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Milí čtenáři,
květnové vy−
dání Rozhle−
du jsme pro
vás připravo−
vali ještě
v době, kdy
dubnové po−
časí dělalo

vše pro to, aby dodrželo pravidlo
Aprílu. Ráno mráz a odpoledne hor−
ko, občas sníh, jindy pálící sluníčko
střídal usilovný déšť doplněný někdy
silným větrem a nočními bouřkami.
Starší lidé to komentovali tak, že to
není tak neobvyklé dubnové počasí,
dříve prý docela běžné. Pro nás
mladší, kteří jsme ještě před pár lety
zažívali poměrně suché a slunečné
jarní dny již v dubnu a v květnu se
chodili koupat, to příjemné počasí
nebylo. 

Zajímavé je, že většina lidí se sho−
dovala na tom, že nejen počasí, ale
celý svět je v poslední době nějak
vymknutý z kloubů, jak by napsal
básník. Můj kamarád říká, že je po−
stavený na hlavu, a hned doplňuje
nedávný zážitek z Prahy: „Byl jsem
v jednom nákupním centru, a když
jsem šel na záchod, překvapilo mě,
že mají společný vchod ženy a muži
a na dámský tam chodí i muži. Tedy
muži. Možná, že to nebyli muži,
protože když je dnes tolik uznáva−
ných pohlaví a každý může být tím,
čím se cítí být, tak to možná muži
zrovna nebyli. Jeden den ženou,
druhý den mužem, třetí den bezpo−
hlavním jedincem, pak je svět asi
opravdu nemocný. A někteří to prý
zneužívají i ve sportu. Jsou muži, co
závodí se ženami, vítězí a tváří se, že
jsou ženy.“
Také jsem zaregistroval v dubnu ne−
bývalé množství případů různých fi−
nančních podvodníčků, kteří se nás
snaží obrat o vše. O mezinárodním
příkladu ze zkušeností kriminalisty

se dočtete i v tomto čísle, ale
o jednom mi vyprávěla i naše čte−
nářka. Pokoušela se přes aplikaci fa−
cebook marketplace prodat nepouží−
vaný kávovar a málem přišla
o všechny peníze ze svého bankov−
ního konta. Zájemce o koupi nechtěl
poslat zboží na dobírku, ale navrhl jí
platbu přes službu přepravní společ−
nosti. Zaslal jí odkaz na internetovou
stránku, kde byl formulář pro regis−
traci její platební karty, aby jí kupující
mohl údajně poslat peníze. Naštěstí
to byla starší žena, která si neuměla
poradit se zadáním údajů a tak se
žádný kontakt neuskutečnil a včas
také zablokovala telefonicky v bance
svoji kartu. Úředník v bance jí pak
druhý den při osobním jednání vy−
světlil, že měla obrovské štěstí,
protože podobných případů, kdy se
podvodníci skrývající za kupujícím
zájemcem dostanou k údajům o kar−
tě a tím i k účtu, je mnoho. Často
pak o všechny své peníze přijdete. 
Ale abychom nekončili příliš pesi−
misticky, já věřím, že lidé jsou schop−

ni se ze svých chyb a omylů, a to
i těch, které nejsou přímo jejich, ale
jen sdílené, poučit. Podle paní Elišky
Haškové Coolidge, bývalé asistentky
pěti amerických prezidentů, je důleži−
té naučit se potlačovat strach a nega−
tivní emoce. Jsou to naši největší ne−
přátelé. „Pokud se nám něco nelíbí,
nikdy neobviňujme někoho jiného ze
svých neúspěchů. Nikdy také nesuď−
me jiné za jejich činy. Snažme se ra−
ději přebírat více odpovědnost sami
za sebe a konkurujme jen sami sobě.
A když večer budeme přemýšlet, co
jsme ten den dělali, řekněme si jen,
co jsme mohli v e−mailu lépe napsat,
jak jsme mohli lépe reagovat na otáz−
ku nebo co udělat, abychom byli
správně pochopeni. Co jsme udělali
pro ostatní, pro úspěch celku, kolekti−
vu, rodiny nebo obce.“
Podle mě zlatá slova, která by si
měl mnohý vzít k srdci. Především
naši politici. Příjemně slunečný a
voňavě rozkvetlý květen i inspira−
tivní čtení Rozhledu vám přeje
 Karel Bárta, šéfredaktor.
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Milovníci dechovky a hezkých písni−
ček se mohou opět těšit na další roč−
ník festivalu tanečních koncertů na
krytém parketu v Dolní Lhotě u Kla−
tov. Organizátoři pro ně připravili bo−
hatý letní seriál vystoupení vynikají−
cích dechovek z Jižních Čech, Plzeň−
ska, Chodska a Jižní Moravy. 

n 3. června (sobota) – OPLOVA DE−
CHOVKA z Pošumaví a Klatov, 15.00–
19.00 hod.
n 24. června (sobota) – ŠUMAVAN−
KA z Jižních Čech, 15.00–19.00 hod.
n 16. července (neděle) – DOUBRA−
VANKA z Prachatic, 15.00–19.00 h 

n 28. července (pátek) –
VONIČKA BAND z Jižní
Moravy, 17.00–21.00 h
n 20. srpna (neděle) –
VESELÁ MUZIKA Z CHOD−
SKA, 15.00–19.00 hod.
n 17. září (neděle) –
ÚHLAVANKA z Klatov,
14.00–18.00 hod.
Tančete a bavte se při oblí−
bených melodiích a v milé
přátelské atmosféře, kterou
již tak snadno nezažijete. (pi)

Muzikanti z Oplovy dechovky navazují na dlouhole−
tou a nejlepší tradici klasických dechových muzi−
kantů a vojenských kapel města pod Černou věží.

Léto s muzikou:
Dolní Lhota u Klatov
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Na Provozně ekonomické fakul−
tě České zemědělské univerzity
v Praze (PEF ČZU v Praze) mo−
hou zájemci studovat od roku
2003 také v Klatovech. Studium
zde za tu dobu zdárně dokonči−
lo okolo 2 000 absolventů baka−
lářského a navazujícího magis−
terského studia. 
Posluchači mohou v  Klatovech
absolvovat program Veřejná sprá−
va a regionální rozvoj. V případě
úspěšného studia získají po třech
letech titul bakalář, po dalších
dvou letech pak titul inženýr. „Na−
ším cílem je přiblížit vysokoškol−
ské studium zájemcům z  regionu.
Studentům tak odpadají cesty do

Prahy. Výuku i zkoušky zajišťují pří−
mo vyučující z PEF ČZU v Praze,“
uvádí Ing. Pavel Vondráček, ředi−
tel obecně prospěšné společnosti
Úhlava, která vysokoškolské stu−
dium v Klatovech zajišťuje. 
V  současné době probíhá příjem
přihlášek na nadcházející akade−
mický rok 2023/2024, který bude
v historii školy již jednadvacátý.
„Výuka se koná formou kombino−
vaného studia o víkendech. Tento
způsob je proto vhodný pro stu−
denty při zaměstnání. Hlásí se stá−
le více absolventů středních škol,
kteří hned po maturitě začnou pra−
covat a současně studují vysokou
školu. Výhodou je, že posluchači

mohou využít při studiu svou zna−
lost regionu, například ve svých
závěrečných pracích často zpra−
covávají regionální témata,“ dodá−
vá Ing. Jiří Hamhalter, tajemník
klatovského Centra vzdělávání
PEF ČZU v Praze.
Pro přijetí jak na bakalářské, tak
navazující magisterské studium se
neskládají přijímací zkoušky. Stu−
dium je vždy z první poloviny pla−
cené, druhou polovinu studia lze
již absolvovat bezplatně. 

Kontakt: Ing. Jiří Hamhalter 
tel.: 724 020 904 

hamhalter@uhlava.cz 
www.uhlava.cz
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Českou zemědělskou univerzitu
lze už 20 let studovat v Klatovech

Úhlava, o. p. s., působí
v oblasti vzdělávání již od ro−
ku 2001. Její nabídka je urče−
na nejen zájemcům o vysoko−
školské studium. Pro děti po−
řádá celoroční Dětskou tech−
nickou univerzitu (ve spolu−
práci s Fakultou strojní ZČU
v Plzni a s klatovskými střed−
ními školami), Dětskou země−
dělskou akademii (pod zášti−
tou ČZU v Praze, společně
s ČAZV, Střední školou země−
dělskou a potravinářskou Kla−
tovy a dalšími) a výukové a
zážitkové programy zaměře−
né na technické vzdělávání,
životní prostředí a zeměděl−
ství. Pro dospělé zájemce na−
bízí další profesní vzdělávání
v akreditovaných kvalifikač−
ních a rekvalifikačních pro−
gramech, i kurzy zájmového
vzdělávání. Seniorům a inva−
lidním důchodcům je určeno
studium Univerzity třetího vě−
ku organizované ve spoluprá−
ci se Západočeskou univerzi−
tou v Plzni. V nabídce jsou ta−
ké kurzy tzv. Virtuální univerzi−
ty třetího věku, kterou zastře−
šuje naopak Česká zeměděl−
ská univerzita v Praze. Je
vyhlašovatelem soutěže Re−
gionální potravina v Plzeň−
ském kraji. Kromě zmíněného
vyvíjí řadu dalších aktivit za−
měřených na podporu naše−
ho regionu. 

Více na www.uhlava.cz.
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Květnové sluníčko je příslibem hez−
kých chvil pro každého, kdo může
relaxovat sám nebo s přáteli na za−
hrádce nebo na chatě. Při zahájení
grilovací sezóny jsme se zastavili ve
známém, po rekonstrukci nově ote−
vřeném klatovském řeznictví U Pa −
vlíka pod nemocnicí, na rohu ulice
Dukelské a Pod Koníčky. Řezník Pa−
vel Havlíček nás ochotně opět se−
známil s tím, co zákazníkům nabízí
ke grilování a prožití příjemných
chvil. 
„Naprostou grilovací jistotou jsou
pravé Pavlíkovy špekáčky, které jsou

vyráběny jen z masa, a hodně mých
stálých zákazníků je přesvědčených,
že jsou to nejlepší špekáčky na trhu.
Snadno se opékají na ohni i grilu, ne−
praskají, jejich chuť je tradiční, jakou
známe ještě z doby mládí, z doby, kdy
jsme jezdili na letní tábory, nebo s ka−
marády pod širák.“ 

Základem úspěchu 
je vyzrálé maso
„Snadné a oblíbené je také grilování
kuřecího masa. Nabízím kuřecí prsní
řízky z klatovských kuřat, které jsou
pro grilování ideální. Kdo si potrpí na
hovězí, doporučuji ke grilování vyzrálé
maso. Na grilované steaky je nejlepší.
Stařené maso, vyzrávané, minimálně
18 až 20 dní po porážce, má vynikající
chuť. Je vhodné nejen na grilování, ale
na mnoho způsobů úpravy. Vyzrání

masa souvisí s obsahem svalového
glykogenu, kdy je třeba ve tkáních
masa nechat dokončit biochemické
procesy. V průběhu zrání se vlivem
enzymů obsažených v mase glykogen
mění na kyselinu mléčnou, jejímž roz−

kladem se pH po−
malu zvyšuje, po−
volují se vazby me−
zi jednotlivými
vlákny, uvolňuje se
ztuhlost svalů a
maso se tak stává
měkčí, křehčí, plně
se rozvine chuť a
vůně. Stačí při gri−
lování, nebo jiné kuchyňské úpravě
porovnat stařené a „čerstvé“ maso a
poznáte snadno ten obrovský rozdíl
v chuti. Při grilování také můžete vy−
zkoušet moji slaninu. Je to úžasná
křupavá tečka například ke grilované
zelenině.“ 

Lahůdky pod značkou 
„MOERL“
„Pro mlsné jazýčky nabízím také fer−
mentované klobásy, salámy, včetně
klobás a salámů s ušlechtilými bílými

plísněmi, jako například FUETY.
Takový exkluzivní výrobek je
vhodný nejen k příjemnému
posezení, pochutnání, ale i ja−
ko bezvadný dárek. Klobásy a
salámky mají na svém povrchu
ušlechtilou plíseň, která jim do−
dá nezaměnitelnou a jedineč−
nou vůni a chuť. Pokud jste si
tento druh klobásek oblíbili na−
příklad při cestách po Itálii, ne−

bo Španělsku, přijďte ochutnat ty moje,
vše pod označením „MOERL“. Uvidíte,
že například takový Lovecký salám
 „MOERL“ je lahůdkou, kterou ohromíte
při každé slavnostní příležitosti, nebo
se sami odměníte a ochutnáváním po−
těšíte svoje smysly.“ (pi)

8 Rozhled 5/2023

Jistotou úspěchu při grilování je Pavlík
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Je zvláštní doba od roku 2001. Už
před tímto rokem jsem to předpovídal,
že dojde k mnohým změnám.
Štěstí přeje připraveným,
proto tvrdím, že je dobré
všechno vědět, abychom
se na případné problémy
mohli připravit, případně
jim mohli předejít. 
Všem je jasné, že ideální je
předejít problémům s fyzickým
zdravím, což je klasická prevence.
Zdraví fyzické souvisí s psychickým,
které ovlivňuje kvalita našeho života.
I když to víme, pro své zdraví nedělá
každý, co je možné a co by bylo třeba. 

Malý test:
Jaké vás napadne písmeno 

z možností A, B, C? 
Stejně dobré je, abychom byli připra−
veni i na neobvyklé situace, které se
poslední dobou dějí více než dříve. Vy−
padá to, že zvláštní doba nekončí. Bylo
pár událostí, ze kterých si bylo možné
vzít ponaučení, ale mnoho lidí se nepo−
naučilo. Hodně událostí jsem předpoví−

dal a kdo mým předpovědím uvěřil,
mohl být lépe připraven. Například jsem

v živém vysílání radia Bonton v lé−
tě 2000 řekl, že bude teroris−

tický útok na New York. Z to−
ho bylo patrné, že bude pro−
blém s  burzou a penězi.
Předpověděl jsem krizi v ro−
ce 2008 a v roce 2019 i tuto

krizi. 
Mnoho lidí žije ve snu a ne

v realitě. To jsem schopen intuitiv−
ně posoudit a poradit, jak se do reality
dostat. Čehokoliv chceme dosáhnout,
musíme přejít z  fáze snění do fáze
chtění a z fáze chtění do fáze činu. Až
ve fázi činu jsme schopni realizovat své
sny a přání. Mnoho lidí zůstává stále ve
fázi snění, proto stojí stále na místě a
ničeho nedosáhli. Je pozdě na konci ži−
vota zjistit, že jsme ho prosnili. Aby−

chom byli úspěšní, musíme umět využít
ve správný čas ty správné možnosti.
Řada vědců hledá způsoby, jak pro−
dloužit život, jak zpomalit stárnutí, ane−
bo stárnutí dokonce zvrátit. Mnoho lidí
do jejich bádání investuje a vydávají na
prodloužení věku miliony. Já 30 let pub−
likuji mnou vyzkoušená opatření na pro−
dloužení věku, která stojí pár korun. Po−
dle mé intuice lze věk prodloužit cca
o 20 let jen s levnými opatřeními, která
už jsou známa a popsal jsem je v knize
Jak se dožít 140 let. Spočívají jen
v mých akupresurách, které jsou zdar−
ma, pár vitamínů a minerálů, které stojí
cca 1000 Kč měsíčně, pár bylin na zba−
vení se virů (rakytník + šalvěj + zlato−
býl) – všechny tři byliny stojí cca 460
Kč a je to na rok a jedna bylina na zba−
vení se drobných infekcí (oregano,
10 ml za 500 Kč – na půl roku). 

Jsem přesvědčen, že lidské tělo má
schopnost se v dnešní době dožít mini−
málně sta let ve zdraví. Ale musí se pro
to něco dělat a co, to radím už od roku
2000, kdy vyšla moje kniha Jak se dožít
140 let. 
Když si zavěštím, kolik lidí tato proble−
matika zajímá, tak je to cca 10%. Vě−
decké studie (rozhovory s osmdesátní−
ky) dokazuje mé tvrzení, že se nikomu
nechce nikdy zemřít, ale je nutné udržet
organismus v dobrém stavu a mít tou−
hu, která nám dává důvod žít. Ta je reál−
ná zejména v oblasti partnerských vzta−
hů (rodinný systém) a v seberealizaci
v pracovní oblasti – dělat, co člověka
baví a těší, až do smrti. Každý je strůj−
cem svého štěstí (ne osudu). 
David Baird napsal ve své knize Tisíc−
krát štěstí: „Každý okamžik je nejvhod−
nější dobou k  tomu, abyste vykročili
vstříc svému štěstí“.
Čínské přísloví praví: Čas za peníze ne−
koupíš. Co uteče, už se nevrátí.
Moje doporučení: Lepší začít se změ−
nou k lepšímu později než nikdy.

Všem přeje hodně štěstí 
Stanislav Brázda

doporučuje známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

„Lepší začít se změnou 
k lepšímu později, než nikdy,“

VÝSLEDEK TESTU: Otázka byla, jaké vás napadne písmeno
z možností A, B, C? Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda žijete
ve snu. Kdo řekl A, tak je v realitě. B je na pováženou a na půl ve
snu žijete. Kdo odpověděl C, zcela propadl, žije ve snu.
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Přestože došlo k výraznému zvýšení
cen energií,  instalace tepelného
čerpadla je výhodná. Elektřinu ne−
používáme  přímo na vytápění, ale
pouze na pohon kompresoru. Ob−
čas se zákazníci ptají, zda jim tepel−
né èerpadlo vytopí dùm i ve velkých
mrazech. Ujiš�ujeme Vás, že pøi
správnì navrženém výkonu je tepel −
né èerpadlo schopno Vaše stávající
kotle plnì nahradit. 

Než se ale rozhodnete pro urèitý typ
tepelného èerpadla, je nezbytné po−
soudit Váš stávající otopný systém.

Podlahové vytápìní je pro všech−
na tepelná èerpadla nejvhodnìjší
a systém získávání tepla z vnìjšího
prostøedí je nejúèinnìjší.

Velmi èasto se však tepelná
èerpadla instalují do stávajících ra−
diátorových otopných soustav. Zde
je potøebné zabezpeèit, aby bylo do−

saženo nezbytné teploty top−
né vody. Rádi Vám otop −
ný systém posoudíme a na−
vrhneme takové tepelné
èerpad lo, které bude i s radi−
átory dobøe fungovat.

Velmi èasto navrhujeme
do rodinných do mù tepelná
èer pad  la s regulova ným vý −
konem znaè ky PANASONIC,
VIESSMANN nebo FUJI. Vý −
stupní teplo ta topné vody 60 OC,
výborné a jed no duché ovlá dání 
a velmi pøi jatelná cena jsou dù  vo −
dem stále rostoucí oblíbenosti tìchto
èerpadel.

S velmi zají −
mavou novin−
kou pøišla fir−
ma AIRWELL.
Tepelné èer −
pad  lo systému
vzduch – voda
s novým chla−
divem R32 do−
káže pouze kompresorem vyrá −
bìt topnou vodu  63 OC i pøi velmi
silných mrazech. Toto tepelné
èerpadlo vzduch – voda se zaøadilo
svými technickými parametry a vel−
mi tichým provozem na samou

špièku tepel ných
èerpa del. Je velmi
vhod né pro rekon−
strukce, kde po −
tøebu jeme topnou
vodu v radiátorech
vyš ších teplot.

Vzduchová tepel−
ná èerpadla se vìtši −
nou umis �ují pøed
dùm. Nìkdy celé za −
øíze ní, jindy jen jeho

vnìjší èást. Vnitøní jednotka je v tom−
to pøípadì insta lována v tech nické
místnosti. Mùže me Vám však dodat

tepelné èer  padlo zna è −
 ky STIEBEL ELTRON,
které je celé umístì no
v rohové tech   nické
místnosti a vzduch
se k nì mu pøivá dí 
dvì ma otvo ry ve stì −
nách  domu.

Provedete−li v rámci stavby nebo
rekonstrukce domu zhodnocení
objek tu vrtem nebo plošným zem−
ním kolektorem, mù žete instalovat
zemní  tepelná čerpadla STIEBEL
ELTRON  nebo  NIBE.  

Připravuje se zveřejnění  
podmínek nového kola 

kotlíkových dotací!

TEPELNÉ  ČERPADLO spolehlivě vytápí  i v nejsilnějších mrazech

PANASONIC  
AQUARELA řady  T−CAP

Tepelné èerpadlo DAITSU

zemní kolektor

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na

777 939 270.
Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž 
a servis tepelných čerpadel
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Před rokem v této době jsme vás
v Rozhledu informovali o zahájené
výstavbě nových obytných domů
s nadstandardními rezidenčními by−
ty v Klatovech−Lubech, v ulici 5.
května naproti stavebninám. Ros−
toucí stavba poutá naši pozornost
vždy, když jedeme kolem. Je atrak−
tivní především svým nevšedním,
ale mimořádně příjemným architek−
tonickým pojetím. V poslední době
jsme zaznamenali, že se již u oby−
tných domů dokončují střechy. 
n A proto jsme se zeptali zástupce
investora, jednatele developerské
firmy Refico s.r.o. pana Václava Ko−
pidlanského, kdy bude kolaudace

stavby a zda se počítá i s úpravou
okolí domů. 
„S kolaudací těchto domů počítáme
v období září–říjen 2023. V současné

době se ještě dokončují vnitřní omítky
a štuky. Z celkem 12 bytů jsou ještě 4
byty k prodeji. Do doby kolaudace sa−
mozřejmě počítáme také s finální
úpravou okolí domů. Budou dokonče−
na parkovací stání, přístupové cesty a
chodníčky a sadová úprava předza−
hrádek. Postavíme k sousedům i nové
ploty kolem celého objektu, aby celý
projekt byl dotažen se vším všudy.“
n Jaké jsou podle vás hlavní před−
nosti bydlení v těchto rezidenčních
bytech?
„Určitě je to velmi promyšlené a nad−
standardně vybavené bydlení. Moder−
ní a logické půdorysy od 1+kk do
4+kk včetně teras nebo balkonů,

nadstandardně velkých oken, dávají
bydlení dostatek světla, klidu a pro−
storu pro relaxaci. Snažili jsme se
projekt koncipovat tak, aby měl bu−

doucí vlastník nejen maximální kom−
fort, ale i minimální náklady na provoz
bytu. Jedná se o zcela unikátní řešení
bytových jednotek. Každá z nich svou
dispozicí nabízí něco jiného a každý

svůj kousek prostoru na vzduchu, pro
letní posezení. Vlastní předzahrádku,
nadstandardní rozměry balkonů či te−
ras, bezbariérový přístup nebo dvou−
generační řešení bytu. 
Součástí každého bytu je jedno parko−
vací stání. Při výstavbě byly využity
současné nejmodernější komponenty
a stavební materiály. Byty mají kom−
pletní podlahové vytápění Giacomini,
izolační trojskla, dveře Sapeli, přípra−
vu pro klimatizaci, sanitární vybavení
LAUFEN, masivní dřevěné podlahy a
italské obklady a dlažbu. Moderně je
pojato i elektronické ovládání žaluzií a
zabezpečovací kamerový systém. Sa−
mozřejmě, že umožňujeme budoucím
obyvatelům i individuální změny, které

jsou ještě možné.“
n Napadá mě, že předností bydlení
bude i skvělá lokalita?
„Určitě. Mnoho zájemců oceňuje, že
je to bydlení v blízkosti historického

centra města Klatovy, je možnost re−
kreace a odpočinku v podhůří Šumavy
nebo snadnou dostupnost do němec−
kého Bavorska. Nedaleko je mateřská
školka, obchodní centrum, velký
městský park a cyklostezky vzdálené
300 m, lyžování do 40 km. Po dokon−
čení východního silničního obchvatu
Klatov se také zklidní dopravní využití
ulice 5. května.“ 
Zájemci se mohou více dozvědět na
internetových stránkách projektu
www.novebytyklatovy.cz, kde je i bo−
hatá vizualizace exteriéru, interiéru
i plánky jednotlivých bytů a volné byty
k prodeji. Jsou tam také ceny, platební
podmínky a všechny kontakty pro zá−
jemce.     (pi)

Mnoho předností nového 
rezidenčního bydlení v zeleni

Současný stav – vnitřní omítky se dokončují.
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Tak začíná známá písnička o balíčku
karet a vojákovi z války Severu proti
Jihu.  Mně vyprávěl jeden příběh
z té, doufám poslední světové války,
pan Graf, rodák ze Zelené, malé ob−
ce za Nýrskem.
Pan Graf byl řidič bavorské grilovací
firmy Hertel, které jsme z klatovského
Drůbežářského závodu dodávali kuřa−
ta. Já byl vedoucím porážky. Pan Graf
byl jedním slovem svéráz. Jednou
jsem chtěl trochu redukovat jeho do−
dávku, protože byl nedostatek kuřat
na gril, a on mi rozhořčeně oponoval,
že my Šumavané musíme držet při
sobě a hrdě dodal: „Ich bin in Grün
geboren,“ tedy že je rodák ze Zelené.
Samozřejmě dostal plnou dodávku,
když holt jsme ti Šumavané.                                                                            
A právě ze Zelené je příběh, který mi
pan Graf vyprávěl. On sám, jako oby−
vatel zabraných Sudet, musel samo−
zřejmě narukovat do Wehrmachtu a
tragickou postavu příběhu, také vojá−
ka, osobně znal. Jednalo se o řezníka
ze Zelené Karla Teischla, který měl
krám v domě, kde dnes sídlí  hasiči.      

Karl Teischl se v červenci roku 1944,
krátce po atentátu na Führera, náhle
objevil doma. Jestli o atentátu něco
věděl, nebo byl jen v kontaktu s něja−
kou zasvěcenou vyšší šarží, to se ne−
ví. Ví se však, že zpátky do armády
nějak nechvátal. Psal se rok 1944 a
mnohým bylo jasné, že to s Třetí říší
začíná vypadat bledě. Sousedům
však začalo být divné, že se nebývale

dlouho zdržuje doma a začal být po−
dezřelý, že odmítá Vůdci sloužit. A tak
se zběhlý voják ze vsi vytratil a zbu−
doval si jakýsi úkryt na svahu hory
Můstek směrem k Prenetu. Rodina ho
tajně zásobovala potravinami a oble−
čením až do zimy, kdy napadl sníh.
Pošťák, který nosil zásilky do hospo−
dářství na Prenetu, si všiml stop ve−
doucích opakovaně k jeho úkrytu.
Svůj objev si nenechal pro sebe, a tak
se stalo, že horliví náckové z Hojsovy
Stráže uspořádali na nešťastného
Karla doslova hon. Tím „úspěšným“
lovcem se stal Franz Nottig, sládek
z pivovaru na Hojsovce. Ten vojen−
ského zběha vystopoval, nalezl a za−
střelil. Údajně ho Karl Teischl prosil,
ať nestřílí, že se přece znají, že od něj
kupoval maso, ale nebylo  to nic plat−
né. Tak tragicky a zbytečně skončil je−
den lidský život. Stalo se tak v prosin−
ci, tedy něco málo přes čtyři měsíce
před koncem války.                                                                                      
Na místě, kde byl Karl Teischl zavraž−
děn, je dnes dřevěný křížek s daty
1905 a 1944 a u zdi hřbitova na Zele−

né můžete najít malou desku, označu−
jící nešťastníkův hrob, opět se stej−
ným jménem a stejnými letopočty.                       
Někde jsem se dozvěděl, to už mi
pan Graf nevyprávěl, že vrah, Franz
Nottig, dlouho svou oběť nepřežil.
Údajně se psychicky zhroutil a sám
si vzal život. Jestli kvůli výčitkám
svědomí, anebo žalem nad hořkým
koncem Třetí říše, to se asi už nedo−
zvíme.

Vladimír Růžička

„Povím vám příběh z války, který mi 

Křížek v lese.

Křížek na hřbitově.

vyprávěl D. Taxis Taylor…,“
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Vážený mladý muži,

musím Vás hned na začát−
ku vyvést z  omylu a to v
tom směru, zda máte či
nemáte rodičům povin−
nost pomáhat ve svém
volném čase a zda máte
nárok na kapesné.
Jednoznačně nutno říci to,
že pokud žijete v domě

svých rodičů i v době, kdy
studujete, jste povinen

jim pomáhat zejména
s domácími pracemi např.
uklízet si vlastní pokoj, po−
máhat rodičům s úklidem
prostor v domě apod. 
Musíte si uvědomit, že Va−
ši rodiče zejména Vaše
matka musí např. prát Va−

še prádlo,
žehlit, vařit
Vám apod.,
t a k ž e
jednoduché práce by ste

měl nejenom zvládnout,

ale měl byste je i usku−

tečnit. 

Pokud se týče kapesného,
musíte si rovněž uvědomit,
že kapesné Vám rodiče ne−
mají povinnost dávat zvláš−
tě pokud si to nezaslouží−
te. To znamená, že jestliže
doma neprovádíte žádné
ani jednoduché práce a
žádnou prací rodičům ne−
přispíváte, pak nemáte ná−
rok ani na kapesné. Ka−
pesné je za odměnu a Vy
si takovou odměnu podle
vlastního přístupu k celé
věci nezasloužíte. 

Musíte si již v této době
uvědomit, že nic není za−
darmo. Navíc, nejste už
malé dítě, po kterém by
musela matka uklízet

apod. Proto byste se již
měl stát skutečným mu−
žem a uvědomit si, že část
práce v rodině, i když stu−
dujete, musíte vykonávat
i Vy sám. 
Pokud si toto neuvědomí−
te a budete dále vést bo−
hémský nebo zahálčivý
život, pak s Vašimi rodi−

či velice souhlasím a to
v tom, že Vám žádné ka−
pesné od rodičů nepří−
sluší. 
Uvědomte si, že bohém−

ský život, který vedete ne−
bo chcete vést, Vám nic
dobrého do budoucna ne−
přinese. Doporučuji Vám
proto, abyste se změnil a
přehodnotil svůj dosavad−
ní způsob života.

PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokátka
JUDr. Judita Jakubčíková 

Je mi 18 let a 2 měsíce, stále studuji, ale mám to
štěstí, že nemusím žít na koleji, mohu bydlet doma
u svých rodičů. Rodiče mě však nechtějí dávat
kapesné, pouze mě finančně podporují pokud
potřebuji něco platit vysoké škole, kde studuji.
Rodiče mi tvrdí, že bych si musel kapesné
zasloužit, tzn. chtějí, abych jim, pokud mám volný
čas, pomáhal s domácími pracemi. Já si však
myslím, že pokud studuji, že žádné práce
vykonávat nemusím a že na kapesné mám nárok.
Prosím o sdělení, zda můj názor je správný. 

Zájem o „Kristův hřeb“
Zhruba 3000 lidí si přišlo během
desetidenní výstavy v Prácheň −
ském muzeu v Písku prohlédnout
železný hřeb, který má pocházet
z Kristova kříže. Hřeb byl vyzved−
nutý před dvěma lety z mohutné
kamenné zdi kostela svatého Jiljí
v Milevsku.

„Hřeb je v majetku premonstrát−
ského řádu, kterému jsme jej po vý−
stavě vrátili na Strahov do Prahy.
Zatím není nález možné trvale vysta−

vit, k tomu by bylo nutné zabezpečit
velmi specifické mikroklimatické
podmínky. Nutné je také dokončit
všechny analýzy a restaurátorské
práce,“ uvedla za muzeum Klára
Koubová.

Archeologové předloni objevili
v milevském klášteře skrýše uvnitř
středověkého trezoru. Následně
z nich vyzvedli trosky dřevěných
schránek zdobených zlatem a stří −
brem. Vedle většího množství ozdob
ze zlatého a stříbrného plechu byl

mezi troskami identifikován železný
hřeb označený zlatým křížkem.

„Podařilo se tedy vyzvednout his−
torický artefakt, který středověká
společnost považovala za jednu
z nejvzácnějších křesťanských re −
likvií na světě – část hřebu ze Sva −
tého Kříže,“ podotkl archeolog Pavel
Břicháček s tím, že určit stáří kříže
nelze, protože metody, které by to
zjistily, jsou destruktivní.

„Museli bychom obětovat kus že−
leza, aby mohli odbor−
níci dataci kovu zjistit.
K tomu nepřistoupili
a doufají, že díky vývoji
bude někdy možné
stáří zjistit, aniž by se

nález poškodil,“ vysvětlila Koubová.
Hypotézu o hřebu starém přes

2000 let posilují poznatky získané
o schránce, ve které byla odseknutá
část hřebu uschovaná. Má Byzant −
ský původ, její starší dřevěnou část
se podařilo datovat přibližně do
čtvrtého století. V té době byla v Je−
ruzalémě matka římského císaře
Konstantina Helena. Pod jejím
dohle dem měl být údajně nalezen
i Ježíšův kříž včetně hřebů, které
pak dovezla do Evropy. (pru)
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Byl večer, když Karel Kopřiva

usedl ke svému počítači. Pře−

létl očima došlé zprávy v da−

tové schránce, z nichž jedna

ho doslova zvedla ze židle.

Začínala slovy:

„Vážený pane, píši Vám ze Špa−
nělska, kde pracuji jako advokát
a vyřizuji pozůstalost po Karlu
Kopřivovi. Jedná se o muže,
který pochází z vaší České re−
publiky, ale dlouhá léta žil až do
své smrti v naší zemi. Jste pro
mne jediným dědicem stejného
jména po zemřelém, kterého
jste příbuzným. Jmenovaný po
sobě zanechal 1,8 milionu ame−
rických dolarů ve španělské
bance. 
Uvedenou částku můžete zdě−
dit, vyplníte−li nadcházející úda−
je: jméno a příjmení, dobu a
místo narození, a také místo va−
šeho bydliště. K tomu, abych
mohl provést dědické řízení za
Vás, potřebuji, abyste také
uvedl, na kterou vaši banku lze
uvedenou částku poukázat. Ta−

ké mi prosím sdělte spojení na
váš mobilní telefon, vyjma již
uvedené e−mailové adresy, aby−
chom mohli být v osobním kon−
taktu. Vše si prosím zvažte, na−
kolik jste ochoten s mojí nabíd−
kou souhlasit a v rámci dědic−
kého řízení uvedenou pozůsta−
lost po příbuzném přijmout.
Zároveň Vás upozorňuji,
že má účast z vý−
še uvedené část−
ky, což zahrnuje
všechny náklady
spojené s dědic−
kým řízením a pře−
vedení uvedené
částky na Vás, nesu
na sobě já. Předsta−
vuji si to tak, že bych
přijel do vaší země a uvedených
50% z dědické pozůstalosti a ří−
zení bych Vám osobně předal,
nebo bych mohl uvedenou
částku zaslat na vámi určenou
banku. Pokud souhlasíte, dejte
mi prosím vědět v e−mailové od−
povědi na mé jméno: Dr. Ronal−

do Calvera nebo na adresu Po−
ste restante č. 64, Madrid, Špa−
nělsko. Čekám na Vaši odpo−
věď. S úctou a pokorou Dr. Ro−
naldo Calvera, v. r.“  
Dlouho jsem nevěřícně hleděl
na uvedenou zprávu jako na lá−
kavou nabídku, která
s n a d

spadla ze
samého nebe, zrovna

v době, kdy člověk v důchodu
obrací každou korunu v ruce.
Ale pak ve mně zahlodal červ
pochybnosti a jednoho dne
jsem zašel na policii a případ
oznámil. K mému překvapení
obdobných nabídek v různém
provedení mi s úsměvem na−
bídli sami policisté, kde jich

měly soustředěno již několik.
Jeden z policistů dokonce pro−
nesl: „Přidržte se židle, s tako−
vými nabídkami se doslova ro−
ztrhl pytel! Zejména, jak důvěři−
vé důchodce a starší lidi, prach−

sprostě – nelidsky
okrást, připravit je
o jejich poslední
úspory, nejen na
živobytí.“  Pak
na závěr ještě
pronesl moud−
rá slova: „Ne−
nechte se,
prosím, nikdy

zlákat sebelepší nabídkou. I ty
nejlukrativnější, jsou pro vás do−
slova pohromou plnou dalších –
nepředstavitelných nástrah!“
Podal mi ruku na rozloučenou a
já o to víc začal přemýšlet, jak
se svět dnes změnil! Jak ten ži−
vot dnešní doby je skutečně pl−
ný nástrah, nejen pro nás staré. 

S pozdravem „Nenechte 
se podvést“ bývalý 
kriminalista K. K.

Jak přežít 

v online světě

Kontakt ze slunného Španělska
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Letiny kostel sv. Prokopa − mše sv. & koncert

Pěvecký sbor Chorus Egrensis Aš

Neděle 21. května v 10:00 hod.

Podrobné informace o programu letošního ročníku naleznete 
na festivalových webových stránkách www.fdh.klatovynet.cz.

Pozvánka na Festival duchovní hudby
Šumava−Bayerischer Wald 2023
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Rozhodli jsme se vytvořit pro naše,
ale i vaše rodiče a blízké areál s byty
za dostupnou cenu. Poskytujeme
všem seniorům bezpečí, potřebný
servis, ochranu a pocit rodinného
prostředí.
Naše zařízení uvítá každý, kdo chce mít
své soukromí – čili žádné ubytování po
dvou či třech osobách. Každý ubytova−
ný má svůj pokoj se sociálním zaříze−
ním. Garsonka je dle domluvy buď vy−
bavena, nebo je samozřejmě možnost
přivézt si vše své, na co jste zvyklí. Zá−
leží na každém z vás a na vašem přání,
které rádi splníme Každý pokoj je vyba−
ven centrálním telefonem pro případ
nouze, ale i komunikace mezi pokoji.
Ze všech pokojů, které jsou situovány
na jih, je výhled na celý areál. Nájemné
je 8.000 Kč + energie. 

Stravování
Stravování máme pro Vás zajištěno
přesně dle vašich potřeb, 1x, 2x, ale
i klidně 6x denně, jak budete potřebo−
vat. Preferujeme českou domácí klasi−
ku, ale vaříme samozřejmě i dle indivi−
duálních potřeb klientů. Například diety
pro diabetiky, alergiky atd. Klienti mají
na výběr ze čtyř jídel denně. Cena za
stravování – snídaně 35 Kč, obědy 100
Kč a večeře 85 Kč, v případě celodenní
plné penze je sleva. Pro stravování
slouží útulná jídelna, ale rádi odneseme
každé jídlo k vám do bytu. 

Volné chvíle 
Pro volné chvíle slouží různé ergotera−
pie anebo společenské hry či výběr
z více než 1000 knih. Spolupracujeme
také se Základní školou a mateřskou
školou v Plánici a vzájemně se navště−

vujeme. Děti pro nás připravují divadelní
představení a jiné besídky a my jim za
odměnu třeba čteme pohádky anebo
vypravujeme příběhy z našeho mládí.

Péče o zdraví
Velice úzce spolupracujeme s MUDr.
Jiřím Kloudou v Plánici a MUDr. Janou

Bytelovou z Klatov,
kterým nejen tímto
děkujeme za jejich
přístup, a to nejen
v pracovní době.
Dle potřeby každo−
denní zdravotnic−
kou péči zajišťují

sestřičky z Advantis Medical, kterým
patří stejný dík. Zajišťujeme všem na−
šim klientům odvoz k lékařům, na ná−

kupy, do lékárny aj., K dispozici je
vlastní defibrilátor a v každém bytě je
telefon pro přímé spojení s námi jak
ve dne, tak i v noci.
Byty jsou vybaveny kompletně s TV,
varnou konvicí, ale dle vašeho přání si
jej můžete vybavit svým vlastním zaří−
zením, abyste se ještě více cítili být ta−
dy doma. Areál leží na hlavní magistrá−
le České Budějovice − Plzeň mezi měs−
ty Klatovy a Horažďovice v těsné blíz−
kosti Hnačovského rybníka na pokraji
lesního komplexu, který se rozprostírá
mezi městečkem Plánice a městeč−
kem Nalžovské Hory v šumavském
předhůří. Bohatost rybníků, říček, po−
toků a na druhé straně smíšeného lesa
okolo našeho areálu způsobuje celo−
ročně takřka ideální vlhkost a dostatek
kyslíku v ovzduší, důležité pro náš or−
ganismus a jak říkají naši dědouškové
a babičky: „Jsou zde krásné procház−
ky, které člověka vždycky posílí.“    (pi)

Květen, lásky čas, ale v domově pro seniory v Hnačově
je pohoda a láska každý den aplikována každému z nás

Velikonoce v Domově seniorů Hnačov

Naše motto: „Doma nejsi tam, kde jsi 
se narodil, ale tam kde Tě mají rádi“



21Rozhled 5/2023



22 Rozhled 5/2023

Šumavská spisovatelka Lucie
Oudová, která vydala knihu
Dary Pošumaví (2020) a Bejvá−
valo na Šumavě – smutno i ve−
selo (2022) uvádí na knižní trh
novinku Bejvávalo na Šumavě
– příroda a lidé. 
Tato publikace zavede čtenáře
do bejvalých časů na Šumavě,
kdy lidé sváděli nerovné boje
s  přírodními živly. Oživí vzpo−
mínky na to, jak byly domy Šu−
maváků po komín zasypány
sněhem nebo jaké škody způ−
sobovaly třeskuté mrazy či ná−
hlé vichřice. Připomene těžkou

práci dřevařů, jejichž potem
i krví je nasáklá zem, honbu
za zlatem či mocnou sílu lido−
vého léčitelství. Zmíní se
o nerostném bohatství této
krajiny i o lesních plodinách,
které byly mnohokrát jedinou
obživou pro chudý lid. 
Kniha bude od 12. 6. 2023
k dostání v knihkupectví v Su−
šici, Klatovech,  Horažďovi−
cích nebo na internetových
stránkách nakladatelství:
https://bit.ly/KupBejvavalo2
Po domluvě s autorkou (e−mail:
lu.oudova@seznam.cz) je

možné žádat i věnování nebo
podpis. 
Je−li vám blízký život na staré
Šumavě, tak neváhejte a pojďte
se začíst do řádků, které píše
sama příroda…  (pi)

Knižní novinka Bejvávalo 
na Šumavě – příroda a lidé

Autorka Lucie Oudová.  Foto: A. Vetyšková

V sobotu 27. května 2023 se naše
krásná brnířovská náves s velkým
rybníkem a lipovou alejí opět zaplní
starými traktory, au−
ty a motorkami. Bu−
de se zde konat již
11. setkání starých
traktorů a veteránů
v Brnířově. Tato akce
se stává jednou
z největších v celé
republice. Každoroč−
ně přijíždí na 160
starých traktorů a 80
veteránů.
My, jako pořadatelé,
jsme si vždy přáli,
aby každý rok přijelo
ještě více traktorů.
Nyní je již kapacita návsi zcela zapl−
něná a tak si přejeme, aby vždy přije−
lo několik zajímavých exponátů, na

které se návštěvníci určitě těší, ale
nejvíce se na traktory těší ti nejmen−
ší, jak je vidět i na fotografii.

Již od 1. setkání 12. 5. 2012 vždy
přijely zajímavé traktory i veteráni.
Návštěvníci jistě vzpomenou na

LANZ BULDOG r. v. 1936, který se
star tuje pomocí volantu nebo na
JOHN DEERE r. v. 1946 a další trakto−

ry různých značek jako
například SVOBODA a
ZETOR od typu 15 a
ŠKODA HT 18 r. v. 1927.
I v letošním roce máme
přislíbenou účast traktoru
ZETOR 2026, kterých po−
dle informací výrobce,
byla vyrobena jen ověřo−
vací série 8 ks – speciel−
ně pro vinice. Ale pro ne−
zájem vinařů byla výroba
zastavena a dochovalo
se jen několik kusů. Stej−
ným unikátem bude trak−
tor ŠKODA 20 HTD r. v.

1942. Je to první traktor z plzeňské
Škodovky opatřený naftovým moto−
rem (dříve jen petrolej a benzin).

Těchto traktorů se dochovaly jen
2 ks. Jeden stojí v Čáslavi v Národ−
ním zemědělském muzeu a druhý
bude stát na brnířovské návsi. Věřím,
že i letos přijede nějaký neohlášený
unikát, který nás překvapí, jako v loň−
ském roce ZETOR SUPER 50 polo−
pás.
A tak se na Vás, majitelé starých
traktorů, i na Vás návštěvníky těšíme 
v Brnířově 27. května 2023.

Za SDH Brnířov Mirek Beneš

Traktory opět v Brnířově na Domažlicku
PROGRAM: 

11 h – Slavnostní zahájení

13 h – Spanilá jízda 
veteránů

14 h – Spanilá jízda traktorů

Příští Rozhled vychází 7. června 2023
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V minulém roce se milovníci Šumavy a
její historie zaradovali nad premiérou
nového Krále Šumavy, doposud třídílné
série režiséra Davida Ondříčka o příbě−
hu Josefa Hasila. Příslušníka SNB Jose−
fa Hasila, pozdějšího převaděče a agen−
ta CIC, označila Státní bezpečnost, pro
jeho nepolapitelnost a schopnosti, jako
Krále Šumavy. 
Nový krátký dokument
Radka Nakládala a ama−
térského badatele a spi−
sovatele Jana Voldřicha
však představuje a uka−
zuje pravého Krále Šuma−
vy v oblasti Kvildska. 
Kdo byl muž, který nebyl,
na rozdíl od Josefa Hasi−
la, nikdy polapen? Čes−
koněmecký pašerák, pře−
vaděč a také agent ame−
rické zpravodajské služby
CIC, původem z jihočeských Starých Hutí,
Kilián „Franz“ Nowotny, který mnohokrát
nelegálně překročil hranici mezi Bavor−
skem a jižními Čechami. 
Nový krátký dokumentární film vznikl le−
tos na začátku března a Jan Voldřich
v něm divákům přiblíží život Kiliána, jeho
převaděčskou trasu a také jeho poslední
přechod s agenty chodci z Bavorska do
Čech, po kterém se do Čech již nikdy ne−

vrátil (tento přechod nesl na konci dlouhé
řady všech možná číslo 2000). Dozvíte se
v něm také přímou souvislost postavy Ki−
liána s filmem Král Šumavy režiséra Karla
Kachyni. 
V novém dokumentu se role filmového Ki−
liána zhostil sušický Antonín Pfeifer. Natá−
čelo se v oblasti Nových Hutí, Chalupské

slati a ve Františkově
u pomníku převaděčů.
Tedy na trase, kudy Kili−
án Nowotny pašoval a
převáděl. 
Dokument Po stopách
Krále Šumavy je prvním
delším filmovým poči−
nem Radka Nakládala,
který už více než dva ro−
ky v Kašperských Ho−
rách amatérsky natáčí
videopozvánky z Kašper−
ských Hor. Jejich cílem

je představit divákům zajímavá místa a
kulturní akce Kašperských Hor, vidět je
můžete na sociálních sítích. 
Premiéra nového dokumentu o nepolapi−
telném (a nepolapeném) Králi Šumavy
v Sušici proběhla v sušickém kině 11.
dubna v 18 hodin. Další promítání je plá−
nováno v Klatovech nebo v Nýrsku. Vstu−
penky je možné zakoupit v předprodeji na
ww.kinosusice.cz.   (tz)

Po stopách Krále Šumavy
Nový dokument o Králi Šumavy v oblasti Kvildska
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Letos vstupuje klatovská Jahodárna
do 12. sezóny a milým překvapením
pro každého je velký prostorný fo−
liovník. Pavla Bonka jsme se zeptali.
n Proč jste se rozhodli postavil fo−
liovník?
Je to náš společný projekt s manžel−
kou, ale jeho strůjcem jsou samotní
zákazníci. Velice často se nám svěřo−
vali, že bychom tady měli mít větší a
prostornější prodejní místo. Od myš−

lenky k realizaci nebyla dlouhá cesta a
foliovník je tady.
n Jak jsem viděl, není prázdný a
jarní nabídka je značně bohatá.
Teď je ta pravá chvíle vybrat si kvalitní
sazenice jahod, keříkové nebo strom−
kové rybízy, angrešty, brusinky, mali−
ny, ostružiny, rakytník, vinnou révu,
ovocné stromky, nabízíme 30 odrůd
kanadských borůvek, bylinky, sadbu
zeleniny jako jsou například rajčata,

papriky, salát, kedlubny. Dále v nabíd−
ce jsou okrasné stromky na živé ploty,
túje, habry, bobkovišně, okrasné trá−
vy, vřesovištní rostliny, konifery, bal−
konové květiny, trvalky, letničky apod.
U nás dostanou také potřebné věci
k pěstování jako jsou hnojiva, sub−
stráty, netkané textilie, fólie a další.
Každý, kdo k nám přijede, určitě ne−
odjede s prázdnou.
n Protože jsme na Jahodárně, tak

asi pozornost bude soustředěna na
sazenice jahod.
Těch máme přes 20000 a odrůdy, které
nabízíme, sami pěstujeme. Jsou to
zdravé a silné a garantují bohatou úro−
du. Zájemci si u nás mohou vybrat od−
růdy jednoplodící, stáleplodící, rané,
polorané, pozdní, převislé, zakořeněné
v květináčích a frigo. Prodáváme jen
kvalitní uznanou sadbu, která má dobře
vyvinutý kořenový systém a krček.
Snad jednu dobře míněnou radu. Sadba
jahod by se měla každé dva až tři roky
obnovovat, aby se jahody rodily stále
v hojném množství a výborné kvalitě.
n Poradíte také zákazníkům a kdy mo−
hou přijít na Jahodárnu v Klatovech?
Každému ochotně poskytneme radu.
To je pro nás jakási samozřejmost.
Otevírací doba je od pondělí do pátku
9.00–16.00 hod. V sobotu 9.00–
12.00 hod. Je možnost i tel. domluvy.
Další info máme na facebooku.     (re)

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Svrčovec. Na kruhovém
objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mostem odbo−
číte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.

prozradil nám majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk.

Nový foliovník objektivem.

„Novým fóliovníkem jsme 
splnili přání našich zákazníků,“
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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 2023/2024:

Nabídka studia

Soukromé Střední odborné školy 
a Gymnázia BEAN s. r. o.

Trnkova 125, 345 61 Staňkov

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

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

SLEDUJTE
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Od převzetí dřevozpracující−

ho podniku v Chanovicích

v roce 2016 investovala spo−

lečnost Pfeifer více než 100

milionů eur do modernizace

infrastruktury a zlepšení

podmínek pro zaměstnance.

To se odráží v rostoucích

číslech výroby a stabilitě za−

městnanců. V roce 2022 pře−

kročila pila v Chanovicích

celkový pořez 757.000 plno−

metrů, čímž se zařadila mezi

největší pily v České repub−

lice. 

Rakouská skupina Pfeifer
Group nedávno způsobila
v oboru rozruch svou expanzí
do Finska. Akvizice společ−
nosti Pölkky, největší soukro−
mé dřevozpracující společ−
nosti v severním Finsku, posi−
luje pozici společnosti Pfeifer
jako třetího největšího podni−
ku v evropském dřevozpracu−
jícím průmyslu a připravuje to−
hoto výrobce na celosvětovou

konkurenci. Pro Chanovice
znamená strategický růst sku−
piny ještě stabilnější podnika−
telské prostředí a příslušnost
ke zdravému, prospektivnímu
rodinnému podniku. Výhody
nově získaných lokalit jsou
v Chanovicích viditelné na prv−
ní pohled. Od roku 2016 se lo−
kalita pod záštitou skupiny
Pfeifer neustále rozvíjí na
všech úrovních. Nové techno−
logie třídění kulatiny a součas−

né rozšíření kapacity sušení
řeziva mnohonásobně zvyšují
efektivitu závodu. Například
se plánuje, že od 1. dubna
2023 bude možné sušit až
450 000 metrů krychlových ře−
ziva pomocí účinnějších suši−
cích komor, což je více než
dvojnásobek kapacity před
pěti lety. 

2022: Rekordní rok na pile
V loňském roce dosáhla spo−

lečnost Pfeifer Chanovice celé
řady rekordů ve výrobě. Napří−
klad na pile činil největší pořez
za jeden den více než 6 500
plnometrů dřeva. Celkový po−
řez přesáhl 757 000 plnometrů
ročně, čímž se Chanovice za−
řadily mezi největší pily v zemi.
Ve společnosti Pfeifer je nákup
a efektivní další zpracování
dřevní suroviny, které šetří
zdroje, zcela v souladu 
s koncepcí udržitelnosti. 4

O skupině Pfeifer Group
Rakouská společnost Pfeifer Holding GmbH byla
založena v roce 1948 a nyní je vedena rodinou již
ve třetí generaci. Zaměstnává 2600 lidí ve 13 po−
bočkách v Rakousku, Německu, České republice
a Finsku. Sídlo společnosti se nachází v Imstu
(Tyrolsko/Rakousko). Na plně integrovaných pilách skupiny se ročně pořeže přibližně 5,4 milionu plno−
metrů dřeva, které se zpracovává v celém hodnotovém řetězci na řezivo a hoblované dřevo, betonářské
bednící desky, bednící nosníky, křížem lepené dřevo (CLT), lepené lamelové dřevo, lepené masivní dře−
věné desky a také paletové špalíky, brikety, pelety a bioelektřinu.

V loňském roce firma Pfeifer vybudovala nové parkoviště pro zaměstnance. Foto: Pfeifer Holding GmbH

Pfeifer Chanovice dosáhl rekordního 
pořezu a spoléhá na stálé zaměstnance 
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4 Dodaná kulatina je přímo
na místě 100 % zpracována na
řezivo, masivní dřevěné desky,
bednící desky, dřevěné pelety
a ekologickou elektřinu.

Optimalizace v personální
oblasti
Jedním z nejdůležitějších cílů
pro rok 2022 bylo převzít
všechny zaměstnance do trva−
lého pracovního poměru. Ten−
to cíl byl splněn. Kromě toho
se neustále zlepšují podmínky
pro zaměstnance, například
cestou nového parkoviště, vy−
sokých investic do bezpeč−
nosti práce a optimalizace ko−
munikace. Pomocí naší vlastní
zaměstnanecké aplikace
„myPfeifer“ mohou zaměs−
tnanci i společnost snadno na−
vázat vzájemný kontakt a rych−
le a přímo na svůj chytrý tele−

fon dostávat důležité informa−
ce. S ohledem na rychle se
rozvíjející technologie ve
všech oblastech dřevozpracu−
jícího průmyslu podporuje
společnost Pfeifer také vzdělá−
vání a zvyšování kvalifikace
zaměstnanců. Za tímto účelem
byla nyní v Chanovicích zříze−
na také interní platforma spo−
lečnosti „PfeiferLearn“, která
umožňuje individuální další
vzdělávání v souvislosti s bez−
pečnými pracovními postupy. 

Příspěvky na zvýšené
 životní náklady a závodní
doprava přinášejí úlevu
Jako spolehlivý zaměstnavatel
podporuje společnost Pfeifer
svých 470 zaměstnanců i v těž−
kých časech. V předchozím ro−
ce jim byla vyplacena zvláštní
prémie, která měla zmírnit fi−
nanční zátěž způsobenou všeo−
becnou vlnou zdražování. Po−
dařilo se rovněž nalézt řešení
pro zčásti obtížnou dopravní si−

tuaci zaměstnanců v řídce osíd−
leném regionu. Společnost Pfe−
ifer organizuje autobusy pro
dojíždění do práce, resp. hradí
jízdné zaměstnancům, kteří
bydlí mimo tyto autobusové lin−
ky. „Díky všem těmto opatřením
se společnosti Pfeifer v posled−
ních letech podařilo dosáhnout
v Chanovicích značné provozní
a personální stability,“ uvádějí
ředitel závodu Radek Pecka a
personální manažerka Petra
Moučková. (pi)

V roce 2022 bylo v Chanovicích vytříděno 805 000 plnometrů kulatiny. Foto: Pfeifer Holding GmbH

Díky novým, efektivnějším sušícím komorám bude brzy možné sušit až 450 000 m³ řeziva ročně. 
Foto: Pfeifer Holding GmbH

Naskenováním QR kódu se spustí
 video ze závodu společnosti Pfeifer
Holz v Chanovicích.
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Přeštická společnost ProKlas

s. r.o., vybudovala novou mo−

derní Hovězí porážku ve Sko−

čicích u Přeštic. V provozu je

od minulého měsíce.

 Vedoucího porážky pana Vác−

lava  Kovandy jsme se zeptali.

n Čím je porážka zajímavá?

Má zcela unikátní koncepci
v  tom, že přímo navazuje na
vlastní stáj. Tím odpadá jakákoli
doprava zvířat, která tak netrpí

žádným stresem. Velký důraz
klademe na šetrné zacházení se
zvířaty.
n Buďme konkrétní.

Býček se narodí na naší farmě a
do určitého věku se pohybuje
venku v přirozeném prostředí.

Poté se přesune do moderní
stáje, kde pokračuje jeho výkrm.
V bezprostřední blízkosti stáje je
porážka, kde maso dál zpraco−

váváme. Porážíme býky do stáří
24 měsíců, starší nemáme.
n Je to jakýsi uzavřený kruh.

Přesně tak. To je také naším cí−
lem, aby zákazníci dostali prvo−
třídní hovězí. Býčci nesmějí pocí−
tit sebemenší stres, který způso−
buje vyplavování kyseliny mléč−
né do svalstva, a maso je pak
tvrdé. Mohu zaručit, že maso od
nás má stoprocentní kvalitu.
n Jak je to se zpracování ma−

sa pro zákazníky.

Řečeno jednou větou, zpraco−
váváme maso od A až do Z.
U nás dostanou čerstvé nebo
stařené hovězí maso. Každému
zákazníkovi připravíme perfek−
tně upravené maso podle jeho
přání v  kuchyňské úpravě. Na−
příklad vedle tradičního masa
jsou to steaky, umíme tři druhy
mletého masa, tatarák – na to
vše jsme připraveni.

n Je objednávka hovězího

masa něčím ohraničena napří−

klad množstvím?

Není, záleží na každém. Maso
připravíme a klient si ho může
vyzvednou zde v naší prodejně
každý pátek od 7 do 14 hodin.
Vždy záleží na konkrétní domlu−
vě. K zákazníkům jsme vstřícní.
Naše služby také nabízíme re−

stauracím, penzionům, jídelnám
a podobně. Máme vlastní chla−
dící auto a maso dovezeme pří−
mo na místo. Například nyní po−
vezu 90 kg prvotřídního hovězí−
ho do výrobny jídel do Dolní Lu−
kavice. Stačí nám zavolat nebo
poslat mail a určitě se dohodne−
me. Objednávky posílejte vždy
do čtvrtka na příští pátek. Na
přání zákazníka maso také va−
kuově zabalíme.
n Zákazníky bude určitě zají−

mat i cena masa?

Mohu je potěšit informací, že
v  současné době máme zavá−
děcí ceny a i celkově mohu říci,
že naše ceny jsou velice zajíma−
vé.
n Viděl jsem, že pro vás není

problém vzít do ruky nůž nebo

sekeru a maso připravit pro

zákazníka.

Jsem vyučený řezník a svůj

obor dělám už přes 30 let a z to−
ho 20 roků v Německu. Když to
srovnávám, tak Hovězí porážka
ve Skočicích nemá konkurenci.
Je to skutečně moderní unikátní
provoz s důrazem na šetrné za−
cházení se zvířaty, což ve svém
konečném výsledku znamená
prvotřídní hovězí maso z vlastní−
ho chovu.      (re)

„Nabízíme prvotřídní hovězí z vlastního chovu,“
říká vedoucí porážky pan Václav Kovanda.

Hovězí porážka ve Skočicích u Přeštic je nová moderní provozovna.

„Kdokoli k nám přijede, dostane perfektní čerstvé nebo stařené hovězí z prvo−
třídního našeho vlastního chovu,“ vzkazuje zákazníkům vedoucí provozu Vác−
lav Kovanda.

Nová Hovězí porážka ve Skočicích u Přeštic
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V předvánočním vydání Rozhle−
du informoval Rotary club Klato−
vy návštěvníky adventních trhů
o tom, že výtěžek z prodeje sva−
řeného vína a punče je určen
Oblastní charitě Klatovy a jejímu
centru Dotek.
V Doteku se mohou různým ko−
níčkům věnovat i děti ze sociálně
slabších rodin, protože tamní
kroužky jsou bezplatné. A navíc se
tu děti mohou setkat se seniory
z blízkého Domu pokojného stáří
Naší Paní a leccos se od nich při−
učit, zejména pokud jde o vaření a
pečení. Přišel čas ukázat, jak byly
sliby splněny.
K výtěžku z adventních trhů bylo
něco málo přidáno, a tak Rotary
club mohl centru Dotek předat
40.000 korun. Při této příležitosti

se hodí tak trochu se pochlubit:
stejnou částku, tedy 40.000 Kč,
předal RC Klatovy Oblastní chari−

tě i v roce 2022, a to není z hledi−
ska sponzorské činnosti klubu
zdaleka vše. Milovníci Šumavy si

jistě všimli, že pod vrcholem Pan−
cíře je krásná dřevěná plastika
prvního výrobce lyží v Čechách,
Karla Paleczka. Na její vytvoření
přispěli rotariáni částkou 18.000
Kč. Organizátorům folklorního
pouťového festivalu pak poskytl
klub loni 32.000 Kč. Předvánoční
bazar města, kterého se RC Klato−
vy už léta účastní, přinesl 10.000
Kč, které byly předány pořadateli.
RC Klatovy pak přispěl ke společ−
nému daru všech Rotary clubů
v České republice a na Slovensku
Ukrajině částkou 1.000 euro. 
Na tomto místě se hodí informo−
vat čtenáře, že pokud by se ně−
kdo zajímal blíže o aktivity Rotary
International, nejstarší mezinárod−
ní klubové organizace na světě,
měl hlubší zájem o činnost klubu,
může se leccos dozvědět buď na
telefonu 602 126 960 anebo, po−
kud nerad telefonuje, na adrese:
 kitka.ruzicka@seznam.cz. (r)

Rotary klub Klatovy plní sliby

V centru Dotek se setkali představitelé RC Klatovy s obyvatelkami Domova po−
kojného stáří Naší Paní v Klatovech.

Příští číslo Rozhledu
vychází 7. 6. 2023
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Na přelomu května a června se v pohraničním regionu Šu−

mava−Bayerischer Wald koná stejnojmenný festival du−

chovní hudby. V letošním roce se tak stane již po šes−

tadvacáté a festival tak vstupuje do nového čtvrtsto−

letí své existence. 

Jedná se o nejrozsáhlejší setkávání pěveckých
sborů na území Plzeňského kraje s rozhodujícím
přesahem do bavorského pohraničí. Od roku
2008 převzal po pražském spolku Laetitia or−
ganizační štafetu klatovský spolek Kolegium

pro duchovní hudbu. Dařilo se rozvíjet
spolupráci a navazovat nové přeshraniční
hudební a mezilidské kontakty. Historicky
největší vlnu podpory a zájmu ze strany
účastníků i publika zažil loňský jubilejní fes−
tivalový ročník. Pro mnohé účastníky se stal
symbolickým novým začátkem po skonče−
ní covidového období. 
Letos vstupuje festival do nového čtvrtstoletí
své existence. Jak poznamenal jeden
z dlouhodobých bavorských partnerů, festi−

val se stal významným hudebním a sborovým

hnutím. Organizátoři festivalu, klatovský spo−
lek Kolegium pro duchovní hudbu, připravili
bohatý hudební program. Uskuteční se pětat−

řicet koncertních a liturgických vystoupení,
během nichž si vyslechneme dvě desítky pě−

veckých těles a hudebních uskupení.

Festival v letošním roce zavítá do sedmadva−

ceti lokalit na obou stranách hranice. Kro−
mě tradičních festivalových míst jako jsou na−
příklad Plzeň, Klatovy, Bodenmais aj. pokra−
čují organizátoři v akcentování významných
lokalit, plnících roli architektonických a

 duchovních dominant. Podrobné informace
o programu letošního ročníku naleznete
na festivalových internetových stránkách –
www.fdh.klatovynet.cz.
Děkujeme vám za vaši dosavadní podporu a
těšíme se na setkání s vámi v rámci letošních
festivalových vystoupení. 

Vít Aschenbrenner

Festival duchovní hudby „Šumava−Bayerischer Wald“ 
otevírá nové čtvrtstoletí česko−bavorského hudebního setkávání

Pěvecký sbor Camerata Praha



Minulý měsíc proběhl v Refek−
táři Jezuitské koleje v Klato−
vech vzpomínkový večer na
Jana Kličku a jeho slavnou mu−
zikantskou rodinu. Čtyři gene−
race muzikantů rodu Kličků se
významně zapsaly do kulturní−
ho života Klatov. 
Na Jana Kličku, bývalého ředite−
le Základní umělecké školy Jose−
fa Kličky v Klatovech, si zavzpo−
mínal ve svém vystoupení
i místostarosta Klatov pan Václav
Chroust.
„Já jsem nebyl úplně perfektní
žák na klarinet, byť jsem hrál rád.
Pokaždé jsem bojoval s nátis−
kem, abych ho udržel. Pro mě
Jan Klička byl hodný pan učitel
s veselýma očima, kolega, kama−
rád a hlavně člověk, který měl rád
lidi a hudbu. Pro klatovskou muzi−
ku toho hodně udělal. Mě nesmír−
ně dojalo, když jsem na úvod ve−
čera řekl, že ten první symbolický
potlesk patří Janu Kličkovi, tak
celý zaplněný sál zatleskal a do−
slova zabouřil. Věřím, že nás tam
nahoře slyšel.“
Místostarosta Klatov pan Václav
Chroust poděkoval jménem
svým i jménem Města Klatov
všem účinkujícím a zejména paní
Marii Míkové, která připravovala
vzpomínkový večer a slovem
provázela.
V průběhu večera jsme se setka−
li se synem Jana Kličky, Janem
Kličkou juniorem, který nám po−
odhalil tajemství hudebního ro−
dinného šperku.
l Nedá mi to, abych se nezep−
tal, zda pokračujete v rodinné
muzikantské tradici.
Měl jsem snahu. Na základní
škole jsem začínal na klavír, ale
po nějakém čase jsem toho ne−
chal. Ale na muziku jsem neza−
nevřel a po škole jsem nastoupil
do Kraslic na střední školu hu−
debních nástrojů a po maturitě
jsem se ještě vyučil hudebním
nástrojařem dechových nástrojů.
Vojenskou službu jsem absolvo−
val u tehdejší Ústřední vojenské
hudby v Praze, kde jsem opravo−
val hudební nástroje.

l Hudebním nástrojům jste se
věnoval i po vojně?
Ano, byl jsem v Rakovníku a od−
tud jsem se vrátil do Klatov. V 90.
letech minulého století jsem od−
letěl do Ameriky, kde jsem zůstal
24 let.
l Nicméně po Klatovech se
vám zastesklo.

V r á t i l
jsem se
do Klatov,
p r o t o ž e
taťka byl
h o d n ě

nemocný a chtěl jsem mu být ná−
pomocný. Bohužel jeho zdravot−
ní stav nevěštil nic dobrého a tať−
ka zemřel. Jsem nesmírně rád,
že mě oslovil pan místostarosta
Václav Chroust a mohl jsem být
při tom, když se připravoval
vzpomínkový večer.
l Na kterém jste poodhalil ta−

jemství historického rodinného
šperku.

To bylo tak. Po smrti mého taťky
jsme se svým bratrem v rodin−
ném domu dělali pořádek a tam
jsem našel tabatěrku. Otevřel
jsem ji a nevěřil vlastním očím.
Byl v ní zbytek doutníku Antonína
Dvořáka a poslední cigareta mé−
ho pradědečka Josefa Kličky,
který byl hudební pedagog, vyni−
kající varhaník, mistr improviza−
ce, hudební skladatel, profesor
státní konzervatoře v Praze a
člen Akademie múzických umě−
ní. V Praze byl váženou osob−
ností a přátelsky se stýkal s elita−
mi společenského, politického a
uměleckého dění jako byli Mě−
chura, Smetana, Dvořák, Desti−
nová nebo Palacký. Tak to je to
naše rodinné hudební tajemství,
které už vlastně tajemstvím není. 
Součástí vzpomínkového veče−
ra bylo hudební vystoupení. Fan−
tazii pro housle a klavír mistra Jo−
sefa Kličky přednesli Miroslav Vi−
límec (housle) a Vladislav Vilímec
(klavír), dále zahrálo klarinetové
kvarteto složené z bývalých žáků
Jana Kličky a na závěr zazpívala
Věra Píšová se skupinou Relax,
dlouholetá zpěvačka tanečního
orchestru Dragouni, jehož kapel−
níkem byl Jan Klička.              (re)
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Vzpomínkový večer na Jana Kličku

Odhaleno tajemství rodinného 
historického šperku

Zprava: Jan Klička ukazuje zbytek doutníku Antonína Dvořáka, místostarosta
Klatov Václav Chroust a bratři Miroslav a Vladislav Vilímcovi.
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V polovině dubna 2023 jsme již

druhým rokem pořádali na naší

škole Středním odborném uči−

lišti v Domažlicích republikové

kolo soutěže Kovo Junior 2023

– pro obor strojní mechanik.

 Tuto soutěž organizuje CECH

KOVO České republiky a je za−

řazena do soutěže České ručič−

ky, která je největší přehlídkou

řemesel a řemesl−

ných oborů v České

republice. 

Celostátního kola se
zúčastnilo 15 žáků ze
středních škol z devíti
krajů napříč republi−
kou. Soutěž se sklá−
dala z výroby součásti
dle technické doku−
mentace, technického
měření a testu odbor−
ných znalostí. První
den soutěžící vyráběli
„stahovák“. Po pěti
hodinách výrobek
přeměřila tříčlenná ko−
mise. Hodnotila cel−
kový vzhled, správ−
nost jednotlivých roz−
měrů, zvolený techno−
logický postup a v neposlední řa−
dě také dodržování bezpečnosti
práce. Druhý den následovalo
měření a teoretický test. 
Po sečtení bodů ze všech discip−
lín se na prvním místě umístil

Jan Vondrák ze SOU Domažlice,
druhé místo obsadil Ondřej Dvo−
řák ze SŠ strojírenské a elektro−
technické Brno a 3. místo získal
Ondřej Matoušek ze SŠ lodní do−
pravy a lodních řemesel    4

Uprostřed je Jan Vondrák − vítěz, žák 2. ročníku oboru strojní mechanik, navr−
žen na laureáta Českých ručiček ve svém oboru. Vlevo stříbrný Ondřej Dvořák
ze SŠ strojírenské a elektrotechnické Brno, a 3. místo má Ondřej Matoušek ze
SŠ lodní dopravy a lodních řemesel Děčín.

Skleněná plaketa za 1. místo na Mistrovství ČR
v oboru strojní mechanik zařazeném do přehlídky
soutěže České ručičky.

Vítěz celostátní soutěže 
a laureát přehlídky České ručičky v oboru strojní
mechanik Jan Vondrák je žákem SOU Domažlice



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

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

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

w Odkud berete REIKI 
energii?

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

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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4 Děčín. Žáci obdrželi hodnot−
né ceny.
Máme velkou radost že náš
žák, 2. ročníku – Jan Vondrák,
v Mistrovství ČR zvítězil a je na−

vržen na laureáta Českých ruči−

ček ve svém oboru pro letošní
rok. Laureátem se stane učeň,
který prokáže své schopnosti na
vybraných národních a meziná−
rodních oborových soutěžích. Cí−
lem přehlídky není jen ocenit ta−
lentované žáky, ale zároveň i zvý−
šit povědomí o významu učňov−

ských oborů. Je to ocenění celo−
ročního úsilí několika vítězů z tisí−
ců účastníků soutěží odborných
dovedností. 
Slavnostní galavečer s předá−

ním originální zlaté plakety

v hodnotě 22.500 Kč vítězi le−

tošního ročníku oboru strojní

mechanik Janu Vondrákovi se

uskuteční 21. června 2023

v Brně. 

Ředitelka SOU v Domažlicích 
a ve Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková

STROJNÍ MECHANIK je obor vzdělání vhodný pro technicky
nadané žáky, manuálně zručné se vztahem k materiálům, zejména ke kovo−
vým a plastům. Žáci se naučí ručně nebo strojně zhotovovat součásti stro−
jů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení a lepení, obsluhu mechanizovaného
nářadí, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých
strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, obsluhovat je, provádět
jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je. Součástí výuky
je složení zkoušky ze svařování před komisařem v rozsahu základního kur−
zu a seznámení se se základy pneumatiky, hydrauliky, robotiky.

Slavnostní vyhlášení výsledků republikového kola soutěže KOVO JUNIOR 2022 pro obor strojní mechanik proběhlo v ob−
řadní síni domažlické radnice, kde nás přivítal a žákům blahopřál Ing. Viktor Krutina, místostarosta města Domažlice. 

„Stahovák“ – soutěžní výrobek
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KLATOVY

SDS Klatovy
3.5. v 19.30 h – BESEDA S HERCEM VLADIMÍREM JA−
VORSKÝM
4.5. v 17 h – JAK TEN ČAS LETÍ – školní akademie
15.5. v 19 h – KONCERT UČITELŮ A ŽÁKŮ ZUŠ J. KLIČ−
KY KLATOVY
24.5. v 15.30 a v 16.45 h – DÉDÉEMKO NA JEVIŠTI – ta−
neční přehlídka
24.5. v 19.30 h – OČEKÁVANÝ DÝCHÁNEK PETRA JAN−
ČAŘÍKA – talk show
30.5. v 19.30 h – MUŽ MOJÍ ŽENY – komedie
Kontakt 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

Galerie U Bílého jednorožce  
do 4. 6.  – VÝSTAVA: MILENA DOPITOVÁ – A TO DRUHÉ
PŘÁNÍ?
13. 5. ve 14 h – VÝTVARNÉ DÍLNY: VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO DĚTI K VÝSTAVĚ MILENA DOPITOVÁ – A TO DRU−
HÉ PŘÁNÍ?
Kontakt – 376 312 049 

Kostel sv. Vavřince v Klatovech
do 11. 6. 2023 – VÝSTAVA: ANDRÁS CSÉFALVAY – AN−
TI−IKAROS: JAK UNIKNOUT Z GRAVITAČNÍ STUDNY
ČLOVĚKA

Městská knihovna Klatovy
3. 5.  v 18 h – REFEKTÁŘ JEZUITSKÉ KOLEJE: HUDBA
NA TALÍŘI – česko−slovenské uskupení hudebníků (klavír,
housle, kontrabas a zpěv)
10. 5. v 18 h – SPOLEČENSKÝ SÁL: KLATOVSKÝ VLÁD−
CE (V LETECH 1939–1942) A NACISTICKÝ SPRÁVNÍ
ÚŘEDNÍK DR. GERHARD KROHMER – přednáška Jana Ji−
ráka 
16. 5. v  18 h – SPOLEČENSKÝ SÁL: ONDŘEJ FIBICH
A „JEHO“ RANKL SEPP – představení knihy
19. 5. v 19 h – REFEKTÁŘ JEZUITSKÉ KOLEJE: ZAHAJO−
VACÍ KONCERT FESTIVALU DUCHOVNÍ HUDBY ŠUMA−
VA−BAYERISCHER WALD 2023 

21. 5. 10–18 h – REFEKTÁŘ A NÁDVOŘÍ JEZUITSKÉ KO−
LEJE: DESIGN NA ŠUMAVĚ – trh
22. 5. 13.30–15.30 h – ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
HRAJEME SI (NEJEN) S PAPÍREM – fimo s Pavlou Škuto−
vou
24. 5. v 19 h – REFEKTÁŘ JEZUITSKÉ KOLEJE: TOMÁŠ
HOSTÝNEK & EWA PANKOWSKA – úvodní koncert z cyk−
lu August Förster a klavírní moderna
28. 5. v 17 h – REFEKTÁŘ JEZUITSKÉ KOLEJE: MUZI−
KANTSKÁ NADĚJE – koncert
30. 5. v 18 h – SPOLEČENSKÝ SÁL: S. J. VÁCLAVOVIC –
ŽIVNOSTENSKÁ FOTOGRAFIE V KLATOVECH – předná−
ška
Kontakt – www.knih−kt.cz, www.refektar.eu

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše 
Výstavy:
do 28. 5. 2023 – CHODBA 1. NP: PEREGRINUS SILVA
BOHEMICA – 3D modely barokních památek
do 28. 5. 2023 – PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL, CHODBA 1.NP:
KLATOVY V OBRAZECH – historické obrazy ze sbírek mu−
zea a fotografie J. Straška
do 28. 5. 2023 – VÝSTAVNÍ SÁL: POKLADY Z PŮDY –
výstava o sběratelství; výstavní sál muzea
Mimořádné akce: 
18. 5. 2023 9–17 h – DEN MUZEÍ – v tento den je do
všech zpřístupněných výstav v muzeu volný vstup
Kontakt – tel.: 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz 

KLENOVÁ

Galerie Klenová
do 11. 6. 2023. – CESTA 2023: 18. ROČNÍK PŘEHLÍDKY
PRACÍ VÝTVARNÝCH OBORŮ ZUŠ PLZEŇSKÉHO KRAJE
do 4. 6. 2023 – HOLZINGERurbat
do 11. 6. 2023 – ZAPOMNĚNÍ – Kasalová, Lena Knilli, Sy−
bille Loew, Kateřina Šedá, Mark Ther 
27. 5.  ve 14 h – VILA PAULA KLENOVÁ: GRAFICKÁ DÍL−
NA – SUCHÁ JEHLA
28. 5. ve 14 a v 16 h – PURKRABSTVÍ HRADU KLENO−
VÁ: BRAMBOROVÁ BÁBA – pohádka v podání loutkového
souboru Brouček
Kontakt – 376 392 208, www.gkk.cz

NÝRSKO

Kulturní akce

do 28.6.2023 – VÝSTAVA OBRAZŮ – sál městské knihov−
ny Nýrsko, vstupné: zdarma
4.5.2023 od 18 h – BESEDA S V. VETÝŠKOU A J. KOŽE−
NÝM: POŠTOVNÍ ZNÁMKY A JEJICH PŘÍBĚHY – sál
městské knihovny Nýrsko, vstupné: dobrovolné
5.5.2023 – KONVOJ VÍTĚZSTVÍ – náměstí Nýrsko, před−
pokládaný příjezd 10.30 h
26.5.2023 od 16 h – VZPOMÍNKA NA KOSTEL ČTRNÁC−
TI SV. POMOCNÍKŮ – náměstí a kostel Sv. Tomáše, vstup−
né: zdarma, program: vernisáž výstavy u IC od 16 h, bo−
hoslužba v kostele sv. Tomáše 18 h – Mons. Tomáš Ho−
lub, beseda v kostele sv. Tomáše 19 h – prof. Jan Royt
3.6.2023 od 13–18 h – DEN DĚTÍ V NÝRSKU – u kluziště,
vstupné: zdarma

MRÁKOV

Rockové akce

13.5. ve 20.30 h – KEKS + MORAVA – KD Mrákov
20.5. ve 20.30 h – PROTHEUS + KOMUNÁL – AMFI Tlu−
mačov (za deště KD Mrákov)
Kontakt – www.kdmrakov.cz

HORAŽĎOVICE

Kulturní dům

21. 5. v 10 h – MICHAL NESVADBA: MICHAL NA HRANÍ
28. 5. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – OTAVANKA

Kulturní akce

6. 5. v 15 h – POMNÍK U KINA, NÁMĚSTÍ: KVĚTNOVÉ
OSLAVY – pokládání věnců, proslovy, historická vozidla,
kapela
19. 5. v  16 h – VRCH PRÁCHEŇ: PRÁCHEŇSKO NA
PRÁCHNI – pohádkový les, kapela, sváteční koláče,
 občerstvení

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
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Členové Českého zahrádkář−
ského svazu v Chodské Lhotě
zvou všechny příznivce pěší
turistiky na tradiční májový tu−
ristický pochod Chodskou
bůtu. Letos je to už
36. ročník.
Chodská bůta
se jde v sobotu
20. května a
p ř i p r a v e n y
jsou tři trasy
8, 15 a 20 km
dlouhé. První
dvě jsou střed−
ně náročné,
dvacítka je pro
zdatné turisty. Kaž−
dá trasa má pět znač−
kových kontrol o účasti a všech−
ny vedou příjemnou krajinou s
výhledem na nejkrásnější části
Šumavy, Českého i Bavorského
lesa.
Na své si přijdou i milovníci cyk−

loturistiky na trasách v délce 25
a 50 km. 
Registrace a start je, jako už
tradičně, od budovy Obecního

úřadu Chodská Lhota v době
od 10:00 do 14:00 ho−

din. Na trase pocho−
du bude několik

vyznačených ob−
čerstvovacích
míst a zdravot−
ní služba.
Cílem pocho−
du je přírodní

areál Lomeček
Českého zahrád−

kářského svazu
Chodská Lhota, kde

na účastníky čeká občer−
stvení, kulturní program s coun−
try kapelou. Předávat se budou
také odměny pro nejstaršího
muže a ženu tohoto pochodu.
Všichni účastníci Chodské bůty
dostanou doklad o účasti.    (re)

V sobotu 20. května 2023 jste zváni do Chodské Lhoty

Pojďme na 36. ročník
Chodské bůty

Zájem o splouvání Teplé Vltavy pro
letošní sezonu je opět vysoký. Šu−
mavský národní park, jehož úze−
mím řeka vede, spustil on−line re−
gistraci 3. dubna. Do systému se
v podstatě obratem přihlásily stov−
ky zájemců. A to přesto, že regis−
trační poplatek je letos vyšší.

„V posledních letech je zájem o re−
gistraci na splouvání mimořádný,“
uvedl. První lodě mohou na Teplou
Vltavu vyrazit 1. května. Letos musí
zájemci počítat s tím, že za splavení
zaplatí více než loni. Při on−line rezer−
vaci je poplatek 600 korun za loď,
kdo přijede rovnou na místo bez
předchozí registrace, uhradí 700 ko−
run. V obou případech je to o 100 ko−
run více než loni. „Museli jsme cenu
zvýšit v souvislosti s rostoucími
vstupy,“ podotkl Dvořák.

Úsek Teplé Vltavy mezi Soumar −
ským Mostem a Pěknou, podléhající
přísnějšímu režimu ochrany, měří 16
kilometrů. V minulosti sjížděli vodáci
řeku bez omezení. Regulaci zavedl

návštěvní řád národního parku kvůli
tomu, že nadměrný provoz lodí může
ovlivnit populaci perlorodky. Zákaz
splouvání platí ve chvíli, kdy výška
hladiny u Soumarského Mostu kles−
ne pod 50 centimetrů. Pokud je stav
vody do 61 centimetrů, plavidla musí
doprovázet průvodce. Bez něj smí
vodáci na Teplou Vltavu ve chvíli, kdy
je výška vody nad 61 centimetrů. Při
výšce hladiny 50 až 61 centimetrů
smí vyjet denně maximálně 63 lodí.
U hladiny nad 61 centimetrů může
denně na řeku 180 plavidel. Na řeku
smí pouze kajaky a kánoe.

V květnu se splouvá jen o ví −
kendech a svátcích. Od června do
konce října pak při odpovídajících
podmín kách denně. Letos musí
návštěvníci počítat s tím, že lodě
na řeku nesmí 1. a 2. srpna, což
souvisí s rekonstrukcí železničního
mostu u Pěkné. Kvůli tomu se loni
splouvalo jen do konce srpna. Za
sezónu se na tento úsek vydá přes
3000 lodí. (pru)

O splouvání Teplé Vltavy
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PŘIJMEME řidiče, MAN, so−
lo, 12 t, 3 x týdně Německo
–  Mnichov a  zpět. Tel.
602441949 Klatovy. RR
23396

DO VYHLÁŠENÉ kavárny Ca−
fé Charlotte v Železné Rudě
přijmeme na hlavní pracovní
poměr BARISTKU (příprava
kávy a pohárů). Hledáme ta−
ké posilu do týmu na pozici
SERVÍRKA/ČÍŠNÍK. Nabízíme
stabilní práci v podniku s
dlouholetou tradicí, celoroč−
ní práci na horách, práci v
mladém kolektivu, nadstan−
dardní platové ohodnocení,
ubytování zdarma a jídlo za
50%. Požadujeme pouze
spolehlivost, nadšení učit se
nové věci a základní znalost
německého jazyka. Praxe v
oboru je výhodou, nikoli pod−
mínkou. Mzda 40tis. za 15dní
práce. Práce je vhodná i pro
studenty v rámci víkendové
brigády. Pro více informací
nám zavolejte na tel.:
725835555. RR 23412 

CAFÉ CHARLOTTE, zavedená
firma s dlouholetou tradicí v
horském středisku na Šuma−
vě, hledá posily do týmu na
pozici cukrář/cukrářka. Na−
bízíme stabilní pracovní po−
měr v celoročním provozu,
ubytování zdarma a jídlo za
50%. Požadujeme pouze
spolehlivost a nadšení učit
se nové věci a dále se vzdě−
lávat. Praxe v oboru a zá−
kladní znalost německého
jazyka u obsluhy je výhodou,
nikoli podmínkou. Tel.
725835555. RR 23413

HLEDÁM zedníka a pomoc−
ného dělníka na stavbu. Po−
žaduji: spolehlivost, flexibili−
tu, praxe výhodou, ale ne
podmínkou. Více info na tel:
721757399. KŘI PM 23050

OBYČEJNÁ ženo, potřebuješ
nutně výdělek či přivýdělek?
Erot. službičky v  diskr. pěk−
ném soukromí. Střed. věk i
důchodkyně. Kolegyňko ozvi
se mi. 731002305. KŘI PM
23052

POPTÁVÁM byt ke koupi
3+1, 3kk, 4+1, 4kk. Stav ne−
rozhoduje. Nejsem realitka a
ani překupník!! Děkuji za na−
bídky. Tel.  721081547. RR
22999

PRONAJMU výrobní prostory
cca 700 m2 s technickým,
sociálním a administrativ−
ním zázemím 300 m2. Tel.:
736670876. RR 23379

DOMÁCÍ VAJÍČKA od slepic
z volného chovu. 5 Kč za kus.
Tel.: 607933661. RR 23277

NAHRABOVAČ KLAS šířka
2,80 m. Cena 15.000 Kč. Na−
hrabovač FELA 3,20 m – cena
18.000 Kč, škubačku na drů−
bež a na kachny, bubnová
s výplachem, jednou použitá.
Původní cena 14.500 Kč, ny−
nější cena 10.000 Kč. Tel.:
724003512. RR 23373

PRODÁM 100 let starou ku−
chyňskou kredenc, sedrané
peří a peřiny, kachlová kamna,
3 kusy klasických matrací,
akvárium 80 x 40 x 40 cm.
Tel.: 603298166. RR 23380

PRODÁME pěkný funkční
mrazák 210 litrů a skříňku
vhodnou kamkoliv. I jednotli−
vě. Cena za oboje 3 tis. Kč
Tel. 603498614. RR 23389

TERRA−VARI s motorem Hon−
da 160 + valníček + radlice
na sníh + prořezávač trávníku
(provzdušňovač PP60),
47.000 Kč, tel.: 602469253 –
Domažlicko. RR 23369

PRODÁM dvě nástěnné skří−
ně. Rozměry 212 x 50 x 40 a
90 x 55 x 50. Velmi levně.
Klatovy, cena 500 Kč, tel.:
603163061.

NOVÝ START pro mladé pod−
nikatele, výhodný prodej za−
řízení zámečnické dílny –
možný i výrobní program
produktu z vlastního techn.
vývoje.  Jen vážné kontakty:
SMS – 775975170, e−mail:
v.pscolka@seznam.cz.

PRODÁM suché smrkové hra−
noly na stavbu přístřešku, kol−
ny nebo stáje 14 x 14 x 5m,
16 x 16 x 5m, dále suchá
smrková prkna na obití délka
5 m síla 2,5 cm. Tel.:
728553330. RR 23392

PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6 m
x 2,5m x 3 m, po montáži
vhodné jako dílna, mobilní za−

hradní domek apod. Ejpovic−
kou buňku 5−6 m x 3 m x 3 m,
vnitřní rozvod elektřiny. Buňky
jsou v pěkném stavu. Dále
prodám dřevěné zahradní
domky 4−5 m x 2,4 m. Zajiště−
ní dopravy na místo určení.
Tel.: 604867469. PM 23018 

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 3m x 1m x
0,15m a 2m x 3mx 0,15m,
místo odběru Jižní Čechy.,
dále panely 2,2m x 0,6m x
0,1m, Plzeň a okolí. Možnost
naložení a zajištění dopravy.
Tel.: 604867469,
603383211. PM 23019.

PRODÁM levně túje vhodné
na živý plot i jako solitéry. Tel.
603859768. PM 23053

VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do vojenského muzea
okupace a osvobození zá−
padních Čech vojenskou
techniku (i části), motocykly,
automobily, helmy, daleko−
hledy, kordíky, bajonety, te−
sáky, uniformy (i části), voj.
boty, vysílačky, vyznamená−
ní, opasky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem máme i o
fotografie, dokumenty a ča−
sopisy. Velice děkujeme za
nabídky i případné dary. Ar−
my muzeum tel.:
731454110.

KOUPÍM staré dětské hračky,
vánoční ozdoby, rádia, mlýn−
ky, hmoždíře, lustry. Mopedy,
motorky, Pionýry, motopřilby,
smalt. nádobí, panenky, obra−
zy, porcelán apod.  Tel.:
605080878. PM 23005

KOUPÍM staré věci z domác−
nosti: lívanečníky, lampičky,
porcel. sošky, fotoaparáty,
formy na pečení, mince, vy−
znamenání, kávomlýnky, ob−
razy, šperky apod. Tel.:
6 0 5 0 8 0 8 7 8 .
PM  23006

KOUPÍM staré hrnečky, hrnce
– kameninu, váhy, porcelán,
sklo, obrazy, hračky, hodiny,
hodinky, trojúhel. plechovky
od olejů, moto díly−Jawa, Mo−
ped, Pionýr, reklamní plech.
cedule na zeď.  Tel.:
732431470. PM 23007

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový náby−

tek, gauče, noční stolky.
Stav nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit, ozvu
se. Tel.: 776599696 a ema−

il.:  slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 23131

Z POZŮSTALOSTI  KOUPÍM
vše staré: porcelán, kamen−
né hrnce, hodiny obrazy, ná−
dobí, váhy, rádia, vojen. věci
z  války atd.  Tel.:
737903420. PM 23004

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211 736139113. PM
23021 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelové
cesty. Tel.: 736139113. PM
23022 

VYKLÍZÍTE byt, garáž, chalu−
pu? Koupím různé staré věci –
kanystr USA, Wehrmacht, ha−
sičskou−tesařskou sekeru, vá−

hy, kávomlýnek, sošky z por−
celánu, zavírací nože, zapalo−
vače na benzin, dílenský svě−
rák, kameninové hrnce−formy
na pečení apod. Tel.:
732431470. PM 23008

KOUPÍM staré jízdní kolo do r.
1950, mosaznou pumpičku,
starou Babetu i nepojízdnou,
Škodu 120M, nová zadní
světla aj. náhradní díly, také
na starého Pionýra. Návody
na obsluhu a katalogy, dobové
prospekty. Tel.: 721730982.
PM 23010

KOUPÍM starou vojen. vzdu−
chovku, po pilotech a mecha−
nicích ČSLA vše,  maskáče,
saka, čepice, rajtky, pohranič−
ní stráže, vyznamenání, od−
znak NB a vzorný voják do r.
1960 – až 3 tis. Kč. Odznaky
voj. učilišť, pilotní aj. Těžítka
ve tvaru modelů voj. techniky,
ND na vozy Škoda do r. v.
1988. Tel.: 721730982. PM
23011

PRODÁM PROFI sekací
mulčovací speciál
SNAPPER, dvouválec 22
HP, záběr 133 cm, rok
starý, top stav. PC
200.000 Kč, nyní jen
88.000 Kč. Tel.
604589329. RR 23052

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

PRODÁM použitou nádrž
na vodu IBC kontejner
1000 litrů. K odběru v
Klatovech. Vhodné na
vodu pro stavbu. Cena:
od 1.150 Kč. Na výběr z
více kusů. Pěkné čisté
zánovní od 1.500 Kč. Tel.
722660668.  RR 22846

PRODÁM PLASTOVÉ SU−
DY 220 l, cena 300 Kč,
tel. 603819297. RR
23050

PRODÁM čisté IBC NÁ−
DRŽE 1 000 L za 1700
Kč. Tel. 604589329.  RR
23049
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Dobrý člověk neumírá
v srdci těch, kteří ho
milovali.
Dne 18. 5. 2023 uply−
ne 5 let od chvíle, kdy
nás opustil náš drahý
tatínek, děda a pradě−
da, pan

Josef Stach 
ze Spůle.

Za vzpomínku děkuje dcera Anna s rodinou.
Nikdy neztratíš někoho, koho máš ve svém
srdci. Možná ztratíš jeho hlas, jeho přítom−
nost. Ale to, co jsi se od něj naučil, to, co ti
po sobě zanechal, to neztratíš nikdy.

Dne 25. 5. 2023 by
oslavil 65 let milovaný
manžel, tatínek a dě−
deček, pan

Josef Korčík 
ze Spůle. 

S láskou vzpomíná
manželka Anna s rodi−
nou a bratr Zdeněk
s rodinou.

V neznámý svět odešel
jsi v dál, zaplakal kaž−
dý, kdo Tě znal.
Dne 24. 5. 2023 uply−
ne 39 let, co nás tra−
gicky opustil ve věku
21 let pan 

Luboš Korčík 
ze Štipoklas.

Vzpomíná bratr Zdeněk s rodinou a Anna
Korčíková ze Spůle. RR 23261

Odešla jsi, utichl dům
i zahrada, není tu, ma−
minko, za Tebe náhra−
da. Děkujeme Ti za lá−
sku, cos nám dala,
půl našich srdcí jsi
s sebou vzala.
Dne 3. 5. 2023 vzpo−
mínáme 10. výročí
úmrtí paní

Marie Hellerové z Nýrska.

Všem, kdo si vzpomenou s námi, děkují
dcery Marie a Vlasta s rodinami, vnoučata a
pravnoučata. RR 23310

Dne 17. května 2023

uplyne 10 smutných
roků ode dne, kdy tra−
gicky zahynul  pan 

Jaroslav Navrátil

z Klatov. 

Vzpomíná rodina a
ostatní příbuzní. Všem,

kteří si vzpomenou
s námi, děkujeme. RR 23171

Je smutno bez Tebe
žít, nemá kdo poradit,
pohladit…
Dne 3. 5. 2023 uplynul
první smutný rok, kdy
nás navždy opustila
naše drahá maminka,
babička, prababička a
praprababička

Zdeňka Vitásková ze Zavlekova,

která by dne 17. 12. oslavila 90. narozeniny.
S láskou v srdci vzpomínají syn Jaroslav a
vnoučata s rodinami. RR 23309

Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve
svém životě, velká ve své lásce a dobrotě…
Dne 5. května 2023

by se dožila 85 let na−
še drahá maminka a
babička, 

paní Magdaléna 

Petrmichlová 

z Lub u Klatov.

Stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou

děti s rodinami.                 RR 23315

Za všechnu lásku a
péči Tvou – co vdě−
kem dnes Ti můžem
dát? Hrst krásných
květů na pozdrav a
pak – jen vzpomínat.
Dne 21. dubna 2023

uplynul smutný 10.
rok od chvíle, kdy bez

slůvka rozloučení od nás odešla manželka,
starostlivá maminka a babička, paní

Mgr. Maruška Baierlová, 

rozená Nováková z Bystrého, malá

paní učitelka s velkým srdcem.

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel a
dcery s rodinami. Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.                       RR 23323

Kdo v srdcích žije – neumírá.

S úctou a láskou vzpomínáme 20 let od úmr−
tí našeho tatínka, dědečka a pradědečka,

pana Václava Staňka

a 21 let od úmrtí naší maminky, babičky a
prababičky, paní

Marie Staňkové z Dolan u Klatov.

Dcery Věra a Marie s rodinami.      RR 23347

Odešel půlnoční
tmou, odešel s bolestí
svou na cestu, odkud

není návratu.
Dne 6. 5. 2023 uplyne
1. velmi smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustil můj syn

Marek Přerost.

S láskou vzpomíná maminka. Za tichou
vzpomínku děkuji. RR 23359

Kdo v srdcích žije, 
neumírá.

Dne 9. května 2023

uplyne jeden smutný
rok od chvíle, kdy nás
ve věku 70 let opustila
naše milovaná manžel−
ka, maminka a babič−
ka, paní 

Jiřina Potužáková, rozená 

Pavlíčková z Hrádku.

S láskou a s bolestí v srdci vzpomíná manžel
Josef, dcera Markéta s manželem, syn Josef
s přítelkyní, vnoučata Kája, Tomášek a Pepí−
ček. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

RR 23356

Dopracovaly pilné ru−
ce, utichlo navždy
předobré srdce. Očima
drahýma se již nepodí−
váš, teď klidným spán−
kem odpočíváš. Děku−
jeme Ti za lásku, cos
nám dal, půl našich
srdcí jsi s sebou vzal.

Dne 15. května 2023 uplyne čtvrtý smutný
rok, kdy nás opustil pan 

Josef Kasl z Prapořiště, 
bývalý zaměstnanec 

pivovaru Kout na Šumavě a Domažlice.

S úctou, láskou a vděčností vzpomínají man−
želka Marie, dcery Vlasta a Jana s rodinami,
syn Josef a vnoučata Jiřík, Martinka, Magda−
lenka, Vendulka a ostatní příbuzní. RR 23357

Dne 25. května 2023

uplyne smutných 35
let od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš
milovaný tatínek, pan

Karel Voráč, 

zahradník 

TS Klatovy.

Tatínku, žiješ dál v našich srdcích, proto
nejsi mrtev, ale jen vzdálen. 

Tichou vzpomínku věnují všichni pozůstalí. 
RR 23351
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Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.
Dne 14. dubna 2023

uplyne pátý smutný
rok od chvíle, kdy nás
ve věku nedožitých
78 let opustila naše
milovaná manželka,
maminka a babička

paní Rozsypalová Jarmila z Klatov.

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manžel
a synové s rodinami. Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi. RR 23346

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
Dne 6. května 2023

uplyne 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás
opustil pan

Marek Přerost 

ze Zavlekova.

S láskou a úctou stále vzpomíná otec. 
RR 23353

Měla jsi ráda život, chtěla jsi s námi žít, při−
šla chvíle zlá, Ty jsi musela odejít…

S bolestí v srdci jsme
vzpomněli dne 26.

dubna 2023 desáté−
ho výročí úmrtí slečny

Magdalény 

Smolíkové 

z Běšin.

Děkujeme všem, kdo
vzpomenete s námi.

S láskou vzpomínají rodiče a sestra s příte−
lem a ostatní příbuzní. RR 23350

Dobrý člověk neumírá
v srdcích těch, kteří
Vás milovali. 
Dne 9. 5. 2023 to bu−
de první smutný rok,
co nás navždy opustil
náš milovaný bratr pan 

Miroslav Novotný

z Prášil. 

Stále vzpomíná sestra Dáša a bratr Milan
s rodinami. RR 23348

Dne 11. května 2023

uplynou tři smutné ro−
ky od úmrtí manžela,
tatínka, dědečka a
pradědečka, pana

Stanislava Urbana

z Klatov.

S láskou vzpomínají
manželka, děti, vnou−
čata a pravnoučata. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.                       RR 23352

Dne 28. května 2023

tomu bude 30 roků,
co zemřel pan

Josef Kochman

ze Lhovic.

Stále vzpomínají man−
želka, synové Pepa a
Vláďá s rodinami. 

RR 23354

Že čas hojí rány, je jen
zdání, stále je v srdci žal
a smutné vzpomínání.
Dne 30. 5. 2023 uply−
ne třetí smutný rok  od
chvíle, kdy nás navždy
opustil pan 

Václav Kosohorský

z Klatov. 

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka a dcery s rodinami.        RR 23355

Kdo žije v našich srd−
cích, žije navždy v na−
šich vzpomínkách. 
Dne 22. května 2023

uplyne 4. rok od chví−
le, kdy nás opustil

Václav Koller 

z Klatov.

S láskou vzpomínají
dcery Jitka a Růža s rodinami.       RR 23358

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá.

Dne 12. května 2023

uplyne 8. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Karel Blažek 

z Plánice.

Vzpomínají syn Karel a
dcera Marcela s rodinou. RR 23197

Dne 22. 5. 2023 uply−
ne 1. smutný rok, co
nás navždy opustila
paní

Ludmila Štekrová

z Klatov.

S láskou vzpomínají
děti, vnoučata, prav−
noučata, sestra s ro−
dinou a ostatní příbuzní. RR 23361

Tak člověk odchází,
jak přísně velí čas,
však kouzlo vzpomí−
nek dál chvít se bude
v nás.
7. května 2023 uply−
ne 2. smutný rok od
chvíle, kdy nás ve vě−
ku 83 let opustil milo−

vaný manžel, tatínek a dědeček, pan

Pavel Šlechta z Klatov.

S láskou vzpomínají manželka Miloslava
a dcera Radka s rodinou. RR 23311

Dne 3. ledna 2023

tomu bylo 24 let, co
zemřel pan 

Alfred Haas 

a 20. května 2023

 tomu bude 37 roků
od úmrtí paní 

Jiřiny Haasové

z Klatov. 

S láskou vzpomíná syn a ostatní příbuzní. 
RR 23345

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.
Dne 3. 5. 2023 uply−
nul jeden smutný rok,
kdy nás navždy opus−
til pan

Vlastimil Bouberle

ze Strážova.

Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, dcery s rodinami a ostatní
příbuzní. RR 23362

Dne 26. 3. 2023 jsme
vzpomněli 74. výročí
narození a dne 10. 5.

2023 si připomeneme
5. výročí, kdy nás
opustila paní

Květa Černá, 

rozená Hytychová

z Klatov.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Stále
vzpomínají manžel, syn Pavel s rodinou, ses−
tra s rodinou a ostatní příbuzní.       RR 23376
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Kdo Tě znal, jen v dobrém vzpomene, kdo
Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 30. 4. 2023 uply−
nul  třetí smutný rok,
kdy nás navždy opus−
til pan 

Bohuslav Kalista
z Radinov. 

S láskou stále vzpomí−
nají maminka, man−
želka, děti s rodinami,
sestra s rodinou a ostatní příbuzní. 

RR 23365

Kdo Tě znal, v dobrém
vzpomene, kdo Tě
měl rád, nikdy neza−
pomene.
3. května 2023 uply−
ne 10. smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustil náš milo−
vaný manžel, tatínek a
dědeček pan

Josef Král z Mlynářovic.

Stále vzpomínají manželka Věra, dcera Len−
ka s rodinou a syn Pepa. Za tichou vzpo−
mínku všem děkujeme. RR 23366

Hvězdy už nesvítí,
slunce Ti nehřeje, už
se k nám nevrátíš, už
není naděje. Smutný
je domov, prázdno je
v něm, chybíš nám,
chybíš všem.
Dne 9. 5. 2023 uply−
ne 1. smutný rok ode
dne, kdy nás navždy

opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček,
bratr a také chovatel pan 

Antonín Lorenc z Hadravy.

S bolestí v srdcích na něj s láskou a úctou
vzpomínají manželka a děti s rodinou.Všem
děkujeme za tichou vzpomínku.    RR 23375

Těžko se s Tebou lou−
čilo, těžké je bez Tebe
žít, láska však smrtí
nekončí, v srdci Tě
stále budeme mít.
Dne 10. května 2023

uplyne čtvrtý rok, kdy
nás navždy opustila
paní 

Františka Hosnedlová z Kunkovic.

S láskou v srdci vzpomínají děti s rodinami.
RR 23370

Těžké je nevzpome−
nout, když v očích  slzy
stojí, těžké je nevzpo−
menout, když srdce
stále bolí.
Dne 8. května 2023

uplyne šestý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil můj mi−
lovaný manžel, tatí−

nek, dědeček a pradědeček, pan

František Špindler z Bezděkova.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Zdeňka, dcera Zdeňka a syn František 
s rodinami.                                     RR 23371

Za naše nádherné děti, za ty šťastné roky,
nejlepší léta mého života a vzpomínky, kte−
ré budou navždycky
hýčkat a všechny
 dary z celého srdce a
s láskou na Tebe
vzpomínat.
Dne 16. května 2023

tomu budou tři smut−
né roky ode dne, kdy
od nás náhle odešel
pan 

Antonín Kopecký  z Klatov. 

Stále nám chybí. S láskou vzpomíná man−
želka, děti s rodinami a všichni, co ho znali.

RR 23372

Dne 6. 5. 2023 by se
dožil 90 roků pan

Jaroslav Zavadil,
učitel z Přeštic,

 rodák z Petrovic

u Měčína.

Zároveň 2. 6. 2023

uplyne 20 let od jeho
úmrtí.
Stále vzpomínají děti Libuše a Jaroslav a
sestra Milada s rodinami. Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou s námi. RR 23374

Kdo v srdcích žije – 
neumírá.

Dne 14. května  2023

uplyne 8. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní 

Vlasta Kostlivá.  

A dne 4. 3. 2023 jsme
vzpoměli 6. smutného
výročí od chvíle, kdy
nás navždy opustil
pan 
Svatopluk Kostlivý

z Děpoltic. 
Stále vzpomíná vnučka Hana s rodinou 
a ostatní příbuzní.                               RR 23377

4. května 2023 uply−
ne 5 let ode dne, kdy
od nás navždy odešla
paní 

Marie Janotová

z Neznašov. 

S láskou a úctou
vzpomíná zarmouce−
ná rodina.   RR 23378

Kdo byl milován, nikdy není zapomenut.
Dne 15. května 2023

by se dožil sedmdesá−
ti let pan 

Miroslav 

Zollpriester 

z Božtěšic. 

Vzpomíná manželka,
dcery s rodinami a
ostatní příbuzní. 

RR 23381

Jen svíci hořící a hezkou kytku na hrob mů−
žeme dát, chvíli postát
a s láskou vzpomínat.
Dne 17. dubna 2023

uplynulo 25 let od
chvíle, kdy nás navždy
opustil pan

Josef Hošek 

z Vrhavče.

Děkujeme všem, kdo
s námi vzpomenou. RR 23382

Dne 5. 5. 2023 vzpo−
meneme 1. smutného
výročí, kdy nás na−
vždy opustila paní 

Jaroslava Hrubá

z Klatov.

S láskou vzpomínají
synové František a Ja−
roslav s rodinami. 

RR 23363

Dne 3. května 2023

uplyne 6 let od tragic−
kého úmrtí 

Jana Krinese

ze Zelené Lhoty.

Vzpomínají rodiče, ses−
tra s přítelem a ostatní
příbuzní.        RR 23384
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Kdo měl rád, vzpomene a nikdy 
nezapomene.

Dne 22. května 2023

uplyne 11 smutných
let od chvíle, kdy nás
navždy opustil tatí−
nek, dědeček a pra−
dědeček, pan 

František Koller.

Dne 27. června 2023

uplyne první smutný
rok od chvíle, co ode−
šla maminka, babička
a prababička, paní 

Emilie Kollerová

z Milenců.

S láskou a úctou vzpomínají dcery Jana,
 Jiřina a synové Jaroslav a František s rodi−
nami. RR 23388

Odešel jsi, utichl dům i zahrada, není za Te−
be náhrada. Ale nejvíce je smutno těm, kte−
rým se zbortil velký sen, že Tě budou kolem
sebe stále mít, že dokážeš poradit, pohladit. 

Dne 24. 4. 2023 uply−
nul první smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan 

Jaroslav Král 

z Tužic.

S láskou stále vzpomí−
nají manželka, syn a
dcery s rodinami.

RR 23387

Dne 12. května 2023

uplyne rok, kdy nás
navždy opustila naše
drahá manželka, ma−
minka, babička a pra−
babička – paní 

Libuše 

Weningerová 

ze Kdyně. 

S láskou v srdci vzpomíná manžel Václav,
dcery Soňa a Blanka s rodinami.   RR 23415

Odešel na věky, zůsta−
lo mnoho vzpomínek,
byl to ten nejdražší,
byl to náš tatínek.
18. května 2023 uply−
ne 4. rok plný bolesti
a smutku, kdy nás na−
vždy opustil náš dra−
hý milovaný manžel,

tatínek, dědeček, bratr a tchán pan
Josef Tíkal z Lub, 

rodák z Třebýcinky.

S úctou, láskou a vděčností na milovaného
tatínka vzpomíná rodina.               RR 23386

Dne 20. května 2023

uplyne 5 smutných
let, kdy odešla naše
maminka, babička a
prababička paní 

Róza Mundlová

z Vrhavče.

S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.

RR 23395

Dne 9. května 2023

uplyne 1 smutný rok,
kdy nás náhle opustil
náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan 

Václav Vavřička

ze Žďáru.

S láskou vzpomíná
manželka Miloslava a dcery Vendula, Hana
a Jindřiška s rodinami. RR 23403

22. května 2023 to je
přesně 5 let, co nás
opustila velmi vzácná
žena 

Terezie 

Rospopčuková. 

Naše drahá maminka
a babička, která za
svůj život s láskou a
trpělivostí vychovala deset dětí. Vždy veselá
a temperamentní, až do posledního dechu. 
Všichni, kteří jste naší maminku znali, tak
s námi prosím zavzpomínejte na její památ−
ku. Dcera Věra s manželem Miroslavem a
vnuk Petr s manželkou Anetou.     RR 23406

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 20. 5. 2023 uply−
nou již 3 roky, kdy nás
navždy opustil pan 

Ing. Vladimír Kabrt

z Újezda u Plánice.

S láskou a úctou vzpomínají manželka Ha−
na, děti Hana, Zdeněk, Vladimír a Olga 
s rodinami a ostatní příbuzní. Děkujeme
všem za tichou vzpomínku. RR 23391

Dne 6. 5. 2023 tomu
bude již 30 let, co nás
navždy opustil náš
milovaný tatínek a dě−
deček pan 

Václav Šteflík

z Měčína. 

S láskou vzpomínají
dcery Maruš, Věra a
Vendula s rodinami. RR 23393

Těžké bylo s Tebou se
loučit, ještě těžší bez
Tebe žít. V srdcích Tě
stále máme a všichni
na Tebe vzpomínáme. 
Dne 12. 5. 2023 uply−
ne 3. smutný rok, kdy
nás navždy opustil
pan

Petr Huc z Jesení. 

S láskou vzpomínají manželka Jana, syn
Petr a dcera Michaela s rodinami. Za tichou
vzpomínku všem děkujeme.          RR 23407

Čas utíká a nevrací,
co vzal, jen vzpomín−
ka na Tebe zůstává
v našich srdcích dál.
23. května 2023 uply−
ne 10 let, co nás
opustil pan 

Štěpán Polák

z Lub.

Z tichou vzpomínku děkují manželka, děti
s rodinami a ostatní příbuzní. RR 23411

Dne 14. května 2023

uplyne sedmý smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustil pan 

Vladislav Prexl

z Poběžovic. 

S láskou vzpomíná
man želka a synové 

s rodinami.   RR 23410

Jak tiše žila, tak tiše
odešla, skromná ve
svém životě, velká ve
své lásce a dobrotě.
Pro nás trpěla, pro
nás žila, za vše Ti dě−
kujem, manželko milá.
Vzpomínka na Tebe,
manželko, stále bolí a
zapomenout nedovolí.
Dne 16. 5. 2023 uplyne 4. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy opustila moje drahá
manželka, maminka, babička a prababička

Marie Výrutová ze Staňkova.

S láskou vzpomíná manžel Jiří, děti Václav a
Jiří s přítelkyní Blankou, vnoučata Jiřík 
s rodinou, Katka, Jiříček a Sofinka, Tomáš
s přítelkyní, Michal, Andulka a všichni ostat−
ní, co ji měli rádi.                               RR 23414
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KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU i
v nálezovém stavu a dále MO−
PEDA na ryby. Tel.:
728209526. PM 23024

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 23009 

KOUPÍM historický  motocykl
nebo moped . Tel.:
777746668. PM 23013

KOUPÍM srovnávačku s pro−
tahem KDR nebo ROJEK .
Tel.: 774707147. PM 23014

SBĚRATEL koupí staré obrazy
a jiné starožitnosti. Solidní
jednání. Tel.: 608979838, E−
mail: vladislav.soucek@se−
znam.cz . PM 23028 

KOUPÍM – CHROMOVANÝ
gauč, křeslo, židli, stolek, psa−
cí stůl, skříň, lustr, lampičku,
atd., chrom může být poško−
zený. Tel. 603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz. Zn.
Přijedu 23033

KOUPÍM les za nejvyšší mož−
nou cenu (smrk, borovice),
může být vytěžený i po kala−
mitě. Seriózní jednání, plat−
ba hotově. Tel.: 731027795.
RR 22907

PRODÁM nový dvojhrob, hř−
bitov sv. Jakuba v Klatovech.
Cena dohodou. Tel.:
775120942. RR 23275

PRODÁM – přenechám dvoj−
hrob na klatovském hřbitově.
Cena 15.000 Kč. Tel.:
602857551. RR 23364

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

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 23132

VYKOUPÍME starší staveb−
ní stroje, nákl. automobily a
zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž

ocelových konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a výkup že−
lezného šrotu. Tel.:
604867469. PM 23020 

VOJENSKÝ bazar: zdarma
nabízíme odborné oceňování
historického vojenského ma−
teriálu, převážně z období
I+II světové války. Též mož−
nost odkupu, nebo prodeje.
Tel.: 731454110.

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 23081

KOUPÍM JAWA, SIMSON, MZ,
ČZ,  PAV. Na stavu nezáleží.
Tel. 723971027. RR 23138

PRODÁM Citroen Jumpy, ple−
chová verze, r.v. 2009, obsah
1.6 hdi,bílá, tažné zařízení, 3
místa, parkovací senzory, po
velkém servisu, nová stk a
emise,   cena: 132.000 Kč,
Klatovy, Telefon: 723439518.
RR 23400

PRODÁM ALU kola Škoda,
4ks, komplety, letní, 15“, vzo−
rek 5mm, pěkné, cena 8.000
Kč. Tel.: 603763142. RR
23416

PRODÁM Peugeot 207 sw, r.v.
2009, obsah 1.6 hdi, najeto
191tkm, 1 majitel, po velkém
servisu, platná stk, cena:
55.000 Kč, telefon:
723439518. RR 23399

KOUPÍM Škoda 110R, Ra−
pid, Garde. Stačí SMS  –
zavolám. Tel. 603535061.

PRODÁM VW CADDY
2.0TDI r.v. 2017, 5 míst,
najeto 70.000 km, plná vý−
bava, přídavné topení, od−
počet DPH, záruka – neha−
varováno. Cena 549.000
Kč. Tel. 603535061.

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 12/ 2012, obsah
1.6 tdi, 77kw, najeto 210tkm,
stříbrná metalíza, airbagy, kli−
ma, esp, velmi pěkný stav,
nová stk a emise, cena:
149.000 Kč, KT, Telefon:
723439518. RR 23398

PRODÁM Dacia Sandero, r.v.
2014, obsah 1.2 + LPG, no−
vý model, tmavě modrá bar−
va, servo, centrál, el okna,
velmi pěkný stav, nová stk,
abs, imobiliser proti krádeži,
malá spotřeba, super cena:
129.000 Kč, KT, Tel:
723439518. RR 23401

PRODÁM Peugeot Partner, r.v.
2010, 1.6 hdi, 80 kw, tažné
zařízení, klima, tmavě zelená
metalíza,2 x šoupačky,nová
spojková sada,   el okna, ser−
vo, centrál, nová stk a imobili−
ser, cena 135.000 Kč, telefon:
723439518. RR 23402

JEŠTĚ jste nenašla toho pra−
vého? Rádi Vám pomůžeme
najít partnera v Bavorsku.
www.vdejsedobavorska.cz
nebo 702891012.

VÝSTAVA VELKOKVĚ−
TÝCH KOSATCŮ A
OKR. ČESNEKŮ, 2.–
4. června 2023, pá:
14–18, so: 10–16,
ne: 10–15, v hale
hned za Městským
úřadem, Harantova
132, JANOVICE NAD
ÚHLAVOU. Více info
na: www.otto.cz/pa−
vel. RR 23368

KOUPÍM DVOURYCH−
LOSTNÍ BABETU. Tel.
604589329. RR 23054

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Koupím
staré československé
motocykly všech značek,
v jakémkoliv stavu i
jednotlivé díly. Přijedu
ihned, platím ihned v ho−
tovosti. Slušné a férové
jednání. Tel.:
607946866. E−mail:
klsp@seznam.cz.  RR
23088

VÝSTAVA SKALKO−
VÝCH KOSATCŮ, TU−
LIPÁNŮ A OKR. ČES−
NEKŮ, 19.–21. květ−
na 2023, pá: 14–18,
so+ne: 10–16, v
rodném domě A. Ně−
mejce 129 na nám.
A. Němejce v NEPO−
MUKU. Více info na:
www.otto.cz/pavel.
RR 23367

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekomplet−
ní, torza, rámy, motory,
blatníky, staré technic−
ké průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail: fle−
met@seznam.cz. RR
23001
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CHOD senior, VŠ, osamělý,
žijící na vesnici u Domažlic,
hledá k trvalému soužití osa−
mělou Chodku, malá zdra−
votní vada nevadí, auto vítá−
no. Láska kvete v  každém
věku, věk nerozhoduje. Zn.:
Chodsko, Šumava, Plzeňsko.
RR 23342

40/185/95 nekuřák, bezdět−
ný, rád by se seznámil se že−
nou. Auto mám, přijedu – na−
piš. Kámoš 50/175/86 taky to
samý – by se seznámil se že−
nou. Tel.: 702149706 /
736728737. RR 23349

64LETÝ hledá kamarádku,
která je také sama, může být i
starší, Sušice a okolí. Tel.:
607863707. RR 23394

JSEM 66letý 88/178 a hle−
dám ženu příjemného vzhle−
du a slušného vystupování
(ne silnou) ze SU, HO, KT, ST
a okolí k seznámení do 65
let. Volejte nebo SMS na
778305131.

VDOVEC, vitální důchodce ži−
jící na vesnici, by se rád se−
známil se ženou, která je také
sama. Nejlépe z Klatovska a
okolí.  Moje záliby jsou mysli−

vost, včelaření, příroda, turis−
tika. Setkání napoví. Tel.:
728521217. RR 23397

37/185 NEKUŘÁK, bezdětný,
rád by se seznámil s  dívkou
výhradně od 16−19 let, ne
starší ženy. Mám rád cestová−
ní, kulturu a vím, co od života
chci. Tel.: 604969788. PM
23045 

SOLIDNÍ VŠ 76 let hledá ka−
maráda, přítele. Tel.
732906269.

PLZEŇAČKA 66/170, hledá
spolehlivého přítele, nejlépe
se zájmem o přírodu, mysli−
vost apod. Tel.: 704179959.
PM 23054

63LETÁ blondýna, 160 cm
z Plzně, hledá muže z Plzně
s  vyřešenou minulostí, pro
další život. Auto vítáno. Ozvi
se. 777421890. PM 23055

ŽENA 55/168 s pár kily navíc
hledá muže s  dobrým srd−
cem, k vážnému seznámení a
který touží ještě prožít hezký
život ve 2 být si oporou.
605933721. PM 23056

HLEDÁM přátele, pár, i starší,
i jednotlivě, se zájmem o ně−
žný dotek, pohlazení bez sexu
a být dobrým kamarádem.
Sejdeme se u kávy? Najdeme
se? Jsem štíhlý 52 let. PS.:

DO, KT, PJ, PM a okolí. Uví−
tám dlouhodobé přátelství,
schůzky. SMS – 722512502.
RR 23409

KOUPÍM tento typ židlí, tento
typ komod, starožitný náby−
tek a nábytek do roku 1980.
Stav nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit, ozvu
se. Tel.: 776599696 a ema−

il.:  slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 23133

PŘEVEDU záznamy z video−
kazet na flešku nebo DVD,
LEVNĚ. Tel. 777554484. PM
23003

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980 a
starožitný nábytek a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji pro−
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 23134

NOČNÍ KLUB DANDY v Klato−
vech−Lubech přijme společ−
nice od 18 let. Možno i for−
mou brigády v  týdnu nebo
jen víkendy. Bezplatné uby−
tování, slušné výdělky. Tel.:
604445413. RR 23385

VĚK nehraje žádnou roli, ale
čas neúprosně utíká. Proto
čas nesmíme ztrácet a je po−
třeba si užívat. Také máte rá−
da sex a milování? Ve vší
diskrétnosti. Prosím odpově−
di do redakce. Klatovy a oko−
lí. RR 23404

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín. Útul−
nost, diskrétnost. Plzeň. Vo−
lat 7 – 22 hod na tel.:
773153057. KŘI PM 23043 

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání
trávy a údržbu i realizaci
zahrad. Tel.: 606943086.
RR 23115

DERATIZACE, 
LIKVIDACE VOS, 

HUBENÍ ČMELÍKŮ,
tel.: 724 695 640

RR 23130+

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekonstruk−
ce bytového jádra, ob−
klady, dlažby, bourací
práce a další práce
dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlic−
ko, Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 23018

ÚDRŽBA ZAHRAD,
PALIVOVÉ DŘEVO,

SEKÁNÍ TRÁVY, 
STŘIH ŽIVÝCH PLOTŮ, 

RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
PLOŠNÉ VÝŘEZY, 

ŠTĚPKOVÁNÍ
tel.: 728 70 90 70

www.kacim.cz 
RR 23130

ZAPLATÍM min.
20.000 Kč za každou
starou pivní lahev s
nápisem: Klečka, Dol−
lanský, Petrmichl,
Gotz, Stubenbach, Ja−
rolím, Pauli, Šebesta,
Melan, Kolinec, Maš−
tovský, Plánice, Kun−
dratitz, Lešer, Šubrt,
Mačice, Watzlawick,
Vrhel, Čejna atd. Kou−
pím i celou sbírku lah−
ví. Tel. 606245515. RR
23034

ZEDNICKÁ PARTA prová−
dí rekonstrukce, strojní
omítání, stavby komínů,
revize, obklady, dlažby,
jádra a veškeré zednické
práce, tel.: 723136228.
RR 23080

PRODÁM stavební Dum−
per s dieselovým moto−
rem, nosnost 1200 kg.
Cena 50.000 Kč. Tel.
604589329. RR 23053

NÁSTŘIKY PODVOZKU
automobilu proti korozi
přípravkem BODY. Tel.
604589329. RR 23051

Tel. 604 737 781
Mé vlastní foto aktuální.
Stačí zavolat, domluvit
se v  denních hodinách
na erot. službičku u mě.
(ne SMS ). 604 737 781.
KŘI PM 23051

Příští číslo
Rozhledu 
vychází 

7. 6. 2023
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