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Milí čtenáři, 
se začínajícím
srpnem jsem si
uvědomil, jak
lehce se na vše
dá hledět dvěma
naprosto rozdíl−
nými způsoby. 
Pesimista si

možná říká: „Po Sv. Anně přijdou
chladna z rána a léto i prázdniny
skončí, než se nadějeme. Srpen
uteče jako nic a už abych zase na−
kupoval potřebné věci pro děti do
školy.“ Možná si neuvědomuje, že
připomínkou povinností a školních
potřeb zbytečně otráví svým žáč−
kům školáčkům zbytek prázdnin.
A přitom by stačilo se jen na srpen

dívat jako na další část léta, které
někdy, alespoň slunečným poča−
sím, nás těší i v pozdním září. Vždyť
léto je teprve z poloviny za námi, ale
druhá ještě na nás čeká. A tak se
můžeme opět těšit na další sluneč−
né dny, které nám umožní další
krásné koupání, slunění se, hraní
her, účast na sportovních utkáních,
koncertech, grilovačkách a různých
výletech, brouzdání po lesích při
hledání hub a možná i nějaký ten tá−
borový oheň a první polibky pod
měsíčkem. Prostě něco, co se jindy
zažít nedá.
Ke kráse letošního léta patří i letoš−
ní olympijské hry v Tokiu, kde se
našim sportovcům docela daří a ti
mladí, často jen dvacetiletí sportov−
ci, opět dokazují, že když se včas,
v dětském věku objeví talent a vůle
vítězit, spojí se to s vytrvalostí a do−
brým vedením zkušeného trenéra,
může se i z dítěte z malé vesnice

kdesi v Čechách nebo na Moravě
stát sportovec s olympijskou me−
dailí na krku. Jak velké štěstí pro ty,
kteří mohli být u toho, jak velké
štěstí pro ty, kteří pomáhali. Všichni
mohou být hrdi na to, že vytvořili
další čestný vzor pro ostatní děti,
které jej snad budou chtít následo−
vat. Děti, které mají šanci uniknout
ze spárů všednosti, ze spárů nudy,
nicnedělání a ničícího vlivu drog.
Protože, jak říká jeden můj známý,
„furt se něco děje“, využijte naplno
další letní měsíc i vy a vydejte se
třeba jen na kole na Šumavu, nebo
navštivte některou zajímavou spor−
tovní a kulturní akci, kterých je ko−
lem nás stále ještě dost. 
V srpnovém Rozhledu nezbylo na−
příklad místo na pozvánku na letoš−
ní již 37. Šumavský pařez, který se
jako vždy bude konat poslední srp−
novou sobotu 28. srpna na přírod−
ním parketu v Dolní Lhotě. Oblíbená

přehlídka folkové, country a tramp−
ské hudby je opět nabita kvalitními
skupinami, jako jsou Roháči, Dře−
věná tráva, Fregata, Scarabeus, Ra−
kovnický potok. Objeví se tam ale
i řada nových kapel, například klasi−
kové trampské písně Zlatý orel Pra−
ha, špičkový blueegrass Album
Chomutov a Pražce Luka u Jihlavy.
Možná ani nevíte, jakou kouzelnou
atmosféru může mít příjemné pose−
zení a poslouchání trampských pís−
ní plných romantiky v letním areálu
v Dolní Lhotě. Před sebou pivko,
voňavou klobásku, vedle milou, ko−
lem kamarádi a nad hlavou hvězdy.
A pokud přijde lijavec, pódium i se−
zení je zastřešeno. Vyzkoušejte
a uvidíte. 
Hezké zážitky na všech vašich let−
ních cestách, příjemné čtení a od−
počinek, pokud ještě máte dovole−
nou, a hodně sluníčka vám přeje
Karel Bárta, šéfredaktor.
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Milovníci dechovky a hezkých pís−
niček se mohou i v srpnu a září tě−
šit na oblíbené koncerty s tancem
na krytém parketu v Dolní Lhotě
u Klatov. 
n 29. srpna (neděle) – VESELÁ

MUZIKA Z CHODSKA, 15–19 hod.

n 5. září (neděle) – MALÁ MUZIKA
NAUŠE PEPÍKA, 15–19 hod.

V případě zhoršení epidemiologické
situace a zakázání veřejných hudeb−
ních produkcí státem, neručí organi−
zátor za dodržení plánovaných kon−
certů.

Léto s muzikou – Malá muzika Nauše Pepíka.

Dolní Lhota u Klatov

10. léto s muzikou
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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

39 000 Kč/měsíc

Skladové prostory (1850 m2), Krakov, 
okr. Rakovník
Nabízíme k pronájmu skladové prostory v obci Krakov, okr. Ra−
kovník. Hala má výměru 1850 m2. Lze pronajmout jako celek,
či pouze část. Po domluvě s nájemníkem je možnost připojení
elektřiny. Střecha po rekonstrukci. Kauce 39.000,−Kč. Provize
RK 39.000,−Kč + DPH.

& 734 319 302  

2 990 000 Kč
2+1 (56 m2), ul. Dlouhá, Plzeň – Lobzy
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 o čisté podlahové
ploše 55,45 m2 v Plzni v Lobzích v ulici Dlouhá. Byt je v osob−
ním vlastnictví a nachází se ve třetím patře panelového domu
bez výtahu, který prošel kompletní revitalizací (fasáda, stře−
cha, plastová okna, plastové stoupací vedení). Byt je v půvo−
dním ale velmi pěkně udržovaném stavu. K bytu náleží sklep
v suterénu domu o velikosti 1,17m2. Velmi zajímavá investice
či bydlení s velmi nízkými náklady. Fond oprav 1.868,− Kč.
V okolí veškerá občanská vybavenost. Byt není zatížen žád−
ným zástavním právem a lze financovat hypotečním úvěrem,
se kterým Vám rádi zdarma pomůžeme. Vřele doporučuje−
me osobní prohlídku. & 734 319 301 

16 500 Kč/měsíc
G

7 500 000 Kč
RD 7+1 (255 m2), ul. Kostelní, Planá, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem o dispo −
zici 7+1 v Plané, v ulici Kostelní. Dům má tři nadzemní podlaží
a podkroví. V roce 2010 proběhla částečná rekonstrukce 2.NP
a vybudování obytného podkroví. V 1.NP se nachází dvě prostor−
né kanceláře, sklady, WC a vstup na dvůr kde mohou parkovat tři
osobní automobily. V 2.NP se nachází bytová jednotka o dispozi−
ci 2+1 a druhá bytová jednotka o dispozici 1+1. Tyto jednotky
mají společnou koupelnu, ale každá má své WC. Ve 3.NP se na−
cházejí dva pokoje + půda ke které je zpracován projekt na vybu−
dování další bytové jednotky. Dům má nová dřevěná euro okna
a je z 1/3 podsklepen. IS.: el 230/400V, obecní kanalizace, obecní
vodovod, topení – WAW. & 734 319 301

750 000 Kč
Chata 1+1 ( 342 m2), Plešnice, okr. Plzeň – sever
Nabízíme k prodeji dřevěnou slunnou chatu s betonovými zákla−
dy o dispozici 1+1 u obce Plešnice u přehrady Hracholusky.
Chata o zastavěné ploše 35 m2 stojící na vlastním pozemku
o celkové velikosti 342 m2. Chata je částečně podsklepena a na−
chází se v ní veranda, obývací pokoj, kuchyně, suché WC. IS.:
voda ze studánky vzdálené cca 70 metrů od chaty, el. 230/400V,
topení: lokální tuhá paliva. K chatě dále přísluší kolna s dřevní−
kem. V okolních lesích výborné houbařské, rybářské podmínky.
Chata se nachází cca 100 m nad vodou. Koupě nemovitosti je
možno financovat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
středkujeme. Doporučujeme!   & 734 319 301   

3 200 000 Kč
7+1 (200 m2), ul. Třebízského, Mariánské Lázně,
okr. Cheb
Nabízíme k prodeji mezonetový byt o dispozici 7+1 (bytová
jednotka není vymezena−prodává se podíl na domu odpovídající
bytové jednotce). Byt se nachází ve 2.NP a 3.NP bytového domu.
V 2.NP se nachází předsíň, schodiště do 3.NP. chodba, koupelna
s WC, kuchyně a 4 pokoj. Ve 3.NP domu se nachází 3 pokoje
a sociální zázemí. Dům se nachází v Třebízského ulici – cca 
800 m od lázeňského centra, u parku Lesního pramene. Parko −
vání u domu. V domě se nachází 7 dalších obydlených bytů. Za−
jímavá investiční příležitost. K bytu možné dokoupit restauraci v
přízemí domu a dvě garáže ve vnitrobloku domu. 
Doporučujeme. & 734 319 301

21 900 Kč/měsíc
Kancelářský prostor (40 m2), Kopeckého sady, Plzeň
Nabízíme pronájem kanceláře v moderním coworkingovém centru
Kolektiv Hub ve středu Plzně v Kopeckého sadech. Kancelář nabízí
plně vybavené pracovní místo až pro 12 osob. Možnost rozesta−
vení 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 si mů−
žete pronajmout pracovní místo, uzavřenou kancelář, zasedací
místnost na schůzku nebo školení nebo eventové prostory 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 

6 500 000 Kč
St. pozemek (4.038 m2), Zádub – Závišín, okr. Cheb
Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 4 038m2

na okraji zástavby rodinných domů v obci Zádub−Závišín 
6 km od centra Mariánských Lázní. Dle ÚP bydlení vesnic−
ké. IS u pozemku v komunikaci: elektřina, obecní vodovod,
kanalizace. K pozemku vede obecní asfaltová přístupová
komunikace. V místě běžná občanská vybavenost, dostup−
nost do centra Mariánských Lázní do 5ti minut. Pozemek
se nachází na velmi klidném místě s krásným výhledem.
Doporučujeme osobní prohlídku. Zajímavá investice. Na
nemovitost lze čerpat hypotéční úvěr, s kterým Vám rádi
a zdarma pomůžeme. & 734 319 301

GC G

3+1 (96 m2), Karlovy Vary, nábřeží Jana Palacha
Nabízíme k pronájmu pěkný, světlý byt 3+1 o výměře 96 m2

v Karlových Varech, nábřeží Jana Palacha. Byt se nachází 
v 3. patře cihlového domu bez výtahu. Byt je po rekonstrukci
a je vybaven. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v žá−
dané lokalitě. Měsíční nájemné 16.500,− Kč. Nad rámec nájem−
ného se platí zálohy na služby (vodné, stočné, otop) ve výši
3.700,− Kč/měsíc. Elektrická energie bude převedena na nájem−
ce. Kauce 49.500,−Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost.
Vřele doporučujeme! & 734 319 302 
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Stejný čas, stejné místo. A jako ob−
vykle zahrádka zalitá sluncem. Prv−
ní sobotu v červenci už po patnáct
let zahajuje v Žihobcích galerie Ne−
topýr manželů Froulíkových novou
sezónu. Ta letošní patří výtvarníko−
vi s velmi širokým záběrem – malí−
ři, grafikovi, ilustrátorovi, sochaři a
v neposlední řadě pedagogovi Bori−
si Jirků. 
Absolvent pražské AVU, profesor
i rektor Vysoké školy uměleckoprů−
myslové v Praze Boris Jirků, patří
mezi naše nejvýznamnější současné
umělce. Jeho tvorba je obsáhlá šíří
záběru a zcela jistě nepřehlédnutel−
ná. Profesor Jirků akcentuje kresbu a
barvu. Proto také výstava v žihobec−

kém Netopýru nese název, Když linka
kraluje a barva září! A barva tu
opravdu září. Jak ve své úvodní řeči

zdůraznil kurátor výstavy Karel Žiž−
kovský, Boris Jirků klade velký důraz
na kresbu a vede k tomu i své stu−
denty, dříve ty pražské, dnes i ty pl−
zeňské. „Kdo neumí kreslit, nemůže
dělat umění,“ zní jeho krédo. A v do−

bě, kdy se – podle Karla Žižkovského
„hnus povyšuje na krásu a krása se
ztrácí“ – to platí dvojnásob. Na dílech

Borise Jirků je zřejmé, že figurální
kresba, kterou vyučuje, je královnou
jeho tvořivého procesu. Přesto říká,
že ne každá povedená kresba je
umění. Chce to víc – invenci, výji−
mečný pocit i zachycení vzácného

okamžiku. A barvu. Jasnou, vý−
raznou.
Vraťme se ještě k vernisáži. Zá−
měrem vzniku galerie Netopýr
v Žihobcích byla snaha přiblížit

umění lidem mimo kulturní centra.
Při pohledu na stále rostoucí počet
účastníků vernisáže je zřejmé, že se
povedl i krok opačný. Ukazuje lidem
z měst krásy Šumavy, klid venkova. 
Snad ještě zbývá dodat, že jako
každoročně vernisáž obohatila i hu−
dební část, letos díla starých mistrů
v podání Hany Bar tošové a člena
symfonického orchestru Českého
rozhlasu Vlastimila Zemana. Hana
Bartošová, naše přední varhanice a
aktivní propagátorka české hudby
u nás i ve světě, právě na vernisáži
dala ochutnat malý bonbónek z to−
ho, co poté předvedla na svém sa−
mostatném koncertě v kostele Pro−
měnění Páně v Žihobcích. Vystoupe−
ní s názvem Putování s varhanami
ze starého kontinentu do zámoří pat−
řilo ten večer k nezapomenutelným
zážitkům. 
Vyplatí se dodržovat tradice. Příští rok
tedy zase na stejném místě a ve stej−
ném čase! Žihobce, první sobota v čer−
venci, 16. hodina.        Věra Mundlová

Když linka kraluje a barva září !

Boris Jirků                                                                                    Foto MundlováEXPRES INZERCE
PRONÁJEM nebytového prostoru
v Klatovech pro potravin. výrobu
(lze provést změnu užívání), 30
m2, samostatný vstup, vlastní
měřidla, 5.500 Kč/měsíc. Tel.:
736682095. RR 21495
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Každý, kdo má zájem o rekonstrukci
své koupelny, kuchyně, WC, terasy,
nebo třeba i okolí bazénu, určitě při−
vítá možnost vyhledat svoji koupelnu
snů, nebo ten nejhezčí obklad či
dlažbu v novém katalogu Koupelny &
kuchyně 21/22 firmy Koupelny Šota.
S obsahem nás seznámil obchodní
ředitel firmy pan Stanislav Heindl.
„Vydání každého našeho nového na−
bídkového katalogu je pro nás malý
svátek. Je to pomocná ruka, kterou

každoročně nabízíme při
výběru zboží našim zákaz−
níkům. Mohou si v klidu a
pohodlí domova udělat
vlastní představu, jak může
vypadat jejich nová kou−
pelna nebo kuchyně. Na
175 stranách velmi kvalit−
ního tisku nabízíme průřez
všeho, co je v současné
době v naší nabídce, jaké
jsou současné módní tren−
dy v oblasti koupelen a ku−

chyní. Při výběru sázíme především
na kvalitu, která je zárukou, že nová
koupelna či kuchyně bude svému ma−
jiteli dělat dlouho radost a bude mu
sloužit co nejdéle.
Katalog je zdarma a můžete si jej vy−
zvednout u nás na prodejně, nebo
vám ho můžeme i poslat na vaši adre−
su domů.
Naše zákazníky určitě potěší i fakt, že
přes všeobecné zdražování staveb−
ních materiálů, stále ještě u většiny
nabízeného sortimentu máme mini−

mální změny cen. Proto je
nyní pro zákazníky oprav−
du velmi vhodná doba se
předzásobit a využít toho,
že zatím držíme ceny.“ 

Sázíme na kvalitu
Firma Koupelny Šota pro
své rekonstrukce a stavby
nových koupelen nabízí
zákazníkům vždy materiá−
ly, instalace, koupelnové
zařízení a nábytek jen od
ověřených dodavatelů,
u nichž má jistotu kvalitní
výroby a tím i dlouholeté
záruky spolehlivé funkce.
„Nechceme jezdit na zby−
tečné reklamace a opravy,
proto si hlídáme nejen
kvalitu práce, ale i staveb−
ního a instalačního mate−
riálu,“ zdůrazňuje pan Sta−
nislav Heindl, ředitel firmy.

„Jsem rád, že si lidé již vyšší kvality
cení a požadují ji.“

Podpora řemeslníků
V obchodním centru Koupelny Šota
najdou podporu i samostatní řemesl−
níci, kteří se mohou zaregistrovat a
získávají pak trvale velmi výhodnou
cenu a možnost využívat i závozu zbo−
ží na stavby.
„Přijďte se k nám podívat a určitě naj−
dete nejen inspiraci, ale i velmi ochotný
personál, který vám poradí a pomůže
splnit vaše přání,“ zve k návštěvě ob−
chodní ředitel, pan Stanislav Heindl. (kr)

Léto je ideální čas na změny,
nový katalog – staré ceny



Jestliže jste majiteli tepelného čer−
padla, které vytápí Váš dům a chce−
te dále investovat do úspory nákla−
dů za energie, určitě  je vhodné po−
soudit  možnost ohřevu teplé užit−
kové  vody (TUV) s tepelným  čer−
padlem. 

TUV ohříváme  tepelným čerpad−
lem během celého roku, přičemž
od jarních do podzimních měsíců je
ohřev nejvíce účinný. Z jedné KWh
elektrické energie dosáhneme čtyři−
krát více na výstupu, než jsme  do
čerpadla přivedli. Jinými slovy,
v letním období tepelné čerpadlo
spotřebuje čtyřikrát méně
elektrické energie než
elektrický boiler.

Nemůžeme však pro
ohřev TUV využít  libovol−
ný kombinovaný ohřívač.
Dů ležitá je velikost teplo−
směnné plochy  v daném
boileru. Na místě u vás
posoudíme, zda je možné
vaši stávající nádrž teplé
užitkové vody  použít.

Velmi  oblíbené se staly
ohřívače firmy ACV. Jed −
ná se o nerezové ohříva−

če konstrukce Tank
in Tank (nebo−li ná−
drž v nádrži).

Vnořený  vl nov   −
 co  vý zásobník z ne   −
rezové oceli je kon−
strukčně pro      veden
tak, že nedochází
k usazování vodního
kamene. Ne ztrá  cí se
proto s jeho použí−
váním  insta   lo vaný
výkon a účin nost.

Nerezová ocel a tec h nologie
pro ti usazování vodního kamene

jsou i důvodem, proč
firma vystavuje na ten−
to výrobek doživotní
záruku.  

Jaká tepelná čer pad −
la jsou vhodná k těmto
ohřívačům? Jsou to
pře devším tepelná čer −
 padla s regulovaným
výkonem. Dle velikosti
zá sobníku a teploty
ohřívané vody se sa−
močinně upraví výkon
a tím i spotřeba tepel−
ného čerpadla. 

Z těchto důvodů pro vytápění
a ohřev teplé vody nejvíce instalu−

jeme tepelná čerpadla FUJI, 
PANASONIC nebo VIESSMANN.

U tepelných čerpadel systému
země−voda umíme nejlépe vyře−
šit vaše vytápění a ohřev teplé

vody výrobky od značky NIBE.
U techno logie vzduch – voda díky
špičkovým technickým para me −
trům a přijatelné ceně doporu −
čujeme a nejvíce instalujeme mo−
dely  nové generace tepelných
čerpadel PANASONIC T−CAP.

Ing. Jiří Tichota 

Tepelná čerpadla a teplá voda v letních měsících

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

pøípadnì volejte 
s odbornými dotazy na 

777 939 270.

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!
11Rozhled 8/2021
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Úctyhodnou tradici má meziná−
rodní Jízda spolehlivosti histo−
rických vozidel, jejíž 47. ročník
pořádá v sobotu 21. srpna  Ve−
teran car club Domažlice. Opět
je vypsána pouze pro automo−
bily a motocykly do roku výro−
by 1955, čímž je zajištěno pes−
tré startovní pole plné zajíma−
vých veteránů proslulých i dáv−
no zapomenutých značek. 
Divákům je předvedou nejen
čeští, ale také němečtí majitelé,
kteří na Chodsko nepřijíždějí
pouze ze sousedního Bavorska,
ale tradičně i z východoněmec−
kého Saska. V mnoha případech
se jedná již o dlouholeté pravi−
delné účastníky.
Nejlepší příležitost k prohlídce

všech krásných starých strojů se
naskytne na domažlickém ná−
městí, kde budou přibližně od 10
hodin všechny zúčastněné auto−
mobily a motocykly vystaveny.
Z horní části náměstí se pak v 11
hodin první účastníci vydají na
přibližně 80 km dlouhou trať.
Do Domažlic se veteráni již ne−
vrátí, cíl jízdy bude již tradičně
v autokempu v rekreační obci
Babylon, kde jsou první jezdci
očekáváni již kolem 14. hodiny.
Domažlická veteránská jízda sa−
mozřejmě není žádným rychlos−
tním závodem. Nevyhraje ten,
kdo trať projel nejrychleji, ale ten,
kdo při plnění několika dove−
dnostních úkolů nasbíral nejmé−
ně trestných bodů.           Jan Pek

V sobotu 21. srpna dopoledne se domažlické náměstí opět promění v motoris−
tické muzeum pod širým nebem.                                                     Foto Jan Pek

Na Domažlicko se sjedou veteráni
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V jednoduchosti se ukrývá zázrak. Tak by se dalo nazvat počínání

majitelů kdyňské firmy Eurotop in Jiřího Janouška a Daniela Smolí−

ka. Téměř 20 let se zabývají výrobou a montáží topení z přírodního

kamene. Přes nesporné výhody oproti klasickým topným systémům

(uhlí, dřevo plyn) je nikdy neopustila myšlenka, jak dále zvýšit účin−

nost topení z přírodního kamene.

Kamenné desky působí v interiéru opravdu neotřele a oproti

běžným plechovým radiátorům mnohem stylověji. V kamenu je za−

budovaný topný kabel, který kámen nahřívá a sálavé teplo po celé

místnosti rovnoměrně ohřívá vzduch. Rozdíl mezi podlahou a stro−

pem je maximálně 3°C. Tepelná pohoda je udržována principem sá−

lání, které nevysušuje vzduch, i díky přirozené vlhkosti kamenných

materiálů, jako tradiční způsoby vytápění domu. Topení z kamene je

tak zdravější alternativou, kterou ocení i alergici a astmatici

Snaha a úsilí majitelů firmy Eurotop in ve Kdyni o zvýšení účin−
nosti topení nevyšla na prázdno. Zjistili, že část tepla, které vyza−

řuje zadní strana topení, by se mohla vrátit zpět do místnosti. Využít

takzvaný komínový efekt. Vymysleli a nechali si vyrobit plechový vý−

lisek tvarově přizpůsobený topnému panelu. Říkají mu Vychytávka a

její montáž je velice jednoduchá, zabere několik minut a finančně je

nenáročná. 

Výsledkem je, že vyhřívaný prostor je rychleji vytopen na nasta−

venou teplotu, čímž se uspoří elektrická energie. Prvním, kdo si vy−

zkoušel Vychytávku, byl sám spolumajitel firmy pan Jiří Janoušek.

„Musím se přiznat, že jsem byl překvapen tím, jak se zvýšila
účinnost vytápění. Když jsem položil ruku mezi panel z pří−
rodního kamene a Vychytávku, pocítil jsem, jak teplo stoupá
vzhůru. To je právě ten komínový efekt a díky němu se mís−
tnost rychleji vytopila na teplotu, kterou jsem nastavil na ter−
mostatu. Neskrýval jsem radost nad tím, že naše úsilí bylo
úspěšné. Vychytávku můžeme namontovat našim stávajícím
i budoucím klientům. Ze své osobní zkušenosti ji mohu
všem doporučit,“ vzkazuje spolumajitel kdyňské firmy Jiří
Janoušek.

Nabízí se klasicky říci, kdo tomu nevěří, ať tam běží. Zájemci o to−

pení s Vychytávkou si vše mohou prohlédnout přímo ve firmě. Dozví

se ještě řadu dalších zajímavostí a předností, které skýtá topení

z přírodního kamene. S majiteli firmy ve Kdyni se mohou osobně

setkat každý pátek od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. 

(re)

Topení z přírodního kamene

PŘEDNOSTI TOPENÍ:
n Úspora energie až 18 %
oproti všem topným systémům
(dřevo, plyn, uhlí).
n Výměnou za přímotopy šetří−
me 30% nákladů za elektřinu.
n Topení lze připojit na 20hodi−
nový nízký tarif a celá domácnost
je měřena v této sazbě.
n Konstantní vlhkost v každém
místnosti 52–58%.

n Teplota v každé místnosti je
regulovatelná termostatem.
Jednoduchá a pohodlná obsluha.
n Topení lze kombinovat se
všemi topnými systémy.
n Nepřepaluje vzduch a nevíří
prach. Vhodné pro alergiky a ast−
matiky.
n Rychlá a snadná montáž,
žádné stavební úpravy.
n Záruka 14 let.

S naší Vychytávkou se více ohřejete
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Skleněná socha sv. Jana Nepomuc−
kého na Čepickém mostě přes řeku
Otavu se stala cílem mnoha turistů
v našem kraji. Iniciátorem postavení
této sochy byl kytarista Lubomír
Brabec. Kytarový mág je také hlav−
ním protagonistou již šestého roční−
ku nejvýznamnějšího hudebního fes−
tivalu v jihozápadních Čechách:
„Svatojánský hudební festival
2021“. V roce třistaletého výročí be−
atifikace sv. Jana festival nabídne
posluchačům opravdové koncertní
lahůdky.
Zahajovací koncer t se uskutečnil
v Praze, v místě pobytu, umučení a
zjevení prvního svatojánského zázra−
ku, jako Benefiční koncer t, ve zna−

mení královského almužníka. Výtěžek
z tohoto charitativního koncertu byl
věnován nevidomé zpěvačce. Pře−
krásný kostel sv. Markéty v areálu

Břevnovského kláštera měl úžasnou
atmosféru.
Koncert naší světově renomované
harfenistky Kateřiny Englichové se
zpěvem Martiny Kociánové a za do−
provodu Lubomíra Brabce, se usku−
teční 18.srpna v Písku v Děkanském
kostele. Písecký děkanský kostel Na−
rození Panny Marie se pyšní nádher−
nou kaplí sv. Jana Nepomuckého, a
tak je pro uspořádání Svatojánského
koncertu jedním z nejpříhodnějších. 
Festival nezapomíná ani na menší
místa. Jedním z nich je kostel Nejsvě−
tější trojice v Srní. 21.srpna, zde vy−
stoupí mezzosopranistka Martina Ko−
ciánová s Lubomírem Brabcem. Mno−
zí ji znají jako vynikající televizní mo−
derátorku a redaktorku Českého roz−
hlasu 2. Její zpěv však bude pro mno−
hé milým překvapením. Její pěvecká

kariéra je pozoruhodná! Koncer tuje
nejen na domácích scénách, ale také
v Německu, Rakousku, Japonsku či
na Kypru. Za činnost v oblasti umění jí
v roce 2002 udělila Evropská unie
umění Cenu Gustava Mahlera.
V Domažlickém kraji se festival již tra−
dičně vrací do v překrásného kostela
zasvěceného sv Mar tinovi v Klenčí
pod Čerchovem. 22.srpna zde vy−
stoupí, dnes nejžádanější sólistka Ná−
rodního divadla, Alžběta Poláčková, za
doprovodu kytary Lubomíra Brabce
a harfy Kateřiny Englichové. 
Již tradičně organizátoři vybrali kou−
zelný kostelík v klatovském kraji. Je
jím kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Nezamyslicích, který září do celého
kraje v okolí Rabí. Letos zde 28. srpna
s Lubomírem Brabcem vystoupí
houslový virtuóz Pavel Šporcl. 
Nově pořadatelé zařadili v sobotu
4.září kytarový recitál Lubomíra Brab−
ce na půvabný lesní zámek Kozel ne−
daleko Plzně, kde Lubomír Brabec
v minulosti natáčel všechny své desky. 
V Radnicích u Rokycan v kostele sv.
Václav se 11. září představí mladá
pěvkyně Karolína Žmolíková. 
Závěrečný koncert bude opět těsně
před svátkem sv. Václava v sobotu
18.září v Kladrubském klášteře u Stříb−
ra, který je též spjatý s historií Jana Ne−
pomuckého. Vystoupí na něm slavný
pěvec světového jména Stefan Margita
a přednese za doprovodu kytary Lubo−
míra Brabce písně i operní arie. 
Vstupenky na všechny koncerty za−
koupíte online na www.plzenskavstu−
penka.cz nebo přímo v předprodejích
plzeňské vstupenky.                       (kr)

Svatojánský hudební festival 2021
Houslista Pavel Šporcl, sólistka Národního divadla Alžběta Poláčková, pěvec světového jména Stefan
Margita, mezzosopranistka Martina Kociánová, sopranistka Karolína Žmolíková Cingrošová, harfenistka
Kateřina Englichová s Lubomírem Brabcem na Svatojánském hudebním festivalu 2021

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

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

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

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

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

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

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

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

pro školní rok 2021/2022:

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

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

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

POZOR NOVINKA

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

Přijetí na všechny nabízené obory vzdělávání 
je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE

Podle MMF činilo v roce 2020
globální zadlužení 152 bilionu
dolarů, což představuje 225 %
HDP celého světa. Za posled−
ních 10 let tedy vzrostlo o 25 %.
Riziko zhroucení finanční−
ho systému je tedy stále
reálné. Proto se stále více
velkých hráčů na svě −
tových trzích uchyluje
k investicím do zlata. Po−
ptávka po žlutém kovu tak
jeho cenu neustále zvyšu−
je. 

Výkup drahých kovů je
v současné době nejrych−
lejší a nejjednodušší způ−
sob, jak své peníze znovu
zhodnotit. Aktuální cena

se pohybuje okolo 37 000,− Kč
za unci. „Své zlaté či stříbrné
šperky můžete snadno promě nit
na velmi zajímavé finanční část−
ky“, konstatuje manager Zlaté
Banky, který podle svých slov za
poslední dobu pocítil značně
stoupající počet zákazníků.

Paní Zemanová se rozhodla
navštívit Zlatou Banku v Plzni
a informovat se o výkupních ce−

nách. „Měla jsem několik sta−
rých šperků po rodičích, ale roz−
hodně jsem je nechtěla prodat
pod cenou. Zaujala mě právě
Zlatá Banka, která nabízí vysoké

ceny za výkup. A byla jsem
skutečně mile překvapena, do−
stala jsem 11 tisíc korun, za
které jsem si koupila nějaké
nové oblečení, dárky pro děti,

něco do domácnosti a ještě mi
zbylo“, pochvaluje si.

O skvělých výkupních cenách
je možné se přijít nezávazně
přesvědčit. Obslouží Vás příjem−
ný personál, diskrétní prostředí
při výkupu drahých kovů je sa−
mozřejmostí. Neváhejte a přijďte
ke skutečným odborníkům. Vše
bez průtahů a s profesionálním
zjištěním ryzosti kovu.

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

Výkup zlata ve Zlaté Bance se vyplatí

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT 
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM. 

ZLATÁ HOREČKA
ATAKUJE VRCHOL
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v Německu, 1 etapa, vedoucí přes
hranici, je společná a 5 etap vede
v Čechách. 

Na české straně nás provede ko−
lem hradů, zámků, kostelů, kapliček
a studánek 6 vyznačených jedno−
denních pěších okruhů. Okru hy za−
čínají i končí ve stejném bodě a pří−
mo vybízejí k jedno dennímu rodin −
nému výletu.

Čtyři z těchto okruhů jsou doplně−
ny dětskými herními prvky, které zej−
ména menším dětem přinesou vítané
rozptýlení. Pokud jsou děti a jejich ro−
diče příznivci moderních technologií,
mohou si pro každý tento okruh
pomo cí chytrých telefonů stáhnout
aplikaci Skryté příběhy a zábavnou
formou objevovat příběhy ukryté
v krajině – k poznání vybízí Kmotr
v kápi nebo třeba Český Achiles.

Unikněme ze stereotypu všedních
dní do lůna přírody, kde blahodárně
působí na naše smysly šum a vůně
lesů, zpěv ptactva a slunce. Vy −
 dejme se Plzeňským krajem po 
pěší dálkové poutní stezce sv. Vin−
tíře, jež nás provede významnými
a nádhernými místy regionu. Jdou−
ce ve Vintířově šlépějích poznáme
krásy zdejší lesnaté a mírně kopco−
vité krajiny. Cesta nabízející místa k
rozjímání a duševní očistě se vine
bavorským příhraničím a propojuje
tak Čechy a Bavorsko. Stezka uka−
zuje místa, kde na pře lomu 10. a
11. stol Vintíř působil a také zem−
řel.

Vintířova stezka je rozdělena do
9 jednodenních etap v  průměrné
délce 17 km, z nichž 3 etapy vedou

„Projekt Vintířova stezka je spolufinancován 
Programem přeshraniční spolupráce Česká republika 

– Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020, 
číslo projektu 255“.

Poutní stezka sv. Vintíře
v Plzeňském kraji

Podrobné informace o Vintířově stezce a virtuální prohlídky 
turistických cílů na trase naleznete na www.turisturaj.cz 
a připravuje se i vydání propagačních materiálů a map.

Sv. Vintíř byl německý benediktinský mnich, jehož život je opředen
mnoha nejasnostmi. Narodil se v 10. století, v hraběcí rodině v Du−
rynsku, byl příbuzným císaře Jindřicha II. a díky sňatku své 
sestry Gisely vstoupil do příbuzenského vztahu s uherským králem
Štěpánem. Přátelil se také s přemyslovskými bratry Oldřichem a Ja−
romírem, kteří z Čech utekli před krutým Boles lavem Ryšavým. Ve
45. roce svého života se Vintíř rozhodl stát řehol níkem, rozdal svůj
majetek a vstoupil do řádu benediktinů v Bavorsku. Po čase se z něj
stal misionář, Břetislav I. ho využíval k diplomatickým jednáním. Na
svých misiích prošel bavorskou část Šumavy a později se dostal do
oblasti kolem hradu Rábí. Nakonec se usadil na vrchu Březník,
v dnešní Dobré Vodě, kde si zřídil skromnou poustevnu. V roce 1045
zemřel a na základě svého přání byl pochován v břevnovském klášteře.
Jeho ostatky však během husitských válek vzali a rozházeli husité.

20 Rozhled 8/2021
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Vážený pane,

bohužel případ, který popi−

sujete, není ojedinělý. Stá−

vá se to velmi často a řeše−

ní je skutečně velice ne−

snadné. 

Z Vašeho dopisu vyplývá,

že žijete s přítelkyní v jedné

domácnosti a všechno, co

souvisí s vaším společným

soužitím, hradíte společně.

Nejedná se však o vztah,

jaký existuje mezi manželi,

ale lze v podstatě Váš vztah

k Vaší přítelkyni nazvat dru−

hovským poměrem.

V žádném případě Vás

však Vaše přítelkyně nemá

právo tzv. vyhazovat na uli−

ci a nemá právo ani vyha−

zovat Vaše osobní věci ze

svého domku.

Pokud mezi Vámi a Vaší

přítelkyní existoval pevný

druhovský

p o m ě r ,

o jakém pí−

šete, pak

by Vás Vaše přítelkyně mu−

sela žalovat u soudu a tepr−

ve poté podle rozhodnutí

soudu byste se musel pří−

padně vystěhovat z jejího

domku. 

Je pravdou, že pokud nej−

ste spoluvlastníkem dom−

ku Vaší přítelkyně, pak ne−

máte práva jaké má ona ja−

ko vlastník nemovitosti.

Ovšem to neznamená, že

vlastník může nakládat

s Vaší osobou tak, jak popi−

sujete.

Navíc, pokud jste za trvání

Vašeho druhovského po−

měru nabyli nějaké společ−

né věci, pak takové společ−

né věci byste si museli vy−

pořádat a to i v případě,

pokud jste nebyli manželé. 

I z tohoto důvodu by ne−

mohla Vaše přítelkyně tzv.

vyhazovat Vaše věci,

protože by se jednalo o vě−

ci v podílovém spoluvlas−

tnictví.

S ohledem na chování Va−

ší přítelkyně Vám však do−

poručuji, abyste si hledal

nové bydlení a následně

podal žalobu na vypořádá−

ní podílového spoluvlas−

tnictví, pokud se jedná

o nějaké Vaše společné

movité věci nebo pokud se

jedná o nějaké finanční

prostředky, které jste vyna−

ložili na majetek Vaší přítel−

kyně. Avšak toto vše až
poté, kdy by bylo soudem
rozhodnuto o tom, že se
musíte z předmětné ne−
movitosti vystěhovat.
Doporučuji Vám, abyste

se nedal a abyste o svá

práva bojoval.

PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokátka
JUDr. Judita Jakubčíková 

Se svojí přítelkyní žiji ve společné domácnosti již
více než 10 let. Bydlíme v rodinném domku, který
patří mé přítelkyni, společně hradíme všechny
platby a máme také společnou kasu. Nyní mě pří−
telkyně vyhazuje z domku a vyhrožuje mi, že mě
vystěhuje, když nebudu doma a věci mi vyhodí na
dvůr, abych si je odvezl. Já však nemám kam jít,
neboť nemám žádné finanční prostředky, které
bych za trvání našeho vztahu ušetřil. Má na to mo−
je přítelkyně právo?
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Vzdělávání na SOŠ a SOU v Sušici
má smysl, stačí si jen správně vy−
brat…
Navzdory skutečnosti, že mají aktuál−
ně naše žákyně a žáci hlavní prázdni−
ny, plánujeme již v této době rozličné
akce, které souvisejí s prvními týdny
nadcházejícího školního roku
2021/2022. Tyto kroky jsou však
ovlivněny určitou nejistotou v tom, jak
bude v uvedené době vypadat epide−
miologická situace, ale doufáme, že
se v jeho průběhu uskuteční více pre−
zenčních setkání než ve školním roce
předchozím.
Jednou z prvních akcí, které se v zá−
řijovém termínu uskuteční, bude den
otevřených dveří během  sušické
pouti, tzn. 3.–4. září 2021. Plánuje−

me, že budete moct navštívit naši
budovu v Poštovní ulici, č. p. 9, kde
vám garantky a garanti našich obo−
rů, popřípadě další vyučující, poskyt−
nou informace o možnostech a výho−
dách vzdělávání, sdělí vám, čím jsou
naše obory specifické a proč se roz−
hodnout právě pro naši školu.
Je samozřejmě jasné, že obory s to−
tožnými názvy můžete najít i na jiných
školách, ale každý z nich může mít
různé časové dotace i náplň nejen od−
borných předmětů. Zjistíte tedy, v čem
jsou naše obory jiné a jaké uplatnění
můžete jejich absolvováním získat.
Mimoto vám rozhodně poskytneme
i základní obecné informace o celé na−
ší škole, o ubytování na domově mlá−
deže a zodpovíme případně další dota−

zy, které v průběhu vaší návštěvy vyv−
stanou. Dovolujeme si vás rovněž po−
zvat do příjemného prostředí našeho
učňovského bufetu, kde se můžete
občerstvit a prohlédnout si další mate−
riály, jež se týkají naší školy.

Aby vám neunikly žádné důležité in−
formace – nejen ohledně výše zmíně−
né akce – budeme rádi, pokud se sta−
nete sledujícími našich sociálních sítí,
a to školního facebooku či instagra−
mu. 
Na konci školního roku 2020/2021
se oficiálně rozběhl další projekt
s  naší partnerskou školou Volks−
hochschule im  Landkreis Cham,
s níž spolupracujeme již více než 10
let. Naše žákyně a žáci se budou moct
opět vypravit do Bavorska, kde získají
cenné zkušenosti, které se jim budou

následně hodit ve zvoleném povolání,
na něž se u nás připravují. Bohužel za−
tím nebylo možné, aby první skupiny
do Německa odjely, ale pevně věříme,
že všechno doženeme během násle−
dujícího roku, bude−li nám koronaviro−
vá situace nakloněna.
Mimoto probíhají i další společné
workshopy, přednášky, výlety apod.,
které mají za účel podnítit zájem žákyň
a žáků nejen o environmentální pro−
blematiku, nýbrž i o  přeshraniční
spolupráci a učení se německého ja−
zyka, což se minimálně v regionu Su−
šicka a Šumavy každopádně vyplatí. 
My všichni zcela chápeme, že volba
střední školy je pro většinu žákyň a

žáků základních škol, kteří ukončují
povinnou školní docházku, velmi dů−
ležitým životním krokem. Množství
učebních a studijních oborů, které
vám můžeme nabídnout u nás, je vel−
mi široké a my jsme připraveni vám
kdykoli vyjít vstříc, abychom vám va−
ši volbu usnadnili. Těšíme se
na mnoho setkání v  novém školním
roce 2021/2022. Zůstaňte s  námi a
v případě potřeby se na nás neváhej−
te obrátit. Přejeme všem krásný zby−
tek prázdnin. 😉

Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček 

Vzdělávání na SOŠ a SOU v Sušici má
smysl, stačí si jen správně vybrat…
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KLATOVY
Vlastivědné muzeum 

Dr. Hostaše 
Jednotliví návštěvníci a skupiny nepřesahu−
jící počet 10 osob se nemusí prokazovat
potvrzením ani negativním testem!!! Skupi−
nové prohlídky s počtem vyšším než 10
osob a nejvýše 30 osob se mohou uskuteč−
nit za podmínek, které jsou uvedeny na we−
bových stránkách muzea. Návštěvníky žá−
dáme o dodržování platných protiepidemic−
kých opatření. Děkujeme. Aktuální informa−
ce sledujte na webových stránkách muzea.

Výstavy:
do 19. 9. 2021 – RETRO – výstava z dějin
hmotné kultury 60.–80. let 20. století.

Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

PAČEJOV
Kostel P. Marie Sněžné

7.8.2021 v 18 hod. – SLAVNOSTNÍ KON−
CERT KE 150. VÝROČÍ POSTAVENÍ KOS−
TELA – Kolegium pro duchovní hudbu Kla−
tovy, Consortium musicum Plzeň

HORAŽĎOVICE
Kulturní akce

6.–24.8. – MÍROVÉ NÁMĚSTÍ: MÁ VLAST

– CESTAMI PROMĚN – plakátová putovní
výstava proměn památek Plzeňského, Jiho−
českého , Karlovarského a Ústeckého kraje
včetně proměny domu čp. 19 na mírovém
náměstí v Horažďovicích 
9.–20.8. – ŠEVČÍKOVA AKADEMIE: FESTI−
VAL OTAKARA ŠEVČÍKA – koncerty, semi−
náře a workshopy
22.–23.8. – NA TRŽIŠTI: MARIÁNSKÁ
POUŤ

TLUMAČOV
Kulturní akce

11.9. ve 20.30 h – AMFI TLUMAČOV: KE−
ČUP – koncert legendy plzeňské rockové
scény

OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ na Klatovsku oznamuje, že v Domě s pečovatelskou
službou má volný byt 1+1. Bližší informace na telefonu – 376 383 156.

Dobrý den, chtěl
jsem se zeptat, zda
a jakým způsobem
odstoupit od kupní
smlouvy a žádat re−
zervační zálohu na
koupi ve výší 50 tisíc
korun zpět z důvodu
objevení se plísně na
stěnách nabízeného
bytu. Děkuji

Dobrý den, proces od−

stoupení od kupní

smlouvy rozhodně není

jednoduchý, resp. tako−

vou možnost, pokud

jste si nesjednali ve

smlouvě i jiné, upravuje

přímo zákon. Plíseň na

zdi mezi ně však s  vel−

kou pravděpodobností

nepatří. Takové vady 

řeší institut odpověd−

nosti za skryté vady vě−

ci. Pokud tedy chcete

namítat tuto vadu jako

skrytou, tedy vadu, kte−

rá nebyla zjevná při

prohlíd ce nemovitosti

a je v takovém rozsahu,

že výrazně zhoršuje

či zcela znemožňuje

užívání věci, pak mohu

jen doporučit vypraco−

vání znaleckého posud−

ku a následně prostřed−

nictvím advokáta vymá−

hání náhrady škody.

Děkujeme za dotaz, 

Váš Realitní Ombuds−

man

Dotaz zodpověděl 

JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Mohu odstoupit
od kupní
smlouvy kvůli
plísni v bytě?
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OTÁZKA: Napojení pozemku na
inženýrské sítě. Kdo to zaplatí?
ODPOVĚĎ: Voda, elektřina,
plyn, odpady, telekomunikační ve−
dení, neboli inženýrské sítě. Větši−
nu z nich potřebuje stavebník ke
stavbě rodinného domu. Jestliže
zakoupíte pozemek tzv. na zelené
louce, který inženýrské sítě nemá,
čeká vás jejich vybudování. 

Výstavba 
Zasíťované pozemky mají přivede−
né přípojky sítí na hranice pozem−
ku. Složitější je, pokud sítě sice na
hranici pozemku jsou, ale nemají
kapacitu novou přípojku pojmout.
Provozovatel pak nemusí vybudo−
vání přípojky umožnit, a to zname−
ná velkou technickou překážku
pro stavbu domu. Nejnákladnější
je vybudování sítí na pozemku tzv.
na zelené louce. 

Kde zjistit stávající sítě
Pokud kupujete nezasíťovaný po−

zemek, je třeba si ověřit kapacitu
sítí a možnost přípojky na staveb−
ním úřadě a u jednotlivých provo−
zovatelů. Některé obce mají digi−
tální technickou mapu, v níž lze
rovněž tyto informace zjistit. Bohu−
žel, dosud neexistuje přehledný
celostátní systém, kde by byly za−
neseny veškeré inženýrské sítě,
natož všechny přípojky. Takže ne−
zbývá než navštívit provozovatele
jednotlivých sítí. A i tak je někdy
obtížné zjistit přípojky staršího da−

ta, které nemusí být ani u provozo−
vatelů v dokumentaci zanesené. 

Havárii lze předejít 
vytyčením sítí 
Je třeba před územním rozhod−

nutím požádat všechny správce
sítí o vyjádření, zda je či není pro−
jektovaná stavba dotčena přísluš−
nou sítí. Druhé oslovení správců
sítí se provádí před stavebním po−
volením. Pokud některá síť na po−
zemku již vede, může správce sítě
požadovat před zahájením stavby
její vytyčení. To by měl provést po−
věřený technik. Stavebník by se
neměl pouštět do jakýchkoli po−
zemních prací bez předchozí kon−
zultace s projektantem, stavebním
úřadem a případným vytyčením
sítí. Pokud totiž dojde k havárii
v důsledku špatného vytyčení ne−
bo nedostatečných informací
správce sítě, případná škoda jde
na jeho vrub. 

Jak postupovat při 
připojení na sítě 
V případě vodovodní, kanalizační

i plynovodní přípojky vše začíná

návštěvou provozovatele přísluš−

né sítě, od něhož získá stavebník

základní informace o možnostech

napojení. Přípojky lze povolit sa−

mostatně ve stavebním řízení ne−

bo jsou součástí projektové doku−

mentace domu a jsou povoleny

společně s nemovitostí. Pro pří−

pojky do 50 m délky stačí územní

souhlas. V ostatních případech je

nutné územní rozhodnutí a sta−

vební povolení. Projekty jednotli−

vých sítí je třeba objednat u autori−

zovaných odborníků v dané obla−

sti. Pak následuje schvalovací ří−

zení a následně realizace přípo−

jek. Jednodušší práce, jako jsou

například výkopy a stavební prá−

ce, lze provést svépomocí. Ni−

cméně veškeré odborné práce

spočívající v montáži daných zaří−

zení, provozních zkouškách apod.

musí provést odborná firma, či pří−

mo provozovatel sítě. Jednodušší

je to s přípojkou elektřiny. Dle po−

slední novely energetického zá−

kona zřizuje na vlastní náklady

elektrickou pří−

pojku v zastavě−

ném území pro−

vozovatel distri−

buční soustavy.

Stavebník navští−

ví kontaktní

místo distributo−

ra a podá žádost

o připojení par−

cely. Pak dosta−

ne vyrozumění,

kdy bude připo−

jení provedeno.

Obvykle je to do

jednoho roku.

Kdo to platí 
Každá přípojka, ať jde o vodu,

plyn či kanalizaci, bude stát de−
setitisíce. Jen projekt autorizova−
ným inženýrem může přijít na 8
až 12 tisíc korun. Montáž a tlako−
vá zkouška vodovodní přípojky
vyjde na více než 10.000 korun.
Když k tomu připočtete materiál a
stavební práce, dostanete se
v každém případě nad třicet i více
tisíc korun. Přitom náklady na zří−
zení vodovodní, kanalizační i ply−
nové přípojky hradí stavebník.
Distributoři plynu nabízejí po za−
hájení odběru odkoupení přípoj−
ky za smluvní cenu. Pouze nákla−
dy na zřízení přípojky elektrické
energie jdou na vrub distributora.
Stavebník hradí náklady, pouze
pokud jde o nezastavěnou oblast
a přípojku v délce nad 50 metrů.
Někteří zájemci o pozemek se
často podivují, že zasíťované po−
zemky jsou podstatně dražší.
Ovšem cena za dovedení inže−
nýrských sítí na pozemek je
značnou investicí. A tak koupě
zasíťovaného pozemku může
v konečném výsledku ušetřit pe−
níze i spoustu času. 

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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Naši absolventi čtyřletých obo−
rů vzdělání na konci června
ukončili atypický školní rok
maturitní nebo závěrečnou
zkouškou. Mechanici seřizova−
či konali velmi náročnou prak−
tickou zkoušku, žáci oboru
gastronomie a kosmetické
služby konali praktickou
zkoušku formou obhajoby ma−
turitní práce před zkušební
maturitní komisí.
Závěrečné zkoušky tříletých
oborů proběhly dle jednotného
zadání a žáci konali náročnou
praktickou a ústní zkoušku
z  odborných předmětů a od−
borného výcviku.

Co řekli při loučení
Mgr. Pavla Böhmová, třídní
učitelka žáků oboru truhlář:
„Obdrželi jste Vysvědčení o závě−
rečné zkoušce, Výuční list a Eu−
ropass. Všichni jste úspěšně ab−
solvovali tento 3letý učební obor
i přes problematickou dobu on−li−
ne výuky. Prokázali jste své kvali−
ty v praktické i ústní zkoušce a

vše se ctí zvládli. Máte
možnost se do naší školy
vrátit v  rámci odborného
kurzu dalšího vzdělávání
Práce na CNC strojích
v truhlářské praxi.“
Ing. Miroslav Jílek se
jako třídní učitel roz−
loučil s absolventy
oboru kuchař – číšník
při slavnostním předává−

ní výučních listů těmito

slovy: „Jsem rád, že
jsem byl vaším třídním
učitelem. Úspěšně jste
završili tříleté studium,
které vás řádně připravilo
pro další etapu v  životě.
Na naší škole jste získali
pro vstup do pracovního
procesu dostatek cen−
ných, odborných i teore−
tických znalostí. Nyní je
na vás, jak je využijete
v praxi. Přeji jen to nej−
lepší a co nejvíce spoko−
jených zákazníků.“
S absolventy oboru ka−
deřník se rozloučila tří−

dní učitelka Jolana Fia−
lová: „Jste připraveni na
práci v  malých či velkých
kadeřnických salónech
a studiích. Předností obo−
ru kadeřník je rozvinutí
manuální šikovnosti, vku−
su a  estetického cítění.
Připravili jsme vás posky−
tovat špičkové kadeřnické
služby šité na míru potřeb
zákazníka.“ 
Absolventům oboru ka−
deřník byl nabídnut pro−
nájem plně zařízeného
kadeřnictví pro dvě ob−
sluhy se zavedenou ši−
rokou klientelou v těsné
blízkosti náměstí ve
Kdyni.
Ing. Zdeněk Pitner, třídní
učitel absolventů oboru
obráběč kovů: „Prošli jste
si všemi disciplínami – od
pilování, tedy ručního ob−
rábění, až po práce na
soustruzích a frézkách jak
klasických, tak řízených
CNC. S  potěšením 4

Ohlédnutí ředitelky SOU v Domažlicích
a Stodě Mgr. Zdeňky Buršíkové

za ukončeným školním rokem

Jiří Hruška na 5osém frézovacím centru s  řídicím
systémem Sinumerik ve školních strojírenských díl−
nách vyrábí zadaný soutěžní dílec.
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4 můžeme konstatovat, že v zá−
věrečných zkouškách jste ob−
stáli a jste kvalitně připraveni do
výrobního procesu.“

Pilotní projekt CNC 
frézování v soutěži 
Skills Czech Republik
Naše škola se v  letošním roce

zúčastní pilotního projektu CNC

frézování s  mezinárodním for−

mátem soutěže. Jedná se

o soutěž v  odborných dove−
dnostech v programování v ří−
dícím systému a samotnou vý−
robu zadaného soutěžního díl−
ce. Soutěže se účastní absol−
vent maturitního oboru me−
chanik seřizovač Jiří Hruška.
Má již zkušenosti ze dvou sou−

těží. Na soutěži Mladých progra−

mátorů při brněnském veletrhu

v roce 2019 se umístil celkově

ze všech soutěžících v republice

na 2. místě a v letošním roce se

umístil se svým týmem v soutěži

SINUMERIK CUP 2020 na 2.

místě. Věříme, že se popere

i v této nové mezinárodní soutě−

ži o co nejlepší umístění. Letošní

rok 2021 bude pro absolventa

pilotní soutěží a budeme doufat,

že se v příštím roce prosadí

v mezinárodní konkurenci.

Našeho absolventa podporuje
kromě naší školy také místní
strojírenská firma Domako
s.r.o., ve které má možnost

konzultace k  technologii obrá−

bění, volbě nástrojů a řezných

podmínek.                             (pi)

Plánování mezinárodní spolupráce SOU
v Domažlicích a Berufsschule v Chamu
Pokud na podzim dovolí pandemická situace, mohou se žáci ma−
turitního oboru mechanik−seřizovač těšit na jazykové kurzy a od−
borné praxe v sousedním Bavorsku. V dnešním multikulturním svě−
tě je důležité, aby se žáci dokázali domluvit v cizím jazyce a zaho−
dili ostych, proto připravujeme ve spolupráci s Berufsschule Cham
také sportovní aktivity a seznamovací projekty i pro další učební
obory – kuchař−číšník, truhlář. Díky těmto česko−bavorským vý−
měnným akcím se naši žáci zdokonalí nejen v cizím jazyce, ale po−
znají také německé socio−kulturní prostředí a tamější zvyklosti. 



O úspěšné spolupráci Plzeň ského
kraje a Krajské hospodářské ko−
mory se všeobecně ví. Na prospe−
ritě podnikatelské obce mají totiž
zájem oba dva krajské subjekty.
Své o tom ví zejména dlouholetá
ředi telka Krajské hospodářské
komo ry Mgr. Radka Trylčová, kte−
rá je zároveň zastupitelkou Plzeň −
ské ho kraje. Proto jsme se právě
jí zeptali, co je v obou oblastech
jejího působení nového.

n Paní ředitelko, za měsíc uplyne
rok od chvíle, kdy začala v Plzni
společnost MEA Metal Applica −
tions s.r.o. stavět novou výrobní
halu v těsném sousedství věznice.
Můžete přiblížit tento záměr z Va−
šeho pohledu?
q Situace na trhu práce je řadu let
problematická. Chybějí pracovníci
na mnoha pozicích, a  tak se logic−
ky nabízí možnost zaměstnávat
vězně, což také pomáhá k jejich
reso cializaci. Převážet vězně do fir−
my a zaměstnávat je má svá spe −
cifika a bezpečnostní hlediska. Ide−
ální je nabídnout takovou výrobu,
kterou může odsouzený provádět
ve věznici, ale takových činností
moc není. 

U nás v Plzni se podařilo to, že
v areálu Věznice Plzeň byl prostor

a díky dlouhodobé spolupráci
s MEA Metal Applications s.r.o. se
vybudovala výrobní hala, která za−
městná ve třísměnném provozu až
300 odsouzených přímo v areálu.

Tento projekt je ojedinělý v ČR a těší
mne, že jej MEA jako člen krajské
komory zrealizovala a další členská
firma Berger Bohemia a.s. postavila.

n Víte něco o tom, jak bude zajiš−
těna bezpečnost a ochrana?

Samozřejmě, že i stavba byla
specifická, na rozdíl od jiných hal, je

zde řada bezpečnostních a ochran−
ných prvků, než najdeme v jiném
průmyslovém závodě.

Odsouzení budou například při−
cházet do haly prostřednictvím nově

vytvořeného propojovacího
bez pečnostního koridoru, jenž
spojí hlavní areál věznice s are−
álem nové haly.
n V posledních letech veřej−
nost, ale zejména střední tech−
nické školy zaujal projekt na−
zvaný „Tatra do škol“. Pokud
vím, tak se zapo jili také stu −
denti SPŠ dopravní v Plzni−Kři−
micích. S jakým výsledkem?
q Studentům se podařilo s je−
jich peda gogy pod vedením čtyř
firemních specialistů dokončit
montážní práce na nákladním
automobilu Tatra Phoenix. Cel −
kem se na finalizaci podí lelo
7 žáků čtvrtých a třetích ročníků
oborů Autotronik a Mechanik
opravář motorových vozidel. 

n V čem je tento projekt jedi −
nečný?
q Tak především se jedná o pro −
pojení teoretické výchovy s praxí.
A po tom  nejen zaměstnavatelé,
ale i školy léta prahnou. Studenti do−
stali možnost nahlédnout do reálné−
ho světa nákladních automobilů a
dost možná, že je tento projekt
ovlivní i v rozhodování o další pro−
fesní dráze. V neposlední řadě je dů−
ležitý fakt, že se jedná o spolupráci
s českým výrobcem automobilů.

n Nejen v našem kraji stále volá−
me po nedostatku technických
kádrů, myslíte si, že tento projekt
je jednou z možných cest?
q Domnívám se, že by podobné
projekty měly následovat. Jde ale
o odvahu škol, respektive ochot−
ných pedagogů a o důvěru firem do
procesu studenty ‘pustit’. I pro ně
je to náročné ale důležité, když vidí,
že jejich úsilí má smysl a přináší
užiteč ný výsledek.

n Bude vyrobený vůz sloužit 
škole?
q Automobil čeká ještě montáž
nástav by a slavnostní předání ko−
nečnému uživateli, totiž Správě
a údržbě Plzeň ského kraje.

n V této souvislosti mě napadá
i propojení se soutěží Stavba roku
Plzeňského kraje. Opět stavební
obory nejsou právě v hledáčku
mladých lidí, že…
q Je to asi tím, že spíše než výuční
list chtějí mladí maturitní vysvědčení
a místo náročné práce venku dávají
přednost zaměstnání v kanceláři.

n Naproti tomu všemu se soutěž
Stavba roku těší značné popula −
ritě. Čím to podle Vás je?
q Lidé se rádi dívají na hezké věci,
není jim lhostejné, jak okolní krajina
a prvky v ní vypadají, a oceňované
stavby často jsou na pohled zajímavé

a krásné. Nicméně jen design hodno−
cen není. Cílem soutěže je seznámit
nejširší odbornou i laickou veřejnost
s úrovní stavitelství a archi tektury
v celém Plzeňském kraji.

n Jak se díváte na hlasování
veřej nosti? Přiznám se, že osob−
ně bych hodnotila jenom vnější
vzhled a možná význam stavby, ale
na technické hodnocení bych si
rozhodně netroufla…
q Hlasování veřejnosti vnímám ja−
ko zásadní doplnění k hodnocení
odborné poroty. Ta hodnotí dle řady
kritérií, jako je kvalita investičního
záměru, začlenění  stavby do okolí,
kvalita veřejného prostoru vytvo −
řeného stavbou, spokojenost sta −
vebníka a uživatele, bezbariérovost
nebo přijetí veřejností. 

Mgr. Radka Trylčová

s

V bývalém kaolinovém dole 

Hospodářská komora podporuje i začínající podnikatele

S ředitelkou Krajské hospodářské komory Radkou Trylčovou

o zaměstnávání vězňů i o projektu 
„Tatra do škol“
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n Cení si vyhodnocené stavi−
telské firmy nebo architekti uděle−
ného uznání?
q Pokud vím, tak si pokládají za
čest se soutěže zúčastnit. Hlásit se
mohou stavby nové i rekonstruova−
né, urbanistické realizace veřejného
prostoru, úpravy krajiny, pozemní
bytové i nebytové budovy, inženýr−
ské a dopravní stavby, specifická
stavební díla.

A jde také o povznesení staveb−
nictví a stavebních oborů. Doufáme,
že Stavba roku přispěje a bude mo−

tivací pro mladé, abychom neměli
nedostatek šikovných řemeslníků,
truhlářů, zedníků, elektrikářů, stav−
byvedoucích, projektantů a archi−
tektů, aj.

Prostě stavby jsou něco, co prav−
děpodobně přetrvá i pro další ge −
nera ce, tak se tedy snažme, ať po
nás zůstanou nezapomenutelné
skvosty, kterých si budoucí genera−
ce budou vážit.

Radka Trylčová předává jedno z ocenění Stavby roku

s
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Začátkem roku 2020 jsem předpově−
děl, že záležitost s kovidem je tématem
na 2–3 roky a 5 let se bude o něm psát.
Protože problém trvá, sáhl jsem po sta−
ré užitečné knize „Nemoc jako
symbol“ z roku 1996 od
Dr. Rudigera Dahlke−
ho. Autor chápe ne−
moc jako smyslu−
plné dění, jako
prostředek du−
še, kterým lze
převést neřeše−
né duševní
konflikty do vě−
domí. 
P ř e d c h á z e j m e
hromadění emocí
tím, že se naučíme být
odvážným, postavíme se če−
lem k rozčilujícím a sporným tématům
a konfliktům, chopíme se ožehavých
témat a činíme rozhodnutí. Zkrátka ve−
zmeme život útokem, přestaneme uhý−
bat a převezmeme za něj zodpověd−
nost. V zásadě je důležité usmířit v so−
bě princip agrese a objevit jeho pozitiv−
ní stránky jako odvahu, ochotu kon−

frontace, smělost a dělat rozhodnutí ve
smyslu boje o život. Zásadně uznat, že
lidské bytí je spojeno s konflikty.
Přesně to vystihuje můj postoj k dané

situaci. Proto píši zásadně pozitiv−
ně a snažím se šířit pozitiv−

ní myšlení, protože nej−
enom podle mé teo−

rie platí, že všech−
no máme v hla−
vě.
Ko r o n a v i r u s
nezmizí, stejně
jako nezmizelo
dalších dvanáct

nevyléčitelných
infekcí, o kterých

se ví dlouhou dobu. 
Výrazně přispět v boji

s pandemií koronaviru by
mohli vědci z australského institutu pro
lékařský výzkum QIMR Berghofer. Po−
dařilo se jim vyvinout dvě léčiva. Jedno
by mělo bránit, aby se člověk vůbec
nakazil. Druhé zamezovat v dalším ší−
ření kovidu, pokud už je někdo infiko−
vaný. Teď je čekají klinické studie
a vědci věří v úspěch.
Jsem přesvědčen, že tento lék by
mohl vyřešit i některé stávající neléči−
telné infekce, kterým se už pozornost
nevěnuje, i když hodně znepříjemňují li−
dem život (např. chlamydie, borelióza).
Tento lék lze považovat za pozitivní im−
pulz v boji proti pandemii. Bez ní by pa−
trně nevznikl, nebo ne tak brzo. 
Zatím může každý bojovat o svůj do−
brý imunitní systém mnou doporuče−

nými metodami, což je akupresura (zá−
pěstí na zápěstí 22 minut, 2x týdně) a
tím udržíme organismu otevřený pro
příjem energie, vitamínů a minerálů.
Dále doporučuji nechat si (2 x ročně)
odblokovat páteř chiropraktikem) a uží−
vat vitamíny a minerály. 

SAMOTEST 1: 
Jaké Vás napadne číslo z čísel 1, 2,
3, 4, 5? Odpovědi na samotesty naj−
dete na konci článku.

Předpokládám, že díky proočkova−
nosti další podzimní vlna pandemie ne−
bude tak problematická, jako v minu−
lém roce. Horší budou mutace a ty přij−
dou. Takže stále budeme žít v nejistotě
a s tím je nutné se naučit žít. 

SAMOTEST 2.: 
Jaké vás napadne písmeno z mož−
ností G, U, T?

Hůře to vidím s důsledky pandemie.
Vytratila se radost ze života, plánování
radostné budoucnosti, jsou katastrofál−
ní vztahy mezi lidmi, panuje strach, ag−
rese, netolerance. Jako by pandemie
odhalila to, co bylo dlouhou dobu skry−
to a pro rychlý tep doby se tak nechtělo
vidět. Najednou byl nucen se každý za−
stavit a zrevidovat život, vztah, práci,
zdraví a tak dále. Připomínám, že po−
kud máme okolo sebe jednoho negativ−
ního člověka, tak aby nás nestáhl s se−

bou do bláta, musíme to vyvážit tím, že
budeme mít okolo sebe další dvě pozi−
tivní osoby. Proto jsem v  jedné knize
napsal, že když je negativní rodina, lze
se zachránit jen útěkem hodně daleko
(to udělala např. Madonna). Pokud je to
v pracovním kolektivu, je to jednoduš−
ší, můžeme snadno odejít. 
Minulý rok bylo naštvaných cca 65%

populace. Naštěstí teď už je to jen cca
30% naštvaných lidí v Česku, takže se
situace stabilizuje.
Změna a pohyb je život. Vše špatné je
pro něco dobré. Vždy jsme jednou na−
hoře, jednou dole (klasická sinusoida).
Každá krize je hnacím motorem úspě−
chu. V  této souvislosti připomenu
jedno čínské přísloví: Zlenivět lze za tři
dny, ale dostat se z toho může trvat až
tři roky.
Všem přeji hodně pohody, štěstí,
radosti, zdraví. Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Odpověď na samotest 1: 
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
jak dbáte o své zdraví. Odpověď je
jak známkování jako ve škole. Kdo
řekl 1, 2, tak super.

Odpověď na samotest 2: 
Na nevědomé úrovni jsem se ptal,
jak zvládáte psychicky současnou
situaci (od r. 2020 doposud). Kdo
odpověděl G, tak nezvládá vůbec,
kdo řekl U, tak zvládá na půl, kdo
odpověděl T, neměl by mít pro−
blém, zvládá vše dobře.

a nejsou schopni se z tohoto „ochrnutí“ vysvobodit,“

„Připadá mi, že mnoho lidí bylo
„uštknuto jedem pandemie“ 

sdělil nám svůj pocit známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda
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NOČNÍ klub DANDY v Klatovech−
Lubech přijme společnice od 18
let. Možno i formou brigády v týd−
nu nebo jen víkendy. Bezplatné
ubytování, slušné výdělky. Tel.:
604445413. RR 21469

POMOHU s péčí o seniora. Pečo−
vatelka s  praxí z  Klatov. Tel.:
704702834. RR 21574

HLEDÁM zručného muže pro vý−
pomoc na zahradě se dřevem,
natíráním a různými pracemi.
Tel.: 605843311. RR 21547

PŘIJMU k sobě dvě zdravé, proti
covidu očkované ženy. Štíhlou i
vnadnou silnější, věk nerozhodu−
je 18 – Xlet. Spolehlivost, čistota,
vlídné jednání. Masáže nebo ero−
tické službičky, většinou ve dne,
kde?. V luxusním diskrétním bytě
u centra města, s  terasou a za−
hradou. Jsem zkušená žena, po−
mohu, domluvíme se. Jen bez
drog a alkoholu. Peníze denně.
Pište SMS na tel. č. 604737781,
ozvu se. PM 21106

URGENTNĚ hledáme k prodeji byty
do 70 m2 v panelových i cihlových
domech v  Klatovech a Domažli−
cích. Máme připraveny investory
(přímé kupce) s  hotovostí. Celá
transakce je dokončena v  řádech
dnů. Možnost vyplatit zálohu pře−
dem. Exekuce či zástavy vyřešíme.
INSTINKT REALITY s.r.o., VOLEJ−
TE ZDARMA 800737309. PM
21022

NUTNĚ poptáváme ke koupi pro
rodinu lékaře byt 3+1 s  lodžií
v Klatovech. Podmínkou je pouze
vyšší patro, nikoli přízemí. Byt mů−
že být v  jakémkoli stavu i rekon−
strukci. Cena do 3 mil. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM 21023

PRODÁM byt 2 + 1 o velikosti 57
m2, druhé patro v Klatovech. Vý−
tah, sklep, sušárna, kolárna.
Možnost parkování před domem,
KTV, internet. K  nastěhování sr−
pen 2021,Klidná lokalita. Pouze
přímému zájemci. RK apod. ne−
volat! Cena 2 500 000,− Kč. Tel.:
775975987 PM 21122

1 ROK používané dveře levé i pra−
vé 60−70−80. Barva olše a bílá.
Cena od 100 do 700 Kč. Letošní
kuřata, cena dohodou. Plynový
sporák zn. Amico, cena 500 Kč.
Tel.: 721216369. RR 21546

PRODÁM kvalitní české dřevěné
pelety. Certifikát EN plus A1. 6
mm z  pilin ze smrkového dřeva.
Paleta = 1050 kg = 70 pytlů po
15 kg. V Plzeňském kraji DOPRA−
VA ZDARMA. Tel. 604575136.
PM 21002

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

PRODÁM pozinkovanou ná−
drž na podvozku 2 až 6 tisíc
litrů ve velmi dobrém stavu.
Levně. Tel.: 604589329 RR
21077
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM  IBC Nádrž 1000
litrů, na paletě v ochranné
kleci, rozměry: 120x100 cm
výška 120cm, váha cca. 65
kg, pěkné čisté od 1.600 Kč,
k odběru v Klatovech. Info
na tel. 722660668. RR
21002
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Tam mezi hvězdami jsi
někde Ty, na koho ni−
kdy nezapomeneme.
Dne 13. srpna 2021
uplynou 2 roky ode

dne, co nás navždy

opustil náš manžel,

tatínek, dědeček a

pradědeček, pan

Karel Kanta z Klatov.
Prosíme vás, kteří jste ho znali, o tichou
vzpomínku. Stále vzpomínají manželka Mar−
cela, dcery s rodinami a ostatní příbuzní. 

RR 21478

Čas mírní bolest, ale
nedá zapomenout.
Dne 23. 8. 2021 vzpo−

meneme 30. smutné−

ho výročí, kdy nás na−

vždy opustila paní

Anna Soušková
roz. Wiendlová

z Nýrska.
Děkujeme všem, kdo vzpomenete s námi.
S láskou a úctou stále vzpomíná rodina.

RR 21527

Už jen kytičku a zapálit
svíčku na Vašem hro−
bě můžeme dát a tiše
vzpomínat.
Dne 3. 8. 2021 by se

85 let dožila paní

Marie Houdková.

Dne 16. 8. 2021 by

se 65. narozenin dožil

pan

Jaroslav Houdek.
Nikdy na Vás nezapo−
meneme. Marcela
Houdková a Pavel
Houdek s rodinou.                       RR 21446

Tak, jak z Tvých očí
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 9. 8. 2021 uply−

ne 1. rok od chvíle,

kdy nás navždy opus−

tila maminka, sestra,

paní

Anna Špetová ze Švihova,
která by 12. 8. 2021 oslavila 65. narozeniny.

S úctou a láskou vzpomínají syn Vašek a
bratr Fanda s rodinou.                    RR 21450

Z očí jste odešli, ale v srdcích nás všech
stále zůstanete.

Dne 17. srpna 2021 uplyne 5 let, co nás

opustila paní

Anna Kolářová z Čachrova
a 24. ledna 2021 uplynulo 17 let, co nás

opustil pan

Stanislav Kolář z Čachrova.
S láskou stále vzpomínají děti Anna a Stani −
slav s rodinami.                                   RR 21510

Dne 28. července
2021 uplynulo 8 let

od úmrtí pana

Josefa Tauška
z Nýrska.

Vzpomínají manželka
a dcera s rodinou,
bratr s rodinou.

RR 21509

30. srpna 2021 uply−

ne 10. smutný rok

ode dne, kdy nás na−

vždy opustil náš milo−

vaný tatínek, dědeček

a pradědeček, pan 

Jaroslav Bulka
z Nýrska.

Za tichou vzpomínku
děkuje rodina. RR 21493

Dne 29. 7. 2021 uply−

nul 1. smutný rok, kdy

nás navždy opustila

manželka, paní

Marie Janotová
z Neznašov.

S láskou vzpomínají
manžel, bratr s rodi−
nou a ostatní příbuzní. 

RR 21511

Dva roky utekly jak vo−
da, zdá se to být jako
dnes, v uších zní ta
bolestivá slova, že jsi
odešel, a nevrátíš se
zpět.
Dne 12. srpna 2021
uplyne druhý smutný

rok  ode dne, kdy nás

navždy opustil pan 

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

RR 21494

Dne 6. 8. 2021 uply−

ne páté výročí úmrtí

pana

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

RR 21541

Letos 5. srpna uplyne

třetí smutný rok, kdy

nás opustila maminka,

manželka, babička a

kamarádka, paní 

Růžena Voráčková
z Vlčnova 

u Zavlekova.
Stále vzpomínají man−

žel Pepa a dcery s rodinami. RR 21550

Kdo byl milován, nebu−
de nikdy zapomenut.
Naše maminka

Magdalena 
Dolejšová

zemřela 11. 2. 1982.

Tatínek 

Ludvík Dolejš 
zemřel 8. 8. 1982, 

Ježovy.

S láskou vzpomínají
dcery Marie, Anna,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.

RR 21516

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel, za
ruce, které tolik pomá−
haly. Děkujeme za to,
že jsi byl, za každý den,
který jsi s námi žil.
Dne 18. 8. 2021 uplyne

desátý smutný rok od

chvíle, kdy nás navždy

opustil pan

Václav Bulín ze Skelné Huti.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje man−
želka a děti s rodinami.                    RR 21521
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Dne 8. srpna 2021
uplyne 30 let od tra−

gické smrti našeho

bratra, švagra a strý−

ce, pana

Josefa Neumanna
ze Švihova.

Stále vzpomínají bratr
Jiří, švagr Jan a nete−
ře Libuše a Jana. Děkujeme všem, kteří
vzpomenete s námi.                       RR 21515  

Dne 3. srpna 2021
uplyne 1. smutný rok

od chvíle, kdy nás ve

věku 89 let navždy

opustil pan

Josef Balák 
z Drslavic.

S láskou vzpomíná
celá rodina. RR 21520

Už jen kytičku na hrob Ti
můžeme dát, pokoj  a
klidný spánek přát.
Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
10. 8. 2021 uplyne 10.

rok, kdy nás opustil man−

žel, otec, bratr, strýc pan 

Václav Šlahunek ze Železné Rudy.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. 

RR 21519

Tak jak z Tvých očí zá−
řila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 7. srpna 2021
uplynou čtyři smutné

roky od chvíle, kdy

nás navždy opustila

paní 

Jaroslava Hřebcová z Nýrska. 
S láskou a velkou bolestí stále vzpomínají
rodiče Jaroslava a Ladislav, manžel Jiří,
bratr Ladislav s rodinou, dcera Petra s příte−
lem, dcera Jaroslava s rodinou a ostatní pří−
buzní.                                             RR 21523

Nezemřel jsem, neboť
vím, že budu žít stále
v srdcích těch, kteří mě
nepřestanou milovat.
Dne 15. srpna 2021
uplyne 6. smutný rok

ode dne, kdy nás na−

vždy opustil manžel,

syn, otec a dědeček, 

pan Miroslav Lajpold.
S hlubokou láskou a úctou vzpomínají man−
želka Dagmar, matka Marie, dcera Miroslava
a syn Radek s rodinami. Za tichou vzpomín−
ku všem děkujeme.                        RR 21512

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvilič−
ku postát a vzpomínat.
Dne 22. srpna 2021
tomu bude 10 let, kdy

nás navždy opustil mi−

lovaný tatínek a děde−

ček, pan

Václav Suda 
z Klatov.

S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn
Václav, dcera Mirka s rodinami a bratr Josef
s rodinou. Děkujeme všem, co si vzpome−
nou s námi.                                       RR 21551

Dne 11. srpna 2021
uplyne 1. rok, kdy nás

navždy opustil pan 

František Bošek 
z Bíluk. 

S úctou a láskou vzpo−
míná manželka Zdeňka
a děti s rodinami.
Všem, kteří si vzpome−
nou s námi děkujeme. 

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

Zdá se mu o těch,
které miloval a kteří

milovali jeho.
Dne 20. srpna 2021
uplyne 10. smutný rok

od chvíle, kdy nás na−

vždy opustil

pan Vojtěch Břečka z Poborovic. 
S úctou a láskou vzpomínají manželka 
s rodinou.                                        RR 21525

RR 21522

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

nám dal, půl našich srdcí jsi s sebou vzal.
Dne 13. 7. 2021 uplynuly 4 roky od chvíle,

kdy nás navždy opustil náš milovaný, pan

Jiří Holý.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie,
dcery Janina a Marie s rodinami a sestra
Alena s rodinou.                              RR 21528

Dne 4. 8. 2021 uply−

nul první rok, kdy nás

opustil manžel, tatí−

nek, dědeček a pra−

dědeček, pan 

Josef Hynek.
Stále vzpomíná man−
želka, dcery Jana a
Lenka s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.              RR 21508

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát, tiše vzpo−
mínat…
Dne 16. srpna 2021
uplyne první smutný

rok od chvíle, kdy nás

krátce po svých 88.

narozeninách navždy

opustil

pan Bedřich Laub z Klatov.
S láskou vzpomínají dcery, zeť a další příbuz−
ní. Za tichou vzpomínku všem děkujeme. 

RR 21530

Kdo byl milován, ne−
bude zapomenut…
Dne 7. srpna 2021
uplyne 15. smutný

rok, co nás navždy

opustila naše drahá,

milovaná manželka,

maminka a babička,

paní

Emilie Lejsková roz. Bauerová 
z Klatov.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manžel Josef, dcera Miluš a syn Josef s ro−
dinou.                                              RR 21535

Dne 8. 5. 2021 uplynulo 45 let od úmrtí pana

Josefa Hynka z Koryt.

Dne 3. 9. 2021 tomu bude již 20 let od chví−
le, kdy nás navždy opustila paní

Otilie Hynková z Koryt. 
Stále vzpomíná rodina.                  RR 21508
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Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale vzpomínky
zůstávají v nás.
Dne 5. 8. 2021 uply−

ne 30 let od chvíle,

kdy nás opustil pan

Karel Grassl
z Bezděkova.

S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami.         RR 21517

Těžké bylo se s Tebou loučit, ještě těžší je
bez Tebe žít. Zlý osud nám Tebe vzal a my tu
musíme bez Tebe žít dál. Ta rána stále bolí,
zapomenout na Tebe nám nedovolí.

Dne 29. srpna 2021
vzpomeneme 3. smut−

ného výročí, kdy nás

navždy opustil milova−

ný a drahý manžel, ta−

tínek, bratr, dědeček

a pradědeček, pan 

Josef Kaas 
z Močerad.

S bolestí v srdci vzpomínají manželka, dce−
ry s rodinami, vnoučata a všichni blízcí pří−
buzní.                                              RR 21554

Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout… 

Dne 13. srpna 2021
uplyne 20 smutných

let, co nás opustil pan 

Jaroslav Kubaň
z Milčic.

Vzpomínají synové
Jarda a Milan s rodi−
nami.            RR 21555

Jak smutno je bez Tebe,
jak dlouhý je nám čas,
rádi bychom Tě spatřili
a slyšeli Tvůj hlas. Pro
Tebe přestaly hvězdy
svítit, slunce hřát, ale
ten kdo Tě nejvíc milo−
val, nepřestane nikdy na
Tebe vzpomínat.

Dne 21. 8. 2021 uplyne druhý rok, co nás

opustil manžel, otec, dědeček a pradědeček

pan Václav Polomis 
z Janovic nad Úhlavou.

S láskou a úctou v srdci vzpomíná manželka,
rodina Polomisova a ostatní příbuzní. Kdo
jste ho znal a měl rád, vzpomeňte s námi.

RR 21537

Kdo Tě znal, ten vzpo−
mene, kdo tě měl rád,
nikdy nezapomene. 
Dne 16. 8. 2021 uply−

ne již 10 smutných let

ode dne, co nás na−

vždy opustil pan 

Ing. Vojtěch Laho
z Klatov. 

S láskou vzpomínají manželka Jája, děti
a vnoučata.                                    RR 21529

Odešel jsi tiše, jak si
osud přál, ale v srd−
cích svých nejbližších
žiješ dál.
Dne 10. 8. 2021 uply−

ne smutný rok, kdy

nás opustil pan

František Černý
z Lub u Klatov.

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

RR 21536

Dne 21. 8. 2021 uplyne 100 let od narození 

pana Emanuela Krále 
a 3. 6. 2022 by se dožila 100 let

paní Marie Králová z Bližanov.
Na naše drahé rodiče stále s láskou a vděč−
ností vzpomínáme. Syn Eman a dcera Anna
s rodinami.                                    RR 21544

Měla jsem ráda život, chtěla jsem s vámi
být, přišla chvíle zlá, musela jsem odejít…

Dne 13. srpna 2021
uplyne 12 smutných

let od tragické smrti

naší drahé maminky,

manželky, dcery, sna−

chy, sestry, švagrové

a tety, paní

Vendulky Hessové
z Vrhavče.

S láskou a úctou vzpomíná rodina. RR 21553

Ztichlo navždy srdce
zlaté, zhasl nám Tvých
očí svit, bude se nám,
náš tatínku, bez Tebe
teď smutně žít.
Dne 10. srpna 2021
uplyne 2. smutný rok,

kdy nás navždy opustil

náš drahý tatínek, dě−

deček a pradědeček, 

pan Jan Petrmichl z Lub u Klatov.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti
s rodinami a ostatní příbuzní.              RR 21556

Vydal ses na cestu,
kam chodí každý sám.
Jen dveře vzpomínek
nechal jsi dokořán.
Dne 31. 7. 2021 uply−

nuly již tři smutné roky,

kdy nás opustil pan

Václav Bláha
z Chudenic.

S úctou a láskou vzpomíná manželka, synové
a dcera s rodinami. Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.                            RR 21558

Jak smutno je bez Te−
be, jak dlouhý je nám
čas, jak rádi bychom
Tě spatřili a slyšeli Tvůj
hlas. Pro Tebe přestaly
hvězdy svítit, slunce
hřát, ale ten kdo Tě mi−
loval, nepřestane ni−
kdy vzpomínat.
Dne 8. srpna 2021

uplyne 5. smutný rok od chvíle, kdy nás na−

vždy opustila naše milovaná maminka,

manželka, babička, dcera a sestra,

paní Anna Keplová roz. Obstová.
S bolestí v srdci, láskou a úctou vzpomínají
manžel, maminka, dcera Alena s rodinou a
ostatní příbuzní.                                RR 21560

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, pokoj
a klidný spánek přát.
Dne 21. 8. 2021 uply−

ne 3. rok, co nás na−

vždy opustila naše

maminka, babička a

prababička paní

Jarmila Čadová.
Stále vzpomínají syn František a dcera
 Jaruš s rodinami.                          RR 21573

Dne 6. srpna 2021
uplyne 15 let od

chvíle, kdy nás na−

vždy opustil pan

Milan Reiser, 
rodák z Klatov.

Vzpomínají manžel−
ka, synové a ostatní
příbuzní.   RR 21577
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PRODÁM rozmetadlo na hnůj 3,5
tuny, pěkný stav cena 19.000 Kč;
přívěs podval za auto – cena
16.000 Kč. Tel.: 724003512. RR
21571

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, Pl−
zeň a okolí. Možnost naložení a za−
jištění dopravy. Tel.: 603383211.
PM 21047 

TERA−VARI s motorem Honda 160
+ valníček + radlice na sníh +
provzdušňovač PP60, zachovalé,
47.000 Kč, tel.: 602469253. RR
21559

PRODÁM mobilní buňky UNIMO,
více druhů, rozměry 6 m x 2,5m x
3 m, po montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek apod., Ej−

povickou buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech. Vnitř−
ní rozvod elektřiny vč. jističů a
osvětlení. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Slušovickou buňku, ob−
loženou palubkami. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od 25000,−
Kč. Dále prodám maringotku, ob−
loženou palubkami, zařízenou
k  okamžitému používání. Zajištění
dopravy na místo určení. Tel.:
604867469. PM 21046 

PRODÁM zemědělský stroj Škoda
180 s nakladačem a druhý bez na−
kladače s rameny do pluhu. Ve vel−
mi pěkném stavu, nový lak, cena
dohodou. Tel.: 604867469 PM
21048 

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

Dne 26. srpna 2021
uplyne 8. smutné vý−

ročí úmrtí paní 

Marie Tomanové
z Malé Vísky.

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

RR 21580

PRODÁM lis na kulaté balíky
Claas 180 Variant, variabilní
komora, řezání, cena
160.000 Kč. Tel. 604589329.
RR 20027

PRODÁM VOZNICI, napáječ−
ku, nádrž 3000 L, cena
15.000 Kč, tel. 604589329.
RR 21074
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PRODÁM dřevěné brikety RUF ob−
líbené svou vysokou výhřevností a
dobou hoření. 

1 000 kg = 4 300,— Kč. V Plzeň−
ském kraji DOPRAVA ZDARMA.
Tel. 604575136. PM 21001

VYKOUPÍME za velice slušné ceny
do vojenského muzea okupace a
osvobození západních Čech vo−
jenskou techniku (i části), moto−
cykly, automobily, helmy, daleko−
hledy, kordíky, bajonety, tesáky,
uniformy (i části), voj. boty, vysí−
lačky, vyznamenání, opasky, pou−
zdra na pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešusy, čutory,
lopatky, torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem máme i o foto−
grafie, dokumenty a časopisy. Ve−
lice děkujeme za nabídky i případ−
né dary. Army muzeum tel.:
731454110.

KOUPÍM starou vzduchovku. Po
armádě a pohraniční stráži, mas−
kované oděvy, saka, čepici, rajtky,
vyznamenání za obranu vlasti a za
službu vlasti, odznak NB, odznaky
vzorných vojáků do r. 1960 – až
3000 Kč, pilotní odznaky, odznaky
vojenských učilišť, automobilové
odznaky, plakáty a jiná vyzname−
nání, těžítka ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké uniformy a
vše z  pozůstalosti po pilotech
apod. Tel. 721730982. PM 21006 

KOUPÍM staré jízdní kolo do roku
výroby 1950, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku, staré lampy,
zvonky, starou Babetu i nepojízd−
nou, Škoda 120 M, nová zadní
světla, aj. náhradní díly. Též ná−
hradní díly Jawa, pionýr 05, 20,
21 Mustang, Babeta a Simson i
vrak. Návody na obsluhu, katalo−
gy, dobové prospekty. Tel.
721730982. PM 21007 

KOUPÍM mobilní buňku nebo ma−
ringotku i v horším stavu. Možno i
více kusů. Nabídněte. Doprava za−
jištěna. Tel: 603383211 PM 21049

KOUPÍM po Vašich babičkách vše
staré – zajímá mě smaltované ná−

dobí, formy na pečení, kameninové
hrnce, hodiny na zeď, hodinky na
ruku, dětské plechové a bakelitové
hračky, obrazy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pionýry. Prostě
vše, co se Vám již nehodí. Platím
ihned – děkuji za nabídky. Tel.
605080878. PM 21040 

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI koupím
vše staré: plechové reklamní cedu−
le, sklo, porcelán, veškeré staré
hračky, figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rámy, hodi−
ny, hodinky na ruku, pohledy, rádia,
mlýnek, hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový lustr,
formy na pečení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše ze staré
domácnosti, co bylo k  dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr i jen díly na
tyto moto! A různé jiné věci, které již
nepotřebujete. Tel. 737903420. PM
21041 

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Koupím veške−
ré staré pojízdné, nepojízdné vete−
rány, motorky, Pionýry, mopedy,
moto kola, vraky, torza i náhradní
díly – blatníky, rám, motory, sedla,
nádrže, plechařinu, tachometr, řídít−
ka, moto helmu, plechovky od olejů
a různé jiné moto věci. Nabídněte.
Tel. 605080878. PM 21042 

KOUPÍM staré bankovky, mince,
pošt. známky, vyznamenání, odzna−
ky aj. sběratelské předměty, staré
motocykly a veterány, staré bakelit.
rádio Talisman, Philips, Telefunken
aj. Hodiny, hodinky náramkové a
kapesní: Omega, Heuer, Glasshütte,
Doxa, Prim aj., se stopkami i bez.

Porcelánové 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, ne−
bo pozůstalost. Sběratel. Nabízím
solidní jednání. Tel. 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz. PM
21056

KOUPÍM chromovaný gauč, křeslo,
židli, stolek, psací stůl, skříň, lustr,
lampičku, atd., chrom může být po−
škozený. Tel. 603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz zn. Přije−
du. PM 21037

KOUPÍM hoblovku s protahem KDR
nebo Rojek. Tel. 603165320 PM
21081

HLEDÁM k doživotnímu pronájmu
nevybavený byt ( kromě kuch. linky,
sporáku, WC, umývadla a sprcho−
vého koutu nebo vany) 1+1,
1+KK, 1+0 v Plzni a okolí, v dosa−
hu MHD. Podmínkou možnost při−
hlášení k trvalému pobytu, vyúčto−
vatelné poplatky za služby. Možno
novostavba i starý dům. Nabídky
SMS zprávou na tel. 705404111
nebo na e−mail
zdenek.ondra59@seznam.cz. PM
21113

PRONAJMEME váš byt do 14 dnů.
Oslovte prostřednictvím naší kan−
celáře tisíce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s velkými fir−
mami, pro jejichž zaměstnance hle−
dáme čisté byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme pouze solid−
ní klientelu, jejíž výběr můžete sami
ovlivnit. Právní servis, převody
energií a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá! IN−
STINKT REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM 21010

PRO ZAMĚSTNANCE do obchod−
ních firem hledáme byty k pronájmu
po celé Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty. Záruka
platební schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah samozřej−
mostí. Provizi máme zajištěnu od
nájemců. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21011

KOUPÍM starší dům nebo chalupu
vhodnou k  rekonstrukci, tel.:
606916148. RR 21526

KOUPÍM rodinný domek nebo cha−
lupu, chatu v okolí Železné Rudy a
Špičáku. Možno i pozemek. Tel.:
728056738. RR 21570

PRODÁM byt 3+1, 80m2, v Kaš−
perských Horách po kompletní re−
konstrukci 2018 v osobním vlas−
tnictví, 2 patro bytového domu,
nájemné 2300 Kč/měsíc, ústřední
dálkové vytápění. 4.300.000 Kč,
RK. prosím nevolat. Tel.:
723302303. RR 21576

PENÍZE za vaši rekreační nemovi−
tost ihned! Vykoupíme vaši chalupu
či chatu v okrese Klatovy a Domaž−
lice. Podmínkou pouze vlastní poze−
mek a zavedená elektřina. Peníze
vyplácíme do tří dnů. Právní servis

zajištěn. INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800737309.
PM 21019

OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ na Klatov−
sku oznamuje, že v Domě s pečo−
vatelskou službou má volný byt
1+1. Bližší informace na telefonu
376383156.

DARUJI starší sekretář a skříň – Pl−
zeň−Bory, tel.: 728430622. RR
21552

EKOLOGICKÁ likvidace vraků osob−
ních a nákladních aut, vraky odve−
zeme a vše potřebné rychle vyřídí−
me. Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a zeměděl−
ské stroje. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup železného šro−
tu. Tel.: 604867469. PM 21052

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce nemovi−
tosti? Bojíte se, že přijdete o maje−
tek? Vše se dá řešit, nikdy není poz−
dě. Naše právní oddělení zdarma
zanalyzuje vaši situaci a najde opti−
mální řešení. Důležité je, nebát se a
začít jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA 800
737309. PM 21015

STAČÍ nám jeden měsíc na prodej
vaší nemovitosti. Svěřte nám k pro−
deji svou nemovitost a přesvědčte
se o rychlém jednání a solidním pří−
stupu našich obchodníků. Dnes za−
voláte, zítra jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21016

HLEDÁTE rychlé a bezpečné řeše−
ní? Bojíte se nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kancelář v Pl−
zeňském kraji vám vyplatíme až
80% kupní ceny vaší nemovitosti
předem. Peníze máte na účtu do 24
hodin. Neslibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o., VOLEJ−
TE ZDARMA 800737309. PM
21017

KUPUJETE NEMOVITOST? Prove−
deme vás složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost prověříme
technicky i právně a navíc vyjedná−
me maximální SLEVU! A nezaplatíte
ani korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo volejte
zdarma na 800888957. PM 21018

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli auto−
mobil, prodej – montáž, www.e−
taznezarizeni.cz, tel.: 775104121.
RR 21072

PRODÁM Škoda Roomster r.v.
2007, obsah 1.4 mpi, najeto pouze
90 tkm, šedá metalíza, benzin, kli−
ma, 4x el okna, servo, abs, 1 maji−
tel, cena : 105000,− Kč, Klatovy :
telefon: 723/439518. RR 21562

PRODÁM Mercedes−Benz C 320
diesel, r.v. 2005, obsah 3.0 diesel,
165 kw, najeto 167tkm se servisní
knížkou, koupeno v ČR, cena nové−
ho vozu v ČR byla 1.800.000 Kč,

tažné na 1500 kg, klima, el okna,
servo, centrál, 2 x klíče, kůže atd
nová stk a emise, cena: 110.000
Kč, Klatovy, Tel: 723439518. RR
21566

HONDA HORNET – S, modrá meta−
líza, objem 600 m3, spolehlivá, ce−
na dohodou, Klatovy, tel.:
607837657. RR 21543

Prodám IVECO 34−10 valník s uza−
vřenou kabinou, r. v. 1987, 2,5 D,
stk do 6/22. Cena 25.000 Kč. Tel.
603535061.

Prodám Hyunday Santa Fe, r. v.
2006, 2,2 D na náhradní díly.
Kompletní kola, pneu 90%. Tel.
603535061.

Prodám Opel Meriva OPC line, r. v.
2008, 1,6 Benzín, 97 000 km, do−
ložen poslední certifikát STK z Ně−
mecka, originál tónovaná skla, kli−
matizace, couvací čidla, vyhříva−
né sedačky, celoroční pneu 80%,
po výměně rozvodů. Cena
120.000 Kč. Tel.: 603535061. 

KOUPÍM malotraktor Holder, TK
MT8, Slavia, traktor Zetor,  může být
i v horším stavu, prosím volejte ne−
bo pište na telefon: 723439518. RR
21563

PRODÁM Škoda Octavia kombi, r.v.
2014, nový model, 1.6 tdi, 77 kw,
187tkm se servisní knížkou, alu ko−
la, tažné zařízení bajonet, palubní
počítač, parkovací senzory, ton ok−

na, 1 majitel, hagusy, sklápěcí zr−
cátka, velice dobrý stav, cena:
193000,−, Klatovy, telefon:
723439518. RR 21565

PRODÁM Škoda Fabia, r.v. 2005,
obsah 1.2 htp, zelená barva, nová
stk a emise, cena: 45000 Kč, tele−
fon: 723439518. RR 21564

PRODÁM Renault Clio, r.v. 2007, 5
dveří, obsah 1.6 benzin, klima,
ABS, al okna, servisní knížka, naj−
eto 133tkm, servo, nová stk a emi−
se, cena: 69000,−, Klatovy, telefon:
723439518. RR 21567

KOUPÍM historický motocykl nebo
moped i nepojízdný. Tel.
608773933 PM 21082

50LETÝ, rozvedený chlap z vesnice
hledá ženu pro společnou cestu ži−
votem. Děti vítány. Tel.:
605251057. RR 21524

MUŽ 65/178/87 kg hledá ženu pří−
jemného vzhledu, ne silnou, do 60
let, k pěknému přátelství, později
se třeba uvidí, zda vážnější vztah.
Sušice a okolí. Volejte nebo SMS
na: 778305131.

HLEDÁM vážné seznámení, ženu
55–59. Taky upřímnost a toleranci.
Nejhorší je samota. Čím je člověk
starší, o to je to horší. Klatovy a
blízké okolí. Tel.: 774843196. RR
21531

NAJDE se hodná upřímná neku−
řačka, neočkovaná žena důchod−
kyně DO−KT, samota je zlá, vdovec
64/178, tel.: 734808983. RR
21540

KOUPÍM DVOURYCHLOSTNÍ
BABETU. Tel. 604589329.
RR 21076

JAWA, ČZ, MANET, STA−
DION… Koupím staré čes−
koslovenské motocykly
všech značek, v jakémkoliv
stavu i jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti. Slušné a
seriozní jednání. Tel.:
607946866. E−mail:
klsp@seznam.cz.  RR 21091

VYKLÍZECÍ PRÁCE – kom−
pletní vyklizení, odvoz a likvi−
dace různého odpadu, dále
možnost vymalování. Nezá−
vazná prohlídka je
zdarma.Tel. 603512322, e−
m a i l :
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 21031 

KOUPÍM pozemek, dům,
chalupu, usedlost. V klidném
prostředí, blízko lesa, výhled
na krajinu. Nejsem realitka.
Rychlé jednání, právní servis
zajistím. tel. +420
731411411. RR 21514

KOUPÍM a dobře zaplatím
staré pivní lahve s vylitými
nápisy. Za lahev do sbírky
zaplatím i několik tisíc Kč.
tel. 606245515. RR 21481

KOUPÍM různé předměty ze
starého koloniálu, restaurace,
obchodu, ordinace, kanceláře
–nábytek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, nádoby,
plechovky, plakáty, flašky, a
jiné.Vše staré, spojené se
Starým Plzencem: pohledni−
ce, foto, plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322, pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM 21032

NÁBYTEK našich babiček vyr.
do r. 1975 VÝKUP − (chromo−
vaný, dýhovaný, selský), lus−
try, lampy, obrazy, hračky, ho−
dinky, vyznamenání, odznaky,
a jiné. Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.: 603512322 pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM 21030

SBĚRATEL koupí staré moto−
cykly ČZ, JAWA, OGAR, skútr
ČZ, moped STADION i jiné
značky, kompletní i nekom−
pletní, torza, rámy, motory,
blatníky, staré technické prů−
kazy a jinou technickou do−
kumentaci aj. Přijedu a za−
platím na místě. Nabídněte,
určitě se domluvíme. Tele−
fon: 603237242, e−mail: fle−
met@seznam.cz. RR 21428

KOUPÍM jakýkoliv funkční
traktor i bez SPZ. Tel.:
604589329 RR 21075

Blahopřání
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HLEDÁM ženu a přítelkyni z Domaž.
a okolí, věk 65 až 72, pro vážný
vztah plný porozumění a důvěry.
Auto a řid. průkaz vítán. Ne kuřačku.
Tel.: 703341329. RR 21542

NAJDI muže v Bavorsku.
www.vdejsedobavorska.cz

702891012.

SVOBODNÝ, bezdětný muž, 57 let,
učitel, hledá hodnou, mladší ženu,
pro společný život na vesnici (Pře−
šticko). Tel.: 606633001. RR 21569

53/180 pohodář hledá pohodářku.
Věk a stav nerozhoduje. Tel.:
607467062 PM 21121

62 LETÝ NEKUŘÁK a abstinent hle−
dá k  vážnému seznámení nezada−
nou ženu ve věku 39–58 let. Nejdří−
ve schůzky o víkendech, později po
seznámení trvalý společný život.
Očekávám ochotu po seznámení
přistěhování ke mně. Já jsem ocho−
ten se přestěhovat pouze do Plzně
v případě uzavření manželství. Od−
povídat SMS zprávou na tel.:
705404111 nebo na e−mail zde−
nek.ondra59@seznam.cz. PM
21114

NAJDU TĚ? Vdova okolo 60 let hle−
dá ještě vitálního muže. Vdovec ne−
bo rozvedený, věk 58–68 let, výška
nad 170cm. Ve dvou je život hezčí a
není nudný. Setkání napoví. Tel.:
724676892. RR 21518

ŽENA středního věku hledá vysoké−
ho muže pro krásné chvíle života.
Tel.: blanka2021@email.cz. RR
21548

JSEM žena 65 r., 170 v., pohled.,
rozvedená, společ. plná lásky, intel.
Ráda poznám pána přim. věku vyš−
ší pos. intel. společ. s autem a po−
hledného, který bude mít čas na vý−
lety, posezení a do přírody. Pro mi−
lování, lásku a mít romantický plný
lásky vztah. Jen v blízkosti Sušice.
Tel.: 604442915. RR 21549

HLEDÁM vážné seznámení s mu−
žem do 65 let, který má vyřešenou
minulost. Upřednostňuji důvěru,
upřímnost a toleranci. A osobní set−
kání. Plzeň a okolí do 30 km. Volat
na tel.: 775497976 PM 21005

ŽENA 63 r. by ráda našla touto ces−
tou kamarádku z Klatovska na různé
aktivity. Tel.: 704702834. RR 21575

DŮCHODKYNĚ 76 let pohodová,
zdravá by velice ráda poznala pána
nebo paní jako kamarádku, kteří se
také cítí osaměle a ještě by měli ve−
dle sebe rádi společnost kamarád−
ky či přítelkyně. Čas ubíhá rychle,
tak proč si ho ještě neužít? Tel.:
734720159. RR 21572

CHCETE POSTAVIT PLOT? Nabízí−
me kompletní realizaci oplocení.
Přijedeme – zaměříme – naceníme
– zajistíme materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu užívat bez−

pečí vašeho domova. Volejte:
733710319, pište:  bezdek@plota−
na.cz, navštivte: www.plotana.cz.

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

NABÍZÍM stříhání živých plotů,
prořezávání ovocných stromů, se−
kání trávy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086. RR 21102

KLÁŠTERKA Jiří
kolaudační revize komínů

tel.: 604871028. 
RR 21134

PROVÁDÍM zednické práce –
omítky, malířské práce, rekon−
strukce bytového jádra, obklady,
dlažby, bourací práce a další prá−

ce dle domluvy. Plzeňsko, Klatov−
sko, Domažlicko, Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.: 721757399.
RR 21191

Pozvánka: 
EKO−GASTRO−NOVINKY, které Va−

ši hosté uvítají. Výstava nové
EKO−CENTRUM Domažlice.
eko−centrum@seznam.cz.

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

Pro tebe miláčku nahá, s touhou a
smyslností jsem vzrušená ve své
postýlce, nedočkavá tvých doteků.
Můj úžasný hluboký orálek tě ce−
lého rozechvěje. Při milování se
mnou poznáš dosud nepoznanou
slast. Něha i vášeň, to jsem já. Vo−
lat a domluvit se v průběhu dne na
tel. 731002305 / na SMS nere−
aguji/ PM 21105

SYMPATICKÁ baculka, 56 let, na−
bízí rozmanité erotické služby –
orálek bez a další dle dohody
v Plzni v soukromí, diskrétně. Tel.
728645531 PM 21101

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let, prsa č.
5, přírodní klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat od 7 – 22. hod.
na tel. 773153057. PM 21089

ZEDNICKÁ PARTA provádí
rekonstrukce, strojní omítá−
ní, obklady, dlažby, jádra a
veškeré zednické práce, tel.:
723136228. RR 21037

Tel. 731 002 305
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