vám organi−
zátoři pokusí představit právě takové−
to ovoce, které není nutno chemicky

ošetřovat a které je nádherné nejen
pro oči, ale potěší i chuťové buňky. 
Nově letos vystavovatelé zařadili do
programu výstavy dvě přenášky
o pěstování brambor. Součástí před−

nášek bude i degustace brambor spo−
jená s ochutnávkou výrobků z bram−
bor. To vše se uskuteční péčí šlechti−
telské stanice VESA Velhartice a SŠZP
Klatovy v sobotu dne 6. 10. 2018.
Mimo uvedené výpěstky ovoce bude

možno na výstavě zhlédnout i široký
sortiment okrasných keřů a květin. 
Organizátoři výstavy nezapomněli ani
na ochranu rostlin před škůdci a choro−
bami. K tomu bude sloužit nejen odbor−

ná poradenská služba, ale i vzorky pří−
pravků k tomuto účelu určených. Kdy a
jak přípravky na ochranu rostlin použí−
vat, poradí účastníkům výstavy odborní
instruktoři ČZS. Pokud potřebujete určit
odrůdu ovoce, nebo máte na zahradě
něco, čemu nerozumíte (list, větvičku,
plod apod.), vezměte to s sebou na vý−
stavu a společně se poradíme.
Prodejců bude na výstavě celá řada.
Jablka letos prodávat nebudeme, ale
ke koupi budou upomínkové předměty
včetně drobností pro děti. Moravská
vína a burčák bude nabízet prodejce
z Moravy a med a medovinu budou
nabízet místní včelaři. 
Organizátoři uvedené akce přejí všem
návštěvníkům příjemné zážitky z vý−
stavy. Vystavovatelům kýžené výsled−
ky a soutěžícím radost z dosaženého
úspěchu. Současně organizátoři dě−
kují všem, kdo se na výstavě podílí a
to jak vystavovatelům, tak soutěžícím. 

Ing. Josef Novotný, předseda 
územního sdružení ČZS Klatovy 
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Výstava Zahrada Pošumaví XI.

Klatovští zahrádkáři budou vystavovat



9Rozhled 10/2018



10 Rozhled 10/2018

Zdravotnická záchranná služba
Plzeňského kraje (ZZS PK) je nej−
větší příspěvkovou organizací
kraje. Zhruba 700 zaměstnanců se
podílí na záchraně života a zdraví
obyvatel. O tom, jak se to daří
v oblasti Sušicka a Šumavy, kam
míří mnoho turistů, jsme se zepta−
li radní pro zdravotnictví Mileny
Stárkové.
n Na kterých místech má ZZS PK
své základny?
Největší základna je v Sušici. Během
dne jsou k dispozici tři výjezdové
skupiny, v noci dvě. Lékař je ve služ−
bě nonstop. V Horažďovicích a na
Modravě máme jednu posádku bez
lékaře. Pracovní podmínky záchra−
nářům neustále zlepšujeme, v Sušici
i na Modravě mají k dispozici nové
moderní prostory. Otevřením základ−
ny na Modravě v roce 2015 jsme do−
stáli zákonné 20minutové povinnosti
dojezdu sanitky v oblasti Šumavy. 
n Jsou kapacity v oblasti dosta−
tečné?

Největší vytížení záchranářů je logic−
ky v Sušici, nejmenší na Modravě.
Aby záchranáři neztratili potřebnou
erudici, v rámci oblasti základny stří−
dají. Samozřejmě se může stát, že
v daném okamžiku je „v akci“ více
sanitek najednou. Takovou situaci

operativně řeší dispečink v Plzni.
Pro závažné a vzdálené případy při−
volá vrtulník. Počet vzletů rok od ro−
ku stoupá především proto, že rych−
lost takového zásahu zkracuje utr−
pení pacienta a zvyšuje šanci na je−
ho život a zdraví. 

n Jaké dopady má uzavřené lůž−
kové chirurgické oddělení sušic−
ké nemocnice?
Významně poklesl počet chirurgic−
kých pacientů, kteří jsou směrováni
do místní nemocnice. Dříve sanitka
3/4 pacientů s chirurgickými problé−
my vezla do Sušice, ostatní do Kla−
tov, ojediněle do Strakonic. Dnes
většina těchto pacientů míří do Kla−
tov. Přesto má chirurgická ambulan−
ce v Sušici smysl, neboť se postará
o ty, které není nutno hospitalizovat.
Zkrátí se tak čas zaneprázdnění zá−
chranářů o transport do vzdálenější
nemocnice. Zdravotnický personál
se snaží, aby při vlastním předávání
nemocných v Klatovské nemocnici
nedocházelo ke zdržení výjezdové
skupiny a ta se mohla rychle vrátit
na základnu. Ze všech statistických
dat vyplývá, že zatím není nutné na−
vyšovat počet výjezdových skupin
v dané oblasti.                              (pi)

Zdravotnická záchranná 
služba na Sušicku

Milena Stárková

Počet vzletů Letecké 
záchranné služby

Rok Klatovy

2016 116

2017 148

2018* 106

*2018 – data k 16. 9. 2018
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PŘIJĎTE SE PODÍVAT JAK   
PROHLÍDKY VÝROBY KAŽDÝ ČTVRTEK OD 14:30 DO 16:30 HOD.

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

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

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

339 01 Klatovy ▪    ▪   e ook @pracevklatovech
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Jediné české lázně, které skloubily
lázeňství s přírodou, zemskou ener−
gií a historií. Poddejte se léči−
vým účinkům šumavských
bylinek a načerpejte síly
v přírodní jeskyni Park−
hotelu v Kašperských
Horách.
V předchozích 7 dí−
lech jsme Vás velice
podrobně seznámili
s nabídkou služeb, kte−
rou najdete v Parkhotelu –
Šumavských bylinných láz−
ních v Kašperských Horách. Dnešní
informace jsou o tom, jak a kde si
vybrat, objednat a v neposlední řadě
uhradit pobyt.
Pro rok 2019 jsme pro Vás připravili
15 pobytových „balíčků“ od dvou až
po šest nocí. Veškeré pobyty jsou na−
bízeny s polopenzí a jsou doplněny
o časované a nečasované procedury.
Pobytové balíčky jsou jednak cenově
zvýhodněné proti tzv. pultovým cenám
a dále garantují 100% čerpání proce−
dur, které jsou součástí „balíčku“.
Proto, abychom Vám garantovali čer−
pání všech procedur s dostatečnou
časovou rezervou pro Vás a naše pra−
covníky, obdržíte již při příjezdu na ho−
tel lázeňský průkaz, kde jsou procedu−

ry načasovány. Naši snahou je pláno−
vání procedur na dopolední nebo od−

polední hodiny tak, aby byl čas
i na výlety do okolí a případ−

né další aktivity. Procedury
v balíčcích není možné
zaměňovat za jiné. Host
má možnost si v přípa−
dě volné kapacity lázní
dokoupit další procedu−

ry dle vlastního uvážení,
případně na základě dopo−

ručení našich pracovníků.
Doporučujeme denně jednu tzv.

velkou proceduru (vana, masáž, pára)
a maximálně jednu lehkou proceduru
(např. Priessnitzův chodník, speleote−
rapie, parafín). Stává se velmi často,
že hosté i při krátkém pobytu mají zá−
jem vyzkoušet vše, co nabízíme, ale
neuvědomují si, že to rozhodně není ku
prospěchu jejich zdraví. Velmi důležitý
je také odpočinek. Vyrazit po dopoled−
ních procedurách na horské kolo nebo
náročný výlet rozhodně nedoporučuje−
me. Veškerá naše nabídka „balíčků“
včetně ceníku jednotlivých procedur je
na našich webových stránkách
www.sumavskelazne.cz. 
V případě zájmu o zakoupení pobytu si
jej můžete objednat přímo z našich we−
bových stránek nebo na e−mail. adre −

se: recepce@parkhotel−sumava.cz.
Pro závaznou rezervaci pobytu je po−
třeba uhradit zálohovou platbu ve výši
50% hodnoty pobytu. Druhou polovi−
nu pak doplatíte při ukončení pobytu
přímo v hotelu. Pokud jste se rozhodili
věnovat pobyt jako dárek, zašleme
Vám na Vámi vybraný pobyt dárkový
poukaz, kde je již přímo rezervovaný
termín, nebo období platnosti
poukazu. Zde ovšem vyža−
dujeme platbu ve výši
100% před odesláním
poukazu. Máte sa−
mozřejmě možnost
využít mimose−
zonního období,
kdy jsou pobyty
cenově příznivější.
Nemusíte mít ale
ani strach z hlavní
sezony, případně ter−
mínů v období školních
prázdnin, prodloužených víkendů
apod. Hotel je již sedmým rokem
Adults Only, tzn. že děti nemají do ho−

telu přístup. Obsazenost hotelu je po
celý rok konstantní a jeho velikost a
zázemí Vám garantují klid a pohodu.
Pro klid v hotelu a jeho okolí je důleži−
tá i informace o tom, že nezajišťujeme
firemní akce, svatební hostiny, oslavy
narozenin, neubytováváme skupiny
(autobusy). Věnujeme se výhradně
hostům, kteří k nám přijíždí za produk−

tem Šumavských bylinných lázní,
za klidem a relaxací a aktiv−

ním pohybem v šumav−
ské přírodě.

Přes veškerá poziti−
va mají Šumavské
bylinné lázně jedno
velké omezení, a to
se bohužel týká
hostů, kteří mají

pohybové omezení.
V celém objektu je

velké množství schodů,
které nelze nijak jinak překonat než
chůzí. Charakter budovy neumožňuje
tento handicap řešit pomocí výtahů
a šikmých ploch.                           (pi)

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

recepce@parkhotel−sumava.cz.

Šumavské bylinné lázně (díl 8.)
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www.nestraniciklatovy.cz
www.facebook.com/nestraniciklatovy

NESTRANÍCI

místostarosta, 41 let  
 66 let

MUDr. Michal Janek
 

 69 let
 

 59 let

1

fyzioterapeut, 38 let

projektant, 35 let

provozovatel bistra 
Vlaštovka, 44 let

 
 61 let

právník, 35 let  
 46 let

 
 DiS. fotograf, 65 let

2 3

4 6 7 8 9

10 11 12 13 14
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n Po promoci na LF UK v Praze získal atestaci v oboru oftalmologie na očním oddělení NsP Příbram
n V roce 1985 na třináct let nastupuje do funkce primáře očního oddělení nemocnice v Klatovech
n Od roku 1998 dalších třináct let zastává pozici vedoucího lékaře Centra mikrochirurgie oka v pl−

zeňské OFTĚ
n Spolu s prof. Kuchynkou obdržel roku 2008 jako první zcela nové ocenění věnované Českou spo−

lečností refrakční a kataraktové chirurgie za přínos v rozvoji implantace umělých čoček v očním
lékařství v ČR

n Ve třech po sobě jdoucích volebních obdobích byl zvolen jako radní města Klatovy. Tuto funkci vy−
konává i v současnosti

n Už desátým rokem je externím pedagogem na Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni
n V roce 2013 mu bylo uděleno čestné členství České oftalmologické společnosti
n Od roku 2013 je operatérem Očního centra Praha, roku 2015 začal znovu vypomáhat jako operatér

klatovské nemocnice
n Mezi lety 2010−2013 vykonával mandát poslance Parlamentu ČR

„Bylo by mi ctí být zvolen do Senátu,“

Petr Gazdík, poslanec a předseda hnutí STAN:
„Michala Janeka znám jako kapacitu v oboru, je skvělým
očním lékařem, který se ale neuzavírá do svého oboru, zají−
má se o svět kolem sebe, o politiku, přemýšlí, jak život
u nás zlepšit. Nadto je to výborný kamarád, za kterého dám
ruku do ohně. Lidé s jeho zkušenostmi, poctiví, pracovití, li−
dé s vizí, jak by společnost měla vypadat, rozhodně do Se−
nátu patří.“

Jaroslav Lobkowicz:
„Pana doktora jsem poznal, když mi
operoval šedý zákal. Později jsme
spolu zasedli společně do lavic
v Poslanecké sněmovně. Vážím si
ho pro jeho preciznost a jeho klid−
nou povahu, vlastnosti, které jsou
v Senátu zapotřebí.“

říká kandidát na senátora TOP 09 s podporou STAN Michal Janek
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Chcete opravdu přestat kouřit?
Pokud jste si naprosto jisti, pak má−
me pro vás zaručenou metodu. Ti,
co ji vyzkoušeli, dnes nekouří a vře−
le ji doporučují. Tato metoda má
hlavní výhody v ob−
rovské pomoci potla−
čení závislosti na fy−
zické úrovni. Výho −
dou terapie je rych−
lost, úspěšnost, nu−
lové vedlejší účinky
a bezbolestnost. Do −
po ru čuje se všem,
kteří se rozhodli skon −
covat s cigaretou,
kromě těhotných žen
a lidí s kardiostimulá−
torem a epilepsií. 

Specialistou pro biorezonanci
je společnost BICOM PLZEŇ, kte−
rou najdete v krásných prosto−
rách zrekonstruované vily na
Masary kově třídě 140 v Plzni –
Doubrav ce. Firma navíc zakou −
pila již čtvrtý přístroj BICOM 
Opti ma II. generace, čímž rozší −
řila kapacitu výkonů a zkrátila
čeka cí doby na minimum. Terapii
je tak možné provádět až u čtyř
klientů současně, pokud se sa−
mozřejmě jedná například o čle−
ny rodiny nebo skupinu známých.
Procedura tak netrvá 4 x 1,5 ho−
dinu, ale všichni jsou obslouženi
za 1,5 hodiny.

„Vyzkoušel jsem spoustu
náplastí, tabletek apod. BICOM
zabral tak, že již 3 měsíce si
na cigaretu ani nevzpomenu.
Vynikající rozhodnutí přestat

s BICOM PLZEŇ,“ říká odnaučený
kuřák 38letý Petr z Plzně, který po
zkušenosti poslal na tuto odvykací
metodu i manželku. Ani ona už si 
nezapálila.

Jak vlastně metoda
odvykání na přístroji
BICOM Optima fungu−
je? Tato terapie laicky
řečeno vymaže chuť na
cigaretu. „K terapii je
potřeba nedopalek vaší
poslední cigarety, ze
které přístroj nasnímá
frekvenční vzorek. Ten −
to vzorek se pak pomo−
cí eliminačního progra−
mu přes přiložené elek −

trody pustí do těla. Tímto se zastaví
vaše abstinenční příznaky, nikotino−
vý hlad a nutkavá chuť na cigaretu,“
popisuje specialistka Štěpánka Šlaj −
so vá ze společnosti BICOM PLZEŇ,
kde můžete terapii absolvovat.

„U nás máme 80 – 90 % účin−
nost této metody, vyhodnucujeme
ji každý měsíc. Většina lidí absolvu−
je první placenou terapii odvykání
kouření a přestane. Máte ale mož−
nost přijít na opakovací kúru podru−
hé zdarma. Nutné ale je opravdu
chtít přestat,“ říká dále Štepánka
Šlajsová.

V případě, že se rozhodnete tuto
metodu návratu mezi nekuřáky
věno vat jako dárek, máme pro vás
připravené dárkové poukázky.
U těchto poukázek je důležité vědět,
zda ob darovaný vůbec má chuť
s kouřením přestat.

Informace najdete na
www.bicomplzen.cz

Telefonické objednávky na čísle
724 525 399

Kouření vás v Plzni zbaví
přístrojem BICOM Optima

Sídlo BICOM PLZEŇ

Štěpánka Šlajsová DiS

Pracovna BICOM

Cena jedné terapie nepřesahuje 1 100,− Kč, což je méně,
než na kolik vás přijdou cigarety za pouhé dva týdny. 

“
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Plískanice a podzimní nečas byl pro naše předky
vždy důrazným upozorněním, aby začali shromaž−
ďovat zásoby a sílu pro nastávající zimu. Pořádali
se hony, výlovy rybníků, zabijačky a udilo se maso
na zimu. Na nějaký tuk a kilo navíc se nehledělo,
protože tělo se zásobami lépe zdolávalo zimu.
Dnes je vše snazší, zásoby si dělat nemusíme, ale ja−
ko naši předci máme rádi dobré jídlo a v chladném
počasí si rádi dopřejeme nějaké to tučnější sousto.
Není nad poctivou jitrničku z pravé české zabijačky,
která vždy patřila k neodmyslitelným tradicím zimy.
Uvědomil jsem si to, když jsem byl pozván panem
Pavlem Havlíčkem z klatovského řeznictví U Pavlíka
pod nemocnicí, na křižovatce v Koldinově ulici, na
ochutnávku jitrniček z vlastní výroby. 
Chutnaly stejně výborně, jako ty, které jsem pamato−
val ze školních let, když jsem je vždy v pondělí o pře−

stávce měnil se synem jednoho řezníka za maminčiny
buchty a chleby se sýrem. Pepík od svého táty řezníka
dostával vždy po sobotní zabíjačce pořádné jitrnice,
ale protože je měl tak čas−
to, na výměnu za chleba
se sýrem a jablkem při−
stoupil moc rád. Občas
jsem od něj dostal i tla−
čenku. Také tu jsem v řez−
nictví U Pavlíka ochutnal a
byla opravdu výborná,
stejná jako ta z domácích
zabíjaček, na které tak rád
vzpomínám.
„Protože si naši pravidelní zákazníci přejí, abych jim
nabídl více tradičních zabijačkových specialit, připravil
jsem ve spolupráci s Odborem přátel SK Slavia Praha

v Klatovech, jehož jsem také členem, oblí−
bené Slávistické zabijačkové hody v Klato−
vech. Jitrnice, jelita, tlačenky a prejt, prostě
všechno, co k správné české zabijačce pat−
ří, včetně jedinečného piva z Měšťanského
pivovaru v Klatovech, budete moci ochut−
nat v pohodlí velkého festivalového stanu
před řeznictvím U Pavlíka v Klatovech v Kol−
dinově ulici. Co je pro každého chlapa, ale i
chápající ženu příjemnější, než v klidu si vy−
chutnat poctivou teplou „domácí“ jitrnici,
voňavou tlačenku nebo grilovanou klobá−

sku, zapít to pohárkem dobrého piva a poklábosit
s hráči SK Slavia, trenéry, známými osobnostmi či
místními znalci o českém fotbalu.

Slávistické zabijačkové hody bu−
dou probíhat ve čtvrtek 25. a
v pátek 26. října. Těšit se můžete
opravdu na poctivou českou „do−
mácí“ zabijačku, jak už je u mne
zvykem. Jitrnice opravdu s játry,
masem a voňavou houskou má−
čenou v poctivé polévce a ne vo−
dě, tradičně špejlované jitrnice,
špejlovaná jelita, zabijačkovou

polévku, tzv. prdelačku, tlačenky, světlou i tmavou,
sádlo se škvarky. Prostě vše, co na zabíjačce má
být. Zabijačkové speciality budou k dostání již od
úterý.“ 
Už se těšíme. Já sám mám ověřeno, že u vašich vý−
robků je kvalita mimořádná. Budete mít připrave−
nou i nějakou zajímavou cenovou akci? 
„Připraveny mám dvě cenové slevy platné již od úterý
23. října, kdy budu mít v nabídce všechny zabijačkové
speciality. Pro členy Odboru přátel SK Slavia Praha
v Klatovech je připravena sleva ve výši 15% na nákup
po předložení kuponu z Rozhledu. Všem ostatním zá−
kazníkům nabízím v této době slevu z celého nákupu
ve výši 10% po předložení kuponu z Rozhledu. Slevy
však nelze vzájemně sčítat. Přijďte si pochutnat na po−
ctivé zabijačkové hody a ještě ušetříte.“                    (kr)

Pochutnejte si na české domácí zabíjačce
Od 23. do 26. října v řeznictví U Pavlíka v Klatovech včetně ochutnávek
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OTÁZKA: Chci pronajmout byt.
Na co si mám dát pozor, aby nájem
proběhl bez komplikací.

ODPOVĚĎ: Pronájem bytu přiná−
ší nejen ekonomický prospěch ale
i starost. Protože se lidé člení na zod−
povědné a méně zodpovědné, vzhle−
dem ke stavu příslušné legislativy na
bezproblémový nájem nemovitosti,
neexistuje stoprocentní recept úspěš−
nosti, tak jako např. u prodeje. Nový
občanský zákoník tuto problematiku
poněkud vylepšil, přesto je zapotřebí
být jako pronajímatel velmi ostražitý. 
Nájemní smlouvou pronajímatel pře−
nechává za úplatu nájemci byt nebo
jinou nemovitost, aby ji dočasně a po
sjednanou dobu užíval. Nájemní
smlouva je upravena ust. §2201
a násl. občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb.
K podstatným náležitostem nájemní
smlouvy, bez kterých nemůže vznik−
nout, patří určení smluvních stran
(pronajimatel, nájemce) a určení
předmětu nájmu. U bytu nebo jiné ne−

movitosti je vhodné přesně předmět
nájmu popsat všemi známými údaji,
tedy výčtem katastrálních (parcel−
ních) čísel pozemků s uvedením jejich
výměry, popisných či evidenčních čí−
sel staveb, určením, o jaký pozemek
či stavbu se jedná, katastrální území a
obec, kde se nemovitost nachází, po−
případě i číslo listu vlastnictví, katas−
trální úřad a katastrální pracoviště.
V nájemní smlouvě je důležité uvést
dobu nájmu. Smlouva může být uza−
vřena na dobu určitou i na dobu neur−
čitou (doporučuji dobu určitou). Dále
je nutné pevně stanovit nebo uvést
způsob, jakým se výše nájemného
bude vypočítávat. Je vhodné dohod−
nout i způsob, jakým bude nájemné

placeno, zda v hotovosti nebo na pře−
dem určený účet bezhotovostně. Po−
kud budete požadovat vratnou zálohu
– neboli jistotu – § 2254 0Z za proná−
jem bytu, musíte ji také nechat zanést
do smlouvy. Tato záloha je určena na
případné nedoplatky a opravy závad
způsobených nájemníkem. V případě,
že bude při opětovném předání bytu
vše v pořádku, musíte ji vrátit nájem−
níkovi v plné výši.
Protože pronajimatel je ze zákona
oprávněn provádět kontrolu pronaj−
até věci (§ 2219 obč. zák.), je vhod−
né v nájemní
smlouvě dohod−
nout způsob pro−
vádění této kontro−
ly. Podle zákona
nesmí nájemce
provádět změny
v bytě bez souhla−
su pronajímatele.
V nájemní smlou−
vě může být vyře−
šen i případný
podnájem, který je
ze zákona možný,
avšak pronajima−
tel jej může ve
smlouvě vyloučit.

Do smlouvy byste měl zapsat práva a
povinnosti obou stran, a to i přesto,
že jsou uvedena v zákoně. Nájemník
tak bude vědět, co nájem bytu přináší
a jaké jsou okolnosti užívání bytu.
U nájemce jsou povinnosti následující.
Musí hradit drobné opravy a běžnou
údržbu bytu, ohlásit potřebu oprav,
které zajišťuje pronajimatel, ozna−
movat změny v počtu spolubydlí−
cích, odstranit jím způsobené záva−
dy a poškození. Tyto základní povin−
nosti nájemce lze rozšířit o další
specifické povinnosti vyplývající
z užívání bytu, (úklid společných
prostor, apod.).
Na závěr Vám mohu doporučit uzavřít
smlouvu na dobu určitou jednoho ro−
ku, ne déle.

Nájem

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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Díky programu ŠKODA Plus 
ŠKODA PLUS

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOSPOL PLUS
Strakonická 366

Tel.: 376 512 639
www.autospolplus.cz

800 600 000
www.skoda-auto.cz

     SLYŠÍTE
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 NOVÁ ŠKODA 

FABIA

 

ŠKODA
HANDY

ydan HAODDAKKOŠ
 pr siérra bz beonlapN  emmargo pr     

zc.yy.ndah-odaks.www

SUL PLOPSOTAU

     

zc.sulolppsotau.www

    

Přichází nová ŠKODA Fabia. Přesně podle vašich představ



22 Rozhled 10/2018



23Rozhled 10/2018



24 Rozhled 10/2018

Chybná orientace 
čs. tajné služby
Po vzniku Československé republiky
byla zpravodajská služba velice
dlouho orientována na hypotetické ne−
bezpečí restaurace jakéhosi habsbur−
ského „pohrobka“, který by snad
mohl začít vznikat na troskách v 1. sv.
válce právě poraženého Rakouska−
Uherska. Nebezpečí přicházející ze
strany poraženého aktéra tzv. Velké
války – Německa – bylo v Českoslo−
vensku rozpoznáno pozdě, až když se
začínaly radikalizovat všechny vrstvy
obyvatelstva ČSR německého půvo−
du. Jejich vůdci přešli od původního
plánu odtrhnout pohraniční území
ČSR pod patronací Vídně k záměru
hledat oporu v Berlíně. S tím, jak rost−
ly Hitlerovy choutky urvat pro sebe
československé pohraničí, začínaly
čs. vládní a vojenské orgány konečně
správně chápat, odkud hrozí nebezpe−
čí. Zpoždění již bylo veliké a nakonec
se reálně projevilo jako nedokončené
čs. pohraniční opevnění, s jehož
https://cs.wikipedia.org/wiki/Super−
marine_Spitfire budováním se započa−
lo až v r. 1935.

Hitlerova „pátá kolona“ 
Činnost německých výzvědných služeb
na území předválečného Českosloven−
ska byla velmi usnadněna jejich spolu−
prací s mnohými československými ob−
čany německého původu (tedy němec−
ké národnostní menšiny, čítající více než
3 mil. osob), jejichž drtivá většina po−
dlehla Hitlerovým svodům. Pod heslem
Heim ins Reich (Domů, do říše!) se vy−
tvořila situace, která vyústila v Mnichov−
ský diktát. Nacistické tajné služby se na
čs. území nerozpakovaly uskutečnit ja−
kékoliv akce, včetně vražd. Příkladem je
vražda německého inženýra Rudolfa
Formise, který z malého hotelu Záhoří,
nedaleko Slap (dnes na dně Slapské

přehrady) započal antinacisticky zamě−
řené rozhlasové vysílání určené pro po−
sluchače na území tzv. Třetí říše. 

Zničující mentorství
místo opravdového
spojenectví
Stejně jako v potírání špio−
náže proti Českosloven−
sku se také na poli ofen−
zivní činnosti mohla před−
válečná čs. tajná služba
pochlubit řadou úspěchů.
Z agenturního kontaktu ve
Švýcarsku se podařilo v r.
1935 získat mimořádně významný ma−
teriál o organizaci německého letectva.
Druhou stránkou mince bylo jeho využi−
tí. Československá strana si jej nene−
chala pro sebe a poskytla ho i svým
spojencům – Francouzům a Britům. Za−
tímco Francouzi jej lehkomyslně odstr−
čili jako podvrh, Britové se na jeho zá−
kladě rozhodli pro urychlenou reorgani−
zaci svých leteckých sil a dali vzniknout
novému letounu, který jim pomohl vy−
hrát leteckou bitvu o Británii a stal se
jednou z leteckých legend 2. sv. války –
stíhačce Spitfire! 
Francouzský přístup k československé−
mu spojenci po celou dobu spojenectví,
tj. od vzniku Československa v r. 1918
až do zrady tohoto spojenectví v Mni−

chově 1938, lze charakterizovat jako
vztah, v němž si jedna strana (francouz−
ská) neustále dělá nárok na mentorský
přístup vůči svému partnerovi, kterého
považuje za dítě, jež musí být neustále
vychováváno, poučováno, postrková−

no, jemuž musí být ne−
ustále vnucován názor, že
co je francouzské, to je
prospěšné, zatímco názor
takto „vychovávaného“
méněcenného partnera
není důležitý. Případ s le−
tectvem je pro tento pří−
stup charakteristický.
Francouzské velikášství,
které nechalo v roce 1938
svého „podřadného“ spo−

jence bez pomoci, se nakonec obrátilo
proti jeho samotnému nositeli. Porážka
během několika týdnů v roce 1940, kdy
nepomohla ani Maginotova linie, byla
trpkým plodem tohoto velikášství.
Při čtení zprávy, že současný francouz−
ský prezident Emmanuel Macron navr−
huje vyloučení České republiky ze
Schengenského prostoru (případně
i dalších zemí), nepodvolí−li se nátlaku,
s nímž je prosazován francouzský
(a německý) způsob řešení evropské
imigrantské krize, se člověku okamžitě
vybaví analogie se situací před 80 léty.

Co se do naší knihy nevešlo – kapitola XVI

Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz

Válka za kulisami III

Supermarine Spitfire byl britský
jednomístný stíhací letoun, který tvo−
řil základ britského stíhacího letectva
během bitvy o Británii.
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Tehdejší týdeník Klatovska na podzim
roku 1993 informoval o otevření nové
prodejny s titulkem „ Do Železné Rudy
na jednu dobrou specialitu“. Po čtvrt
století jsme se opět vydali do Řeznict−
ví uzenářství Šnebergr v Železné Ru−
dě, abychom se zeptali, co se od té
doby změnilo a jakých živnostenských
pětadvacet let vlastně bylo. A koho ji−
ného se zeptat, než zase majitele Mi−
chala Šnebergra.
Změnilo se mnohé, jen jsem si asi ne−
myslel, že současná doba bude pro malé
podnikání daleko svízelnější, než před tě−
mi pětadvaceti lety. Když po těch letech
čtu ten článek, tak si zpětně vybavuji pro−

blémy s Chráněnou krajinnou oblastí Šu−
mava při kolaudaci naší prodejny. Tehdy
jsem dostal pokutu za nedodržení odstínu
nátěru dřeva a věžičku na střeše, což
jsem bral jako velkou křivdu. Žel Bohu,
dotyční dnes sedí na význačnějších po−
stech a křivdy se dle mého názoru dějí
daleko větší.
Ale vraťme se k řemeslu. Má přece zla−
té dno.
Vcelku se dařilo, celý provoz jsme posta−
vili na dovozu čerstvého masa z malé po−
rážky u Klatov, což si našlo oblibu. Stali
jsme se pravidelnými účastníky farmář−
ských trhů a jedny z prvních držitelů
značky Šumava originální produkt v Že−

lezné Rudě. Také v rámci soutěže o regio−
nální potravinu se třikrát zadařilo a získali
jsme ocenění naposledy letos za „Dřevo−
rubecký bůček“.
Jak už jsem v předchozím odstavci
uvedl, doba se mění, vše se zrychluje,
vzdálenosti se zkracují, a tak na méně
frekventovaných místech je udržet provo−
zovnu v konkurence schopné kondici vel−
ký výkon. Díky podpoře rodiny se to za−
tím daří a nás to pořád i baví. 
Poslední vládní garnitury živnostníkům
moc nepřejí, tak se uvidí. Také je trochu
problém u českého zákazníka, který vyža−
duje co nejlevnější zboží, a když je i hezky
průmyslově zabaleno, tak je to pro něj

jasná volba. To se bohužel v řemeslné
živnosti nikdy nedá docílit. Součástí naší
prodejny je i jídelna. Přijďte ochutnat naše
uzenářské speciality.                          (re)

25 let Řeznictví uzenářství
Šnebergr v Železné Rudě

Michal Šnebergr ml.

Tradiční řemeslná výroba je návratem ke kvalitě

Řeznictví a uzenářství Šnebergr v Železné Rudě je rodinná firma s více jak 60 letou tradicí
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Dobrý den, proč jste se rozhodl kandidovat za tuto
stranu?
K Straně soukromníků České republiky mám úzké
vazby, léta jsem členem Sdružení podnikatelů a
živnostníků ČR a dlouhou dobu jsem byl republi−
kový mistopředseda a právě naše sdružení stranu
soukromníků založilo. Usoudili jsme, že nestačí
hájit zájmy živnostníků a malých firem připomín−
kováním zákonů, přesvědčovat poslance a sená−
tory, aby pro některá znění zákonů nehlasovali, ale
že je třeba přímo do politiky vstoupit na všech
urovních.

Můžete našim čtenářům více představit Sdružení
podnikatelů a živnostníků?
Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR zastupuje záj−
my svých členských organizací a jejich členů – živ−
nostníků a malých a středních podnikatelů od 16.
prosince roku 1989 a v současné době má přes
380 000 členů a sympatizantů začleněných v mnoha
společenstvech a ceších. Hlavním úsilím SPŽ ČR je
vytváření legislativního, materiálního a mediálního
prostředí, které umožní tomuto ekonomicky velmi vý−
znamnému uskupení odpovídající rozvoj a postavení. 
Naše hlavní cíle jsou: Odstraňování zbytečných admi−

nistrativních bariér a odstraňování protekcionismu a
nerovných podmínek tuzemských a zahraničních
podnikatelů. Naše sdružení se podílelo například na
vzniku tripartity, založilo Hospodářskou komoru.
S jakými prioritami jdete tady v Sušici do komunál−
ních voleb?
Těch priorit je více. V Plzeňském kraji jsem jako ges−
tor pracovní skupiny za Konfederaci zaměstnavatel−
ských a podnikatelských svazů České republiky do−
hlížel na optimalizaci školství a přednostně dohlížel na
učňovské školství, proto i nadále chci na mou dřívější
práci navázat a učňovské školství maximálně s kraj−
skou pomocí podporovat. Další prioritou je podpora
seniorů a mladých rodin a samozřejmostí je podpora
podnikání, kterou už děláme 29 let.
Jak obtížné bylo získat kandidáty na vaši kandidátní
listinu?
Pro mé překvapení jsem se setkal s kladným přístu−
pem a velkou podporou. Živnostníci a jejich rodiny
si uvědomují, jaká zátěž na ně čím dál více dopadá,
tak bez váhání místa na kandidátce přijali, a proto
jim patří z mé strany velké poděkování. Kandidáty
jsem volil tak, aby byla kandidátní listina vyvážená,
což dokládá i to, že na ní je jen o málo více žen než
mužů. Na kandidátce se neschováváme za známé
osobnosti, které většinou, jak to bývá v případě
úspěchu, odstoupí. Jsme zvyklí ze SPŽ ČR, že nedě−
láme rozdíly podle toho, kdo má jaký názor, neboť
v našem sdružení jsou podnikatelé, kteří jsou členy
různých politických stran a chci, aby tento princip
platil i nadále. 
Závěrem se zeptám, s jakým přáním jdete k vol−
bám?
Jako strana máme velkou podporu v celé republice a
v Sušici mě také potěšila podpora bez rozdílu věku
i od lidí co nepodnikají, proto si jen přeji, aby si našli
čas 5.–6. řijna a k volbám přišli. Přeji všem pevné
zdraví a za jejich hlasy pro STRANU SOUKROMNÍKŮ
ČESKÉ REPUBLIKY děkuji.                                   (kr)

Podpora podnikání, pryč 
s bariérami a rovné podmínky

Kandidátní listina věk
1 Jozef  Drobný 51
2 Pavel Aušprunk 45
3 Jana Koubová 60
4 Eva Prunnerová 54
5 Marie Bernatová 56
6 Pavlína Janoušek 50
7 Hana Harantová 38
8 Václav Pojar 24
9 Zdeněk Schwarzkopf 62
10 Iva Sušiaková 29
11 Jaroslava Tršová 42
12 Slavomil Krošlák 61
13 Kamila Penová 67
14 Pavel Mazura 46
15 Andrea Maršátová 48
16 Martin Škopek 49
17 Sylva Radová 46
18 Milan Pojar 54
19 Jiří Skuhra 24
20 Milena Kulhánková 54

Pro volby do zastupitelstva města Sušice ve dnech 
5.–6. října 2018 představujeme lídra:

Jozef Drobný STRANA SOUKROMNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
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Dobry den, s makléřem realit−
ní kanceláře jsem podepsal
rezervační smlouvu o koupi
nemovitosti (RS byla pode−
psaná mimo prostory RK).
V rezervační smlouvě je uve−
dena rezervační záloha ve vý−
ši 250 000 Kč a zároveň poku−
ta za nedodržení smluvních
podmínek ve stejné výši
(250tis Kč). Při podpisu RS
jsem makléře informoval, že
mohu poslat částku pouze 
50 tis Kč a tak jsem i učinil.
Do data uvedeneho v RS se
mi nepodarilo zajistit financo−
vani nemovitosti. RK po mně
požaduje doplaceni 200tis Kč
jako pokutu. Má na toto ná−
rok? Dekuji za Vaši odpověď. 

Petr Benda
Dobrý den, oprávněnost náro−
ku druhé strany nelze posoudit
bez precizní znalosti uzavřené−
ho kontraktu. Proto Vám mohu
poradit pouze v obecné rovině.
Smlouva o rezervaci je inomi−
nátní (zákonem neupravenou)
smlouvou. Její obsah je tedy
závislý pouze na konsensu
smluvních stran. Lze si tedy
dojednat vše, co si strany přejí,
přičemž ujednání ve smlouvě
nesmí odporovat zákonu, veřej−
nému pořádku a v neposlední
řadě dobrým mravům. Zdali
byly tyto podmínky splněny,
posoudí vždy jen soud. Co se
týká nezajištěného financování,
pak tato situace leží na bedrech
budoucího kupujícího a druhá
strana k tomu nemusí nijak při−
hlédnout, nebylo−li ve smlouvě
ujednáno něco jiného. Uzavření
mimo prostory je problematic−
ké co do zvýšených oprávnění
spotřebitele pro odstoupení od
smlouvy. Je ale nutné podot−
knout, že i takto uzavřená
smlouva je bezesporu platná,
nebyly−li porušeny výše uvede−
né podmínky, například vytvá−
řením nátlaku, tísně atp.  

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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Mgr. Rudolf Salvetr, starosta Klatov
„O Vladislavu Vilímcovi se dá říct ve zkratce jediné
– je to slušný a nesmírně pracovitý politik, který
ve všech svých dřívějších pozicích odváděl skvě−
lou práci ve prospěch svého města, kraje i všech
občanů České republiky. Opravdu bych si přál,
aby náš region v Senátu zastupoval právě on. Má−
me v něm jistotu, že dveře místním starostům a
občanům z celého volebního obvodu budou vždy
otevřené.“

Ing. Libor Picka, starosta Bělé nad Radbuzou a člen hnutí STAN
„Obce i města potřebují zastání proti neustálým sna−
hám centra svazovat jejich fungování a zahlcovat je
administrativou. Takové zastání našly obce u Vládi
Vilímce vždy v minulosti a určitě by ho v něm našly
i v případě, že se stane senátorem. Když budou do−
bře pracovat radnice, bude se lépe žít všem jejich
občanům. U Vládi Vilímce mám jistotu, že zná
dlouhodobě problémy obcí v našem regionu a při je−
jich řešení nám bude akti −
vně pomáhat.“ 

Ing. Jaroslav Salivar, první náměstek starosty
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska:
„S Vláďou Vilímcem jsem v minulosti mnohokrát
jednal a spolupracoval. Je to důsledný ekonom,
který se vždy snaží získat to nejlepší pro svůj kraj.
Je to ale také velmi férový člověk, navíc s širokými
znalostmi z různých oborů. Společně jsme do−

mlouvali a také uskutečnili projekt obnovy požárních cisteren pro jednotky
dobrovolných hasičů. Byl by určitě velmi platným a viditelným senátorem.“

Dagmar Ciompová, učitelka ZUŠ Františka Stupky v Sušici
„Vladislava Vilímce jsem díky své profesi znala
dlouhé roky především jako skvělého klavíristu a
nadšeného muzikanta. V politice mě pak ale pře−
kvapil i velmi sympatickými názory a odvahou říkat
věci tak, jak jsou. V jeho osobě budu do Senátu
volit slušnost, pracovitost a zdravý rozum.“ 

MUDr. Petr Zimmermann, někdejší hejtman
Plzeňského kraje, internista a kardiolog
„Vláďu znám skoro dva−
cet let a je jedním z ne−

mnoha lidí v politice, kteří se stali mými blízkými
přáteli. Je čestný, pracovitý, zodpovědný, skrom−
ný, hudebně nadaný – prostě dobrý člověk. Navíc
výborný ekonom, který své práci rozumí. V době,
kdy byl náměstkem hejtmana, měl Plzeňský kraj
velké přebytky a výrazně se rozvíjel, investoval.
Jsem přesvědčen, že by byl i výborným minis−
trem financí. Je to velký patriot. Lepšího senátora
nenajdete.“

Ing. Pavel Faschingbauer, mnohonásobný mistr republiky na
dlouhých běžeckých tratích, ekonom

„Od senátora očekávám, že to bude člověk profes−
ně zdatný, morálně bezúhonný a s přesahem
mimo svůj profesní život. Svou profesionalitu a ná−
zorovou stálost nám již pan Vilímec dokazuje
mnoho let, navíc jako klavírní virtuos pro mne spl−
ňuje i třetí podmínku.“

Jana Pavezová, pečovatelka Domova pro
seniory v Černovicích
„Znám Vláďu Vilímce
dlouhá léta. Jeho tatínek

byl mým oblíbeným profesorem na střední ekono−
mické škole. Vím, že je skvělým místostarostou
svého města. Jeho zásluhou se ve Kdyni mnoho
udělalo a dosáhlo. Po vzniku krajů se jako ekono−
mický náměstek hejtmana zasadil o mnohé investi−
ce v Domově seniorů v Černovicích i o dostavbu
nového moderního domova seniorů ve Kdyni. Nad−
to je i vynikajícím klavíristou a houslistou. Pro mě
jasná volba.“

V senátních volbách na Domaž−
licku, Klatovsku a Sušicku kan−
diduje s číslem 1 Vladislav Vilí−
mec – dlouholetý úspěšný
místostarosta Kdyně, dlouhole−
tý krajský zastupitel a někdejší
poslanec, veřejnosti známý ta−
ké jako velký patriot a skvělý
pianista. V předvolební kampa−
ni se může opírat o podporu
ODS, KDU−ČSL, Soukromníků
a mnoha starostů hnutí STAN.
Svou podporu mu ale individu−
álně vyjadřuje také řada regio−
nálních osobností.

Podporujeme Vladislava Vilímce do Senátu
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O programu koalice Společně pro
Klatovy, kandidující v nadcházejí−
cích klatovských komunálních vol−
bách pod číslem 8, si povídáme
s jejím lídrem Kar−
lem Pučelíkem a
programovým ma−
nažerem Otaka−
rem Čerbou.
l Proč by měli li−
dé volit ve volbách
právě vás, tedy
koalici Společně
pro Klatovy?
Karel Pučelík: Dů−
vodů je celá řada.
Vedle kvalitního
programu je třeba
vyzdvihnout osob−
nosti na naší kandi−
dátce. Kromě za−
stoupení žen, které by mělo být sa−
mozřejmostí, zahrnuje naše „soupi−
ska“ mladé aktivní studenty i zkušené
seniory, dělníky, podnikatele i vyso−
koškolské učitele, obyvatele Klatov
i jiných místních částí.
Otakar Čerba: Přesně tak. Navíc mezi
našimi kandidáty není žádný přeběh−
lík z jiné politické strany, člověk, který
by chtěl kumulovat veřejné funkce,
nebo osobnost, která by mohla být ve
střetu zájmů, protože působí ve ve−
doucí funkci organizace zřizované
městem.
l Ve vašem programu je klíčovým
slovem rodina. Proč? 
KP: Po několik let se Klatovy potýkají
se soustavným odlivem obyvatelstva.
Naším hlavním zájmem je, aby lidé,
kteří se v Klatovech narodí a vyros−

tou, měli dostatečnou motivaci v Kla−
tovech také zůstat, zakládat rodiny a
vychovávat děti. Tuto motivaci vyjad−
řuje pět hlavních bodů našeho pro−

gramu – příjemné
bydlení, veselé
děti, atraktivní za−
městnání, aktivní
odpočinek a
vstřícné úřady.
l Co jsou „ve−
selé děti“? 
KP: To heslo je
záměrnou nad−
sázkou, která má
upozornit na re−
zervy Klatov
v oblasti spokoje−
nosti zdejších ro−
din. Pokud bude
město proaktivně

působit směrem ke svým občanům a
bude se jim snažit v rámci svých
možnosti usnadňovat život, budou
Klatovy plné nejen veselých a spoko−
jených dětí, ale i ostatních obyvatel.
OČ: Děti souvisí i se stárnutím obyva−
telstva. S jeho důsledky se potýkají
například i klatovská sídliště postave−
ná v 70. a 80. letech minulého století.
Počet původních obyvatel se velmi
rychle snižuje a na jejich místo velmi
často přicházejí spekulanti skupující
byty, kteří je následně nabízejí k pro−
nájmu. Podle svědectví obyvatel
z Podhůrčí se to negativně projevuje
na kvalitě života v lokalitě i na stavu
bytového fondu.
l Jedním z témat komunálních vo−
leb v Klatovech jsou startovací byty,
jak na ně nahlíží vaše sdružení?

KP: Podle nás nejsou starto−
vací byty tou nejpalčivější
otázkou, co se bydlení v Kla−
tovech týče. Je to módní ter−

mín, který se objevuje v celostátní
politice a médiích – a některé politic−
ké subjekty se z nich snaží vytvářet
laciné lokální téma. 
OČ: Pokud se podíváte na strukturu
starších i nových bytů v Klatovech,
zjistíte, že často mají charakter starto−
vacích bytů. Mladé rodiny i jednotlivci
se do takových bytů často stěhují, ale
pouze dočasně. Hlavním problémem
však je, co dělat po odchodu z takové−
ho bytu, když se do rodiny narodí děti
nebo lidé prostě jen hledají větší a
komfortnější bydlení. A právě v tomto
segmentu – díky neuspokojivé bytové
politice města – v Klatovech naprosto
chybí jakákoli nabídka. Proto se lidé

v produktivním věku často stěhují do
obcí v okolí Klatov, které podporují vý−
stavbu nových domů.
l A jak to tedy chcete konkrétně
řešit?
KP: Chceme, aby lidé v Klatovech
měli k dispozici různorodou nabídku

bydlení, od malých bytů včetně obe−
cních, až po možnosti výstavby ro−
dinných domů, na základě schválené−
ho územního plánu. Plánujeme zlep−
šovat životní úroveň v rezidenčních
oblastech. Jedná se například o zvý−
šení počtu parkovacích míst, dostup−
ná a udržovaná dětská hřiště, přecho−
dy pro chodce a cyklisty, chodníky
tam, kde chybí a jsou třeba. Tyto akti−
vity by měly být financovány pomocí
různých dotačních titulů, například
těch, které nabízí Státní fond rozvoje
bydlení.
l Jak se váš program vyrovnává
s dalším populární termínem: Smart
City neboli „chytré město“?
KP: Smart City řešíme v kapitole na−
šeho programu nazvané Vstřícné úřa−
dy, dovedeme si představit chytrá ře−
šení i třeba k parkování. Ovšem  pro
nás není Smart City hlavním téma−
tem, jako pro některé jiné subjekty.
Pro nás je důležité efektivní fungování
města. Digitalizace není dogma ani
„zlaté tele“.
OČ: Vidím to stejně. Například řešení
parkování ve městě spočívá v první
řadě ve zvýšení počtu parkovacích
míst, a nikoli ve vytvoření mobilní ap−
likace nebo webového rezervačního
systému.                                      (pi)

Otakar Čerba

Karel Pučelík

Petr Pavlas

Chceme město zmodernizovat 
a přizpůsobit rodinám
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Autor knihy Ladis Visner z Nýrska, který žije
s manželkou Pat ve státě Colorado v USA, odešel
z rodného Československa v roce 1970, aby se
vydal za svým americkým snem. Letos v září nav−
štívil své přátele v České republice a zavítal i do
Nýrska. Pana Ladise Visnera jsme se zeptali.
n Kdy se u vás zrodil nápad, jít za svým ame−
rickým snem?
Začalo to čtením rodokapsů, tatínek v noci poslou−
chal Hlas Ameriky, Svobodnou Evropu a já jsem si
říkal, tam někde je jiný svět. Moje cestovatelská
vášeň ve mně stále více sílila. Když nás 21. srpna
1968 obsadila vojska Varšavské smlouvy a poté
komunistická strana sevřela svou pěst ještě pev−
něji než kdy dříve, bylo rozhodnuto. 
n Ale váš odchod z republiky byl komplikova−
nější.
V létě 1969 jsem na pozvání odjel do západního
Německa. Bylo to ale takové velké zklamání,
protože člověk očekává vždy změnu k lepšímu.
V uprchlickém táboře ve Zirndorfu panovaly otřes−
né podmínky. Navíc jsem neuměl jazyk, ani peníze

jsem neměl. Vrátil jsem se domů do Nýrska. Ale
svého snu jsem se nevzdal. Po druhé, to se psal
rok 1970, jsem to chtěl zkusit přes Egypt. S přáteli
jsme si našetřili peníze na zájezd do egyptské Ale−
xandrie. Když jsem zjistil, jaké úskalí mě tady če−
ká, vrátil jsem se domů. Za další 4 měsíce jsem si
rezervoval třídenní zájezd do Rakouska, který byl
ale zrušen. To mě neodradilo a objednal jsem si
dvoutýdenní zájezd do Jugoslávie. A zde začala
moje cesta za americkým snem. V Itálii jsem do−
stal uprchlický pas, naučil se angličtinu a dostal ví−
zum do USA.
n Je třeba připomenout, že to tak snadné neby−
lo, ale to si čtenáři přečtou ve vaší knize. Jaké
byly první dojmy z Ameriky?
Nic moc. Moje první setkání v New Yorku bylo se
žebrákem, který po mně chtěl peníze. Říkal jsem
si, že to není Amerika, že jsme snad přistáli na Ku−
bě. Ubytování v hotelu Wollcott v Dolním Manhat−
tanu s bezdomovci také nebylo nejlepší. Věděl
jsem ale, že je to pouze odrazový můstek. Za 3 dny
jsem začal pracovat a postupně se všechno měni−

lo k lepšímu. Odrazil jsem se od dna a stoupal
vzhůru. Vystřídal jsem několik zaměstnání. Dobrá
práce se v Americe oceňuje. 
n Pustil jste se i do podnikání.
To bylo ve státě Colorado v Denveru, kde jsem za−
čal podnikat ve stavebnictví. Podnikání bylo zase
něco jiného, ale kvalitní práce, spolehlivost, čes−
tnost se v Americe nesmírně cení. Byl jsem už že−
natý a moje manželka Pat měla také dobrou práci.
Dařilo se nám velmi dobře. Jednoho dne jsme
navštívili sestru mé manželky v západní části Co−
lorada. V Americe se rodiny hodně navštěvují.
Nám se tam moc zalíbilo, že jsme se tam přestě−
hovali. 
n Co vás na cestě za svým americkým snem
stále posilovalo?
Byla to nějaká vyšší moc, která mi stále dávala sí−
lu. Věřil jsem, že úspěch přijde. Člověk by měl mít
víru a v něco věřit. Hlavně však věřit sám sobě, to
je nesmírně důležité. Pak je snažení odměněno
a korunováno úspěchem.
n Nechcete se vrátit do Česka?
Hodně lidí se mě na to ptá. V Americe žiju už déle,
než jsem byl v Nýrsku. Velký kus života mám
v Americe. Na návštěvu do České republiky s man−
želkou Pat přijedeme, ale nezůstaneme napořád.
Moje srdce je v Nýrsku, ale domov v Americe.

(re)

Manželé Ladis a Pat Visnerovi

Kde si lze knihu koupit?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše
108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a v Galerii
a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava
– nám. Svobody,  dále v knihkupectví v Horažïovicích – Ševčíkova
24, v knihkupectví ve Kdyni – Náměstí 22, v Kašperských Horách
v prodejně dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažli−
cích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru 40. V Plzni v knih−
kupectví  Kosmas, Klatovská třída 13.

Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu: v Klatovech,
ve Vídeňské  218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.

Pan Ladis Visner si splnil svůj americký sen

Vězeň toulavé hvězdy
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Budova historická, vybavení moderní.
Taková je škola ve zrekonstruované
budově bývalého kláštera řádu De
Notre Dame v Horažďovicích. Pod
jednou střechou jsou učebny, ateliéry,
domov mládeže, tělocvična a školní
jídelna. Dopravní dostupnost školy je
velice dobrá. 

Sestava oborů je naladěna pro šikovné
ruce i pro otevřené hlavy. (Také pro
mlsné jazýčky ☺)

Studijní obor Grafický design
Atraktivní umělecký studijní obor. Mo−
derní výtvarné ateliéry ukrývají špičko−
vé vybavení: tiskové a řezací plottery,
tiskárny, automatizovanou ře−
začku, tampon tisk, hlu−
bokotiskový lis, rolový
laminátor, tepelný lis
pro tisk na textil,
tablety k počíta−
čům Wacom Cin−
tiq 24HD, vybave−
ní fotografického
studia, profesionál−
ní fotoaparát (zrcad−
lovka), 10 fotoaparátů
(kompakt), profesionální
digitální kameru a mnoho dal−
ších „vychytávek“ pro grafické, desig−
nové a multimediální nadšence ☺. 
Žáci pravidelně jezdí na odborné ex−
kurze – Designblok, veletrh Reklama
Polygraf, Národní galerie Praha, mu−

zea a galerie ve Vídni, Plzni apod. Na−
učí se pracovat s profesionálním soft−
warem Adobe CS5 a Corel, navrhovat
atraktivní reklamní i produktový de−
sign, budou umět účinně propagovat
výrobky a služby. Žádaná a zajímavá
kvalifikace jim otevře široké možnosti
profesního uplatnění – reklamní agen−

tury, grafická studia, polygrafické fir−
my, PR oddělení firem a institucí, na−
kladatelství, redakce novin a časopisů,
apod. Získají možnost prosadit se v
designérských soutěžích a studovat
dále na vyšších i vysokých školách
uměleckého charakteru. 

Studijní obor Gastronomie
Jako jediná škola v České

republice (!) od školní−
ho roku 2017/18 na−

bízíme nový školní
vzdělávací program
FOOD DESIGN.
 Žáci si osvojí vedle
poctivého základu

„kuchařiny“ i umění
food stylingu, foo−

dar tu, znalosti obalo−
vého designu pro gastro−

nomické výrobky. Naučí se
fotografovat pokrmy, zpracovat kom−
pletní vizuální identitu restaurace, ka−
várny či jiného zařízení. Absolvent
ŠVP Food design získá vyšší cílovou
úroveň vzdělání. Ta umožní absolventu

pokračovat v dalším studiu na školách
vyššího stupně, nebo nastoupit jako
kvalifikovaný samostatný pracovník ve
specializovaných gastronomických
provozech, jako specialista PR v sítích
hotelů, restaurací, gastronomických
festivalů, v redakcích foodstylingo−
vých časopisů apod.

V průběhu studia si žáci
gastronomických obo−
rů rozšiřují znalosti,
dovednosti a zkuše−
nosti formou exkurzí
a školních společen−
ských akcí, profesio−
nálně vedených odbor−
ných kurzů (barmanský,
carvingový, baristický, som−
meliérský a další) a praxí v prestižních
hotelích (atraktivní z hlediska rozvoje
odborných dove−
dností i z důvodu
zajímavých finanč−
ních odměn). Díky
tomu žáci naší školy
patří k nejúspěšněj−
ším v krajských
soutěžích.
Rovněž obor Gas−
tronomie nabízí zá−
jemcům o studium
nadstandard týkající
se vybavení: cvičná
kuchyně, přípravna
studené kuchyně,

učebna stolničení – vše s moderním
profesionálním vybavením (konvekto−
mat s digestoří, čtyři sporáky s trou−
bou a odsáváním, pec na pizzu, chla−
dící a mrazící stůl, kuchyňský robot,
výdejní stůl, fritéza, myčka s odkláda−
cím stolem, nářezový stroj, kombino−
vaná lednice, lávový gril, kávovar, po−
kladní systém obsluhy, flambovací vo−
zík a mnoho dalšího zařízení.
Toto vybavení slouží samozřejmě
i pro potřeby učebního oboru Kuchař
– číšník.
Učební obory Střední školy Horažďo−
vice nabízejí standardně vysokou úro−
veň výuky i odborného výcviku, zej−
ména díky technologickému a organi−
začnímu propojení se studijními obo−
ry. Potravinářská a designerská dove−
dnost našich cukrářů již získala velkou
popularitu v celém Plzeňském kraji a
žáci téměř nestíhají plnit objednávky.
Také je stále větší zájem o produkty a
služby oborů Kuchař – číšník a Propa−
gační výtvarník – Aranžér. Zaznamená−
váme také větší poptávku po absol−

ventech tradičního oboru Opravář
zemědělských strojů pro jejich

technickou všestrannost.
Střední škola Horažďovice
používá moderní vyučovací

a výcvikové metody,
které zaručují kvalitu
absolventů a přiná−
šejí také našim žá−
kům zajímavé a mo−

tivační prostředí pro
jejich rozvoj. Naším

cílem je dobře připravit
sebevědomé odborníky,

kteří se bez problémů uplatní
v podmínkách současného dynamic−
kého trhu práce.                            (pi)

Chybí Vám nějaká informace?
l Přijïte na dny otevřených dveří 16. 11. a 7. 12. 2018 

vždy od 8.00 do 14.00 hod.
l Klikněte na: www.sskola.horazdovice.cz
l Zavolejte na 376 541 111      

U nás jste vítáni !

Střední škola? Horažďovice! 

V červenci 2016 zahájila Střední škola Horažďovice realizaci projektu Chce−
me být spolu− umění je cesta v rámci programu Cíl EÚS Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2014–2020.
Projekt navazuje přeshraniční dialog, spojuje a vzájemně obohacuje regiony
prostřednictvím umění. Projektu se zúčastní naši žáci a vyučující uměleckého
oboru Grafický design, bavorské partnery zastupuje Mittelschule v Bad Kötztin−
gu a Gymnázium ve Zwieselu. Atraktivní program pracovních setkání (budou
probíhat od listopadu 2016 do června 2019) přinese žákům nové znalosti a do−
vednosti, které mimo jiné zvýší jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu.
Mezi zajímavé výstupy projektu patří výstavy, filmy, fotografie a katalogy. Aktu−
ální fotoreportáže o realizaci našeho projektu naleznete na webových stránkách
školy a na sociálních sítích.
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Zveme vás do Velkého Boru u Horaž−
ďovic na výstavu, která zde právě
probíhá. K vidění jsou zde obrazy a
grafiky pana Ludvíka Kováře seniora,
rodáka ze Žichovic. Tomuto autorovi
nebylo dlouhá léta umožněno svoje
práce vystavovat, tuto možnost měl

jen na několika amatérských výsta−
vách v Klatovech a v Plzni. Jeho prá−
ce byly přesto kladně hodnoceny vý−
tvarnými kritiky i znalci. Na výstavě
budete mít možnost vidět část jeho
tvorby věnované Pošumaví a rodné
obci Žichovice. 

Výstava potrvá do 21.října 2018 a
přístupná bude v pracovních dnech od
7.00 do 15.00 hodin ve výstavní síni
zdejšího obecního úřadu. Návštěvu

o víkendech a svátcích je nutno pře−
dem dohodnout v kanceláři OÚ Velký
Bor, nebo na tel. číslech 376 514 378, 
724 232 262.                 Václav Drha

Pozvánka do Velkého Boru
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l Pane Nikodeme, co podle názoru
KSČM nejvíce trápí občany Sušice?
Z kontaktů s obyvateli víme, že se nejví−
ce zajímají o dva zásad−
ní problémy, a to funkč−
nost či lépe nefunkčnost
sušické nemocnice a
využití areálu bývalého
podniku Solo Sušice.
l Jaká je představa
Vaší strany na řešení
zmíněných problémů?
KSČM bude prosazovat
ukončení nevýhodné
nájemní smlouvy s fir−
mou Penta, jejíž před−
stavy o využití areálu nemocnice se zá−
sadně liší od potřeb obyvatel Sušice a
celého okolí. Při snaze obnovit původní
rozsah poskytované zdravotní péče bu−
deme podporovat nové vedení města
při jednání s Plzeňským krajem o zařa−
zení naší nemocnice mezi krajská zdra−
votnická zařízení.
l Konec konců je kraj garantem po−
skytování zdravotnické péče na svém
území.

Při snaze zajistit rozumné využití bý−
valého areálu Sola bude nutno vychá−
zet z územního plánu města Sušice a

z faktu, že areál je
v soukromých rukách.
Aby město mělo šanci
rozhodnout o nejvý−
hodnějším využití těch−
to pozemků, je dle na−
šeho názoru nutno za−
čít jednat se stávajícím
majitelem a pokusit se
získat pozemky do
vlastnictví města. Je to
v zájmu jeho obyvatel,
především z důvodů

ekologických a bezpečnost ních.
Budeme také věnovat pozornost revizi
smluv o dodávkách tepla a teplé vody
do městských bytů.

Volte zdravější Sušici – 
volte kandidátku KSČM 

Rozhovor s vedoucím kandidátem KSČM Petrem Nikodemem
před volbami do zastupitelstva města Sušice

Prosazujeme zájmy
obyvatel Sušice



Jak se blíží 100. výročí vzniku repub−
liky, začal jsem počítat. Jsem pře−
svědčen, že na numerologii by něco
mohlo být a není dobré tuto „alterna−
tivní vědu“ přehlížet. 
V neděli 28. října si připo−
meneme vznik samostat−
ného československé−
ho státu. Jubileum je
to významné, proto−
že je to sto let. Když
numerologicky spo−
čítám čísla vzniku re−
publiky, tak dostanu
výsledné číslo čtyři,
což v numerologii zna−
mená: pevná zem, fyzická
aktivita, ale související Taroto−
vá karta je věž, která se může zbortit.
To znamená neriskovat, nepokoušet
osud, ale udržet co máme a být hodně
opatrný na to, co děláme.
Během své dlouholeté věštecké praxe
jsem vypozorovat, že když na konkrétní
den vyjde numerologicky čtyřka, je více
havárií, neštěstí a problémů obecně. Do
této doby jsme jako republika byli v nu−
merologické 3, což je sex, peníze

a úspěch. Nyní se dostaneme do nu−
merologické 4, kde se k problémům,
které jsem uváděl, přidává věž, která
signalizuje, že se nám to všechno může

zhroutit. Proto je dobré počítat
s tím, že vše nepůjde tak

hladce jako doposud. 
Jsem přesvědčen, že
ekonomika je na kul−
minačním bodě a
nemusí jít tak str−
mě nahoru jako
doposud. Naopak.
Věštba mi říká, že

se její růst zastaví.
Do letošního 28. října

byly všechny předpokla−
dy, aby ekonomika a tím i ži−

votní úroveň lidí šla nahoru. V křiš−
ťálové kouli vidím, že po oslavách 100.
výročí vzniku republiky se musíme při−
pravit na to, že do jara příštího roku se
růst zastaví a od léta zaznamenáme po−
kles. Roky hojnosti skončí a tento pád
bude trvat tři roky, než se zastaví a poté
opět přijde vzestup. Ať chceme nebo
nechceme, život se pohybuje v sinuso−
idách. Začneme pociťovat propad eko−

nomiky. Hraje v tom roli strašně moc
aspektů, jako například zahraniční poli−
tika USA, Ruska, Číny, nedostatek pra−
covníků, přírodní katastrofy (cítím, že
bude přibývat přírodních katastrof, ale
i problémů způsobených lidmi). Že při−
bývá duševních poruch je známý fakt a
to proto, že lidé přestávají zvládat rych−
lý tep doby, záplavu technologií a ob−
rovský tok informací. 
Z toho vyplývá jedno řešení. Začít se

radovat ze života, umět si vybrat
z množství informací ty správné a
v žádném případě jim nepodléhat, ale
vzít si z nich jen to, co se pro
nás hodí. Další důle−
žitý krok, o kterém
stále píši, je stme−
lování rodin a utu−
žování přátelství.
Trochu to souvisí s glo−
balizací, ať si to přiznáme, či ne. Firmy
se také sdružují do větších celků, aby
přežily, protože mají levnější a tím kon−
kurence schopnější produkty. Stejně tak
lépe přežijeme v rodině, než jako jedno−
tlivci. K tomu je ale nutné nezávidět, být
tolerantní, odpustit, neočekávat, nelpět.
A poslední krok, který se mnohým líbit
nebude je, umět se smířit s tím, co má−
me. Jedině tak můžeme být šťastní. To

už říkali staří Číňané, že šťastný může
být jen ten, kdo se smíří s tím, co má.
Nadešel čas, abychom přizpůsobili své
potřeby svým možnostem. Radujme se
z toho, co máme. Jedině tak můžeme
být šťastní. Když budeme šťastni, tak to
štěstí můžeme rozdávat kolem sebe.
K tomu, abychom byli šťastni, nesmíme
mít dvě negativní vlastnosti, které bohu−
žel v naší české společnosti převažují.

Je to závist a netole−
rance. Když bude−
me tolerantní, doká−

žeme odpouštět. Připo−
mínám budhistické pří−
sloví – odpustit, neoče−

kávat, nelpět. Na čem lpí−
me, o to můžeme přijít, protože nám
utíkají souvislosti, ztrácíme ostražitost
a opatrnost. Buďme v pohodě.
Numerologická čtyřka nám leccos na−
povídá, proto bych doporučoval, nemít
v příštím roce žádné velkolepé plány,
ale hlavně udržet to, co máme, být
v pohodě, utužovat rodinné i kamarád−
ské vztahy. Kdo jiný nám pomůže, než
rodina, opravdoví kamarádi a přátelé.

Ať se všem daří, 
přeje Stanislav Brázda
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STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Kam kráčí Česká republika?

Test pro čtenáře
Kdo chce, může si zkusit můj malý test. 

Jaké vás napadne číslo z čísel 1, 2, 3, 4, 5.  
ODPOVĚĎ. Na nevědomé úrovni jsem se ptal, jak jste tolerantní. Hod−
nocení vaší tolerance je stejné, jako známkování ve škole.
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Společnost MANITEC trade, s.r.o. síd−
lící v Koutě na Šumavě na Domažlic−
ku inspirovala vytvoření dealerské sí−
tě Toyoty. Ve zkušebním období – pro
obě strany stejně náročném – potvr−
dila svým přístupem životaschopnost
dealerského konceptu a pomohla To−
yotě nastartovat proces, kterým se
v ČR zásadně odlišuje od ostatních
dodavatelů.
Společnost MANITEC trade vznikla
v roce 2000 po rozpadu domažlické
Desty. Část prodejního týmu zůstala
pohromadě a pod vedením jednatele a
jediného majitele Luďka Červeného dá−
le nabízela k prodeji jak vozíky Desta,
tak náhradní díly na ně.
„Tak jak Desta ztrácela postupně půdu
pod nohama, bylo životně nutné začít
se orientovat na jiné značky vozíků.
Později po roce 2008 a po vypuknutí
krize jsme nejhorší roky a propad trhu
překonali i díky rozšíření portfolia o dal−
ší typy techniky, například zeměděl−
skou techniku JCB. Mohl jsem díky to−
mu udržet osvědčené, pracovité a spo−
lehlivé lidi, které jsem nechtěl za žád−
nou cenu propouštět, což se mi později
v kladném vrátilo,“ vzpomíná Luděk
Červený a pokračuje:
„Získali jsme postupně velmi dobré
povědomí o trhu v našem regionu, za−
čali jsme sílit a získávat zkušenosti.
V letech 2011 až 2012 krize odezněla
a my jsme opět přemýšleli, jak firmu
dál profilovat, jak jí zajistit další růst a
rozvoj. Na trhu jsme se často setkáva−
li se značkou Toyota, jejíž hezké a pro−
fesionální jednání se zákazníky nás
vždy úžasně fascinovalo, přestože
jsme si ve vozících přímo konkurovali.
Zkusili jsme Toyotu oslovit a nabíd−
nout jí partnerství ve formě dealerství.
Toyota souhlasila, protože uvažovala
podobným směrem. První rok jsme
fungovali bez dealerské smlouvy, obě
firmy si spolupráci na principech dea−
lerského partnerství vyzkoušely, a
protože zjistily, že spolupráce je plod−
ná a přínosná, uzavřely v roce 2013
regulérní dealerskou smlouvu. Jako
první oficiální smluvní dealer Toyoty
v ČR. Tento krok přinesl zvýšení záj−

mu o naši firmu i produkty, které Toy−
ota nabízí.“
Firma Manitec musela ostatní značky
odsunout do pozadí, omezit postupně
i oblast zemědělské techniky a začala
se věnovat naplno prodeji a servisu
čelních vozíků i skladové techniky Toy−
ota. Luděk Červený dodává:
„Toyota zcela otevřeně
řekla, že je s naší
prací velmi spoko−
jená, ověřila si
smysluplnost pro−
deje prostřednict−
vím dealerů a
od té doby de−
alerskou síť roz−
šířila o další tři
společnosti. Jsme hrdí na to,
že jsme stáli u zrodu tohoto
obchodního modelu Toyoty v
ČR. Bylo za tím hodně práce,
která se nyní vyplácí oběma
stranám. Dnes máme již
7 servisních techniků, 2 ob−
chodníky a prodáme kolem 70 vozíků
ročně, z toho asi 30 nových.“
Pro Luďka Červeného má spolupráce
s Toyotou obrovský smysl, protože její
výrobky mají vysokou kvalitu a velmi
dobré jméno nejen v ČR, ale v celém
světě: 
„Můžeme poskytovat služby, které dří−
ve v naší nabídce chyběly. Co nám tře−
ba velmi pomohlo, je rychlá dodávka

náhradních dílů nebo možnost testová−
ní vozíků prakticky celého spektra z ši−
rokého portfolia Toyoty zdarma, se
zbožím, které náš zákazník manipuluje
a v podmínkách, které má. Rychlost,

se kterou díky okamžitě
d o s t u p n ý m

dílům umí−

me zajistit servis, jen zvyšuje naše od−
borné renomé. V našem regionu to do
druhého dne umí málokdo.“
„Vážíme si, že je k nám Toyota jako
k malé firmě s 15 zaměstnanci vstřícná
a korektní, ctí bez výhrad náš region,
podporuje nás a pomáhá nám růst ve
všech oblastech podnikání. Proti dří−
vějšku jsme radikálně rozšířili nabídku

služeb, druhů i typů vozíků, zvýšili jsme
svoji odbornost i profesionalitu v pro−
deji i v servisu. Síla Toyoty jako největ−
ší světové firmy v oboru nám otvírá
dveře mnoha firem. A za nimi pak mů−
žeme v plné míře uplatnit i naše před−
nosti a výhody, které vyplývají z lokální
působnosti. Lokální a globální se pro−
pojí a zákazník těží z obou přístupů, což
je pro něho, podle mého názoru, ideální
stav. Působíme hlavně na Domažlicku
a Klatovsku, ale aktivity máme v pod−
statě v celém plzeňském kraji, včetně
Plzně.“
Užší vazby a lokální přítomnost je urču−
jící pro mnoho zákazníků. Luděk Čer−
vený to považuje za velkou výhodu, či
spíše dokonce podmínku:
„Mají jistotu, že je o ně lépe postará−
no. Vzdálená centra jiných dodavatelů
právem považují za příliš anonymní a
neosobní. Chodsko je specifický re−
gion, lidé jsou zde silně patriotičtí, his−
toricky si zakládají na osobním přístu−
pu. Komunikace s nimi vyžaduje trpě−
livost, férovost a perfektní znalost je−
jich potřeb. Argumentace musí být
jasná, přesvědčivá, ideálně založená
již na pozitivních referencích z regio−
nu, který znají. Jinou specifickou od−
lišností je mnohem silnější hlas obslu−
hy vozíku. Nespokojenost řidiče s vo−
zíkem může být i důvodem odchodu
z firmy. Testování, a tedy přístup
k testovacím vozíkům z flotily Toyoty

je proto dalším rozdílovým
faktorem ve prospěch Ma−
nitecu.

Osobní přístup a osobní
přítomnost právě při tes−
tování vozíků je nevy−
hnutelná. Vnímali jsme
to, když jsme začali in−

tenzívně nabízet
d l o u h o d o b ý

pronájem vozíků
s full servisem. Zažitou tradiční hodno−
tou je přece vlastnit to, co používám,
protože to pak mám plně pod kontro−
lou. Narážíme na tento názor, když na−
bízíme li−ionové baterie nebo l_Site,
systém správy flotily. Dá se říci, že to
trvalo dva až tři roky, než jsme zákazní−
ky přesvědčili. Nyní zase nic jiného
nechtějí, protože pochopili, že je nech−
ceme ošidit, ale naopak ulehčit jim prá−
ci a ubrat starosti. Vidí, že to funguje a
jsou spokojení. Věří mně, kolegům, a
proto věří i technologiím, které jim při−
nášíme. Proto jsme se velmi     4

MANITEC inspiroval Toyotu
a jako první získal již v roce 2014 dealerský kontrakt

www.manitec.cz

Firma MANITEC trade, s.r.o., v Koutě na Šumavě.
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4 dobře již dvakrát vypořádali i s ob−
měnou značky, kterou prodáváme.“
Vývoj je znát i ve skladbě prodaných
vozíků. V začátcích spolupráce tvořily
prodeje z 95% čelní vozíky se spalova−
cím motorem. Podíl skladových vozíků

a elektrických čelních vozíků byl nízký.
Po 5 letech spolupráce s Toyotou se to
radikálně změnilo. Skladová technika
včetně největších systémových vozíků
mírně převažuje a z 45% podílu čelních
vysokozdvižných vozíků tvoří elektrické
vozíky již zhruba polovinu.

„Vše výše uvedené svědčí o rozšíření
rozmanitosti zákaznické struktury a na−
ší schopnosti více se na trhu rozkročit
a vyhovět širokému spektru požadav−
ků. Z pil, stavebnin a ostatních klasic−
kých těžších venkovních provozů

vhodných pro spalovací vozíky jsme se
posunuli i do velkých moderních distri−
bučních a logistických center, která
mají diametrálně odlišné potřeby,“ říká
na závěr Luděk Červený, majitel spo−
lečnosti MANITEC trade, s.r.o. v Koutě
na Šumavě na Domažlicku.             (re)
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l V Sušici vzniklo pro komunální volby 2018 no−
vé sdružení nezávislých kandidátů NEZÁVISLÍ ZE
SUŠICE 
Několik aktivních občanů již nemohlo dále přihlížet
konání současné zvolené garnitury v Sušici, a tak
vzniklo nové volební uskupení. Celkem se jich letos
v Sušici bude ucházet o přízeň 10, a právě Nezávislí
ze Sušice mají číslo 10. Museli si projít testem za−
bezpečit cca 800 podpisů od potencionálních mís−
tních voličů, aby mohli vůbec kandidaturu podat.
Vše toto sdružení nezávislých kandidátů zvládlo, za−
hájilo volební kampaň a vydalo několik zásadních
materiálů – představení kandidátů, volební program
a plakát A1. A protože jsou aktivní, dlouhodobě for−
mulují různé podněty, upozorňují na možné problé−
my, nabízejí nové vize a sledují mnoho kauz i trendů,
reagují na poslední zasedání současného zastupitel−
stva města, které proběhlo 19.09.2018. Dle jejich
slov nedostali od svých dosavadních zastupitelů
žádné relevantní informace, a to o záměru výstavby
velké haly v bývalém Solo Sušice (ten již radnice
bez odborné diskuse před rokem odsouhlasila), ne−
bo o současném skutečném stavu v nemocnici (ja−
ká bude její budoucnost?, podniká tam vůbec „plas−
tika“ oficiálně?) anebo o tom, jak zajistit transparen−
tnost konání radnice.
Proto jsme se zeptali, co je v současnosti nejvíce
trápí a jak by danou oblast chtěli sami řešit.
l Co obnáší velká hala v bývalém Solo Sušice?
Popis investičního záměru vybíráme z projektu pro
územní řízení, který řeší stavbu půdorysné velikosti

cca 385 x 95 m(!), když uvádí toto: Jedná se o no−
vostavbu haly na území bývalého Solo Sušice za
obchodním domem TESCO pro výrobu a skladování
s nezbytným administrativním, sociálním a technic−
kým zázemím. Jedná se o výrobu pro kompletaci
komponentů pro automobilový průmysl. Součástí
linky bude lakovna, obráběcí centrum, testovací za−
řízení a zásobníky na olej a hydraulické kapaliny.
Parametry nové haly jsou:
n celkem zastavěná plocha… cca 3,76 ha
n zpevněné manipulační plochy… cca 2,91 ha 
(plocha pro 373 os. aut… cca 0,5 ha)
(plocha pro 53 nákl. aut… cca 0,3 ha)
(plocha pro 53 kontejnerů… cca 0,4 ha)
− CELKOVÁ PLOCHA zastavění… cca 6,68 ha
+ 2,75 ha zeleň = cca 9,43 ha (pozn.: pro srovnání
– sušické náměstí má plochu 1,3 ha).
l Proto tento záměr hodnotíte jako „montovnu“?
Ano, svojí velikostí a charakterem se jedná o inve−
stici, která dle našeho názoru do města na Otavě
nepatří. Je v rozporu s platným územním plánem,
což nám potvrdil i jeho autor, slyšeli to i současní
zastupitelé, ale nereagovali na to. Takřka celá rozvo−
jová plocha bude znehodnocena zastavěním jedinou
tovární halou, vlastně „montovnou“ s nepřetržitým
provozem. Dojde podle nás k přetížení nejen mís−
tních komunikací (uváděných 60 nákladních vozidel
denně znamená 120 přejezdů), ale i ke zvýšení hlu−
ku, prašnosti, exhalací a ke ztrátě komfortu bydlení
obyvatel v okolí. Má vzniknout cca 600 nových pra−
covních míst, což by nebylo tak špatně, ale ta bu−

dou s největší pravděpodobností obsazena „pře−
spolními“ zaměstnanci, protože tolik pracovníků
místní trh nenabízí − tento údaj jsme ověřili na úřadu
práce. A právě to s sebou může přinášet různé pro−
blémy, např. kde budou ubytovaní, kam budou od−
vádět daně, kam budou chodit k lékaři, jak se jim
podaří začlenit do života města a jak mezi místní
obyvatele. Navíc, a to je hlavní varovný signál pro
nás, halu staví developer, nikoli konečný provozova−
tel, takže co nakonec v hale bude prováděno vlastně
ani není jisté.
To vše není výkřik do tmy, ani poplach či xenofobie,
nýbrž oprávněné dotazy, na které mělo město znát
odpovědi dříve, než vydalo souhlas k územnímu ří−
zení. Město se ale nezeptalo ani autora svého územ−
ního plánu. A navíc svůj územní plán město podle
všeho porušilo.
l A jak byste postupovali vy, kdybyste byli zastu−
piteli?
Jelikož již probíhá územní řízení, kde se mohou vyjad−
řovat jen účastníci řízení a město, je nutné nyní po−
čkat na jeho výsledek, protože se město již vyjádřilo.
Víme, že byly podány námitky, které budou řešeny.
Tím zřejmě vznikne časový prostor, aby se nové za−
stupitelstvo k této záležitosti mohlo ještě vrátit. Pokud
v něm budou i naši kandidáti, podpoříme, aby město
využilo veškerých opravných prostředků a dalších zá−
konných nástrojů s cílem ochránit město a naše oby−
vatele před negativními dopady. Zároveň bychom
prosazovali, aby město začalo konečně s majiteli bý−
valého Solo Sušice jednat o odkupu volných   4

PŘIJĎTE K VOLBÁM? TOŤ NEJVÍCE! HLAVNĚ: AŤ ZVÍTĚZÍ SUŠICE!

NEZÁVISLÍ ZE SUŠICE – číslo 10 pro komunální volby
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4 pozemků anebo minimálně o společném zájmu
ve vztahu k plánované změně územního plánu.
l Jaká je podle vás situace v sušické nemocni−
ci?
Slyšeli jsme právě na zastupitelstvu a čteme i v mís−
tním tisku, že za problémy sušické nemocnice mo−
hou místní aktivisté, spolky, politické ambice a Bůh ví,
kdo ještě. Již jsme také slyšeli a četli od současných
zastupitelů, že smlouvy pověřující od roku 2015 sou−
kromého provozovatele k zabezpečování zdravotní
péče na Sušicku, jsou v naprostém pořádku.
Chtěli jsme informace, ale i na posledním zastupitel−
stvu 19.09.2018 jsme na konkrétní dotazy nedostali
konkrétní odpovědi, např. zda firma vykonávající
plastickou chirurgii má k tomu oprávnění a povolení
vlastníka nemovitosti, jak vyžaduje smlouva. A do−
zvěděli jsme se, že dotyčná firma, která si cedulka−
mi vyzdobila prostory sušické nemocnice, to tam
má jako reklamu. Jak pohotová odpověď starosty
města…
Abychom však zachovali objektivitu, ptali jsme se
na porovnání původního stavu nemocnice před pro−
nájmem soukromému subjektu a v současné chvíli.
Myslíte, že jsme dostali odpověď?
Pátrali jsme a nakonec připravili tabulku, která posu−
zuje pouze počet lůžek (z důvodu nedostupnosti in−
formací jsme vzdali pokus porovnat další hlediska),
ale i to je dle nás nějakým způsobem vypovídající.
Použili jsme přitom údaje z veřejně dostupných vý−
ročních zpráv Nemocnice Sušice o.p.s. za rok 2014
a 2015, avšak aktuální údaje nám nikdo z oslove−
ných neposkytl…

Pouze dovětkem se musíme ptát, zda je nedodr−
žování smluv standardem, zda formulace staro−
sty města o uměle vytvářené bublině je správ−
nou odpovědí zvoleného zástupce na dotaz ob−
čana, zda označení „křikloun“ je vhodnou odpo−
vědí na otázku jakéhokoli občana Sušice a zda
se na konkrétní dotaz či na podnět má odpovídat
formou „děkuji za názor“.
l A jak byste tedy chtěli ve vašem uskupení
postupovat vy?
Provedli bychom revize smluv na pronájem ne−
mocnice z roku 2015, důsledně vymáhali jejich
plnění a zveřejnili, co se zveřejnit dá. Na základě
detailních analýz bychom navrhli způsob zajiště−
ní dostatečné a kvalitní zdravotní a sociální péče
a bylo−li by třeba, pak bychom zprofesionalizo−
vali řídící orgány. Analýzy a návrhy bychom for−
mulovali společně se státem, krajem a pojišťov−
nami v návaznosti na demografické předpokla−
dy. Každé veřejné jednání zastupitelstva bychom
pak obohatili o otevřenou zprávu o aktuálním
stavu v nemocnici. To není populismus, ale nut−
nost, protože jak laická, tak odborná veřejnost
prostě dnes není z radnice informována…
l Tak si tedy představujete proklamovanou
transparentnost?
Také. Ve volebním programu, který jsme na Su−
šicku distribuovali, hovoříme, a ne jako jediní
z kandidátních uskupení, o transparentnosti. Jde
především o průhlednost rozhodování, o včasné
a úplné veřejné informování, o aktivitu každého
jednoho zastupitele i o přijetí osobní odpověd−
nosti.
l Jak by vaši zastupitelé, budou−li zvoleni,
měli postupovat?
Máme několik základních cílů. Třeba archivovat
videozáznam ze zastupitelstva města, aby si
každý občan mohl záznam pustit, kdy bude po−
třebovat. Jak na to? Musíme umět přesvědčit
alespoň 11 zastupitelů, aby souhlasili s archivo−
váním záznamu. Pak usnesením zastupitelstva
města pověříme konkrétního úředníka, aby zajis−
til veškerá opatření, která budou s archivovaným
záznamem spojena. Vše musí být v souladu
s veškerými zákonnými povinnostmi, zejména
s ohledem na ochranu osobních údajů. A pak

provedeme samotnou realizaci – vznikne odkaz
na videozáznam na internetové stránce města.
V jiných městech to funguje.
Dalším cílem je, aby co nejvíce záležitostí bylo
projednáváno v rámci zastupitelstva města a ni−
koli na radě města. Proč? Jednání zastupitelstva
je veřejné, ale jednání rady nikoli. Zákon o obcích
hovoří o tzv. nevyhrazených pravomocech rady
obce, což jsou takové, které nejsou zákonem
o obcích výslovně svěřeny žádnému orgánu ob−
ce. Tyto pravomoci si však zastupitelstvo obce
může vyhradit jako pravomoci vlastní. Mezi tako−
vé pravomoci např. patří: podávání návrhů ve
správním řízení (v našem případě třeba námitky
k montovně), podávání žalob k soudům, jmeno−
vání redakční rady obecního periodika, pronájem
nemovitého majetku obce (v našem případě třeba
pronájem nemocnice). A jak to provedeme? Pře−
svědčíme alespoň 11 zastupitelů, aby souhlasili
s tím, že zastupitelstvo si vyhradí pravomoc roz−
hodovat o daných věcech. A za další: usnesením
si zastupitelstvo města vyhradí pravomoc rozho−
dovat ve stanovených záležitostech.
l Jak to chcete vše zvládnout?
Budou−li naši kandidáti v zastupitelstvu, zveřej−
níme na ně kontakt a budeme jim pomáhat
s agendou zastupitele, každý dle své profese a
umu. Naše sdružení nezávislých kandidátů se
snad po volbách nerozpadne, jako kdysi mnoho
jiných. Pak se našeho zastupitele budete moci
přímo na cokoliv zeptat a věříme, že připravený
a informovaný zastupitel je to pravé. A jak to
uděláme? Chceme např. navrhnout, aby jednání
zastupitelstva byla vždy v pondělí, a podklady
byly zasílány v pátek deset dnů dopředu. Zastu−
pitel tak bude mít dva víkendy na přípravu, ale
úřadu, který většinou podklady připravuje, se
lhůta zkrátí pouze o jeden pracovní den, což
snad nebude takový problém.
l Na závěr: chcete něco voličům do Sušice
vzkázat? Děkujeme, že jste nás pustili k volbám
Vašimi petičními podpisy, děkujeme, že jste
naši kampaň vydrželi a děkujeme, že půjdete vo−
lit. A ať to dopadne jakkoli, hlavně ať zvítězí celé
Sušicko!                                                     (pi)

Počet 
lůžek
2014

Počet 
lůžek
2015

Počet 
lůžek
2018

Dětské oddělení 4 4 0

Gynekol. oddělení 4 4 0

Chirurg. 
standard. lůžka 31 31 0

Interna standard.
lůžka 32 32 32

JIP 8 8 4

LDN 65 65 85

celkem 144 144 121
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Léto je za námi a na dveře zaklepal
podzim a s ním také začátek topné
sezóny. Každý z nás teď přemýšlí,
co vše musí ještě udělat, aby zimní
období přečkal v příjemném teplíč−
ku, a přitom nezruinoval svůj ban−
kovní účet. V této rubrice postupně
budeme přinášet rady a typy, které
vám pomohou zlepšit tepelnou po−

hodu a zároveň ušetřit nějakou tu
korunu. Dnes se zaměříme na okna
a způsob větrání v topném období.

Okna
Většina z nás již má
nová moderní okna
s izolačními dvoj−
skly nebo trojskly.

Vždy by však mělo platit pravidlo, že
okno má být nejslabším izolačním
prvkem v obálce (konstrukci) domu.

Když mají okna správné tepelně−izo−
lační parametry, je rosný bod umís−
těn správně na oknech a na okenním
skle kondenzuje část vzdušné vlh−
kosti. Pokud však okna mají lepší te−
pelně−izolační vlastnosti, nežli obvo−
dové zdivo, přenese se rosný bod na
vnitřní stěny a mohou se zde tvořit
plísně. 
Proto si při výměně oken nechte
vždy odborně poradit, jaký typ oken
a izolačních skel je pro váš objekt
vhodný. Pokud chcete mít 100% jis−
totu, doporučujeme udělat termogra−
fické měření pomocí termokamery,
která odhalí všechny skryté kon−
strukční vady, tepelné mosty a tepel−
né úniky, které vám znepříjemňují va−
ši tepelnou pohodu a zároveň zvyšují
vaše náklady na vytápění.
Pokud již máte okna vyměněná a
máte problém s plísněmi, doporuču−
jeme řešit to dodatečným zateplením
objektu. Ideální je venkovní odvětrá−
vané zateplení. Pokud však z nějaké−
ho důvodu nemůžete zvolit venkovní
zateplení, můžete zvolit jednodušší
způsob vnitřního zateplení pomocí
kvalitního termo−izolačního nátěru,
například THERMOMAX EXTRA. 
Termonátěry obsahují skleněné
mikrokuličky, které vytvářejí na stěně
souvislou termoreflexní vrstvu, která ji
ohřívá a brání uniku tepla směrem ven.
Termonátěry jsou tak vhodné nejen při

problému s plísněmi, ale i v přípa−
dech, kdy chceme snížit tepelné
ztráty a snížit náklady na vytápění.
Při jejich výběru pozor na jejich

kvalitu. Ty levnější obsahují jen malé
množství skleněných mikrokuliček
a jejich účinnost je velmi nízká.

Větrání v topné sezóně

V období, kdy již denní teploty nepře−
sáhnou 10°C, nepoužívejte pro větrá−
ní okna v poloze ventilace ani mikro−
ventilace. Větrání v poloze ventilace
vás v tomto období připraví o většinu
vnitřního tepla, které pak musíte do−
plnit topením, což zbytečně zvyšuje
vaše náklady na vytápění. 
Při tomto způsobu větrání se střetá−
vá v oblasti okenního ostění teplý
vnitřní proud vzduchu s tím chlad−
ným a vlhkým venkovním prouděním
vzduchu a vzniká zde vodní konden−
zát. Ten se pak usazuje na okenních
rámech a na okenním ostění (omítky
kolem oken) a pak se zde mohou
tvořit plísně. 
Při teplotách pod bodem mrazu, kdy
budete větrat okny v poloze ventilace
nebo mikroventilace, se bude tvořit
na rámech oken námraza. Ta znes−
nadňuje manipulaci s okny, snižuje
životnost celoobvodového kování a
těsnění. Pokud máte svá okna rádi
a chcete jim dopřát dlouhé životnos−
ti, větrejte v chladném období pouze
dokořán otevřenými okny. Otevřete
na 5−10 minut všechna okna doko−
řán a vytvořte průvan. Tím se rychle
vymění vzduch za čerstvý, který se
za krátkou chvíli opět ohřeje. Tento
způsob větrání je efektivní a rovněž
vám pomůže snížit vaše náklady na
vytápění.                                     (pi)

Jak docílit příjemné tepelné pohody 
a snížit náklady na vytápění

Bydlete úsporně a moderně
– nechte si od nás poradit !
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Hospodářské vztahy mezi Bavor−
skem a Českou republikou už ma−
jí svoji tradici.
O chystané akci v Klatovech jsme
si povídali s manažerkou kontak−
tních sítí Bavorsko – Čechy Ing. Ja−
roslavou Pongratz. 
Ve čtvrtek 25. října 2018 od 15:00
hodin se bude v Klatovech v kul−
turním domě Družba konat 2. Ba−
vorsko−česká burza firem. Paní
inženýrko, můžete nám akci při−
blížit?
Překonání hranic a usnadnění
přeshraničního dialogu jsou společ−
né cíle Evropského regionu Dunaj−
Vltava a Niederbayern−Forum (Re−
gionální marketing Dolního Bavor−
ska, jednatel Bertram Vogel). Na zá−
kladě toho vznikla v loňském roce
myšlenka Bavorsko−české burzy fi−
rem, která podporuje hospodář−
skou kooperaci mezi Bavorskem a
Českou republikou a dále ji rozvíjí.
Letos se koná druhý ročník této ak−
ce. Spolupořadatelé jsou české
a bavorské hospodářské komory.
V pořadí 2. Bavorsko−česká burza fi−
rem se zaměří na obory strojíren−
ství, elektrotechnika, IT a automoti−

ve. Západočeské, jihočeské a dol−
nobavorské firmy, vysoké školy a
další organizace jsou opět zvány do
Klatov, kde mohou prezentovat své
produkty a služby,
poznat se s lidmi se
stejným zaměřením,
podílet se na přesh−
raniční spolupráci a
využít osobní kontakt
pro nové obchodní
vztahy.
Program druhé bur−
zy firem je opět zají−
mavý a mnohostran−
ný. Firmy a vysoké
školy představí best−
practice příklady, jak
úspěšně přeshranič−
ně spolupracují a
zprostředkují tak své
zkušenosti a rady zajímajícím se fir−
mám a startupům, následně se
uskuteční veletrh. 
Vstup na celou akci je pro výstavce
i pro návštěvníky zdarma. Z organi−
začních důvodů je nutné se předem
přihlásit. 
Lze říci, že spolupráce na obou
stranách je pro firmy úspěšná?

Určitě. Hranice jsou již skoro třicet
let otevřené a za tu dobu samozřej−
mě vznikla řada úspěšných přesh−
raničních kooperací v různých bran−

žích, které přispěly
k posílení konkuren−
ceschopnosti na
obou stranách. Hos−
podářské vztahy mezi
Bavorskem a Českou
republikou jsou velice
úzké. Jedním z hlav−
ních důvodů je obdo−
bná odvětvová struk−
tura, přičemž mezi
nejdůležitější obory
patří strojírenství a
automotive. Velkou
výhodou je také geo−
grafická blízkost ob−
chodního partnera.

I v dnešní době existuje velký po−
tenciál pro nové obchodní vztahy.
Bariérou jsou však často nedosta−
tečné jazykové znalosti. Burza firem
podporuje vznik nových česko−ba−
vorských kooperací i v případě, že
účastníci nedisponují znalostí sou−
sedního jazyka, neboť všechny
přednášky budou simultánně tlu−

močeny a i během vlas−
tního veletrhu mohou fir−
my zdarma využít tlu−
močníka pro bilaterální
rozhovory. 
Působíte jako mana−
žerka kontaktních sítí
pro Bavorsko a Čechy.

Jakým způsobem můžete firmy
podpořit?
Primárním cílem je vytvoření přesh−
raničních vztahů. Mohou mne kon−
taktovat české firmy, univerzity a ji−
né organizace, které chtějí zpro−
středkovat kontakty do Dolního Ba−
vorska v oblasti vědy a ekonomiky a
obráceně dolnobavorské subjekty
v Čechách. Například pokud firma
hledá zahraničního dodavatele, plá−
nuje v sousední zemi založit poboč−
ku nebo potřebuje partnera v rámci
přeshraničního výzkumu apod. Dá−
le jim můžu vypracovat různé rešer−
že, poskytnout odborné konzultace
a zorganizovat česko−bavorský
workshop na určité téma.
Druhou částí mé činnosti je pořádá−
ní přeshraničních akcí, jako je napří−
klad 2. Bavorsko−česká burza firem,
přičemž mohou podniky využít tuto
přeshraniční platformu k osobnímu
kontaktu s aktéry sousední země.
Dále zde mají možnost na určeném
místě dvojjazyčně zveřejnit, co na−
bízejí a co hledají. Na minulých ak−
cích našla díky tomu řada firem no−
vé odběratele, či dodavatele. 
Která odvětví jsou středem záj−
mu?
Největší zájem je právě u těch od−
větví, na které se zaměřuje letošní
burza firem, a to strojírenství,
elektrotechnika, IT a automotive.
Pro tyto branže jsem již zprostřed−
kovala spoustu přeshraničních koo−
perací. Obecně se na mne mohou
obrátit firmy ze všech oborů. Díky
mé činnosti vznikly nové česko−ba−
vorské obchodní vztahy, například
i v potravinářském, či textilním prů−
myslu.
Jaké jsou další záměry?
Na jaře 2019 budeme pořádat další
akci „3. Bavorsko−český den pro fir−
my“. Ten se bude konat v Bavorsku
a bude zaměřen na všechna odvětví.
Součástí akce bude networking zací−
lený na jednotlivé branže.             (re)

Bavorsko−česká burza v Klatovech 25. 10. 2018

Manažerka kontaktních sítí
Bavorsko−Čechy Ing. et Ing.
Jaroslava Pongratz, MBA

Odvážně k úspěchu při spolupráci 
bavorských a českých firem

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Ing. et Ing. 

Jaroslava Pongratz, MBA
Evropský region Dunaj−Vltava

Manažerka kontaktních sítí 
Bavorsko – Čechy

Tel.: 0049 170 8118194, Email:
j.pongratz@euregio−bayern.de

Organizace LENOX z.s. prostřednictvím florbalu na
elektrických vozících nabízí především lidem s těžkým
nebo kombinovaným tělesným postižením možnost oku−
sit kouzlo kolektivního sportu.
„Kromě sportu se věnujeme také problematice handica−
povaných ve společnosti. V rámci programu Pomáháme

smíchem připravujeme kulturní akce v Klatovech. Jde zej−
ména o pořad Na stojáka, ale i další společenské a vzdě−
lávací akce. Besedy se studenty, předvádění kompenzač−
ních pomůcek nebo Ples handicapovaných jsou letos již
pevnou součástí naší činnosti,“ říká Lukáš Kroupa, před−
seda organizace LENOX z.s.

POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE
V KLATOVECH

Koncert skupiny STO ZVÍŘAT, která se
v Klatovech představí vůbec poprvé
v rámci svého turné ELEPHANTOUR.
Koncert proběhne v sobotu 6. října
2018 od 20 hodin v kulturním domě
Družba.
IV. ROČNÍK PLESU HANDICAPOVANÝCH
se uskuteční v sobotu 27. října 2018
od 19:00 hodin v KD Družba.
„Všechny naše akce mají za cíl prezen−
tovat aktivity pro handicapované široké
veřejnosti, kterou tímto co nejsrdečněji
zvu do Klatov na koncert skupiny STO
ZVÍŘAT a na IV. ROČNÍK PLESU,“ dodá−
vá Lukáš Kroupa.

Pomáháme smíchem
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V září jsme na Středním odborném
učilišti v Domažlicích realizovali
souvislé odborné praxe čtvrtých
ročníků mechaniků seřizovačů ve
strojírenských firmách nejen do−
mažlického regionu. Také žáci 2.
ročníku nástavbového studia podni−
kání si vyzkoušeli souvislou praxi ve
významných firmách a institucích.
Výběr 40 žáků školy absolvoval deseti
denní sportovně turistickou a pozná−
vací exkurzi do Chorvatska. Dalších
30 žáků školy se účastnilo, společně

s německými žáky z Realschule Ne−
unburg vorm Wald v rámci meziná−
rodní spolupráce, dvoudenní odborně
poznávací exkurze do Drážďan – Flo−
rencie na Labi a Moritzburgu. Adap−
tačního kurzu se zúčastnilo 200 žáků
prvních ročníků z Domažlic a ze Sto−
da, kteří se v prostorách kempu Chez−
novic u Rokycan lépe seznámili a po−
sílili své třídní kolektivy.
Abychom strojově dovybavili a pro
žáky základních škol zatraktivnili obor
truhlář, pořídili jsme v rámci projektu

CNC obráběcí centrum s příslušen−
stvím pro zájmové a celoživotní
vzdělávání – sblížení teorie a praxe
truhlářské výroby. Cílem projektu je
doplnit strojové vybavení školy, které
je běžně využíváno firmami v regionu.
S novým strojem se seznámí v rámci
volnočasových aktivit žáci denního

studia, zájemci z řad žáků základních
škol a frekventanti kurzů dalšího vzdě−
lávání dospělých.
Strojírenské obory jsou v rámci pro−
jektu Podpora odborného vzdělávání
v Plzeňském kraji vybaveny novými
stroji a zařízeními, např. jsme pořídili
přístroj pro zkoušku mechanických
vlastností, pětiosý řezač polystyrenu,

výukové soustruhy a frézky, 3D ske−
ner, laserový řezací a popisovací stroj.
Na všechny tyto stroje jsou připrave−
ny kroužky pro žáky základních škol –
ZŠ Komenského 17 a Msgre. B. Staš−
ka z Domažlic, Kdyně, Poběžovic
a Staňkova. 

Chcete se dozvědět víc?
Přijďte k nám ve dnech otevřených
dveří, které pořádáme ve čtvrtek 16.
listopadu 2018 v Domažlicích a ve
Stodě od 9.00 hod. – 17.00 hodin.
Ve středu 5. prosince 2018 v Domaž−
licích od 9.00 hod. – 15.00 hod. a ve
čtvrtek 17. ledna 2019 ve Stodě. 

Přítomni budou zástupci firem – Mah−
le Holýšov, AZ Czech Continental Hor−
šovský Týn, Gerresheimer Horšovský
Týn, PeHToo Horšovský Týn, Domako
Domažlice, Rosenberg Klenčí pod
Čerchovem, strojírny Kohout Kdyně,
Elitex Kdyně, Kdynium Kdyně. Ředi−
telka SOU v Domažlicích a Stodě 

Mgr. Zdeňka Buršíková

Výuční list ze SOU Domažlice
je zárukou dobrého výdělku

Hromadné foto před zámkem Moritzburg žáků SOU Domažlice a RS Neunburg
vorm Wald.

Z adaptačního kurzu obráběčů kovů s třídním učitelem Ing. Pitnerem.



Máte doma starý prsten po praba −
bičce, zlaté mince, šperky, které již
dávno vyšly z módy či dokonce zubní
zlato? Pokud ano, vězte, že nyní je ten
ideální čas k jejich zhodnocení. Ceny
zlata se totiž aktuálně pohybují velmi

vysoko. Řečí čísel se bavíme o více
než 30 300 Kč za unci, tedy 970 Kč
za jeden gram.

Místem, kde můžete udělat výraz−
nou radost své peněžence, je Zlatá In−
vestiční Banka. Garantuje výkup dra−
hých kovů v čele se zlatem za nejlep−
ší ceny. Přidává k tomu rovněž féro vé
jednání a osobní přístup, díky němuž
se vaše transakce stane jedno duchou
záležitostí.

Důkazem budiž slova bývalé zá−
kaznice paní Čížkové: „Měla jsem ně−
kolik starých prstenů po prarodičích,
ale rozhodně jsem je nechtěla prodat
pod cenou. Zaujala mě právě Zlatá In−
vestiční Banka, která nabízí vysoké
ceny za výkup. A byla jsem skutečně
mile překvapena, nabídli mi přes 
12 tisíc korun, za které jsem nakoupi−
la 10g zlatý slitek a ještě mi zbylo.“

Nejlepší ceny
Vysoké výkupní ceny si Zlatá Inves −
tiční banka může dovolit díky spolu−

práci s rafinériemi po celém světě.
Na růst ceny zlata má velký vliv mimo
jiné i aktuální politicko−ekonomická
situace v Evropě a Evropské Unii, kte−
rá mu nyní přímo nahrává. Za své
šperky, přívěšky, mince, hodinky

apod. dostanete zaplaceno
okamžitě, v hotovosti, dle
aktuál ního kurzu světové bur−
zy a především hodně.

Osobní přístup
Základem při prodeji vašich
šperků je diskuze. Zástupci
Zlaté Investiční Banky s vámi

vše proberou a doporučí vám tu pro
vás nejvýhodnější nabídku. Své cen−
nosti můžete totiž kromě hotovosti
směnit i za zlaté investiční slitky.
Ty jsou v dnešní finančně nejisté do−
bě jistým způsobem, jak uchovat
a zhod notit vaše peníze.
Pobočka Zlaté Investiční Banky:

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

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

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

Ideální čas pro prodej
starých šperků!

Neváhejte tedy a přijďte se 
o kvalitách Zlaté Investiční Banky

sami přesvědčit.

Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně 

vzdělávací předměty

Obchodní akademie: čtyřleté denní studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření
Propagační grafika

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

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

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

Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření

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

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

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

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

Přijďte k nám studovat −
zahajujeme další kolo přijímacího řízení

Dny otevřených dveří: 

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

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

programech a individuální přístup pedagogů ke studentům.

Soukromá Střední odborná škola 
a Gymnázium BEAN, s. r. o.
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Realizace dvou projektů ROP, a to
„Modernizace odborných učeben a
výuky řízení vozidel“ a „Moderni−
zace odborného výcviku“, přinesla
výrazný posun v kvalitě přípravy
žáků školy na svá budoucí povolá−
ní. Umožňuje učitelům využívat
velmi moderní techniku při výuce
odborných předmětů a praxe. Dá
se říci, že se žáci učí na velmi mo−
derním zařízení, se kterým se bu−
dou setkávat i v praxi při výkonu
povolání.
Dotace 13 milionů umožnila rekon−
strukci a vznik nových učeben trena−
žérů, programování, gastronomie,

byl zakoupen nový CNC stroj, sváře−
cí simulátor a další stroje pro obory
vzdělání Opravář zemědělských
strojů, Mechanik opravář motoro−
vých vozidel, Autoelektrikář.
Díky těmto projektům je škola velmi
dobře vybavená a může učit to, co je
požadováno ve firmách. Věříme, že
i zájem ze strany budoucích žáků stu−
dovat na naší škole bude díky tomuto
kvalitnímu vybavení větší a že se tak
zvýší zájem o obory studia podpoře−
né těmito projekty ROP Jihozápad.
Modernizace učeben rovněž přispě−
la k lepší uplatnitelnosti žáků na trhu
práce, což bylo naším cílem.

125 let SOŠ a SOU Sušice
SOŠ a SOU Sušice oslaví v pátek 14.
prosince 2018 své jubileum, a to 125
let od svého založení. 
Na oslavu jubilea připravuje škola
slavnostní program, který se usku−
teční v sušické Sokolovně. Kromě
pozvaných hostů a současných za−

městnanců školy se sejdou i bývalí
učitelé, kteří budou mít možnost za−
vzpomínat na léta svého působení na
škole. Zároveň zveme k návštěvě a
prohlídce školy bývalé absolventy
a nové uchazeče o studium.
V souvislosti s tím škola připravuje
rovněž zajímavé akce i pro veřejnost.

SOŠ a SOU Sušice využívají již 3. rokem nové
učebny podpořené v rámci dvou projektů ROP
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Františku Němcovi je 9 let a je žákem
Masarykovy základní školy v Klato−
vech. O jeho začátcích i plánech v mo−
tokárovém sportu jsme si povídali
s jeho tatínkem Františkem Němcem,
který je takovým „tatínkovským“ ma−
nažerem.
Jak se váš syn dostal k motokárám?
Asi tu lásku k motoristickému sportu
tak trochu zdědil po mě. Když byly sy−
novi 4 roky, tak jsem domů přivezl ma−
lou čtyřkolku, kterou si ihned oblíbil. Už
v těch letech si počínal velmi zručně a
šikovně. Chtěli jsme pořídit terénní bu−
ginu, protože přeci jenom víc tíhnu k vo−
lantu než k řidítkám. Zkoušeli jsme
i motokáry, kde jsem Fandu přihlásil na
amatérské závody pořádané Kart are−
nou U Ježíška v Plzni. Tam si velmi do−
bře počínal a zkusili jsme i jízdy na ven−

kovních tratích. Rok jsme trénovali na
staré motokáře a jednou jsme se sezná−
mili s panem Matějčkem a ten nás po−
zval na trénink mezi skutečný závodní−
ky. A tak jsme se domluvili na postavení
káry a skutečné závodění v celé sezoně
2018.
Jaká byla reakce manželky?
Asi jako většina maminek. Neměla moc
pochopení. Trvalo to delší dobu, než
jsme ji přesvědčili. Ale když viděla, že
má syn talent pro tento sport a že ho to
strašně baví, tak se zklidnila. Dnes nás
podporuje a má radost, že máme ra−
dost. 
Kde jste si otestoval schopnosti a ta−
lent vašeho syna?
Nejsem z těch, který by syna do něčeho
za každou cenu tlačil. Když jsem ale vi−
děl, jak si počíná na prvních motokáro−

vých závodech, kde
jezdily děti v jeho
věku nebo i o něco
starší, tak bylo roz−
hodnuto. Přihlásil
jsem Fandu do Mo−
ravského poháru
ČR, což je nejnižší
motokárová soutěž.
Chtěli jsme si vy−
zkoušet, jak to půj−
de v těchto závo−
dech.
Je ale třeba být
v nějakém dobrém
známém týmu?
To máte pravdu. Je
to obdobné jako
v jiném sportu. Do−
stal se do JM –
KART Klubu v AČR pana Jiřího Matějč−
ka. Zde už je profesionální přístup k vý−
chově mladých jezdců. Dostanou při−
pravenou motokáru a jezdí republikové
závody.
Bylo úspěšné vykročení na závodních
tratích?
I přesto, že syn byl nováčkem a motor
neměl takový výkon, jako měli jeho
soupeři, závod od závodu se začal tlačit
na špičku v kategorii, kterou jel poprvé.
Byla to kategorie v Poháru Automotok−
lubu ČR Baby 60. Nakonec ji vyhrál a
získal Pohár AČR. Díky tomu bude v pří−
štím roce reprezentovat Českou republi−
ku na evropských závodech jako napří−
klad v Itálii, Maďarsku, Slovensku.

A co základní škola. Nestojí tak trochu
stranou?
Škola je vždy na prvním místě. Musím
v této souvislosti poděkovat pedagogic−
kému sboru Masarykovy základní školy

v Klatovech jmenovitě paní učitelce To−
maierové a její ředitelce Mgr. Emilii Sal−
vetrové za pochopení a vstřícný přístup.
Jak ve sportu, tak i ve škole se však
chyby neodpouštějí. Manželka se synovi
maximálně věnuje, aby zmeškané učivo
ve škole dohnal. Musím přiznat, že mu
nastolila tvrdý dril a nic mu neodpustí.
Vraťme se k motoristickému sportu.
Všeobecně je známo, že to není nijak
levná záležitost. 
Není, to mohu stoprocentně potvrdit.
Bohužel, motoristické kluby, které vy−
chovávají mladé talenty, nedostávají ani
korunu. Stát se k těmto mladým spor−
tovcům chová macešsky. Obdobně
jsou na tom i jiná sportovní odvětví, jak
to často slyšíme. Zkrátka peníze pro
mladé sportovce nejsou.
Nyní vás čekají evropské závody a je
třeba připravit plán i finanční rozpočet. 
Máme to štěstí, že syn závodí za JM –
KART KLUB v AČR pana Matějčka, kte−
rý už vychoval několik generací skvě−
lých motoristických sportovců. Přesto
bez finanční podpory rodiny, přátel a fi−
rem, které fandí motoristickému sportu
a mladým nadějím si to nelze předsta−
vit. Proto jsme rádi, když se najdou fir−
my, které formou sponzoringu podpoří
motokárový sport. (re)

Motokárová naděje se jmenuje František Němec z Lorety u Klatov

Blahopřejeme vašemu synovi
k zisku Poháru AČR v motoká−
rovém sportu a v příští sezoně
na evropských motokárových
tratích přejeme vítězné tažení. 

František Němec na stupni nejvyšším ve Vysokém Mýtě.

František Němec s číslem 7 v plném nasazení.

Je letošním vítězem Poháru AČR
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Kousek od českých
hranic, na jihový−
chodě Dolního Ba−
vorska, leží malebné
venkovské lázně
Bad Birnbach. „Ter−
mální koupele Rot−
tal Terme jsou zde
jedny z nejmoder−
nějších termálních
lázní v celé Evropě.
Právě zde vyvěrá
horký léčivý pra−
men. V Bad Birnba−
chu je spousta pří−
rodních krás kolem
řeky Rott, hustá síť
stezek pro nordic
walking, pěší turisti−
ku, jogging i cykloturistiku. Pro mi−
lovníky golfu je k dispozici místní
golfový areál s jedním 18 jamko−
vým a jedním 9 jamkovým hřiš−
těm. Venkovské lázně Bad Birn−
bach jsou skvělým místem pro od−
počinek a v termální vodě se vaše

tělo i duše doplní
novou energií,“ říká
koordinátorka česko
– bavorské spolu−
práce Simona Fink,
která nás městeč−
kem i lázněmi pro−
vázela.

Aktivně proti
stresu a únavě
Mezi pěti lázeňskými
komplexy Dolního
Bavorska byly podle
vědecké studie ter−
mální lázně v Bad
Birnbachu vyhodno−
ceny jako nejlepší
pro zbavení se stre−

su. Lázeňský komplex Rottal Terme
využívá léčivý pramen o teplotě
70°C a je to nejteplejší pramen ve
střední Evropě. Napájí celkem 31
venkovních i vnitřních termálních
bazénů a každý je jinak teplý, od
26°C do 40°C. V bazénech denně

mění vodu. Lázně v Bad Birnbachu
Rottal Terme tvoří dva samostatné
komplexy – Terapiebad s léčivým
zaměřením a Vitarium s atrakcemi,
jako například plavání v proudu,
saunový svět, nebo se můžete po−
nořit do slané laguny. Navštěvovat
můžete oba komplexy.
„Léčivá voda obsahuje fluorid sod−
ný, bikarbonát a chlorid. Blahodárně
působí především na deformující
onemocnění kloubů, chronické zá−
nětlivé revmatické onemocnění,
chronické degenerativní páteřní po−
ruchy a revmatismus. Cvičení v ter−
mální vodě má velmi příznivý vliv na
oběhový systém a pohybové ústrojí.
Účinky léčivé vody
jsou vědecky proká−
zané,“ potvrdil nám
ředitel Správy lázní
Viktor Gröll.

Spolupráce
s mnichovskou
univerzitou
„Do Bad Birnbachu
přijíždějí hosté, kteří
se chtějí zbavit stre−
su, únavy, pesimis−
mu, úzkosti. Našim
motem je – Aktivně
proti stresu a únavě.
Řadíme se k nejlep−
ším lázeňským kom−
plexům v Bavorsku,
kterým se daří
úspěšně odbourávat
stres, deprese, strach, úzkost.
Spolupracujeme s Univerzitou Lud−
wiga Maximiliana v Mnichově a spo−
lečně se zabýváme preventivními
opatřeními, které by lidem pomohly
předcházet stresu a bolestem, než
bude pozdě. Musím říci, že jsme

v odbourávání stresu velmi dobří.
Chronický stres, který nám přivodí
syndrom vyhoření, se zařadil mezi
civilizační choroby a je třeba proti

němu bojovat. Kaž−
dému, kdo projeví
zájem zbavit se stre−
su, únavy a najít no−
vý přístup k péči
o zdraví a kondici,
připravíme v našich
lázních 14 denní pro−
gram. Výsledky se
zaručeně dostaví.
Samozřejmě, že vel−
mi rádi také přivítáme
naše české přátele,“
zve k návštěvě ředitel
Správy lázní Viktor
Gröll.
V Bad Birnbachu si
skvěle odpočinete,
uvolníte své tělo a
dobře se najíte. Svůj
pobyt můžete strávit

v soukromí apartmánů a penzionů
nebo ve čtyřhvězdičkovém hotelu.
Venkovské lázně mají jedno z nejlep−
ších hodnocení od hostů, mj. pro
svoji neobyčejnou polohu, atmosfé−
ru, jedinečnou péči a pohostinnost. 

Romana Merglová

Léčivá relaxace ve venkovských lázních Bad Birnbach

„Těšíme se na české náv−
štěvníky. Jejich zájem o na−
še termální lázně každým
rokem stoupá,“ sdělil nám s
neskrývanou radostí ředitel
Správy lázní Viktor Gröll.

V Bad Birnbachu je zdraví na prvním místě.

Kanál s termální vodou v délce 105
metrů je v Evropě jediným svého
druhu.

Zdraví je na prvním místě

„Návštěvou lázní Rottal Ter−
me v Bad Birnbachu uděláte
hodně moc pro své zdraví,“
říká koordinátorka česko –
bavorské spolupráce Simo−
na Fink.
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Tyto záležitosti, pokud se je nepo−
daří vyřešit domluvou s dotyčnou
osobou, tak je možné je, podle mé−
ho názoru, řešit podáním žaloby na
ochranu sousedských práv. Tuto ža−
lobu může podat k soudu uživatel
(jednotlivec) bytové jednotky proti
konkrétnímu uživateli jiné bytové
jednotky, který se dopouští určitého
nevhodného chování, a není z toho−
to pohledu podstatné, zda užívá by−
tovou jednotku v právním postavení
vlastníka, nájemce, či podnájemce.
Na základě této žaloby se může ža−
lobce domáhat vydání rozsudku,
aby se žalovaný (jeho soused) zdr−
žel do budoucna určitého nevhodné−

ho chování, tedy aby přestal poru−
šovat své povinnosti. Respektování
(dodržování) takového vykonatelné−
ho rozsudku je pak možné vymáhat
i exekučně ukládáním peněžité po−
kuty, a to i opakovaně.
Nejčastějším problémem bývají
stížnosti sousedů na porušování
nočního klidu, který platí v době od
22.00 hod. večer do 06.00 hod. rá−
no. Tyto záležitosti je možné řešit za
asistence policie, respektive podá−
ním oznámení pro podezření ze spá−
chání přestupku na příslušný obecní
(městský úřad).
Pokud jde o společenství vlastníků
jednotek, jako samostatný právní

subjekt, tak jeho možnosti řešení
shora popsaných situací jsou ome−
zené, vztahují se toliko na členy spo−
lečenství vlastníků jednotek (na

vlastníky bytových jednotek
v domě) a záleží zejména na
znění stanov, jaké si společen−
ství odsouhlasilo. 
V praxi se zatím nesetkávám
příliš často s tím, že by spole−
čenství vlastníků jednotek mě−
la v přijatých stanovách uve−
deny výslovně i sankce (peně−
žité pokuty) za konkrétní poru−

šení povinností člena společenství
vlastníků jednotek. Ve stanovách se
obvykle dočtu, jaké povinnosti člen
společenství vlastníků konkrétně
má, avšak většinou tam již chybí
„nástroj“, jak jejich dodržování účin−
ně vymáhat, pokud je člen dobrovol−

ně nedodržuje. Z tohoto důvodu do−
poručuji do budoucna, pokud na
tom ve společenství vlastníků jedno−
tek bude shoda, do stanov zakotvit
nejen konkrétní pravidla (povinnosti)
členů společenství, ale i sankce (vý−
ši peněžité pokuty a její splatnost) za
každé jednotlivé jejich porušení po−
vinností. 
Pokud společenství ve svých stano−
vách sankce upraveny má, může
pak za jednotlivá porušení povinnos−
ti po svém členu požadovat jejich
zaplacení a v případě, že tak člen
dobrovolně neučiní, je možné, aby
se společenství vlastníků jednotek
domáhalo jejich zaplacení soudní
cestou. Samozřejmě, že na spole−
čenství vlastníků jednotek, jako na
žalobci, pak je, aby svá tvrzení
v soudním řízení i prokázal.

V poslední době se
množí ze strany čte−
nářů dotazy ohledně
společného soužití

lidí v domech, kde vzniklo společenství vlastníků
jednotek. Zejména pak Vaše dotazy směřují na to, zda
vůbec společenství vlastníků jednotek má nějaké
právní možnosti, jak řešit různá porušování povinnos−
tí, nevhodná chování uživatelů (sousedů), mám tím na
mysli např. hlučné chování, pouštění hlasité hudby,
nezavírání (nezamykání hlavních vchodových dveří), odkládání
různých nepotřebných věcí ve společných prostorách, znečiš−
ťování společných prostor apod.

Odpovídá 
JUDr. Miroslav Mlčák

advokát

Maminky neumírají, maminky jen usínají, aby
se probouzely v srdcích svých dětí.
Dne 19. října 2018 uplyne první smutný rok,
kdy od nás navždy odešla paní 

Marie Lukačíková z Týnce u Klatov. 
Stále vzpomínají dcery a synové s rodinami
a ostatní příbuzní.

VZPOMÍNÁME



50 Rozhled 10/2018

Zástupci Mikroregionu Šumava – zá−
pad a Ferienregion Nationalpark Ba−
yerischer Wald GmbH podepsali
Memorandum o turistické spoluprá−
ci. Setkání se uskutečnilo v Návštěv−
nickém centru v Železné Rudě za
účasti významných hostů z obou
stran hranic. Tímto aktem vznikla
nová přeshraniční turistická desti−
nace. 
Memorandum o spolupráci přinese
nové projekty a další rozvoj turismu
na obou stranách hranic. 
„V loňském roce byla založena turis−
tická destinace Region Šumava, která
se rozkládá na území západní části
Šumavy a je evidována jako destinace
oblastní, tedy působící na větším úze−
mí,“ řekl nám koordinátor Mikroregio−
nu Šumava – západ Ing. Jaroslav Ta−
chovský. 
Destinace je spravována Mikroregio−
nem Šumava − západ a jejím cílem je

udržitelný rozvoj území, což na Šuma−
vě znamená především rozvoj cestov−
ního ruchu a efektivní marketing toho−
to regionu. Důležitým prvkem budou−

cího rozvoje je úzká spolupráce
s podnikateli a lokálními destinacemi
působícími na tomto území, zejména
s lokální destinací Železnorudsko. By−

lo podepsáno i Memo−
randum o spolupráci
v oblasti cestovního ru−
chu s městem Klatovy.
„Zásadním rozhodnutím
při tvorbě přeshraniční
destinace bylo, že jsme
se dohodli s bavorskou
stranou o spolupráci a
jednotném řízení celého
projektu, což je samo−
zřejmě výhodné pro obě
strany, neboť můžeme
prezentovat Šumavu a
Bavorský les jako jeden
turistický cíl,“ dodává
Ing. Jaroslav Tachovský.
Vytvoření přeshraničního
turistického regionu nava−

zuje na předchozí úspěšnou spolupráci
obou stran, jejíž výsledkem jsou přesh−
raniční projekty v celkové částce cca 4
mil. Euro. Jednalo se zejména o projek−
ty Putování bez hranic srdcem Evropy,
Po stopách Karla IV., Slatěmi a pláněmi
Šumavy a Bavorského lesa, Historie
podmaleb na skle a Dřevařství na Šu−
mavě a v Bavorském lese.
Oficiální název nové přeshraniční tu−
ristické destinace je Region Šumava –
Ferienregion Nationalpark Bayerischer
Wald a rozkládá se na území      4

Historická událost v Železné Rudě

První přeshraniční turistický
region ve střední Evropě

Příkladem oboustranné spolupráce je
bavorská a česká Železná Ruda. Také
její starostové Ing. Michal Šnebergr
(vlevo) a Charly Georg Bauer přivítali
významné hosty v Návštěvnickém
centru v Železné Rudě.

Historický okamžik. Podepsání Memoranda o tu−
ristické spolupráci. Zleva: za německou stranu
Memorandum podepsal starosta Hohenau Eduard
Schmid, který je zároveň zástupcem Ferienregion
Nationalpark Bayerischer Wald GmbH a za če−
skou stranu koordinátor Mikroregionu Šumava –
západ Ing. Jaroslav Tachovský. 



425 obcí, z čehož je 13 obcí
českých a 12 bavorských.
Starosty Železné Rudy Ing.
Michala Šnebergra jsme se
zeptali.
Co si slibujete od tohoto Me−
moranda?
Na úrovni našich a bavor−
ských obcí a měst spolupra−
cujeme velmi dobře. Pode−
psáním Memoranda dostává
tato spolupráce nový význam−
ný rozměr. Ještě nic podobné−
ho v Evropě nevzniklo. Jsme

historicky první, kdo tento
krok učinil.
Šumava vždycky byla jen
jedna.
Přesně tak a podepsáním Me−
moranda se udělal první krok
k tomu, aby tady byla zase
jedna Šumava. Přejeme si to
všichni. Je třeba otevřeně při−
znat, že stále existují rozdíly,
například v ochraně přírody.
Bavorská strana nám může
být příkladem, jak nejen chrá−
nit ale i nabídnout přírodu v ná−

rodním parku široké turistické veřej−
nosti.
K tomu, aby Šumava byla zase jen
jedna, bude třeba dost peněz.
Samozřejmě. My vidíme, že z němec−
ké strany na cestovní ruch, když to
řeknu lidově, peníze chodí, které vy−
užíváme i na české straně. Jde o spo−
lečné projekty. Bohužel, od české
strany, potažmo české vlády, to tak
dobře nefunguje, jak bychom si přáli.
Věříme a já jsem v tomto velkým opti−
mistou, že podepsáním Memoranda
dojde k výraznému zlepšení.   (ma−re)
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Na setkání také zaznělo přání, aby byl konečně otevřen pro pěší hraniční pře−
chod Modrý sloup přes Luzný, který má pro bavorskou i českou stranu velkou
symboliku. Modrý sloup je historický přechod, který na Šumavě vybudoval Ka−
rel IV. Češi i Bavoři ho hojně využívali. Dlouhodobě je však přechod uzavřen
kvůli ochraně tetřeva hlušce.                       Foto: Mikroregion Šumava – západ

Slavnostní atmosféra byla umocněna klavírním prelu−
diem Michala Šulce ze Železné Rudy.
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Před 25 lety byla založena
společnost ARIMEX TRADE
se sídlem v Domažlicích.
Její činnost od samého po−
čátku je zaměřena na země−
dělství a to na nákup a pro−
dej rostlinné výroby, po−
sklizňovou úpravu obilovin
a olejnin, skladování a výro−
bu krmných směsí. Postup−

ně byl vybudován komplex−
ní projekt poskytování vstu−
pů na založení úrody vybra−
ným pěstovatelům a ob−
chodním partnerům a dodá−
vek hnojiv.
ARIMEX také podniká v oblasti
zahraničního obchodu s orien−
tací na evropský trh. Hlavními
vývozními komoditami jsou

olejniny, obilí, kukuřice, krmné
šroty a další vedlejší průmyslo−
vé produkty.
V importu převažuje dovoz só−
jových šrotů a rybí moučky,

kde společnost zaujímá vý−
znamné postavení na českém
trhu. V rámci své zahraniční ob−
chodní činnosti ARIMEX úzce
spolupracuje s renomovanými
zahraničními společnostmi a
prostřednictvím mezinárodních
komoditních burz je etablována

na zahraničních trzích se ze−
mědělskými komoditami.
V roce 2013 byla také založe−
na společnost ARIMEX AGRO−
SLUŽBY, s.r.o. Jejím předmě−
tem podnikání je nákup a pro−
dej zemědělské výroby, po−
sklizňová úprava obilí, olejnin a
skladování. V posledních le−
tech byly investice orientovány

i na nákup zemědělských pod−
niků. Na území České republi−
ky skupina ARIMEX vlastní
skladovou kapacitu 48 000 tun.
Sklady a výkupní místa olejnin
a obilí jsou v Poběžovicích,
Hrádku nad Nisou, Liboši
a Oráčově.                           (re)

Slavíme čtvrt století na trhu

ARIMEX TRADE s.r.o. je spolehlivým 
partnerem pro vaše pole

Posklizňová linka Liboš s kapacitou 10 000 tun.

Posklizňová linka v Poběžovicích s kapacitou 20 000 tun.
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KLATOVY
Kino Šumava

3.10. v 17 h – CHATA NA PRODEJ – ČR, ko−
medie/drama
3.10. ve 20 h – BLACKKKLANSMAN – USA,
drama
4.10. v 17 h – KLAPZUBOVA XI – Českoslo−
vensko 1938
4.10. ve 20 h – SESTRA – USA, od 15 let,
horor
5.10. v 17 h – VENOM – USA, akční
5.10. ve 20 h – UPGRADE – USA, od 15 let,
akční sci−fi
6.10. v 17 h – MALÁ ČARODĚJNICE – Ně−
mecko, dabing, hraná pohádka 
6.10. ve 20 h – VENOM – USA, dabing, akč−
ní
7.10. v 17 h – YETI, LEDOVÉ DOBRODRUŽ−
STVÍ (3D) – USA, dabing, animovaná kome−
die
7.10. ve 20 h – ZRODILA SE HVĚZDA – USA
8.10. v 17 h – DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL –
ČR/SR, thriller 
8.10. ve 20 h – ALFA (3D) – USA, 
9.10. v 17 h – WHITNEY – VB/USA, doku−
ment 
9.10. ve 20 h – SPOLU TO DÁME – Němec−
ko, dabing, komedie/drama 
10.10. v 17 h – MISSION: IMPOSSIBLE –
FALLOUT – USA
10.10. ve 20 h – JACK STAVÍ DŮM – Dán−
sko/Francie, od 18 let, film pro psychicky
odolné. Novinka dánského provokatéra Larse
von Triera
11.10. v 17 h – DÉMANTY NOCI – Českoslo−
vensko 1964
11.10. ve 20 h – ÚSMĚVY SMUTNÝCH MU−
ŽŮ – ČR, od 15 let          
12.10. v 17 h – VENOM – USA, dabing       
12.10. ve 20 h – TOMAN – ČR    
13.10. v 17 h – VILÍK: RYCHLE A VESELE –
USA, dabing, animovaná komedie
13.10. ve 20 h – PRVNÍ ČLOVĚK – drama
14.10. v 17 h – PRINCEZNA A DRÁČEK –
Rusko, dabing, animovaný
14.10. v 19.30 h –  GIUSEPPE VERDI: AIDA
– záznam opery, české titulky
15.10. v 17 h – SPOLU TO DÁME – Němec−
ko, dabing, komedie/drama 
15.10. ve 20 h – DOMESTIK – ČR, psycholo−
gický thriller
16.10. v 17 h – MAMMA MIA! HERE WE GO
AGAIN – USA, muzikál
16.10. ve 20 h – PREDÁTOR: EVOLUCE –
USA, od 15 let, sci−fi
17.10. v 17 h – SESTRA – od 15 let, horor    
17.10. ve 20 h – MOULIN ROUGE –
USA/Austrálie 2001, muzikál 
18.10. v 17 h – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – ČR,
komedie
18.10. ve 20 h – ZLÝ ČASY V EL ROYALE –
USA, od 15 let, mysteriózní thriller
19.10. v 17 h – ZRODILA SE HVĚZDA –
USA, hudebně−romantické drama
19.10. ve 20 h – MARS – ČR, komedie 
20.10. v 17 h – ČARODĚJOVY HODINY –
USA, dabing
20.10. ve 20 h – TICHO PŘED BOUŘÍ – USA,
od 15 let, thrilleru
21.10. v 17 h – VILÍK: RYCHLE A VESELE –
USA, dabing, animovaná komedie
21.10. ve 20 h – MARS – ČR, komedie 
22.10. v 17 h – UPGRADE – USA, od 15 let,
akční sci−fi
22.10. ve 20 h – KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ – Velká
Británie, krimi

23.10. v 17 h – HELL FEST: PARK HRŮZY –
USA, od 15 let, horor 
23.10. ve 20 h – JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI –
ČR, komedie
24.10. v 17 h – TOMAN – ČR, drama 
24.10. ve 20 h – TVÁŘ – Polsko, od 15 let,
černěhumorná komedie
25.10. v 17 h – KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA –
ČR, hraná pohádka 
25.10. ve 20 h – PRVNÍ ČLOVĚK – USA
26.10. v 17 h – HALLOWEEN – od 15 l., horor
26.10. ve 20 h – JOHNNY ENGLISH ZNOVU
ZASAHUJE – USA, dabing, komedie 
27.10. v 17 h –  KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
– ČR, pohádka 
27.10. ve 20 h – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – ČR,
komedie
28.10. v 17 h – KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA –
ČR, pohádka 
28.10. ve 20 h – JOHNNY ENGLISH ZNOVU
ZASAHUJE – USA, dabing, komedie
29.10. v 17 h – MARS – ČR, komedie
29.10. ve 20 h – NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
– USA, od 15 let, krimi
30.10. v 17 h – JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI –
ČR, komedie
30.10. ve 20 h – DOGMAN – Itálie, od 15 let,
drama 
31.10. v 17 h – ZLATÝ PODRAZ – ČR
31.10. ve 20 h – HALLOWEEN – USA, od 15
let, horor 
1.11. v 18 h – MARTIN LOEW: MADAGAS−
KAR – cestovatelská diashow
Kontakt – 376 311 342

SDS Klatovy
7.10. v 19.30 h – MILENA MÁ PROBLÉM
8.10. v 19.30 h – POSTEL HOSPODA KOS−
TEL – Z. CZENDLIK – talkshow + autogrami−
áda
10.10. v 19.30 h – V HUDBĚ DOMOV MŮJ –
100 LET REPUBLIKY – varhany se zpěvy
12.10. v 19.30 h – TITANIC – parodie
15.10. v 19.30 h – DIV. KLUB: J. BURIAN –
PÍSNĚ VŠEHO DRUHU
20.10. v 19.30 h – SMLUVNÍ VZTAHY – ko−
medie
21.10. v 15 h – KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

Městská knihovna Klatovy
11.10. v 18 h – P. DÜRR: CESTOPISNÝ FILM
O ISLANDU – spol. sál
18.10. v 18 h – R. BAUEROVÁ: KDYŽ SE NA−
RODÍ RYBA – spol. sál, představení knihy
25.10. v 18 h – PŘEDNÁŠKA AUTORA LITE−
RATURY FAKTU M. Z. KUČERY: NEJVĚTŠÍ
TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE III. – spol. sál
Kontakt – 376 347 466, 376 347 464
www.knih−kt.cz

Galerie U Bílého 
jednorožce

do 28.10.2018 – POSTKONCEPTUÁLNÍ
ANTIKONCEPCE
5.10. v 17 h – PŘEDNÁŠKA O LUMINOGRA−
FII
19.10. v 18 h – DIALOGY S HISTORIÍ S RU−
SINA FREI ARCHITEKTI: JAK PŘIBLÍŽIT
MĚSTO K JEHO ŘECE, ŘEKU K LIDEM?
Kontakt – 376 312 049

Kostel sv. Vavřince
do 31.10.2018 – J. BERÁNEK: VYHNÁNÍ Z
CHRÁMU

Sokolovna Klatovy
20.10. od 9 do 17 h − CHARITATIVNÍ BAZAR
PRO KOČKY – pořádá Šance pro kočku z.s.

Muzeum Dr. Hostaše 
Výstavy v hlavní budově muzea: 
16.10.2018–3.2.2019 – HISTORIE STAVEB−
NICE MERKUR – vernisáž 16. 10. 2018 v 17
h
16.10.2018–3.2.2019 – KONEC STARÝCH
ČASŮ – výstava o konci monarchie
a začátku ČSR
Ostatní akce:
28.10.2018 – DEN KRAJŮ – v tento den sní−
žené vstupné 28 Kč
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz  

JANOVICE
NAD ÚHLAVOU

Kulturní akce
9.10. v 18 h – KONEC STARÝCH ČASŮ – be−
seda s J. Jirákem, sál MÚ
20.10. v 19 h – SESTRY HAVELKOVY – kon−
cert + módní přehlídka, sokolovna
25.10. v 18 h – JEDE, JEDE POŠTOVSKÝ
PANÁČEK ANEB 100 LET OD VZNIKU ČESKÉ
POŠTY V JANOVICÍCH N. ÚHL. – beseda s V.
Lorencem, sál MÚ
28.10. – LAMPIONOVÝ PRŮVOD + SLAV−
NOSTNÍ OHŇOSTROJ KE 100. VÝROČÍ
VZNIKU SAMOSTATNÉ ČR – v 17.30 h hu−
dební vystoupení, v 18.30 h – začátek průvo−
du v lihovaru
Kontakt – 376 392 559, 702 157 349
www.knihovna.janovice.cz

KLENOVÁ
Galerie Klenová

do 31.10.2018 – ZÁMEK: M. VELÍŠEK –
ČERVENÁ KARKULKA A JINÉ PŘÍBĚHY
do 31.10.2018 – SÝPKA: M. FABIÁN – SHIT−
TY TIMES, M. GÁBEROVÁ – SVOBODA, J.
VARGA – SITUACE
do 31.10.2018 – PURKRABSTVÍ: Z. HANÁ−
KOVÁ – DITA TANČÍ
18.10.2018 v 17 h – HRAD: VERNISÁŽ –
LAND ART – WORKSHOPS
27.10. v 14 h – VILA PAULA: PODZIMNÍ
TVOŘENÍ – DÍLNA PRO VEŘENOST
Kontakt – 376 392 208
www.gkk.cz

HORAŽĎOVICE
KD Horažďovice

5. 10. v 17 h – ČESKO−ŠVÝCARSKÝ KON−
CERT: KONCERT ZUŠ HORAŽĎOVICE +
ORCHESTER DER MUSIKSCHULE
6. 10. v 19 h – DALIBOR JANDA A PROTO−
TYP: ŘÍKÁ SI HURIKÁN – narozeninový me−
gakoncert
7. 10. v 19.30 h – MILENA MÁ PROBLÉM –
SDS Klatovy
12. 10. v 19 h – TANEČNÍ KURZ – 3. lekce
13. 10. ve 20 h – EXTRA BAND – celovečerní
bigbít
19. 10. v 19 h – TANEČNÍ KURZ – 4. lekce

20. 10. ve 20 h – TURBO + GALILEO – celo−
večerní bigbít
22. 10. v 19 h – ZDENĚK IZER: NA PLNÝ
COOLE – ONE MAN SHOW
24. 10. v 19 h – FRANTIŠEK NEDVĚD +
HOSTÉ – koncert
26. 10. v 19 h – TANEČNÍ KURZ – 1. Pro−
dloužená
27. 10. ve 20 h – KEČUP – celovečerní bigbít
28.10. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU:
HORALKA
6. 10. v 19 h – PETR SPÁLENÝ + MILUŠKA
VOBORNÍKOVÁ – koncert
16. 11. ve 20 h – TRAUTENBERK + THE
AGONY – koncert 

DOMAŽLICE
MKS Domažlice

9.10. v 19 h – P. SVOBODA: ISLAND – SE−
VERSKÁ TRILOGIE − diashow
11.10. v 19.30 h – VI. ABONENTNÍ KON−
CERT: PRAŽSKÉ SMYČCOVÉ DUO
12.10. v 19.30 h – MANDRAGE: TOUR 2018
PART II – koncert
14.10. ve 14 h – KOUZELNÁ ŠKOLKA: MI−
CHAL K SNÍDANI
22.10. v 19.30 h – II. ABONENTNÍ KONCERT
(náhradní termín): OK PERCUSSION DUO
31.10. v 19 h – M. LOEW: MADAGASKAR –
diashow
1.11. ve 20 h – M. NICOLLE QUARTET –
jazz, klub. scéna

MRÁKOV
Kulturní akce

20.10. ve 20.30 h – KEČUP – KD Mrákov
Kontakt – www.kdmrakov.cz

STAŇKOV
Kino Staňkov

5.10. – VOLBY 2018
12.10. v 17.30 h – V HUSÍ KŮŽI – USA, ani−
movaný
19.10. v 17.30 h – PAT A MAT ZNOVU V AK−
CI – ČR
26.10. v 17.30 h – JURSKÝ SVĚT – USA,
akční

Lidový dům
11.10. v 18 h – 100 LET ČESKÉ DECHOVKY:
KRAJANKA V. HLAVÁČKA
17.10. v 19 h – H. PAWLOWSKÁ: CHUŤ DO
ŽIVOTA
Kontakt – 379 492 411

HOLÝŠOV
Kino Holýšov

6.10. ve 20 h – WINCHESTER: SÍDLO DÉ−
MONŮ – USA, horor
13.10. v 17.30 h – V HUSÍ KŮŽI – USA, ani−
movaný
20.10. v 17.30 h – PAT A MAT ZNOVU V AK−
CI – ČR
27.10. v 17.30 h – JURSKÝ SVĚT – USA,
akční
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AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor no−
vých členů ve věku 10–? let,
trénink Po, Pá: 18–20 hod.,
tel.: 607668443.

PŘIJMEME stavebně−montáž−
ní dělníky. I nevyučené. Tel.:
731410957. RR 80594

OLMAN SERVICE s. r.o. přijme
na ranní a odpolední směny
(od 6–13, 13–18 h) pracovní−
ky osoby se zdravotním ome−
zením na pozici UKLÍZEČ/KA v
nemocnici v Klatovech. Bližší
informace na telefonu
730186797 nebo zasílejte ži−
votopisy na email: nabor@ol−
man.cz RR 80682

DOBŘE zavedený noční klub
DANDY v Klatovech−Lubech
přijme společnice od 18 let.
Možno i brigádně. Bezplatné
ubytování, slušné výdělky.
Tel.: 604445413. RR 80686

DO KAVÁRNY v Železné Rudě
přijmeme paní na mytí nádobí
a úklid společných prostor,
vhodné i pro aktivní důchod−
kyně. Dále přijmeme baristky
na HPP a studentky na víken−
dové brigády – příprava kávy
a pohárů. Nabízíme velmi
slušné platové ohodnocení a
ubytování zdarma. Více infor−
mací na tel.: 725835555. RR
80703

CAFÉ Charlotte PŘIJME CUK−
RÁŘKU! Nabízíme práci ve
stabilní a stále rozvíjející se
společnosti s dlouholetou tra−
dicí, motivující mzdové ohod−
nocení, dlouhodobou pracovní
jistotu a práci na kvalitních
produktech. Požadujeme ide−
álně praxi v cukrářské, even−
tuálně potravinářské výrobě,
spolehlivost a zájem o tento

obor. Vyučení v oboru cukrář
výhodou, ale není podmínkou
– vše, co potřebujete, vás na−
učíme. Ubytování poskytneme
zdarma. Více info na tel.:
725835555. Těšíme se na
Vás! RR 80704

PŘIJMU zedníka na dodělání
stavebních prací v blízkosti
Klatov. Tel.: 603383211,
604867469.  PM 180164 

HLEDÁM dívku či slečnu, nebo
mladou paní na denní erotický
privát v Plzni. Vše na domluvě
:)! Stačí prozvonit, zavolám
zpátky! Tel.: 728497265 KŘI
PM 180190

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 70 m2 v panelových i
cihlových domech v Klatovech
a Domažlicích. Máme připrave−
ny investory (přímé kupce) s
hotovostí. Celá transakce je do−
končena v řádech dnů. Mož−
nost vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřešíme.

INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 180055

PRODÁM byt 2+1 Chlumča−
nech, 3. patro, výtah, vlastní
topení. Tel. 602173315.

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1 s
lodžií v Klatovech. Podmínkou
je pouze vyšší patro, nikoli pří−
zemí. Byt může být v jakémkoli
stavu i rekonstrukci. Cena do
1,6 mil.  INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180056

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

PRONAJMU byt: 3+kk mezo−
netový v RD, v KT, bezdětnému
páru nekuřáků. Info na tel.:
605758988. RR 80690

PRACUJÍCÍ důchodce 73 let,
všestranných zájmů, kutil, za−
hrádkář hledá u starší paní
nebo manželů bydlení, pokud
možno v rodinném domku, v
dosahu MHD. Rád vypomůžu
na domku i na zahradě. Mám
velké zkušenosti a vřelý vztah
ke všem zvířatům, obzvláště
ke psům. Tel.: 778773516 PM
180182

PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím
naší kanceláře tisíce zájemců o
pronájem. Úzce spolupracuje−
me s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledáme
čisté byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž výběr mů−
žete sami ovlivnit. Právní ser−
vis, převody energií a klientský
servis po celou dobu nájmu je
samozřejmostí. Prázdný byt
vám nevydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180049

PRO ZAMĚSTNANCE obchod−
ních firem hledáme byty k pro−
nájmu po celém Plzeňském

kraji. Nabídněte nám svůj byt
pro prověřené klienty. Záruka
platební schopnosti a právní
servis po celý nájemní vztah
samozřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 180050

ODKOUPÍM tento i jiný typ kře−
sel. Stav nerozhoduje. Korektní
a rychlé jednání! Pište, volej−
te.: 723779388 @.: koupim−
kreslo@email.cz DĚKUJI! :) 

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

PRONAJMU nebytové prosto−
ry – cca 50 m2 – přízemí s vý−
lohou na náměstí Míru, Klato−
vy. Telefon: Vladimír Popper –
602172789, Ing. Skořepová –
604508666. RR 80722

PRONÁJEM bytu 1+1 v RD na
jižním Plzeňsku. Nekuřácký,
kauce. Tel.: 721292992. PM
180184

PRONAJMU garsoniéru Plzeň
– Bory. Cena dohodou. Tel.:
737128694. PM 180187

PRONAJMU byt 3+1, 14 km
od  Klatov, s balkónem a se za−
hradou, po celkové rekonstruk−
ci, 95m2, slunné místnosti,
klidné prostředí, vhodné pro
mladou rodinu i pro seniory.
Tel.: 604867469. PM 180117

ROZEBRANÝ žulový pomník
včetně lemů na dvojhrob.
Kontakt na tel. 376321444.
RR 60695

HISTORICKÁ lázeňská kamna v
mědi, plně funkční, koncer tní
housle po generálce, ruční prá−
ce z kvalitního dřeva, krásný
zvuk, dále širokou postel se za−
dním opěradlem, lamelový
rošt, matrace + přehoz ve stej−
né látce – cena: 2000 Kč. Ne−
použitá. Tel.: 732766276. RR
80658

TÚJE na živý plot, výška 90cm,
1 kus za 50 Kč, místo prodeje:
Točník u Klatov. Tel.:
737776416. RR 80709

RŮZNÉ gastronomické zařízení
a vybavení, nerezové stoly, zá−
novní elektrický sporák se sklo−
keramickou deskou, dežony na
teplá jídla, fritézu, velký crapes
– dvouplotýnkový na palačinky,
nový venkovní zahradní náby−
tek VIP značkový, včetně velké−
ho slunečníku, malý regálový

mrazák značkový. Tel.:
602614480. RR 80721

PIANO ve výborném stavu,
starožitné čtvrťové nástěnné
hodiny a starožitné mosazné
rakouské váhy, tel.:
602614480. RR 80726

KRBOVÉ palivové dřevo 25, 33,
50 cm . Cena od 650 smpr. Do−
prava v ceně tel. 602940952.
RR 80728

PRODÁM zahradní lávový ply−
nový gril i s bombou, gril má
postranní vařič a odkládací
plochu. Málo využitý. Pův. ce−
na 7 500,−, nová cena 3 000,−
Kč a  stavební míchačku, na
jedno kolečko, cena  1 500 Kč.
tel.: 777110010.

PRODÁM dubová okna s izo−
lačním dvojsklem. Rozměr
880 mm šířka x 1115 mm vý−
ška. Tel.: 604237566. 

PRODÁM stavební míchačku
KBM 50, 380 V, na 1−2 koleč−
ka. Cena 3000 Kč. Tel.:
775148208PRODÁM shrnovač píce

Fella TS 800, středový řá−
dek ve výborném stavu,
cena 105.000 Kč, prohlíd−
ka možná, tel.:
604589329. RR 80006
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM NÁDRŽE na vo−
du – 1000 L, v ochranném
rámu na paletě s výpust −
ným kohoutem, potravi−
nářské, krásné, čisté. Ce−
na od 999 Kč, tel.:
604589329. RR 80005
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VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Dne 3. října 2018
uplyne 10 let od chví−
le, kdy od nás navždy
odešel pan

Josef Polák, pplk.
v. v. z Klatov.

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka Vlasta a
ostatní příbuzní. Děkuji za vzpomínku.  

Vašíčku náš, synku
milý, proč opustils nás
v tuto chvíli. Dceři své
jsi byl oporou a nám
velkou podporou. Je
nám smutno bez Te−
be. Vzpomínáme stále
na Tebe.
1. října 2018 uplynul
již 2. smutný rok od

chvíle, kdy nás náš drahý syn, tatínek a
bratr, pan 

Vašek Duchek z Vřeskovic
navždy opustil ve věku 44 let.

S láskou a úctou vzpomíná rodina a všichni,
kdo ho měli rádi.  

Odešel jsi tiše, jak    o   sud
si přál, ale v našich 
srdcích žiješ dál.

17. 10. 2018 tomu bu −
de 10 let ode dne,  kdy
od nás odešel můj
manžel, tatínek, děde −
ček a pradědeček, pan 
Stanislav Beneš.

Stále vzpomínají manželka, syn a dcera
s rodinou a sourozenci s rodinami. 

A přišla dlouhá noc a
po ní žádné ráno... 
Dne 28. září 2018
uply nulo 25 smutných
let od úmrtí pana  

Jana Šrámka
z Klatov.

Stále vzpomíná matka
a sestry s rodinami.

Tiše jsi odešel, jak
 o sud si přál. V srdcích
našich žiješ však dál.
Dne 29. října 2018
uplyne 15 let ode
dne, kdy od nás
odešel pan

Bohuslav 
Vondryska z Klatov.
S láskou vzpomíná manželka Vlasta, dcera
s manželem, vnoučata a pravnoučata.

Dobrý člověk nikdy
neumírá v srdcích
těch, kteří ho milovali.
Dne 4. 10. 2018 up−
lyne 25 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil 

pan Václav
Špindler, rodák

z Poborovic.
Stále vzpomíná rodina Špindlerova. V neznámý svět šla jsi

spát. Zaplakal každý,
kdo měl Tě rád. 
Dne 26. 7. 2018 uply−
nulo 11 let od tragic−
ké smrti paní 

Marie Vozkové
rozené Voráčkové

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

Dne  20. října 2018
uplyne 5. smutné vý−
ročí úmrtí paní 

Jaroslavy 
Šlampové z Klatov.

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

Vzpomínáme na naši
manželku, maminku,
babičku, paní

Annu Vochovou
z Klatov,

která by se 5. října
2018 dožila 81 let a 
7. října 2018 uplyne
13 let od chvíle, kdy
nás opustila.
Vzpomínají manžel Ladislav, dcera Jana,
vnoučata Pavlína, Petr a sestry Anežka, Jana.

Již není mezi námi, již
není slyšet známý
hlas, nám zůstalo jen
vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás
tolik rád…
Dne 18. srpna 2018
nás navždy opustil
pan 

Miroslav Bečvář.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Syn Tomáš a dcera Mirka s rodinami.

Hvězdy Ti nesvítí, slun−
ce nehřeje, už se
k nám nevrátíš, už není
naděje. Prázdný je do−
mov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu
zůstala jen.
Dne 28. 10. 2018 uply−
ne 11 let od úmrtí

Marie Trochové z Těšetin.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou, vnou−
čata, pravnoučata a prapravnučka.

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

Dne 19. října 2018
uplynou 3 roky od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil náš tatí−
nek, dědeček a pra−
dědeček, pan

František Kesman
z Křížovic.

A dne 24. října 2018
uplynou 3 roky od
chvíle, kdy od nás
navždy odešla naše
maminka, babička a
prababička, paní

Marie Kesmanová
z Křížovic.

S láskou vzpomínají dcery a vnučky s rodinami.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkujeme.

Dne 12. října 2018
uplyne 10 let od chví−
le, kdy nás navždy
opustil pan

Václav Šlehofer
z Hoštiček.

Stále vzpomíná dcera
s rodinou, za tichou
vzpomínku děkujeme.

Dne 28. 10. 2018
uplyne již 10 let od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Anastázie 
Dyčková.

Stále vzpomínají dce−
ry s rodinami.
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Tvé oči se zavřely,
srdce přestalo bít,
 avšak vzpomínky na
Tebe, ty budou na−
vždy v nás žít.
Dne 4. 10. 2018 by
se dožila 90 let naše
maminka paní 

Jindřiška 
Kocíková z Janovic n. Úhlavou.

S úctou a láskou vzpomínají dcery a syn
s rodinami.

Kdo měl rád, vzpome−
ne a taky nezapomene.
Dne 25. září 2018
uplynul 10. smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

František Špaček
z Klatov.

S láskou a úctou
vzpomíná celá rodina.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal…
Dne 20. října 2018
uplyne 10. smutné
výročí úmrtí pana

Josefa Bejvla
ze Chvalšovic.

Všem, kteří vzpome−
nou s námi, děkuje−

me. Manželka a děti s rodinami.

Úsměv měl na rtech,
dobrotu v srdci, lásku
v duši…
Dne 6. října 2018
uplyne 1. rok od úmr−
tí pana

Jaromíra Klouda
z Lub u Klatov.

S láskou vzpomíná
manželka a synové s rodinami. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 4. října 2018 uply−
ne 20 roků ode dne,
kdy od nás odešel pan 
František Sedláček

z Nýrska. 
S láskou vzpomíná
manželka, syn a dcera
s rodinou.

Oči se zarosily a za−
plakaly bolem, když
jsme Ti, tatínku, dávali
sbohem. Odešel jsi ti−
še, jak osud si přál,
ale v našich srdcích
žiješ dál…
Dne 3. října 2018
uplyne první smutný
rok, kdy nás navždy

opustil můj milovaný manžel, tatínek pan 

Jiří Michalík z Hartmanic.  
S láskou a úctou vzpomíná manželka, syn
Jiří, dcera Iveta s rodinou, sestra Zlata s ro−
dinou a ostatní příbuzní. 

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

30. 10. 2018 uplynou
dva roky ode dne,
kdy navždy odešel 

pan Bohumil
Pressl z Vacov.

1. 11. 2018 uplyne
rok od chvíle, kdy
nás opustila paní
Růžena Presslová

z Vacov.
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinami.

…10 let jak půlhodina.
Měl jsem vás všechny
tolik rád, chtělo se mi
žít, přišla však nemoc
zlá, já musel odejít.
Dne 10. října 2018
uplyne již 10. smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustil pan

Jindřich Vítovec z Běšin.
Stále vzpomíná celá rodina a sourozenci
s rodinami.

Není smutnější den, než ten, kdy odejdou
Ti, co nám dali život a lásku.

5. 10. 2018 uplyne 1.
smutný rok ode dne,
kdy nás navždy
opustila paní

Anna Burešová
z Malechova.

Dne 25. 11. 2018
uplyne 4. rok od
chvíle, kdy od nás
navždy odešel pan

Karel Bureš
z Malechova.

S láskou a úctou vzpomínají syn Slávek
a dcera Eva s rodinami.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 10. října 2018
uplyne  6 let ode
dne, kdy nás navždy
opustila paní 

Milada 
Kopačková 

a 11. listopadu 2018

tomu bude 5 let, co
za svojí družkou
odešel i pan 

Václav Matějka
z Běšin. 

Za tichou vzpomínku
a modlitbu děkuje ro−
dina Thurnwaldova. 

Dne 17. září 2018 by
se dožil 90 let pan

Václav Ryšavý.
A dne 8. dubna 2018

by se dožila 90 let
 paní

Milada Ryšavá
roz. Preslová.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Vzpomínají příbuzní.

7. 10. 2018 uplyne
6. smutný rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Marie Šímová
ze Zavlekova.

S láskou a úctou
vzpomíná manžel
Karel, dcery Jitka,
Vlaďka a Hanička s rodinami.

Dne 22.10. 2018 uply−
ne 11 let od tragického
odchodu pana 

Petra Zavřela.
Stále vzpomínají neš�a −
stní rodiče, sestra,
bratr, syn Petřík s ma−
minkou a ostatní pří−
buzní.



PRODÁM 4 zimní pneu na di−
sku 155/70 R13, najeto 5000
km a 4 další disky téhož rozmě−
ru. Tel.: 606348222. PM
180180

PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6 m x
2,5m x 3 m, po montáži vhod−
né jako dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou buň−
ku 5−6m x 3m x 3m – více ku−
sů, vnější opláštění – jemně vl−
nitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč.  jističů a
osvětlení. Podlaha, strop a stě−
ny zateplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami. Buň−
ky jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou palub−
kami, zařízenou k okamžitému
používání. Zajištění dopravy na
místo určení.  Tel.: 604867469.
PM 180024 

PRODÁM silniční betonové pa−
nely 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 180025 

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s rameny
do pluhu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena dohodou.
Dále nakladač ozn. 500 za trak−
tor s drapákem, bez pístnic.
Tel.: 604867469 PM 180026 

VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do vojenského muzea
okupace a osvobození západ−
ních Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, automo−
bily, helmy, dalekohledy, kor−
díky, bajonety, tesáky, unifor−
my (i části), voj. boty, vysílač−
ky, vyznamenání, opasky, pou−
zdra na pistole, plyn. masky,
zásobníky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice dě−
kujeme za nabídky i případné

dary. Army muzeum tel.:
731454110.

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sběra−
tel stále hledá a dobře zaplatí
za plechové cedule, plakáty,
staré pohlednice či určené
fotografie  do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost, po
dohodě mohu přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR 80192

KOUPÍM staré bankovky, min−
ce, pošt. známky, vyznamená−
ní, odznaky aj. sběratelské
předměty, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky ná−
ramkové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez. Porcelá−
nové a kovové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy, hrač−
ky plechové a bakelit., nábytek,
knihy, housle, trumpetu aj. sta−
ré věci do r. 1960. Vykoupím i
celou sbírku nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní jedná−
ní. Tel: 608979838. Email: an−
tikvs@seznam.cz.PM 180005

KOUPÍM vše z pozůstalosti –
nábytek, chromové lustry a
lampičky, sklo, porcelán (hrn−
ky s motivem Prodané nevěs−
ty, dětí, kytičky), kořenky, soš−
ky tanečnic, figurky  zvířátek,
svícny, obrazy, kresby, i sa−
motné rámy, hodiny, lampová
radia, staré housle, violu, vše
skautské a junácké, pohledni−
ce, odznaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM 180023

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI kou−
pím vše staré: Plechové re−
klamní cedule, sklo, porcelán,
veškeré staré hračky, figurální
porcelán, vánoční ozdoby, bet−
lém, obrazy, rámy, hodiny, ho−
dinky na ruku, pohledy, rádia,
mlýnek, hmoždíř, lampu na
petrolej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na pečení,
kamenné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−

nosti co bylo k dekoraci. Mo−
torky, moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné věci,
které již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 180012

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

NA EL. psací stroj zn. Olympia
Splendid kotouč číselník, na−
bídněte, tel.: 728095358, díky.
RR 80725

KOUPÍM staré plechové šlapa−
cí autíčko i poškozené, nekom−
pletní. Děkuji. Tel.: 721127427.
PM 180003

NEMÁTE nevyužité  housle ,
violu , čelo, basu , el. kytaru?
Koupím i poškozené a nekom−
pletní Tel.: 728473687. PM
180174

KOUPÍM jakoukoliv tahací har−
moniku – Akordeon, Chromati−
ku, Heligonku i v nálezovém
stavu. Jsem muzikant. Tel.:
728209526. PM 180175

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

KOUPÍM betonové panely, větší
množství, případně panelové
silážní jámy i panelové cesty.
Tel.: 736139113 PM 180032

KOUPÍM šavli, bajonet, letec−
ký kordík, lovecký tesák, lesní
roh, housle, vzduchovku, po−
plašňák, celtu, odznaky, me−
daile, vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti, vojen−
ské učiliště, za budování vlas−
ti aj. ČSSR vyznamenání, ko−
vový model děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021

SBĚRATEL – koupím staré piv−
ní lahve s litými nápisy, dále
sodovkové lahve, cedule, bed−
ničky od piva a limonád, půllit−
ry, podtácky, sudy a vše, co je
spojené s pivovarnictvím na
okrese Klatovy. Za nabídku pře−
dem děkuji, zajímavé věci do−
bře ocením. Tel.: 722720295,
606482803. RR 80533

STARÉ fotoaparáty (Flexaret,
Mikroma, Stereomikroma, Le−
ica, měchové aj.) , náramkové
a kapesní  hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské po−
kojíčky, vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, litinové for−
my na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698. PM
180022

KOUPÍM po Vašich babičkách
vše staré – zajímá mě smalto−
vané nádobí, formy na pečení,
kameninové hrnce, hodiny na
zeď, hodinky na ruku, dětské
plechové a bakelitové hračky,
obrazy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé staré díly
na motorky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již neho−
dí. Platím ihned – děkuji za na−
bídky. Tel.: 605080878. PM
180011

KOUPÍM les za nejvyšší mož−
nou cenu (smrk, borovice),
může být vytěžený i po kala−
mitě. Seriózní jednání, platba
hotově. Tel.: 731027795. RR
80088

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

MLADÁ rodina s dětmi koupí
novější dům v Klatovech nebo
blízkém okolí. Nejraději 4 + 1
nebo i větší se zahradou. Platba
je možná hotově, bez využití
hypotéky.  Cena do 4 milionů.
Tel.: 604794327. RR 80590

KOUPÍM pozemek pole či louku
od 0,5–1,5 ha . Cena cca
250.000/ha, dohoda, nejsem
překupník, tel. 607761231. RR
80729

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starého i nepojízd−
ného Pionýra, moped S11,
S22, JAWETA i na náhrad−
ní díly,  Škoda 120 a Škoda
130,Škoda 1000 MB, Ško−
da Octavia,  náhradní díly,
celé auto i vrak. Též ná−
hradní díly na Jawa  panel−
ku nebo kývačku, pionýr
550, 555, 05,20 i vrak.
Návody na obsluhu, kata−
logy, dobové prospekty.
Tel.: 721730982. PM
180015

KOUPÍM IBC kontejnery,
jakékoliv množství, přije−
du, tel.: 604589329. RR
80007

KOUPÍM po českosloven−
ské armádě a pohraniční
stráže do r. 1970 masko−
vané oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání za ob−
ranu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, odznaky
vzorných vojáků do r.
1960 – až 3000 Kč, pilotní
odznaky, odznaky vojen−
ských učilišť, těžítka ve for−
mě modelů děl, tanků, le−
tadel, letecké uniformy a
vše z pozůstalosti po pilo−
tech apod. Tel.:
721730982.  PM 180085

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1965 VÝKUP −
RENOVACE  − (chromova−
ný, dýhovaný, selský), lus−
try, lampy, obrazy, hračky,
hodinky, vyznamenání, od−
znaky, fotoaparáty a jiné.
Možnost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.: 603512322 pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM
180034

KOUPÍM ze staré ordinace
železnou prosklenou vitrí−
nu, stolek, skříňku a jiné.
Dále starý litinový ponk a
různé litinové nohy,dílen−
ské lampy, různé plechové
skříňky se šuplíky a truh−
lářský ponk s dřevěnými
závity na dekoraci. Zn.:
PŘIJEDU, tel.:
603512322. PM 180034A

59Rozhled 10/2018

Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz,
maminko, navždy
zůstává v nás!
Dne 22. 10. 2018
uplyne 7 let plných
bolesti a smutku, kdy
nás navždy opustila
naše drahá a milova−
ná maminka, babič−
ka, manželka a kamarádka, paní

Marie Mezerová z Čachrova.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s ná−
mi. Děkujeme. Děti, vnoučata a manžel.

Co osud vzal, to ne−
vrátí, i když nám srd−
ce krvácí. Ta rána stá−
le bolí, zapomenout
nám nedovolí.
Dne 29. 9. 2018
uplynul první rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil

pan Jan Vlasák z Makalov.
S láskou a úctou vzpomínají synové s rodi−
nami, družka, vnoučata, pravnoučata a
ostatní příbuzní.

Oči se zarosily a zapla−
kaly bolem, když jsme
Ti, maminko dávali po−
slední sbohem. Nebylo
Ti dopřáno s námi dál
být, nebylo na světě lé−
ku, abys mohla žít…
30. října 2018 uplyne
již 20 smutných let ode
dne, kdy nás navždy opustila naše drahá
manželka, maminka a babička, paní

Magdaléna Petrmichlová z Lub u Klatov.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou man−
žel a děti s rodinami.

Není pravda, že čas
vše zahojí, v srdci vel−
ká rána zůstane, která
nikdy nepřebolí…
Dne 18. září 2018
jsme si připomněli 16.
výročí dne, kdy nás
navždy opustil tak
mladý manžel a otec, 

pan Vladimír Skřivan (čenon).
Stále vzpomíná manželka a děti. Děkujeme
všem, kteří si vzpomenou s námi.

Kdo žije v srdcích
svých milých, není
mrtev, je jen vzdá−
len…
Dne 28. září 2018
uplynuly 2 roky od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Václav Vlk 
z Nýrska.

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná rodina.

Nezemřel jsem, neboť
vím, že budu žít stále
v srdcích těch, kteří
mě milovali.
Dne 2. října  2018
uplynuly již tři smutné
roky od tragické smrti 

pana Vladimíra
Zemana. 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou zarmou−
cení rodiče, sestra Martina s rodinou, ka−
marádi. Všem, kteří si vzpomenou s námi,
děkujeme.  
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PRODÁM RD 2 + 1 v Lomu u
Benešovic, Stříbro, velké pod−
kroví, sklepy, stodola, pozemek
300 m2. Topení na tuhá paliva,
voda obecní, elektř. 220 i 380
V. Výhodná poloha u D5, exit
119, k trvalému bydlení i rekre−
aci, Udržovaný. RK nevolat, ne−
psat. Cena 1300000 Kč. Info
na tel.: 604528745. RR 80656

PRODÁM les – borový a smí−
šený. Tel.: 607754207. RR
80688

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme va−
ši chalupu či chatu v okrese
Klatovy a Domažlice. Podmín−
kou pouze vlastní pozemek a
zavedená elektřina. Peníze vy−
plácíme do tří dnů. Právní ser−
vis zajištěn. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180048

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut, vra−
ky odvezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykoupíme
starší stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469. PM
180030

KARTY nelžou, kyvadlo odpoví
na otázky a magie pomůže při

řešení potíží. Výklad karet, roč−
ní předpovědi, pomoc v mezi−
lidských a milostných vztazích,
při finančních a zdravotních
problémech. Věštba podle Kni−
hy proměn, zrušení negací klet−
by. Osobně nebo písemně –
volejte, pište na tel.
775901978. PM 180038

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 80051

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

JAWA, ČZ a jiné. Koupím
staré motocykly všech
značek, v jakémkoliv sta−
vu i jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti. Slušné
jednání. Tel.: 607946866.
RR 80231
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PRODÁM 4 x ocelové disky s
pneumatikami na Škoda Feli−
cia za 1000 Kč celkem. Klato−
vy. Volejte 604158530.

ŠKODA Felicia kombi 1.6 ben−
zín, stříbrná, 1997, čtyři kola a
zim. pneu, stř. nosič, dva nosi−
če kol. Po opravě motoru. Cena
25.000 Kč. KT – tel.:
606260401. RR 80699

PRODÁM náhradní díly na Š
Octavia a na VAZ 2101, 2103,
motor a chladič na Zetor 2011,
motor na rypadlo K162, infor−
mace na tel.: 739989226. RR
80706

KOUPÍM Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové ná−
hradní díly. Na sms odpovím.
Tel: 603535061.

PRODÁM Škoda Octavia kombi
obsah 1.9 tdi 77kw, r. v.
2008,138tkm + servisní kniha,
10 x airbag, černá barva, klima,
el okna, servo, centrál na do,
nová stk a emise, imobiliser
proti krádeži, telefon
723439518, Klatovy, cena:
119000 Kč. RR 80713

PRODÁM Citroen C1 r. v. 2009,
obsah 999cm, 5 dveří, červená
barva, nový model, najeto pou−
ze 93tkm, servisní kniha, Klato−
vy, Tel.: 723439518, cena:
68000 Kč. RR 80714

PRODÁM Citroen C4 Picasso,
1.6 Hdi, 80 kW, r. v. 11/2007,
najeto 154000km, servisní kni−
ha, tmavě šedá metalíza, klima,
el okna, rádio, tempomat, ser−
vo, velmi pěkný stav, nová stk a
emise, Klatovy, Tel.:
723439518, cena: 105000 Kč.
RR 80715

PRODÁM Škoda Fabia kombi
1.9 tdi, r. v. 2005, 74 kw, klima,
servo, centrál, šedá metalíza,
pěkný stav, nová stk, Klatovy,
Tel.: 723439518, cena:75000
Kč. RR 80716

PRODÁM Škoda Octavia kombi
obsah 1. 6 MPI, benzin, 75 Kw,
SUPER MOTOR, r. v. 2008, naj−
eto 128tkm, servisní kniha, to−
novaná skla, černá barva, kli−
ma, el okna, servo, centrál na
do, nová stk a emise, imobili−
ser proti krádeži, telefon
723439518, Klatovy, cena:
145000 Kč. RR 80717

PRODÁM Škoda Fabia 1. 4
benzín, r. v. 2001 velmi pěkné
auto, najeto cca 153tkm,ser−
visní kniha, nová stk a emise,
alu kola, Klatovy, telefon:
723439518, cena: 62000 Kč.
RR 80718

PRODÁM Peugeot 207 sw, r. v.
2008 obsah 1. 6 hdi, tmavě
modrá metalíza, klima, el okna,
servo, nejto 133tkm, serviso−
váno pravidelně, nová stk , ce−
na: 93000 Kč, tel. 723439518.

RR 80719

PRODÁM Škodu fabii 1.4 ben−
zin, 55kw, r.v. 2007, el okna,
centrál imobiliser, radio, tono−
vaná skla, nekuřák, po servisní
kontrole, imobiliser proti kráde−
ži, nová stk a emise, tažné zaří−
zení, cena: 65000 Kč Klatovy,
tel. 723439518. RR 80720

PRODÁM náhradní díly na AU−
DI A6, stříbrná metalíza, 2,4
benzín, manuální převodovka.
Tel.: 736139113 PM 180027 

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

59LETÝ muž, nekuřák, absti−
nent hledá nezadanou ženu ne−
kuřačku ve věku 36–58 let pro
vážné seznámení, společný ro−
dinný život. Nehledám majetek
ani finanční zabezpečení. Vý−
hodou: malé dítě v péči, popř.
těhotná či toužící po společ−
ném dítěti. Podmínkou: bydliště
v dosahu vlaku, ochota po se−
známení se přistěhovat, velký
zájem o sex. Nabízím lásku,
věrnost, oporu, pomoc. Ozvi

se, lásko, nebudeš litovat. Tel.:
+420 705404111. RR 80379

HLEDÁM ženu do 68 let, mož−
ný i trvalý vztah z Domažlicka.
Volat – 723203180. RR 80535

SEZNÁMÍME Vás s mužem z
Bavorska. www.vdejsedoba−
vorska.cz 720409101.

JE MI 48 let a hledám hodnou
paní do 47 let z KT a okolí. Ne−
kuřačku. Tel.: 720624127. RR
80666

44/174/88, hledám přítelkyni k
vážnému seznámení. Pro hezký
a trvalý vztah. Děti nevadí. Tě−
ším se na SMS nebo zavolání
na číslo 723492742. RR
80667

58LETÝ z vesnice blízko Klatov
hledá štíhlejší ženu. Podmínkou
upřímnost. Písemné odpovědi
prosím do redakce. RR 80668

33LETÝ nesmělý nekuřák, pra−
cující v SRN, s chalupou a au−
tem, hledá z nedostatku příleži−
tosti ženu do 40 let k vážnému
vztahu a soužití na venkově.
Bydlím na Klatovsku, dítě není
překážkou. SMS na tel.:
723988539. RR 80691

42/180 cm, hledám ženu pro
vážný vztah, rodinu, život na
vesnici. Napiš. Domažlicko,
Klatovsko. Tel.: 608852485.
RR 80698

SYMPAT. chalupář 60/170, za−
jištěný, hledá elegantní, domi−
nantní přítelkyni na krásné
chvíle – život. Najdeme spolu
štěstí? Souznění duší. Tel.:
607293848. RR 80700

MUŽ 41/180/90, rád bych na−
šel slušnou ženu, nekuřačku na
pěkný vztah. Tel.: 722787515.
RR 80705

Z NEDOSTATKU příležitostí hle−
dám akční kamarádku, milenku
se zdravým rozumem, přiroze−
nou inteligencí, co má ráda
sex, má fantazii a chtěla by dis−
krétní, trvalý vztah bez narušení
soukromí. Já 48/180/82 akční,
spor t. postavy. DO, KT. Tel.:
721460064. RR 80711

JSEM ROZVEDENÝ nekuřák,
abstinent, hodně štíhlé postavy,
ale dost nesmělé a nespole−
čenské povahy. Hospodám a
restauracím se vyhýbám. Nej−
raději trávím čas jen s tím nej−
bližším, který je pro mě vším,

doma nebo v přírodě. Velice
rád cestuji. Moc bych si přál
najít nějakou hodnou, milou,
skromnou ženu, štíhlejší posta−
vy ve věku 40–49 let z Plzně a
okolí, která má raději procház−
ky v přírodě, než posezení v ka−
várně a už také nechce být sa−
ma, ani zažít další zklamání.
Nenabízím bohatství, ale lásku,
upřímnost a věrnost na celý ži−
vot. Prosím SMS na č. tel.:
608431278. PM 180171

HLEDÁ se žena: sympatická,
štíhlejší postavy, veselá (smysl
pro humor), do 47 let, z KT, DO
a okolí, s podobnými zájmy –
příroda, výlety, kolo, hudba…
Děti jsou vítány. Kdo hledá:
muž, 48/180/86, nekuřák, VŠ,
štíhlejší postavy. Můj telefon je
721601711. Hezký den a díky
za vzkaz. RR 80724

MUŽ Z PLZNĚ 51/177, hledá
pohodovou přítelkyni pro spo−
lečnou budoucnost. Těším se
na brzké shledání. Tel.:
737903420. PM 180173

ROZVEDENÝ Plzeňák, 61/180,
hledá štíhlejší obyčejnou ženu,
nekuřačku do 57 let. Tel.:
704418268. PM 180178

PRODÁM pneu, alu kola,
plech. disky, nové i použi−
té, např. Škoda, VW, Audi,
Peugeot, Citroen, Ford,
BMW, Opel, Fiat, Honda,
Nissan, Toyota atd. Tel.:
602834411. RR 80697

PRODÁM TRAKTOR vete−
rán zn. BAUTZ AL 180 s
dvouválcovým motorem
vzduchem chlazeným, typ
MVM v původním nedot−
čeném stavu, vhodný pro
sběratele. Vše funkční,
starty i v −20 °C. První
majitel, velmi levně – do−
hoda. Tel.: 604589329.
RR 80008

Sběratel koupí staré mo−
tocykly ČZ, JAWA, OGAR,
skutr ČZ, moped STADION
i jiné značky, kompletní i
nekompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a jinou
technickou dokumentaci
aj. Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail: fle−
m e t @ s e z n a m . c z .
RR80435

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali učitelské−
mu sboru Základní školy v Pocinovicích, zejména
paní ředitelce Mgr. Jitce Kadlecové, za skvělý pří−
stup a výbornou přípravu pro další studia našich
synů Standy a Tomáše. Na léta strávená v této
škole budou mít děti jen krásné vzpomínky.

Manželé Jelínkovi
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MUŽ 52/182/85 ml. vzhledu,
nekuřák, téměř abstinent, neza−
daný a bez závazků, by rád po−
znal štíhlou ženu z Plzně, která
je bez partnera. Mám rád ces−
tování a přírodu. Tel.:
603324115. PM 180181

52/180 sportovního typu, hle−
dá ženu, které by mohl nosit
květiny. Tel.: 735083718. PM
180167

TOLERANTNÍ VODNÁŘ hledá
ženu ve věku 56–63 let (spíše
štíhlejší) k vážnému seznáme−
ní, pro kterou není charakter a
čestné jednání cizí. Totéž nabí−
zím i já. Nevím, zda toho v
dnešní době nežádám příliš
mnoho. Rád cestuji, ale samo−
tného mě to tolik nebaví. Také
chalupařím a jsem rád v příro−
dě. Tel.: 606414620. PM
180187

SVOBODNÁ slečna bez závaz−
ků, bezdětná, hledá par tnera
pro život. Je mi 34 let, jsem vy−
soká, štíhlá. Chci vážný vztah,
toho pravého. Preferuji Horaž−
ďovice až Blatensko. Tel.:
722654907. RR 80659

DOBRÝ DEN, oslovuji tímto
muže po 60., kteří mají zájem o
dlouhodobější vztah, kteří ne−
znají jen vysedávání u televize a
jsou alespoň trochu společen−
ští. Mobil: 736425179. RR
80670

DO SPOLEČNÉHO života hle−
dám muže do 30 let. Jsem svo−
bodná, bezdětná 23letá, plno−
štíhlé postavy. Někde jsi, ale
kde? Zn.: Foto napoví. RR
80687

JE MI 66 let a ráda bych po−
znala muže, který má srdce na
pravém místě. Najde se ještě
takový? Jsem z Plzně a chtěla
bych poznat také Plzeňáka.
Tel.: 605985377. PM 180176

64 LETÁ rozvedená nekuřačka
hledá příjemného a spolehlivé−
ho partnera, přiměřeného věku,
se zájmem o přírodu, zahradu a
výlety. Tel.: 721292992 PM
180185

57/159 HLEDÁ přítele k vážné−
mu seznámení pro společný ži−
vot, aby měl rád děti. Mám ráda
přírodu. Auto vítáno. Vím, že
někde jsi, jenom tě najít. Budu
se těšit na odpověď. Jen vážně.
Odpovědi zasílejte do redakce
pod č. inz. PM 180189

NABÍZÍM stříhání živých plotů,
prořezávání ovocných stromů,
sekání trávy a údržbu i reali−
zaci zahrad. Tel.: 606943086.
RR 70435

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábková,
tel.: 608117789. RR 80050

KLÁŠTERKA – revize 
a čištění komínů a kotlů. Tel.:

604871028. 
RR 80275

SEKÁNÍ trávy, stříhání živých
plotů, výsadba a údržba za−
hrady, kácení.  Vše na ŽL.
Tel.: 702858393. RR 80635

PROVÁDÍM veškeré zednické
práce – nahazování, štuková−
ní, malování, rekonstrukce by−
tového jádra, bourací práce,
obklady, dlažby a další práce
dle domluvy. Plzeňsko, Kla−
tovsko, Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 80600

DOUČUJI český pravopis. Uči−
telka českého jazyka v důcho−
du – Klatovy. Tel.: 704089056
– volat kolem 20. hod. RR
80696

GDPR kurzy, školení 399 Kč.
Počítače prodej/opravy/EET.
www.SoftAg.cz, 374 623 540.
KŘI PM 180186

NABÍZÍME bagrování, výkopo−
vé práce, kopání bazénů, ulože−
ní bazénů, odvodňovací drená−
že okolo domů, případně země−
dělské drenáže, terénní a za−
hradní úpravy. Dále nabízím
ukládku zeminy i větší množství
cca 3000 tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při větším
množství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň , Klatovy. Přeštice. Tel.:
603383211, 604867469. PM
180033 

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce ne−
movitosti. Bojíte se, že přijdete
o majetek. Vše se dá řešit, ni−
kdy není pozdě. Naše právní
oddělení zdarma zanalyzuje Va−
ší situaci a najde optimální ře−
šení. Důležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180051

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

nání a solidním přístupu našich
obchodníků. Dnes zavoláte, zít−
ra jsme u vás a do měsíce má−
te prodáno. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 180052

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhodných
půjček? Jako jediná realitní
kancelář v Plzeňském kraji Vám
vyplatíme až 80 % kupní ceny
vaší nemovitosti předem. Pení−
ze máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 180053

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou trans−
akcí krok za krokem. Nemovi−
tost prověříme technicky i práv−

ně a navíc vyjednáme maximál−
ní SLEVU! A nezaplatíte ani ko−
runu navíc! Více na www.zkon−
trolujto.cz nebo volejte zdar−
ma na 800 888 957. PM
1801054

OKAMŽITÉ Hotovostní Půjčky!
Netřeba účet! Stačí OP ČR,
příjem. Přijďte: Pražská 41,Pl−
zeň,PO,ST,PÁ 10−16
h,t.:605760958,www.azpro−
fin.cz KŘI PM 180179

PRODÁM jorkšíra fenku 2 roky,
je přítulná a čistotná, je větší
velikosti, cena 3000 Kč. Pro−
dám pejska pražského krysaří−
ka, štěně stáří 3 měsíce, cena
3000 Kč. Tel.: 604207899. RR
80655

PRODÁM šťěňátka čivaviček,
pejsky, fenky, stáří 6 neděl, bar−
vy bílé i barevné, cena 4.000
Kč, tel.: 604207899. RR
80671

DARUJI kočku a koťata i jedno−
tlivě – zdarma i s dovozem –
Miroslav Dinsbír, tel.:
723373619, 725866637. RR
80676

COTON DE TULEAR. Prodám
štěňátka bez PP po výstavně
úspěšných předcích. Malý
pejsek s  nelínající bavlníko−
vou srstí nevyžaduje střiho−
vou úpravu, jenom se proče−
sává. Je antidepresivní, vhod−
ný i pro alergiky. Je bdělý a
ostražitý, ale zbytečně neště−
ká. Vhodný na canisterapii – k
rehabilitaci. Oblíbený pro vý−
stiž nou a přizpůsobivou pova−

hu. Miláček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s nadšením.
Kupní smlouva při odběru. Do
dobrých rukou.  Kontakt – e−
mail: hajami@volny.cz,
602823882, 378774498. RR
80644

PRODÁM holuby z volného
chovu, rodiče vysokoletce a je−
jich křížence, pošťáky, straky,
tygry, staváky. Tel.:
721124597. RR 80677

DARUJI kočku a koťata i jedno−
tlivě − zdarma i s dovozem. Tel.:
723 373 619. PM 180170

POHLEDNÁ blondýnka s prsy
č. 6 nabízí krásný orálek s vý−
střikem na prsa a  orální sex
mezi prsy v soukromí. Tel.:
723422630 KŘI PM 180177

SYMPATICKÁ baculka ve zra−
lém věku nabízí erotickou re−
laxaci, příjemné odreagování,
milování, orálek bez a další
erot. služby ve svém bytečku
v Plzni. Diskrétně! Tel.:
607412325 KŘI PM 180134

PÁNOVÉ, mám pro vás parád−
ní slevičku! Přijďte si osvěžit a
uvolnit svou dušičku i tělíčko
k pohledné, milé kočičce.
Štíhlé, ale poprsí č. 4. Ahojky
u mě v pěkném pelíšku. Volat
už od rána. Tel.: 739869771
KŘI PM 180183

ZEDNICKÁ PARTA provádí
rekonstrukce, strojní omí−
tání, obklady, dlažby, jádra
a veškeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR 80052

NOVĚ!! Stříhání, trimová−
ní, koupání a léčení pej−
sků v pyramidě Tlapka v
Čachrově. Tel.: +420 724
954422. RR 70880

VYKLÍZECÍ  PRÁCE –
kompletní vyklizení, odvoz
a likvidace různého odpa−
du, dále možnost vymalo−
vání. Nezávazná prohlídka
je zdarma.Tel. 603512322,
e−mail: pavel.rejsek@se−
znam.cz. PM 180035 
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