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Milí čtenáři, 
je listopad,
spadané listí
šustí při kaž−
dém kroku,
zesláblé slun−
ce jen zlehka
hladí naši
tvář, ranní

chladna, lezavé mlhy a účet z plyná−
ren v nás probouzí teskné vzpomínky
na teplé letní dny. Není divu, že se
nám do myšlenek vkrádají i vzpomín−
ky zasuté ještě hlouběji v našem ni−
tru, mnohem bolestnější. Ožívají
v nich naši předkové a my s nimi opět
můžeme prožívat společné příběhy
a radosti. 

Od nepaměti si na přelomu října a
listopadu připomínáme, že s mrtvými

je třeba být zadobře. Mystický zvyk
připomínání památky zesnulých prý
pochází od benediktýnů z francouz−
ského kláštera v Cluny a později se
ujal v celém křesťanském světě. První
veřejnou mši za zesnulé slavili bene−
diktýni 2. listopadu 998. Z počátku se
křesťanům zdál tento zvyk poněkud
pohanský a určitě věděli proč. Pohan−
ští Keltové totiž slavili svůj svátek Sa−
main−Nový rok – 1. listopadu, a byl to
podle předávané ústní tradice jeden z
nejdůležitějších svátků v roce. 
Podle Keltů to byla noc, kdy nastává
předěl mezi světem živých a mr t−
vých. Podle jejich kněží Druidů byla
smrt chápána pouze jako jedna z epi−
zod dlouhého života. Každý člověk
má na své životní pouti svého stráž−
ného ducha, ten ho vede životem a
také převádí přes práh smrti. Ovšem
duše zemřelých se podle Keltů mo−
hou do našeho světa vracet, a jak ji−
nak, zvláště o Samainu. V tomto ob−
dobí se však nemusí vracet jen duše

zemřelých, ale můžete se také setkat
s čarodějnicemi a vílami. Mrtvý prý
mohou kdykoliv přijít a hřát se
u ohně. V tento den se proto zapalo−
valo velké množství ohňů, aby se
zemřelí mohli přicházet z bájného os−
trova Avalon ohřát a nezlobili se, že
jsme na ně zapomněli. 
Zřejmě i proto dnes přicházíme
k hrobům svých blízkých a zapaluje−
me tu svíce, aby se jejich duše mohly
ohřát a my si je udobřili a dali jim na −
jevo, že nezapomínáme. Na Dušič−
kách není tak důležité, zda jsme pře−
vzali pohanské zvyky a udělali z nich
novou křesťanskou tradici, ale že ne−
zapomínáme. Protože kdo ztratí a ne−
ctí svou minulost, ztratí sám sebe,
své kořeny, zdroj své síly. 
Listopad je ale nejen měsícem připo−
mínání zesnulých, ale i měsícem, ve
kterém probíhají velké změny v příro−
dě, která se ukládá ke spánku, a je
krásné tyto změny pozorovat. Je to
také měsíc svatého Martina 11. 11.,

který již někdy přijíždí na bílém koni,
vždyť sám je jejich patronem, a je to
měsíc i prvních českých zabíjaček a
jako památka bývalých výročních tr−
hů zemědělců i velkého hodování,
které mělo zajistit účastníkům sílu na
dlouhou zimu. Je to i období delších
večerů, které se ideálně hodí na po−
sezení s přáteli, popíjení horkého gro−
gu, vyprávění tajuplných historek, ne−
bo čtení. 
Sám se chodívám rád dívat i na lis−
topadové výlovy rybníků a obdivuji
tu úžasnou vytrvalost rybářů, s ja−
kou vybírají po kolena ve vodě a blá−
tě i v mrazivém počasí stříbřité a
klouzající ryby ze sítí, třídí je a chápu
a raduji se s nimi nad bohatým úlov−
kem. Je to výsledek jejich několika−
leté péče a pro mě je jejich úlovek
příslibem hezkých tradičních če−
ských Vánoc. 
Přeji vám příjemné listopadové pře−
mítání a inspirativní čtení Rozhledu.
Karel Bárta, šéfredaktor.
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Letošní druhý ročník Burčákových
slavností 2021 v Elektro Efekt Klatovy
se podle všech účastníků velice vy−
dařil. Uskutečnili se 1. 10. od 14 ho−
din a na rozdíl od loňského ročníku na
výbornou vyšlo i počasí, které nabíd−
lo pravé Babí léto. 
„Proti loňskému roku jsme zajistili
ještě více zábavy. Účastníci si mohli

na místě ochutnat červený a bílý bur−
čák, ale i další druhy moravských vín,
povídat si s vinaři o víně, nakoupit vy−
nikající burčák, ale hlavně se velice
příjemně bavit při originální cimbálové
muzice Blue Romantic Cimbal. Velmi
oceňované byly i nabízené skvělé gas−
tronomické speciality a grilované po−
choutky, které již tradičně zajišťoval

Honza Antal,“ hodnotí letošní ročník
jeden z organizátorů. 
Bylo příjemné vidět, že účastníci si nej−
en kupovali burčák domů a pro své blíz−
ké v petkách, ale rádi si povídali i s vina−
ři o vhodnosti nabízených druhů vína
pro různé příležitosti. Je vidět, že kultura
pití vína si našla cestu i do našeho kra−
je. K dispozici jim byli vinaři z oblasti
Modrých Hor u Velkých Pavlovic z vi−
nařství Turek & Šiška, vinařství Su−
ských a nově také i vinařství Helena.

Sejdeme se na 
Slavnostech vína
Burčák, víno, hudba i občerstvení bylo
vynikající a tak není divu, že nálada
účastníků byla veselá a večer se jim
zdál, že přišel příliš brzo. Máme pro ně
dobrou zprávu, již nyní jim slibujeme,
že se v gastrostanech u prodejny  4

Burčák je nápojem
radosti a pohody OBCHOD  l E-SHOP

l VINOTÉKA  l

MONTÁŽ  l SERVIS
WWW.ELEKTROEFEKT.CZ
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4 Efektu Elektro sejdeme opět. Těšit
se můžete v roce 2022 na obě oblíbené
akce – jarní Slavnosti vína a podzimní
Burčákové slavnosti.  

Dárkové balíčky 
s vínem a vůní
V nastávajícím předvánočním nákup−
ním shonu nezapomeňte na to, že v na−
ší vinotéce Elektro Efekt můžete nakou−
pit i velmi originální dárek pro své blíz−
ké. Nabízíme nejen vína stáčená, ale
i velmi kvalitní lahvovaná vína pro kaž−
dou příležitost. Nově našim zákazní−
kům nabízíme možnost darovat naše

víno originálním způsobem a s noble−
sou v dárkovém balíčku, který jsme pro
vás připravili v různých cenových kate−
goriích. Víno je v balíčku doplněno
o kvalitní výrobky z levandulové farmy
Lavandia ve Starovičkách, které potěší
jak ženy, tak i muže a to napříč všemi

generacemi. V balíčcích najdete kvalitní
vína z Velkopavlovické oblasti z Mod−
rých Hor a levandulové produkty ne−
všední vynikající chuti s vůní levandule,
kterými jsou například mletá BIO káva,
čokoláda, mýdla, svíčky či levandulový
květ. Udělejte svým blízkým radost a
obdarujte je tímto netradičním dárkem.

Setkání ve sklípku
Můžete využít jako neobyčejného dár−
ku také setkání se svými spolupracov−
níky, přáteli nebo rodinou ve vinném
sklípku, který si od nás můžete krátko−
době pronajmout. Sklípek se nachází

pod naší prodejnou a
můžete v něm zažít
příjemnou atmosféru
typické ochutnávky
moravských vín z na−
ší nabídky. 

Perly Moravy –
dárek od nás
Zveme vás také k vý−
běru z naší velmi ši−
roké nabídky různých

domácích elektrospotřebičů, televizo−
rů a bílé techniky. Každý, kdo si u nás
v tomto předvánočním období nakou−
pí jednorázově zboží za více jak 3000
Kč, dostane od nás příjemný dárek –
láhev značkového moravského vína
z naší vinotéky.                             (kr)
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Zahrádka, chata se zahrádkou – Klatovy a okolí 700 000 Kč
Rekreační chata, voda podmínka, do 15ti km od Domažlic 800 000 Kč
Chalupa s vodou a elektřinou v Koloveč, Srbice, Blížejov 900 000 Kč
Rekreační chata u Hnačovského rybníka 800 000 Kč
Zděná či dřevěná chata – Babylon, Kout na Šumavě 900 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci Hartmanice, Sušice, Kašperské hory 1 200 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí Modrava, Srní, Prášily 1 500 000 Kč
Chalupa k trvalému bydlení Domažlicko 1 300 000 Kč
Rodinný dům Přeštice 2 200 000 Kč
Rodinný dům Horšovský Týn 2 000 000 Kč
RD v lepším stavu Stod, Chotěšov, Holýšov 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Domažlice a okolí 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Klatovy, Štěpánovice, Vrhaveč, Týnec 2 800 000 Kč

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

11 900 Kč/měsíc 1 399 000 Kč

5 600 000 KčG 8 476 000 Kč
3+kk (86 m2), Masarykova ul, Mariánské Lázně
Nabízíme k prodeji krásný byt 3+kk o podlahové ploše 86m2,
který se nachází v 5. patře nově rekonstruovaného domu nad
kolonádou v Mariánských Lázních s výhledem na město. Byt
3+kk se skládá ze dvou bytových jednotek vedle sebe, které
lze propojit, nebo nechat odděleny. Jedná se o byt 2+kk o plo−
še 57m2 a byt 1+kk o ploše 29m2. Majitel však tyto byty chce
prodat jako celek. Cihlový dům je situován v samém lázeň−
ském centru Mariánských Lázní. Koupi bytu je možno financo−
vat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
Velmi zajímavá nabídka k prodeji, vřele doporučujeme osobní
prohlídku. & 734 319 301

21 900 Kč/měsíc

1 799 000 Kč
Chata 3+1/T/G ( 390m2), Žinkovy, okr. Plzeň−jih
Nabízíme k prodeji slunnou chatu s betonovými základy
o dispozici 3+1 u obce. Chata o zastavěné ploše 55m2 sto−
jící na vlastním pozemku o celkové velikosti 390m2. V 1.NP
chaty se nachází pokoj se samostatným vstupem, splacho−
vací WC, garáž a sklepní prostor. V 2.NP chaty se nachází
obývací pokoj, ložnice, dvě kuchyně a koupena se sprcho−
vým koutem a splachovacím WC. IS.: el. 230/400V, voda –
studna, hloubka 16m, topení: lokální tuhá paliva, kanalizace
– septik. Příjezd automobilem až k chatě. V okolní výborné
houbařské rybářské podmínce. Nemovitost není zatížena
žádným zástavním právem, ani exekucí. 
Doporučujeme! & 734 319 301

14 900 Kč/měsíc
3+1/L (81m2), ul. Krašovská, Plzeň
Nabízíme k pronájmu pěkný, světlý byt 3+1 s lodžií a komorou
o výměře 77m2 v Plzni, Krašovské ul. Byt se nachází ve 4. patře
panelového domu, který prošel kompletní revitalizací. Byt je po
kompletní, velmi zdařilé rekonstrukci. Byt je plně zařízen, viz.
foto. K bytu náleží sklepní koje. Velmi zajímavá nabídka ke klid−
nému bydlení v žádané lokalitě. Měsíční nájemné 14.900,−Kč.
Nad rámec nájemného se platí zálohy na služby a energie 
(vodné, stočné, otop, elektřina) ve výši 3.500,−Kč/měsíc. Kau−
ce 30.000,−Kč. Byt je k dispozici od 1.11.2021. V okolí veške rá
občanská vybavenost. 
Vřele doporučujeme! & 734 319 302 

2 799 000 Kč
3+1 (95m2), ul. Ruská, Holýšov
Nabízíme k prodeji byt 3+1 v osobním vlastnictví
v Holýšově, Čechově ul. o výměře 74m2. Byt se na−
chází ve zvýšeném přízemí cihlového domu. Byt je
v původním udržovaném stavu. K bytu náleží 2x
sklep. V okolí veškerá občanská vybavenost. Fond
oprav 800,−Kč. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému
bydlení v žádané lokalitě či jako investice. Možno fi−
nancovat hypotečním úvěrem. 
Vřele doporučujeme! & 734 319 302

G

G

GG

Zemědělská usedlost (3177m2), Radimovice – Všeruby,
okr. Plzeň – sever
Nabízíme zemědělskou usedlost v obci Radimovice vzdálenou
3km km od Všerub a 18 km od centra Plzně. Na pozemku o cel−
kové rozloze 3177 m2 je rodinný dům o dispozici 2+1 a dvě pro−
storná zemědělské stavení. Budovy z roku 1920, které prošly
částečnou dobovou rekonstrukcí v roce 1975, si zachovaly svůj
historický charakter. Původní detaily, jako například podsklepeni
se nabízí využít jako unikátní součásti budoucího interiéru. Na
stavby plynule navazuje rozlehlá zahrada o ploše 2102 m2. Used−
lost je vhodná pro klidné bydlení v přírodě, rekreaci, chovu hos−
podářských zvířat, nebo také k podnikatelské činnosti. voda z
vlastní studny na pozemku o hloubce 13m. & 734 319 301 

G GG

2+kk (51m2), Dělnická ul., Plzeň 
Nabízíme k pronájmu velmi pěkný byt o dispozici 2+kk
se šatnou a výměře 51m2 v přízemí nájemního domu
v blízkosti centra Plzně, Dělnické ul. Byt je částečně vy ba −
vený (kuchyňská linka, lednice). Cena za měsíc pro nájmu
je 11.900,− Kč + 2.000,− Kč záloha na služby. K bytu
možno pronajmout parkovací stání za 350,−Kč/měsíc.
Odběr elektrické energie bude převeden na nájemce. Vrat−
ná kauce 24.000,− Kč. 
Vřele doporučujeme! & 734 319 302  

Kancelářský prostor (40m2), Kopeckého sady, Plzeň
Nabízíme pronájem kanceláře v moderním coworkingovém cent −
ru Kolektiv Hub ve středu Plzně v Kopeckého sadech. Kancelář
nabízí plně vybavené pracovní místo až pro 12 osob. Možnost
rozestavení vybavení podle individuálních požadavků. V ceně je
obsažena kompletní spotřeba energií, připojení k internetu nebo
úklid. Kauci neplatíte.V Kolektivu si ve třech patrech historického
domu můžete pronajmout pracovní místo, uzavřenou kancelář,
zasedací místnost na schůzku nebo školení nebo eventové pro−
story až pro 70 lidí. Kolektiv Hub dokáže vytvořit reprezentativní
zázemí jak pro jednotlivce, tak pro firmy. Každodenní občerstvení
v prostorech zajišťuje kavárna Walter. & 734 319 302   

RD/Chalupa (548m2), Strážovice, Pačejov, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji rodinný dům, chalupu s číslem popisným
a vlastním pozemkem o celkové velikosti 548m2 v obci Strážovi−
ce, nedaleko obce Pačejov. V 1.NP domu se nachází dvě prostor−
né místnosti, sociální zázemí. V druhé polovině domu se nachází
stodola/ garáž V 2.NP domu se nachází půdní prostory. Střešní
krytina – tašky. IS: el. 230/400V, voda z obecní studny (přivedena
do domu) + obecní vodovod v komunikaci, topení – lokální na
tuhá paliva, kanalizace – výstavba v obci v plánu. Velmi klidná lo−
kalita k trvalému bydlení, rekreaci či k chovu zvířectva. Nutno vi−
dět. Nemovitost není zatížena žádným zástavním právem či exe−
kucí. Lze tedy financovat hypotéčním úvěrem, se kterým Vám rá−
di zdarma pomůžeme.  & 734 319 301 



„Rád vás zase u nás vidím,“ s úsmě−
vem nás vítal ve svém klatovském
řeznictví U Pavlíka pan Pavel Havlí−
ček. „Naše říjnová nabídka vepřo−
vých specialit z pravé české zabíjač−
ky se zákazníkům moc líbila, a proto
jsem jim slíbil, že se bude opakovat
i v listopadu. Všechny svoje zabíjač−
kové speciality nabídnu již ve středu
10. listopadu.“
Příprava vepřových hodů není nijak

snadná. Řezník Pavel Havlíček jitrnice,
jelita, tlačenku světlou a tmavou, ale
i tradiční zabíjačkovou polévku
 „prdlačku“, dělá přesně tak, jak se ty−

to vepřové speciality dělávaly za na−
šeho dětství na šumavských vesni−
cích. Jak sám říká, je to sice pracné,
ale spokojenost zákazníků tu práci na−

víc dostatečně vyváží. 
O tradiční české vesnické
zabíjačce jsme si u pana
Havlíčka povídali také
s jeho stálou zákaznicí,
paní Marií z Klatov. Vzpo−
mínala na své dětství a na
radost s jakou si pochut−
návala na ještě teplých ji−
trnicích právě vytažených

z velkého hrnce, nebo na teplém ovaru.
Říká, že na jitrnicích z řeznictví U Pavlí−
ka si pochutná stejně jako na domá−
cích. „Když si koupím jitrnice v super−
marketu z průmyslové výroby, je na je−
jich chuti poznat, že je to samá náhraž−
ka, samá mouka,“ říká paní Marie.
Upozornila nás také na ceny. „U pana
Havlíčka si koupím hovězí a vepřové
maso za stejnou cenu, za jakou je pro−
dáváno v supermarketech. Tady si ješ−
tě příjemně popovídám, vyberu si tako−
vé maso, které se nejlépe hodí na za−
mýšlené jídlo. Mám taky zkušenost, že
se maso z řeznictví U Pavlíka tolik ne−
svaří, jako to z velkovýroby. V hrnci
mně vždycky zbudou větší kousky ma−
sa. Prý je to tím, že tam při balení ve
fabrice přidávají vodu a snad i nějaké
konzervační látky.“

V nabízeném sortimentu řeznictví je,
kromě všech běžných uzenin a vyni−
kajícího uzeného, také celá řada no−
vých exkluzivních fermentovaných
klobás. Jsou to klobásy maďarského
typu, včetně pálivých, nepálivých, ne−
bo jen s jemnou pálivostí a dokonce
i bez papriky. „Excelentním zástup−
cem klobásy bez papriky je klobása
Krušnohorská s kousky česneku a
troškou zeleného pepře, kterou vyrá−
bím podle tradiční staré receptury
mých předků. Klobásy jsou všechny
fermentované a uzené studeným kou−
řem,“ seznamuje nás pan Havlíček.
„Oblíbeným výrobkem je také Lovec−
ký salám – přejetý, který vyrábím po−
dle tradiční české normy.“             (kr)

8 Rozhled 11/2021

V řeznictví U Pavlíka od 10.
listopadu opět vepřové hody

AKČNÍ
SLEVA!
ŠPEKÁČKY
jen z masa

Sleva ze 169 Kč/kg 

na 129 Kč/kg
baleno po 2 kg

Cena platí jen při 
zakoupení celého 

2 kg balení
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w Je možné opravdu vytopit dům,
pokud nyní máme kotel na pevná
paliva nebo kotel plynový?

Tepelné čerpadlo je nový způsob
vytápění, které vám samozřejmě
dům vytopí. Vlastní montáž je pro−
vedena během jednoho dne. Vše se
připraví, nainstaluje a poté se připojí
vlastní tepelné čerpadlo. Vlastní při−
pojení k otopnému systému netrvá
dlouho a ani vlastně nepoznáte, že
se nějakou chvíli netopilo.
V praxi se stává, že potře−
bujete odstranit kotel na
pevná paliva, neboť budete
žádat o dotace. Odstranění
je možné provést před
vlastní montáží, nebo prozatím kotel
do vyřízení nezbytných náležitostí
ponechat a odstranit ho následně. 
wJsou rozdíly ve vytápění domu
klasickým způsobem a tepelným
čerpadlem?

Největším rozdílem je to, že po 
instalaci tepelného čerpadla máte
teplo v domě po celý den. Povrcho −
vá teplota stěn domu neklesá, jako
je tomu při přerušovaném vytápění.
Nevznikají plísně způsobené stu −
 dený mi rohy stěn. Navíc teplota

v místnostech, na kterou jste byli
zvyklí, se vám bude zdát vyšší, ne−
boť odpadne vliv chladnějších stěn.
Topná voda, která jde do otopného
systému, může být méně horká

a topení bude více účinné. U posled−
ní věty bych se chtěl více zastavit,
neboť je snad úplně nejdůležitější.
Důležitější než to, jakou značku si
nakonec vyberete.

Princip tepelného čerpadla  spo−
čívá  v tom, že v místě, odkud ener−
gii čerpáme, máme zařízení, kde se
pracovní látka (chladivo) vypařuje.
Tím se odebírá energie. U tepelných
čerpadel vzduch− voda je to odebírá−

ní energie z nasávaného vzduchu.
Získaná energie se předává konden−
zací par chladiva. Kondenzaci zabez−
pečuje topná voda, která páry chladi−
va ochlazuje. Aby kondenzace pro−
běhla, potřebujeme k tomu „konden−
zační tlak“. Proto je v každém tepel−
ném čerpadle kompresor. Se zvyšují−
cí se teplotou topné vody, která

protéká otopným systé−
mem a výměníkem, se zvy−
šuje potřebný tlak ke kon−
denzaci a tím i spotřeba
elektřiny pro pohon kom−
presoru.
w Co z toho vyplývá? 
Regulaci otopného systé−
mu je potřeba provádět 

teplotou topné vody a ne přivíráním
či zavíráním ventilů nebo celých větví
otopného systému. Správný provoz
tepelného čerpadla bude pro vás uži−
vatelsky jednoduchý, neboť se o pro−
voz nebudete starat. Vámi nastave−
nou teplo tu v domě zabezpečí tepel−
né čerpadlo bez dalších externích
a finančně nákladných regulací.

Budete−li mít zájem, můžeme váš
stávající otopný systém posoudit
a doporučit vám model tepelného

čerpadla, který by byl pro vaše tepel−
né ztráty domu a druh otopného sys−
tému nejoptimálnější. Tato služba pro
vás je bezplatná a nezávazná.

Aktuální informace – ke dni 
15.10. 2021.

Žádosti o dotace na tepelná 
čerpadla je možno opět podávat.

Zajistíme vám jejich podání!

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž 
a servis tepelných čerpadel

TEPELNÉ  ČERPADLO nahradí stávající kotel

11Rozhled 11/2021



12 Rozhled 11/2021



13Rozhled 11/2021

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

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

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

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

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

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

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

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

pro školní rok 2022/2023:

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

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

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

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

každé pondělí od 8. 11. 2021 
od 14,00 do 16,30 hodin.

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

SLEDUJTE
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Život a dílo Marie Čermínové –
Toyen, významné malířky začát−
ku 20. století, přiblíží beseda s
autorkou jejího uměleckého ži−
votopisu Milenou Štráfeldovou v
žihobeckém Muzeu Lamberská
stezka v sobotu 13. listopadu.
Marie Čermínová, rodačka z praž −
ského Smíchova, se zapsala do
dějin kultury pod pseudonymem
Toyen. Nikdy svá díla nepodepiso−
vala jinak a v jejím druhém domo−
vě, Francii, možná ani neznali její
skutečné jméno.  Poutavý životo−
pis malířky spjaté s osobnostmi

Devětsilu, jimiž byli například Ví−
tězslav Nezval, Jaroslav Ježek, Ja−
roslav Seifert – právě on vymyslel
pseudonym – Karel Teige a další,
ukazuje osobitou ženu v muž−
ském oděvu, která o sobě vždy
mluvila jako o muži, která dokáza−
la bez přičinění rodiny či mecená−
šů prorazit ve výtvarném umění
nejen u nás a ve Francii, ale v ce−
lém světě. Básník André Breton
zařadil Toyen mezi deset nejvýz−
namnějších umělců 20. století.
Obrazy Toyen budou díky Power
Pointu součástí autorského čtení

v žihobeckém muzeu. Autorka
knihy To je on. O té, co si říkala
Toyen, Milena Štráfeldová pátra−
la v archivech v ČR i ve Francii a
její kniha natolik oslovila čtenáře,
že do Žihobec přiváží její již třetí
vydání.
Autorské čtení se uskuteční v Mu−
zeu Lamberská stezka v soboru
13. listopadu od 16 hodin.      (mu)

O té, co si říkala Toyen

Setkání s Milenou Štráfeldovou a
autorské čtení se uskuteční v sobotu
13. listopadu 2021 v 16 hodin v sále

Muzea Lamberská stezka.

Surrealistické obrazy Toyen dodnes působí uhrančivě, je o ně velký zájem, proto
Toyen patří mezi nejdražší české autory. Dráže se prodaly jen obrazy Oskara Ko−
koschky, Františka Kupky, Mikoláše Medka a Josefa Šímy. Obrazy Toyen se dobře
prodávají i na zahraničních aukcích. V roce 2010 se na aukci společnosti Sotheby’s
v Paříži prodal její obraz Potápěč za 600 750 eur (tehdy asi 15 milionů korun) včet−
ně aukční přirážky. Ke koupi Toyeniných deseti nejdražších obrazů, které prošly auk−
cemi, by vám dnes pravděpodobně již nestačilo ani 500 milionů korun. 

Zveřejněný obraz Smutný den z období druhé světové války byl až do roku 2009
neznámý. Do České republiky se vrátil z Francie, kde byl o půl roku dříve vydražen
za 9 milionů korun. Koncem roku 2009 byl již v Praze vydražen za 12 miliónů korun.
Zatím nejdražším obrazem Toyen se stal obraz z roku 1925 Cirkus, který se v dubnu
2021 v aukci v pražském Mánesu prodal za 65,75 milionu korun. I s aukční přiráž−
kou, která činí 21 procent, nový majitel za dílo zaplatil 79,56 milionu korun.    (red)

Smutný den 1942



16 Rozhled 11/2021

Loupež bankomatu, ale i další scény
natáčeli tvůrci nového krimiseriálu
Místo zločinu České Budě jovice. Se−
riál, jenž bude mít 13 dílů, vzniká po
celých jižních Če chách. Natáčet se
bude i příští rok od ledna do červen−
ce a vysílat by se měl v České televi−
zi od ledna 2023.

Hlavní role kriminalistů ztvární Da−
vid Novotný či Judit Bárdosová. Seriál
volně navazuje na předchozí série
z Plzně a Ostravy, řekli dnes noviná−
řům filmaři.

„Každý díl se odehrává na jiném
místě. První díl jsme začali točit na
Šuma vě, teď pokračujeme v Tá boře,

Třeboni, Českých Bu dějovicích. Je to
první blok natáčení, kdy chceme, aby−
chom tam měli i podzimní nálady, pří−
rodu. Budeme pokračovat v lednu pří−
štího roku,“ řekl producent Mar tin
Froyda.

Diváci spatří jako další filmová mís−
ta třeba šumavskou obec Bo ro vá La−
da nebo Lipno. Seriál se stejně jako
předešlé dvě řady částeč ně inspiroval
skutečnými příběhy. Nejde ale jen
o případy z jihu Čech.

„Zjistili jsme, že tady je to z kri mi −
nalistického hlediska klidnější prostře−
dí,“ podotkl producent. Z ostravské
řady se objeví Pavla Beretová jako šé−
fová kriminalistů

V Táboře se třeba natáčela loupež
bankomatu včetně automobilové ho−
ničky, volně podle skutečného případu
starého asi dvě desítky let. V sérii se
objeví i díl o obchodu s bílým masem
nebo případ pomsty za událost z dob
komunismu, takzvané železné opo ny,
který se odehraje u Třístoličníku. Štáb
plánuje 105 natáčecích dní.

„Je to pro mě dost velká škola a
dost náročné v tom, že mám v češtině
dost velké množství textu, ale baví mě

to. Jana má své tajemství, trošku se
obléká jako chlapec, nechce, aby byla
výstřední,“ řekla herečka Judit Bárdo−
sová, která má za sebou vedle jiných
i roli lékařky z krimiseriálu Svět pod
hlavou.

Herci, jimž radí i bývalí policisté,
absolvovali také cvičení na střelnici.
„Tam mě trošku učili střílet. Kromě to−
ho jsme zkoušeli s lidmi, kteří ovládají
zbraně, aby to vypadalo věrohodně,“
dodala Bárdosová. 

(pru), foto: ČT a David Peltán

Na jihu Čech točí Místo zločinu
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OTÁZKA: Nájemní smlouva na do−
bu určitou. Vše, co byste měli vědět.

ODPOVĚĎ: Nájem na dobu určitou
často pronajímatel sjednává s nájem−
cem proto, aby si ho nejprve vyzkou−
šel. Jestliže se nájemce osvědčí, může
mu nabídnout smlouvu na dobu neurči−
tou. Někteří pronajímatelé zůstávají
u uzavírání smluv na dobu určitou
s tím, že ve smlouvě je zakotveno auto−
matické prodloužení o další smluvní

období, pokud pronajíma−
tel nájemci v dohodnutém
termínu před ukončením
smluvní doby písemně
nesdělí, že si nepřeje
v pronájmu pokračovat.

Než uzavřete smlouvu
Platí to o všech smlou−
vách, a tedy i o smlouvě
nájemní. První věc, kterou
je třeba si ověřit, je, že
pronajímatel je oprávněn byt pronaj−
ímat. A to buď jako vlastník, spoluvlas−
tník či osoba, která má od vlastníků
plnou moc k této činnosti. Přílohou ke

smlouvě by měl být
protokol, který obsa−
huje veškeré vybavení
bytu, stav bytu,
v němž se předává
k nájmu, počet klíčů,
hodnoty vodoměrů,
elektroměru a další
evidenční náležitosti.
Nájemce je povinen
platit nájem a služby,
které bude pronajíma−
tel zajišťovat. U elek−
třiny a plynu je to
otázka dohody, zda

bude úhradu provádět
pronajímatel a nájem−
ci ji přeúčtovávat, ne−
bo zda bude energie
nájemce hradit přímo.
V případě kratšího
nájmu je výhodnější,
aby energie zůstaly na
jméno pronajímatele.
Pro nájemce odpadá
přihlašování, odhlašo−

vání a sjednávání nových smluv.

Za jakých podmínek je možné
ukončit smlouvu na dobu určitou?
Při sjednání nájmu na dobu určitou se
předpokládá, že nájem skončí uplynu−
tím doby uvedené ve smlouvě. Záko−
nem je více chráněn nájemce jako
slabší strana. A to odpovídá i případné
výpovědi smlouvy na dobu určitou.
Důvody jsou uvedeny v zákoně. Bez−
důvodně nelze tento typ nájemní
smlouvy vypovědět. 
Nájem na dobu určitou lze vypovědět
také kdykoli před termínem uplynutí té−
to doby ze stejných zákonných důvodů
jako nájem na dobu neurčitou. Jedná
se o porušování povinností vyplývají−
cích z nájmu, o zánik bytu nebo o pří−
pady, kdy nájemce byt poškozuje.

Vedle těchto zákonných důvodů pak
existuje důvod, kdy se okolnosti po
uzavření smlouvy změnily do takové
míry, že nelze po nájemci rozumně po−
žadovat, aby v nájmu pokračoval. To se
může stát, když například nájemce zí−
ská zaměstnání značně vzdálené místu
bydliště, podstatně se změní jeho soci−
ální situace (například nebude moci
hradit nájemné) a podobně. Kvůli pod−
statné změně okolností může nájem
ukončit dle zákona pouze nájemce.
Pronajímatel se však může dohodnout
s nájemcem, že ve smlouvě bude mít
přiznáno toto právo i on.

Ukončení nájemní smlouvy na
dobu určitou dohodou
I tuto nájemní smlouvu může pronaj−
ímatel a nájemce ukončit dříve, pokud
se tak dohodnou. Tato možnost může
být také sjednána přímo v nájemní
smlouvě. Avšak pokud tomu tak je, mě−
lo by to platit pro obě strany, tedy pro
pronajímatele i pro nájemce. Výpovědní
doba je podle zákona tříměsíční. I tu
však lze dohodou zkrátit či prodloužit. 
Nájemní smlouva na dobu určitou je
často výhodná jak pro pronajímatele,
tak v mnoha případech i pro nájemce.
Pronajímatel to ocení, když například zí−
ská do bytu nového nájemníka. Nájem−
ce má zase jistotu, že smlouva platí po
dobu, kdy potřebuje v dané lokalitě
bydlet. 

Ptáte se..

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

Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
Karel Müller – tel.: 602 145 068
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
tel.: 376 528 626
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
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Soused využívá bez opráv −
nění můj pozemek, jak se
mohu bránit?

Dobrý den, vlastním poze−
mek sousedící s veřejnou ces−
tou a soused mi bez mého 
vědomí odbagroval v délce
2 metrů a šířce 10 m část po−
zemku podél cesty (trvalý trav−
ni porost) a část mého pozem−
ku užívá k trvalému parkování
vozidel. Z katastrálního úřadu
mi přišlo, že druh pozemku ne−
souhlasí s aktuálním stavem
a jelikož jsem nenahlásil změnu
užívání pozemku, hrozí mi až
50 000 pokutou. Jak postupo−
vat, aby mi soused (manžel
starostky, arogantní domluva
jistě nemožná) pozemek vrátil
do původního stavu? Navíc na
zbytku skladuje balvany, štěrk,
fošny, udělal si přes pozemek
cestu a užívá ho i jako parko−
viště, to vše bez předchozí do−
mluvy a svolení. Pozemek pro−
najímám zemědělské společ−
nosti, která ho udržuje seče−
ním, nicméně z důvodu sklado−
vání harampádí jej nemůže
v celé ploše využívat. Děkuji
Vám mnohokrát za odpověď. 

S pozdravem Robert Riedel

Dobrý den, to co popisujte, je
typický projev protiprávního 
zásahu do vlastnických práv.
Dopo ručuji souseda prokaza−
telně písemně vyzvat k  zane−
chání protiprávního jednání
a uvedení pozemku do původ −
ního stavu. Nepomůže−li to, je
nutné se prostřednictvím advo−
káta obrátit na občanskoprávní
soud se žalobou tzv. zápůrčí
neboli negatorní, případně se
žalobou na vyklizení, kdy soud
nařídí, aby škůdce svého pro ti −
právního jednání zanechal
a případně rozhodne o náhradě
prokazatelně způsobené škody.
Doporučuji ale s  ohledem na
budoucí sousedské vztahy věc
řešit smírnou cestou.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Příští Rozhled vychází 1. 12. 2021
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Rotary klub Klatovy ve spolu−
práci s městskou knihovnou a
obecně prospěšnou společ−
ností Úhlava už dlouho v koro−
navirové době připravují dru−
hý díl povídání o zmizelých
šumavských osadách s Emi−
lem Kintzlem. Již dvakrát jsme

slíbenou besedu s ohledem
na zmíněný virus odložili. 

Představovat přednášejícího

u nás v Klatovech skutečně ne−

třeba. Mnozí z nás už si někte−

rou z jeho knížek o Šumavě

koupili, nebo navštívili někte−

rou z jeho besed. Díky herec−

kému mistrovství Ladislava

Mrkvičky znají postavu Emila

Kintzla i z televizního seriálu

Policie Modrava. Třetí seriálo−

vá část se nedávno natáčela

i v Klatovech. Tentokrát už bo−

hužel bez Ladislava Mrkvičky,

takže zřejmě i bez postavy sa−

motného učitele Kintzla. 

Rotary klub Klatovy by rád tu−

to besedu spojil i se křtem kni−

hy o Šumavě autorů V. Růžičky

a J. Rubáše a zároveň i členů

klubu. Předmluvu napsal Emil

Kintzl, a proto jsme s jejím

 křtem počkali právě na tuto pří−

ležitost. Protože jedním z poslá−

ní celosvětové organizace Ro−

tary International je charitativní

činnost, rád by RC Klatovy tuto

publikaci s řadou velmi pěk−

ných fotografií na tomto setkání

nabídl všem, kteří tak přispějí

na pomoc klatovské Charitě.

S konkrétním cílem sbírky se−

známíme návštěvníky v úvodu

besedy, na kterou tímto nejen

čtenáře Rozhledu srdečně zve−

me. Rotary klub Klatovy

Emil Kintzl

Věříme, že se ve čtvrtek 25. listopadu v 18:00 hodin ko−
nečně s panem Emilem Kintzlem sejdeme. Tentokráte ve
větších prostorách refektáře městské knihovny, aby se
dostalo na všechny zájemce o tuto besedu.

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

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

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

w Odkud berete REIKI 
energii?

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

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Pokud jste někdy museli řešit opravu
karosérie, nebo lakování automobilu,
možná jste se již setkali s Lakovacím
centrem Šulan v Nýrsku. Menší auto−
servis a lakovna poskytují své služby
motoristům v širokém okolí již 30 let. 
„Autoservis tu v roce 1991 založil můj
otec Lukáš Šulan, postupně jej rozšiřu−
jeme, modernizujeme a zejména za po−
sledních 7 let se nám podařilo vybudo−
vat moderní lakovací centrum na špič−
kové úrovni,“ seznamuje nás majitel
autoservisu pan Kamil Šulan.
„Jsem rád, že naši kvalitní práci oceňují
nejen samotní zákazníci, ale i velké
značkové servisy z okresu Klatovy ne−
bo Domažlice, kterým vypomáháme se
zakázkami, pokud jejich kapacita nesta−
čí, nebo sami nemají lakovací centrum.
Zajišťujeme lakování automobilů po vel−
kých haváriích, ale i automobilů, které
jsou ještě v záruce a jen s malými opra−
vami karosérie, kde je nutné opravdu
přesně docílit naprosto stejného odstí−
nu nově vyměněných dílů, jaké má zby−
tek karosérie. Pro práci používáme eko−
logickou a elektronicky řízenou italskou
lakovací kabinu Cometi a moderní vo−
dou ředitelné akrylátové barvy a autola−
ky. Pro přesné zjišťování složení barvy
využíváme moderní elektronický spec−
trometr. Máme tak jistotu, že při opravě
laku použijeme stejný odstín, jaký má
zbytek automobilu.“

V současné době probíhají stavební
práce na rozšíření autolakovny o novou
dílnu přípravny povrchů, která ještě ví−
ce usnadní přípravné práce před lako−
váním. Jak nás informoval pan Kamil
Šulan, nová přípravna by měla být ote−
vřena na jaře příštího roku. 
„Protože chceme ještě více zpřístupnit
služby našeho servisu zákazníkům, za−
vedli jsme pick−up servis. Všiml jsem
si, že často starší lidé ze Sušicka, Kla−
tovska i Domažlicka, kteří si o nás pře−
četli v Rozhledu, chtějí u svého 8 až 10

let starého automobilu ušetřit za jeho
opravu, ale netroufají si, nebo ani ne−
mohou zajet k nám do Nýrska. Stačí,
když nám zavoláte, a pokud to bude
v okruhu 50 km, přijedeme k vám, po−

soudíme náročnost opravy, auto po do−
hodě převezmeme a po opravě zase
přivezeme zpět k vám domů. Samotnou
službu pick−up servisu děláme zdarma,
účtujeme si jen za provedenou opravu.
Často to bývají různé menší odřeniny,
koroze části karosérie, nebo menší ha−
várie. Zákazníkům ušetřím čas a na
místě jim sdělím, o jakou opravu se jed−
ná, kolik bude stát a kdy bude hotová.“
Pokud nechcete jezdit do značkového
servisu, ale nejste si jisti ani opravou

u souseda v garáži, určitě oceníte, že
LK Centrum Šulan se nespecializuje
jen na rekonstrukce starších automobi−
lů a lakování karosérií, ale poskytuje
všechny běžné automobilové servisní
práce. 
„Připravujeme například automobily na
technickou kontrolu, předsezónní ser−
vis, seřizujeme i starší pístová čerpadla,
provádíme výměnu čelních skel, pneu−
servis, výměnu olejů, výměnu brzdo−
vých destiček, tlumičů. Při seřizování
geometrie podvozku automobilů použí−

váme technologii 3D, která zákazníkovi
vydá přesný certifikát výsledku měření.
Při opravách karosérií po havárii využí−
váme výhod car body repair systemu,
což je sladěná sestava speciálního ná−

řadí s moderní svařovací technikou.
Chytrá a moderní technologie zaručuje,
že vůz je opravený bez poskvrny tak
rychle, jak jen to je možné s vysokou
kvalitou nízkými náklady.“

Jako mnoho jiných firem se i LK Cen−
trum Šulan v  současné době potýká
s nedostatkem pracovních sil. Práce je
dost, a proto by se i u nich našlo místo
pro šikovného autolakýrníka, auto−
klempíře, přípraváře a automechanika.
„Do nové přípravny povrchů před la−
kováním přijmeme nejlépe někoho
se zkušenostmi. Rádi ale zaučíme
i šikovného člověka se zájmem
o tento obor, autolakování a navazu−
jící obory. Máme zkušenosti, že
k úspěchu je nejdůležitější chuť něco
dokázat a snaha se učit. Přijmeme
i zaměstnance na zkrácený pracovní
úvazek. Nabízíme příjemný kolektiv,
zajímavou a stále se měnící práci,
kvalitní pracovní podmínky a solidní
odměnu za práci,“ informuje nás
pan Kamil Šulan. 
„Všem motoristům přeji před nastá−
vající zimní sezónou co nejvíce naje−
tých bezpečných kilometrů při ces−
tách do zaměstnání i za zábavou, ale
buďte si jisti, že když nás budete po−
třebovat, v případě havárie i poruchy,
rádi vám pomůžeme.“                    (kr)

Za úspěchem stojí vždy chuť
něco dokázat a stále se učit
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Střední škola zemědělská a
potravinářská, Klatovy, vzdělá−
vá již 149. rokem v  zeměděl−
ství, potravinářství
a nově také v gas−
tronomii. 
n Pane řediteli,
s ohledem na tradi−
ci zemědělského
vzdělávání, jaký je
zájem o studijní
obor agropodniká−
ní a učební obor
farmář a co tyto
obory nabízejí? 
Jsem velice rád, že

v  prvním ročníku

studijního oboru agropodnikání

studuje nyní 31 žáků a v učeb−

ním oboru zemědělec−farmář 23

žáků, ve čtyřech ročnících studij−

ního oboru celkem 87 žáků a

v učebním oboru zemědělec−far−

mář ve třech ročnících 47 žáků.

Během studia mají možnost zís−

kat zcela zdarma řidičské opráv−

nění na osobní automobil a na

traktor a výhodněji

také řidičské opráv−

nění na nákladní

automobil. Škola dis−

ponuje novým trak−

torem, nákladním

i osobním automobi−

lem. Mimo jiné žáci

absolvují předměty

jako myslivost, chov

koní a jezdectví. Mo−

hou rovněž absolvo−

vat kurz obsluhy mo−

torové pily. Každý

rok škola žádá o dotaci Minister−

stva zemědělství v rámci progra−

mu Centra odborné přípravy

v zemědělství na nové stoje, ten−

to rok jsme koupili lis, návěs a

diskový podmítač pro praktické

vyučování. 

n Vím, že jste v minulých le−
tech rekonstruovali domov
mládeže a školní jídelnu. Co
má škola dále v plánu?
Naše škola získala stavební po−

volení na akci „Výstavba výuko−

vých prostor pro učební obory

na Střední škole zemědělské a

potravinářské, Klatovy, Národ−

ních mučedníků 141“. V součas−

né době vyučujeme

své žáky jak v ulici

Národních mučední−

ků 141, tak i v ulici

Šmeralova 197. Zá−

měrem akce je vybu−

dovat nové výukové

prostory na pozemku

v ulici Národních mu−

čedníků 141 a v budouc−

nu opustit nevyhovující učeb−

ny v ulici Šmeralova 197. Dále

dojde k ucelení vzdělávacího

systému učebních oborů, nová

budova bude totiž propojena se

stávajícím Centrem odborného

výcviku a celoživotního vzdělává−

ní v potravinářských a navazují−

cích oborech, které bylo zprovo−

zněno v roce 2010. Zároveň doj−

de k modernizaci a ke zkvalitnění

vyučovacího procesu. 

Dále pak intenzivně pracujeme

na projektové dokumentaci na

modernizaci naší

Školní farmy Na Ze−

mědělce, kde by−

chom v  budoucnu

chtěli mít všechny

druhy hospodář−

ských zvířat, minim−

lékárnu, bourárnu,

obchod na prodej

našich produktů a další

objekty. Prostě vše, co by

žáci měli znát, když opustí naši

školu jako absolventi zeměděl−

ských oborů.         4

Vladislav Smolík,
ředitel SŠZP

Klatovská Zemědělka připravuje 
oslavy výročí 150 let od založení školy



27Rozhled 11/2021

4n Co ostatní obory školy
kromě zemědělských?
Jsem velice rád, že se nám poda−

řilo nabrat žáky do učebního obo−

ru řezník−uzenář. Jinak gastrono−

mické obory si vedou velice do−

bře, jak v počtu žáků, tak i po od−

borné stránce. Není tajemstvím,

že máme školní restauraci, cuk−

rářství a pekařství, školní bufet,

gastroučebnu a další zařízení,

kde konají žáci těchto oborů

praktické vyučování. Díky tomu

se také v krajských i národních

soutěžích v  odborných dove−

dnostech umisťují na skvělých

místech.

n Vaše škola má bohatou tradi−
ci, co připravujete na oslavy
150 let založení školy?
Naše škola byla založena v roce

1872, tzn. že v  roce 2022 bude

slavit 150 let založení školy.

V současné době připravujeme

program oslav, chtěli bychom si

toto kulaté výročí připomínat bě−

hem celého roku 2022. Trochu

nás trápí nejistota ohledně nepře−

hledné epidemiologické situace,

ale přesto vše připravovat bude−

me. Do oslav budeme chtít zapo−

jit žáky, žákyně, absolventy, ab−

solventky, širokou veřejnost, or−

ganizace, spolky, sociální partne−

ry, prostě všechny, kteří mají naši

„zemědělku, zeteéšku“ rádi.

Hlavní oslavy jsou naplánovány

na říjen 2022. Program bude zve−

řejněn na začátku roku 2022. Tě−

šíme se na osobní setkání u nás

ve škole.

V pátek 26. 11. 2021 (v případě
nepříznivé epidemiologické si−
tuace ONLINE) se od 8 do 16

hodin bude v prostorách školy ko−

nat DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
V rámci tohoto dne bude prezen−

tována i spolupráce se společ−

ností Úhlava, o.p.s., kde budou

k vidění různé zemědělské ukáz−

ky a hry. Samozřejmostí bude

možnost prohlédnout si všechny

prostory školy, zázemí pro studij−

ní, učební a nástavbový obor.

Jistě zajímavá bude prohlídka

nově vybudovaných laboratoří

pro výuku odborných předmětů,

dále pak srubu pro hospodářská

zvířata nebo rekonstruované

školní zahrady. V případě zájmu

můžete navštívit také naše we−

bové stránky – www.sszpkt.cz.

Ing.Vladislav Smolík, 
ředitel SŠZP Klatovy

Projektovaná budova pro výuku učebních oborů.
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Cena zlata se v současné době
pohybuje na dlouholetém maxi−
mu, kdy se zlato na jednotlivých
burzách prodává skutečně za
velmi vysoké částky. Je proto
ideální čas jej zhodnotit! Ne kaž−
dý má doma zlaté cihličky  v tre−
zoru a některým schází
i ten trezor. Přesto i Vy má−
te doma určitě zlato, které
vám může vynést nemalé
peníze, a možná o něm ani
nevíte! Teď stačí pouze
navštívit Zlatou Banku
a šperky, které by doma le−
žely bez užitku, Vám mo−
hou vynést nemalé jmění.

Zlatá Banka je ideální místo
pro prodej starých, nepotřeb−
ných šperků, které doma nalez−
ne téměř každý, i když o nich
možná ani neví. Ne všichni tako−
vé šperky nosí, a proto je výhod−
nější je prodat, v současnosti za
opravdu jedinečné ceny, které
Vám nabízíme. Trh je po zlatu
lačný, a proto máte jedinečnou
příležitost, jak své staré šperky
skvěle zhodnotit, což Vám nabízí
právě Zlatá Banka.

Vedle opravdu slušné ceny, za
kterou můžete své zlaté šperky
prodat, nabízíme také naprosto
férové jednání s osobním přístu−
pem ke každému zákazníkovi,
který k  nám zavítá. Řídíme se
dle pravidla „náš zákazník, náš

pán“ a je to vidět na našich
službách, které zákazníkům

poskytujeme. Když nevíte, co to
vlastně za šperky v tom šuplíku
doma máte, nebojte se na nás
obrátit a my Vám poradíme 
a určíme jejich hodnotu.

Uvítáme každého zákazníka,
který se k nám rozhodne přijít.
Příjemné a diskrétní prostředí
k prodeji zlata patří a u nás jej
jistě najdete. Neváhejte proto
s prodejem, dokud se cena drží
takto vysoko a využijte skvělých
podmínek, které právě nabízíme.

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

Otvírací doba: 
Po – Pá: 09:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

Tel.: +420 374 446 552
www.zlatabanka.com

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT 
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM. 

POCTIVÝ A BEZPEČNÝ
VÝKUP ZLATA 

VE ZLATÉ BANCE
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KLATOVY
SDS Klatovy

4.11. v 19.30 h – ISOLE – CIRK LA PUTY−
KA
12.11. v 19.30 h – TENOR NA ROZTRHÁNÍ
– komedie
14.11. v 15 h – O SNĚHURCE – pohádkový
muzikál
15.11. v 19.30 h – PUSŤTE MĚ VEN! – ko−
medie
23.11. v 19.30 h – CAVEWOMAN – one
woman show
24.11. v 19.30 h – CESTA JAKO ŽÁDNÁ ZE
STA – cestopisný film + beseda
26.11. v 19.30 h – NEZMAŘI A BIG BAND
KLATOVY – koncert
29.11. v 19.30 h – MAGICKÉ HOUSLE S J.
PŘEUČILEM A V. NAVRÁTILEM – vyprávě−
ní & virtuózní ukázky
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

Muzeum Dr. Hostaše 
Výstavy:
do 6. 2. 2022 – KŮŇ A ČLOVĚK PŘI PRÁCI

V LESÍCH NA ŠUMAVĚ – výstavní sál mu−
zea a chodba I.NP
do 6. 2. 2022 – ŠUMAVA – výstava foto−
grafií od Miloše Kašpara, přednáškový sál
muzea a schodiště do 1. patra
10. 11. 2021 v 17 h – VÝSTAVNÍ SÁL: DO−
PROVODNÁ AKCE K VÝSTAVĚ KŮŇ A
ČLOVĚK PŘI PRÁCI V LESÍCH NA ŠUMA−
VĚ – komentovaná prohlídka s autorkou vý−
stavy Mgr. Hanou Smetanovou. Pro žáky a
studenty ZŠ a SŠ je možnost komentované
prohlídky od 10:00 hodin, nutná rezervace
předem do 9. 11. 2021 na tel.: 376326362.
Upozornění:
Jednotliví návštěvníci musí dodržovat roze−
stupy 1,5 m, pokud nejde o členy jedné do−
mácnosti a nemusí se prokazovat potvrze−
ním ani negativním testem. Skupinové pro−
hlídky s počtem vyšším než 20 osob musí
splňovat tzv. O−N−T (očkování, prodělání ne−
moci, testování), v  opačném případě se
skupinové prohlídky může účastnit max. 20
osob. Aktuální informace sledujte na webo−
vých stránkách muzea.
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

Janovice nad
Úhlavou
Kulturní akce

9.11. – EMIL KINTZL: ZMIZELÁ ŠUMAVA
5. – v sále MÚ od 18 hod.
16.11. – SALOME – pásmo písní Karla Kry−
la – koncert v sále MÚ od 19 hod.
25.11. – MALUJEME VÁNOČNÍ PŘÁNÍ –
v sále MÚ od 18 hod. – akvarelem s Jarkou
Papežovou 
28.11. – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STRO−
MU – na náměstí od 17 hodin
do 30.11. – CHA, CHA, CHÁ, ZASMÁL SE
MORDECHAJ – veselé putování židovskou
historií – výstava v městské knihovně 

HORAŽĎOVICE
Kulturní akce

6.11. 9.00–12.00 h – MÍROVÉ NÁMĚSTÍ:
SVATOMARTINSKÝ JARMARK – farmář−
ský a řemeslný jarmark s kulturním progra−
mem

6.11. v 18.00 h – LAMPIONOVÝ PRŮVOD
– na fotbalové hřiště, kde již bude připraven
táborák, sraz na Mírovém náměstí
11.11. v 11.11 h – HROB V DÁLI, PAMÁT−
NÍK U KINA, PAMÁTNÍK NA MÍROVÉM NÁ−
MĚSTÍ: DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ –
pietní akt – pokládání věnců
24.11. v 18.00 h – KAVÁRNA HOTELU
PRÁCHEŇ: CAFÉ DIALOG – beseda se
starostou a radními
28.11. v 15.00 h – KULTURNÍ DŮM: POSE−
ZENÍ S PÍSNIČKOU – POŠUMAVSKÁ MU−
ZIKA
28.11. v 18.00 h – MÍROVÉ NÁMĚSTÍ:
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – tra−
diční rozsvícení a požehnání vánočního
stromu, adventní hudba, vánoční LASER
SHOW 

MRÁKOV
Rockové akce

13.11. ve 20.30 h – KEČUP – KD Mrákov
20.11. ve 20.30 h – DE BILL HEADS +
WALDA GANG – KD Mrákov
Kontakt – www.kdmrakov.cz

Čtvrtstoletí zůstal Václav Lang věrný jedinému zaměstnavateli
Bosch Car Service Šteiner Šlovice.

„Milý Vašku, po těch letech, říkáme Ti na rovinu:
dvacet pět let máš náš kroj, úžasné jsi síly zdroj, 

co opraví každý stroj.“
Přejeme našemu kamarádovi Vaškovi dalších krásných 

25 let mezi námi.
Majitel firmy Václav Šteiner 

se zaměstnanci Bosch Car Service Šteiner Šlovice

Poděkování za 
věrnost firmě
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O absolventy klatovské průmyslovky
je ve firmách doslova hlad. Jak se ta−
to situace odráží v  zájmu o studium
na této střední škole? To byl hlavní
důvod našeho setkání s jejím ředite−
lem Ing. Bohumírem Kopeckým a je−
ho zástupcem pro učební obory Mgr.
Jiřím Skalou.

Blýská se na lepší časy

Pane řediteli, lze říci, že v porovnání
s loňským rokem se zájem o studium
zvýšil?
Střední průmyslová škola v Klatovech
nabízí tři studijní a tři učební obory.
V  uplynulých letech byl o maturitní
obory slabší zájem a nedařilo se nám
naplnit třídy na maximum 30 žáků. Ob−
rat k  lepšímu nastal v  letošním roce,
kdy je zcela naplněn obor Elektrotech−
nika – Automatizační technika a zvýšil
se rovněž zájem o další maturitní obor
Ekonomika a podnikání. V minulosti
míval tento obor kolem 11 žáků, letos
je jich dvojnásobek. Meziročně máme
o 30 žáků více.
Které maturitní obory nabízíte?
Strojírenství, Elektrotechnika se zamě−
řením na automatizační techniku a
Ekonomika a podnikání se zaměřením
na informatiku a reklamu.
Často slýchám, že žáci mají obavy
z matematiky. Jak to vnímáte Vy?

Matematika má s technikou úzký vztah
a bez ní se žáci neobejdou. V letošním
roce jsme udělali další krůček pro za−
traktivnění a posílení výuky. V nižších
ročnících dělíme hodiny matematiky na
menší skupinky žáků, aby vyučující
měl větší prostor procvičovat a indivi−
duálněji pracovat se žáky. Naše snaha

je sejmout z matematiky takový ten zá−
voj strašáka.
Mají absolventi dobré uplatnění
v praxi?
O uplatnění se nemusejí vůbec stra−
chovat. Zájem ze strany firem je velký a
mnozí naši žáci si už v průběhu studia
během praxe v těchto firmách dojedna−

jí zaměstnání. Snažíme se, aby absol−
venti měli co nejširší znalosti ve svém
oboru, což jim umožňuje široké uplat−
nění.

Dva výuční listy za 4 roky

Kromě tří maturitních oborů nabízí SPŠ
Klatovy tři učební obory. O nich jsme
se povídali s Mgr. Jiřím Skalou.
Na úvod, pane magistře, které to
jsou?
Mechanik opravář motorových vozidel
– to je klasický automechanik, dále
Obrá běč kovů a Strojní mechanik.
O který je největší zájem?
Je to automechanik. Provozujeme
i vlastní autoservis a o naše služby
z  řad motoristů je velký zájem. Žáci
v něm vedle nových aut opravují i starší
vozidla, jako je například Felicie, Favorit,

Forman a další. Jinak na praxi chodí ta−
ké do autoservisů v regionu. U nás bu−
doucí automechanici zdarma absolvují
autoškolu na osobní i nákladní vozidla.
Jak je na tom Obráběč kovů?
Velmi dobře, protože vedle klasického
obrábění na soustruhu a frézce mají ve
výuce rovněž obrábění na CNC stro−
jích. Žákům, kteří mají dobré studijní
výsledky, nabízíme možnost doplnit si
maturitu. Mohou po vyučení přejít do
druhého ročníku oboru Strojírenství.
Další příležitost, která se jim nabízí, je
po vyučení nastoupit do 3. ročníku
Strojní mechanik, takže za 4 roky zís−
kají dva výuční listy. 
Má šanci najít uplatnění v praxi ab−
solvent oboru Strojní mechanik?

Poptávka ze strany firem, které se za−
bývají klasickou kovovýrobou, je znač−
ná. Kromě vyučení u nás získají také
svářečský kurz v ochranné atmosféře.
Rovněž si mohou u nás dodělat další
výuční list v příbuzném oboru Obráběč
kovů. Jinak chci připomenout, že vyba−
vení našich dílen pro všechny učební
obory je na špičkové úrovni.

Investice do zázemí školy
nekončí

O žáky na Střední průmyslové škole
v  Klatovech je postaráno po všech
stránkách. Ale abychom byli docela
přesní. Škola své služby nabízí i široké
veřejnosti. Na to jsme se zeptali opět
ředitele Ing. Bohumíra Kopeckého.
Jaké zázemí mají žáci a co nabízíte
veřejnosti? 
Žáci mají možnost ubytování hotelové−
ho typu na našem domově mládež cca
10 minut od školy. V současné době
jsou ještě volné kapacity. Máme i svoji
školní jídelnu, kde proběhla v loňském
a letošním roce poměrně velká rekon−
strukce. Nabízíme stravování široké
veřejnosti i firmám. Jen pro zajímavost
cena kompletního obědu je 72 korun.
Dále probíhá rekonstrukce tělocvičny,
která je běžně k pronajmutí i veřejnosti.
V hlavní budově školy nyní budujeme
polytechnické centrum se sociálním a
technickým zázemím. Počítáme s tím,
že bude využíváno jak mateřskými ško−
lami, tak žáky základních škol obou
stupňů. Hlavním posláním vznikajícího
polytechnického centra je zažehnout
jiskřičku zájmu o technické obory již od
útlého věku. V  roce 2023 plánujeme
rekonstrukci všech odborných labora−
toří strojírenství a elektrotechniky.
Pane řediteli, nahlédli jsme jen krát−
ce do činnosti vaší školy. Kdo chce
vědět více, jakou má možnost?
V pátek 3. prosince 2021 zvu všechny
zájemce, děti i rodiče na Den otevře−
ných dveří. Bude probíhat od 8:00
do16:30 hodin. Jste všichni srdečně
vítáni. Další a podrobnější informace
najdete na našich webových stránkách
www.spskt.cz.
Další možnost, kde se může široká ve−
řejnost seznámit s naší školou, je stře−
da 10. listopadu. V  kulturním domě
Družba v Klatovech od 8:00 do 15:00
hodin proběhne Akademie řemesel. Je
to takový veletrh středních škol, kde
nebudeme chybět.                         (re)

Roste zájem o studium na SPŠ Klatovy

Ředitel SPŠ v Klatovech Ing. Bohumír
Kopecký.

Zástupce ředitele pro oblast učební
obory Mgr. Jiří Skala.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
3. 12. 2021 od 8:00 do16:30 hod.

www.spskt.cz
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Vážení čtenáři a přátelé,
prostě všichni, co Šumavu mi−

lují a jsou jí oddáni – tělem

i duší, naše redakce ROZHLE−

DU sděluje, že v těchto dnech

vyšla kniha Šumavští rodáci
vzpomínají (5), ve vzestupné

řadě označena číslicí svého

pokračování. Jde o spolu−

autorský počin několika zná−

mých autorů z našeho i sou−

sedního regionu (Ivana Šaf−

ránková, Václav Malina, Aleš

Pivoda, František Záhora a Ka−

rel Fořt), kteří prostřednictvím

konkrétních osob v knize uve−

dených se chopili témat a pří−

běhy zpracovali. 

Tímto počinem v knize nalez−

nete i vyjádření od Ing. Antoní−

na Schuberta, Václava Sklená−

ře, Jana Chytila, Jiřího Jukla,

Huberta Babora, Peterové Vě−

ry, Miroslava Mayera, Václava

a Jaromíra Kreisových, Karla

Potužníka, Antonína Pártla,

Vlasty Žilíkové, Ludmily Pren−

nerové, Václava Váchy, Vojtě−

cha Krejčího, Rudolfa Mareše

a Stanislava Kříže. Působivé

jsou zejména vzpomínky na

MUDr. Zdeňka Kostroucha, ja−

ko „na malého – velkého mu−

že Šumavy“. Kniha je k dostá−

ní skoro ve všech knihkupectví

po celé České republice.   (re)

Šumavští rodáci vzpomínají



35Rozhled 11/2021

Vážená paní,
jsou někdy dotazy, na které
se mi neodpovídá dobře,
protože příliš užitečných rad
Vám ve Vámi popsané smut−
né situaci neposkytnu. Toto
jsou přesně ty případy, kdy
svým klientům říkám, že lid−
ská spravedlnost a právo se
občas nepotkají a nejsou
jedno a to samé. 

Jak ve svém dotazu uvádíte,
Vaše dcera byla svobodná,
bezdětná a nežila s nikým ani
v partnerském vztahu. Pokud
nezanechala dcera platnou
závěť či neuzavřela dědickou
smlouvu (předpokládám, že
pokud by závěť sepsala, ať již
sama či u notáře, či uzavřela
dědickou dohodu, že by se
Vám o tom zmínila, v každém

případě bu−
de tato
otázka v dě−
dickém ří−
zení notá−
řem zjišťována), tak přichází
do úvahy jedině dědění po−
dle zákona. Občanský záko−
ník, což je zákon č. 89/20121
Sb., rozděluje zákonné dědi−
ce do šesti tříd (zákonná dě−
dická posloupnost). Platí pra−
vidlo, že osoby (příbuzní)
uvedené v první třídě dědiců
přicházejí na řadu časově
nejdříve, zatímco následné
třídy dědiců přicházejí na řa−
du, jen pokud se nedědí
v předcházející třídě.
V první třídě dědiců dědí děti
zemřelé osoby (neboli zůsta−
vitele) a jeho manžel/manžel−
ka, každý z nich stejným dí−
lem. Vaše dcera neměla ani
děti, ani manžela, takže při−
cházejí na řadu jako dědicové
osoby uvedené ve druhé třídě
dědiců.
Ve druhé třídě jsou uvedeni
manžel, rodiče zemřelé osoby
(zůstavitele) a dále ti, kteří žili
se zemřelou osobou nejméně
po dobu jednoho roku před
jeho smrtí ve společné do−
mácnosti a kteří z  toho důvo−
du pečovali o společnou do−
mácnost nebo byli odkázání
výživou na zemřelou osobu.
Ve Vašem konkrétním případě
to znamená, že Vy jako matka

zemřelé, ale i její otec, dědíte
stejným dílem. Ano, rozumím
tomu, že subjektivně právě
toto považujete za nespra−
vedlivé, s ohledem na to vše,

co jste mi uvedla ve svém do−
tazu. 
Zákon na jisté situace, kdy by
bylo nespravedlivé, aby zá−
konný dědic skutečně po
zemřelé osobě dědil, pamatu−
je. V   ustanovení § 1481 je
upravena dědická nezpůsobi−
lost z důvodu spáchání činu
povahy úmyslného trestného
činu proti zůstaviteli, jeho
předku, potomku nebo man−
želu nebo z důvodu zavržení−
hodného činu proti zůstavite−
lově poslední vůli. V ustanove−
ní § 1482 odst. 2 občanského
zákoníku je upravena dědická
nezpůsobilost rodiče, který
byl zbaven rodičovské odpo−
vědnosti proto, že ji či její vý−
kon zneužíval či z vlastní viny
výkon rodičovské odpověd−
nosti závažným způsobem za−
nedbával. 
Tato ustanovení o dědické ne−
způsobilosti však nelze podle
toho, co od Vás z dotazu vím,
na Váš případ použít. 
Za dané situace zbývá podle
mého názoru jediná možnost,
tedy s  otcem Vaší dcery
vstoupit v kontakt, apelovat na
jeho morálku, dobré mravy a
pokusit se s ním domluvit, zda
by se svého dědického náro−
ku vzdal ve Váš prospěch či
s  Vámi alespoň uzavřel pro
Vás příznivější variantu doho−
dy o dědictví, která by byla
soudem schválena. 

PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokát 
JUDr. Miroslav Mlčák 

Chtěla jsem Vás požádat o radu. Tuším však, že má situa−
ce nebude z pohledu Vaší odpovědi pro mě asi příznivá.
Měla jsem jediné dítě, a to dceru. Ta mi před dvěma měsí−
ci bohužel náhle, ve věku nedožitých 35 let, zemřela. Dce−
ra nebyla vdaná, neměla žádné děti, ani nějaký vážnější
partnerský vztah. Vychovávala jsem ji již od jednoho roku
jejího věku sama, její otec nás opustil a odstěhoval se na
druhý konec republiky (nebyla jsem za něj provdána).
S dcerou se její otec nestýkal, platil na ni, a to ještě poz−
dě, pouze soudem stanovené výživné. Ani, kdy již byla
dcera dospělá, tak spolu podle mě nenavázali žádný kon−
takt, jsem přesvědčena, že se osobně nikdy po jeho od−
chodu od nás z rodiny nepotkali. 
Domnívala jsem se, že při vší té smůle, co mě s úmrtím
dcery postihla, budu mít alespoň „poklidný“ průběh dě−
dictví. Dcera totiž vlastnila byt, osobní automobil a nějaké
zemědělské pozemky, které jsem jí já v minulosti darova−
la (navíc se jednalo o dědictví po mých rodičích). Před−
pokládám, že dcera závěť neměla, alespoň se o tom ni−
kdy nezmínila. Ostatně nebyl ani důvod ji pořizovat, byla
mladá a zdravá. Myslela jsem si tedy, že veškerý majetek
po dceři zdědím já. Zcela jsem však zapomněla na jejího
otce. Ten prý by měl k mému zděšení být dědicem také, a
dokonce se stejnými právy jako já. To je podle mě nesku−
tečné a nespravedlivé. Vždyť se o ni po celý život nesta−
ral, nezajímala jej a najednou by měl mít nárok na polovi−
nu jejího dědictví. Poraďte mi prosím, je nějaká šance to
změnit? 
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Na železniční trati Klatovy−Domažlice
se nachází pozoruhodná stavba na
mapách označovaná jako Dobříkov−
ský viadukt. Za svůj ho však považují
obyvatelé nedalekých Smržovic.

Historie trati
Kdysi významná, v současnosti už jen
regionální, trať spojující dvě okresní
města začíná vlastně v Janovicích nad
Úhlavou a má délku 31,7 km. Začala se
stavět v roce 1886 s plánovaným za−
hájením provozu 1. října 1888. Trať má
značné stoupání s nejvyšším bodem
na čtrnáctém kilometru od Janovic.
Těžší vlaky sem byly z Janovic tlačeny
pomocnou lokomotivou. Zvláštností
trati byly dvě zastávky se stejným jmé−
nem Loučim. Původní starší se po vy−
budování nové zastávky v Loučimi
přejmenovala na Dobříkov na Šumavě.
V roce 1888 pracovalo na stavbě trati tři
tisíce dělníků, většinou Italů a Chorvatů.
Italští kameníci budovali především ka−
menné stavby, kterých bylo v jednom
dvoukilometrovém úseku dokonce osm.
Kronika obce zaznamenala i svatbu
dvou Italů s místními nevěstami.

Kamenný viadukt
Nejpozoruhodnější stavbou na trati je

kamenný viadukt s deseti oblouky.
Stavbu komplikovalo nestabilní po−
dloží, ale vše se zdárně vyřešilo a via−
dukt slouží dodnes. 
Hledání zdroje informací nám usnadnil

Jan Löffelmann, bývalý dlouholetý
starosta Kdyně, pod níž integrovaná
obec Smržovice spadá. Zavedl nás ke
kronikáři Smržovic, osmdesátipětileté−
mu panu Václavu Mrázovi, který nám
poskytl publikaci Obec Smržovice vy−
danou k výročí tamního sboru dobro−

volných hasičů. Útlý spisek obsahuje
kromě údajů o historii a současnosti
obce i zajímavé údaje o historii trati
Klatovy−Domažlice a o stavbě a opravě
viaduktu. Při posezení na terase jeho

domu pak pan Mráz vše doplnil osob−
nějšími vzpomínkami.
Okolo viaduktu vedla hlavní spojnice
mezi Smržovicemi a Loučimí, kudy
chodily hlavně děti do školy. V zimě vi−

sely z odvodňovacích rour rampouchy,
z nichž ty spadlé děti sbíraly a olizova−
ly. A jak podotýká pan Mráz, nic nevě−
děly o tom, co všechno může z vlaku
vytékat.

Téměř po sto letech (1981–1983) bylo
nutné viadukt opravit. Ve zmíněné pub−
likaci jsou podrobně popsány i technic−
ké detaily renovace. Zásadní byla ná−
hrada některých kamenných     4

Kolem Dobříkovského viaduktu

Viadukt v době v době své slávy
a plného využití.
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4 a štěrkových prvků betonem.
Opravovaly se také spáry mezi kamen−
nými kvádry konstrukce oblouků. Před
novým spárováním se musela část
staré malty odstranit. To ale ani sbíječ−
kami téměř nešlo. Technici ze stavby
vysvětlovali tajemství pevné malty tím,
že se míchala z vhodného písku a ne−
hašeného páleného vápna a poté zalé−
vala vodou. Vzniklou horkou směsí se
zdilo. Malta se tak ve spárách vlastně
upekla a získala pověstnou tvrdost. Ta−
kový postup se zřejmě používal i na
stavbách středověkých hradů.
Dnes už cesta kolem viaduktu téměř
zanikla. Škola už v Loučimi není a do
kostela tudy chodí jen pár lidí. Okolí
viaduktu zarostlo stromy, a tak je si tře−
ba na ten správný pohled zvolit návště−
vu ve vhodnou roční dobu,
kdy listí opadá či ještě nena−
roste.

Výlet po okolní krajině
Když se jedná o Dobříkov−
ském viaduktu, sluší se podí−
vat nejen do Smržovic, ale
i do samotného Dobříkova,
který dal viaduktu oficiální ze−
měpisné jméno. Průvodcem
nám byl již zmíněný bývalý
kdyňský starosta Jan Löffel−
mann, který zná v okolí kde
co a kde koho. Nejdříve nás
chtěl zavést za majitelem malebného
Rettova statku na okraji Dobříkova.
Majitel však nebyl doma a tak jsme
podnikli malou vyjížďku nejen cestou,

ale skoro i necestou po obou stranách
trati Klatovy−Domažlice. A bylo nač se
dívat, o čem mluvit či spíše čemu na−
slouchat.
Jeden z méně známých pohledů na
panorama Šumavy se nám naskytl jen
kousek za Šteflemi – od Jezerní hory
až po část Bavorského a Českého lesa.
Nevynechali jsme ani známý Tanaberk
s kostelem a hrobkou někdejších maji−
telů kdyňského panství Stadionů. Po le−
tech zmaru a zkázy je kostel opraven a
prostor kolem něj udržovaný. Oáza kli−
du a pohody. Odtud lze dohlédnout ke
Všerubskému průsmyku, dějišti pa−
mátné vítězné bitvy knížete Břetislava.
Asi největší překvapení nás čekalo
u památníku Emila Tšídy. Na desce ka−
menného kvádru byl nápis: Svému

starostovi bratru Emilu Tšídovi věrné−
mu synu, znalci a zvelebiteli kraje toho−
to. Obhájci češství.
Sokolská župa plzeňská, Sokol kdyňský 

Památník zbudovaný vděčnými český−
mi obyvateli kraje ti němečtí v neblahé
pomnichovské době odstranili. Inu, nic
neobvyklého pod sluncem. Byl obno−
ven po sedmdesáti letech v roce 2009
zásluhou města Kdyně, obce Nová Ves
a české obce sokolské. Stavbu s po−
mocí dvou zedníků prováděl právě
kdyňský starosta Jan Löffelmann
osobně.

Zastavení v Tlumačově
Spojitost mezi chodským Tlumačo−
vem, do kterého žádná železnice neve−
de, a Dobříkovským viaduktem je dána
zdejším starostou Bc. Miroslavem Ka−
bourkem. V letech 1981–1983 totiž
pracoval jako jeden z mistrů na rekon−
strukci zmíněné stavby.
Při posezení na obecním úřadě jsme
se dozvěděli technické údaje o kon−
strukci viaduktu a rozsahu opravy. Do−
stali jsme k nahlédnutí i kopie původní
dokumentace stavby. Každý byl opat−
řen razítkem GEHEIM (tajné), což snad
pro současnost neplatí, ale přesto je
pro jistotu v tajnosti zachováme. Jedna
podrobnost je opravdu zajímavá. Při
opravě se narazilo na kazety pro ulože−
ní trhavin, zřejmě kvůli destrukci v pří−
padě nepřátelského vpádu. Povídali
jsme si i o minulosti a současnosti vý−
znamné chodské obce. Dozvěděli jsme
se, že další Tlumačov je na Moravě a
že ten zdejší s ním udržuje přátelské
styky.
A nakonec jsme neodmítli malou pro−
jížďku obcí a jejím okolí. Upravená ná−

ves s památníkem padlým ve válkách,
rekonstruovaná kaplička, sportovní
areál, vyhlídková terasa na Kubíčkově
skále a nová obecní alej ovocných
stromů k užívání veřejnosti – to byla
malá ukázka práce obce na svém zve−
lebení.

Nakonec přišla třešnička na dortu –
část obce Tlumačov osada Filipova
Hora. Odtud je snad ten nejpůsobivější
pohled na panorama Šumavy, překo−
návající již zmíněný pohled ze Šteflí.
Na Filipově Hoře mají i unikátní auto−
busovou zastávku. Už měla čtyři podo−
by, ta poslední ji stylizuje jako perníko−
vou chaloupku.
Loučíme se s Kdyňskem a Chodskem
s tím, že se sem vrátíme, abychom ce−
lý region více poznali.     Marie Míková

Autobusová zastávka na Filipově Hoře.

Obnovený památník Emila Tšídy
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Jihočeské státní památky zazname−
naly znatelný pokles v návštěvnosti.
Letos ty, které spravuje Národní pa−
mátkový úřad, navštívilo přes 629 ti−
síc lidí. Meziročně o zhruba 17 pro−
cent méně, proti roku 2019 je to úby−
tek až o 41 procent.

„Největší pokles mají zámky Český
Krumlov a Hluboká. Jedinou památkou,
jíž návštěvníků přiby lo, byl zámek Kra−
tochvíle. Výnosy ze vstupného klesly
meziročně o 14 procent, na 74 milionů
korun,“ uvedla mluvčí jihočeských pa−

mátkářů Markéta Slabová.

Sezona byla kratší kvůli covidovým

omezením; místo v dubnu se otevřelo

až v červnu. Památky otevřené celoroč−

ně musely mít v zimě zavřeno.

Jiný problém řešili v Třeboni. Turisté

často odmí tali ukázat očkovací potvrze−

ní nebo jiný takový doklad.

„V červenci jsme zaznamenali největší

problém, protože návštěvníci ne vždy
chtěli chodit do zámku s respirátory, by−
lo jich poměrně velké množství a nedo−
kázali jsme pokrýt poptávku. Lidé raději
trávili čas venku,“ řekl třeboňský kaste−

lán Vít Pávek.

Podobně jako loni naopak mířilo víc

lidí do areálů se zahradami. Na rene−

sanční Kratochvíli dorazilo skoro 40 000

turistů, o 18 procent víc.

„Mohli jsme návštěvníky přivítat i v do−
bě, kdy byly ostatní památky zavřené, a
mohli se procházet po zahradě, jak
dlouho chtěli. Návštěvníci Kratochvíli
postupně objevují. V posledních letech
začala vypadat opravdu krásně. Je tady
vzrostlý ovocný sad, krásný parter, to
všechno začíná fungovat, i ve spojení s
nabídkami divadelních představení,
koncertů,“ dodal kastelán Vojtěch

Troup. 

(pru), foto: NPU

Méně turistů na
památkách
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Společnost MANITEC trade, s.r.o.
sídlící v Koutě na Šumavě na Do−
mažlicku inspirovala vytvoření dea−
lerské sítě Toyoty. Ve zkušebním ob−
dobí – pro obě strany stejně nároč−
ném – potvrdila svým přístupem ži−
votaschopnost dealerského koncep−
tu a pomohla Toyotě nastartovat
proces, kterým se v ČR zásadně od−
lišuje od ostatních dodavatelů.
„Kdysi dávno jsme začínali se značkou
„DESTA“, která byla tradičním tuzem−
ským výrobcem. Tato známá tuzemská
značka postupně po roce 2000 ztráce−
la půdu pod nohama a pro nás bylo ži−
votně nutné začít se orientovat na jiné
značky vozíků. Z tohoto důvodu padlo
rozhodnutí, že musíme začít zastupo−
vat nějakou jinou renomovanou značku
manipulační techniky,“ vzpomíná Lu−
děk Červený a pokračuje:
„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 setkávali
se značkou Toyota, jejíž hezké a profe−
sionální jednání se zákazníky nás vždy
úžasně fascinovalo, přestože jsme si
ve vozících přímo konkurovali. Zkusili
jsme Toyotu oslovit a nabídnout jí par−
tnerství ve formě dealerství. Toyota
souhlasila, protože uvažovala podo−

bným směrem. První rok jsme fungo−
vali bez dealerské smlouvy, obě firmy
si spolupráci na principech dealerské−
ho partnerství vyzkoušely, a protože
zjistily, že spolupráce je plodná a pří−
nosná, uzavřely v roce 2013 regulérní
dealerskou smlouvu. Byli jsme první
oficiální smluvní dealer Toyoty v ČR.
Tento krok přinesl zvýšení zájmu o naši
firmu i produkty, které Toyota nabízí.“
„Hned od začátku spolupráce jsme po−
stupně navázali na velmi dobré pově−
domí o trhu v našem regionu, začali
jsme sílit a získávat zkušenosti. V prv−
ních dvou letech jsme postupně zákaz−
níky seznamovali s výrobky a značkou
Toyota.“
Firma MANITEC trade, s.r.o. musela
ostatní značky odsunout do pozadí,
omezit postupně i oblast zemědělské
techniky a začala se věnovat naplno
prodeji a servisu čelních vozíků i skla−

dové techniky Toyota. Luděk Červený
dodává:
„Toyota zcela otevřeně řekla, že je
s naší prací velmi spokojená, ověřila si
smysluplnost prodeje prostřednictvím
dealerů a od té doby dealerskou síť roz−
šířila o další tři společnosti. Jsme hrdí
na to, že jsme stáli u zrodu tohoto ob−
chodního modelu Toyoty v ČR. Bylo za
tím hodně práce, která se nyní vyplácí
oběma stranám. Dnes máme již 7 ser−
visních techniků, 2 obchodníky a pro−

dáme 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
dříve v naší nabídce chyběly. Co nám
třeba velmi pomohlo, je rychlá do−
dávka náhradních dílů, nebo možnost

testování vozíků prakticky celého
spektra z širokého por tfolia Toyoty
zdarma, se zbožím, které náš zákaz−
ník manipuluje a v podmínkách, které
má. Rychlost, se kterou díky okamži−
tě dostupným dílům umíme zajistit
servis, jen zvyšuje naše odborné re−
nomé. V našem regionu to do druhé−
ho dne umí málokdo.“
„Vážíme si, že je k nám Toyota jako
k malé firmě s 15 zaměstnanci vstříc−
ná a korektní, ctí bez výhrad náš re−
gion, podporuje nás a pomáhá nám
růst ve všech oblastech podnikání.
Proti dřívějšku jsme radikálně rozšířili
nabídku služeb, druhů i typů vozíků,
zvýšili jsme svoji odbornost i profesio−
nalitu v prodeji i v servisu. Síla Toyoty
jako největší světové firmy v oboru
nám otvírá dveře mnoha firem. A za ni−
mi pak můžeme v plné míře uplatnit
i naše přednosti a výhody, které vyplý−
vají z lokální působnosti. Lokální a glo−
bální se propojí 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 podstatě v celém Plzeňském
kraji, včetně Plzně.“
Užší vazby a lokální přítomnost je ur−
čující pro mnoho zákazníků. Luděk
Červený to považuje za velkou výhodu,
či spíše dokonce podmínku:
„Mají jistotu, že je o ně lépe postaráno.
Vzdálená centra jiných dodavatelů prá−
vem považují za příliš anonymní a ne−
osobní. Chodsko je specifický region,
lidé jsou zde silně patriotičtí, historicky

si zakládají na osobním přístupu. Ko−
munikace s nimi vyžaduje trpělivost, fé−
rovost a perfektní znalost jejich potřeb.
Argumentace musí být jasná, přesvěd−
čivá, ideálně založená již na pozitivních
referencích z regionu, který znají. Jinou
specifickou odlišností je mnohem sil−
nější hlas obsluhy vozíku. Nespokoje−
nost řidiče s vozíkem může být i důvo−
dem odchodu z firmy. Testování, a tedy
přístup k testovacím vozíkům z flotily
Toyoty je proto dalším rozdílovým fak−
torem ve prospěch Manitecu.
Osobní přístup a osobní přítomnost
právě při testování vozíků je nevyhnu−
telná. Vnímali jsme to, když jsme začali
intenzívně nabízet dlouhodobý proná−
jem vozíků s full servisem. Zažitou tra−
diční hodnotou je přece vlastnit to, co
používám, protože to pak mám plně
pod kontrolou. Narážíme na tento názor,
když nabízíme li−ionové baterie nebo
l_Site, systém správy flotily. Dá se říci,
že to trvalo dva až tři roky, než jsme zá−
kazníky přesvědčili. Nyní zase   4

MANITEC dealerem Toyoty
a to již 8. rokem

www.manitec.cz

Firma MANITEC trade, s.r.o., v Koutě na Šumavě.
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4 nic jiného nechtějí, protože pocho−
pili, že je nechceme ošidit, ale naopak
ulehčit jim práci a ubrat starosti. Vidí, že
to funguje a jsou spokojení. Věří mně,
kolegům, a proto věří i technologiím,
které jim přinášíme. Proto jsme se vel−
mi 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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n Pane náměstku, když se ohléd −
nete o několik měsíců zpět, jak
by ste zhodnotil uplynulý školní rok?
q Minulý školní rok byla zcela výji−
mečná situace, která – doufejme –
se již nebude opakovat. Je známo,
že distanční výuka zdaleka nenahra−
dila normální prezenční výuku. To se
projevilo především u žáků, kteří
studují obory s velkou mírou odbor−
né praxe, tedy hlavně učňovské
obory. Praxe chyběla hlavně žákům
závěrečných ročníků. Ně které školy
proto využily možnost prodloužit
výu ku praxe do prázdnin. Díky tomu
většina žáků úspěšně vykonala
závě rečné zkoušky. Velmi obtížná
situace nastala také ve středních
zdravotnických a vyšších odbor−
ných školách, jejichž žáci pomáhali
během pandemie ve zdravotnických
zařízeních. Pracovali na covidových
jednotkách, v  sociálních zařízeních
a přitom plnili své studijní úkoly.

Řada žáků a studentů měla po tí že
s  režimem distanční výuky a s od −
lou čením od spolužáků. K překonání
jejich potíží velmi přispě li pedagogo−
vé a patří jim za to veliký dík.

n Četla jsem výsledky ankety
studen tů Lékařské fakulty v Plzni,
kde se respondenti vyjadřova −
li k dopadům distanční výuky. By−
lo to zajímavé, a tak mě na padlo,
zda jste i na kraji hodnotili tento
způsob vyučování a s  jakým
výsled kem…
q Prostřednictvím online do taz níku
jsme zjišťovali, jak žáci hod no tili
distanč ní způsob vzdělává ní na
svých školách. Zapojilo se cca
10 tis. žáků. 79 % z nich bylo spo−
kojeno s tím, jak jejich střední ško−
la v  Plzeňském kraji přistoupila
k  distanční výuce. Nebyl přitom

rozdíl v odpovědích žáků gymnázia,
oboru s maturitní zkouškou či obo−
ru s výučním listem. Rozdíly nebyly
ani mezi odpověďmi chlapců a dí−
vek. Většina učitelů zvládala podle
žáků výuku na dálku dobře (81 %
odpovědí). Žáci by i následně oce−
nili efektivnější využívání možností,
které domácí vzdělávání nabízí,
zejmé na videohovorů. Tento způ−
sob vyučování by uvítali přede −
vším v hodinách matematiky, fyziky
a dalších předmětů, kde je pro
pocho pení látky nezbytný výklad
učitele a výpis poznámek z učebni−
ce nestačí.

n Taky by mě zajímalo, zda dlou −
hodobý průběh  „covidové“  výuky
měl nějaký kvalitativní dopad
na lepší technickou vybavenost
škol?
q Středním školám Plzeňského 
kraje byly poskytnuty finanční pro−
středky na vybavení  ICT pro zajiš −
tění distančního vzdělávání v celko−
vé výši 8,5 mil. Kč. Prostřednictvím
Krajského centra vzdělávání Plzeň
také realizujeme projekt Podpora
digi tálních kompetencí pedagogů
SŠ v Plzeňském kraji – do projektu
je zapojeno 12 SŠ.

n Nemáte obavy, že se v tuto dobu
blížíme ke stejné situaci jako
v uplynulém školním roce? Dá se
v  této souvislosti vycházet z  ně −
jakých poznatků či získaných zku−
šeností?
q V minulém školním roce museli
žáci několik měsíců zůstat doma
a vzdělávat se distančním způ −
sobem. Přestože žáci i učitelé 
v Pl zeň ském kraji přistoupili k dis −
tančnímu vzdělávání zodpovědně
a v některých případech byla účast

na vzdělávání dokonce vyšší
než při prezenčním, Česká školní
inspek ce ve své zprávě zjistila
značné mezery ve znalostech a do−
vednostech. Na základních a střed −
ních školách proto od září začalo
doučování podle národního plánu
obnovy. Pomoci by mělo žákům,
kteří mají po dlouhé distanční vý −
uce problémy s učením. Všichni
doufáme, že i při současném vývoji
pandemické situace proběhne
školní rok prezenčně. Moc bych si
přál, aby žáci a studenti nebyli opět
prvními, na které „Covid“ dopadne
nejvíce.

n Pane náměstku, zkusíme ve −
selejší notu – máte za sebou sice
jenom rok ve funkci náměstka pro
školství, ale přesto se zeptám –
došlo v  tomto směru k  nějakému
posunu?
q Projekt počtu žáků a tříd SŠ v Pl−
zeňském kraji do roku 2030 pred−
ikuje výrazný nárůst počtu žáků
středních škol v kraji v krátkém
obdo bí 2019 až 2026, a to o 29 %.
Plzeňský kraj s tímto nárůstem počí−
tá a připravuje dostatečný počet
míst pro uchazeče ze základních
škol. Pro školní rok 2021/22 bylo
pro 4 962 žáků 9. ročníků základ−
ních škol nabízeno na středních
školách zřizovaných Plzeňským kra−
jem celkem 6 797 míst. 

Trvale vysoký zájem je o gymná−
zia a  o obor Pedagogické lyceum.
V  letošním roce jsme zaznamenali
zvýšený zájem u  zdravotnických
(Praktická sestra) a ekonomických
oborů (Ekonomika a podnikání, Ob−
chodník). Vyšší počet přihlášek
odevzdali uchazeči i na technické
obory, např. Informační technologie
a Strojírenství.

U oborů s  výučním listem se 
zvýšil zájem o obory Truhlář, Insta−
latér a Strojní mechanik. Trvalý zá−
jem je u oborů Opravář země −
dělských strojů, Mechanik opravář
moto rových vozidel, Kadeřník, Cuk−
rář, Aranžér.

Velký zájem je také o tzv. kombi−
nované obory, které žákům umož−
ňují získat v průběhu 4letého studia
výuční list i maturitu. Takový druh
technického vzdělávání nabízejí tři
střední školy v Plzni a jedna v  Ta −
cho  vě. Jedná se například o kombi−
naci oborů Mechanik strojů a zaříze−
ní a Strojní mechanik, Mechanik se−
řizovač a Obráběč kovů nebo Me −
cha nik elektrotechnik a Elektrikář.

Při otevírání učebních i studijních
oborů se snažíme reagovat na 
aktuální potřeby pracovního trhu
v  regionu. Velmi proto oceňuji
spolupráci se zaměstnavateli, hos−
podářskou komorou, úřady práce
i univerzitním prostředím.  
n Málokdo si uvědomí, že máte
na starosti také technické zázemí
škol, musíte vědět, co které zaříze−
ní potřebuje opravit, kolik to bude
stát a podobně. To asi není moc
příjemné, že?
q Skutečně pokrýt tuto problemati−
ku není jednoduché. Plzeňský kraj
v oblasti školství zřizuje 78 příspěv−
kových organizací a ve většině pří−
padů mají ve svěřeném majetku více
než jednu budovu. Naštěstí i na tuto
oblast jsou vypracovány postupy ve
směrnici RPK PK. Každoročně již na
přelomu května a června se provádí
sběr požadavků všech subjektů
v aplikaci KEVIS. Tyto jsou pak zpra−
covány, důkladně projednávány a po
řadě konzultací s Odborem investic
a majetku předkládá OŠMS návrh
svých priorit do rozpočtu PK na pří−
ští rok. Obecně se jedná nejčastěji
o naléhavé potřeby oprav střech
a fasád, ale i dílčí rekonstrukce, kte−
ré vedou ke zkvalitnění výukového
prostředí pro studenty i vyučující.

V roce 2021 bylo schváleno
v rozpočtu PK na stavební akce škol
a školských zařízení 150,2 mil. Kč.
Během roku jsou dále uvolňovány
další prostředky z  vytvořených re−
zerv pro naléhavé a havarijní akce.

Kromě těchto stavebních investic
zadávají organizace také požadavky

Uplynuly už dva měsíce od začátku škol−
ního roku, kdy  žáci a studenti opět za−
sedli do školních lavic. Plni očekávání
a obav, jak dlouho tento stav vydrží, zda
a kdy bude nutné přesunout výuku zase
do on−line režimu. Jak a zda se tato 
situace odráží i v práci pedagogů, na to
se mezi jiným ptáme náměstka hejt−
manky Plzeň ského kraje pro oblast
školství a sportu  Mgr. Rudolfa Salvetra

... pokračování na straně 43
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Žáci by ocenili ve výuce na dálku zejména videohovory 
v předmětech, kde je pro pochopení látky výklad nezbytný 
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na strojní investice, což mohou být
například stroje pro odbornou výuku,
kuchyňská zařízení školních jídelen
nebo třeba automobily pro přepravu
žáků nebo materiálu na soutěže a pro
odbornou výuku. V letošním roce by−
lo schváleno v rozpočtu 6,4 mil. Kč
na tyto nákupy. Finančně méně ná−
ročné dovybavení doplňují školy ze
svých vlastních prostředků. Jedná se
například o obnovu ICT vybavení.

Kromě těchto standardních postu−
pů námi zřizované školy také hojně
využívají možnosti získávat pro −
středky z EU fondů. V uplynulém pro −
gramovém období bylo úspěšně
zreali zováno na tři desítky projektů
IROP, které vedly ke zkvalitnění infra −
struk tury se zaměřením na technic−
ké, přírodovědné a jazykové vzdělá−
vání. V současné době probíhá reali−
zace řady velkých projektů OPŽP
v duchu energeticky úsporných re−
konstrukcí. Zateplují se obvodové
pláště i střechy, dochází k výměně
otvorových výplní oken a dveří, na−
hrazují se zastaralé zdroje tepla za
ekologičtější, řeší se rekuperace
v učebnách. 

Na nové programové období
2021 – 2027 se již nyní připravují
další desítky projektů IROP obdob −
ného zaměření jako ve stávajícím.
Je to velká šance a příležitost, jak
urychleně opravit budovy našich
školských zařízení.

n Co říkáte na druhou část vaší
„starosti“ – tedy sport. Tady bych
řekla, že můžete mít radost, ne?
Jak kraj pomáhá mladým a naděj−
ným sportovcům? Zřejmě to není
jenom finanční stránka…

q Finanční podpora kraje je pro roz−
voj sportu a „život“ mnoha menších
klubů zcela zásadní. Představuje
jednak složku investiční = vybudo−
vání a zajištění dostupné sportovní
infrastruktury (aby spor tovci měli
kde trénovat a závodit) a jednak
podporu činnosti samotných klubů.
Pomáhá me s úhradami trenérům,
pořízením sportovního vyba−
vení a provozem sportovišť.
Náklady na energie, vytápění
tělocvičen, osvětlení a zá−
kladní údržbu jsou nad mož−
nostmi klubů a jejich člen−
ských příspěvků.                                                                                                                    

PK poskytuje finanční pod−
poru na zajištění celoroční
sportovní přípravy dětí a mlá−
deže, jejich účasti na soutě−
žích a také náklady na orga−
nizaci soutěží (doprava, uby−
tování, stravování, časomíra,
poslední léta nově také online
přenosy, IT služby – zpraco−
vání star tovacích listin, vý−
sledků, propagace, atd.).
Dnes k těmto tradičním ná−
kladům na výkonnostní sport
přidáváme u výrazně talento−
vaných mladých spor tovců ještě
podporu na zajištění rehabilitace,
fyzio terapii a odbornou péči ze stra−
ny sportovních lékařů. Tato podpora
samozřejmě zahrnuje rovněž han −
dicap sporty.

Kromě finanční podpory je nutné
připomenout, že kraj je také zřizova−
telem sportovního gymnázia. Před −
stavitelé PK dlouhodobě kladou 
velký důraz na propojení spor tu
a vzdělávání.

Unikátní (i z hlediska ČR) je areál
SG a na něj navazující atletický sta−

dion (velice vydařený, nominace na
cenu za architekturu 2018), který
doplňují budovy internátu SOU
elektro (ubytovací kapacity pro děti
a mládež). Ke zvýšení tréninkových
možností byl vybudován atletický
tunel mezi budovou SG a stadio−
nem. Využívat jej mohou jak členové
Atletického klubu, tak studenti SG.

Nelze nezmínit, že AK Škoda je
3. nejúspěšnější klub v ČR. Tento
sportovní a školní areál tvoří výbor−
né  zázemí nejen pro sportovní pří−
pravu, ale také pro vzdělávání dětí
a mládeže v našem PK.

PK postupně vytvořil a stabilně
podporuje (často v synergii s měs−
tem Plzní) systém sportovních aka−
demií dětí a mládeže. Ve vybraných
sportech (fotbal, hokej, tenis, háze−
ná, atletika, triatlon, golf, cyklistika
a Akademie individuálních spor tů
PK), podporuje systematickou 

přípravu spor tovních talentů dětí
a mládeže. Někteří členové akademií
zároveň využívají ubytování a stra−
vování ve zmíněném areálu (inter −
náty SOU elektro).

Dále PK prostřednictvím OŠMS
podporuje školní spor ty, školní
spor tovní soutěže a  akce např.
v  oblasti vzdělávání ve spolupráci
s KR AŠSK. 

Trochu v pozadí zůstávají povin−
nosti vyplývající ze zákona: např. ve
spolupráci s odborníky a  zvolenými
zástupci sportovní veřejnosti byly vy−
pracovány strategické a koncepční
materiály – Plán rozvoje sportu. Díky
tomu se mohou ucházet i jednotlivé
sportovní organizace o rozmanité
dotační tituly financované ze státních
či evropských prostředků. 

PK je spoluorganizátorem pravi−
delné nejmasovější sportovní akce
pro děti a mládež v ČR: LODM
a ZODM – např. v roce 2015 hostil
PK více než 3000 spor tovců na
LODM. V dohledné době bychom se
rádi stali pořadateli a přivítali děti
i na „zimních hrách“.

V neposlední řadě je také PK pří−
mo organizátorem dnes již velice
známé a oblíbené spor tovní akce
pro všechny obyvatele PK: Krajský
půlmaraton Plzeňského kraje.

PK nezapomíná ani na naše vyni−
kající reprezentanty, kteří úspěšně
bojovali na nejprestižnějších spor−
tovních soutěžích po celém světě.
Prostřednictvím Nadačního fondu zá−
padočeských olympioniků poskytu−
jeme humanitární podporu seniorům
olympionikům. Ostatně právě oni
jsou tím nejlepším příkladem a moti−
vací pro mladé sportovce na jejich
mnohdy trnité cestě za úspěchem.

... dokončení ze strany 42s

Mgr. Rudolf Salvetr
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Rok 2022 je rokem Tygra. Po−
dle taoistické astrologie je Tygr
vznešený, odvážný, silný a
v šamanských kulturách je vy−
užíván k  vyhánění duchů a
očišťování. 
Rok Tygra je rokem bouřlivé
kreativity, smělosti a velkole−
posti. Ale současně je to doba

i extrémů, neklidu a rozrušení.

Proto lze očekávat masivní spo−

lečenské změny, politické bouře

a vojenské převraty. Problémy

mohou mít zejména lidé, kteří si

se znamením Tygra nerozumí.

Se znamením Tygra si rozumí
jen lidé narození ve znamení

Kance, Koně, Psa, trochu Draka

a Tygra. Tygr je v opozici se zna−

mením Opice, proto obzvláště

těžkou pozici budou mít lidé na−

rozeni ve znamení Opice, což je

například pan prezident Mi−

loš Zeman, pan Ivan

Bartoš, pan Lubomír

Zaorálek. 

Spokojenost lidí
souvisí i s eko−
nomickou situ−
ací. Už v  roce

2019 (na rok

2020) jsem na−

psal, že předpo−

kládám krizi, která

může trvat 5 let. Vypa−

dá to tak, že některé obo−

ry zmizí, jiné vzniknou, například

turistický ruch se může až do

osmi let dostat na úroveň 80%

roku 2019.

Je jasné, že delší dobu je nej−

enom v Česku rozdělena společ−

nost na dvě základní skupiny:

jedna je pro všechno a

druhá proti všemu.

Abych to jednodu−

še pojmenoval.

Jedna skupina

něco tvrdí, dru−

há také a ty dvě

skupiny se nikdy

a v  ničem ne−

shodnou. Podle

mě je příčina ve

ztrátě tolerance a ne−

štěstí je, že ta menší polo−

vina je víc hlasitá a považuje čle−

ny druhé skupiny za nepřátele.

V důsledku toho je patrná ztráta

schopnosti radovat se ze života.

Podle mé teorie platí, že když

máme okolo sebe někoho nega−

tivního, tak aby se vyvážila nega−

tivní energie kolem nás, museli

bychom mít okolo sebe další dva

pozitivní. Je to logické. Podle

mých zkušeností z  rodinných

konstelací se dokázalo, že nega−

tivní energii jsme schopni vydat

maximum, tedy 100%. Ale když

chceme působit pozitivně, jsme

schopni vydat pozitivní energii

(oproti té negativní energii) jenom

50%. Pokud chceme, aby převá−

žila pozitivní energie kolem nás,

je třeba mít okolo sebe tři pozitiv−

ní lidi na jednoho negativního.

Tím se dostáváme do neřešitelné

situace, protože negativně nala−

děných lidí podle mé věštby je

cca 40%. S tím si musí každý po−

radit sám a každý má možnost

od negativních lidí utéci. 
Všem přeji hodně štěstí, poho−
dy, zdraví a kolem sebe jen po−
zitivní lidi. 

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777119600, 606119600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

V roce 2022 nad námi 
bude bdít znamení Tygra
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AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–
? let, trénink Po, Pá: 18–
20 hod., tel.: 607668443.
RR 21748

SHÁNÍM prodavače vánoč−
ních stromků. Více info. na
tel.: 737869867. RR 21768

VOZÍČKÁŘ hledá za úplatu
pravidelnou osobní asisten−
ci. Empatie a spolehlivost.
Tel.: 605252504. RR
21773

HLEDÁM vitální seniorku
bez pracovních závazků na
občasnou výpomoc v  péči
o německý seniorský pár v
Neukirchenu. Auto, němči−
na nutné. Tel.:
+420  606403876. RR
21807

CAFÉ CHARLOTTE, zave−
dená firma s  dlouholetou
tradicí v  horském středi−
sku na Šumavě, hledá po−
silu do týmu na pozici číš−
ník/servírka. Nabízíme
stabilní pracovní poměr
v  celoročním provozu (i
v  případě dalších pande−
mických opatření), ubyto−
vání zdarma a jídlo za
50%. Požadujeme pouze
spolehlivost, nadšení učit
se nové věci a základní
znalost německého jazyka.
Praxe v oboru je výhodou,

nikoli podmínkou. Nástup−
ní plat 25000,−Kč plus bo−
nusy 20.000,−Kč. Pro více
informací kontaktujte ve−
doucího provozu Ing. Ja−
roslava Nechvátala na tel.:
602486490 nebo zašlete
životopis na  c.charlotte@
seznam.cz. RR 21822

PŘIJMU ženy a dívky do
nočního klubu u němec−
kých hranic, ubytování
zdarma, majitelka žena,
tel.: 732504490. RR
21842

HLEDÁME starší paní na
hlídání našeho 5letého sy−
na, jednalo by se o odvede−
ní ráno do školky (ne každý
den) a zcela výjimečně o
vyzvednutí a hlídání po
školce. Tel.: 603475276.
RR 21849

PŘIJMEME důchodce na 4
až 6 hodin denně, nebo dle
dohody, práce v teple, vr−
tání, šroubování, Klatovy,
tel 602441949. RR 21844

PŘIJMEME řidiče na solo
auto, pondělí až pátek, tel.
602441949. RR 21845

PŘIJMEME technika,
elektro nebo strojní prů−
myslovka, do  vývojového
oddělení, tel. 602441949.
RR 21846

PŘIJMEME technika pro
kontakty s našimi zákazní−
ky, podmínka: němčina tel.
602441949. RR 21847

PRODÁM byt 3+1 v osob.
vlastnictví v Klatovech Pod
Nemocnicí po celkové re−
konstrukci. Nový výtah,
parkování před domem. Ce−
na dohodou. Tel. a SMS po
18. hod.: 728886108. RR
21791

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 70 m2 v pane−
lových i cihlových domech
v Klatovech a Domažlicích.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s  hotovostí.

Celá transakce je dokonče−
na v  řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřeší−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o. VOLEJTE ZDARMA
na tel. 800737309 PM
21022

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s  lodžií v Klatovech. Pod−
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoliv přízemí. Byt mů−
že být v  jakémkoliv stavu i
rekonstrukci. Cena do 3
mil. Kč. INSTINKT REALITY
s.r.o. VOLEJTE ZDARMA
na tel. 800737309
PM21023

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 2+1 / 3+1 o minim.
výměře 50 m2 kdekoliv
v  Domažlicích. U vyšších
pater podmínkou výtah. Ce−
na do 2,5 mil. Kč. Peníze
k dispozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o. VOLEJTE
ZDARMA na tel.
800737309 

PRONAJMU byt 2+1, 65
m2, 15 min. z centra Klatov,
max. 2 dosp. osoby, neku−
řáci, bez zvířat, dlouhodo−
bě, renovovaný, odpovědi
do redakce. RR 21680

PRONAJMU trubkové leše−
ní + podlážky cca 100m2
– 2.000 Kč/měsíc.
I dlouhodobě. Vratná kau−
ce 5.000 Kč. Klatovy. A zá−
roveň koupím trubky nejlé−
pe v délce 6m a doutníky.
Tel.:  720686209. RR
21810

HLEDÁM pronájem bytu
v Sušici a okolí, pro jednu
osobu po dobu rekonstruk−
ce domu. Tel.: 702962961.
RR 21839

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme
s  velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouhodo−
bému pronájmu. Zaručuje−
me pouze solidní klientelu,
jejíž výběr můžeme sami
ovlivnit. Právní servis, pře−
vody energií a klientský
servis po celou dobu náj−
mu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá−
vá! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
na tel. č. 800737309 PM
21020

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme by−
ty k pronájmu po celém Pl−
zeňském kraji. Nabídněte
nám svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební
schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o. VO−
LEJTE ZDARMA na tel.
800737309 PM 21011

ELEKTROKOLO EASY BIKE
v dobrém stavu, 1 rok stará
silnější baterie. Cena
23.000 Kč. Tel.:
603874595. RR 21760

PRODÁM následující ša−
chovou literaturu: 17 ks
šach. informátorů, svázané
čsl. šachy 1971–1990   a
dalších cca 50 různých
knih. Bližší informace na tel.
606455277. RR 21794

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 5–
6 m x 3 m x 3 m – více ku−
sů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech. Vnitř−
ní rozvod elektřiny vč. jisti−
čů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblože−
nou palubkami. Buňky jsou

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

PRODÁM knihovnu (prázd−
nou). Cena 2.000 Kč. Tel.:
603163061.

ELEKTROMOTOR 4KW , s
plochou řemenicí   širokou
7cm a dále nabízím 300–
500 ks dutých cihel
12x24x6.  Tel.: 605379803.
RR 21795

98 KS patek k  hurdiskám,
konec stavby, tel.:
605325131. RR 21805

NEPOUŽITÉ rybářské
pstruhové vybavení – prut s
navijákem, vestu, gumačky
s neoprenem po prsa
atd.  Dlouhá Ves, tel.
602305142. RR 21812

VELKÉ saně, potah koněm.
Dlouhá Ves, tel.
602305142. RR 21813

PRODÁME kachlová am.
kamna MUSGRAVES a
kamna Kaborky, tři starožit−
né vyřezávané skříně, dvě
starožitné a jednu chromo−
vou postel, plyšový gauč s
opěradlem (nutná oprava),
pletivo pozink celý balík 25
m, výška 160 cm, tel.:
603298166. RR 21837

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vyso−
kou výhřevností a dobou
hoření. 1000kg =
4 800,— Kč bez DPH. Do
60 km DOPRAVA ZDARMA.
Tel. 604575136 PM 21001

STARŠÍ pianino Hofmann a
Černý, cena dohodou. Tel.:
739499535. RR 21804

PRODÁM kvalitní české
dřevěné pelety. Certifikát
EN plus A 1,6 mm z pilin ze
smrkového dřeva. Paleta
= 1050 kg = 70 pytlů po
15 kg. Do 60 km DOPRAVA
ZDARMA. Tel. 604575136.
PM 21002

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

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

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

PRODÁM prosklenou
skříňku rohovou, tmavý
mahagon. Levně. Tel.
728306471 PM 21125

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenského
muzea okupace a osvobo−
zení západních Čech vo−
jenskou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kordí−
ky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobníky,

PŘIJMU zdravotní se−
stru do kožní ambulan−
ce v Klatovech. SMS
na tel. 737441365. RR
21820

KOUPÍM byt 2+kk,
2+1 v Klatovech. Nej−
sem realitka. Rychlé
jednání, právní servis
zajistím. tel. +420
731411411. RR 21513

PRODÁM pozinkova−
nou nádrž na podvozku
2 až 6 tisíc litrů ve vel−
mi dobrém stavu. Lev−
ně. Tel.: 604589329
RR 21077

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

PRODÁM VOZNICI, na−
páječku, nádrž 3000 L,
cena 15.000 Kč, tel.
604589329. RR 21074

PRODÁM  IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě
v ochranné kleci, roz−
měry: 120x100 cm vý−
ška 120cm, váha cca.
65 kg, pěkné čisté od
1.600 Kč, k odběru
v Klatovech. Info na
tel. 722660668. RR
21002

PRODÁM PLASTOVÉ
SUDY 220 l, cena 300
Kč, tel. 603819297. RR
21075

AKCE PODZIM – nádrž
1000 L, s pozinkova−
nou paletou, čistá, za
1299 Kč.  Tel.
605400863. 

... pokračování na str. 52 

s
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Dny plynou jak tiché
řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá za−
pomenout.

14. 10. 2021 uplynul

3. smutný rok, co na−

vždy odešla naše milovaná maminka. 

*22.5.1972 †14.10.2018

Hana Svobodová (rozená Majerová)
ze Kdyně a Železné Rudy

Vzpomínají dcera Hana s manželem a
všichni ostatní.                               RR 21778

Kdo byl milován, v na−
šich srdcích žije dál.
Dne 5. listopadu
2021 uplyne 2. smut−

ný rok od chvíle, kdy

nás navždy opustil

pan

Vlastimil Houdek
z Klatov.

S úctou, láskou a vděčností vzpomínají
 rodiče. Děkujeme všem, kteří věnují tichou
vzpomínku.                                    RR 21780

Ztichlo navždy srdce
zlaté, zhasl na Tvých
očích svit, těžko se
nám bude tady bez
Tebe, tatínku, žít.
Dne 4. 11. 2021
vzpomeneme prvního

smutného výročí, kdy

nás opustil pan

Jan Rožánek z Klatov.
S láskou vzpomíná syn Vladimír s manžel−
kou, dcera Jana s manželem, vnoučata,
pravnoučata a ostatní příbuzní.     RR 21774

Odešel jsi nám navě−
ky, zůstalo jen mnoho
vzpomínek, byl jsi náš
nejdražší manžel a
 tatínek.
Dne 23. listopadu
2021 to bude 1. smut−

ný rok, kdy nás opus−

til náš milovaný man−

žel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Josef Smolík z Radinov.
S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami.                                      RR 21765

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.

Dne 1. listopadu
2021 uplynul 1. smut−

ný rok, kdy nás na−

vždy opustil pan

Stanislav Hrach
ze Strážova.

Stále vzpomínají man−
želka, děti, vnoučata, pravnoučata a ostatní
příbuzní.                                         RR 21722

Dne 11. 11. 2021 uplyne 19 let od úmrtí 

pana Martina Gibaly 
a 11. 1. 2022 to bude 10 let od úmrtí paní 

Anny Gibalové z Nýrska. 
Vzpomíná syn Jiří s rodinou.       RR 21753

Měl jsem život rád,
chtěl jsem s vámi žít,
přišla nemoc zlá, mu−
sel jsem odejít.
Dne 3. 11. 2021 uply−

nuly 4 roky, co nás

navždy opustil man−

žel, otec, dědeček a

pradědeček, pan

Václav Novák ze Štipoklas.
S láskou v srdci vzpomíná manželka Anna
a dcery s rodinami.                         RR 21724

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

srdcích Tě stále má−
me, není dne, kdy na
Tebe nevzpomínáme.
Dne 28. listopadu
2021 uplyne 1. smut−

ný rok od chvíle, kdy

nás navždy opustila

naše drahá maminka,

babička, prababička

a kamarádka

Jana Králová ze Svržna. 
S láskou stále vzpomínají a nikdy nezapo−
menou manžel a děti s rodinami a ostatní
příbuzní.                                         RR 21587

Bez Tebe smutno je
nám, jen krásné vzpo−
mínky zůstaly nám.
Dne 5. listopadu 2021
uplyne 20 let ode dne,

co nás navždy opusti−

la naše milovaná man−

želka, maminka, ba−

bička, paní  

Eva Kalistová z Kunkovic.
Dne 6. listopadu 2021 by se dožila 69 let.

S láskou a úctou vzpomíná rodina. 
RR 21653

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za
ruce, které tolik pomáhaly. Děkujeme za to,
že jsi byl, za každý den, který jsi s námi žil.

Dne 3. listopadu 2021
tomu je rok, co nás na−

vždy opustil milovaný

manžel, tatínek, děde−

ček a pradědeček, pan

Josef Novák 
z Pečetína.

S láskou stále vzpomí−
nají manželka, syn a

dcery s rodinami. RR 21723

Odešel člověk, co
velké srdce měl a život
miloval.
28. listopadu 2021
tomu bude 15 let ode

dne, kdy nás náhle

opustil náš milovaný

syn, tatínek, manžel,

pan

Petr Siegelmann.
S láskou a bolestí vzpomínají maminka,
dcery, manželka, rodina a kamarádi.

RR 21775

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

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

5. 10. 2021 uplynul

4. smutný rok ode

dne, kdy nás navždy

opustila paní

Anna Burešová
z Malechova.

Dne 25. 11. 2021
uplyne 7. 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.                 RR 21759
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Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 27. listopadu
2021 uplyne 20 let od

chvíle, kdy nás náhle

opustil pan

František Kalista
z Lub u Klatov.

S láskou a úctou vzpomíná manželka, syno−
vé s rodinami a bratr s rodinou.    RR 21772

Dne 28. 11. 2021
uplyne 40 let od úmrtí

pana 

Josefa Marka
z Obytců.

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte  s námi. 

RR 21777

Nelze najít slova, která
by vyjádřila tu bolest
v našich srdcích, když
jsi nás navždy opustila.
Bolest trvá dál, vzpo−
mínky zůstanou.
Dne 8. 11. 2021 uply−

ne první smutný rok,

co nás navždy opustila 

Miroslava Saláková z Chanovic.
S láskou vzpomíná manžel Karel, děti s ro−
dinami, sourozenci a maminka.     RR 21782

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

Dne 10. 11. 2021
uplyne deset smut−

ných let, kdy nás na−

vždy opustila naše

milovaná manželka,

maminka a babička,

paní

Irena Uhlíková 
ze Strašína.

S láskou v srdci stále vzpomínají manžel
 Ladislav, dcery Irena a Iveta s rodinami. 

RR 21783

Dne 19. 11. 2021
uplyne šestý smutný

rok, co nás navždy

opustil náš milovaný 

pan Pepík Hruška
z Kroměždic.

S láskou vzpomínají
manželka Jaruš a dce−
ry s rodinami. 

RR 21779

Dne 1. listopadu 2021
uplynul první rok od

úmrtí pana 

Jaroslava Větrovce
z Nýrska. 

Vzpomíná manželka,
děti, vnoučata a prav−
noučata.      RR 21764

Čas ubíhá a nevrací co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstávají. 
Dne 2. listopadu
uplynul první smutný

rok, kdy nás navždy

opustil pan 

František Kopa
z Tupad. 

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

RR 21751

Jak tiše žil, tak tiše
odešel, skromný ve
svém životě, velký ve
své lásce a dobrotě.
2. 11. 2021 uplynul 4.

smutný rok ode dne,

kdy nás navždy opus−

til náš drahý manžel,

tatínek a dědeček, 

pan Václav Toman.
S láskou vzpomínají manželka, děti a vnuci.

RR 21784

Jen kytièku na hrob Ti
mùžeme dát, pokojný
a vìèný spánek pøát.
Utichly kroky i Tvùj
hlas, ale obraz Tvùj
zùstane v nás.
Dne 22. 11. 2021
vzpo meneme 11. vý−

ročí úmrtí pana

Zdeòka Vohralíka z Janovic n. Úhl.
Stále vzpomínají manželka, syn Ladislav s ro−
dinou a sestra Dráža s rodinou.     RR 21786

Děkujeme za cestu,
kterou jsme s Tebou
šli, za ruce, které tolik
pomáhaly. Očím ses
ztratil, ale v srdcích
zůstaneš navždy…
dědečku.
Dne 1. 11. 2021 uply−

nulo 7 smutných let

od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

Slavomír Jonáš z Nýrska.
S bolestí v srdci vzpomíná vnučka Pavla
s dětmi a ostatní příbuzní.              RR 21793

7. 11. 2021 uplynou

smutné 4 roky, kdy

nás navždy opustila

maminka, babička a

prababička, paní

Růžena Kollerová.
S láskou stále vzpomí−
ná dcera Jitka a Růže−
na s manžely, vnučka
Alenka s dětmi a ostatní příbuzní. RR 21799

Jak tiše žil, tak tiše
odešel. Skromný ve
svém životě, velký ve
své lásce a dobrotě.
Vydal se na cestu, kde
chodí každý sám, jen
dveře vzpomínek ne−
chal dokořán.
Dne 26. 11. 2021

uplyne 7. smutný rok ode dne, kdy od nás

odešel pan

Václav Pressl z Lub.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manžel−
ka Věra, syn Václav a ostatní příbuzní.  

RR 21785

To jediné důležité v životě jsou stopy lásky,
které za sebou necháme, když odcházíme.
Dne 18. 11. 2021
uplynou tři smutné ro−

ky, kdy nás opustil

pan Josef Žižka 
z Křížovic, 

rodák z Číhaně.
Jeho život byl naplně−

ný prací, které rozu−

měl, množstvím ko−

níčků, které ho těšily a řadou přátel a ka−

marádů, kteří dělali jeho život bohatší.

Pepíčku, moc nám chybíš. S láskou vzpo−
mínají manželka a synové s rodinami, sestra
Marie s rodinou.                              RR 21853

Není pravda, že čas vše zahojí, v srdci
 velká rána zůstane, která nikdy nepřebolí…

Dne 5. listopadu 2021
uply ne 13. smutný rok

od úmrtí pana

Otomara Kiewega
z Nýrska. 

Stále vzpomíná man −
želka Libuše, dìti 
s rodinami a vnouèata. 

RR 21809
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VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Nezemřel, jen spí.
A má−li sen, je krásný.
Zdá se mu o těch, kte−
ré miloval a kteří milo−
vali jeho.
Dne 7. listopadu 2021
uplyne třetí smutný rok

od chvíle, kdy nás na−

vždy opustil pan

Jaroslav Novák z Dolní Lhoty.
S láskou vzpomíná družka s celou svojí ro−
dinou a parta „koňáků“.                 RR 21797

Jak smutno je bez Te−
be, jak dlouhý je nám
čas, jak rádi bychom
Tě spatřili a slyšeli Tvůj
hlas…
Dne 22. 10. 2021
uplynul 1. smutný rok,

kdy nás navždy opus−

til pan

Zdenek Vojta z Nové Plánice.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manžel−
ka Věra, syn Radek, dcery Věra a Renata,
vnučka Renatka, sestra Alena s rodinou a
ostatní příbuzní. Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.                         RR 21803

Úsměv Tvůj nikdy by neomrzel, kdyby osud
krutý nevzal ho…
Dne 28. 11. 2021
uplyne 10 smutných

let, kdy od nás navždy

odešla ve věku 59 let

paní

Helena Švecová
z Pačejova 

(rodačka z Pohoří).
S láskou stále vzpomíná manžel Jiří, dcery
Martina a Jitka s rodinami a ostatní příbuzní.

RR 21798

Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění a ni−
kdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změ−
ní. Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz,
zůstává v nás. 
Dne 29. 10. 2021
uplynul první rok, co

nás navždy opustil pan 

Jiří Šus z Klatov. 
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodina−
mi, přítelkyně Marcela a všichni, kdo ho
měli rádi.                                        RR 21806

Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění a ni−
kdo z nás se nedadál,
jak rychle se vše změ−
ní. Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
Dne 22. 11. 2021
uplyne 1. smutný rok

od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

František Faměra z Chanovic.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami. Dě−
kujeme všem, kteří si vzpomenou s námi. 

RR 21818

Vydala ses na cestu, jíž
chodí každý sám. Jen
dveře vzpomínek jsi ne−
chala dokořán. Dík za
to, čím jsi nám v životě
byla, za každý den, jenž
jsi pro nás žila.
Dne 5. listopadu
2021 tomu bude již 15

let, co nás navždy opustila paní

Marie Boudová z Chocomyšle.
Stále vzpomínají dcery a synové s rodinami
a ostatní příbuzní.                          RR 21802

Čas nikdy neběží tak
rychle, aby se dalo
zapomenout...
Dne 16. listopadu
2021 uplyne desátý

smutný rok od chví−

le, kdy musela opus−

tit všechno, co mìla

ráda, paní

Ivana Naušová
roz. Krotkovská z Chvalšovic.

Za tichou vzpomínku dìkuje 
zarmoucená rodina. RR 21819

Odešla jsi bez slůvka
rozloučení tak náhle,
že je těžko k uvěření.
Dne 10. listopadu
2021 uplyne devátý

rok od chvíle, kdy

všechny opustila paní

Květoslava Malá,
roz. Trefancová

z Klenové.
Stále s láskou vzpomínají manžel, děti Pep−
ča a Květka s rodinami, sestra Maruš s rodi−
nou a ostatní příbuzní a známí.     RR 21817

Dne 21. 10. 2021 to−

mu bude čtrnáct let,

co nás opustila paní

Zdeňka Kadlecová
ze Slavíkovic.

Vzpomíná dcera Boži
s rodinou a snacha
Zdeňka s rodinou.

Dne 10. 10. 2021 to−

mu byly čtyři roky, co

nás opustil pan

Jaroslav Janda 
z Černíkova.

Vzpomínají dcera
Zdeňka s dětmi a
vnoučaty a syn Jaros−
lav s rodinou.                                 RR 21830

Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chvilič−
ku postát a tiše vzpomínat.

1. listopadu 2021
uplynul 1. smutný rok

od chvíle, kdy nás na−

vždy opustil pan

Jaroslav Plánička
z Dolan,

který by 14. října 2021
oslavil 80. narozeniny.

S úctou a láskou
vzpomíná manželka, dcera s manželem a
vnoučata s rodinami.                      RR 21788

Odešel na věky, zůsta−
lo mnoho vzpomínek,
byl to ten nejdražší
manžel a náš tatínek.
Dne 19. 11. 2021
uplyne 8. rok od chví−

le, kdy nás navždy opustil náš manžel, tatí−

nek, dědeček a pradědeček, pan

František Pressl z Malé Vísky.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku. S lá−
skou a úctou vzpomíná manželka, dcera
s manželem, vnoučata a pravnoučata.

RR 21831

A lesy stále šumí, které
jsi měl tolik rád. Tvůj
hlas se ztratil, úsměv
vítr vzal… Ale v našich
srdcích zůstaneš na−
pořád. 
Dne 23. října 2021
uplynul smutný rok od

chvíle, kdy nás na−

vždy opustil náš milovaný pan 

Jan Panský z Pačejova. 
S bolestí v srdci a láskou vzpomíná mamin−
ka, manželka, dcera Markéta s rodinou, syn
Jan, dcera Jaruška a ostatní příbuzní. Děku−
jeme všem za vzpomínku.            RR 21857
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Těžké bylo se s Tebou
loučit, ještě těžší je
bez Tebe žít.
Dne 24. 11. 2021
uplyne první smutný

rok, kdy od nás na−

vždy odešel pan

Miroslav Šlajer
z Újezda u Plánice.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje dce−
ra Markéta s rodinou.                     RR 21800

Dne 29. října  2021
uply nulo 25 roků ode

dne, kdy od nás odešel 

pan Karel Julius
z Klatov.  

Kdo jste ho znali, pro−
sím, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka, dce−
ra a syn s rodinami. 

RR 21808

Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout…

Dne 19. listopadu
2021 uplyne 10. smut−

ný rok, co nás navždy

opustil pan

Alois Ubl z Klatov.
S láskou vzpomíná dce−
ra Jana s manželem,
vnučka Lenka, pravnuč−
ky Anetka a Nelinka.           

RR 21838

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

Dne 3. listopadu
2021 by se dožila 85

let a 16. listopadu

2021 uplyne 9 let od

chvíle, kdy nás na−

vždy opustila paní

Marie Vojtová 
z Nové Plánice.

S láskou a úctou stále
vzpomíná dcera s rodinou, vnoučata,
pravnoučata a rodina Vojtova.    RR 21850

Tak, jak z Tvých očí
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 2. 11. 2021 uply−

nou smutné 2 roky,

kdy nás navždy opus−

til náš manžel, tatínek,

dědeček a praděde−

ček, pan

Karel Mundl z Vrhavče.
S láskou a úctou vzpomíná rodina. RR 21811

Dne 15. listopadu
2021 uplyne první

smutný rok, kdy nás

navždy opustil pan

Stanislav Kubát
z Plánice.

S láskou vzpomínají
manželka Jaruš, dce−
ra Stáňa s manželem,
syn Pavel s rodinou a
ostatní příbuzní.                                RR 21789

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 2021 uply−

nulo 23 smutných let

ode dne, kdy nás navždy opustila naše

drahá  maminka a babička, paní

Magdaléna Petrmichlová z Lub u Klatov.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti
s rodinami.                                     RR 21829

1. 11. 2021 uplynuly

již čtyři roky ode dne,

kdy jsme se museli

s velkou bolestí v srd−

ci rozloučit s paní 

Marií Preslovou
z Lub.

Děkujeme všem, kteří
si vzpomenou s námi.
S úctou a láskou vzpomíná rodina.

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
Dne 11. 11. 2021
uplyne 2. smutný rok

ode dne, kdy od nás

navždy odešla paní

Jana Hřebcová
z Pihovic.

S láskou a úctou vzpomíná rodina a ostatní
příbuzní.                                         RR 21851

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, pokoj
a klidný spánek přát.
Dne 3. 11. 2021 je to−

mu 15 smutných let,

co od nás navždy

odešel pan

Antonín Kopečný
z Klatov.

S láskou a úctou stále vzpomínají děti Jiřina
a Tonda s rodinami a ostatní příbuzní.

RR 21852

Hvězdy Ti nesvítí,
slunce nehřeje, už se
k nám nevrátíš, už ne−
ní naděje. Prázdný je
domov, smutno je v
něm, cestička k hřbi−
tovu zůstala jen. 
Dne 19. října 2021
uplynulo 10 let od

úmrtí naší milované

maminky, babičky a prababičky paní 

Vlastimily Macháčkové z Nýrska. 
Vzpomínají děti Jana, Vlasta, Roman s rodi−
nami.                                             RR 21832

Dne 21. 10. 2021
uplynul třetí smutný

rok, kdy nás navždy

opustila paní 

Marie Kubíková
z Klatov, 

která by se dne 10. 12.
2021 dožila 100 let.

Dne 2. 11. 2021 uply−

nul třetí smutný rok

od chvíle, kdy nás

navždy opustil pan 

Ing. Václav Kubík.
Dne 13. 11. 2021
uplyne osm let ode

dne, kdy nás navždy

opustil pan

Stanislav Doskočil.
Vzpomeňte s námi –
rodina.      RR 21858

Dne 4. 11. 2021 uply−

ne první smutný rok,

kdy nás navždy opus−

til pan

Vladimír Dám.
S láskou vzpomíná a
nikdy nezapomene
manželka, děti a vnou−
čata.              RR 21767  
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kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacá−
ky, šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

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

SBĚRATEL – koupím staré
pivní lahve s  litými nápisy,
dále sodovkové lahve, ce−
dule, bedničky od piva a li−
monád, půllitry, podtácky,
sudy a vše, co je spojené

s  pivovarnictvím na okrese
Klatovy. Za nabídku předem
děkuji, zajímavé věci dobře
ocením. Tel.: 722720295,
606482803. RR 21453

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

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21078

KOUPÍM a dobře za−
platím staré pivní lah−
ve s vylitými nápisy.
Za lahev do sbírky za−
platím i několik tisíc
Kč. tel. 606245515.
RR 21481

PRODÁM český dou−
válcový traktůrek 18
Hp, krásný stav, koš
400L, cena 42.000 Kč.
Tel. 604589329. RR
20027

... pokračování ze str. 47 

s
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ZAČÍNAJÍCÍ sběratel koupí
do sbírky náboje, jednotlivé
i celé krabičky, a věci na
přebíjení nábojů, díky. Tel.:
732459550. RR 21815

VYKUPUJI knihy, pohledni−
ce, starožitnosti a díly na
staré motorky a auta.  Tel:
721866006. RR 21840

Z POZŮSTALOSTI koupím
vše staré: porcelán, kamen−
né hrnce, hodiny, obrazy,
nádobí, váhy, radia, vojen−
ské věci z  války atd. Tel.
737903420 PM 21040

KOUPÍM staré dětské hrač−
ky, vánoční ozdoby, radia,
mlýnky, hmoždýře, lustry,
Mopedy, motorky, Pionýry,
motopřilby, smaltované ná−
dobí, panenky, obrazy, por−
celán atd. Tel.: 605080878.
PM 21041 

KOUPÍM staré věci ze staré
domácnosti: lívanečníky,
lampičky, porcelánové soš−
ky, fotoaparáty, formy na
pečení, mince, vyznamená−
ní, kávomlýnky, obrazy,
šperky apod. Tel.
605080878 PM21042

KOUPÍM náhradní díly :
blatníky, nádrže, rámy, kola,
motory, světla na DAW, Pio−
nýr, ČZ, Moped a jiná moto.
Tel. 737903420 PM 21043

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku do 7tis. Kč. Po ar−
mádě a pohr. stráži masko−
vané oděvy aj. Vyznamená−

ní za obranu a službu vlasti,
odznak NB, odznaky vzor.
vojáků do r. 1960 −do
3tis.Kč. Odznaky voj. uči−
lišť, automob. odznaky, vy−
znamenání, těžítka modelů
děl, tanků, letadel. Tel.
721730982 PM 21006

KOUPÍM staré jízdní kolo do
r. výr. 1950, reklamní cedu−
le, mosaznou pumpičku,
starou Babetu, náhr. díly Ja−
wa, Pionýr 05,20,21, návo−
dy na obsluhu, katalogy.
Tel. 721730982 PM 21007

KOUPÍM staré pivní láhve a
sklenice s nápisy pivovarů.
I jednotlivé kusy, děkuji,
sběratel. Tel. 732170454.
PM 21068 

KOUPÍM hoblovku s prota−
hem KDR nebo Rojek. Tel.
603165320 PM 21081

SBĚRATEL koupí staré pivní
lahve s litými nápisy k dopl−
nění sbírky, i jednotlivé ku−
sy. Stáčečky, ruční kompre−
sory, půllitry s  nápisy. Tel.
731573913 PM 21131

KOUPÍM starou vzduchov−
ku, nejraději vojenskou vz.
47 nebo vz. 35. Tel.
724005187 PM 21072

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku i v  horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte− doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211 PM
21049

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

KOUPÍM chromovaný
gauč, křeslo, židli, stolek,
psací stůl, skříň, lustr, lam−
pičku, atd., chrom může být
poškozený. Tel.
603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz
zn. Přijedu. PM 21037 

KOUPÍM les i s pozemkem.
Může být malá výměra, za−
nedbaný nebo napadený
kůrovcem. Platím ihned a
hotově. tel.: 773585290.
RR 21585

MLADÝ pár koupí zahrádku
k rekreačním účelům v Nýr−
sku a okolí. Za nabídky dě−
kujeme. Tel.: 608237698.
RR 21763

KOUPÍM menší pozemek
nebo RD i k  rekonstrukci
v lokalitě Bezděkov u Klatov
a okolí. Nejsem RK. Předem
děkuji za nabídky na tel.
728886108. RR 21792

HLEDÁM pronájem bytu v
Sušici a okolí, pro jednu
osobu po dobu rekonstruk−
ce domu. Tel.: 702962961.
RR 21839

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykoupí−
me vaši chalupu či chatu
v okrese Klatovy a Domažli−
ce. Podmínkou pouze vlast−
ní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplácíme
do třech dnů. Právní servis
zajištěn. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA na tel. č. 800373309
PM 21019

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−
taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 21072

PRODÁM pneu 4ks, zimní
na ocelových discích, vel.
165/65 R15 81T, tel.:
724761250. RR 21771

PRODÁM KIA Sorento
(SUV), r.v. 2009, první maji−
tel, zakoup. v ČR, TK 10/23,
tažné – 3t, rádio, klima,
handsfree, kódovaná okna,
cena 85.000 Kč, kontakt:
777322480. RR 21787

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 2016, obsah  1.
6 tdi , 66kw, servisní histo−
rie, 1. majitel, černá metalí−
za, abs, esp, klima, parko−
vací senzory, tonovaná
skla, el. okna, rádio, airba−
gy, imobiliser proti krádeži,
velmi pěkný stav, cena
včetně stk a emisí:
239.000,− Kč Klatovy, Tel:
723/439518. RR 21823

KOUPÍM Jawu pionýr
50/20,21 nebo 23 mustang
(viz foto níže) v jakém ko−
liv stavu i bez tech. průka−
zu na renovaci.
604566874. RR 21859

PRODÁM Renault Twingo
r.v. 2008, obsah 1.1,najeto
184tkm, benzin, červená,
abs, el okna, centrál na do,
airbagy, nová stk a emise,
cena: 49.000,− Klatovy:
telefon: 723439518. RR
21824

PRODÁM Peugeot 207, r.v.
2010, 1.6 hdi, 5. dveří, abs,
klima, el. okna, esp, radio,
ton. skla, tmavě zelená me−
talíza, nová stk a emise, ce−
na: 78.000,− ,Kt, tel:
723439518. RR 21825

PRODÁM Škoda Roomster
r.v. 2007, obsah 1.4 mpi,
najeto pouze  90 tkm, šedá
metalíza, benzin, klima, 4x
el okna, servo, abs, 1 maji−
tel,   cena: 109.000,− Kč,
Klatovy : telefon:
723/439518. RR 21826

PRODÁM osobní auto  HY−
UNDAI  ACCENT, r.v. 2007,
najeto 156 tis. km, obsah
1.4. Cena 15.000 Kč. Tel.:
721858164. RR 21828

PRODÁM Ford Escort r.v.
1997, TK do 7/2023, cena:
23.000 Kč. Staňkov, tel.:
608200739. RR 21833

PRODÁM pneu, alu kola a
plechové disky, nové i pou−
žité, např. Škoda, VW, Audi,
Peugeot, Citroen, Ford,
BMW, Opel, FIAT, Hyundai,
Honda, Toyota. Tel.:
602834411. RR 21835

VYKUPUJI díly na staré
motorky a auta, nebo
kompletní. Tel.:
721866006. RR 21841

KOUPÍM historický moto−
cykl nebo moped i nepo−
jízdný. Tel. 608773933 PM
21082

KOUPÍM – Babetta, Stella,
Jawa Pionýr nebo jiný mo−
ped i nepojízdný. Pro syna.
Přijedu, platím hotově. PM
21071 

KOUPÍM tento typ křesel
a starožitný nábytek a ná−
bytek do roku 1980. Stav
nerozhoduje. Stačí napsat

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

email.:  slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21079

TINITUS – kdo poradí co s
ním? Jen prozvoňte, díky.
Tel.: 703710765. RR
21848

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme a
vše potřebné rychle vyřídí−
me. Vykoupíme starší sta−
vební stroje, nákl. automo−
bily a zemědělské stroje.

Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a výkup
železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 21052

MUŽ 60 ID samostatný
hledá k vážnému seznáme−
ní hodnou a upřímnou ženu
55 až 65 let. Nekuřák, ab−
stinent. Přešticko a okolí.
Tel.: 602167549. RR
21701

DOŽÍT ve dvou. Já, 71 let,
hledám ženu 65–70 let.
Nekuřačka, nealkoholička a
umět uvařit. Vyřešená mi−
nulost. Domažlicko. Tel.:
702355201. RR 21770

NAJDI muže v Bavorsku
www.seznamkadobavor−
ska.cz 702891012.

63LETÝ, zadaný, hledá ka−
marádku, přítelkyni k  ob−
časným diskrétním schůz−
kám. Tel.: 607299506. RR
21790

HONZA 38 let ve v. trestu
za podvod hledá ženu pro
nový život po propuštění.
Zajištění mám. Ján Šereš,
Jihlavská 12, Brno−Bohuni−
ce 62599. RR 21814

38 LET, 180 cm, 105 kg,
jsem rozveden, mám dvě
děti, hledám vážný vztah,
bydlím v Klatovech. Odpo−
vědi prosím do redakce.
RR 21821

HLEDÁM ženu do 68 let,
která má vážný zájem se
seznámit. Dám přednost
SMS! Tel.: 607501560. RR
21827

HLEDÁM partnerku na ta−
neční kurz, štíhlou, z  Kla−
tov, okolo 50 let, „dareb−
nou“. Tel.: 724516519. RR
21843

CERTIFIKOVANÝ PO−
RADCE se zaměřením
na zvládání obtížných
životních situaci a
stresů otvírá poradnu.
Objednejte se na osob−
ní konzultaci. Tel.
704014515. PM 21122

JAWA, ČZ, MANET,
STADION… Koupím
staré československé
motocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv sta−
vu, i jednotlivé díly.
Platím ihned v hoto−
vosti. Slušné a seriozní
jednání. Tel.:
607946866. E−mail:
klsp@seznam.cz.  RR
21091

KOUPÍM DVOURYCH−
LOSTNÍ BABETU. Tel.
604589329. RR 21076

KOUPÍM pozemek,
dům, chalupu, used−
lost. V klidném prostře−
dí, blízko lesa, výhled
na krajinu. Nejsem rea−
litka. Rychlé jednání,
právní servis zajistím.
tel. +420 731411411.
RR 21514

KOUPÍM ze staré ordina−
ce železnou prosklenou
vitrínu. Dále litinovou vý−
levku, starý truhlářský
ponk s dřevěnými závity,
řeznický špalek, různé li−
tinové nohy, dílenské
lampy, plechové skříňky
se šuplíky. Zn.: PŘIJE−
DU, tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.c
z PM 21033

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP − (chromovaný,
dýhovaný, selský), lus−
try, lampy, obrazy, hrač−
ky, hodinky, vyzname−
nání, odznaky, a jiné.
Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322
p a v e l . r e j s e k @ s e −
znam.cz. PM 21030

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekomplet−
ní, torza, rámy, motory,
blatníky, staré technic−
ké průkazy a jinou
technickou dokumenta−
ci aj. Přijedu a zaplatím
na místě. Nabídněte,
určitě se domluvíme.
Telefon: 603237242, e−
mail: flemet@se−
znam.cz. RR 21428
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POHODOVÝ, svobodný,
štíhlý, 48letý, slušný, něžný
hledá ženu, i starší, která je
taky sama a chybí jí též ně−
žný dotek, pohlazení a hez−
ké popovídání u kávy. Můžu
též namazat, namasírovat i
záda. Uvítám dlouhodobé
přátelství. Diskrétnost zaru−
čena. PS: Dotek něhy. SMS
– 722512502 – DO, KT, Su−
šice, Horažďovice a okolí.
RR 21836

36/185 nekuřák, bezdětný,
hledá dívku 16–19 let k se−
známení. Mám rád cestová−
ní, přírodu a kulturu. Tel.:
604969788 PM 21085

60LETÁ hledá přítele k váž−
nému seznámení, do 62 let,
který má rád děti a má po−
chopení. Nejraději z  vesni−
ce. Jsem z okr. PJ. Mé záj−
my jsou výlety, zahrádka
apod. Jen vážné nabídky.
Zn.: Podmínka je, aby nebyl
naočkovaný. RR 21769

HLEDÁM muže pro život.
Tel.: 377538011. RR
21776

ŽENA by ráda našla slušné−
ho, vysokého muže ve věku
45–55 let za účelem hezké−
ho a pevného vztahu. E−ma−
il: balatanova@seznam.cz.
RR 201816

DŮCHODKYNĚ 76 let poho−
dová, zdravá, by velice ráda
poznala pána nebo paní ja−
ko kamarádku, kteří se také
cítí osaměle  a ještě by měli
vedle sebe rádi společnost
kamarádky či přítelkyně.
Čas ubíhá rychle, tak proč
si ho ještě neužít? Tel.:
734720159. RR 21572

HLEDÁM parťáka nebo
parťačku na lezení, zatím
na umělé stěně. Začáteč−
ník vítán tel.: 702020887.

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme –
zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – posta−
víme. Poté si můžete v kli−
du užívat bezpečí vašeho
domova. Volejte:
733710319, pište:  bez−
dek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.

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

NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně obkladů a
dlažeb na tel. 776434705.
RR 21545

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980 a
starožitný nábytek a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji pro−
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 21081

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trávy
a údržbu i realizaci zahrad.
Tel.: 606943086. RR
21102

KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, starožit−
ný nábytek a nábytek do
roku 1980. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21080

PROVÁDÍM zednické práce
– omítky, malířské práce,
rekonstrukce bytového
jádra, obklady, dlažby,

bourací práce a další prá−
ce dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlicko,
Sušicko a okolí. Rozumné
ceny. Tel.: 721757399. RR
21191

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje vaši situaci a
najde optimální řešení. Dů−
ležité je nebát se a začít jed−
nat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
na tel. 800737309 PM
21025

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k  prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsí−
ce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o. VO−
LEJTE ZDARMA na tel.
800737309 PM 21026

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

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vy−
jednáme maximální SLEVU
! Nezaplatíte ani korunu na−
víc. Více na www.zkontro−
lujto.cz nebo VOLEJTE
ZDARMA na tel.
800737309 PM 21028

PROVEDEME malířské,
natěračské, zednické,
vyklízecí práce. Pro−
hlídka zdarma. Email.:
PLRO@post.cz, tel.
703655650.  PM
21129KOMPLETNĚ vyklidí−

me, odvezeme a zlikvi−
dujeme různý odpad,
vymalujeme prostory.
Prohlídka zdarma. E−
mail: proz@email.cz,
tel.: 703655650 PM
21124

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

PŘIPRAVÍME vaši ne−
movitost k prodeji, pře−
dání, vymalujeme, ukli−
díme okolní prostory.
e m a i l :
proz1@email.cz. Tel.:
703655650 PM 21130

Tel. 731 002 305

Provedu tě rájem slastí
 a rozkoší v  mém by −
tečku. Zažiješ naprosto
božský hluboký orálek,
který jsi zatím neprožil.
Nejen to, fantazii se me−
ze nekladou! Moje foto
je originál. Nejedná se
o sex po telefonu. SMS
ne, pouze volat od 8 – 
18 hod. Tel. 731002305
PM 21105
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