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Magické vykládací karty
Čím více nejistoty v životě máte, tím více se upínáte k mystickým informacím. Magické vykládací karty
od psychotronika a vizionáře Stanislava Brázdy vám odpoví na otázky, které potřebujete znát v danou
chvíli. Více info najdete na internetových stránkách: www.stanleybradley.eu

Milí čtenáři,
jen několik dní již nás
dělí od Vánoc, nej−
krásnějších svátků
v roce. Několik draho−
cenných dní, které
nám ještě dávají šanci
rychle napravit to, na
co v běžném každo−
denním tempu nezbý−
val čas, nakoupit nějaké dárky. Jistě nemusí
být nijak drahé a luxusní, hlavně když ales−
poň trošku potěší obdarované a dáme naj−
evo to, že na ně myslíme, že je máme rádi,
že nás zajímá, jak žijí, co je těší a čím tráví
svůj volný čas. Možná nám o Vánocích
zbude čas i na to, abychom jim dostatečně
naslouchali a ne jen sami mluvili.
Prosinec je měsíc krátkých dní a dlouhých
nocí, obdobím, které ještě v nedávné minu−
losti bylo i měsícem sněhových vánic a ští−
pajícího mrazu, klouzaček, stavění sněhulá−
ků a sněhových pevností pro pořádné kou−
lovačky. Když píši tento úvodník, je osmého
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prosince a za okny svítí sluníčko jako na ja−
ře. Vzduch je sice chladný, ale teploměr
ukazuje téměř 7 stupňů nad nulou. Na po−
časí s mrazem a polétajícími vločkami sně−
hu pokrývající domy i pole jak za našeho
mládí se prý máme těšit teprve v druhé
polovině měsíce. Dlouhé temné mrazivé
noci a vítr se sněhem bičující chodce i sta−
vení, to byl ten důvod probouzející v našich
předcích pradávný mystický strach ze sil
přírody a touhu oslavovat slunovrat, který
byl příslibem návratu teplých a úrodných
dní. Návratu jídla a hojnosti.
Pohanské oslavy slunovratu, jež byly
i u Slovanů později nahrazeny křesťanskými
Vánocemi a oslavou narození Ježíše Krista,
patřily ve všech civilizacích k nejvýznam−
nějším svátkům roku. Řekové slavili 25.
prosince zrození boha Slunce Hélia, Říma−
né zimní slunovrat pojali jako svátek hoj−
nosti zasvěcený Saturnovi a zrození Nepře−
možitelného Slunce. Všechny staré národy
se upínaly k tomuto magickému období
druhé poloviny prosince s touhou po návra−
tu životodárné energie, která jim jediná za−
jišťovala přežití na naší planetě. Přemýšlely
o životě a smrti, o věčnosti a pomíjivosti.
Toužily po adventu, po příchodu spasitele a
radovaly se z naděje, že se narodil, že při−
náší světlo a budoucnost.

Také my si uvědomujeme, že adventní čas
je obdobím, v němž se mobilizuje dobro,
které už bylo skoro zapomenuto, probouzí
se ochota myslet na druhé a dobro jim pro−
kazovat. A také víme, že tajemství tohoto
mystického období přináší něco z tepla
a naděje i pro ty, kteří už nedokážou věřit.
To je čas adventu, čas Vánoc a čas dárků
a slunovratu.
Určitě využijte tento předvánoční čas
k účasti na některé z mnoha společen−
ských akcí, na které jsme zváni, a které
probíhají na mnoha místech Klatovska
i Domažlicka. Já jsem měl možnost nav−
štívit předvánoční vystoupení tanečního
kroužku ZUŠ Klatovy a byl jsem nadšen
celkovou atmosférou. Z upřímné radosti
z pohybu, z kreativity dětí i jejich umělec−
kých vedoucích, z rozzářených dětských
očí i mimořádných talentů mnoha vystu−
pujících. Uvědomil jsem si, jak je důležité
snažit se o to, aby co nejvíce dětí na světě
mohlo rozvíjet svoje nadání, svoje tvořivé
schopnosti a prožívat tohle krásné období
života, v němž se upevňují základní životní
hodnoty, v klidu a míru. Každý, kdo může
pro naplnění takového cíle něco udělat,
musí se o to snažit, protože vyšší smysl
života neexistuje. Pak porozumíme i tomu,
co řekl římský filosof Seneca: „Je zhola

zbytečné se ptát, má−li život smysl či ne.
Má takový smysl, jaký mu dáme.“
Nezapomeňme také na to, že do konce ro−
ku mnoho času nezbývá. Možná je to čas
navštívit někoho, kdo na nás celý rok čekal.
Vždyť podle tradovaných staročeských po−
věr, co se nestačí napravit do konce roku,
to vás bude pronásledovat a trápit celý pří−
ští rok. Není divu, že se proto všichni snaží
dát do pořádku své vztahy, finanční závazky
a i když je ten předvánoční čas tak uspě−
chaný a neklidný, snaží se každý potkat co
nejvíce svých přátel a popřát jim do nového
roku to nejlepší.
Věřím, že stejně jako v letošním roce bude−
me se setkávat i v tom, který zanedlouho
přijde, nad stránkami Rozhledu, stále nej−
čtenějšího regionálního měsíčníku pro
okresy Klatovy a Domažlice, který se vám
snaží zpříjemňovat život a co nejlépe vás in−
formovat. Snad přijmete jako náš malý dá−
rek i tento poslední letošní Rozhled. Příští
číslo vyjde 1. února 2023 a věřím, že vás
opět po celý rok budeme těšit prospěšnými
a zajímavými informacemi.
Příjemné, klidné a výjimečně radostné
Vánoce a hodně zdraví, lásky i štěstí
všem čtenářům Rozhledu v novém roce
2023 přeje za celou redakci Karel Bárta,
šéfredaktor.
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Hledejme úspory,
ale žijme

Za zcela zásadní považuji,
abychom nemuseli omezo−
vat činnost klatovských škol
a spolků. Činnost všech na−
šich veřejných institucí musí
Po dvou letech epidemických
uzávěr přišla v letošním roce být zachována, byť zcela logicky
krize ještě daleko výraznější, s určitými úspornými opatření−
kterou asi nikdo z nás neoče− mi, která jsou v současné situaci
kával. Válečný konflikt se roz− nezbytná. Nebudou však nijak
hořel nedaleko od našich hra− drastická. Je pro nás velmi důle−
žité, aby se lidé mohli
nic. Bohužel negativně
i v příštím roce potká−
dopadl na hospodář−
vat při různých příle−
ství země. Především
žitostech. Chceme,
energetická situace
aby děti trávily svůj
výrazně zasáhla i do
volný čas ve spor−
života veřejných in−
tovních klubech či
stitucí. Jsou tím po−
kulturních kroužcích.
stiženy nejen radni−
Jsme na to připrave−
ce obcí a měst,
ni. Je naší jedno−
ale i různé záj−
značnou priori−
mové spolky,
tou, abychom
které v nich
žili co nejnor−
působí. V ne−
málnějším ži−
poslední řa−
votem.
dě se dotýká
Do nového
také každé
roku bych si
naší domác−
přál, abychom
nosti.
Starosta města Klatovy
si například
Chtěl bych při
Mgr. Rudolf Salvetr
vandalismem
této příležitos−
ti zdůraznit dlouhodobě kvalit− neničili to, co náš život zpříjem−
ní a rozvážné hospodaření ňuje nebo zkrášluje, co nám
má
sloužit.
Města Klatovy a jeho obyvate− obyvatelům
le ujistit, že v tomto duchu bu− A především, abychom si zby−
deme pokračovat i nadále. tečnou záští či zlobou neničili to
Umožní nám to z mého pohle− nejcennější co máme – dobré
du dvě zásadní věci: Jednak mezilidské a sousedské vztahy.
udržovat a obnovovat město a Zejména v těžších dobách je
zároveň připravovat rovněž třeba hledat v každé chvíli živo−
nové investiční záměry, byť ta trochu radosti, úsměvu a vzá−
s velkou mírou opatrnosti. Bu− jemné podpory. Myslím si, že to
dou proto realizovány postup− prospívá jak k celkovému zdra−
ně tak, jak to finanční možnos− ví společnosti, tak i ke zdraví
každého z nás.
ti města umožní.
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Pozvánka
Punčem pro
DOTEK
ROTARY CLUB
KLATOVY Vás zve
k návštěvě stánku na
klatovském náměstí od 19.12.
2022 do 23. 12. 2022. Veškerý
zisk z prodeje punče a svaře−
ného vína je určen klatovské
Oblastní charitě, konkrétně
centru „Dotek“.
V tomto nově otevřeném středi−
sku se děti mohou věnovat růz−
ným zálibám – malování, mode−
lování, šití apod., přičemž nákla−
dy na provoz děti nehradí. Tady
právě může pomoci Vaše návště−
va stánku Rotary clubu Klatovy.
Za Vaši návštěvu
předem děkujeme.

Rozhled 13/2022
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TEPELNÁ ČERPADLA a teplo domova
Všem našim současným a budoucím zákazníkům námi montovaných značek
přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2023.

pf

2023

Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
případně volejte
s odbornými dotazy na

777 939 270.

Dodávka, montáž a servis
tepelných čerpadel

SPECIALIZACE NA TEPELNÁ ČERPADLA
Rozhled 13/2022
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Doporučujeme jako vánoční dárek

Malíři pod Černou věží
Tak se jmenuje publikace autorů
Milady Čermákové a Josefa
Protivy, která představuje regio−
nální malíře z Klatov a okolí.
Úžasné pohledy na komplex kla−
tovské radnice, Černé věže, jezu−
itského kostela s kulisou šumav−
ského předhůří a hor jsou jako
stvořené pro inspiraci profesio−
nálním i amatérským umělcům.
V knize se dozvíte o malířích, kteří
se v Klatovech a nejbližším okolí
narodili, žili a žijí. Svou tvorbou
mnozí z nich překročili hranice své
působnosti v klatovském regionu.
Publikaci Malíři pod Černou věží si
můžete koupit v Klatovech v Knih−
kupectví Léto, v ŠIWĚ na náměstí,
v Katakombách, v Pavilonu skla
PASK.
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Mistr mnoha technik malíř František
Mracký nacházel náměty pro svou tvorbu
v Klatovech a okolí.
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PRÁVNÍ
PORADNA
Vážení a milí čtenáři,
dostalo se mi stejně jako
v minulém roce veliké cti
promluvit k vám v souvis−
losti s letošními vánoční−
mi svátky.
Dnes nebudu psát případy
z právního hlediska ale z hle−
diska coby obyčejného
člověka, i když mám
za to, že právo úzce
souvisí se svědo−
mím ale přede−
vším lidskostí
každého z nás.
Řada z nás bu−
de o vánočních
svátcích
ve
svém příbytku
zcela o samotě a
bude jí velmi smut−
no. Ale věřte, že smu−
tek by v tento krásný čas
neměl být, a to i tehdy, když
nemáte vedle sebe své nej−
Rozhled 13/2022

Zamyšlení advokátky
JUDr. Judity Jakubčíkové
bližší, své příbuzné nebo ne−
máte na světe vůbec nikoho.
V životě jste přece učinili
mnoho dobrého, učinili jste
mnoho lidí šťastnými, zůstala
za vámi vaše práce a zůstala
za vámi také vaše lidskost.
Určitě jste mnohokrát v živo−
tě pomohli někomu, kdo to
nutně potřeboval, a teď, když
jste např. sami, bez blíz−
kého člověka, zcela
jistě na vás vzpomí−
nají lidé, kteří o vá−
nočních svátcích
posílají
lásku
těm lidem, kteří
nemohou
mít
Vánoce tak, jak
by chtěli mít. Již
jen tento pocit
vás musí hřát a
přesvědčit vás, že
jste byli užiteční a
stále jste milováni.
Takže, moji drazí, nesmutně−
te, i kdybyste neměli všech−

no to, co
potřebu−
jete a co
chcete
v
tento
předvá−
noční svátek mít, vzpomeňte
si na to, že jsou na světě lidé,
kteří mají ještě méně, a přes−
to dokáží být šťastní již jen
z toho, že existují, že svítí

u nich sluníčko, že se na ně
někdo usměje, že je někdo
pohladí či přitulí.
Přeji vám tedy vše krásné,
hlavně zdraví, štěstí a vysílej−
te pouze pozitivní energii zej−
ména těm, kteří mají ještě
méně než vy. Hlavně však
mějte čisté svědomí a chovej−
te se tak, abyste šťastnými
skutečně byli i, když nebu−
dete mít žádné bohatství.
Bohatství je totiž ve vašem
srdci a já Vám přeji, ať si ho
navždy zachováte.
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Muzeum v Klatovech představuje projevy
tradiční lidové kultury regionu

Vlastivědné muzeum Dr. Hos−
taše v Klatovech, p.o., bylo
ustanoveno jako tzv. Pověřené
regionální pracoviště pro tra−
diční lidovou kulturu v Plzeň−
ském kraji Radou Plzeňského
kraje v roce 2004 a pověřeno
výzkumem projevů tradiční li−
dové kultury Plzeňského kraje.
Nejvýznamnější z nich jsou ve−
deny ve formě krajských se−
znamů nemateriálních statků
tradiční lidové kultury a k prv−
nímu zápisu do nich došlo
v roce 2017.
„Tradiční lidová kultura je jedna
z nejdůležitějších součástí ne−
hmotného kulturního dědictví
a jejím specifikem je, že je živá a
neustále se vyvíjí,“ sděluje úvo−
dem Mgr. Luboš Smolík, ředitel
Vlastivědného muzea Dr. Hosta−
še v Klatovech.
„Často dochází k tomu, že tyto
projevy tradiční lidové kultury
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skomírají či mohou dokonce za−
niknout, což zdůvodňuje nutnost
jejich zkoumání, dokumentování
a především ochranu všemi do−
stupnými prostředky,“ pokračuje
Luboš Smolík.

Významné projekty
přeshraniční spolupráce
Vlastivědné muzeum Dr. Hosta−
še v Klatovech spolupracuje již
od roku 1990 s Odborem kultury
a muzeí Zemského úřadu v Cha−
mu. Za tuto dobu bylo realizová−
no několik výstavních projektů ve
Walderbachu, v Neukirchenu a
v Klatovech. Obě organizace
podnikly exkurze po muzeích
v okresech Cham a Klatovy a se−
známily se s problematikou vlas−
tních muzejních objektů a sbírek.
„Vyvrcholením naší spolupráce
byla společná realizace tří vět−
ších projektů s finanční podpo−

rou z Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko:„ Mu−
zEUm Dialog“, „Made in Cham /
Made in Klatovy“, a „Tradiční lido−

vá kultura regionů Klatovy–
Cham,“ vysvětluje Luboš Smolík.
Realizace projektu „Tradiční li−
dová kultura regionů Klatovy –
Cham“ podpořeného z Progra−
mu přeshraniční spolupráce Cíl
EÚS Česká republika – Svobod−
ný stát Bavorsko 2014–2020
probíhá v letech 2021–2022 a je
zaměřen na současné problémy
spojené s identifikací, dokumen−
tací, propagací a pomoci při zá−
chraně a revitalizací projevů tra−
diční lidové kultury. Jedná se
o celosvětový problém spojený
se záchranou nehmotného a
materiálového kulturního dědict−
ví, který je řešen i pod záštitou
organizace UNESCO. Projekt si
vzal za úkol pomoci propagaci
Plzeňským krajem oceněným
řemeslníkům a dále také nosite−
lům statků.
„Dvě drobnější expozice budou
instalovány ve dvou objektech
Expozice lidové architektury
v Chanovicích jako dvě samo−
statné části. V prvním objektu
(Těšetiny čp. 12) se bude jednat
o představení Mistrů tradiční ru−
kodělné výroby Plzeňského kraje
a v objektu Lužany čp. 35 půjde
o představení nositelů statků ne−
materiálního kulturního dědictví.
Budou zde vystavovat také ně−
kteří řemeslníci z okresu Cham.
Podobnou expozici připravují
i bavorští kolegové v Neukirche−
nu a také zde se akce účastní
i čeští řemeslníci,“ říká závěrem
Luboš Smolík.
Součástí expozice jsou tzv. in−
fokiosky, ve kterých budou digi−
tální formou představeny archi−
válie jednotlivých prezentova−
ných subjektů tradiční lidové
kultury, jejich starší i současné
fotodokumentace, zvukové zá−
znamy zpěvu nebo také videos−
poty z činnosti řemeslníků či no−
sitelů statků. Česká strana při−
pravuje a vydá i soubor karet a
průvodce expozicí, kterými bu−
dou představeni jednotliví řeme−
slníci a nositelé statků, samo−
zřejmě v obou jazykových muta−
cích. Organizátoři se také do−
hodli, že bude možnost volného
vstupu návštěvníka, který se
prokáže vstupenkou z partner−
ské expozice.
Projekt byl původně kalkulován
a schválen zřizovatelem ve výši
něco přes sedm milionů korun,
díky realizaci poptávkových říze−
ní a výběrovému řízení na expo−
ziční nábytek došlo k menší
úspoře.
Rozhled 13/2022
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Turistika v Pošumaví může být
i hezkým vánočním dárkem
Bývalo zvykem, že když
skupina lidí měla na něja−
kou věc podobný názor a
chtěla se o ní více zajímat,
založila, nejspíše v hospo−
dě, spolek. Jeho členové
potom rozvíjeli činnost,
o kterou měli zájem.
Tradice spolkové čin−
nosti byla u nás, třeba
na rozdíl od sousední−
ho Bavorska, v minu−
losti na nějakou dobu
přerušena, a proto se na
tyto aktivity v našich
krajích nahlíží spíše ja−
ko na podezřelou čin−
nost za účelem rychlého
získání státních dotací.
Ve většině případů tomu
tak není a činnost těchto
organizací naopak obo−
hacuje nejen zájmovou
oblast, ale i oblasti soci−
ální, zdravotní a další,
v neposlední řadě třeba
profesní.
Jedním ze spolků, který
byl založen, jak se dnes říká
„zdola“, je Turistická oblast
Pošumaví, z.s. Vznikla před
třemi lety z iniciativy místních
obcí a podnikatelů se vztahem
k regionu a místnímu cestov−
nímu ruchu. Zakladatelé si da−
li do vínku úkol společně řešit

a koordinovat propagaci a
marketing doposud ne zcela
objeveného území mezi pro
cestovatele populární Šuma−
vou a metropolí Plzeň. Turis−
tická oblast Pošumaví, z.s. je

tnerům o spolupráci, najdou
na internetových stránkách
www.toposumavi.cz vše po−
třebné jak potenciální zájemci
o cestu do Pošumaví, tak i ti,
kteří se dosud chtěli zapojit

dnes Czechtourismem regis−
trovanou oblastní destinací a
její členové a partneři mají za
sebou celou řadu aktivit, které
se snaží region představit
především tuzemské veřej−
nosti. Vzhledem k tomu, že
spolek je otevřen i dalším par−

do jeho aktivit jako poskytova−
telé služeb. Jednání vedení
spolku jsou otevřena nejen
všem členům, ale i partnerům,
takže v otevřených diskusích
se určují další směry aktivit.
V současné době spolek pro−
paguje
území
Pošumaví

především klasickou „papíro−
vou“ formou a přes elektronic−
ká média. Na konci tohoto ro−
ku startuje další marketingově
obchodní projekt. Manažerka
Turistické oblasti Pošumaví,
z.s. Pavla Kolářová k to−
mu říká: „Na prosinec le−
tošního roku jsme připra−
vili další možnost přímé−
ho kontaktu mezi našimi
partnery a jejich součas−
nými i budoucímu zákaz−
níky. Na našich stránkách
je spuštěn e−shop na vo−
uchery, které mohou v té−
to době být i vhodným a
finančně přiměřeným vá−
nočním dárkem. Vouche−
ry jsou distribuovány
elektronickou
cestou,
takže největší opozdilci
mají možnost stihnout za−
koupit vánoční dárek i na
Štědrý den.“
Spolková činnost zájem−
ců o cestovní ruch v Po−
šumaví může být v nad−
cházejícím roce 2023 zajíma−
vá jak pro poskytovatele slu−
žeb, tak i turisty v regionu,
protože obě skupiny v sou−
časných nepříliš jistých eko−
nomických podmínkách mo−
hou profitovat z neformální
spolupráce.
(pk)

Příští číslo Rozhledu vychází 1. 2. 2023
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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
vesmírná 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 rozeběhne 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.
14

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.
Rozhled 13/2022
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Chudenín nabízí
příjemný život
Ještě před třiceti lety byla obec Chu− kteří jsou ochotni a hlavně i schopni
denín u Nýrska v oblasti, která byla pomoci téměř v každé životní situaci,
pro mladého člověka jen málo zají− opravené chodníky, dostatek možností
mavá. Daleko ke kul−
rozvíjet různé sporty,
tuře, místních pracov−
zapojit se do místních
ních příležitostí velmi
spolků a užívat si krá−
málo a jen v omeze−
sy okolní všudypří−
ném zemědělském
tomné Šumavy.
hospodaření,
ale
„Vyhlásili jsme kon−
hlavně trvalý pocit ur−
kurz na obsazení pozi−
čité vyděděnosti pod−
ce ředitele naší místní
porovaný tím, že jen
Základní a mateřské
nedaleko byla státní
školy Chudenín,“ ozna−
hranice hlídaná ostří−
muje nám starosta
žím zrakem pohranič−
Chudenína pan Ing. Ja−
ní stráže. Všude jen
roslav Bouzek. „Náš
Kaple Nanebevzetí Panny
blátivo a šedivo.
nový ředitel musí mít
Marie v Chudeníně.
Dnešní Chudenín je
vzdělání a pedagogic−
zcela jiný. Moderní a rozvíjející se obec kou praxi podle platných zákonů, měl
v ekologicky velmi čistém prostředí s ví− by mít organizační a řídicí schopnosti
ce jak 600 obyvateli. Nabízí blízkost vel− pro tuto práci, znalost školské legislati−
mi mnoha pracovních, nákupních i kul− vy a souvisejících předpisů, občanskou
turních příležitostí v Německu, v Nýrsku, a morální bezúhonnost a dobrý zdra−
v Janovicích, ve Kdyni, velmi příjemné votní stav. Od nás může očekávat maxi−
bydlení, které je mnohem levnější a klid− mální podporu v jeho práci a příznivě
nější než ve velkých městech, sousedy, nastavené podmínky.“
(bá)
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Žáci, studenti a absolventi Středního
odborného učiliště v Domažlicích a Stodě
úspěšní v krajských i celostátních soutěžích
V celostátní robotické soutěži „RO−
BO2022“ konané v Plzni se naši žáci
Jan Makrlík a Erik Mastný umístili
v kategorii „Nejlepší jízda“ na 3.
místě z celkového počtu 22 soutěží−
cích a v kategorii „Celkový vítěz
soutěže“ na 5. místě.

Na konstrukci robota, se podílel celý
náš tým čtyřletého maturitního oboru
„Mechanik elektrotechnik“ se zaměře−
ním na automatizaci a elektronické
systémy.
Do soutěže se přihlásilo 22 soutěž−
ních týmů z Libereckého kraje, Jiho−

českého kraje, Jihomoravského kra−
je, Pardubického kraje, Plzeňského
kraje a Hlavního města Prahy. Úko−
lem soutěžních týmů bylo zkonstruo−
vat robotické vozítko sledující čáru a
na předem připravené dráze s ozna−
čením start – cíl projet robotem pře−
pravující kelímek s vodou v co nej−
kratším čase.

Mistr České republiky v CNC
frézování pro rok 2022

V týmu Středního odborného učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640, školy
ve Stodu, se účastnili žáci Jan Makrlík (pokládá sestaveného robota na čáru) a
Erik Mastný (programuje), žáci 1. ročníku oboru mechanik elektrotechnik.
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Během letošního podzimu se náš ab−
solvent čtyřletého oboru Mechanik
seřizovač, Martin Suchý zúčastnil
kvalifikace o postup do finále soutěže
o Mistra České republiky v CNC fré−
zování pro rok 2022. Po této kvalifika−
ci skončil na 3. místě, a to mu zaru−
čovalo jistý postup do finále, které
proběhlo 9. a 10. listopadu v DMG
MORI v Brně.
Ve finále o Mistra České republiky v
CNC frézování pro rok 2022, skončil
Martin Suchý na krásném 2. místě.

Martin Suchý je absolventem SOU
Domažlice a nyní studuje Fakultu
strojní ZČU v Plzni se zaměřením na
obor Programování NC strojů.
Všem soutěžícím veliké poděkování 4

Rozhled 13/2022

4 za své předvedené výkony a do−
brou reprezentaci svého jména.
Ředitelka SOU v Domažlicích
a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková

Martin Suchý na 2. místě v soutěži
Skills Czech Republic – Vicemistr
České republiky v CNC frézování pro
rok 2022.

Navštivte Den otevřených
dveří ve SOU ve Stodě ve
čtvrtek 19. ledna 2023 od
9:00 do 15:00 hod.
Těšíme se na Vás. Žáci,
učitelé a vedení SOU
Domažlice a Stod.
Rozhled 13/2022
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Jaké budou hejtmanské Vánoce
a novoroční předsevzetí?

O vánocích se většina z vás snaží být s rodinou, přáteli. Chcete si
odpočinout, užít si klid, cukroví a pohádky a vypadnout z celoroční−
ho pracovního tempa. Jak tráví Vánoce hejtman Plzeňského kraje
Rudolf Špoták? Dává si předsevzetí a bilancuje uplynulý rok? Kdy
nakupuje dárky a jaké sám nemá rád? Na to se nyní zeptáme.
n Co se vám vybaví, když se řekne
Vánoce?
q Vánoce jsou časem, kdy se všich−
ni snažíme po zápřahu v běžném roce
a po předvánočním shonu zastavit,
vypnout a načerpat sílu pro další rok.
Máme je spojené s dětstvím, cinká−
ním zvonečku, dárky a takovou tou
pohodovou atmosférou. Samozřejmě
se mi vybaví vůně cukroví a čekání na
dárky a také pohádky, na které se tě−
šíte celý rok. Kdo z nás to tak nemá?
n Jak vzpomínáte právě na své
dětství a vánoční čas?
q Mou oblíbenou historkou z dětství
spojenou s vánočním časem je,
když jsem v roce a půl spadl přímo
do vánočního stromečku tak neši−
kovně, že mi jako vzpomínka do−
dnes zůstala mezi obočím jizva. Ji−
nak mám tyto svátky spojené s rodi−
nou, s cukrovím. A protože jsme by−
li dva kluci a maminka neměla holči−
čí pomocnici, pekli jsme s ní cukro−
ví. Od té doby nemám moc rád
vanilkové rohlíčky. Jsou sice výbor−
né, ale té práce s nimi, vyklápět
je ještě za tepla a obalovat v cukru,
to nás nebavilo. Samozřejmě si
vzpomínám na porcování kapra,
který dokázal při tom odskákat z ku−
chyňské linky. Bavilo mě lití olova,
to byla naše tradice. A nezapomeň−
me na pohádky. Tehdy to bylo jiné,
nebyl internet, DVD a videokazety
a pohádky se nedaly stáhnout a prů−
běžně sledovat. My se celý rok těšili
na tradiční pohádky a s napětím
jsme očekávali, kterou z nich budou
dávat a kdy.
n Jak bude tedy trávit Vánoce
hejtman Plzeňského kraje?
q Doufám, že Vánoce nebudou
pracovní. Doufám, že se mi podaří
vypnout a především být s dětmi.
Ono je to s kluky jednoduché, nedo−
volí mi pracovat, a tak si čas stráve−
ný s nimi užiju. Těším se na nějakou
pohádku a také na dobré cukroví,
které mám rád. A hlavně na pohádky,
20

alespoň jednu si chci v klidu zkou−
knout. Dárky samozřejmě poři −
zuji dost často na poslední chvíli,

n Zvládl byste sám přípravy na
Štědrý den?
Určitě zvládám porcování kapra,
to je moje práce. No, se salátem
bych si určitě poradil, kdybych
měl k ruce recept. Řízky bych také
zvládl. Koneckonců bylo několik
štědrovečerních večeří, které jsem
si připravoval sám a zvládl jsem to.

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták

ostatně jako spousta z nás, po
inter netu. Dokážu pak pod tlakem
nakoupit za půl hodinky většinu dár−
ků, říkám tomu rychlostní dárky.
A jaké dárky mám rád? Největší
radost mám z takových dárků, které
nerad kupuji. Což je oblečení. To mě
opravdu nebaví, nerad to zkouším,
nebaví mě vybírat. Takže, když mi to
někdo určí nebo pořídí, tak jsem
vlastně rád. Obecně ale dárky neroz−
lišuji. Důležité je, že si lidé navzájem
na sebe vzpomenou a udělají si ra−
dost. Zní to určitě jako klišé, ale já to
tak vnímám. Takže celkově si mys−
lím, že se „hejtmanské“ Vánoce ne−
liší od ostatních. Možná je rozdíl
v tom, že jako běžný zaměstnanec
před vstupem do politiky jsem
měl celozávodní dovolenou. Takže
20. prosince jsem začal dovolenou
a vypnul jsem. Nastartovat bylo
nutné až kolem Tří králů. To bylo na−
příklad v době, když jsem pracoval
v Německu. V současné době je to
tedy jiné v tom, že si vážím každé
hodiny a každého dne, kdy mohu
být se svými blízkými.

n Po vánočních svátcích přichází
Nový rok a ještě před ním sil−
vestrovská oslava, ale také před−
sevzetí. Dáváte si nějaká? A pokud
ano, dodržujete je poté?
Co se týká silvestrovských oslav,
ty moc rád nemám. Tyhle organizo−
vané oslavy mi nic neříkají. Takže sil−
vestrovské párty neřeším. A před−
sevzetí si moc nedávám. Vzpomínám
si na jedno ze svých posledních. To
bylo zhruba před 15 lety a nedopadlo
to moc úspěšně. Týkalo se to, mys−
lím, cvičení. Je tedy vidět, že si před−
sevzetí nedávám. Taková ta rozhod−
nutí by neměla být podle mého sta−
novena Novým rokem. Je to o tom,
jak si to každý nastaví v hlavě. Na
druhou stranu je úsměvné, jak v led−
nu praskají ve švech fitness centra
a v dubnu už se tam hledáte.
n S Vánocemi a Novým rokem
přichází čas bilancování. Jak
hodnotíte uplynulý rok po osobní
i profesní stránce, co se vám
povedlo, co podle vás ne a co
byste zlepšil?

Tak profesně bych řekl, že se
mi povedl start ve funkci hejtma−
na. Měl jsem vlastně pouze 10 dní
míru, protože po mém nástupu
začal konflikt na Ukrajině a s ním
spojená uprchlická krize. Myslím,
že tu jsme s kolegy a všemi
organiza cemi, které v tom jsou
a byly zapojené, zvládli dobře.
A já jim za to velmi děkuji. Vybral
jsem si dobrý tým lidí pro svou
práci, a to jak kole gy z jednotli−
vých složek záchranného systé−
mu, tak i kolegy v zastupitelstvu
a ve výborech. Pracuje se nám
společně dobře.
A co se obecně povedlo a jsem
za to velmi rád, je nákup památko−
vé budovy Městských lázní v Plzni.
Povedlo se dotáhnout do konce sa−
motné převzetí budovy a už příští
rok začnou demolice ve vnitřních
prostorech. Věřím, že Plzeň i Plzeň−
ský kraj si zaslouží, aby lázně zase
začaly žít. Rádi bychom postupně
budově vrátili společenský život,
její lesk a vznešenost. Vybudujeme
na místě původního bazénu multi−
funkční sál, prostor, který Plzni
v současné době chybí. Vzniknou
tam také prostory pro galerii, pro
různorodé expozice MAS nebo
krajských spolků a organizací. Své
zázemí tam najdou také střediska
volnočasových aktivit pro děti.
Osobně se velmi těším na to, jak
budou nové prostory vznikat. Sa−
mozřejmě se během roku objevily
situace, které nemůžete ovlivnit a
překvapí vás. A je jedno, zda jde
o energetickou krizi nebo uprchlic−
kou či epidemii covid19. Musíte
zacho vat klid a celou věc prostě
vyřešit. A věřím, že se nám to v Pl−
zeňském kraji daří.
Co se týká té osobní stránky, rád
bych začal cvičit a starat se lépe
o sebe, to zanedbávám hodně
a občas se mi to vrací. Nejsem už
žádný mladíček. A také jsem si vě−
dom toho, že bych měl být někdy
větší diplomat. Říkám dost často
lidem, co si myslím. A není to
vždycky dobré řešení. To bych
chtěl také zlepšit.

Rozhled 13/2022

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz

pro školní rok 2023/2024:
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
maturitní 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.

SLEDUJTE
důležité informace na shora uvedených
www. stránkách školy.
Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme.
Podáváme informace o studijních oborech
Rozhled 13/2022
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Změňme jim životy!
Rádi bychom zorganizovali pre−
zenční intenzivní kurz českého ja−
zyka v Nepomuku pro čtyři nadané
brazilské studenty. Cílem je získat
pro ně v budoucnu stáže na univer−
zitách v ČR a možnost osobního
i profesního rozvoje v naší zemi.
Předpokládáme, že se do sbírky
zapojí čeští i brazilští obyvatelé. Ja−
ko odměnu nabízíme například typické suvenýry se sv. Janem Nepo−
muckým, ale i unikátní kusy sbírkových předmětů.

Sbírka probíhá až do konce prosince přes web hithit.cz pod
názvem Změňme životy brazilským studentům češtiny.
Za jakoukoliv pomoc předem děkujeme.
Město Nepomuk
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„Jak se radovat ze života a nepodléhat
beznaději v roce Zajíce,“
STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600

věští známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda
Rok mírumilovného Zajíce začne 22.
1. 2023 a měl by být rokem klidu, ti−
chosti a peníze by se měly vydělávat
dobře. Je předpoklad vzniku míro−
vých dohod díky diplomacii.
Podle mé teorie mnoho věcí, které se
stanou, budou dané osudem s malou
možností je ovlivňovat. Ale k dobru je
zaječí mírumilovná povaha a strach
z konfliktů. Zajíc se nepouští do boje.
Dává přednost bezpečí, nerad riskuje,
jeho cílem je prolamovat a přeměňo−
vat. Rád vytváří harmonické prostředí
a pohodu…
Doporučuji využít rok Zajíce ke zklid−
nění se. Dobře zvažujte co dál. Moje
rada vychází z toho, že Rok Draka, kte−
rý začne od 10. 2. 2024, bude hektic−
ký a vyčerpávající.
Věřím, že díky energii pohodového
Zajíce se situace nejenom u nás, ale
i jinde vyřeší a zklidní. Dopady, kterými
nás média a politici straší, se nenaplní
v takové míře, jak to nyní vypadá. Zajíc
je symbolem dlouhověkosti, proto by
rok 2023 mohl být rokem nejen diplo−
macie, mírových dohod a poklidu, ale
i možností uzdravení těch, co mají pro−
blémy.
Lidé narození ve znamení Zajíce jsou
umělecky založení, jsou přátelští a cit−
liví. Neradi bojují obecně, natož se
svým partnerem. Proto předpokládám,
že se díky energii, kterou rok Zajíce při−
náší, podaří zastavit či zmírnit váleč−
nou vřavu a agresi.

stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

Zajíci nebývají rádi sami a dokáží se kotání našich projektů a je třeba se ch−
přizpůsobit prostředí, v němž žijí. Díky ránit tím, že odoláme zásahům a úto− máme v hlavě a negativní skutky se
citlivosti včas vycítí blížící se nebezpečí kům nejen zvenčí, ale i zevnitř, kterým zhmotňují snadněji než pozitivní. Proto
a rychle reagují. Mírumilovná
budeme vystaveni bez jakékoli je dobré mít jasno v uspořádání hodnot
povaha dělá z lidí naroze−
předcházející reflexe. Je a hierarchie v našem životě. Uspět
ných ve znamení Zají−
nutné odolat tlakům na v těžké době může každý, kdo dospěje
ce týmové hráče.
zneužití našeho vlas− k neutrálnímu a „vyššímu“ pohledu na
problémy světa. Energie Zajíce bude
Jsou konzervativní
tního potenciálu.
a neradi riskují.
Karta radí, aby− poskytovat důvěru v působení vyšších
Dávají přednost
chom vždy důklad− sil Stvoření a Tvoření, i když se nám
klidu a harmonii.
ně prozkoumali může zdát, že naděje na lepší budouc−
V mnoha kultu−
základy a kořeny nost je v nedohlednu.
rách je Zajíc
všech nabídek a Runová magie nám pro příští rok říká:
symbolem plod−
možností, které se Zbavme se duševních bloků, které se
nosti.
nabízejí. Je nutné si vytvořily strachem, nejistotou a závis−
Když jsem vyložil
uvědomit, že každá lostí, díky čemuž jsme oslabeni a ne−
karty Runové magie
krize je hnacím moto− máme velký vliv na věci budoucí. Je tře−
s dotazem na rok 2023,
rem pokroku, ale přináší ba se dostat do harmonie. Měli bychom
co dělat, abychom zvládli tu−
i velké množství podvodníků, si položit otázku, zda jsou naše myšlen−
to zvláštní dobu, vyšla mi karta s čís−
kteří zneužívají oslabení a nepozornost ky a skutky aspoň trochu v rovnováze
lem 15. To znamená, že těžiště všeho je lidí. Vyplatí se naše plány průběžně vy− s kosmickým řádem. Upřímnost a čes−
v rodině. V této souvislosti musím opě− stavovat zkouškám, vždy před tím, než tnost jsou určující při jednání s našimi
bližními, protože se nám vše vrátí stej−
tovně připomenout mnohdy opomíje− uděláme závažné rozhodnutí.
nou hierarchii rodinného systému. Na Vše, co se děje, chápejme jako vý− nou měrou. Věrnost, důvěra, spolehli−
prvním místě musí být partner (předpo− strahu, ne jako neštěstí a pohromu. Je vost a cílený postup vedou k zaslouže−
kládá se, že s ním budeme až do smrti), dobré nejít proti zákonům karmy, každá nému vítězství.
na druhém je naše dítě, na třetím rodič, nerovnováha, kterou způsobíme, se Všem přeji hodně tvořivé invence
pak sourozenci a na dalších místech nám vymstí. Špatným skutkem naruší− a síly překonávat všechny překážky.
další. Kdo tuto posloupnost poruší, po− me přirozený řád věcí a znovunastolení V roce Zajíce k tomu bude příležitost.
ruší rovnováhu v rodinném systému. vyžaduje oběť, což si málokdo uvědo− Protože štěstí přeje připraveným, je
Proto pak není možné dosáhnout stá− muje. Opětovně připomínám, že vše dobré už nyní plánovat.
lých hodnost, které stojí za
přijetí do našeho života.
Čtenářům přeji pohodové a klidné vánoční svátky, hodně
Karta varuje, že existuje vel−
ké nebezpečí stát se obětí
lásky, štěstí, radosti a zdraví v roce 2023.
Stanislav
klamu. Hrozí nebezpečí ztros−
Regionální měsíčník rozšiřovaný zdarma do
domácností okresů Klatovy a Domažlice.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁME spolupracov−
níka na DPP. Jedná se o
pomocné podlahářské prostorné
místnosti
práce. Tel.: 603145260. snadno pojmou veškerý
RR 22514
nábytek a úložné prosto−
ry. K bytu náleží sklep o
výměře 5 m2 a podíl na
společné zahradě 280
m2. Pro více informací
nás neváhejte kontakto−
vat. Rádi vás uvidíme na
osobní prohlídce a po−
mocnou ruku můžete
očekávat také s financo−
váním tohoto bytu. Tel.:
722196029. RR 23000
AIKIDO Klatovy – japon−
ské bojové umění, stálý
nábor nových členů ve
věku 10–? let, trénink
Po, Pá: 18–20 hod., tel.:
607668443.

ci od 500 Kč. Tel.
731410964. RR 22927
HRNÍČKY ruční práce,
staré váhy atd. Tel.:
608131233. RR 23002

PRODÁM prosklenou
skříň 185 cm x 80 cm,
skříňku pod televizi a 3
menší prosklené skříň−
ky 58 cm x 53 cm (viz
foto). Možno i jednotli−
vě. Při rychlém jednání
zajímavá cena. Tel.:
POPTÁVÁM byt ke koupi 777538376. RR 23014
3+1, 3kk, 4+1, 4kk.
Stav nerozhoduje. Nej−
sem realitka a ani pře−
kupník!! Děkuji za nabíd−
ky. Tel. 721081547. RR
22999

PRONAJMU různé roz−
měry nových bytů v Kla−
tovech, Voříškova ulice,
tel. 603725073. RR
22991
PRODÁM byt 1+1,
35,11m2 v os. vlastnictví
v Klatovech v Prusíkově
ulici. Jedná se o středo−
vý byt v 2. patře (3NP),
který je po rekonstrukci
plně zařízený s bezbarié−
rovým vstupem do domu
a výtahem. (Kabelová
televize,
internet).
Všechny služby v těs−
ném dosahu do deseti
minut chůze. Byt je bez
dalších investic. Realitní
makléři nevolat, děkuji.
Tel.: 727841914. RR
22988
EXKLUZIVNĚ nabízíme k
prodeji byt 1+1 v osob−
ním vlastnictví, v přízemí
cihlového bytového do−
mu na Masarykově ulici
v Klatovech. Byt s podla−
hovou plochou 41 m2
prošel v posledních le−
tech částečnou rekon−
strukcí. Byla vyměněna
kuchyňská linka a nová
je koupelna. Vytápění za−
jišťují plynové vafky,
ohřev vody pak elektric−
ký bojler. Prosvětlené a
24

SBÍRKU figurek slonů
z různých materiálů i růz−
ných velikostí v krabici
po 50 až 100 kusech.
Možno prodat i po krabi−
PRODÁM použitou
nádrž na vodu IBC
kontejner 1000 litrů.
K odběru v Klato−
vech. Vhodné na vo−
du pro stavbu. Cena:
od 1.150 Kč. Na vý−
běr z více kusů. Pěk−
né čisté zánovní od
1.500
Kč.
Tel.
722660668.
RR
22846

PRODÁM PLASTOVÉ
SUDY 220 l, cena 300
Kč, tel. 603819297.
RR 22030
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V Z P OMÍ N Á ME
Jen kytičku na Tvůj
hrob Ti můžeme dát,
pokojný a věčný spá−
nek Ti přát.
Dne 14. prosince
2022 vzpomeneme 1.
výročí, kdy nás opusti−
la paní

Očím ses ztratila – ale
v srdcích zůstaneš
navždy…
Dne 22. prosince 2022
uplyne 8. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Za Tvoji lásku, oběta−
vost, nic víc Ti nemů−
žeme dát, než kytičku
na hrob a vzpomínat…
Dne 27. prosince
2022 uplyne 25. smut−
ný rok, co nás navždy
opustil náš tatínek a
dědeček, pan

Anna Šafránková
z Vrhavče.
S láskou vzpomíná manžel a ostatní příbuzní.
RR 22671

Václav Treml z Lub u Klatov.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Man−
želka a dcery s rodinami a ostatní příbuzní.
RR 22955

Jaroslava
Smáhová z Klatov.
S úctou a láskou vzpomínají dcery, vnouča−
ta a pravnoučata s rodinami.
RR 22938

Dne 23. 12. 2022 uply−
ne 3. smutný rok, kdy
nás navždy opustil pan

Josef Vitásek
ze Zavlekova.
Stále vzpomíná syn
Jaroslav, vnoučata,
pra vnoučata a prap−
ravnoučata. RR 22879

Dne 19. 12. 2022
uplyne 15 let od úmrtí
našeho manžela, ta−
tínka a dìdeèka, pana

Františka Ratha.

Jaroslav Kopačka
z Maršovic.
Za tichou vzpomínku a modlitbu děkuje rodi−
na a ostatní příbuzní. Děkujeme všem, kteří
si vzpomenou s námi.
RR 22830

Jsi stále s námi. Vzpo−
míná manželka s rodi−
nou.
RR 22820

Dne 5. 1. 2023 uplyne
30 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan

Jaroslav Hofmeister
ze Švihova
Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou
bolest, zanechal jsi v nás. Měl jsi rád všech−
ny kolem sebe, pro ně jsi žil a chtěl žít, srd−
ce se však zastavilo a
musel jsi bez rozlou−
čení odejít.
Dne 14. 12. 2022
uplynul 5. smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustil pan

Václav Vobrouček
z Nýrska.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jiřina,
Ilona, Toník a Laurinka a kamarádi z vojny.
RR 22931

v nedožitých 33 letech.
S láskou vzpomíná
rodina.
RR 22908

Odešel jsi od nás ná−
hle a s Tebou odešlo
vše – světlo, slunce
i radost ze života. Zůs−
talo tu bez Tebe smut−
no a prázdno, ale na−
vždy s námi zůstaneš
v našich srdcích.
Dne 14. 12. 2022
uplynulo smutných devět roků od chvíle,
kdy tragicky zahynul pan

Jan Červený z Pocinovic.
S láskou stále vzpomínají rodiče, manželka,
děti Honzík a Kubíček a bratr Jiří s přítelkyní
Taťánou.
RR 22939

Tvé oči se zavřely, srdce přestalo bít, avšak
vzpomínky na Tebe, ty budou navždy v nás žít.
Dne 9. ledna 2023 uplyne 5. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila paní

Ludmila Bosáková
roz. Nyklesová
z Balkov.
S bolestí v srdci, lá−
skou a úctou vzpomí−
nají manžel, synové
s rodinami a ostatní
příbuzní. Děkujeme všem, co vzpomenou
s námi.
RR 22825
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Kdo měl rád,
vzpomene a taky
nezapomene.
Dne 15. 12. 2022 uply−
ne 29 let ode dne, kdy
nás opustil pan

Kdo žije v srdci,
neumírá…
V letošním roce uply−
nulo smutných 25 let
od tragické smrti naše−
ho milovaného syna

Jana Marka
z Milčic.
Stále vzpomínají rodi−
če, bratři a ostatní příbuzní. Děkujeme
všem, kdo vzpomínají s námi.
RR 23015
20. 4. 1982 – 21. 9. 1997

Těžko se s vámi louči−
lo, těžké je bez vás žít,
láska však odchodem
nekončí, stále vás
v srdci budeme mít.
Dne 5. prosince 2022
uplynul šestý smutný
rok ode dne, kdy od
nás odešel pan

Mareček Löffelmann
a 2. ledna 2023 uplyne 9. rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila

paní Ludmila
Löffelmannová
roz. Thurnwaldová
z Běšin.
S láskou vzpomíná
a nikdy nezapomene
rodina.
Děkujeme
všem, kteří si vzpome−
nou s námi.
RR 22831

Co osud vzal, to nevra−
cí, i když nám srdce kr−
vácí. Ta rána stále bolí,
zapomenout nám ne−
dovolí.
Dne 13. 12. 2022 uply−
nuly 2 roky, kdy nám
navždy odešel pan

Zdeněk Štufka
ze Železné Rudy.
S láskou vzpomínají manželka, synové, dce−
ry a vnoučata.
RR 22950
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V ZP OMÍ N Á M E
Těžko se s Tebou lou−
čilo, těžké je bez Tebe
žít, láska však smrtí
nekončí, v srdci Tě
stále budeme mít…
Dne 23. prosince
2022 uplyne 9. rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

V životě se loučíme
mnohokrát, s mamin−
kou jenom jednou. Kdy−
bychom si oči vyplakali,
její už se neohlédnou.
Dne 24. 12. 2022 uply−
ne čtrnáctý smutný rok
bez Tebe, maminko.
Navždy nás opustila

Jaroslava Krausová z Týnce.
Za Tvoji lásku Ti nemùžeme víc dát,
jen kytièku na hrob a na Tebe vzpomínat.
S láskou vzpomíná celá rodina. RR 22969

Co osud vzal, to
nevrací, i když nám
srdce krvácí. Ta rána
stále bolí, zapome−
nout nám nedovolí.
Dne 5. 1. 2023 uplyne
9. smutný rok od úmrtí

paní Marie
Křenové z Klatov.
Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou
stále vzpomínají děti Marie, Barbora, Milan,
Jaroslav a Lukáš s rodinami.
RR 22970

Daniela Havlíčková rozená Kloudová.
S láskou stále vzpomíná manžel, syn a sestry
s rodinami.
RR 22963
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 2022
uplynul čtvrtý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

VZPOMÍNÁME
Dne 24. prosince 2022 tomu bude 20 let,
kdy zemřela naše maminka, paní

Anastazie Bošková z Vícenic
a 25. května 2023 vzpomeneme 30 let od
úmrtí našeho tatínka, pana

Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout…
3. 1. 2023 to budou 2
roky od chvíle, co nás
navždy opustila paní

Růžena Pintérová
z Nýrska.
S láskou v srdci vzpo−
mínají dcery s rodina−
mi a ostatní příbuzní.
RR 22961

Jaroslav Novák z Dolní Lhoty.
S láskou vzpomíná družka s celou svojí ro−
dinou a parta „koňáků“.
RR 23004

Františka Boška z Vícenic.
Stále vzpomínají dcera Zdeňka a syn Milo−
slav s rodinami.
RR 23013
Kdo vás znal, v dobrém vzpomene, kdo vás
miloval, nikdy nezapomene.
Dne 5. prosince 2022
vzpomeneme 14. vý−
ročí dne, kdy nás na−
vždy opustil pan
Čas mírní bolest, ale
nedá zapomenout…
Dne 29. prosince
2022 vzpomeneme 12.
smutného výročí, kdy
nás navždy opustila

paní Marie
Červená z Klatov.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina. RR 22981

Ladislav Lenc
z Děpoltic.

Nezemřel, jen spí. A
má−li sen, je krásný.
Zdá se mu o těch, kte−
ré miloval a kteří milo−
vali jeho.
Dne 24. prosince
2022 by se dožil 89
let náš drahý tatínek,
dědeček, pradědeček

pan Jan Petrmichl z Lub u Klatov.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti
s rodinami.
RR 22987

A dne 11. února 2023
vzpomeneme 1. výro−
čí, co nás navždy
opustila paní

Dne 26. 12. 2022
uplyne 5 smutných
let, kdy nás navždy
opustil pan

Cecilie Lencová
z Děpoltic.
Stále vzpomínají dcery Jitka, Jana a Ivana
s rodinami a ostatní příbuzní.
RR 22953

Očím se ztratili, ale v našich
srdcích žijí navždy.
Dne 11. 12. 2022 uply−
nulo 20 let, kdy nás na−
vždy opustila naše ba−
bička

Marie
Kislingerová.

Dne 24. 12. 2022
uplyne 8 let, kdy nás
navždy opustil náš
dědeček

Stanislav
Kislinger z Běšin.
S láskou a úctou vzpomíná rodina. RR 22965
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Josef Kovanda
z Plánice.
Stále
vzpomínají
manželka,
dcery
s rodinami a ostatní
příbuzní. RR 22948

Měl jsi rád všechny kolem sebe, pro ně jsi
žil a chtěl žít, srdce se však zastavilo a mu−
sel jsi od nás odejít.
Není dne, kdy na Tebe
nevzpomínáme.
Dne 21. prosince
2022 uplyne 10 smut−
ných let od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til pan

Josef Bureš
z Klatov.
S láskou stále vzpomínají manželka, děti,
vnoučata a pravnoučata. Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou s námi.
RR 22986

Dne 22. prosince
2022 by se dožil 90 let
pan

Jindřich Mužík
z Klatov.
S láskou vzpomíná dce−
ra Jindřiška s rodinou,
syn Petr s rodinou,
vnoučata, pravnoučata
a ostatní příbuzní. Všem, kdo ho znali a vzpo−
menou s námi děkujeme.
RR 23005
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Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
Dne 23. prosince
2022 uplynou 2 roky,
kdy nás navždy opustil
pan

Hanuš Tichý
z Běhařova.
S láskou vzpomíná dcera a bratr s rodinou.
RR 23011

Odešla… Jediná na
světě, jež nikdy nezra−
dí, na ní nám zůstane
nejhezčí vzpomínka, to
byla nejdražší, to byla
maminka. (J. Seifert)
Dne 14. 1. 2023 uběh−
ne již 10 smutných let,
co nás navždy opusti−
la naše milovaná maminka a babička, paní

Je smutno bez Tebe
žít, nemá kdo pohladit,
poradit…

S láskou vzpomínají děti s rodinami. Děkuje−
me všem, kteří vzpomenou s námi. RR 22984

Dne 9. ledna 2023
uplyne první smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Antonín Baumruk
z Malechova.

Josef Macháček
z Babic.
A 14. 1. 2023 vzpo−
meneme 9. smutný
rok, kdy nás navždy
opustila maminka,
babička, prababička,

paní Jaroslava
Macháčková
z Babic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.
RR 22989

Ti, které jsme milovali,
zůstávají navždy sou−
částí našeho života.
Dne 19. prosince
2022 uplyne čtvrtý
rok, kdy nás opustila
paní

Věra Matějková
z Malé Vísky.
S láskou vzpomínají synové, snacha, vnou−
čata.
RR 22998

Dne 3. 1. 2023 uply−
nou 3 roky stále pl−
ných stesku, kdy nás
navždy opustila naše drahá a milovaná ma−
minka a babička, paní

Zdeněk Pešl z Klatov.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná
syn Ladislav s manželkou Marcelou a vnuk
Tomášek. Za tichou vzpomínku děkujeme.
RR 22957

RR 22993

Elena Tremlová z Lub.

Tak ráda jsi pro nás
žila a s námi tady byla.
Vždy na tváři úsměv
měla. Zlý osud nám
tebe náhle vzal a co
my za lásku tvou Ti
můžeme dát? Jen hrst
krásných květů a v sl−
zách vzpomínat.
Dne 29. prosince 2022
uplyne 10 let od chvíle, kdy nás navždy
opustila naše drahá a milovaná manželka,
maminka, tchýně, babička a teta, paní

Jarka Svačinová z Chudenic.

Loučení žádné, nezbyl
Ti čas, jen velkou bolest
zanechal jsi v nás. Měl
jsi rád všechny kolem
sebe, pro ně jsi žil a
chtěl žít, srdce se však
zastavilo a musel jsi bez
rozloučení odejít.
Dne 11. 1. 2023 uply−
ne 2. velmi smutný rok, co nás navždy
opustil náš drahý a milovaný tatínek a dě−
deček, pan

S láskou stále vzpomí−
ná syn a dcery s rodi−
nami, vnoučata a prav−
noučata.

S láskou stále vzpomínají syn Petr s manžel−
kou, dcera Elen s rodinou a vnuk Zdeněk.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
RR 22995

S láskou a úctou vzpomíná manžel Josef,
dcery a synové s rodinami.
RR 22930
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Jiřinka
Heidlbergerová
z Poleně.

Marie Mertlová z Černíče.
S láskou vzpomíná syn František s vnučkou
Denisou.
RR 22997

Kdo byl milován, žije
v našich srdcích dál.
Dne 20. 12. 2022
vzpomeneme 4. smut−
ný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil ta−
tínek, dědeček, pra−
dědeček, pan

Že čas rány hojí, je jen pouhé zdání, stále je
v srdci velký žal, bolest a smutné vzpomínání.
Dne 21. 12. 2022
uplyne čtvrtý smutný
rok, kdy nás navždy
opustila naše mamin−
ka, babička a praba−
bička, paní

Dne 10. 12. 2022
uplynulo 10 let ode
dne, kdy nás navždy
opustila všemi milova−
ná paní

Marie Šrámková
z Předslavi.
S úctou a láskou na ni
vzpomínají dcera Mi−
luš s rodinou, syn Pavel s rodinou, sestra
s rodinou a ostatní příbuzní. Děkujeme
všem, kteří věnují tichou vzpomínku.
RR 22960

Očím ses ztratil –
ale v srdcích zůstaneš
navždy.
Dne 28. 12. 2022
uplyne 10 let od chvíle,
kdy nás náhle všechny
opustil manžel, tatínek
a dědeček, pan

Václav Soukup
ze Sušice.
S láskou stále vzpomínají manželka Jana
a dcery s rodinami.
RR 23012

Očím ses ztratil – ale v srdcích žiješ navždy.
Dne 23. prosince 2022
uplynou 2 roky, co nás
navždy opustil pan

Josef Pangerl
z Nýrska.
Děkujeme všem, kteří
si vzpomenou s námi.
S úctou a láskou vzpo−
míná rodina. RR 22946

Dne 27. 12. 2022
uplyne druhý smutný
rok, kdy nás navždy
opustil pan

Jindřich Orna
z Plánice.
S láskou vzpomínají
manželka, dcery s ro−
dinami, sestry a ostatní
příbuzní. Všem, kteří si vzpomenou s námi,
děkujeme.
RR 23016
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MYČKU BOSCH SRS
43E12 EU/03, rozměry
š. 45 x h. 60 x v. 81 cm.
Cena 2.500 Kč. Klatovy.
Tel.: 732751877.
PRODÁM čisté IBC
NÁDRŽE 1 000 L za
1700
Kč.
Tel.
604589329.
RR
22029

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

KOUPÍM starou vojen.
KONZUMNÍ brambory na vzduchovku do 7 tis. Kč,
uskladnění 12 Kč/kg. maskáče, saka, čepice,
Pšenici a ječmen ke kr− rajtky, pohraniční stráže,
mení 7 Kč/kg. Tel.: vyznamenání, odznak NB
603512222. RR 22990
a vzorný voják do r. 1960
– až 3 tis. Kč. Odznaky
voj. učilišť, pilotní aj. Tě−
PRODÁM PROFI se−
žítka ve tvaru modelů
kací mulčovací spe−
voj. techniky, ND na vozy
ciál
SNAPPER,
Škoda do r. v. 1988. Tel.:
dvouválec 22 HP, zá−
721730982. PM 22007
běr 133 cm, rok sta−
rý, top stav. PC
KOUPÍM srovnávačku s
200.000 Kč, nyní jen
protahem KDR nebo RO−
88.000 Kč. Tel.
JEK. Tel.: 774707147.
604589329.
RR
PM 22110
22032
Z POZŮSTALOSTI KOU−
PÍM vše staré: porcelán,
kamenné hrnce, hodiny
obrazy, nádobí, váhy, rá−
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dia, vojen. věci z války KOUPÍM staré dětské
atd. Tel.: 737903420. hračky, vánoční ozdoby,
PM 22009
rádia, mlýnky, hmoždíře,
lustry. Mopedy, motorky,
motopřilby,
KOUPÍM do sbírky staré Pionýry,
pivní lahve z Klatovska, smalt. nádobí, panenky,
Domažlicka a Plzeňska. obrazy, porcelán apod.
Slušné ohodnocení sa− Tel.: 605080878. PM
mozřejmostí. Děkuji za 22010
jakoukoliv nabídku. Tel.:
KOUPÍM staré věci z do−
604709879. RR 23003
mácnosti: lívanečníky,
lampičky, porcel. sošky,
fotoaparáty, formy na
pečení, mince, vyzname−
nání, kávomlýnky, obra−
zy, šperky apod. Tel.:
605080878. PM 22011
KOUPÍM staré hrnečky,
hrnce−kameninu, váhy,
porcelán, sklo, obrazy,
hračky, hodiny, hodinky,
trojúhel. plechovky od
olejů, moto díly – Jawa,
Moped, Pionýr, reklamní
plech. cedule na zeď.
Tel.: 732431470. PM
22053

VOJENSKÝ bazar: zdar−
ma nabízíme odborné
oceňování historického
vojenského materiálu,
převážně z období I+II
světové války. Též mož−
nost odkupu, nebo pro−
deje. Tel.: 731454110.
VYKLÍZÍTE byt, garáž,
chalupu? Koupím různé
KOUPÍM staré jízdní kolo staré věci – kanystr USA,
do r. 1950, mosaznou Wehrmacht, hasičskou−
pumpičku, starou Babetu tesařskou sekeru, váhy,
i nepojízdnou, Škodu kávomlýnek,
sošky
120M, nová zadní světla z porcelánu, zavírací no−
aj. náhradní díly, také na že, zapalovače na ben−
starého Pionýra. Návody zin, dílenský svěrák, ka−
na obsluhu a katalogy, meninové hrnce−formy
dobové prospekty. Tel.: na pečení apod. Tel.:
721730982. PM 22006 732431470. PM 22098

SBĚRATEL koupí staré
obrazy a jiné starožitnos−
ti. Solidní jednání. Tel.:
608979838, E−mail: vla−
d i s l a v. s o u c e k @ s e −
znam.cz. PM 22038
KOUPÍM jakoukoliv taha−
cí harmoniku – AKORDE−
ON, CHROMATIKU, HE−
LIGONKU i v nálezovém
stavu a dále MOPEDA na
ryby. Tel.: 728209526.
PM 22015
SBĚRATEL koupí LP gra−
mofonové desky, i celou
sbírku. Přijedu. tel
721442860. PM 22107

KOUPÍM les i s pozem−
kem. Může být malá vý−
měra, zanedbaný nebo
napadený kůrovcem,
Platím ihned a hotově.
Tel.: 773585290. RR
22797
KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytě−
žený i po kalamitě. Seri−
ózní jednání, platba ho−
tově. Tel.: 731027795.
RR 22907
PRODÁM nový dvojhrob,
hřbitov sv. Jakuba v Kla−
tovech. Cena dohodou.
Tel.: 775120942. RR
22985

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

KDO DARUJE starý vosk
nebo svíčky za poš−
tovné? Pokud se domlu−
víme, zašlu vám novou
svíčku zdarma, pište na:
voskasvicky@seznam.c
z. RR 22659
PŘINESTE starý vosk
nebo zbytky svíček do
bezobalového obchodu
Navažto, Vídeňská 188,
Klatovy a vyzvedněte si
svíčku zdarma. RR
22660
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Poděkování
Děkuji primáři MUDr. Jiřímu Polívkovi CSc. za
jeho skvělý přístup k mé osobě, velmi si vážím
jeho práce. Dále MUDr. Štebronové, která mě
léčila na lůžkové části neurologického oddělení
ve fakultní nemocnici Lochotín, a celému perso−
nálu sestřiček.
Přeji všem klidné vánoční svátky a do nového
roku 2023 pevné zdraví.
Milena Horejšová
RR 22996
EU−ČESKO−BAVORSKÉ
NOVÉ INFO CENTRUM
vám děkuje za vaši prá−
ci v Bavorsku a přeje
vám klidné, šťastné Vá−
noce doma u rodinného
stolu a v novém roce
2023 mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů. Email:
EKO−CENTER@SE−
ZNAM.CZ. RR 22971
PŘEJEME Vám všem
hezké Vánoce v novém
roce 23 – nová jistá
práce. Bavorská firma
ELEKTRONIKA nabízí
Vám klidnou práci od−
borníkovi montáže el.
rozvaděčů a panelů
400V. Přátelské česko−
bavorské jednání. Info:
E−mail:
eko−
center@seznam.cz.

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazne−
zarizeni.cz,
tel.:
775104121. RR 22054
PRODÁM Peugeot 2008,
r.v. 11/2013, provoz
2014, obsah 1.6 hdi, 68
kw, najeto 163tkm, ser−
visní knížka, bílá barva,
klima, servo, vyhřívaná
sedadla, radio, abs, el
okna, esp, velmi dobrý
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stav, nová stk a emise,
cena: 205.000 Kč, Klato−
vy, telefon: 723439518.
RR 23006

1.6 tdi, černá metalíza,
parkovací senzory, ser−
visní protokoly, alu kola,
abs, esp, imobiliser, top
stav bez koroze, vyhříva−
ná sedadla, radio, nová
stk a emise, cena:
127.000 Kč, KT, telefon:
723439518. RR 23009

16−19 let, ne starší ženy.
Mám rád cestování a kul−
turu. Tel.: 604969788, e−
mail: lovehvezd@se−
znam.cz. PM 22005
48 ROZVEDENÝ muž
z PM, prý pohledný a
sympatický,s vlastním
zázemím, hledá pohled−
nou štíhlou ženu. Za
SMS
děkuji.
Tel.:
607814372. PM 22120

ÚDRŽBA ZAHRAD,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
PALIVOVÉ DŘEVO,
tel.+420
728709070
www.kacim.cz.
RR 22903

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
PRODÁM stavební
cných stromů, sekání
Dumper s dieselo−
trávy a údržbu i realiza−
vým motorem, nos−
ci
zahrad.
Tel.:
nost
1200
kg.
Cena
KOUPÍM dvourych−
55 LET z Prahy nabízí 606943086. RR 22089
50.000
Kč.
Tel.
lostní babetu. Tel.
snídaně do postele, ve−
604589329.
RR
604589329.
RR
ZEDNICKÁ PARTA
čeře při svíčkách nebo
22033
22034
provádí rekonstruk−
si jen tak povídat… tel.
ce, strojní omítání,
607467062. PM 22130
obklady, dlažby, jád−
PRODÁM Škoda Octavia
ra a veškeré zednic−
kombi, r.v. 12/ 2012, ob−
ké práce, tel.:
sah 1.6 tdi, 77kw, najeto
723136228.
RR
BABIČKA
63/158,
štíhlá,
210 tkm, stříbrná metalí−
22053
hledá vitálního dědu od
za, airbagy, klima, esp,
velmi pěkný stav, nová KOUPÍM historický mo− 59 do 66 roků, nejraději
stk a emise, cena: tocykl nebo moped. Tel.: z Klatovska. Zn.: Ve
155.000 Kč, KT, Telefon: 777746668. PM 22114 dvou je život veselejší.
NÁSTŘIKY podvozku
Odpovědi prosím zasí−
723/439518. RR 23007
automobilu proti ko−
lejte do redakce. RR
rozi přípravkem BO−
23018
PRODÁM Opel Meriva
DY. Tel. 604589329.
model OPC line 1,6 JEŠTĚ jste nenašla toho
RR 22031
Benzín, r.v. 2008, 97 pravého? Rádi Vám po−
000km. Klimatizace, můžeme najít partnera
POSTAVIT
couvací čidla, vyhřívané v Bavorsku. www.vdej− CHCETE
sedačky, zánovní celo− sedobavorska.cz nebo PLOT? Nabízíme kom−
roční pneu, vyměněné 702891012.
pletní realizaci oploce−
rozvody motoru, origi−
ní. Přijedeme – zaměří−
nál tónovaná skla. Cena JÁ, SEDMDESÁTNÍK, me – naceníme – zajis−
99.000
Kč.
Tel. rozvedený, bezdětný, tíme materiál – postaví−
hledám na zbytek života me. Poté si můžete v
603535061.
ženu. Mám byt 2+1 a
klidu užívat bezpečí va−
řádnou práci. Budeš se
šeho domova. Volejte:
mít velmi dobře. Rád jez−
733710319, pište: bez− NOČNÍ KLUB DANDY v
dím na výlety. Horažďo−
vicko. Tel.: 728099153. dek@plotana.cz, nav− Klatovech−Lubech přij−
štivte: www.plotana.cz. me společnice od 18
RR 22992
let. Možno i formou bri−
gády v týdnu nebo jen
PROVÁDÍM
zednické
ROBERT 40 let, 179cm,
víkendy. Bezplatné uby−
práce – omítky, ma−
80kg, 21/5cm, hnědé
tování, slušné výdělky.
lířské
práce,
rekon−
vlasy – krátký sestřih,
Tel: 604445413, mail:
strukce
bytového
bývalý pornoherec, hledá
clubkt@atlas.cz. RR
jádra, obklady, dlaž−
roštěnku
či
pár
do
svého
KOUPÍM Škoda 110R,
23017
by,
bourací
práce
a
Rapid, Garde. Stačí sms pelíšku. Tel.: 608425686
další práce dle do−
(nejlépe
SMS,
ozvu
se
–
zavolám.
Tel.
mluvy.
Plzeňsko,
Vám zpět). RR 230002
603535061.
Klatovsko, Domaž−
licko, Sušicko a oko−
PRODÁM Dacia Sande− 60LETÝ vzdělaný muž
lí. Rozumné ceny.
hledá
jen
na
dopisování
ro, r.v. 2008, provoz
Tel.: 721757399. RR
2009, servo, centrál, ženu ve věku 50–60 let.
22056
radio, nová stk a emise, Vážná zájemkyně napiš
cena: 55.000 Kč, Tele− na e−mail: streda@cen−
fon: 723439518, Klato− trum.cz. RR 23010
VÁNOČNÍ DÁREK: pře−
vy. RR 23008
37/185 NEKUŘÁK, bez− vod z videokazet na fleš−
PRODÁM Škoda Fabia dětný, rád by se sezná− ku nebo DVD, levně. Tel.
kombi, r.v. 2012, obsah mil s dívkou výhradně od 777554484. PM 22113

ZAPLATÍM
min.
20.000 Kč za každou
starou pivní lahev s
nápisem: Klečka,
Dollanský,
Petr−
michl, Gotz, Stuben−
bach, Jarolím, Pauli,
Šebesta, Melan, Ko−
linec, Maštovský,
Plánice, Kundratitz,
Lešer, Šubrt, Mači−
ce, Watzlawick, atd.
Tel. 606245515. RR
22687

HEZKÁ, SEXY BLOND
Vás pánové zve na
slastné erot. hrátky.
Úžasné masáže extra
special a vše ostatní
dle domluvy. Nejen má
prsa č. 5 se těší na po−
laskání. Jako dáreček
Vám super skvělá ce−
na. Volejte 73009461,
SMS nepište. KŘI PM
22125
60LETÁ BACULE.
Máš rád macatý?
Jsem tu pro tebe.
Mazlení, orálek, kla−
sika. Plzeň 7−19 hod.
Tel.: 773937736. KŘI
PM 22112
PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7–22
hod.
na
tel.:
773153057. KŘI PM
22124
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