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Milí čtenáři,
máme sice již měsíc
nového roku za se−
bou, ale protože
Rozhled vychází
v letošním roce po−
prvé, dovolte se vrá−
tit na jeho začátek.
Nutí nás vždy znovu
a znovu se zamýšlet nad tím, co nám
přinese a jaký bude. Já si sice vždycky
říkám, proč změnu v číslovce označu−
jící kalendář brát tak vážně, když třeba
důležitější obrat v životě může nastat
i v docela obyčejném letním nebo
podzimním měsíci, ale je to tak.
Asi je to někde v nás geneticky zakó−
dováno, že se zimním slunovratem za−
čínáme vždy také s větší nadějí pohlí−
žet na nový rok, zatím se projevující
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jen jinou číslovkou na diářích a jen po−
malu se prodlužujícím dnem. Zvlášť,
když ten loňský nás strašil neustále
nějakými konflikty, slibujeme si od no−
vého, že bude jistě lepší.
Letošní rok nezačal špatně. Konečně
jsme se dočkali zimy se sněhem, ně−
kde až příliš, mrazivé počasí se sice
někdy střídá s teplotami nad nulou, ale
i tak to vypadá, že konečně si letos bu−
dou moci vodohospodáři oddechnout
a pokud bude i únor a březen bohatý
na srážky, konečně se doplní stavy
spodních vod. Alespoň u nás na Kla−
tovsku a Domažlicku to zatím vypadá
docela nadějně.
Celý rok 2019 prý z pohledu čínské
astrologie nemusí být špatný. Podle ní
bude vládnoucím zvířetem roku zem−
ský Vepř, který přináší více klidu, dů−
raz na harmonii, uvolňuje napětí, vede
nás k uplatnění poctivosti a upřímnos−
ti, ale zároveň zdůrazňuje potřebu za−
jištění ochrany vlastního klidu a bezpe−
čí. Rok Vepře předznamenává rozvoj
v oblasti podnikání, obchodu, investic

a průmyslu. Vepř má ve svém základu
vodu, neboť patří k zimě a jinu. Tato
voda otevře opět hlubiny mystérií a
obnoví vnímání spirituální podstaty
a metafyzického rozměru života. Při−
nese tedy více transformace.
Bohužel se dá očekávat, že přinese
i podvody a neviditelné tahy v oblasti
diplomacie a zahraniční politiky.
V tomto roce si budeme muset dát po−
zor na podvodníky, doporučuje se
obezřetnost a rozvážnost. Rozhodně
se budeme moci radovat z prohloube−
ní citů a bytostného vnímání, dále uží−
vání si hudby a realizace vlastních
snů.
Protože nám letos bude vládnout
Vepř, mohou se těšit podnikatelé
v gastronomii, hoteliérství, péči o člo−
věka, rehabilitace a masáží, turizmu, ti
všichni se letos budou mít velmi do−
bře, protože Vepř si rád užívá života.
Můžeme prý čekat zlaté časy i v obla−
sti přátelství a rodiny. Více než kdy jin−
dy by mělo letos platit, že: „můžeš mít
vztah, nebo pravdu.“

Ať už ten letošní rok dopadne, jak
chce, lidé by měli méně soudit a odsu−
zovat na základě jen jednostranných
informací, méně podléhat lžím a po−
mluvám a o to více bojovat s vlastní
slabostí a šířením zla. Stačí se podívat,
jak často jeden soupeří s druhým, jak
narušené jsou vzájemné vztahy na
pracovištích, v sousedství i v rodi−
nách. Často je poškozuje naše neúcta,
netolerance, hrabivost, agresivita a
násilí. Ale tohle změnit, je v každém
z nás. Stačí jen chtít a vydržet, neboť
již staří čínští taoističtí mistři říkali:
Těchto drž se, tak zvítězíš nad zlem –
vědění, lásky a síly. Nečiň zlo, vždyť to
není slast, to tě jen láká ve svou past.
Věřím, že Rozhled, nejčtenější a oblí−
bený měsíčník vycházející pro celé
okresy Klatovy a Domažlice, vám bude
opět po celý rok příjemným společní−
kem a rádcem při vaší cestě životem.
Příští číslo Rozhledu vyjde 6. března,
do té doby se mějte nádherně a přeji
vám jistě příjemné únorové čtení.
Karel Bárta, šéfredaktor.
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Nová publikace v ediční řadě Osvobození
1945 z nakladatelství RESONANCE

Američané na Přešticku
V květnu 1945 zůstávalo na území Československa
ještě na milion německých ozbrojenců. Této síly si
bylo velení Spojenců vědomo a Američané se o tom
přesvědčili v krvavých bitvách na území tehdejších
Sudet. K eliminování německého odporu potřebo−
vala americká armáda každou bojovou jednotku, ty
nejlepší z nich především!
Jednou z těch nejlepších byl také 2. prapor Rangers,
který osvědčil bojovou připravenost a hrdinství již
první den vylodění v Normandii, poté při krvavých, Ing. Bohuslav Balcar
nekonečných bojích v Hürtgenském lese i na dalších
místech své bojové cesty k hranicím na
osvobození čekajícího Československa.
Proto se jeho příslušníci také objevili v zá−
věrečných dnech války na území jihozá−
padních Čech a nakonec i na Přešticku
v Dolní Lukavici. O nich a také o dalších
jednotkách, které Přešticko osvobodily, je
tato nová publikace z nakladatelství
RESONANCE.
Zájemci ji najdou na Obecním úřadě
v Dolní Lukavici, v Domě historie Přeštic−
ka v Přešticích, v knihkupectví LÉTO
v Klatovech, v redakci časopisu ROZ−
HLED, Vídeňská 218 Klatovy, případně si
ji mohou objednat přímo v nakladatelství
RESONANCE v Domažlicích.

Příští Rozhled
vychází
6. března 2019
Rozhled 1–2/2019
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Zabíjačkové pochoutky od
Pavlíka chutnají a zahřejí
Začátek roku je vždy tak trošku jiný
než ostatní měsíce. Řada z nás si stá−
le nemůže zvyknout na novou posled−
ní číslovku a často se v ní plete, hod−
ně lidí začalo plnit vánoční předsev−
zetí, především těch, která se týkají
hubnutí, a mnohým chybí sluníčko
a vadí mrazivé počasí.
Jak se v tomto období dařilo řezníku

samozřejmě sezóna domácích zabíja−
ček, mrazivé počasí a ideální doba pro
konzumaci tučnějších jídel, která naše
těla potřebují pro větší výdej energie.
Také sám jsem několik domácích zabí−
jaček dělal, jen tak na přání přátelům a
známým. Byl jsem například před třemi
týdny porážet dvě prasátka mangalice
a dělat zabíjačku v kouzelném prostředí

Pavlu Havlíčkovi a co je u něj nového,
jsme se zašli zeptat do jeho řeznictví
U Pavlíka v Klatovech pod nemocnicí.
„Hned na začátku roku jsem měl vel−
kou radost. Musím za ni poděkovat
mým zákazníkům, kteří mi poslali své
hlasy do Ankety o nejlepší provozovnu
roku 2018, kterou pořádá Město Klato−
vy, a díky jejich hlasům jsem získal třetí
místo v kategorii nejlepší obchod.“
Není třetí místo zklamáním? Nebylo
by lepší první?
„První místo jsem již v minulosti získal.
Jen ať si tu radost z prvního místa zase
užije někdo jiný. Já jsem spokojený a
šťastný, že mi mí zákazníci svoje hlasy
poslali. To je pro mě nejdůležitější. Na
vaši otázku, co je u mě nového, asi od−
povím, že naštěstí nic špatného. Teď je

jednoho jihočeského statku. Byli velmi
spokojeni a já jsem prožil příjemný den
s lidmi, kteří chovají zvířata tak, jak se
má, po staročesku. V klidu, dobře žive−
ná a chovaná s láskou. Mangalice je
starouherské plemeno prasete, které
žije ve volném výběhu, kdysi bylo jeho
maso základem uherského salámu a
chuť jeho špeku a slaniny je považova−
ná za nejlepší na světě. V tomto statku
chovají také slepičky, proto novinkou
jsou v mé nabídce domácí farmářská
vejce z jižních Čech od slepiček, která
mají úžasný volný výběh a jsou chova−
ná v klasickém staročeském kurníku.
Sám jsem si podmínky jejich chovu
ověřil a jsou perfektní a jejich domácí
vajíčka vřele doporučuji.
Svým zákazníkům v této chladné do−
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via pořádáme dvakrát ročně Slávistic−
ké zabíjačkové hody, takže nás ještě
jedny čekají, termín jsme ještě nesta−
novili, ale už se na ně těšíme.“ (kr)

bě nabízím především jitrnice, jelita,
tlačenky světlé i tmavé, paštiky, škva−
řené sádlo a sádlo se škvarkami, uze−
ná masa a slaninu, vše z mé vlastní
výroby. Samé maso, žádné náhražky,
rohlíky a fosfáty. Poctivé výrobky po−
dle tradičních českých receptur. Do−
bře víte, že v zimní sezóně s klatov−
skými příznivci fotbalového klubu Sla−
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Nečekejte až vám vypnou
staré vysílání DVB−T
V letošním roce zažijí televizní divá−
ci využívající pozemní příjem pomo−
cí klasických televizních antén vel−
kou změnu podobnou přechodu
z analogového na digitální příjem.
Pro někoho bude znamenat výměnu
televizoru, pro jiného dokoupení do−
datečného set−top boxu a možná i ji−
né antény. Diváci, kteří své
televizní pořady sledují
prostřednictvím satelitní−
ho příjmu nebo kabelo−
vé televize, tento pro−
blém řešit nemusí.
Přechod na nový pozem−
ní formát DVB−T2 je objek−
tivně vynucený další potřebou
rozšíření možností mobilních
telekomunikačních sítí, ale zá−
roveň přinese i kvalitnější tele−
vizní vysílání s obrazem ve vy−
sokém rozlišení HDTV, více
přijímaných televizních stanic
a možnost využívat i hybridní
televizní vysílání Hbb Tv, tzv.
červené tlačítko, které ještě ví−
ce rozšířuje nabídku sledova−
Rozhled 1–2/2019

ných pořadů i o pořady z archívů tele−
vizních stanic.
„Naše zákazníky raději již nyní upozor−
ňujeme na to, že příští rok v únoru bu−
dou vypnuty vysílače v dosavadním
formátu DVB−T v Domažlicích, v Sušici
a vysílač Plzeň−Krašov, které pokrývají
signálem celou oblast Klatovska a Do−
mažlicka,“ říká nám k přechodu tech−
nik klatovské firmy Elektro Efekt
s.r.o., který se zabývá montáží
a servisem anténní techniky a
televizorů. „Ačkoliv se zdá, že

je to ještě dlouhá doba,
odkládat
rozhodnutí
o kontrole a seřízení an−
ténních systémů a přela−
dění na DVB−T2 především u větších
bytových domů, které mají společné
antény, není na místě. Proto se na nás
neváhejte obrátit již nyní, naši technici
provedou změření DVB−T2 signálu pro−
fesionálním měřícím přístrojem PRO−
MAX. Vypracujeme vám cenovou na−
bídku a zařídíme kompletní realizaci.
Mohlo by se stát, že by bylo najednou
hodně práce a naši technici by nestačili
vše zařídit v termínu, jaký by požado−
vali naši zákazníci. Je třeba počítat
s tím, že často máme práci nasmlou−
vanou i na měsíc dopředu. Při−
tom čekat s výměnou nebo
kontrolou antén není vůbec tře−
ba. Již nyní je síť DVB−T2 po−
krývající se všemi svými před−
nostmi oba okresy Klatovy a
Domažlice v provozu a jde ji
bez problému přijímat.“
Určitě je již nyní také čas na
zvážení, zda má ještě cenu pro−
dlužovat „životnost“ vašeho
televizoru zakoupením set−top
boxu pro příjem nového formá−

tu DVB−T2/HEVC a možná naplno ne−
využívat všechny funkce včetně vyso−
kého rozlišení HDTV, nebo investovat
do nového přijímače. Výběr u firmy
Efekt Elektro je široký a nové televizory
jsou označeny i certifikací a logem při−
jímače pro DVB−T2 a pracovníci firmy
vám s jejich výběrem optimálním pro
vaše podmínky rádi poradí.
(kr)
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Outline Centrum v Jiřičné
V devadesátých létech stály u sil−
nice ve vesnici Jiřičná nedaleko
Petrovic u Sušice chátrající his−
torické objekty a dnes tam najde−
te krásně zrekonstruované rekre−
ační sportovní Outline Centrum.

Sportovní aktivity
i nácvik v přežití
K dispozici je zde půjčovna hor−
ských kol, kanoí, raftů, lezeckého
vybavení atd. V areálu se nachází
skály k lezení se střední a lehčí ob−

Každý objekt má velkou společen−
skou místnost, pro letní akce je
možné využít i párty stany, krás−
nou rotundu v zahradě. V bezpro−
střední blízkosti Centra se nachází
i sportovní jízdárna s možností
svezení na koni pro děti i dospělé,
začátečníky i pokročilé.

V Jiřičné přivítáme každého
Areál byl donedávna využíván
hlavně v letní sezóně klienty majite−
lovy cestovní agentury, tedy turisty
z Belgie a Holandska. Češi si do Ji−

Bart Boots již více jak 20 let stojí
ve vedení firmy Outline travel
v Belgii a za své druhé zázemí a
hlavní dovolenkovou destinaci
pro své krajany si zvolil naši če−
skou Šumavu. Z malé západoče−
ské vesničky Jiřičná vybudoval
opravdové centrum zajištující ve−
škeré zázemí, které během svého
pobytu využijí hosté s jakýmkoliv
zaměřením – ať již na straně jed−
né turisté senioři nebo rodiny
s dětmi, tak na straně druhé ak−
tivní cestovatelé nebo i sportovci
v tréninku.
V Outline Centru jde kromě kla−
sického stylového ubytování
v několika objektech s možností
kvalitní domácí stravy hlavně
o vytváření zajímavých sportov−
ních, kulturních a poznávacích
programů pro všechny hosty.
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tížností, velké certifikované lanové
centrum a menší lanová dráha pro
děti přes potok, dobrodružné tá−
bořiště v lese pro nácvik přežití
v divočině, možnost stanování či
přespání v týpí ve vlastním spacá−
ku, rozlehlá zahrada umožňuje
rozdělání ohně nebo grilování. Ne−
ní problém s uspořádáním jakéko−
liv oslavy, firemního večírku, team−
buildingového pobytu, školy v pří−
rodě, školení, jakýchkoliv kurzů
nebo sportovního soustředění.

řičné zatím našli cestu spíše výji−
mečně, a to se teď snažíme změnit
a nabídnout toto skvěle vybavené
zázemí a ubytování i v mimo se−
zónním provozu pro hosty z blízké−
ho i vzdálenějšího okolí.

Pro všechny zájemce o více in−
formací a prohlídku Centra se 21.
4. 2019 uskuteční Den otevře−
ných dveří, na který je zvána ve−
škerá široká veřejnost. Hosté se
dočkají ochutnávky místní kuchy−
ně, pro rodiny s dětmi bude při−
praven bohatý program se soutě−
žemi o ceny, živá hudba, výtvarné
výstavy, bude možnost si vyzkou−
šet lanové centrum a další atrak−
ce za symbolický poplatek. Akce
se bude konat o Velikonocích, a
je možnost si ještě objednat i po−

byt na celé velikonoční prázdniny
– část ubytovací kapacity je zatím
volná.
Veškeré pobyty je možno domlu−
vit takzvaně „na míru“, to zname−
ná, že hosté mohou mít ubytování
typu hotel, penzion nebo kemp,
s vlastní kuchyní nebo si objednat
snídaně či polopenzi a stejným
způsobem lze zamluvit i sportovní
náčiní či atrakce dle platné nabíd−
ky. Provoz celého Centra a objed−
návky pobytů a aktivit zajišťuje pa−
ní Jana Švecová, která je připra−
vena zodpovědět jakékoliv dotazy
– a co náhodou neví, to rychle
zjistí – telefon 601 323 259. (PK)
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759 000 Kč

699 000 Kč
2

Mobilní dům 3+1 (939 m ), Rybník,
okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji mobilní dům na pozemku 939 m2
v obci Rybník, okr. Domažlice. Rovinatý pozemek je
situován v zástavbě novostaveb rodinných domů. Mo−
bilní dům má dispozici 3+1. IS: voda−obecní vodo−
vod, elektřina 220/380 V, septik. Na pozemku se dále
nachází dřevěná chatka a plechová kolna.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

G

1 199 000 Kč
2

RD 6+1/G (1341 m ), Myslív, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji rodinný dům 6+1. V 1. NP se nachá−
zí kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, ložnice, dva dětské
pokoje, předsíň, komora, koupelna a WC. Z chodby
vstup do podkroví do 2.NP, kde nachází dva pokoje. IS.:
el 230/400V, septik, voda – obecní vodovod, topení – lo−
kální na tuhá paliva. Cca 300 m od rodinného domu se
nachází pozemek o velikosti 780 m2, na kterém je povo−
lena stavba RD.
& 734 319 301

Stavební pozemek (459 m2), Dolní Lukavice
Nabízíme k prodeji rovinatý stavební pozemek
o výměře 459 m2 v Dolní Lukavici, okr. Plzeň−jih. Pří−
stup k pozemku je po zpevněné obecní komunikaci.
IS: veškeré v komunikaci u pozemku. Pro připojení
k
inženýrským
sítím
nutno
zaplatit
poplatek 160.000,− Kč ve prospěch zřizovatele inže−
nýrských sítí.

C

1 799 000 Kč

2+kk (42 m2), Smetanova ul.,
Domažlice
Nabízíme k prodeji byt o výměře 42 m2. Byt je
v osobním vlastnictví a nachází se v 1. patře cihlové−
ho domu po revitalizaci. Byt je po velmi zdařilé kom−
pletní rekonstrukci (bytové jádro, omítky, podlahy,
elektřina v mědi). K bytu náleží 2 sklepy o celkové
výměře 8 m2. 1.254,− Kč.

& 734 319 302

700 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
1 200 000 Kč
1 500 000 Kč
1 300 000 Kč
2 200 000 Kč
2 000 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 800 000 Kč

899 000 Kč
2

C

1 100 000 Kč

2+kk (64 m ), ul. Rozvojová zóna, Janovi−
ce nad Úhlavou

3+1 (68 m2), ul. Československých legií,
Nýrsko okr. Klatovy

Nabízíme k prodeji byt 2+kk o ploše 64 m2. Byt se
nachází v prvním patře bytového domu Topení
ústřední dálkové. Ohřev vody. V bytě možno připojení
internetu. K bytu náleží komora na patře o velikosti
5 m2. V blízkosti domu dětské hřiště. Bytový dům je
v lokalitě bývalých kasáren.

Nabízíme k prodeji byt o výměře 68 m2. Byt je
v osobním vlastnictví, nachází se v zvýšeném příze−
mí cihlového domu a je v původním udržovaném sta−
vu.Topení plynové etážové. K bytu náleží dva sklepy
a předzahrádka ve vnitrobloku domu.Ukazatel ener−
getické náročnosti: G – probíhá vypracování PENB,
údaj bude aktualizován.
& 734 319 301

& 734 319 301

& 734 319 302

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

C

2 999 000 Kč

G

2 299 000 Kč

3+1/B (63 m2), Plzeň, Smrková ul.

RD 7+kk/G (951 m2), Vlčnov, okr. Klatovy

Nabízíme byt 3+1 s balkonem o výměře 62 m2. Byt
je v osobním vlastnictví a nachází se v 6. (posled−
ním) patře panelového domu, který prošel kompletní
revitalizací. Byt je po velmi zdařilé rekonstrukci byto−
vého jádra, dále nové omítky v pokojích. K bytu ná−
leží sklepní koje. Fond oprav 1.559,− Kč. V okolí
veškerá občanská vybavenost.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Prodej dvou rodin. domů (4+kk, 3+1) s vlastním vstu−
pem. V 1. NP většího domu je kuchyně s jídelnou,
obývací pokoj, zimní zahrada, koupelna a WC. Z chod−
by je vstup do 2.NP, kde se nachází 3 pokoje. V 1.NP
druhého domu se nachází obývací pokoj, kuchyně,
pokoj a WC v 2.NP se nachází prostorný pokoj. IS.:
el 230/400V, septik, voda – kopaná studna, průtočná
studánka, topení – lokální na tuhá paliva + krbová
kamna.
& 734 319 301

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

900 000 Kč
1 000 000 Kč
900 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
1 300 000 Kč
1 300 000 Kč
1 900 000 Kč
2 300 000 Kč
2 200 000 Kč
1 800 000 Kč
2 200 000 Kč
2 300 000 Kč
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Únor na zahradě

Druhý měsíc roku je krátký a jeho týd−
ny rychle směřují k jaru. Zatímco za−
čátek února je obvykle ještě ve zna−
mení sněhu a mrazu, konec už nabízí
dny s hřejícím sluníčkem, které začne
probouzet zahradu k životu.
Na zahradě se toho moc ještě dělat ne−
dá. Především buďte opatrní na nový
trávník. V mrazivých dnech na trávu ne−
šlapejte, již probuzená stébla by se po−
lámala a jednotlivé rostliny by mohly
uhnívat a hynout, v trávníku by vznikala
holá místa. Pokud již ale nebude mrz−
nout, je vhodný čas dodat mu novou
výživu. Můžete jej také lehce poprášit
jemným prosetým kompostem. Kom−
post můžete v této době provzdušnit
a obrátit.
V kůře na kmenech a silných větvích
přečkává zimu nejvíc larev a kukel škůd−
ců. Opláchněte je postřikem proti škůd−
cům, ještě než se začnou rozvíjet listové
a květní pupeny. Jabloně a hrušně, stej−
ně jako okrasné dřeviny jako jsou habry,
buky, duby, javory, nyní potřebují pro−
klestit, zbavit uschlých letorostů a zkrátit
příliš dlouhé výhony. Také keře v živém
plotu, hloh, ptačí zob a další opadavé
i neopadavé listnaté keře nyní prořežte.
Nechte na pokoji jen ty, které časně z ja−
ra pokvetou – zlatici, šeříky, vistárie. Tyto
práce dělejte vždy v bezmrazém počasí,
když nefouká vítr.
(zah)
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Je po vánocích,
teploty se drží kolem nuly a
většině lidí je docela zima.
Mladší lidé a ti, co mají
kondici v pořádku, se mo−
hou zahřát pohybem, pří−
padně stačí teplé nápoje.
Co však mají dělat oslabe−
ní jedinci? Pohyb je vždy
důležitý. Alespoň malé cvi−
čení – protahování. Můžete
si k tomu otevřít okno a na−
dýchat se čerstvého vzdu−
chu, klidně i několikrát za
den. Rozproudí se krev,
rozpohybují střeva. Ta ko−
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nečně potřebujeme nej−
en k trávení, ale i jako
www.1zapper.cz
dceřiný orgán plic,
tel.: 606 828 402
k lepšímu dýchání.
Zdánlivě to spolu ne−
Dr. Sedláka 937, Klatovy
souvisí, ale skutečně je
to tak. Všimli jste si, že málo pohybli− Jsem ráda, že mohu tuhle terapii nabí−
ví lidé se zadýchávají? Nebo pokud si zet i v jiných městech republiky a
antibiotiky zničíme mikroflóru ve stře− uspokojit stále vzrůstající poptávku po
této nové úžasné službě. Rozšířím si
vech, že také obtížně dýcháme?
Další záležitost je velký a rychlý po− tak i své zkušenosti, mohu porovnat
hyb. Můžete se u toho zpotit a pokud větší množství rozdílných druhů boles−
si nedáte pozor, rychle nastydnete. Ta− tí, na které terapie zabírá a snáze po−
kové opakované výkyvy se pak projeví moci více lidem s velmi odlišnými potí−
na bolesti zad. Říkáme
tomu ischias, houser,
nebo vybočená plotén−
ka. Jednoduché pojme−
nování, ale příčina je ta−
dy opravdu v oslabe−
ných vnitřních orgá−
nech, hlavně ledvinách.
Celkově totiž organis−
mus zeslábne a zesláb−
ne i držení páteře a ná−
sledky cítíme dosti bo−
lestivě.
Frekvenční přístroje, které používám žemi. Samozřejmě kladné ohlasy kaž−
k řešení takových potíží, sice pomáha− dého terapeuta velmi těší a nabíjí. Spo−
jí, ale vždy je skutečně lepší prevence. kojení klienti = spokojený terapeut. To
Bolesti rovněž dobře odstraňuje kra− platí v každé době i v každém místě.
nioterapie. Ta se dokonce zaměřuje Budu ráda, když se o tom přijdete pře−
na skutečné příčiny takových stavů. svědčit i vy. Zavolejte dříve, než vás
Energeticky nabíjí organismus a klien− bolest úplně ochromí. Není třeba zby−
ti jsou regenerovaní, odpočatí a zba− tečně trpět.
Vaše Hana Bártová
vení bolestí i psychických problémů.
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Zájem o TEPELNÁ ČERPADLA neustále roste
Tepelná čerpadla vytápí rodin−
né domy více jak 30 let, přičemž
průkopníci této technologie jsou
severské země a především
značka NIBE. Pochopitelně nej−
rozšířenější je zde systém získá−
vání tepla ze země. Proto i naše
firma v případě zájmu o tepelná
čerpadla systému země – voda
nabízí bez váhání praxí prověře−
ná tepelná čerpadla NIBE.

V našich podmínkách se čas−
těji volí technologie vzduch –
voda. Nižší účinnost a hlučnost
těchto tepelných čerpadel je
dávno překonána a vzduchová
tepelná čerpadla v našich pod−
mínkách se téměř vyrovnají zem−
ním. Samozřejmě toto platí
pouze pro kvalitní zařízení zná−
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mých a osvědče−
ných značek.
Jak vidíme v na−
ší firmě na ná−
růstu počtu no−
vých zákazníků,
rostoucí trend
vytápět levně,
bezpečně a spo−
lehlivě se pro−
jevuje i v naší
zemi.
Velmi často ve
svých článcích
upozorňuji na
zásadní otázku
před volbou tepelného čerpadla.
Jedná se o dosavadní otopný
systém. K technickému řešení
máme k dispozi−
ci více značek,
technologií a mo−
delů. Proto na zá−
kladě konzultací
na místě, vašich
požadavcích a stá−
vající podoby va−
šeho vytápění vám
navrhneme opti−
mální řešení.
Uvedu příklad.
Máme starý dům,
radiátorový sys−

tém s klasickým kotlem na
pevná paliva a samotížným
oběhem. Velmi pravděpo−
dobně si budeme moci do−
volit použít klasické nízko−
teplotní tepelné čerpadlo
s regulovaným topným vý−
konem. V těchto případech
nejčastěji instalujeme tepel−
ná čerpadla značky Carrier
s velmi dobrou regulací
a uživatelským ovládáním.
Nově dodáváme tepelná čer−
padla značky VIESSMANN.

rých případech plocha radiátorů
malá. Pak nasazujeme novou
technologii nízkoteplotních tepel−
ných
čerpadel
PANASONIC řady T− CAP.
VYUŽIJTE POSLEDNÍ KOLO
KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ!!!
ZA STARÝ KOTEL 120 000 Kč.
Neváhejte nás kontaktovat!
Ing. Jiří Tichota

Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
pøípadnì volejte
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Nahra−
zujeme−li

Dodávka, montáž a servis
tepelných èerpadel

v novějších budovách
plynový nebo elektrický
kotel, může být v někte−

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!
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Štědrostí a hudbou k zachování dědictví našich předků

či, kteří svými dary pomohli zachránit
tento barokní skvost, neboť kostel se již
pyšní v novém kabátě! Ten největší

dat do díla, které dnes září, těší, po−
vznáší.
Vám, rodáci z ciziny, patří velká spole−
čenská i kulturní zásluha. Příznivci be−
nefičních koncertů z celé republiky při−
jížděli pravidelně, aby zhmotnili krás−
nou myšlenku.
Takovéto nadšení se v dnešní době již
moc nenosí…
Až právě vy všichni usednete pod ko−

vděk patří vám, věrným a pravidelným
návštěvníkům všech 28 benefičních
koncertů! Vždyť v jakýchkoliv podmín−
kách, s nadšením a úsilím jste se do−
kázali vzdávat ze svého osobního po−
hodlí, volného času. Nečinily vám pro−
blémy ukrojit si ze svého zdraví, vlas−
tních financí, a to vše pravidělně vklá−

runou starobylé lípy před zrenovova−
ným nicovským kostelem, třeba někdy
i za krásného hlasu zvonu, vzpomeňte
pak těch, kteří vědí, jak se vracet k tra−
dicím, k našim kořenům a přitom hle−
dět do budoucnosti.
Za Nicovský nadační
fond Jana Háková

Podporujte nás i v roce 2019
Již tradičně zazněla Česká mše vá−
noční J. J. Ryby o vánocích 2018
v poutním kostele Narození Panny
Marie v Nicově na Klatovsku. V sym−
bióze s architektonickým bohatstvím
kostela jsme opět mohli prožít hlubo−
ké umělecké prožitky, které nám pře−
dal komorní orchestr Muzika Tusta,
pěvecký sbor Čerchovan Domažlice,
úžasní sólisté E. Múllerová, L. Bíno−
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vá, P.Strnad, K.Jindřich a pod vede−
ním významné hudební osobnosti, di−
rigentem Markem Vorlíčkem.
Účast 178 posluchačů opět překvapila.
Jsem ráda, že naše, téměř osmileté
úsilí o zachování nicovského skvostu,
se nemíjelo účinkem.
Myšlenku Nicovského nadačního fon−
du – záchranu architektonického dě−
dictví – přijížděli podporovat poslucha−
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Muzikantské vzpomínky
aneb „nic netrvá věčně“
Kniha, která zaujme
Autor knihy Josef Pospíšil je
známý muzikant, scénárista,
redaktor a autor oblíbených
pořadů v Českém rozhlase,
v České televizi a v TV ŠLÁGR.
Po úspěšných knihách Za ve−
snickými muzikanty, Nejen za
vesnickými muzikanty, S muzi−
kantkou úctou obohatil knižní
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trh novou knihou Muzikantské
ohlédnutí aneb „nic netrvá
věčně“.
V knize připomíná slávu české
melodické hudby za poslední
dvě uplynulá století, hledá sou−
vislosti např. se Sokolským hnu−
tím, s érou slavných cirkusů, za
kterými jezdili do světa hlavně

Pošumavští muzikanti. Dále
představuje celou řadu součas−
ných výborných dechových hu−
deb se skvělými muzikanty.
Unikátní kapitola je věnována
rodině písničkáře Karla Hašlera,
kde jsou zachyceny detaily živo−
ta i jeho dvou synů Karla a
Zdenka – „Gina“. Kniha je dopl−
něna více jak 200 barevnými
a 50 černobílými fotografiemi.
Kniha je v prodejní síti knihku−
pectví Kosmas a Knihy Dobrov−

ský. Koupit si ji můžete i v redak−
cích Rozhledu v Klatovech, Ví−
deňská 218 a v Plzni, Havlíčko−
va 5.
(re)
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Jednatel realitní kanceláře MÜLLER−REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o. Klatovy, Karel Müller odpovídá na otázky redakce:

Ptáte se..
OTÁZKA: Zdědil jsem po tetě byt
2+1 v Klatovech a chtěl bych ho
pronajmout. Rád bych prostřednict−
vím realitní kanceláře, poraďte mi,
jak mám v této věci postupovat
dál?
ODPOVĚĎ: Realizovat pronájem
prostřednictvím realitní kanceláře
Vám ušetří mnohé starosti, zejména
pokud nemáte čas nebo bydlíte v ji−
ném městě. Základem úspěchu je vy−
brat seriozního zprostředkovatele,
kterému budete při spolupráci důvě−
řovat. Dejte na doporučení zprostřed−
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kovatele o reálné výši nájmu v da−
ném místě a čase. Je nutné vzít
v úvahu nejen velikost bytu, ale také
jeho kvalitu a pozici.
Za službu realitní kanceláře, jejíž po−
drobný rozsah bude součástí zpro−

umožňuje požadovat až 3 měsíční
nájmy oproti dřívějším dvěma. Profe−
sionální realitní kancelář Vám vysvět−
lí, jakým způsobem se v takovém pří−
padě postupuje. Doporučuji uzavřít
smlouvu na dobu určitou, obvykle
jednoho roku.

středkovatelské smlouvy (smlouvu si
však pečlivě přečtěte a podepište ji
až tehdy, kdy budete rozumět všem
jejím částem), za−
platíte provizi. Ta
se v takových pří−
padech nejčastěji
rovná jednomu až
dvěma měsíčním
nájmům. Od bu−
Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
doucího nájemce
Karel Müller – tel.: 602 145 068
požadujte složení
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
finanční jistoty, ze
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
které je možné čer−
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
pat případné nedo−
tel.: 376 528 626
platky nájemného
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
či služeb nebo ná−
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
hradu za poškoze−
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
ný byt. Nový ob−
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
čanský zákoník
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Brutální útok na osmiletou dívku
KRIMI
Mezi případy závažného charakteru,
které jsme v Klatovech kdy objasnili,
bezesporu patří i případ ze sedmdesá−
tých let minulého století. Motorizova−
ná hlídka příslušníků Obvodního od−
dělení Klatovy přijala trestní oznáme−
ní od matky osmileté dívky, že ji po−
strádá. Dokonce tvrdila, že měla být
unesena nějaký pánem na kole. Tomu
muži zákona nechtěli uvěřit. Za denní−
ho světla únos na kole? Spíše jim to
připadalo jako pohádka, že si matka
vymýšlí a přehání. Pravda, jednalo se
spíše o periférii města, hřiště, nava−
zující na park i blízký lesík. To by již
mohly být přijatelné podmínky pro
zejména zvrhlého pachatele.
Dívka měla zmizet ze hřiště, kde si
hrála s bratrem a ostatními dětmi.
O rok starší její bratr Jirka, řekl: „Mami,
byl tu nějaký pán na kole a ptal se Mir−
ky, jestli ho doprovodí za naším tátou
do práce, že pro něho něco důležitého
má. Vypadal úplně normálně, a tak
s ním Mirka odejela na kole. Je to tak
půl hodiny,“ dodal nešťastné mamin−
ce. Od té chvíle Mirku nikdo neviděl a
Rozhled 1–2/2019

tak nebylo divu, že byla matka rozru−
šená tím, aby se jí něco nestalo. Čas
ubíhal a po Mirce ani památka.
Esenbáci matku předběžně vyslechli a
vrátili se na místo, aby vše důkladně
ještě jednou prohlédli a ujistili se, že se
Mirka někde neschovává. Získali její po−
pis i popis oblečení, které měla na so−
bě. Nebylo toho až tolik třeba, protože
jeden z členů hlídky Mirku osobně znal.
Jeho dcera s ní chodila do stejné třídy.
Nedaleko hřiště a blízké−
ho parku s malým lesíč−
kem najednou uviděli po−
dobnou dívku, jak běží od
lesa k hlavní silnici. Ihned
se k ní rozjeli. Když u ní
zastavili, spatřili ji notně
vyděšenou, plačící, jak
se neustále ohlíží a křičí,
že ji honí nějaký muž na
kole. Když spatřila v uni−
formě známou tvář, zklid−
nila se a začala vyprávět.
Sukénku i blůzičku měla značně ušpi−
něnou od zeminy a byly na ní vidět i kr−
vavé šmouhy. „Vzlykala. On byl na
mne zlý…“ Muži zákona již nemeškali
a odvezli ji na oddělení k mamince.
Děvčátko bylo totiž neznámým mužem
znásilněno!

dívku vezl na kole. Ale pak se stáhl zase
do sebe a již nepromluvil. A když ano,
tak žvatlal jen nesmysly, nesrozumitelně
cosi blábolil pro sebe a vydával i jakési
skřeky. Mluvil překotně, chaoticky i útrž−
kovitě, bez kontinuální návaznosti. Zdálo
se, že není při smyslech. Ke svému si
přišli i znalci z oboru psychiatrie, sexuo−
logie a dětské psychologie. Ti první se
také vyjádřili k pachateli, když uvedli, že
pomatení smyslů jen předstírá!
Pachatel se otevřeně a spontánně ke
znásilnění nepřiznal. Dívka však byla
věrohodná! Důkazů v podstatě bylo také
dost. Přesto však musela předstoupit
před soud. Malá Mirka to okomentovala
vlastními slovy,
Bývalý kriminalista Karel Fořt napsal už ně− když prohlásila:
kolik knih, ve kterých vzpomíná na odhalo− „Proč se mne
vání kriminalistických příběhů, které se všichni znova a
staly na Šumavě. Jeho posledně vydanou znova ptáte na to
knihou je Šumavská hora viděla vraha.
samý. Vždyť jsem
to všechno již řek−
denně potkávám, když la strejdovi v uniformě. To by mělo sta−
jezdím trénovat a do práce. Je trochu čit.“ Pochopila, možná že trochu dětsky
snědý, ale cikán to není, to vím určitě,“ a bezelstně, neopodstatněný smysl a
pronesl dodatkem. Ani následující dva význam tehdejšího trestního, procesní−
dny nepřinesly nic nového. Až najednou ho i soudního řízení, po svém.
se kriminalistům podařilo chytit pode− Třicetiletý cyklista byl odsouzen na je−
zřelou osobu. Muž zapíral, pak trochu denáct let odnětí svobody.
Karel Fořt
povolil, dokonce připustil, že uvedenou
Pátrání po neznámém cyklistovi se roz−
běhlo na všechny strany. Do ulic vyrazili
všichni s popisem pachatele, který se
podařilo upřesnit od napadené dívky
i ostatních svědků. Dokonce i dopraváci
obsadili silnice. I to však bylo málo, ja−
koby se po něm slehla zem. Chytit pa−
chatele takovéhoto závažného činu je
vždy otázkou profesní cti. Mirka absol−
vovala s maminkou gynekologickou
prohlídku i vyšetření u pediatra.
Nedaleko hřiště se po−
dařilo zastavit čtyřicetile−
tého cyklistu, který
uvedl: „Ano, muže po−
dobného popisu skoro
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Udělejte něco pro sebe,
dopřejte si masáž
Pokud patříte k lidem, kteří dbají o své zdraví a sle−
dují trendy aktivního životního stylu, možná jste si
již všimli, že oblíbené klatovské solární studio
v Pražské ulici rozšířilo od začátku letošního roku
svoje služby o odborné masáže.
„Služby našim zákazníkům se snažíme neustále zlep−
šovat a rozšiřovat, a protože se objevila možnost pro−
nájmu dalších prostor navazujících na naše solární
studio, zahájili jsme v lednu činnost masérského stu−
dia,“ seznamuje nás pan Jiří Petrus, majitel firmy Ma−
sáže a solárium Pražská.
„V příjemném, dobře vybaveném prostředí poskytu−
jeme velmi široký sortiment různých druhů masáží,
které si zákazník po dohodě s naším odborníkem vy−
bere podle toho, která partie těla jej trápí. Náš pan ma−
sér Lukáš Týml je držitelem několika certifikátů od
mezinárodně uznávaného odborného školicího středi−
ska Dexter Academy Ltd., stejně jako je odborně způ−
sobilá slečna Nikola Brejchová, která má vystudované
vzdělání v oboru sportovní a rekondiční masér. Kromě
klasických masáží se Nikola specializuje ještě na tej−
pování, anticelulitidní masáže, manuální lymfodrenáž
a myofasciální masáž. V recepci společného masáž−
ního a solárního studia si můžete telefonicky nebo
osobně domluvit svoji návštěvu. Nabízené masáže
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i jejich provedení konzultujeme s klienty a přistupuje−
me k nim vždy individuálně na základě jejich potřeb
a zejména zdravotního stavu.“
Masér Týml je přesvědčený, že hojivé a relaxační
účinky masáží, podporující duševní pohodu, ocení
každý. Nejen ženy, ale i mu−
ži, kteří jsou vystaveni často
jednostranné fyzické náma−
ze, ale i ten, kdo má zaměs−
tnání „sedavé“.
Zatímco v prvním případě
se masér zaměří na odstra−
nění svalového tonusu (na−
pětí) a masáž provádí silněj−
šími a tvrdšími hmaty, které
ve svalech uvolňují únavové látky (kyselinu mléčnou)
a také ovlivňují kožní napětí, prokrvení kůže a svalů a
v neposlední řadě zlepšují výživu tkání a odstraňují bo−
lest. U žen, například sekretářek, majících sedavé za−
městnání doporučí zklidňující masáž, která vede k od−
počinku, relaxaci.
„Často se mi stává, že při takové relaxační masáži
klient i usne, což je správná reakce. Masáží se ovliv−
ňuje lymfatický systém a urychluje látková výměna
v těle. A dochází k odplavení škodlivin z organismu.

Proto doporučuji každému
klientovi po masáži klid
bez fyzické aktivity a do−
statečný pitný režim.“
Masáži se tak dá pomoci
zákazníkovi trpícímu bolestmi zad, hlavy, ale i nespa−
vosti či podrážděnosti. Kromě toho, že přispěje k od−
stranění primárního problému, s nímž klient do salónu
přišel, však navíc působí blahodárně a preventivně na
celý organismus obecně. Protože masáže jsou služ−
bou intimního rázu, chová se masér k zákazníkovi ma−
ximálně citlivě, taktně, je zajištěno příjemné prostředí a
dostatečná teplota. Zákazník je předem seznámen
s procedurou, která bude následovat, i s tím, jak může
jeho potížím pomoci – a masér mu též doporučí cviky
na jejich prevenci.
„Při první masáži zjistím stav
a reakce klienta, do pořádku jej
však dám během tří čtyř pro−
cedur. Tak odstraníme akutní
problémy, poté stačí, bude−li
na masáže chodit například
jednou za měsíc, aby se zdra−
vý stav udržel a svaly neztuh−
ly,“ říká pan masér Týml.
Chcete−li žít aktivně a zdravě, můžete využít nejen
možnosti v těchto chladných a často i ponurých
dnech příjemných účinků solária, ale nechat své zi−
mou ztuhlé a bolavé svaly rozmazlovat některou z pří−
jemných masáží, které nabízí Masáže a solárium Praž−
ská (www.facebook.com/SolariumPrazska) za velmi
rozumné ceny. Při osobní návštěvě vám také můžeme
nabídnout přírodní a velice účinné kosmetické příprav−
ky Natura Siberica z divoce rostoucích bylin Sibiře
a Dálného Východu.
(kr)
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Největší prodejna se sortimentem hospodářských potřeb na
Sušicku si získává oblibu u stále věšího počtu zákazníků

Nakupujte levně a kvalitně
Již dva roky slouží zákazníkům na Sušic−
ku zrekonstruovaná prodejna MARKET
s velmi širokým sortimentem potřeb pro
řemeslníky mnoha oborů podnikání, far−

máře, zahrádkáře, ale i domácí kutily
s prodejní plochou o velikosti přes
800 m2. Je moderně pojatou prodejnou,
kde lze na dost velkém vyasfaltovaném
parkovišti snadno přeložit zboží
z nákupního vozíku pří−
mo do auta. Jedná se
o prodejnu s většinově
samoobslužným způso−
bem prodeje, a co nás
jistě zákazníky asi nejvíce
zajímá a těší, je to, že jde
o prodejnu s velmi výhod−
nými cenami a navíc
s mnohdy specifickým sor−
timentem, který jen tak v jiné
prodejně nenajdeme…

Atraktivní ceny a široký výběr
Po dvou letech jsme prodejnu opět navští−
vili, abychom si udělali obrázek o tom, jak ji

sušičtí zákazníci využívají a co jim nabí−
zí. Prohlídka této prodejny udělala na
naši redakci velmi příznivý dojem a
to především díky velice atraktivním
cenám, o kterých jsme
se již přesvědčili i v dal−
ších prodejnách MAR−
KET firmy FERRUM, oce−
nili jsme i příjemný a
ochotný personál, který
je schopný při výběru
zboží odborně poradit,
ale MARKET nás nezklamal ani vel−
mi rozsáhlou možností výběru zboží
u některých sortimentů.

doplňky, lizy, šroty až po preventivní pří−
pravky proti některým nemocem zvířat,
např. Acidomidy, které se používají
kromě jiného jakožto prevence proti
kokcidióze, ocení především chova−
telé králíků.
Dále byla velmi zajímavá mimořádně
široká nabídka potřeb pro výživu a
ochranu rostlin i pletiv aj. potřeb pro
oplocení. No prostě, v této prodejně
si chovatelé a zahrádkáři určitě na
nedostatečný výběr stěžovat nebu−
dou.

Ráj chovatelů zvířat

Velký výběr barev
a čistících prostředků

Např. u nabízené kolekce pra−
covních a volnočasových od−
ěvů a obuvi jsme mohli jen
u rukavic vybírat z více jak 50
různých druhů, nebo
u sortimentu potřeb
pro zdravou výživu
zvířat, a to jak hos−
podářských tak i do−
mácích mazlíčků, jde
jistě o nejrozsáhlejší
nabídku v celém re−
gionu Sušicka a zákazník
zde najde od různých krm−
ných směsí a konzerv přes
vitaminové a minerální krmné

V této prodejně jsme také mohli vybírat bar−
vy a laky a vzhledem k nainstalované mí−
chačce barev je možné vybírat téměř z jaké−
hokoliv barevného odstínu.
A co nás příjemně překvapilo, byl rozsah
nabídky čistících, mycích
i pracích potřeb, který ocení
mnoho praktických žen.
A pak mé kolegyni zazářily
oči, když viděla dětské holin−
ky ve velmi líbivém barevném
provedení, které již delší dobu
sháněla pro svoje děti a to za
velmi sympatických 199 Kč.
Věříme, že tato nabídka potěší
i nejednu maminku.
(kr)

FERRUM – Sušice / U sila 1376 / Tel.: 606 740 176, 773 788 688
Otevřeno: Po – Pá: 8.00 až 17.00 hod., So: 8.00 až 12.00 hod.
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Obaly z vlnité lepenky
do celého světa
Novým spolumajitelem české
firmy Nypack v Nýrsku se v roce
2018 stala německá společnost
Schumacher Packaging, která
dlouhodobě expanduje na za−
hraniční trhy. Česká republika
se po Rakousku, Nizozemsku a
Polsku stala dalším státem, kam
se německá společnost rozhodla
vydat a investovat.

Schumacher je
rodinný podnik
V roce 1948 založil Kurt H. Schu−

požadavkům zákazníků v obalech
z vlnité lepenky. V Evropě dnes
zaměstnává více jak 3000 zaměs−
tnanců.

Od krabičky na cukroví
až po paletový karton

především z pětivrstvé, ale
i sedmivrstvé vlnité lepen−
ky, která se používá na vý−
robu extrémně pevných a
odolných, převážně expor−
tních, paletových krabic.
Umí zákazníkovi navrhnout va−
rianty, jak plně nahradit plastové,
dřevěné či kovové obaly, přede−
vším v oblasti automobilového

průmyslu, který je jedním z nej−
větších odběratelů.
Mezi další produkty nýrské firmy
patří nově papírové krycí rámy a
papírové EUR palety z patentova−
né řady CARGOPROTOP.
Díky podpoře společnosti Schu−
macher Packaging má místní po−
bočka velmi dobře nakročeno na
evropské trhy.
Firma, která spojuje tradiční hod−
noty, plochou organizační struk−
turu a nejmodernější technologie,
dává zaměstnancům jistotu, pev−
né zázemí a velmi dobré finanční
ohodnocení.
(pi)

Schumacher Packaging vyrábí
veškeré druhy kartonových obalů
z vlnité lepenky.
Jsou to například lepenkové kra−
bice, obaly do automatických li−
nek, pro nebezpečné náklady, re−
gálové obaly, paletové i regálové

Nýrský závod Nypack, který se stal součástí německé společnosti Schumacher
Packaging.
macher v Ebersdorfu velkoob−
chod pro místní hračkářský, ča−
lounický a nábytkářský průmysl.
O devět let později přebírá vedení
podniku jeho syn Wulf a rodinný
podnik se do současnosti stále
rozrůstá. Schumacher Packaging
má dnes aktuálně 15 závodů
s různými výrobními programy,
takže se může velmi rychle a
pružně přizpůsobit individuálním
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displaye, pultové i trvalé poutače,
stojany, skládací krabice, dárkové
obaly a mnoho dalšího.
Dnes jsou lepenkové obaly běžně
vícenásobně použitelné, vratné a
následně plně recyklovatelné.

Nýrsko – Schumacher
Packaging CZ s.r.o.
Místní firma se specializuje na
velkoformátové kartonové obaly,
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Seniorská akademie
Vše začalo před pěti lety
v Hotelu Hubertus v Pobě−
žovicích na Domažlicku.
Tehdy zde proběhla s nej−
větší pravděpodobností
první akce svého zaměření
v Plzeňském kraji nazvaná
Připravený senior. Jejím cí−
lem bylo připravit seniory
na každodenní nástrahy ži−
vota. Viděli ukázky a nácvik
sebeobrany, základy posky−
tování první pomoci.
S myšlenkou zorganizovat akci Připra−
vený senior přišel válečný veterán
z Bosny a Kosova, Waldemar Janeček.
Jak se podařilo panu Waldemaru Ja−
nečkovi „zhmotnit“ jeho myšlenku do
života seniorů? To byl hlavní důvod na−
šeho setkání v Domažlicích.
Pane Janečku, vraťme se na začátek.
Kdy vás poprvé napadlo pomáhat se−
niorům?
K tomu mě přivedla náhoda. Vrátil jsem
se z jedné ze svých pěti misí a nějaký
čas se zotavoval ve Františkových Láz−
ních. Jeden večer jsem seděl
u stolu s lázeňskými hosty se−
niory a jedna paní si postě−
žovala, že starší lidí jsou
často terčem napadání.
Zapojil jsem se do hovo−
ru a ve finále to bylo tak,
že jsem 3 týdny v lázních
vyučoval seniory základům
sebeobrany. Měli o kurz velký zájem. Na
základě těchto mých zkušeností jsme
s podnikatelem panem Jiřím Macháč−
kem s tím začali na Domažlicku v Pobě−
žovicích, kde pan Macháček žil 20 let.
Co bylo hlavním cílem vašeho snažení?

ru se snažili co nejrychleji radikálně tuto
krizovou situaci utnout. Proto je učím
základy sebeobrany. Velmi žádané a zá−
bavné cvičení nejen pro seniory je cvi−
čení levé a pravé hemisféry!!! Cvičení
s míčky, házení s obručemi a jiné cviče−
ní na koordinaci levé a pravé strany těla.
A co ženy?
Je zajímavé, že na mých akcích větši−
nou převažují ženy. Některé z nich jsou
schopny si dát do kabelky i žehličku,
aby byly připraveny se bránit. Musím je
pochválit, že mají maximální snahu se
naučit základním prvkům sebeobrany.
Můj názor je ten, že bez rozdílu věku a
pohlaví bychom měli mít základní kurz
sebeobrany. Nikdy totiž nevíme, kdy se
můžeme setkat s nepříjemnou krizovou
situací.
Proč se orientujete na seniory?
Už od malička jsem měl vztah ke star−
ším lidem, protože jsou neuvěřitelnou
studnicí vědomostí a životních zkuše−
ností. Vždycky jsem jim jako malý kluk

bu pracovat se seniory a roz−
šířily sebeobranu o setkání
23 let sloužil v armádě.
se zástupci státní i městské
Od roku 1998–2007
policie, úřadů a institucí, jako
prošel pěti misemi
jsou například finanční úřady,
v Bosně a Kosovu. Je
bankovnictví, hasiči, úřady
držitelem mistrovské−
sociálního zabezpečení, obe−
ho danu v judu a v roce
cní a městské úřady a další.
2007 se stal mistrem
Proto Seniorská akademie,
ČR. Je trenérem třetí
o kterou je stále větší zájem.
třídy – to je pan Walde−
Například nyní jsme byli při−
mar Janeček.
zváni do Domova seniorů
v Klatovech, kde si pro leto−
Přitáhnout nejen seniory do tělocvičen a šek paní ředitelka už nasmlouvala čtyři
vyučovat je základům sebeobrany. Do− besedy pro seniory. Oslovila mě i Plzeň.
sáhnout toho, aby se sešli a já jim mohl Mají samotní senioři zájem vědět a ta−
předat to, co potřebují a povědět jim, co ké něco umět ze sebeobrany?
všechno pro ně může být nebezpečné! Mají a zájem je obdivuhodně velký jak
Důležité také bylo překonat jejich strach ze strany mužů, tak i žen. Zjistil jsem
a obavy z toho, že s nimi bude někdo
„vytírat“ tělocvičnu, nebo jim bude lá−
mat kosti v těle. Hned při prvním setkání
však zjistili, že tomu tak není a že sebe−
obrana pro seniory je hodně moc o po−
vídání – kde, kdy a jaké okolnosti jim
mohou způsobit problém. Určitě to po−
třebují, protože jsou často
napadáni a okrádáni.
Oslovil jsem další spon−
zory, města a obce, aby
se do této akce zapojily.
Moje snaha nebyla mar−
ná, protože zastupitelé
měst a obcí v Domažlicích,
Postřekově, Klenčí, České Kubici a „Seniorská akademie má široký ohlas a o tento program je velký zájem,“ říká
další včetně sponzorů mi vyšli vstříc Waldemar Janeček – na fotografii při výuce sebeobrany.
a akce Připravený senior se ujala.
Dnes už to není Připravený senior, ale například, že chlapi v důchodovém věku naslouchal. Rád jsem si povídal s mým
se ještě cítí na to poprat se s násilní− dědou, který mi vyprávěl a tím i učil.
Seniorská akademie.
Protože celá akce dostala mnohem širší kem. Asi zafunguje chlapské ego a ješit− Vzpomínám si, jak mi děda poprvé dal
rozměr. Města a obce pochopily potře− nost. Já jim ale radím, aby místo odpo− nožík rybičku a učil mě s ním ořezávat
proutky na velikonoce. Ukazoval mi, že
nesmím řezat proti sobě. Já jsem ke
starším lidem vždy inklinovat. Ale na
druhé straně mám obdobný přístup
k dětem a mladým lidem, pro které dě−
lám řadu akcí. Judo je výborný a bez−
pečný sport pro děti. Všem doporučuji.
Mohou se na vás města, obce, nejrůz−
nější instituce obrátit?
Já se nikomu a ničemu nebráním. Se−
nioři si zaslouží pozornost a základní
prvky sebeobrany jim nebudou nikdy na
škodu. Za vzor přístupu k seniorům mo−
hu dát město Domažlice nebo Českou
Kubici, která ze svého rozpočtu vyčleni−
la peníze pro Seniorskou akademii. (re)

Kontakt: WR SERVIS
Waldemar JANEČEK
Masarykova 150, Domažlice
Telefon: +420 728 051 414
E−mail: wr.servis@seznam.cz
www.wrservis.cz
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Co se do naší knihy nevešlo – kapitola XIX

Válka za kulisami VI
Československá
zpravodajská bilance
V pěti předešlých kapitolách jsme se
zabývali československou zpravodaj−
skou službou od nástupu nacismu v Ně−
mecku až po její činnost řízenou z Lon−
dýna, sídla československé exilové vlá−
dy. I tady platí to, že ani naše hodnoce−
ní nemůže být jiné, než subjektivní, tak−
že se zcela určitě bude lišit od hodno−
cení jiných autorů. To je kouzelná
zákonitost názorové plurality, kterou
dnes již nikdo nezakazuje, a doufejme,
že už nikdy zakazovat nebude.

Dvě strany jedné mince
Jednou stranou této mince byl boj vede−
ný ze Západu, tedy z Londýna, druhou
stranou boj vedený z Východu, tedy
z Moskvy. Rozdíly mezi oběma stranami
této mince byly různé povahy, ten hlavní
především spočíval v náplni a šíři činnos−
ti čs. zpravodajské služby, kterou směřo−
vala proti nepříteli. Společným jmenova−
telem pro obě strany této pomyslné min−
ce byla nezbytnost mít z cílové oblasti
(v našem případě tedy z předválečného
Československa) dostatek zpravodaj−
ských informací, které mohli zajistit pou−
ze špičkově vycvičení a vyškolení vojáci
vyslaní do země vzdušnou cestou.
Rozhled 1–2/2019

Zatímco z Londýna začalo vysílání para−
šutistů již v r. 1941 a pokračovalo až do
března 1945, převážná část operací or−
ganizovaných z Moskvy se soustředila
do období 1944–1945, přičemž nezane−
dbatelný podíl připadl na operace usku−
tečněné na území tehdejšího samostat−
ného „Slovenského štátu“. Rozdíl nachá−
zíme i v poslání jednotlivých operací a
v jejich organizátorech. Zatímco u výsad−
ků z Londýna se jednalo výhradně o ope−
race organizované zpravodajskou sekcí
Ministerstva národní obrany (MNO) čs.
exilové vlády, „východní“ výsadky vysíla−
lo více organizátorů.
Výsadky z Londýna se soustřeďovaly
hlavně na podávání informací vojenské−
ho a politického charakteru, s výjimkou
likvidace Reinharda Heydricha a
v jednom případě na součinnost s bom−
bardovacím svazem s cílem zničení Ško−
dových závodů v Plzni. Výsadky z Vý−
chodu, jejichž četnost v r. 1944 a 1945
daleko převýšila aktivity organizované
z Londýna, měly daleko širší spektrum –
od zpravodajského poslání až k organizo−
vání ozbrojeného partyzánského boje.

Operace Anthropoid – likvidace
Heydricha – vrcholná (ale zbyteč−
ná) akce čs. zpravodajské služby?

Heydrich nebyl frontový voják! Byl bez
strategických i taktických znalostí a zku−
šeností ze skutečné bojové činnosti. Ne−
mohl být přínosem pro vedení strategic−
kých válečných operací. Byl hlavou re−
presivního aparátu. Cílem měl být Goeb−
bels! Jeho význam pro Třetí říši byl pod−
statně větší než Heydrichův, protože
o skutečném výsledku války nerozhodo−
val represivní aparát vedený Heydrichem,
ani organizace holocaustu, na jehož zro−
du se Heydrich aktivně podílel, ale rozho−
dovala o něm německá armáda na bojiš−
tích. K jejímu bojovému fanatismu ji do−
kázal vyburcovat a stimulovat právě mi−
nistr osvěty a propagandy Joseph Goeb−
bels. Jeho odstranění místo Heydricha
by bývalo pomohlo válku ukončit pod−
statně dříve! Goebbelsovy kontakty
s Protektorátem, hlavně s protektorátním
filmovým průmyslem (nezapomeňme ani
na jeho vztah s herečkou Lídou Baaro−
vou) a tedy jeho častá přítomnost v Pra−
ze, neměly čs. zpravodajskou službu ne−
chat nečinnou! Pro další vývoj války byla
Heydrichova likvidace bezvýznamná! Její
případný význam pro vylepšení náhledu
západních Spojenců na Československo
jako spolehlivého partnera negovala
smlouva se Stalinovým Sovětským sva−
zem, podepsaná v r. 1943 v Moskvě exi−
lovým prezidentem Edwardem Benešem!

Slova, která se nepíší lehce
Celkem byli vysazeni nad územím Pro−
tektorátu Čechy a Morava ve třech po
sobě jdoucích vlnách 83 parašutisté ve
29 výsadcích organizovaných zpravo−
dajskou sekcí MNO čs. exilové vlády

v Londýně. Několik dalších již ze spoje−
neckých letišť neodstartovalo. Důvo−
dem byl konec války, resp. obsazení
území plánovaného seskoku spojenec−
kými armádami. Většina vysazených
parašutistů se bohužel konce války ne−
dočkala. Padli buďto již krátce po sesko−
ku, nebo byli odhaleni při plnění svého
bojového úkolu. Někteří raději volili do−
brovolnou smrt, což byl i případ sedmi
parašutistů včetně Jana Kubiše a Jozefa
Gabčíka v pravoslavném kostele Cyrila
a Metoděje v Praze.
Všichni parašutisté vyslaní nad území
předválečného Československa, kteří
nezradili anebo se někde do konce války
neukryli a podstoupili již předem pro ně
bezvýchodný boj s nepřítelem, zaslouží
naši úctu i po tak dlouhé době, která od
jejich nasazení uběhla. Oni nenesli vinu
na tom, že byli vysíláni svými vojenský−
mi nadřízenými, dirigovanými politický−
mi špičkami, na území Protektorátu do−
slova nazdařbůh, do situace, kterou je−
jich nadřízení vůbec neznali, na již ne−
existující záchytné adresy, někdy přímo
do rukou konfidentů německých kontra−
špionážních složek atd.
Nepíše se to lehce, ale hlavní činnost
čs. exilové zpravodajské služby v Lon−
dýně – vysílání a řízení výsadkových
operací v Protektorátu Čechy a Morava
– nelze hodnotit jako úspěšnou!
Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz
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Stále stejný a pokaždé jiný
Regiontour 2019
Největší výstavní pavilon ve
střední Evropě patřil cestování
a aktivnímu trávení volného ča−
su. Setkání se zajímavými
osobnostmi, blízké i exotické
destinace, ochutnávky gurmán−
ských specialit a široký výběr
turistických produktů – to vše
přivedlo na brněnské výstaviš−
tě více než 30 tisíc návštěvníků
– profesionálů v cestovním ru−
chu a zástupců státní správy
i samosprávy. Veletrhů cestov−

město Parsberg, které se po osm
let ke Kdyni připojovalo.
Naopak jiní zavedení účastníci
v moravské metropoli chybět
nechtěli ani tentokrát. Jezdili kaž−
dý rok a přijeli zas, například ex−
starostové Miroslav Mach nebo
třeba František Jílek. Účast ne−
podcenil ani Holýšov, dorazilo
celé vedení města, starosta Libor
Schröpfer a místostarostky Alena
Burianová a Hana Valachovičová.
Rovněž Dům dějin Holýšovska

ních akcí, která zahajuje výstavní
sezonu a kde se všichni potkáme.
Můžeme tady projednat spoustu
aktivit nejen našeho ministerstva,“
uvedla veletrh Klára Dostálová,
ministryně pro místní rozvoj.
Na našem krajanském stánku, a
nejen tam, panovala srdečná, přá−

jsme jedna parta. Už jen to, že se
tady dáme dohromady, posiluje
naši spolupráci během roku,“
spokojeně se usmíval Jaromír Po−
lášek, ředitel Jihočeské centrály
cestovního ruchu.
„Ti, kteří porovnávají Regiontour
před dvaceti lety a říkají, že jeho
sláva již pominula, nepochopili, jak
se změnila doba a čemu veletrh
dnes slouží. Jde o kvalitu návštěv−
níků, nikoliv o počty. Veletrh regio−

Jedním z nových destinačních organizací je i Destinační spolek Železnorudska.
V Brně území představili zleva: Ivana Vilišová z tamního infocentra a předseda
spolku Michal Šnebergr.
nálního cestovního ruchu spočívá
v setkání a navazování vazeb,“ vy−
světloval mi zástupce župana
(hejtmana) Trnavské župy, kterého
cituji i proto, že Slovensko nejen
mě svou téměř stoprocentní účastí
překvapilo. Není tedy divu, že
hned za dva dny řada měst z Pl−
zeňského kraje stěhovala své vy−
stavovatelské pulty do Bratislavy.
Pod hlavičkou Českého lesa opět vyhledal stánek Kdyňska Josef Postránecký,
A moje osobní postřehy?
náměstek ministra vnitra pro státní službu. Na snímku se Sylvou Heidlerovou,
1. Senioři cestují stále více. Tato
ředitelkou MAS Český les.
stále rostoucí cílová skupina je
pro cestovní kanceláře
ního ruchu GO a Regiontour vyslal důstojné zastoupení,
velmi zajímavá a mno−
2019 se zúčastnilo 800 vysta− které spolu s Horšovskotýn−
hé se na ni zaměřují
vujících firem z 20 zemí, pre− skem a Klenčím dominovalo
speciální nabídkou.
zentovaly se všechny kraje Če− naší destinaci.
2. V odborném do−
ské republiky a sedm z osmi
provodném programu
krajů Slovenska.
Vyplatí se nám vůbec
mimořádně zaujaly
Nosným prvkem letošní expozice
ten Regiontour?
moderní technologie
Plzeňského kraje se stala příroda.
v cestovním ruchu.
Představil se nejen největší český Otázka, kterou si letos položi−
S obrovským zájmem
Národní park Šumava, ale také la řada starostů i obecních za−
se setkala veletržní
méně známé a turisticky dosud stupitelstev. Z mého pohledu
premiéra elektronické
opomíjené oblasti – Chráněná se však jedná o ukázkové na−
hotelové recepce a
krajinná oblast Český les a Chrá− plnění rčení: na špatnou otáz−
seminář o elektronické
něná krajinná oblast Brdy. Nově ku špatná odpověď. V obla−
evidenci tržeb.
se objevily pulty s logy destinací, stech kultury, cestovního ru−
3. Velké zastoupení
například Železnorudsko nebo chu, spolupráce a propagace
slovenských žup. Loni
Český les.
nelze striktně ani účetně po−
jsme oslavili společné
Jelikož město Kdyně samostat− rovnat: má dáti – dal. Názory
výročí vzniku Českos−
nou prezentaci letos odmítlo, uví− se liší, ale faktem zůstává, že
lovenska, a v Brně je
tal Dobrovolný svazek obcí Kdyň− osobní setkání s partnery, ko−
vidět, že obě naše ze−
sko nabídku, aby se v Brně obce legy, odborníky, konkurencí,
objevily společně se Svazkem nemůže nic nahradit.
Stánek města Klatov působil velmi svěže díky živým, mě k sobě mají pořád
Domažlicko, a sice jako destinač− „Každoročně se těchto veletr− symbolickým karafiátům. Do Brna je přivezla vedou− velmi blízko.
Sylva Heidlerová
ní společnost Český les. Tuto hů zúčastňuji. Je to pro mě jed− cí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Alena
Foto Vlastimil Hálek
možnost nově přijalo i bavorské na z nejzásadnějších veletrž− Kunešová.
telská a vstřícná nálada, pohostin−
nost. Hrály dudy, které strhly
i sousední Maďary natolik, že se
snažili zahalekat po Chodsku.
A naši jim za to zas po maďarsku
poděkovali. Bylo vidět, že jde o le−
tité vazby. Vystavovatelé, hosté
i návštěvníci se na sebe zkrátka
těší. K upoutávce města Klatov
pravidelně míří vitální dnes už
97letý pán. V Klatovech prý má
příbuzné a o město se vytrvale za−
jímá. To prostě potěší! „V Brně
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REALITNÍ
PORADNA
Vrátí mi RK rezervaci, když
nezískám hypotéku?
Dobrý den, s přítelem chceme kou−
pit rodinný dům přes RK. Máme
svojí finanční poradkyni, která nám
vyřizuje hypotéku, ale banka chce
návrh kupní smlouvy. V RK nám by−
lo řečeno, že jakmile složíme rezer−
vační zálohu, vystaví nám ji, ale
když by nám hypotéku neschválili,
o zálohu přijdeme. Naše poradkyně
do RK volala a žádný návrh ani
standardní kupní smlouvu nemají.
Až po složení rezervačního poplat−
ku nám vystaví kupní smlouvu pří−
mo na naše jména a tu jistou ne−
movitost. Je to možné a může toto
po nás RK chtít? Děkuji.
Dobrý den, Vámi zmíněný problém
má dva pohledy. Ten Váš, kdy lo−
gicky nechcete uzavírat rezervační
smlouvu bez jistoty získání hypoté−
ky. Na druhé straně je pak pohled
zprostředkovatele, který se Vám po−
kusím vysvětlit. V první řadě nic jako
mustr kupní smlouvy neexistuje
a pokud Vám nějaká RK něco tako−
vého nabídne, bude to dokument
bez valné právní váhy. Smlouva kup−
ní na nemovitost má mnohá specifi−
ka a náležitosti vyplývající z aktuální−
ho právního a technického stavu ne−
movitosti. Jinak řečeno, musí se v ní
odrazit vše, co se koupě konkrétní
nemovitosti týká. Tedy zejména ve−
škerá omezení vlastnického práva
a způsob jejich vypořádání, nabýva−
cí tituly, forma vypořádání kupní ce−
ny atd. Smlouvu připravuje právník
realitní kanceláře (alespoň by to tak
mělo být) a není to práce zadarmo.
Nelze tedy pro každého zájemce,
který teprve žádá o hypotéku a není
ochoten složit rezervační zálohu při−
pravovat takový dokument a nevě−
řím, že s pouhým nevyplněným for−
mulářem by se banka spokojila. Ja−
ké je tedy řešení? Nabízejí se dvě va−
rianty. Osobně nevím, proč banka již
ve fázi prvotního předschválení hy−
potéky požaduje smlouvu kupní,
která je především podkladem pro fi−
nální schválení úvěru či až jeho čer−
pání. Nicméně proti bance si protes−
tovat troufne málokdo. Druhá va−
rianta je dohoda s realitní kanceláří,
že v případě nezískání hypotéky Vám
vrátí rezervační zálohu. Ne každá RK
ale na toto přistoupí, protože úniko−
vých cest z takové rezervace je tolik,
že sama rezervace postrádá svůj
smysl. Doporučuji tedy nejdříve zjis−
tit Vaše finanční možnosti a nabídky
bankovních domů (mít tzv. před−
schválenou hypotéku s určitým stro−
pem) a až poté hledat nemovitost.
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil

Ach, kdyby to viděl Palach…
V den 50. výročí od upálení
studenta Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze Ja−
na Palacha odvysílala Česká
televize ve své zpravodajské

relaci detailní záběr na pamět−
ní desku věnovanou jeho pa−
mátce.
Byl jsem doslova zděšen: PA L
takto napsané jméno ACH
(ještě, že tam nebylo rozdělova−
cí znaménko).
Pomineme−li, že se na tuto de−
sku nevešlo ani jeho křestní
jméno Jan, a podle mého ná−
zoru si myslím, že tento oběta−
vý student, který se rozhodl
položit svůj život na protest

okupaci a násilí, si takto zhoto−
venou pamětní desku určitě
nezaslouží.
Nevím, jistě asi nejsem sám, ko−
mu se toto dílo nelíbí. Kdo to vy−
tvořil? Co na to páni učitelé?
Určitě si Jan Palach zaslouží
důstojnější poctu na jeho mladý
život.
Je to můj názor, pokud s ním ne−
souhlasíte – nemusíte. Jen jsem
chtěl vyjádřit svoje stanovisko.
Václav Černý, Soustov

Realitní poradnu sponzoruje
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Dobler Metallbau světové stavby z Nýrska

Bezmála 40 let uplyne od založení společnosti v Německu a letos slaví společnost 15 let své pů−
sobnosti na českém trhu. Ve srovnání s tím je pouhý rok od uvedení nové výrobní haly (Erbenova
885, Nýrsko) do provozu krátká doba. Tento článek je poděkováním všem stávajícím zaměstnan−
cům, kteří se zasloužili o rozvoj společnosti a kteří díky své píli dopomohli postavit nadčasové
stavby, jako je například nové moderní centrum Andreasturm v Curychu, nová budova mezinárodní
společnosti Adidas v Herzogenaurachu nebo originálně vychýlený mrakodrap v srdci frankfurtské
finanční čtvrti – Omniturm.

Rok 2018 byl pro společnost rokem velkých změn
a příležitostí pro oslavy. Nebylo na ně ale moc ča−
su, protože tento rok byl i rokem velkých staveb a
vysokého pracovního nasazení. „I přes nedostatek
pracovních sil na trhu se nám podařilo do našeho
fungujícího týmu připojit schopné spolupracovníky
a díky společnému úsilí dosáhnout toho, že rok
2018 bude jedním z nejúspěšnějších let fungování
společnosti.“ dodává jednatelka společnosti Ing.
Dana Trefancová.

I nadále bychom mezi sebe rádi přivítali
všechny pracovité, spolehlivé a zodpovědné
lidi, kteří se společně s námi chtějí podílet na
světových projektech. Máme práci i pro tebe!
Rozhled 1–2/2019
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se stala společnost jedním
z nejmodernějších tavíren−
ských provozů v celé ČR.
Zastřešující ochrannou
značkou je logo společnosti
TANY, mezi spotřebiteli je však daleko
známější obchodní značka ŠUMAV−
SKÝ SÝR tvořící základ
hlavní výrobkové
řady společnosti.
Historicky nejdéle
nabízenou znač−
kou je DELICATO
a tavený sýr HA−
JÁNEK, určený
především pro
nejmenší spotře−
bitele.
Výrobky firmy
TANY jsou nabí−
zeny ve většině mezi−
národních obchodních řetězců, které
působí na území ČR. Na tradičním tr−
hu jsou to dnes například COOP a Tu−
ty. Firma také úspěšně exportuje na
Slovensko, do Ně−
mecka, Rumunska a
Holandska.
Společnost TANY
pravidelně sleduje
nové trendy a zákaz−
nické preference v potravinářství. Zú−
častňuje se mezinárodních výstav a
veletrhů a i touto cestou se snaží o
rozšiřování značky za hranice ČR.

Tradice z Nýrska
Vedle plzeňského piva, lázní a mine−
rálních pramenů patří k západním
Čechám neodmyslitelně také výroba
sýrů. Společnost TANY se sídlem
v Nýrsku se specializuje na výrobu
oblíbených tavených sýrů. Ryze če−
ská, rodinná firma je v současnosti
jejich třetím největším výrobcem
v České republice.
Mlékárenství v Nýrsku má více než
osmdesátiletou tradici a tavené sýry
se zde vyráběly již v roce 1940. Novo−
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dobý vývoj započal až po sametové
revoluci, kdy nově založená společ−
nost TANY odkoupila budovu bývalé
tavírny a navrátila jí původní výrobní
program. V souvislosti se vstupem
České republiky do Evropské unie
však bylo zapotřebí celý závod zásad−
ně zmodernizovat a přizpůsobit v něm
výrobu přísným legislativním poža−
davkům kladeným v Evropské unii na
potravinářskou výrobu. Přístavbou
nové, moderně vybavené výrobní haly

Velmi důležitou součástí společnosti
jsou její zaměstnanci a jejich vztah
k firmě. Společnost TANY si váží zku−
šeností svých zaměstnanců s dlou−
holetou praxí a v kombinaci se zavá−
děním moderních potravinářských
technologií jsou pro ni velkým příno−

sem. Zároveň se jí
daří využívat kreativity a počítačo−
vých znalostí mladých absolventů
s minimální praxí. Ukazuje se, že pro−
pojení mládí se zkušeností je jednou
z cest k jejímu úspěšnému rozvoji.
V dnešní době nepří−
liš uspokojivé situa−
ce na trhu práce
jsou kvalitní pracov−
ní podmínky nezbyt−
nou nutností. Toho si
je společnost TANY dobře vědoma, a
proto se je svým zaměstnancům
z Nýrska a blízkého okolí snaží
dlouhodobě vytvářet.
(pi)
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Den otevřených dveří v Domově seniorů Hnačov
Udělejte si nedělní výlet do přírody, posedíte u čaje a občerstvení a získáte nové informace
Již rok nabízí své služby a postupně
se naplňuje spokojenými uživateli
nový Domov seniorů Hnačov. Jak
jsme již v loňském roce
psali, je to jiný typ domo−
va pro seniory, než na ja−
ký jsme zvyklí. Tento Do−
mov seniorů vznikl v pro−
středí bývalého letního re−
kreačního střediska a má
výrazně rodinný charakter.
Všichni se tu znají a přístup
personálu zajišťujícího služby je
také velice individuální a s ma−
ximální pozorností k potřebám.

Rodinný a individuální přístup
Senioři jsou ubytovaní v samostat−
ných jednolůžkových garsoniérách,
nebo ve dvoupokojových bytech, vše
samozřejmě s kompletním sociálním
zařízením. Ze všech pokojů je krásný
výhled na jih a na celý areál. Obyvatelé
tak mají maximální pocit soukromí
v klidném prostředí, přitom se záze−
mím, jaké je běžné ve všech domo−

může sloužit ke společnému sledování
filmů, besedám, koncertům nebo spo−
lečenským hrám. V areálu je také well−
ness centrum s pestrou nabídkou pro−
cedur: např. vířivkou, in−
frasaunou, rašelinový−
mi zábaly, parafínem,
několik druhů masá−
ží, suché uhličité
koupele, ale také pedi−
kúra, manikúra, kadeř−
nictví a spousta dalšího.
Zajištěno je i praní prádla.
„Stravování je zajištěno přesně podle
potřeb, 1x, 2x ale i klidně 6x denně, jak
je třeba a můžete si jídlo sníst v jídelně,
nebo vám jej přineseme k vám do by−
tu,“ vysvětluje pan Hanousek.
Myslí si, že obyvatelé Domova senio−
rů Hnačov oceňují i přírodní krásy,
zdravé prostředí lesů a nedalekého
rybníka i široké možnosti využití volné−
ho času. Jen pro ilustraci: Je zde mini−
golf, možnost hraní petanque, venkov−
ních šachů, dámy, kuželek, kulečníku

postarat se o častější péči, nebo si tře−
ba jen povídat. Proto život v Domově
seniorů může pro ně být novým star−
tem další zajímavé etapy života.“

Domov, kde se nebudete
cítit osaměle
Je dobře známé, že k upevnění zdraví
a pocitu štěstí často starším lidem

chybí častější sociální kontakt, pří−
jemné povídání si s lidmi se stejnou
nebo podobnou životní zkušeností a
s lidmi, kteří jsou ochotni jim naslou−
chat. To bohužel mladá generace ne−
bývá. Nemá čas, nemá trpělivost.
Právě proto se pro seniory doporuču−
je pravidelně a často se setkávat se
svými vrstevníky.

Neděle 24. února
Lepší než jakýkoliv popis je však
vždy vlastní zkušenost a vlastní po−
znání. V neděli 24. února od 13 hodin
pořádá pro všechny zájemce Domov
seniorů Hnačov Den otevřených dve−
ří. „Přijďte a můžete si tu nezávazně
prohlédnout ubytování, které je po−
skytováno seniorům, ochutnat zdar−

ma něco z našich dobrot, abyste si
udělali představu, jak tu vaříme, pro−
hlédnete si areál, seznámíte se
s možnostmi využití volného času,
prohlédnete si jídelnu i společenskou
místnost a při kávě nebo čaji s něja−
kou sladkostí se nás můžete vyptat
na vše, co vás zajímá o životě v Do−

Oáza klidu
a pohody
vech pro seniory a zajišťující jim bez−
problémový život. Nehrozí vám zde,
jako ve velkých domovech, že se mu−
síte s někým neznámým dělit o svůj
pokoj. Areál je uprostřed přírody, přes−
to není problém s nákupy, lékaři a dal−
šími potřebami, kterých se senioři bojí
na samotě. My je vždy a všude odve−
zeme, rádi, nebo vyřídíme my sami.

Rehabilitace a celodenní
strava dle výběru
Součástí areálu je kuchyně, jídelna a
odpočinková klubová místnost, která

a mnoho dalšího. Kdo má blízko k pří−
rodě, může se bavit pozorováním a kr−
mením koziček, slepic, pávů, prasá−
tek, kachen a dalších malých zvířat.
„Víme, že rozhodnutí opustit svůj do−
savadní život někde v panelákovém
sídlišti nebo v soužití s vlastní rodinou
není jednoduché,“ říká pan Adolf Ha−
nousek, vedoucí Domova seniorů.
„Někdy takové soužití mladých se se−
niory v lecčem skřípe, ale přeci jen je
to rodina. Pokud však mladí ještě cho−
dí do práce, většinou nemají moc čas

„Nabízíme něco jiného
než běžné domovy pro
seniory. Snažíme se více
o porozumění, individuál−
nější přístup ke každému
a naši senioři oceňují i
naprosto svobodné roz−
hodování o svém progra−
mu. Chceme, aby se dů−
chodci v Domově seniorů Hnačov cítili
opravdu dobře a aby si uvědomili, že ži−
vot může být i ve stáří plný lásky, legra−
ce a pohody,“ doplňuje manžela paní
Renata Hanousková. „Pokud už se
u vás na sídlišti necítíte v bezpečí a vadí
vám noční hluk a pokřikování, můžete
u nás třeba i jen přechodně pobývat,
než se vám vyřídí žádost a získáte
místo v městském domově důchodců.“

mově seniorů Hnačov. Jako naše po−
děkování za zájem vám v případě
uzavření smlouvy na ubytování v ten−
to den poskytneme slevu 10% na
první tři měsíce pobytu,“ zve všechny
zájemce pan Adolf Hanousek.
Informace o aktuální situaci s volný−
mi garsonkami a byty najdete také na
facebooku s názvem Senioři u Hna−
čova.
(pi)

3 hod.
24. února od 1 dveří
h
Den otevřenýc
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Luděk Munzar
Jihočech, který
odešel potichu
Luděk Munzar, kterého mimo jiné pro−
slavil seriál Synové a dcery Jakuba
Skláře, by 20. března oslavil své 86. na−
rozeniny. Bohužel se jich nedožil.
Odešel koncem ledna po opětovném
boji se zákeřnou nemocí. Málokdo ale asi
tuší, že tento herec, který odešel potichu,
obklopen svou rodinou, byl rodilý Jiho−
čech. Ve svém rodném kraji také natočil
pár filmů a měl i pár přátel…

Sám, ale i se svou
dcerou, herečkou
Bárou Munzarovou,
se poslední roky
staral o svou ženu,
herečku
Janu
Hlaváčovou. Ta trpí
několik let Parkin−
sonovou chorobou
spojenou s dalšími

lovník života,” zavzpo−
mínal jeden z jeho ji−
hočeských kamarádů.
Herec ztvárnil desít−
ky rolí v divadle, filmu
i v televizi. První jeho
filmovou rolí byl Děde−
ček automobil z roku
1956. Naposledy před
kamerou stál před
šesti lety v televizním
seriálu Nevinné lži
a v roce 2014 si zahrál
naposled ve filmu na−
zvaném Piknik.
Pohřben bude Lu−
Luděk Munzar při představení
děk Munzar v Praze.
obtížemi a mo− Poslední rozloučení s ním se konalo v Ná−
mentálně se bez cizí rodním divadle, jehož byl dlouholetým
(pru)
pomoci neobejde… členem.

Jana Hlaváčová a Luděk Munzar

Herec se narodil v Nové Včelnici na Jin−
dřichohradecku, stejně jako Rudolf Hru−
šínský nejst. a stejně jako on má na svém
rodném domě pamětní desku.
„Jsem rodilý Jihočech a i se tak cítím.
Pravdou je, že jsem ve svém rodném kraji
natočil několik věcí. Nejraději asi vzpomí−
nám na Srpnovou neděli Františka Hrubí−
na, kterého jsem znal osobně, který žil v
Chlumu u Třeboně, kde jsme tehdy taky
točili. Byly to hezké chvilky, ale všechno
to, bohužel, odnesl čas,” vzpomínal před
časem Luděk Munzar, kterého roky trápily
vážné zdravotní problémy a potýkal se se
zákeřnou nemocí v několika podobách.
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„Byli tak plní síly,
energie, humoru.
Oba měli jižní Če−
chy rádi, jezdili do
Českých Budějovic
ke známým, i k nám.
Luděk miloval létá−
ní, tak i na jihu Čech
se několikrát pro−
letěl a miloval auto−
mobily – veterány.
Fandil i místním li−
dem z veterán klu−
bu. Byl to opravdu
umělec, ale talé mi−

Synové a dcery Jakuba Skláře
Rozhled 1–2/2019

Jana Palacha doprovodil na jeho poslední
cestě evangelický farář Jakub S. Trojan
V lednu jsme si připomněli 50 let od ského uvolnění konce šedesátých let,
tragické smrti Jana Palacha. Byl které byly přeťaty vpádem vojsk pěti
jsem tehdy malým klukem, ale států Varšavské smlouvy. Sám si pa−
i v šesti letech vás ta−
matuji na ten vztek,
kový čin zasáhne.
který jsem všude vní−
Stále se diskutuje,
mal. Věřili jsme Dub−
zda Palachovo sebe−
čekovi a Svobodovi.
obětování i sebeobě−
Bohužel za nějaký čas
tování dalších po−
z těch ideálů mnoho
chodní mohlo něco
nezbylo. A Jan Palach
změnit na cestě naše−
to vycítil. Odhodlal se
ho státu k tzv. norma−
tedy k činu, který měl
lizaci. Asi nemohlo,
otřást svědomím na−
ale přesto i po půlsto−
šeho národa. Národ
letí čin Jana Palacha,
se skutečně chvilkově
ale také Jana Zajíce
probudil, zaražen nad
vyvolává respekt a
takovou obětí.
Ing. Vladislav Vilímec
úctu. Ztráta mladého
Dnes někdy slyším, že
života je vždy smutnou událostí a ur− Palachův čin vlastně zafungoval až o
čitě podobné ztráty nejsou následo− dvacet let později v době tzv. Palachova
váníhodné. Vžijme se ale do situace týdne. On zde zůstával ale celou tu do−
mladého člověka s ideály společen− bu jako obžaloba komunistů a normali−
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zace. Vždyť o Palachovi se v době nor−
malizace nesmělo mluvit. Jakákoliv
zmínka o Palachovi třeba ve škole by
měla tvrdé dopady na učitele i samo−
tnou školu. Tak se komunisté Palacha a
jeho činu báli. Po těch dvaceti letech se
skutečně ukázalo, že národ na něho ne−
zapomněl a že komunistický režim se
oprávněně Palacha obával. Pohřeb Ja−
na Palacha se stal tichou demonstrací
proti společenskému vývoji v naší zemi.
Tím, kdo doprovodil Jana Palacha na
poslední cestě a pochovával jej na
Olšanských hřbitovech, byl také evan−
gelický farář Jakub S. Trojan, který pů−
sobil jedenáct let až do roku 1967 ve
Kdyni. Poté odešel na farnost do Nera−
tovic−Libiši, kde mezi farníky poznal Ja−
na Palacha. V roce 1974 mu byl odňat
souhlas s vykonáváním kněžského po−
volání. Dnes jednadevadesátiletý Jakub.
S. Trojan vystudoval vedle teologické fa−

kulty také Vysokou školu ekonomickou
v Praze a živil se pak jako ekonom ve
státním podniku Řempo. Stal se jedním
z prvních signatářů Charty 77 a členem
Výboru na obranu nespravedlivě stíha−
ných. Po listopadové revoluci byl děka−
nem i proděkanem Teologické fakulty
evangelické Univerzity Karlovy v Praze.
Jeho synem je ředitel Pražské konzerva−
toře Václav Trojan a vnukem známý
skladatel a hudebník stejného jména.
Z rozhovoru se synem Václavem vím, že
rodina si často svůj pobyt ve Kdyni při−
pomíná. Koneckonců první hudební
krůčky učinil právě na kdyňské hudební
škole. Nás může těšit, že Jakub
Schwarz Trojan zanechal ve Kdyni vý−
raznou stopu a že byl také účasten udá−
losti, která se pro náš národ stala také
symbolem vzdoru a kterou si připomí−
náme i po padesáti letech.
Ing. Vladislav Vilímec, senátor
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Klatovská zemědělka vychovala nejlepší
českou juniorskou cukrářku
Střední škola zemědělská a
potravinářská, Klatovy slaví
obrovský úspěch. Žákyně této
školy, Vanessa Kantnerová,
vybojovala na soutěži GAS−
TRO JUNIOR BRNO 2019 BID−
FOOD CUP zlatou příčku. Jed−
nalo se o jubilejní 25. ročník
soutěže mladých odborníků
v oblasti gastronomie – mezi−
národní mistrovství České re−
publiky.
Soutěž se konala pod záštitou
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, hejtmana Jihomo−
ravského kraje a prezidenta
Asociace kuchařů a cukrářů
České republiky (AKC ČR) Mi−
roslava Kubece. Tato prestižní
soutěž je vyhlašována s cílem
prohloubit odbornou přípravu
žáků škol s gastronomickým
zaměřením a ověřit si její úro−
veň. Soutěž zároveň odbornou
úroveň jednotlivých škol porov−
nává. Školy s gastronomickým
zaměřením jsou nominovány
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Zleva: Eva Sedláčková – učitelka odborného výcviku,
Miroslav Kubec – prezident AKC ČR, Vanessa Kantne−
rová – soutěžící, Ing. Vladislav Smolík – ředitel SŠZP
Klatovy.

AKC ČR dle postupového klíče
(podle dosažených výsledků
z předcházejících soutěží).
SŠZP Klatovy byla jediným zá−
stupcem Plzeňského kraje.
Vanessa Kantnerová připravo−
vala ovocný dortík z lehkého
smetanového krému doplněný
vanilkovou šlehačkou a brusin−
kovým trojhránkem. Celý pro−
ces musela zvládnout za 45
minut.
Na místě musela do výrobku
zakomponovat 5 vylosovaných
(tajných) surovin a zhotovit
přesnou kalkulaci daného re−
stauračního moučníku. Proká−
zala tím svoji schopnost dobře
reagovat na dané podmínky.
Hotový výrobek hodnotila ko−
mise složená z předních gas−
tronomických odborníků dele−
govaných AKC ČR.
Vanessa nejen obsadila první
místo v této soutěže v kategorii
cukrář, ale současně byla no−
minována také na laureáta pře−

hlídky České ručičky 2019. Jedná se
o přehlídku dvacítky učebních oborů,
které jsou ohroženy klesajícím zájmem
o studium, přestože je jejich společen−
ská potřebnost stále velmi vysoká. Cí−
lem je tolik potřebná popularizace
učňovského školství v očích mladých
lidí, jejich rodičů, učitelů i široké veřej−
nosti.
„Největší stres jsem zažila ke konci
soutěžního úkolu, kdy mi do konce
zbývalo posledních 6 vteřin a já jsem
ještě dodělávala výrobek. Vše jsem ale
zvládla a nebyla jsem penalizována
trestnými body. Při vyhlašování výsled−
ků soutěže jsem si vůbec neuvědomila,
jakého úspěchu jsem dosáhla. Později
mi došlo, že jsem vlastně NEJLEPŠÍ
JUNIORSKÁ CUKRÁŘKA V REPUBLI−
CE,“ shrnula své dojmy Vanessa.
Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy,
dodává: „Chtěl bych moc poděkovat
Vanesse a také učitelce odborného vý−
cviku paní Evě Sedláčkové za skvělou
reprezentaci nejen školy, ale i Plzeň−
ského kraje. Za úspěchem je obrovské
nasazení obou. Přípravám obětovaly
i hodně svého volného času. Osobně
jsem se byl na slavnostním vyhlášení
v Brně podívat a musím přiznat, že to
byl opravdu velice silný zážitek.“ (pi)
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Regiontour 2019 – jeho vývoj a přínos
Veletrh Regiontour / Go navštěvuji
pravidelně od roku 1996 a za tu do−
bu bezpochyby prodělal řadu vel−
kých změn. Zpočátku se jednalo
o byznys cestovních kanceláří, jež
se doslova předháněly v nabídkách
destinací v Evropě, později i z celé−
ho světa. Stačilo tehdy málo, deva−
desátá léta byla „hladem“ po cesto−
vání charakteristická. Ale protože
bylo třeba nezapomínat na domácí
cestovní ruch, jenž řada cestovek
vzhledem k poptávce ignorovala,
chopily se této příležitosti ekono−
micky silné veřejné subjekty a u to−
ho zůstalo.
Asi nejproduktivnějším obdobím po
této stránce byly roky 2003–2008,
kdy se díky velkým změnám ve veřej−
né správě naskytly nové možnosti a
fakt, že v tomto období vznikalo nejví−
ce regionálních produktů. Bylo to také
období, jež přálo takovým projektům,
jakými byla všelijaká muzea strašidel,
dinosauří parky, archeoparky, pohád−
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Josef Nejdl, (zleva) společně se Zdeňkem Procházkou, majitelem nakladatel−
ství Český les, už dnes patří téměř k inventáři Regiontouru. I když to tak nevy−
padá, tak víno je až poslední v řadě, co je v Brně zajímá. Ale prý dokáže pra−
covní pobyt dokonale zpříjemnit.
kové parky apod. Ale jelikož nevychá−
zely z kontinuální tradice či historie,
není divu, že řada z nich dnes již ne−
existuje.

Poslední dobou veletrh – a nejen ten
brněnský – formují (spíše deformují)
moderní technologie, ale ruku na srd−
ce, osobní kontakt a jednání z očí do

očí nikdy nenahradí sebedokonalejší
technologie. Dnešní veletrh již dávno
není o byznyse, o objevování nových
lokalit. To vše už prověřil čas i poptáv−
ka. To však neznamená, že by prezen−
tace na veletrhu postrádala význam.
Tak, jak se mění požadavky a nároky
turistů, tak je třeba přizpůsobovat i na−
bídku regionů, respektive institucí, jež
na cestovním ruchu participují.
Dnes se tedy na veletrhu scházejí li−
dé, kteří si rádi vyslechnou prezenta−
ce zahraničních destinací, kde je
možné dozvědět se, jak a co dělají
v zahraničí, scházejí se zde lidé, kteří
mají nápady, kde, co a jak vylepšit či
přizpůsobit, jak pohlížet na některé
nabídky v netradičním kontextu
apod… No, a že součástí podobných
akcí bývají i neformální schůzky, to je
určitě příjemná nadstavba veletržních
programů…
Mgr. Josef Nejdl, ředitel Muzea
Chodska, Sylva Heidlerová
Foto Vlastimil Hálek
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Do hrobky tanečním krokem
Pozvánka na představení Klatovy 15. 3. 2019
Autorem této hry je Norman Robins nar. 1930 v an−
glickém Leedsu, jeden z nejplodnějších a nejúspěš−
nějších světových dramatiků. Již více než 50 let baví
publikum hrami různého druhu, komediemi i horory,
z nichž jsou u nás známé hlavně dvě hry „Hrobka
s vyhlídkou“ a její volné pokračování ,,Do hrobky ta−
nečním krokem‘‘(českou premiéru poprvé uvedl di−
vadelní a osvětový spolek Fikar v roce 2004).
Zveme Vás do neblaze proslulého sídla klanu rodiny
Tombů. Do rodiny, nad níž se vznáší mrak nejasností
o spoustě nevyřešených vražd, které jim však nikdy
nikdo neprokázal. Snad jen bažiny okolo jejich sídla
znají pravdu. Ovšem v jejich sídle se začnou dít zvlášt−

ní věci a jeden po druhém postupně umírají. Skrývá se
snad za vraždami kvůli dědictví jeden z Tombů? Nebo
je vše jinak? Jak celý příběh dopadne? Kdo se stane
obětí? Kdo je nakonec vrahem? Odpovědi na všechny
tyto otázky dostanete během představení. Staňte se na
chvilku detektivem a pokuste se ze střípků indicií od−
halit motiv, vraha a tajemství rodiny Tombů.
A to vše v podání Divadelního Spolku Plánice. Tuto hru
uvádíme v naší 17. sezóně a vstupujeme s ní poprvé
v historii spolku na Stálou divadelní scénu Klatovy.
Tímto Vás všechny co nejsrdečněji zveme. Lístky jsou
již v předprodeji v klatovském divadle.
Za Divadelní Spolek Plánice Lukáš Týml

Láska a zamrzlá mince
Tento příběh se
odehrál ve třicá−
tých letech mi−
nulého století na
Sušicku. Zimy
v těchto letech
dosahovaly ex−
trémních hodnot
a rtuť teploměru
se leckdy vyšpl−
hala až k minus
28 °C. Ač byla zi−
ma a nepohoda,
tak láska mezi
mládencem Kar−
lem a slečnou Marií stále hřála.
On byl synkem zkrachovalého
měšťana ze Sušice, jehož otec
prosoudil celé jmění, takže
bydleli v pronajatém
podkroví u příbuz−
ných. Ona pochá−
zela z podhorské
vesničky Podmo−
kel vzdálené nece−
lých 5 km. Její otec
se podruhé oženil
a jejich malé hospo−
dářství nic moc nevy−
nášelo. Marie pásala
dvě krávy a praco−
vala v koželužně
Sola Sušice.
Seznámili se ve
Volšovech u muzi−
ky. Zprvu ho nechtě−
la, protože měla dosti
nápadníků, ale Karel jí
nadále nadbíhal a dvořil se
jí. Po dlouhé době souhlasila, že
v lednu půjdou spolu tancovat
do vzdálených Žihobec, aby ne−
byli na očích kamarádům. Byla
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vánice a sněžilo.
Za Sušicí u Chmel−
né je na cestě
předjel dřevěný
pluh, který byl ta−
žen
koňským
spřežením. A hle,
po rozhrnutí sně−
hu na cestě v ledu
něco spatřili. Po−
dobalo se to min−
ci! Kopali botami
do ledu, hledali
nějaký
kámen,
všechno bylo ale
zmrzlé, takže nebylo nic k dispo−
zici, čím by si mohli pomoci, aby
vyndali minci z ledu. Co teď?
Přece tu minci zde nenechají.
Na zábavu už neměli ani
pomyšlení. Karel však
dostal chytrý nápad a
řekl: „Pomočím to
místo“. Marie se
zdráhala a začala se
červenat. Pak s navr−
ženým
postupem
souhlasila a učinila to−
též. Konečně se jim po−
dařilo minci vydloubat,
když led za pomoci
teplé moči obou po−
volil. Jaké nastalo
obrovské překvape−
ní, když zjistili, že se
jedná o stříbrnou
dvousetkorunu. Stud
šel stranou a návrat byl
veselejší. Tiskli se k sobě.
Hřála je nejen láska, ale hlavně
stříbrná mince. Po čase se vzali a
odstěhovali se na Šumavu k blíz−
kosti státních hranic. Ta vesnice

dnes již neexistuje, protože byla
v padesátých letech zničena.
Při toulkách Šu−
mavou jsem
zbytky této
vesnice
jednou
navštívil.
Zůstaly
zde jen rui−
ny staré hřbi−
tovní kaple a
vítr v zapomnění odvál lásku mla−
dých lidí. Kde je dnes jejich rod a
potomci, nevím. Snad jim ta stří−
brná mince přinesla štěstí, ale

vím, že prostřednictvím peněz se
opravdová láska nedá koupit.
Mince a staré bankovky se nevy−
hazují. Mohou přinést bohatství
nebo v horším případě tragédii.
Například mince 5haléř z roku
1924 se na burze prodává za
80.000 korun, nebo
3haléř z roku
1962 za 6.000
Kč. Přátelé,
hledejte po−
klad na půdě,
v truhle nebo
třeba v zapo−
menutém „pra−
sátku“. Založte si
sbírku a při zkoumání jejích sou−
částí se dozvíte z odborné litera−
tury něco o historii.
Josef Tauchen, Rabí
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Budou pokračovat šumavské
absurdity i v roce 2019 ?!
Městský úřad Železná Ruda ve spolu−
práci se spolkem Otevřená Šumava
se rozhodl uspořádat v září loňského
roku setkání u bývalé Juránkovy cha−
ty. Ta se nacházela téměř na samé
státní hranici mezi vrcholy Jezerní
hory a blízkého Svarohu. Podobná
setkání se pouze oznamují. Lze je si−
ce zakázat, ale to se stává vskutku
výjimečně.

Tady platí jiné zákony
U ruin Juránkovy chaty se každoročně
schází milovníci Šumavy. Připravované
setkání bylo míněno jako přátelské če−
sko−bavorské za účasti starostů obcí, je−
jichž katastrální území zde sousedí. Ba−

Zákonný postup
Pokud někdo chce dojít legálně k Ju−
ránkově chatě, respektive k místu, kde
stávala, musí postupovat v souladu se
zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Do ochranného pásma se smí vstupo−
vat jen po značených cestách. V této
části Šumavy však žádné nevedou,
proto pořadatel setkání Městský úřad
Železná Ruda požádal příslušný správ−
ní úřad o povolení výjimky.
Žádost byla podána v květnu minulého
roku a na základě požadavků Správy
Národního parku Šumavy (NPŠ) dopl−
něna. Mimo jiné se v ní píše: „A právě
setkání lidí žijících na obou stranách

mimo vyznačené cesty do národní pří−
rodní rezervace Černé a Čertovo jeze−
ro. Znalec Šumavy si povzdychne.
Vždyť tam ani žádné nevedou. Povoluje
se pouze výjimka ze zákazu škodlivě
zasahovat do přirozeného vývoje zvláš−
tě chráněných živočichů druhů tetřev
hlušec, datlík tříprstý, kos horský, so−
kol stěhovavý a jeřábek lesní.

vorští účastníci nemuseli žádat o povole−
ní příchodu na místo setkání. Možnost
bezproblémového přístupu z bavorské
strany doporučili i českým účastníkům.
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Foto Marie Míková
státní hranice je způsobilé přispět k to−
mu, aby historické události nebyly za−
pomenuty.“ Za dva měsíce došlo roz−
hodnutí, ve kterém se nepovoluje vstup

Jednotná Šumava
Dříve rozdělovala Šumavu železná
opona, dnes je to opona zelená. Zejmé−
na je to v omezení pohybu návštěvníků

Juránkova chata ležela v nad−
mořské výšce 1330 m a byla tak
nejvýše položeným „hotelem“
v zemi. Její historie se datuje od
roku 1922, kdy na vrcholu hra−
niční hory Svaroh postavil plzeň−
ský Ski – klub malý srub pojme−
novaný po propagátorovi lyžová−
ní Arno Juránkovi. V průběhu
dalších let prošla chata nejrůz−
nějšími stavebními změnami.
Smutný osud jí čekal v roce 1945, kdy byla po skončení války zničena. Ještě
na konci téhož roku byla částečně obnovena, ale v roce 1948 ji komunistic−
ký režim nechal uzavřít natrvalo. Dnes jsou na jejím místě pouze ruiny a pa−
mětní informační tabule. Fotografie je z třicátých let minulého století.
Dále se vydává souhlas ke vstupu do
Přírodní památky Královský hvozd a je−
jího ochranného pásma a souhlas
k plašení volně žijících živočichů. Přípis
Správy NPŠ pak ještě obsahuje tří−
stránkové odůvodnění.

Účastníci setkání u ruin Juránkovy chaty.

zabránil „devastaci Luzenského údolí“,
když dosáhl zrušení souhlasu NPŠ se
zřízením značené cesty pro pěší
z Březníku k hraničnímu přechodu
Modrý sloup.
Můžeme se domnívat, že obsáhlé zdů−
vodnění a stanovení omezujících pod−
mínek pro setkání bylo výsledkem jed−
nání Správy NPŠ s předsedkyní Okraš−
lovacího Spolku Zdíkovska. Paní před−
sedkyně odvolání proti rozhodnutí ne−
podala a ušetřila tak všem další zbyteč−
né papírování.

Další účastník řízení
Dalším účastníkem řízení byl Okrašlo−
vací Spolek Zdíkovska se sídlem Zdí−
kov, který rozprostírá svá ochranná
křídla nad celou Šumavou. Například

Bavorského lesa a české Šumavy. Pří−
kladem toho může právě příprava set−
kání u bývalé Juránkovy chaty. V po−
slední době se objevily iniciativy pro−
klamující sjednocení české i bavorské
části Šumavy s jednotnými pravidly
ochrany přírody. Můžeme doufat, že
zvítězí varianta bavorská, která je přívě−
tivější k lidem. Nicméně odpověď na
otázku: „Budou pokračovat šumavské
absurdity i v roce 2019?!“ nám zatím
nikdo neřekne.
Marie Míková
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Výuka instalatérů a elektrikářů bude
probíhat v nové odborné učebně
V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji vznikla
nová odborná učebna zaměřená na možnost výuky žáků naší školy a zároveň
možnost realizace kroužků pro žáky základních škol. Učebna řeší a simuluje
různé druhy energií, jejich přenos a regulaci. Hlavní pozornost je věnována
obnovitelným zdrojům, jako jsou slunce, vítr, voda, fotovoltaika, biomasa a
geotermální energie. Žáci se mohou seznámit se způsoby vzniku, použití
a regulací různých druhů energií. Na výukovém panelu je možno nasimulovat
různé situace a řešit tak různé úkoly, které mohou nastat při běžném využívá−
ní energií v průmyslu nebo domácnostech.

Na ostatní žáky čeká nová učebna ICT
Díky podpoře z Operačního programu Integrovaný regionální operační program
č. 11703, číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002056, název projektu:
Modernizace teoretické a praktické výuky technických oborů včetně zajištění
bezbariérového přístupu a konektivity, došlo k realizaci nové učebny ICT pro 30
žáků. V rámci tohoto projektu jsme vybavili jednu novou počítačovou učebnu
velmi kvalitními počítači s příslušenstvím, na kterých budeme vyučovat progra−
mování a řešit grafické úlohy. K lepšímu využití PC techniky poslouží i úprava a
zabezpečení počítačové sítě a připojení školy k internetu. Nezapomínáme ani na
tělesně postižené žáky. Chceme jim umožnit přístup do všech pater školy pomo−
cí plošiny, která bude umístěna u nového vstupu v hale školy.
(pi)
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Prestižní ocenění projektu Putování
bez hranic srdcem Evropy
Minulý týden proběhlo v Berlíně
slavnostní vyhlášení a předání cen
v rámci celoněmeckého veletrhu
Grünen Woche zaměřeného na roz−
voj venkovských oblastí a regionál−
ních produktů. Vý−
znamného úspě−
chu zde dosáhl
projekt Putování
bez hranic srdcem
Evropy, realizova−
ný Mikroregionem
Šumava−západ,
obcí Dlouhá Ves,
obcí Modrava a
ILE Nationalpark
Gemeinden Baye−
rischer Wald, měs−
tem Grafenau a
městem Schönberg v rámci přesh−
raniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko, který
zvítězil v kategorii projektů zaměře−
ných na rozvoj venkovských oblastí.
Projekt byl vybrán z 27 uchazečů.
„Projekt je unikátní velikostí území −
zasahuje území 21 obcí na podstatné
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části Šumavy a Bavorského lesa. Ši−
roké je i spektrum zaměření projektu.
Jsou popsány turistické stezky na
obou stranách hranice, které jsou
v terénu opatřeny QR kódy. Byly vy−

budovány a opraveny zajímavé histo−
rické objekty, jako repliky tavících pe−
cí v Železné Rudě, obnovené poutní
místo Křížkov v Hamrech či hrobka
sklářů v Anníně. Za zmínku stojí i na−
učná stezka Modrava – Hradlový
most. V rámci projektu byla dobudo−
vána turistická infrastruktura – Infor−

mační centrum v Modravě. Dále byly
doplněny informační tabule a odpo−
činková místa v Kašperských Horách
a v Dlouhé Vsi. Důležitou součástí
projektu je i nový turistický webový
portál Šumavy a
Bavorského lesa
s popisem území a
turistických atrakti−
vit.“ sděluje úvo−
dem koordinátor
Mikroregionu Šu−
mava – západ ing.
Jaroslav Tachovský.
Zástupcům ILE Na−
tionalpark Gemein−
den
Bayerischer
Wald a Mikroregionu
Šumava−západ pře−
dala ocenění spolková ministryně výži−
vy, zemědělství a ochrany spotřebitelů
Německa Julia Klöckner, což dokládá

význam tohoto vyznamenání a také ce−
lé akce.
Projekt je z 85 % spolufinancovaný
z Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Ba−
vorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 a česká
část dále z 5% z rozpočtu MMR (Minis−
terstva pro místní rozvoj).
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Metamorphoses neboli proměny
Kladli jste si někdy otázku, proč
jsou někteří lidé k životním změ−
nám a proměnám neteční, jiní se
jich obávají a další po nich na−
opak touží? Já často. Nesnažím
se předstírat, že přicházím s něja−
kými novými, převratnými po−
znatky a už vůbec ne, že jsou mo−
je názory genderově neutrální. Již
před dvěma tisíci lety se podobně
jako já stejným tématem zabýval
i klasik antické literatury Publius
Ovidius Naso ve svém stěžejním
díle Metamorphoses. Na rozdíl od
něj se však domnívám, že co se
týče proměn, je mezi oběma po−
hlavími dosti podstatný rozdíl.
Muži, správně tušíc, že každá
změna vede vždy k horšímu, se
k jakékoli proměně staví s nejvyš−
ší mírou zdrženlivosti, kdežto že−
ny po ní přímo prahnou, neláma−
jíc si předem hlavu možnými ná−
sledky.
Nejlépe lze tato má tvrzení demon−
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strovat na přístupu mužů a žen
k manželství. Ženy, ač jsou si dobře
vědomy charakterových nedostat−
ků a vad svého budoucího partne−
ra, vstupují do manželství s ne−
ochvějnou vírou, že muže změní.
On se ovšem nezmění a je−li to
opravdový chlap, tak ani nemůže.
Ženy to berou jako osobní ne−
úspěch a za frustraci z tohoto jejich
domnělého selhání se manželovi
mstí tím, že mu neustále a rafino−
vaně ztrpčují život. Naproti tomu
představa mužů je, že jim milá a
něžná kráska, kterou si berou, ta−
kovou zůstane po celý život. Je až
neuvěřitelné, s jakou rychlostí se
jim však manželka dokáže promě−
nit v někoho s přesně opačnými
vlastnostmi, než jaké původně mě−
la jejich vyvolená. Neschopnost
mužů k vlastní proměně s sebou
přináší i zvýšené riziko neschop−
nosti cizí proměny vnímat. Z tohoto
důvodu se většinou muži po celý
život chovají ke své manželce tak
jako v dobách nejvyššího stupně
zamilovanosti, aniž by její brutální
proměnu nějak výrazněji zaregis−
trovali. Ženská až patologická tou−
ha po změně je pravděpodobně

jednou z nejčastějších příčin zvy−
šující se rozvodovosti. Pro ženu je
totiž daleko jednodušší manžela
vyměnit, než změnit.
Dalším příkladem odlišného přístu−
pu k proměnám uvedu třeba líčení.
Již od dob starých
Egypťanů na sebe
ženy, ve snaze změ−
nit se v jinou, podle
nich krásnější by−
tost, patlají všechno
možné. Odborně se
tomu říká make up.
Muži se oproti tomu
měnit svoji vizáž ne−
snaží, neboť se zce−
la oprávněně cítí být
dokonalými tak, jak
byli stvořeni. Jenom
díky ženám jsou fir−
my, zabývající se
výrobou kosmetic−
kých přípravků, jed−
němi z nejlépe prosperujících. To−
též platí pro plastickou chirurgii, od
liposukce až po všelijaké ty implan−
táty. Neznám jediného muže, který
by si nechal změnit velikost svých
bicepsů plastickým chirurgem.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit,

že nechuť něco měnit se zvláště
u zralých mužů týká také například
oblečení a v mnohých případech
dokonce i ponožek a spodního
prádla. Zcela pragmaticky přistou−
pili k této problematice muslimové.
Aby uchránili své že−
ny kritických pohle−
dů okolí a zároveň
ušetřili za zkrášlova−
cí procedury, nechá−
vají je raději kom−
pletně zahalené.
Na základě výše
uvedeného je zřej−
mé, jak obtížné může
být pro muže změnit
svoje zvyky a chová−
ní. Proto vás ženy
prosím, abyste se
muže nesnažily mě−
nit. Mají dost práce
vyrovnat se s tím, jak
se po jejich boku
proměňujete vy. Militantní feminist−
ky důrazně vyzývám, aby se mými,
připouštím ne vždy zcela zdařilými
pokusy o humor, nenechaly strh−
nout k nepředloženým činům.
Vladimír Strnad,
Dubová Lhota – 2019
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Vydejte se na pouť a poznáte sami sebe
VIA NOVA je dlouhá více než 500 kilo−
metrů a její počátek byste našli v Ra−
kousku v oblasti solnohradských jezer
– konkrétně v městečku Svatý Wolf−
gang. Já jsem se rozhodla putovat po
její české části, a to ze Sušice přes
Horažďovice, Blatnou a Březnici.
Vzdálenost cca 100 kilometrů jsem si
naplánovala tak, aby se v pohodě a

zjišťovat, že jsou tu lidé vstřícní,
usměvaví a ochotní pomoci, když je
třeba. Proto jsem se mohla na posled−
ní úsek cesty svého putování vydat už
sama. Nikdy jsem si o sobě nemysle−
la, že budu tak odvážná, abych mohla
neznámou krajinou jít téměř celý den
sama. Tady mi to potom přišlo tak ně−
jak samozřejmé. A mohu říci, že finál−
ních dvacet kilometrů bylo asi nejhez−
čích. V tichu, jen v kontaktu s májo−
vým povětřím, krosnou na zádech a

s „plnou polní“ dala zvládnout za šest
dní. Za nádherného májového počasí
se mi to opravdu podařilo. Po polních
cestách mezi rozkvetlými lány řepky,
někdy po asfaltových silničkách od
vesnice k vesnici, ale nejraději ve stí−
nu pošumavských lesů... S povděkem
a s radostí jsem já i moji spolupoutní−
ci uvítali lavičku či posezení, které
jsme tu a tam při cestě nacházeli.
(Bohužel jich nebylo moc.)
Na své putování po VIA NOVA vzpo−
mínám velmi ráda. Ze vzpomínek už
vyprchala bolest unavených nohou
i otlačených ramen a zbylo jen to hez−
ké a milé: Několikadenní setkávání
s prostou českou krajinou a také tu a
tam s lidmi, kteří tu žijí. Bylo příjemné

cestou pod nohama jsem doputovala
jednoho pátečního podvečera až na
nádvoří známého poutního svatostán−
ku na Svaté Hoře u Příbrami. Z kostela
zaznívaly mariánské zpěvy, což krás−
ně dotvářelo atmosféru místa i moje
pocity radosti z dosažení cíle. Byla
jsem spokojená sama se sebou, že
jsem zvládla, co jsem si předsevzala,
a i ve svém zralém věku (61 let) ob−
stála ve své první poutnické zkoušce.
Kdyby se mě někdo zeptal, jestli bych
šla znovu, rozhodně řeknu ANO. A po−
kud vám nevadí chůze, máte čas
i chuť na několikadenní rozjímání či
meditaci pod širým nebem, jděte taky.
VIA NOVA na vás čeká a zve vás...
Mgr. Irena Řezníčková, Domažlice

Moje vzpomínky na putování po VIA NOVA
Už ani nevím, kdy se mi do ruky do−
stal letáček s informací o poutní
cestě VIA NOVA. Hodně mě to zauja−
lo, protože už dlouho jsem uvažovala
o proslulé Svatoja−
kubské cestě do San−
tiaga de Compostela.
Ale ta je dosti daleko
a vydat se na ni už z
Čech je opravdu hod−
ně náročné – časově,
fyzicky i finančně.
A VIA NOVA? Dle informací z letáčku
je daleko dostupnější a cíl této cesty
se nachází na Svaté Hoře u Příbrami.
Další informace jsem získala i na we−
bu a díky ochotě pana Silovského

z Regionální rozvojové agentury Šu−
mava jsem brzy měla k dispozici i po−
drobné mapy celé poutní cesty. Podle
nich jsem si rozplánovala úseky, které
dokážu denně zvládnout a kde se dá
i přenocovat. Zbývalo jen vybrat ter−
mín, zamluvit noclehy a najít ve svém
okolí někoho, kdo by se na několika−
denní cestu vydal se mnou. Protože
už jsem dáma ve zralém věku, přeci

jen už nepotřebuji moc velkou porci
dobrodružství, ale dávám přednost
pohodě a bezpečí. A to mi pro první tři
dny putování po VIA NOVA poskytl
můj muž, který se uvo−
lil jít se mnou. Ocenila
jsem především to, že
bez remcání a nadává−
ní nesl statečně mou
těžkou krosnu, zatím−
co já nesla tu jeho –
lehčí. Do té své jsem
totiž, jakožto dosud nezkušený pou−
tník, nacpala neuváženě i lecjakou
zbytečnost a krosna se stávala s kaž−
dým kilometrem těžší a těžší. Jen bě−
hem prvního dne na cestě jsme ušli

22 kilometrů. Ale i přes tu zátěž na na−
šich zádech byla cesta velice příjem−
ná a zajímavá.
VIA NOVA je vedena po značených tu−
ristických cestách a v určitých interva−
lech je prezentována vlastním logem.
Ve větších obcích na trase nebo na vý−
znamnějších a zajímavějších místech
je umístěn panel s informacemi a citá−
tem, který se k cestě nějak vztahuje.
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Kniha, která vám nesmí chybět

Šumavská hora viděla vraha
Poslední vydaná kniha sku−
tečných kriminálních příbě−
hů ze Šumavy „Šumavská
hora viděla vraha“ je už
osmý titul, kterým se pre−
zentuje bývalý kriminalista a
poté zástupce ředitele Poli−
cie ČR v Klatovech, Karel
Fořt ze Sušice.
Kniha obsahuje osm příběhů
ze Šumavy. Jsou plné násilí
útočící na to, co je člověku
nejdražší – na život jeho vlast−
ní či druhého člověka. Pouze

Bývalý kriminalista Karel Fořt napsal už
několik knih, ve kterých vzpomíná na
odhalování kriminalistických příběhů,
které se staly na Šumavě. Jeho posled−
ně vydanou knihou je Šumavská hora
viděla vraha.
příběh
„Zmizelý
obraz“ je jiný, neboť oznamo−
vatel, ukrajinský státní občan,
ne dost věrohodně a dosta−
tečně přesvědčil vyšetřovatele

a kriminalistu, že obraz
v mnohamilionové hodnotě
v Klatovech skutečně měl.
Autorem tohoto obrazu měl
být akademik Vasilij Vasiljevič
Kandinkij, známý v zahraničí

jako Wassily Kandinsky, jeden
ze zakladatelů abstraktního
malířství, jehož díla jsou ve
světě hodnocena jen v řádech
milionů.
(re)

Kde si lze knihu koupit ?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše 108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a v Galerii
a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava – nám. Svobody, dále v knihkupectví v Horažïovicích – Ševčí−
kova 24, v Prachaticích v knihkupectví Müller – Dolní Brána 23, v knihkupectví ve Kdyni – Náměstí 22, v Kašperských Horách v pro−
dejně dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru. V Plzni v knihkupectví
Fraus, Goethova 3 a v knihkupectví Kosmas, Klatovská třída 13.
Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu: v Klatovech, ve Vídeňské 218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.
Rozhled 1–2/2019
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především tím, co obě naše kultury
spojuje. Sem patří bezesporu pivo,
krásná krajina, různorodost rostlin i zví−
řat, společná národní jídla a řada velmi
podobných slov, např. špička−Spitze,
drát−Draht, cukr−Zucker a mnohá další.
Studenti vyzdvihli velké možnosti, které
nabízí oba Národní parky Bavorský les
a Šumava, chválili dobré značení turis−
tických tras, i když české značení na
německé straně na mnoha místech
ještě chybí. Zdůraznili důležitost spo−

kompetenčního centra pro němčinu a
češtinu zahájená v roce 2017, jejímž
cílem je zvýšení zájmu o výuku české−
ho jazyka v Bavorsku, ale také němec−
kého jazyka v Čechách. Studium na
druhé straně hranice by se dle studen−
tů mělo podporovat ještě více. Velkým
tématem byla také chybějící železniční
a silniční infrastruktura, nedostatek vla−
kových spojení a nabídky dopravců,
které na sebe často nenavazují. Pohyb
mezi hranicemi by měl být do budouc−
na ještě jednodušší. Pohraniční region
by měl přistupovat společně k řešení
problémů s nedostatkem pracovních
sil a nedostatkem lékařů. Čeští lékaři
často odcházejí za podstatně vyššími

lečného přístupu k ochraně životního
prostředí, hledání společného řešení
v boji proti kůrovci, význam regionu ve
výrobě skla a také programy na výmě−
nu studentů jako jedinečnou možnost
poznat kulturu a tradice sousední ze−
mě. Jedna ze skupinek upozornila také
na stále přetrvávající předsudky ze
strany německého obyvatelstva a malý
zájem o sousední zemi, který jde často
ruku v ruce s chybějícími znalostmi
českého jazyka. Němečtí studenti by si
přáli být ve škole více informováni
o České republice a celkově o zemích
bývalého východního bloku. Zdůraznili
potřebu budování povědomí o soused−
ní zemi a jazyce už u malých dětí a
mnohým se líbila iniciativa Jazykového

příjmy do Německa, tento problém se
tak čím dál více přelévá z jedné země
do druhé. Studenti by si přáli lépe fun−
gující mobilní síť. Čeští studenti oceňují
nabídku volnočasových aktivit, které se
jim v Bavorsku nabízí, přáli by si však,
aby pro ně byly i cenově dostupnější.
U řady studentů byl vidět velký zájem
o společná přeshraniční témata a pevně
věříme, že díky větší informovanosti
o aktivitách, které na obou stranách hra−
nice probíhají, a osobní sektání s vrstev−
níky sousední země, přispěje i k větší
touze poznávat svého souseda, jeho ja−
zyk, kulturu a přírodní bohatství. Těšíme
se na další mládežnické fórum, které se
bude konat v první polovině letošního
roku v Pasově.
Veronika Tůmová

Česko−bavorské příhraničí
očima studentů
Dne 12. prosince 2018 se na gymná−
ziu v Sušici konalo první mládežnické
fórum na téma „Náš společný re−
gion.“ Účastnilo se ho 22 českých a
13 německých studentů ve věku 16
až 18 let. Z českých gymnázií byly za−
stoupeny Biskupské gymnázium J.N.
Neumanna a J.V.Jirsíka v Českých
Budějovicích, Církevní gymnázium
Plzeň, gymnázia Český Krumlov, Pra−
chatice, Plasy, Vodňany, Strakonice,
Klatovy a Sušice. Z Dolního Bavorska
byla zastoupena gymnázia Zwiesel a
Comenius a Robert−Koch v Deggen−
dorfu.
Fórum představuje jednu z aktivit
v rámci nového tříletého projektu „Re−
gion budoucnosti Bavorský les−Šuma−

va 2020+“ financovaného z Programu
přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko
2014−2020. Právě mladí lidé tento re−
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gion jednou budou utvářet a je důležité
znát jejich názory a zkušenosti. Jedna−
lo se o první ze čtyř plánovaných fór.
Studenti byli úvodem setkání sezná−
meni s důležitými milníky pro rozvoj
česko−německých vztahů a s několika
příklady konkrétních projektů a iniciativ
na obou stranách hranice, které se
snaží vzájemné přátelství obou kultur a
region jako celek dále rozvíjet. Svoji
činnost představila také Česko−bavor−
ská vysokoškolská agentura, ta infor−
movala o možnostech stipendií, jazy−
kových kurzů, letních škol či stáží. Po−
sléze byli studenti rozděleni do čtyř
skupin a společně se zamýšleli nad
tím, čím se oba regiony pyšní, co zde
naopak chybí a dalo by se do budouc−

na zlepšit. Na studentech byla vidět
chuť vzájemně diskutovat, překonávat
jazykové překážky a vzájemně se sdí−
let. Jedna ze skupinek se zabývala

Rozhled 1–2/2019

Ski&Bike Špičák – lyžování pro celou rodinu
Šumavský Ski&Bike
Špičák (Železná Ruda)
si léta udržuje pozici
jednoho z nejlepších,
ale zároveň pro lyžaře
i cenově nejpřívětivěj−
ších zimních středisek
u nás. Najdete tu 8,5
kilometrů sjezdovek –
sportovní (včetně čes−
ké nejprudší Šance)
i ty lehčí pro rodiny
s dětmi.
Rozhledna

Snowpark

Zima se tu letos rozjížděla pozvolna, ale začátkem ledna se s přírodním
sněhem roztrhl pytel. Na sjezdovkách se ho vysypalo hodně přes metr
a podmínky lyžování přejí. Pokud se chcete naučit lyžovat nebo na snow−
boardu, tak tady jste ve správných rukou instruktorů zdejší lyžařské školy.
Patří k nejstarším v ČR (funguje už od roku 1974) a letos kromě domov−
ského areálu, dvou železnorudských středisek – Nad Nádražím a Belveder,
premiérově zajišťuje výuku i na Alpalouce. V nabídce má též např. indivi−
duální lekce po nejmenší děti ve věku 3−4 let.
Kdo nechce hlavně ráno po příjezdu čekat frontu u kasy, může si zakou−
pit libovolný skipas online. Potřebuje k tomu pouze čipovou kartu na vle−
ky v ceně 50 Kč. Pak si přes e−shop na webu spicak.cz zakoupí jakýkoli
skipas. Po příjezdu si jej aktivuje při prvním průchodu turniketem a nastu−
puje na vleky. Když po posledním lyžování kartu vrátí, v kase areálu nebo
z automatu na parkovišti dostane „půlkilo“ zpět.
Lyžovat tu můžete i na první společný skipas po oblast Železnorudska –
spolu se Ski&Bike Špičák zahrnuje i střediska Belveder a Nad Nádražím. Půj−
čovna lyží je každou sezonu vybavená novým lyžemi značky Rossignol s mož−
ností testování nejvyšších modelů včetně
závodní řady Hero. Na sklonku zimní
sezony si tu nenechte ujít divácky
velmi oblíbenou atrakci Jízdu přes
louži (16. března 2019). Pojede se už
popatnácté a můžete se jí zúčastnit
i jako přímí aktéři, pokud jste plnoletí.

Hravě na sněhu i pod sněhem...
Rozhled 1–2/2019

Areál nabízí celkem 5 hlavních sjezdovek – jednu
černou, dvě červené a dvě modré, které jsou vzá−
jemně propojeny řadou objížděk. Klidně tak můžete
začít na černé Šanci, přes červenou Slalomovou se
dostat až na modrou Turistickou a vrátit se k lanov−
ce po červené U Zalomeného. Volba trati je jen na
vás. Zařadit do ní můžete i snowpark na Lubáku
nebo funline na Spodní Šanci.
Najdete tu i dětský areál a hřiště pod hotelem Siro−
tek, pohyblivý koberec a další hřiště pro děti hned
poblíž lanovky. Čtyřsedačková lanovka a 10 dal−
ších vleků má celkovou kapacitu 7550 osob za ho−
dinu. Na osvětlené sjezdovce Spodní Šance se ve
středu, pátek a v sobotu koná vždy od 18.30 hodin
večerní lyžování. Vleky startují každý den v 8,30
a končí v 16,00 hodin. Aktuální novinky včetně
sněhových podmínek najdete na webu:

Po sjetí černé Šance

spicak.cz

Lyžařská škola
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Jak se vám bude dařit v roce PRASETE
od 28. 1. 2019 do 15. 2. 2020

1921, 1933, 1945, 1957,
KOHOUT: 1909,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Co na Vás čeká podle čínské astrolo−
gie? Vedle názvu znamení jsou uve−
deny roky narození, kterých se to tý−
ká. Čínský rok se mění v průběhu
ledna – února.
V roce 2019 se bude dařit zejména li−
dem kompatibilním se znameními Pra−
sete, což je Tygr, Zajíc, Ovce, Krysa a
Pes.

Rok 2019 = živel Zem
Zem „dělá přehradu vodě“, tak proto
by lidé narození v živlu Voda (na konci
roku narození číslo 2 a 3), mohli poci−
ťovat problémy s úřady a při úředním
jednání.

Jak se bude dařit lidem
jednotlivých znamení
v roce 2019

KRYSA:

1900, 1912, 1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Rok 2019 bude přát plánování, ale
s realizací plánů už to bude horší.
Proto to bude dobrý rok na odpočinek
a regeneraci sil. Doporučuji dobře se
připravit na rok 2020, což je osobní
rok Krysy, který by mohl být zátěžový.

nance a neutrácejte více, než vyděláte.
K tomu Tygra může vybízet Prase, kte−
ré obecně může mít potíže s penězi.

ZAJÍC:

Pro Zajíce bude rok 2019
hezký, pohodový a
úspěšný.
Podle
mých zkušeností
jsou lidé naroze−
ni v roce Zajíce
docela úspěš−
nými
ob−
c h o d n í k y.
V roce Prase−
te mohou lidé
narození v ro−
ce Zajíce poci−
ťovat citové zá−
zemí a bude do−
statek prostoru
k zábavě a společen−
skému vyžití. Toho využij−
te, protože čas v práci by měl
být kompenzován časem k odpočinku.
Do práce se můžete vrhnout naplno
zase příští rok. V roce 2019 stačí udr−
žet, co máte.

1901, 1913, 1925, 1937, 1949,

BUVOL: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 DRAK:
Je lepší počítat s problémy ve vzta−
zích, alespoň nebudete zklamáni. Lep−
ší je neprovokovat, jinak se do problé−
mů zamotáte a může nastat „domino−
vý efekt“. Proto je vhodné se snažit
diplomatickým jednáním udržet, co
máte a věnovat se spíše pracovním
záležitostem.

TYGR:

1902, 1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Tygři mohou očekávat štěstí, úspěch a
spokojenost, protože jsou nejlepšími
přáteli Prasat. Ale dávejte pozor na fi−

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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1903, 1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

1904, 1016, 1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

V roce 2019 je čas na hojení ran z ro−
ku minulého a vše se může zase stabi−
lizovat. Je dobrý čas na cestování a
tím se vzpamatovat ze ztrát a zdravot−
ních potíží. Je dobré si proto dopřát kli−
du. Stejně jako Prase i Drak by si měl
dávat pozor na finance a vážit, za co
utratíme a nezapomenout počítat.
V práci se vše povleče a nepůjde to tak
rychle a dobře, jak je Drak zvyklý. To
bude až příští rok. Takže stačí „přežít“
a udržet, co máte.

HAD:

1905, 1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Had uzavírá cyklus dvanácti větví ze−
mě a úspěchy s tím spojené nebudou
zázračné. S tím je třeba počítat. Takže
jako u většiny znamení je dobré šetřit a
hlídat finance. Je třeba se připravit na
to, že většina plánů nevyjde, protože
Prase je protivníkem Hada. Proto je
dobré spíše odpočívat a případně plá−
novat, co dál v roce příštím, kdy je rok

Krysy a v něm pak můžete klidně vše
zrealizovat.

KŮŇ:

1906, 1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Tento rok nebude pro lidi zrozené ve
znamení Koně příznivý.
A protože Česko, Slovensko,
Rakousko, Německo,
Francie, Anglie, Irsko
vznikly ve znamení
Koně, týká se to
i těchto států.
Lidem, kteří se
narodili
ve
znamení Ko−
ně, nastanou
potíže
jak
v
pracovní
oblasti,
tak
v komunikaci.
Můžete očekávat
nečekané potíže, a
to i finanční. Situace
se začne zlepšovat až
koncem roku s blížícím se pří−
chodem roku Krysy od 25. 1. 2020.

OVCE:

1907, 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Ovce patří k velkým přátelům Prasete,
proto se bude dařit a vše, na co sáhne−
te, se promění ve zlato. Příkladem
úspěšných lidí narozených ve znamení
Ovce je Bill Gates a Steve Jobs. V tom−
to roce můžete dokonce vyhrát, nebo
přijít k penězům neobvyklým způso−
bem. Nic není nemožné.

OPICE:

1908, 1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Po předchozích dvou letech, které by−
ly pro zrozence v roce Opice těžké, lze
očekávat zlepšení. Dokonce můžete
být povýšeni v zaměstnání, či podnika−
telé mohou dostat zajímavou
zakázku. Je dobrý rok
na stěhování „do
lepšího“,
pokud
o tom delší dobu
uvažujete a zatím
jste nic nerealizovali.
Ale na nové plány a jejich realizaci to
není zas až tak dobrý rok. Bude lepší
počkat na příští rok Krysy. Opice je
„pánem“ Krysy, tak příští rok si můžete
začít diktovat své podmínky.

Práce budete mít dost. Kohout je roze−
ný obchodník. Ale Prase by jej mohlo
„vykolejit ze zaběhlých kolejí“, proto je
dobré dávat pozor na finance. Z toho
důvodu můžete dělat chyby a je lepší
se řídit příslovím: „Dvakrát měř, jednou
řež“, než se do něčeho postíte, zejmé−
na obchodu a finančních transakcí. Je
třeba zvýšené opatrnosti a větší odpo−
vědnosti, než na jakou jste zvyklí. Proto
se může stát, že vás okolí bude kritizo−
vat za přehnané požadavky.

PES:

1910, 1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Pes měl zátěžový osobní rok 2018,
proto se konečně bude dařit. Můžete si
odpočinout z napětí a krizí z roku 2018.
Dosáhnete úspěchu a bohatství, pokud
o ně budete usilovat. Samo nic nepřijde,
ale to praktický Pes ví, že nic nemá za−
darmo. Hrozí, že se budete v přemíře
štěstí a úspěchu vrhat do všeho, tak to
zase nepřežeňte. Vždy je dobré vyvážit
čas práce časem na odpočinek. Budete
navazovat nové známosti, utužovat ro−
dinný kruh a vše, co se dříve nepovedlo,
se dá napravit. Budou z vašeho života
„mizet nevhodní lidé“ a naopak budete
potkávat nové přátele.
Pro Psa narozeného v r. 1982 skončilo
blbé období na vztahy. Komu se nepo−
vedlo uzavřít rodinný kruh, tomu se to
může už v r. 2019 povést.

PRASE:

1911, 1923, 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Nejlepší rok v rámci dvanáctiletého
cyklu. Jen tvrdím, že osobní rok může
být v určitých oblastech zátěžový.
„Nevhodní lidé“ z vašeho okolí „zmizí“,
objeví se noví přátelé. Určitě načerpáte
sílu a energii ze svého osobního roku
a vše bude vycházet.
Vždy končí to
špatné proto,
aby uvolnilo
místo a mohlo při−
jít něco nového
a lepšího.
Můžete vyhrát,
nebo přijít neobvyklým způsobem
k penězům. Proto stojí za to pokoušet
štěstí. Ale pozor, ne nesmyslnými
částkami.
Přeji všem čtenářům hodně štěstí, po−
hody, klidu, lásky, radosti a pevné
zdraví.
Stanislav Brázda
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skutečnosti. Tak
lze hodnotit i „ži−
vou pochodeň”
napodobitele Jana
Palacha,
který
protestoval proti
sovětské okupaci
před padesáti lety,
kdy se většina ná−
roda začala smi−
řovat s nastupující totalitou. Motiv
sebeobětování pro druhé a potřeba
probuzení společenského odporu se
zdá u Palachova psychologického
profilu pochopitelným.
Na sebevraždy spáchané „normální−
mi lidmi” pohlížejme, ve shodě s T. G.
Masarykem, který napsal v předmi−
nulém století sociologický spis Sebe−
vražda, z aspektů duševních, du−
chovních a mravních. Pozitivní mo−
rální podnět mohl u Palachova sebe−
obětování dominovat podobně jako
u asijských mnichů. Skočit pod vlak,
z mostu nebo z věže, utopit se či se
oběsit, nepřináší takový efekt jako
proměna v hořící tělo.
Sebeobětování člověka má rovinu
mravní, politickou a psychologickou.
S rovinou mravní je například spojen
vyhraněný altruismus, smysl pro
spravedlnost, čestnost, poctivost.
V politické rovině jde o idealismus,
o návrat ztráty svobody a o možnosti
upřímného sebevyjádření. Z psycho−

Sebeobětování jako

ušlechtilá sebevražda
Sebevražda jako ztráta pudu sebe−
záchovy představuje agresivitu na−
mířenou vůči vlastní osobě. Je to
vědomé, úmyslné, někdy impulsivní
ukončení života u člověka, který
chce dobrovolně opustit svět a oče−
kává, že si svým činem smrt přivodí.
Psychiatrie zná sebevraždy bilanční
a psychopatologické. Bilanční sebe−
vražda má mnoho podob a nemívá
patologické pozadí, ale nelze vyloučit
náznaky poruchy pudu sebezáchovy.
Tato sebevražda bývá považována za
společensky únosnou formu řešení
vážných potíží zoufalého jedince, kte−
rý například trpí nevyléčitelným one−
mocněním.
Bilanční sebevražda může být rovněž
odpovědí na nějakou událost, která
Rozhled 1–2/2019

se hluboce zaryla do psychiky člově−
ka, jenž vnímá, že konec života bude
podnětem k její nápravě. Sebeoběto−
vání ve jménu hodnot nejvyšších bý−
vá označováno za „ušlechtilou sebe−
vraždu“. V koncentračních táborech a
ve válkách se objevily sebevraždy,
které měly pomoci k záchraně či
osvobození bližních.
Demonstrativní sebevraždy upále−
ním byly příznačné na sklonku šede−
sátých lét minulého století u tibet−
ských mnichů, kteří tak upozorňovali
svět na čínskou okupaci své vlasti.
Míní se, že šlo o sebevraždy, jež ne−
pramenily z psychotického onemoc−
nění (schizofrenie, paranoia, depre−
se), ale byly spáchány duševně zdra−
vými, avšak nestandardními jedinci.
Upalování tibetských mnichů na pro−
test proti uchvatitelům našlo napodo−
bitele i v Evropě.
Důvody těchto sebevražd (sebeobě−
tování) tedy vycházejí z reality a po−
souzení momentální společenské

logického hlediska je pravděpodob−
né, že osobnosti Palacha patrně vé−
vodila akcentovaná introverze, nad−
měrná přecitlivělost, závislost, osla−
bená stresová odolnost, s podtrže−
nou emotivní labilitou i hlubokým a
bohatým prožíváním spolu s ne−
schopností smířit se s realitou. Na ta−
kovém duševním terénu zpravidla do−
chází ke kumulaci prožitků, s nimiž si
sebevrah, byť intelektově nadprůměr−
ný a vzdělaný, neví rady, a když není
v dohledu východisko, může volit
krajní řešení. Možná nabude dojmu,
že jedině hrdinským, ale beznaděj−
ným činem probudí ostatní k změně
společenských poměrů.
Nedávný pokus o sebeupálení čtyři−
apadesátiletého muže pod sochou
sv. Václava v Praze však nemusí být
sebeobětováním, ale nejspíše
demonstrativní sebevraždou. Nabízí
se hypotéza o duševně narušené
osobě, kterou mohlo ovlivnit přehna−
ně intenzivní připomínání tragického
Palachova osudu. Nápodoba je
i v tomto případě nepopiratelná. Ne−
známe motiv zoufalého řešení. Nega−
tivní podněty plynoucí ze způsobu
sebevraždy mohou vyvolat u citlivých
jedinců myslící na odchod ze života
tytéž reakce, jimiž chtějí třeba upo−
zornit na svízelné životní a pracovní
podmínky i na možnou lhostejnost
sociálního okolí.
(kh)
47

Historická událost: Plzeňský kraj úspěšně dokončil otevřenou
soutěž na dopravce na trati Klatovy − Kařez ve směru na Prahu
Ing. Pavel Čížek (STAN) působí
jako náměstek hejtmana
Plzeňského kraje pro dopravu,
což je velmi zodpovědná, ná−
ročná, ale i dosti nevděčná
oblast. O kvalitě silnic, doprav−
ní obslužnosti a plánech, jak by
měla silniční síť v kraji vypa−
dat, totiž hovoříme všichni. Ať
už jsme řidiči, cestující v hro−
madné dopravě nebo jenom
chodci. My všichni víme, jak by
se to mělo dělat, jak často by
měly jezdit vlaky a autobusy
i do těch nejvzdálenějších
míst, ale už netušíme, kolik pe−
něz je třeba na tuto činnost vy−
naložit z krajského rozpočtu.
Právě proto jsme o následující
rozhovor požádali náměstka
hejtmana Pavla Čížka.
w Asi Vás nepřekvapí, že první
otázka směřuje právě do veřejné
dopravy. Ta se totiž dotýká téměř
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matizaci, možnost dobíjení mobilů a
také zdaleka „nedrncají“ tak, jako
někdejší staré vagony. Stejné vlaky
budou nasazeny v příštím roce i na
trati ve směru z Chebu do Karlových
Varů a naopak.

každého občana, ať už jezdí v Plzni
tramvají či trolejbusy, nebo v dal−
ších městech vlakem a autobu−
sem. Co je tedy nového?
Snažíme se s velkou podporou
hejtmana o zásadní změnu. Zákla−
dem dopravy nejen v kraji je vlaková
doprava. Aby lidé začali vlak po−

važovat za alternativu k autu, musí
vidět zejména její kvalitu a rychlost.
Hlavní tratě se v našem kraji rozbí−
hají paprskovitě z Plzně. Chceme,
aby na nich jezdily nové vlaky. Po−
dařilo se to na trati směrem na Ho−
ražďovice. Nové soupravy jsou níz−
kopodlažní, mají wifi připojení, kli−

w Pokud vím, tak se nově můžete po−
chlubit jednou skvělou zprávou...
To máte pravdu. Před čtrnácti
dny totiž Rada Plzeňského kraje
schválila doslova historickou první
dlouhodobou smlouvu na vlakovou
dopravu, a to na základě první
úspěšné soutěže podle nového zá−
kona. Pro cestující to znamená, že
na trať Klatovy – Plzeň – Kařez vyje−
de za necelé dva roky vítěz soutěže
České dráhy s úplně novými elekt−
rickými vlaky, které bude provozovat
celých 15 let.
w Co říkáte na časté námitky ces−
tujících, že vlaky mají zpoždění
a pořád jsou někde nějaké výluky?
Chápu cestující, rozumím jim. Ale
… Když si chcete zrekonstruovat4
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4 byt, také se musíte smířit s tím,
že určitou dobu žijete na staveništi.
Jsme moc rádi, že se v Plzni velmi
investuje do obnovy nádraží i do vý−
měny kolejí. Přináší to s sebou vý−
luky, ale většina staveb se již chýlí
k závěru. A kdo si prošel nové peró−
ny, východy i autobusové nádraží na
Šumavské, musí uznat, že se mno−
hé zlepšilo. Postupně se také snaží−
me o objednání častějších spojů na
hlavních tratích i o větší počet spěš−
ných vlaků s rychlejším dojezdem
z okresních měst do Plzně. A těšíme
se i na novinku, která se nejprve bu−
de testovat v Plzni – na možnost mít
Plzeňskou kartu v mobilu a platit tak
jen samotným mobilem.

w Častým námětem běžných hovo−
rů lidí je kromě počasí i špatný
stav silnic. Co na to říkáte jako
náměstek pověřený právě oblastí
dopravy?
Mnohokrát souhlasím. Vezměme
si typickou venkovskou silnici.
Vznikla tak, že se na špatné podloží

Slavnostní otevření nového průtahu Všeruby – Pavel Čížek (vlevo)
se starostou Václavem Bernardem.

Nové nízkopodlažní vlaky RegioPanter
(jezdí ve směru Plzeň−Horažďovice předměstí).

prašné cesty v 60. letech nalil
asfalt. Pak se na ni jen roky lepily
díry. Je jasné, že taková silnice ne−
ní žádný zázrak. Ale kdo je objektiv−
ní, musí uznat, že se mnohé kraj−
ské silnice výrazně zlepšily. Z více
než 4 500 km silnic máme vytipo−
váno 1 200 km těch nejvytíženěj−
ších a ty opravujeme důkladně,
včetně podloží. Tam je vidět rychlý
pokrok. U méně vytížených silnic
se snažíme o celoplošné opravy
tak, aby silnice byla opravena co
nejdříve po zimě a aby se prodlou−
žila životnost jejího povrchu.
w Pane náměstku, jestli si dobře
pamatuji, tak Váš úplně první
předchůdce na krajské úrovni Pa−
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vel Stelzer měl na opravu
silnic ve vlastnictví kraje
„celých“ 280 milionů ko−
run. Jaká je situace
dnes?
Do obnovy silnic dává−
me maximum prostředků
z krajského rozpočtu a zís−
káváme i peníze ze Stát−
ního fondu dopravní in−
frastruktury a z Evropské
unie. Do krajských silnic
jdou v těchto letech nej−
větší peníze v historii.
Ročně je to více než jedna
miliarda korun. Je to
opravdu hodně, ale znáte
to, nikdy to není a asi ani
nebude dost.
w Můžete být konkrétní a

uvést některé plánované akce, s
nimiž počítáte v kraji?
Řada úseků silnic II. a III. třídy se
v roce 2019 dočká oprav. Na re−
konstrukce a výstavbu nových sil−
nic a cyklostezek je v krajském roz−
počtu vyhrazena částka 640 milio−
nů korun. Oproti letošnímu roku jde
o navýšení o deset milionů korun.
Za dalších 35 milionů vznikne i řada
projektových dokumentací pláno−
vaných staveb. Mezi priority patří
okres Plzeň−sever. Tam chceme do
oprav silnic investovat až 148 mili−
onů korun. Další prioritou je jižní
Plzeňsko. Musíme ti totiž uvědomit,
že rekonstrukce přispějí k plynulos−
ti dopravy a ke zvýšení bezpečnosti
na silnicích.

Některé vybrané stavební akce pro rok 2019
PLZEŇ−SEVER
l III/205 7 a III/205 8 Pláně Vrážné, povrchová oprava
l III/203 1 Vejprnice−intravilánová vstupní brána
l III/201 41 Mladotice Velká Černá Hať,
povrchová oprava
l II/229 Kožlany průtah (dokončení)
PLZEŇ−JIH
l III/18329 Štěnovický Borek−Čižice, oprava
l III/17714 x s II/177 Nechánice, oprava

TACHOV
l II/605 Stříbro−Třída 5. května−oprava
l III/198 53 Žebráky−křižovatka s III/198 48
DOMAŽLICE
II/183 Chrastavice oprava
l III/1839 od x I/22 Bořice oprava
l III/18411 od x I/22 Němčice oprava (1.etapa)
l

KLATOVY
II/186 Průtah Plánice
l III/18614 Horažďovice−Třebomyslická ulice
l III/19122 Klatovy, ulice Maxima Gorkého
l III/17121 Sušice Hájkova ulice, rekonstrukce
l

ROKYCANY
III/11726 opěrná zeď Strašice
l II/235 Pětidomí Přísednice 4. etapa
l
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Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě žákům 9. tříd vzkazuje:

Maturitní a učební obory na naší škole mají pro vás
perspektivu slušného výdělku a jistotu zaměstnání
V současné době se žáci 9. tříd zá−
kladních škol spolu se svými rodiči
rozhodují, jaký maturitní nebo učební
obor si zvolit. To byl také hlavní dů−
vod našeho setkání s ředitelkou
Středního odborného učiliště v Do−
mažlicích a Stodě, Mgr. Zdeňkou Bur−
šíkovou.
n Paní ředitelko, co jim můžete na−
bídnout?
Žáky vzděláváme ve 3 čtyřletých obo−
rech vzdělání poskytujících střední
vzdělání s maturitní zkouškou a to me−
chanik seřizovač (programování a ob−
sluha CNC strojů), dalším oborem je
gastronomie a kosmetické služby.
Střední vzdělání s výučním listem si
mohou vybrat ze 6 tříletých oborů a to:
obráběč kovů, obráběč kovů se zamě−
řením na obsluhu CNC strojů, strojní
mechanik, strojní mechanik se zamě−
řením na obsluhu lisů pro vstřikování
plastů (v kooperaci s firmou Gerreshe−
imer Horšovský Týn), strojní mechanik
se zaměřením nástrojař, truhlář,
elektromechanik pro zařízení a přístroje
i se zaměřením na zabezpečovací tech−
niku a nově od 1. září 2018 také se za−
měřením na automatizaci a robotizaci
(vyučujeme ve Stodě), dále kuchař –
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číšník (vyučujeme v Domažlicích), ka− ČR vybojoval náš žák 2. ročníku obo− ní místo na mistrovství České repub−
deřník (vyučujeme jak v Domažlicích, ru truhlář Jiří Čéška. Tuto soutěž jsme liky soutěže Koruna kreativity 2018
tak i ve Stodě). Absolventům tříletých na naší škole pořádali již druhým ro− Junior, která proběhla v Praze, přive−
oborů vzdělání nabízíme nástavbové kem pro Plzeňský a Karlovarský kraj. zla kadeřnice 2. ročníku Andrea Sou−
studium podnikání v denní formě stu− Letos bodovali v národních kolech i žá− kupová ze Stoda v kategorii Harmonie
extravagance – foukaná a postou−
dia jak v Domažlicích, tak i ve
pila do mezinárodního kola mis−
Stodě. Pro absolventy oboru
trovství Koruny kreativity, jež se
kadeřník nabízíme nově ná−
bude konat 7. února 2019 v Praze.
stavbu podnikání se zaměře−
Naše škola pořádala již 6. ročník
ním na vlasový styling.
soutěže pro kadeřníky, kosmetič−
n Barometrem úspěšnosti
ky a vizážisty s názvem Beauty
školy jsou nejrůznější soutě−
Cup 2019, která byla letos postu−
že. Jsou v nich úspěšní vaši
povou soutěží na Open Internatio−
žáci a studenti?
nal Championship se soutěžním
Naši žáci jsou velmi úspěšní
tématem Fifty Shades of Colours.
v soutěžích odborných dove−
Soutěžilo 11 středních škol z celé
dností. Největší úspěchy má−
České republiky v 5 kategoriích.
me ve strojírenských soutě−
Naše žákyně Aneta Götzová vy−
žích. Opět jsme vyhráli a pu−
bojovala 2. místo v kategorii
tovní pohár jsme přivezli ze
dámská foukaná a styling, Anna
soutěže Simens Cup 2018,
Thanová 3. místo v kategorii Ma−
kterou pro své partnerské ško−
Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě Mgr. Zdeňka
keup, Květoslava Šmídová 3.
ly pořádá firma Siemens. Naši
Buršíková.
místo v kategorii Facepaiting a
žáci opětovně uspěli na Sou−
těži Mladých strojařů v programování ci oboru kadeřník. Na mistrovství Če− Kateřina Filová ze Stoda 3. místo
CNC obráběcích strojů. Tato soutěž ské republiky v týmech soutěže Gal− v kategorii pánská foukaná a styling.
probíhala v pavilonu brněnského výsta− mour, kouzlo krásy 2018, která se ko− Všichni postoupili na mezinárodní mis−
viště jako součást 60. ročníku Meziná− nala v Sušici, zvítězili v kategorii Ex− trovství Koruny kreativity do Prahy.
rodního strojírenského veletrhu v Brně. ploze v extravaganci – foukaná Jana V lednu 2019 jsme pořádali již 10. roč−
První místo a postup na mistrovství Jarinová a Květoslava Šmídová. Prv− ník soutěže ve stolničení pro 4
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4 žáky oboru kuchař – číšník s té−
matem „100 let od založení Svazu do−
brovolného hasičstva“. 2. místo získal
tým ve složení Daniela Frčková, And−
rea Grebáčová, Michaela Dangová a
Nikola Šťastná. Odborná porota hod−
notila hygienu inventáře, úpravu ze−
vnějšku, založení inventáře dle pravidel
stolničení, výzdobu tabule, grafickou
úpravu meníčka, vhodnost nápojů, zá−
sady správné výživy, samostatnost
soutěžících a také kreativitu při výzdo−
bě slavnostní tabule na dané téma. Zú−
častnilo se 5 středních škol z Plzeňské−
ho a Karlovarského kraje i partnerská
škola Berufsschule z Chamu.
n Spolupracujete s firmami, aby žáci
postupně poznávali reálný život
v praxi?
Naše škola úzce spolupracuje s firma−
mi nejen domažlického regionu,
v nichž žáci v posledních ročnících tří−
letých nebo čtyřletých oborů vzdělání
konají odborný výcvik. Mohou si tak
veškeré odborné znalosti, dovednosti a
pracovní návyky získané v teoretických
předmětech i na pracovišti odborného
výcviku ověřit přímo ve firmě. Zde se

Kategorie Facepaiting
žáci seznámí s výrobním zaměřením
firmy, kulturou firmy, vyzkouší si pod
vedením instruktora ve firmě různé
pracovní pozice, práci na strojích a za−
řízeních, a v rámci produktivní práce si
mohou i slušně vydělat. Jako bonus a
vyvrcholení všech těchto aktivit mohou
žáci získat i pracovní smlouvu. Většina
našich absolventů se tímto způsobem
umístila ve firmách, kam po vystudo−
vání nastoupili. Velmi oceňují, jak naši
žáci, tak i instruktoři ve firmách, tuto
možnost se vzájemně poznat ještě
před podepsáním pracovní smlouvy.
Známé je kooperační vzdělávání s fir−
mou Gerresheimer Horšovský Týn
v oboru strojní mechanik se zaměře−
ním na obsluhu lisů pro vstřikování
plastů a stipendijní programy firem –
Rozhled 1–2/2019

Gerresheimer Horšovský Týn, Kdynium
Kdyně, Strojírny Kohout Kdyně, Elitex
Kdyně a Kovo Tomandl CNC Sedlice,
Domako Domažlice, Stolfig Chotěšov,
MD elektronik Chotěšov, MBtech Bohe−
mia Plzeň, AZ−CZECH Horšovský Týn
spadající pod koncern Continental,
PeHToo Horšovský Týn, Rosenberg
Klenčí pod Čerchovem a Steatit sídlící
ve stejném městysu. Výhoda těchto
stipendijních programů pro žáky spočí−
vá v tom, že je firma sponzoruje již
v průběhu studia a od 1. ročníku jim
měsíčně vyplácí finanční částku, která
se odvozuje od studijních výsledků
v odborných předmětech, v odborném
výcviku a pokud má firma zahraniční
účast, tak rovněž z výsledků německé−
ho jazyka a docházky. Spokojenost za−
městnavatelů s našimi žáky je pro
nás tím nejlepším zhodnocením naší
práce.
n Budete i letos organizovat veletrh
pracovních příležitostí?
Na základě častých dotazů našich ab−
solventů a velkého ohlasu ze strany fi−
rem pořádáme ve středu 20. března
2019 v prostorách budovy školy v Do−
mažlicích, Prokopa Velikého 640 již pá−
tý ročník veletrhu pracovních příleži−
tostí v Čechách i v Německu „Klíč
k příležitostem – Berufsinfomesse“
pro naše žáky, absolventy a širokou
veřejnost. Přítomno bude kolem 25
zástupců nejen strojírensky zaměře−
ných firem, pracovníků škol, komor,
cechů a sdružení, kteří dokáží odpově−
dět na dotazy případných možností
dalšího studia v Čechách a v Německu,
nebo získat informace z první ruky
ohledně pracovního uplatnění a důleži−
té kontakty. Přítomni budou zástupci
všech oborů, které na škole vyučujeme
– strojírenství, elektromechanik, truh−
lář, gastronomie, kadeřník, kosmetič−
ka. Srdečně zvu absolventy naší školy
a širokou veřejnost 20. března 2019
od 14.00 do 17.00 hod. do budovy
školy Středního odborného učiliště
Domažlice, Prokopa Velikého 640.
n Preferujete také přeshraniční
spolupráci s bavorskými školami a
firmami?
Žáci 3. ročníků oborů truhlář, kuchař−
číšník, gastronomie a elektromecha−
nik se účastní projektu Přeshraniční
vzdělávání, který realizujeme od roku
2012 pro žáky čtyřletého oboru me−
chanik seřizovač. Pro žáky je připra−
ven program intenzivních kurzů ně−
meckého jazyka, odborné němčiny a
odborných dovedností. Všechny nabí−
zené programy mají garantovanou
kvalitu a jsou zakončeny certifikátem,
který absolventům umožňuje absolvo−
vat v Německu učňovské vzdělání ve
zkrácené podobě za předpokladu, že
žáci prokážou uspokojivou znalost ně−
meckého jazyka. Nabídka přeshranič−
ního vzdělávání na SOU Domažlice
představuje pilotní projekt intenzivní
kooperace sousedících evropských

států na poli odborného školství a ne−
má co do rozsahu a kvality obdoby na
jiných školách.
n Plánujete další investice do rozvo−
je SOU v Domažlicích?
Úspěšným projektem byl nákup CNC
stroje pro žáky oboru truhlář za cca
1,8 miliónů korun. S tímto strojem se

mohou seznámit žáci základních škol
v rámci mimoškolních kroužků nebo
široká veřejnost formou prakticky za−
měřených workshopů, a to od března
tohoto roku. Jsme také součástí velké−

ho projektu Plzeňského kraje Podpo−
ra odborného vzdělání v PK, kdy jsme
v rámci tohoto projektu nakoupili do
strojírensky zaměřených oborů nové
stroje a zařízení za cca 1 milión korun.
Pro naše žáky a pro žáky z pěti partner−
ských základních škol (ZŠ Komenské−
ho 17 a ZŠ Msgre. Staška v Domažli−
cích, ZŠ Kdyně, ZŠ Poběžovice
a ZŠ Staňkov) probíhají kroužky,
v nichž se seznámí a vyzkouší si
práci na těchto nových strojích.
Investice plánuji rovněž do Sto−
da. Zde budeme realizovat v do−
bě hlavních prázdnin rekon−
strukci kadeřnického salónu
v Plzeňské ulici. Žáci oboru
elektromechanik získali nový
stroj na plošné spoje. Končící
firma Kel v Bělé nad Radbuzou
nám poskytla za zajímavé ceny
odkup strojů a zařízení k dovy−
bavení odborného výcviku obo−
ru elektromechanik pro zařízení
a přístroje ve Stodě.
n Mohou vás zájemci o studi−
um oborů navštívit?
Zájemci o studium, kteří nevy−
užili nebo nestihli dny otevře−
ných dveří, nás mohou navští−
vit v Domažlicích a ve Stodě po před−
chozí telefonické domluvě. Přihlášky
ke studiu na naši školu je nutné do−
ručit do Domažlic nebo do Stoda do
1. března 2019.
(pi)

51

Odpovídá
JUDr. Miroslav Mlčák
advokát
V dubnu 2018 jsem
prodal svůj osobní
automobil, kupní
cena mi byla zapla−
cena při podpisu kupní smlouvy. Udělil jsem plnou
moc s úředně ověřeným podpisem kupujícímu k to−
mu, aby zajistil za mě převod (přeregistrování)
osobního automobilu v registru vozidel na svou
osobu. Tím jsem považoval celou záležitost za vyře−
šenou. S odstupem několika týdnů jsem s kupujícím
hovořil, a ten mi potvrdil, že převod v registru opravdu zajistil.
Před několika dny mi však přišla poštou domů listina – opako−
vaná upomínka se složenkou od České kanceláře pojistitelů
(o doručení nějaké předchozí upomínky nevím), a to k zapla−
cení částky za dobu, po kterou nebyl osobní automobil pojiš−
těn a po kterou jsem byl v registru evidován jako jeho uživatel.
Na druhé straně listiny jsem vyčetl, za jaké časové období je
po mě částka žádána, kolik je denní sazba atd. Vůbec nechá−
pu, proč bych měl tuto částku platit. Předpokládám, že došlo
k tomu, že registrace vozidla na kupujícího byla provedena
s určitým časovým zpožděním. Slyšel jsem však, že oprávnění
České kanceláře pojistitelů požadovat platit příspěvek bylo
zrušeno. Je to pravda? Nerad bych platil něco, co nemusím.
Danou právní problematiku
(problematiku povinného ruče−
ní) v současné době upravuje
zákon č. 168/1999 Sb., o pojiš−
tění odpovědnosti za újmu způ−
sobenou provozem vozidla, ve
znění pozdějších předpisů. Po−
dle tohoto zákona musí být vo−
zidlo po celou dobu, po kterou
je zapsáno v registru silničních
vozidel, pojištěno, s výjimkou
doby, kdy je v registru silničních
vozidel vozidlo zapsáno jako vy−
řazené z provozu, vyvezené do
jiného státu nebo zaniklé, a dále
s výjimkou doby, kdy je vozidlo
odcizené. Tato povinnost se
vztahuje nejen na osobní auto−
mobily, nákladní automobily,
obytné automobily, sanitní auto−
mobily, autobusy, trolejbusy či
traktory, ale i na motocykly nebo
přívěsné vozíky.
Rozhodující pro povinnost mít
vozidlo pojištěné je tedy regis−
trace tohoto vozidla v přísluš−
ném registru. Není tedy vůbec
podstatné, zda je vozidlo pro−
vozováno či zda je někde jen
zaparkované a nikdo s ním nej−
ezdí nebo je aktuálně dokonce
i nepojízdné.
Ode dne 01.01.2018 (tohoto
dne nabyla účinnosti novela vý−
še uvedeného zákona č.
293/2017 Sb.) byla znovu, a to
v § 4, zakotvena povinnost vlas−
tníka tuzemského vozidla a
provozovatele vozidla (což je
v řadě případů jedna a ta samá
osoba) společně a nerozdílně
zaplatit České kanceláři po−
jistitelů do tzv. garančního
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fondu příspěvek za každý den
porušení výše uvedené povin−
nosti (jedná se o sankci za ne−
pojištění registrovaného vo−
zidla). Tento příspěvek (sank−
ce) za nepojištění vozidla již
v minulosti v našem právním řá−
du zakotven byl a Česká kan−
celář pojistitelů jej v minulosti
vybírala, a to do doby, kdy byl
tento zrušen ke dni 15.01.2015
novelou zákona. Ve zbytku ro−
ku 2015, v letech 2016 a 2017
tedy tato povinnost nebyla uzá−
koněna. Je tedy možné, že jste

si otázku zrušení příspěvku
spojil s tímto časovým obdo−
bím. Počínaje od 01.01.2018 te−
dy je Česká kancelář pojistitelů
dle zákona znovu oprávněna
příspěvky do garanční−
ho fondu v případě spl−
nění zákonných podmí−
nek požadovat zaplatit.
Výše příspěvku se vy−
počítává jako součin
počtu dní, kdy byla po−
rušována
povinnost
(doba, po kterou nebylo
vozidlo pojištěné) a vý−
še denní sazby podle
druhu vozidla. Osoba povinná
k zaplacení příspěvku je povin−
na zaplatit České kanceláři po−
jistitelů i náklady spojené
s mimosoudním uplatněním
práva na příspěvek. Výši denní
sazby příspěvku, druhy vozidel
pro účely denní sazby příspěv−
ku a výši nákladů České kance−
láře
pojistitelů
spojených
s mimosoudním uplatněním
práva na příspěvek stanoví Mi−
nisterstvo financí vyhláškou Jen
pro názornost uvádím výše den−
ního příspěvku u nejčastěji pou−
žívaných osobních automobilů:
l osobní automobil se zdvi−
hovým objemem válců motoru
nad 1 000 cm 3 do 1 350 cm 3
včetně ve výši 35 Kč,
l osobní automobil se zdvi−
hovým objemem válců motoru
nad 1 350 cm 3 do 1 850 cm 3
včetně ve výši 47 Kč,
l osobní automobil se zdvi−
hovým objemem válců motoru
nad 1 850 cm 3 do 2 500 cm 3
včetně ve výši 65 Kč.
Rozhodující tedy je určení,

kdo byl v rozhodné době vlas−
tníkem či provozovatelem ne−
pojištěného vozidla (kdo je po−
vinnou osobou). Při určení oso−
by povinné k zaplacení příspěv−
ku se má za to, že osoba za−
psaná jako vlastník vozidla v re−
gistru silničních vozidel je
vlastníkem vozidla a osoba za−
psaná jako provozovatel vozid−
la v registru silničních vozidel je
provozovatelem vozidla.
Povinnost zaplatit příspěvek a
náklady České kanceláře pojis−
titelů zaniká, pokud Česká kan−
celář pojistitelů do 1 roku ode
dne vzniku povinnosti zaplatit
příspěvek neodešle osobě po−
vinné k zaplacení příspěvku vý−
zvu k zaplacení příspěvku, jde−li
o osobu zapsanou jako vlastník
či provozovatel vozidla v regis−
tru silničních vozidel. V ostat−
ních případech lhůta 1 roku ne−
začne běžet dříve, než se Česká
kancelář pojistitelů prokazatelně
dozví, kdo je vlastníkem či pro−
vozovatelem vozidla.
Výzva k zaplacení příspěvku
musí obsahovat popis důvodů
vzniku nároku na příspěvek, vy−
číslení výše příspěvku a nákla−
dů Kanceláře, lhůtu ke splnění
povinnosti zaplatit příspěvek
v trvání nejméně 30 dní ode
dne doručení výzvy, poučení
adresáta o jeho právech a po−
vinnostech včetně možnosti
doložit České kanceláři pojisti−
telů okolnosti vylučující vznik
nároku na příspěvek a poučení
o možnosti této kanceláře
uplatnit nárok na zaplacení pří−
spěvku a nákladů České kan−
celáře pojistitelů u soudu.
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Naše společnost je stabilní český podnik
s více než dvacetiletou tradicí.

Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz

Sídlo firmy se nachází v Janovicích nad Úhlavou.

pro školní rok 2019/2020:

Jsme dodavatelem výrobků do automobilového
průmyslu a spotřebního zboží.
V našich výrobních procesech používáme
moderní technologie a výrobní postupy.

Máte zkušenost s lakováním plastů
a zájem o stabilní zaměstnání ?
Pak neváhejte a zašlete svůj životopis
na pozici:

Technolog lakování
plastových dílů
pro kufrový průmysl
Hlavním předpokladem pro tuto práci je praxe
s technologií lakování plastů, SŠ vzdělání technického
směru, orientace ve výkresové dokumentaci, znalost
práce na PC a znalost NJ na komunikativní úrovni.
Dále od Vás očekáváme dobré organizační schopnosti,
samostatnost a spolehlivost.
Výhodou je znalost problematiky vstřikolisování.

Co Vám můžeme nabídnout ?
Na každou směnu je zajištěna autobusová doprava z Kla−
tov do Janovic nad Úhlavou a zpět.
K dispozici je dotované stravování, jídelní a nápojové
automaty. Po zapracování přispíváme na penzijní
připojištění. Investice do dalšího vzdělávání
zaměstnanců je pro nás samozřejmostí.
Mzdové ohodnocení dohodou.
V případě Vašeho zájmu zašlete Váš životopis
na personální oddělení :

Panušová Markéta,
panusova@intertell.cz, tel. 376 375 634
Ostatní volné pozice naleznete na našich
webových stránkách :

www.intertell.cz
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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
maturitní zkouškou.
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi−
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá−
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi−
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

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.
Předškolní a mimoškolní pedagogika− čtyřleté dálkové studium.
Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům
s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty v měsíci.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium.
Podmínkou přijetí je předložení maturitnícho vysvědčení ze střední školy.
Výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Studium je zakončeno maturitní
zkouškou z pedagogických předmětů.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

Dny otevřených dveří:
vždy sobota od 9,00 do 12,00 hodin v následujících termínech
9. 2., 23. 2. 2019
každé pondělí od 5. 11. 2018 od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
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Pamětnice z šumavské prodejny
Knihou Pamětnice z šumavské prodejny uzavírá
její autorka Mgr. Bc. Lucie Charlotte Kopecká ze
Železné Rudy trilogii věnovanou šumavským Ma−
ruškám, nedílně spjatým s oblastí Železnorudska.
V roce 2016 vyšla kniha Domorodka z šumavské−
ho pohraničí a v roce 2017 Cukrářka z šumavské−
ho předhůří.
Kniha Pamětnice z šumavské prodejny je poutavý, ry−
ze šumavský příběh Marie Malé, ženy, které nikdy ne−
chyběl obchodní duch. Jejím osudem se stala práce
v železnorudských krámech s potravinami. Také se
dozvíte osobní vzpomínky na umělecké velikány, ja−
kým byl například Jan Werich.

KLATOVY
Kino Šumava
6.2. v 17 h – SPIDERMAN: PARALELNÍ
SVĚTY – USA, dabing
6.2. ve 20 h – BOHEMIAN RHAPSODY –
USA
7.2. v 18 h – MARTIN LOEW: SRÍ LANKA –
cestovatelská diashow
8.2. v 17 h – LEGO PŘÍBĚH 2 (3D) – USA,
dabing
8.2. ve 20 h – ZRODILA SE HVĚZDA –
USA, hudebně−romantické drama
9.2. v 17 h – PSÍ DOMOV – USA, dabing
9.2. ve 20 h – MARIE, KRÁLOVNA SKOT−
SKÁ – USA/VB, od 15 let, historické drama
10.2. v 17 h – BOHEMIAN RHAPSODY –
USA
10.2. ve 20 h – NA STŘEŠE – ČR
11.2. v 17 h – SKLENĚNÝ – USA, mysteri−
ózní thriller
11.2. ve 20 h – NA STŘEŠE – ČR
12.2. v 17 h – ZNOVU VE HŘE – USA, ro−
mantická komedie
12.2. ve 20 h – POTOMEK – USA, od 15
let, horor
13.2. v 17 h – CENA ZA ŠTĚSTÍ – ČR, dra−
ma
13.2. ve 20 h – PRASE – Írán, od 15 let,
drama/krimikomedie
14.2. v 17 h – NARUŠITEL – ČR, drama
14.2. ve 20 h – ALITA: BOJOVÝ ANDĚL –
USA, akční sci−fi
15.2. v 17 h – ALITA: BOJOVÝ ANDĚL –
USA, dabing
15.2. ve 20 h – NEDOTKNUTELNÍ – USA
16.2. v 17 h – ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU – FR, dabing
16.2. ve 20 h – ŽENY V BĚHU – ČR
17.2. v 17 h – LEGO PŘÍBĚH 2 – USA, da−
bing
17.2. ve 20 h – LÉTO S GENTLEMANEM –
ČR, romantická komedie
18.2. v 17 h – NEDOTKNUTELNÍ – USA
18.2. ve 20 h – LÉTO S GENTLEMANEM –
ČR
19.2. v 17 h – POTOMEK – USA, od 15 let,
horor
19.2. ve 20 h – BOHEMIAN RHAPSODY –
USA
20.2. v 17 h – NA STŘEŠE – ČR
20.2. ve 20 h – ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZ−
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Kniha načrtává obraz šumavského Železnorudska
v období po druhé světové válce až do součas−
nosti.
Knihu Pamětnice z šumavské prodejny lze zakoupit
v Železné Rudě v obchodě N pana Ing. Jaroslava Ne−
chvátala naproti Café Charlotte, v Knihkupectví Šu−
mava Sušice, v Klatovech v Galerii Šiwa a Knihku−
pectví Léto, v Knihkupectví Kotrbová Horažďovice,
v Chodském knihkupectví Domažlice a v Knihkupect−
ví Kanzelsberger v OC Olympia Plzeň. Další možností
je koupit si knihu přímo od její autorky Mgr. Bc. Lucie
Charlotte Kopecké – kontakt: Mob: 731 990 091,
E−mail: lucky.c.kay@gmail.com

CE – Island, od 15 let, komedie
21.2. v 17 h – PASAŽÉŘI – ČR, dokument
21.2. ve 20 h – PSÍ DOMOV – USA, da−
bing, rodinný
22.2. v 17 h – ŽENY V BĚHU – ČR, kome−
die
22.2. ve 20 h – MRAZIVÁ POMSTA – USA,
od 15 let, akční thriller
23.2. v 17 h – ČERTÍ BRKO – ČR, pohádka
23.2. ve 20 h – ÚHOŘI MAJÍ NABITO – ČR,
komedie
24.2. v 17 h – JAK VYCVIČIT DRAKA 3 –
USA, dabing, pohádka
24.2. ve 20 h – ÚHOŘI MAJÍ NABITO – ČR
25.2. v 17 h – MARIE, KRÁLOVNA SKOT−
SKÁ – USA/VB, od 15 let, historické drama
25.2. ve 20 h – ÚHOŘI MAJÍ NABITO – ČR,
komedie
26.2. v 17 h – MRAZIVÁ POMSTA – USA,
od 15 let, akční thriller
26.2. ve 20 h – NEDOTKNUTELNÍ – USA
27.2. v 17 h – ÚHOŘI MAJÍ NABITO – ČR
27.2. ve 20 h – VŠICHNI TO VĚDÍ – Špa−
nělsko
28.2. v 17 h – DOBRÝ ŽIVOT SOKOLA
BENDY – ČR, dokument
28.2. ve 20 h – BOHEMIAN RHAPSODY –
USA
1.3. v 17 h – LÉTO S GENTLEMANEM – ČR
1.3. ve 20 h – CO JSME ZASE KOMU UDĚ−
LALI? – FR, dabing, komedie
2.3. v 17 h – JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (3D)
– USA, dabing
2.3. ve 20 h – ÚHOŘI MAJÍ NABITO – ČR
Kontakt – 376 311 342

SDS Klatovy
14.2. v 19.30 h – TCHÝNĚ NA ZABITÍ
15.2. v 19.30 h – I. JANŽUROVÁ: VELE−
TOČ
17. v 15 h – PYŠNÁ PRINCEZNA – pohád−
ka
19.2. v 19.30 h – THE BACKWARDS: BE−
ATLES REVIVAL
21.2. v 19 h – ZA OPONOU – koncert, je−
viště – aréna
24.2. v 19.30 h – TEĎ A TADY – koncert
26.2. v 19.30 h – MOJE HRA – komedie
27.2. v 19.30 h – SMYČCOVÉ KVARTETO
S MARTINOU KOCIÁNOVOU – koncert
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

MKS Klatovy
12.2. ve 13.30 h – MAŠKARNÍ PLES SE−
NIORŮ
23.2. ve 14 a v 16 h – LOUTKOVÝ SOU−
BOR BROUČEK: ZLATOVLÁSKA – KD,
vchod od Lidlu
24.2. v 15 h – ŠTÍSTKO A POUPĚNKA –
JEDEME NA VÝLET – zábavný pořad pro
děti
25.2. v 19 h – TANČÍRNA – taneční večer
pro širokou veřejnost
Kontakt – 376 370 922
www.mksklatovy.cz

Galerie U Bílého
jednorožce
8.2. v 18 h – VERNISÁŽ: MILAN KNÍŽÁK –
ŽÍT JINAK – výstava od 9. 2. do 7. 4. 2019
15.2. v 18 h – DIALOGY S HISTORIÍ S AR−
CHITEKTKOU KATEŘINOU ŠEDOU
16.2. ve 14 h – VÝTVARN DÍLNA PRO RO−
DIČE S DĚTMI K VÝSTAVĚ M. KNÍŽÁKA
ŽÍT JINAK
Kontakt – 376 312 049

Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše
Přednáška:
26. 2. 2019 v 18 h – KLATOVŠTÍ DRAGOU−
NI V ROCE 1918 – přednáší M. Faifr
Kontakt – tel.: 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

Městská knihovna
7.2. v 18 h – KAFKOVI UŽ TOLIK NEDLUŽÍ−
ME, DVACET LET S KAFKOU A LITERATU−
ROU – společenský sál knihovny
21.2. v 18 h – ALBÁNIE – L. Drahoňovský,
beseda, spol. sál
28.2. v 18 h – MANASLU 2018 – CZECH
EXPEDITION – přednáška o výstupu na
osmitisícovku, vstupné dobrovolné
Kontakt – www.knih−kt.cz
Facebook: Mestska.knihovna.Klatovy

HORAŽĎOVICE
KD Horažďovice
9. 2. ve 20 h – ODYSSEA – bigbít
13. 2. v 19.30 h – TCHÝNĚ NA ZABITÍ –
uvádí SDS Klatovy
15. 2. ve 20 h – SKAUTSKÝ PLES
16. 2. ve 20 h – FOTBALOVÝ PLES
20. 2. v 19 h – KAREL ŠÍP: MINIPÁRTY –
zábavná talkshow
24. 2. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU:
RYTMIX

MRÁKOV
Rockové akce
23.3. ve 20.30 h – KOMUNÁL + LIMETAL
– KD Mrákov
Kontakt – www.kdmrakov.cz

STAŇKOV
Kino Staňkov
8.2. v 17.30 h – PAT A MAT: ZIMNÍ RADO−
VÁNKY
15.2. ve 20 h – EWA FARNA 10: NEZNÁ−
MÁ ZNÁMÁ – ČR/PL
22.2. v 17.30 h – MALÁ ČARODĚJNICE –
SRN/Švýcarsko

Kulturní akce
14.2. v 18 h – DUO ARAMIS – skupina zná−
má s TV Šlágr, Lidový dům
27.2. v 19 h – SEJDEME SE S CIBULKOU –
hosté I. Devátá, I. Andrlová – Lidový dům

HOLÝŠOV
Kino Holýšov
9.2. v 17.30 h – PAT A MAT: ZIMNÍ RADO−
VÁNKY
16.2. ve 20 h – EWA FARNA 10: NEZNÁ−
MÁ ZNÁMÁ – ČR/PL
23.2. v 17.30 h – MALÁ ČARODĚJNICE –
SRN/Švýcarsko
Rozhled 1–2/2019
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁM pronájem bytu ne−
bo rod. domu v Klatovech a
okolí. min 4 +1. Dlouhodo−
bě, pozdější odkoupení
možné. Tel 734200646. RR
90058
ZAŘÍZENÁ zámečnická díl−
na 400 m2 k pronájmu v
Klatovech.
Tel.:
602441949. RR 90087

a ubytování zdarma. Více
informací
na
tel.:
725835555. RR 90035
AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hod., tel.: 607668443.
LKW FAHRER mit profi
Führerscheinkl. CE für
Kabelbau gesucht! Mi−
tarbeit und Deutsch−
kenntnisse Vorausset−
zung! Studennlohn: 15
EUR, Übernachtungs –
möglichkeit wird ges−
tellt!
Tel.:
+49−
9928902424, +49−
1714702133, +420
775380018. RR 90027

DO VYHLÁŠENÉ cukrárny
Café Charlotte přijmeme
vyučenou cukrářku/cukrá−
ře! Náplní práce je přípra−
va zákusků pro přímý pro−
dej, tvorba speciálních
dortů na objednávky, vlast−
ní výroba zmrzliny a
mnoho dalších zajímavých
věcí v oboru cukrařina. Na−
bízíme práci na horách, s
ubytováním zdarma, v
dlouholeté zaběhlé firmě s
bohatými zkušenostmi a s
možností rozvoje vlastního
potenciálu. Více info na
tel.: 725835555. RR 90034
DO KAVÁRNY v Železné
Rudě přijmeme paní na
mytí nádobí a úklid společ−
ných prostor, vhodné i pro
aktivní důchodkyně. Dále
přijmeme baristky na HPP
a studentky na víkendové
brigády – příprava kávy a
pohárů. Nabízíme velmi
slušné platové ohodnocení

NABÍZÍME stálou brigádu v
Klatovech. Roznos letáků
Kaufland, 1x za týden. Více
info pí Přerostová – tel.:
775702501. RR 90059
DŮCHODCE 62 l. hledá se−
zonní výpomoc v zahrad−
nictví. Manuální zručnost,
flex., lehčí práce, Sušicko.
Tel.: 606409761. RR 90065
PŘIJMU obsluhu na čerpa−
cí stanici RoBiN OIL Boro−
vy u Přeštic. HPP/dohoda.
Tel.: 724980582. RR
90085

zděné jádro. Nízké provozní
náklady. Byt není zatížen
žádnými závazky. Prádelna,
spíž, sklep. RK prosím ne−
volat. Tel.: 604401388. RR
90091
URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 70 m2 v panelo−
vých i cihlových domech v
Klatovech a Domažlicích.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je dokonče−
na v řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem. Exe−
kuce či zástavy vyřešíme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 190053

PRODÁM byt 3+1 v Holý−
šově. Panel, přízemí, nové

HLEDÁM pronájem garáže v
Klatovech, okolí Rozvoje,
sídliště Suvorovova. Tel.:
603226987. RR 90007
PRONAJMU zcela zaří−
zenou pivnici v Běši−
nech u Klatov. Tel.:
603195471. RR 90053

V CENTRU Klatov pronajmu
menší útulný byt. Součástí
bytu je vlastní topení, ku−
chyň. Měsíční nájemné
5.500 Kč + energie cca
1.500 Kč měsíčně. Byt
vhodný max. pro 2 osoby.
Volejte až po 12. 2. 2019 –
z důvodu dovolené – na
tel.: 777119669. RR 90030

HLEDÁM práci: mytí nádo−
bí, úklid, pomocná síla do
kuchyně nebo práci s uby−
továním. Děkuji. SMS po
celý den, volat po 18. hod.
na tel.: 776361102. PM
190021

VYMĚNÍM cihlový byt v Plz−
ni na Slovanech ve 2. patře,
1+1 30 m2 + 2 sklepy a
zahrada za byt 2+1 nebo
3+1 v Klatovech. Telefon –
721252831. RR 90002

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 2+1/3+1 o min. výmě−
ře 50 m2 kdekoliv v Domaž−
licích. U vyšších pater pod−
mínkou výtah. Cena do 1,5
mil. Peníze k dispozici ih−
ned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190055

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1 s
lodžií v Klatovech. Podmín−
kou je pouze vyšší patro, ni−
koli přízemí. Byt může být v
jakémkoli stavu i rekon−
strukci. Cena do 1,6 mil. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE
ZDARMA
800737309. PM 190054

PRONAJMU nový podkrovní
byt 3KK, 14 km od Klatov, s
balkónem a se zahradou, 95
m2, slunné místnosti, klidné
prostředí, vhodné pro mla−
dou rodinu i pro seniory.
Tel.: 604867469. PM
190035
PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž zaměs−
tnance hledáme čisté byty k
dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu nájmu
je samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE
ZDARMA
800737309. PM 190047
PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme by−
ty k pronájmu po celém Pl−
zeňském kraji. Nabídněte
nám svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební
schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE
ZDARMA
800737309. PM 190048

SVĚTLÝ med, cena 130 Kč.
Tel.: 608494734. RR 80839
PRONAJMU nebytové pro−
story v patře, 80 m2, Plzeň
– Šlovice, blízko dálnice.
Tel.: 731521112.

PRODÁM NÁDRŽE na
vodu – 1000 L,
v ochranném rámu na
paletě s výpustným ko−
houtem, potravinářské,
krásné, čisté. Cena od
999
Kč,
tel.:
604589329. RR 90022

4 KS pěkných, téměř ne−
používaných péřových pro−
šívaných dek. Cena za 1 ks
500 Kč. Zn.: Alergie vnuka.
Tel.: 602388670. RR 90054

NOVOU plynovou karmu,
nepoužitou. Cena 1.000 Kč .
Tel.: 602441949. RR 90088
PRODÁM jablka z vlastní za−
hrady. Osvědčené odrůdy
bez chemického ošetření.
Levně i větší množství. Tel.:
774140229
PRODÁM shrnovač pí−
ce Fella TS 800, velmi
pěkná, cena 105.000
Kč, tel.: 604589329.
RR 90020

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6 m x 2,5m x 3 m, po montá−
ži vhodné jako dílna, mobilní
zahradní domek apod., Ejpo−
vickou buňku 5−6 m x 3 m x
3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a osvětle−
ní. Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buňku,
obloženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k okamži−
tému používání. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
604867469. PM 190026

PŘEDSEZÓNNÍ servis
sekaček. Tel.
604589329. RR 90019

PRODÁM nádrž , vozni−
ce, kejdovač, fekál, na−
páječka 2–6000 Litrů
pozink nebo plast. Lev−
ně. Tel. 604589329. RR
90021
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VZPOM
ÍN Á M E
VZPOMÍN
Je smutno bez Tebe
žít, nemá kdo poradit,
potěšit. Díky za to, čím
jsi pro nás byla, za
každý den, který jsi
pro nás žila.
Dne 16. 1. 2019 uply−
nul 1. rok od chvíle,
kdy nás navždy opus−
tila paní

Růžena Cízlová roz. Průchová
z Lub.

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe
žít, láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále
budeme mít.
Dne 5. února 2019
uplynul druhý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná manželka,
maminka, babička,
prababička a sestra,
paní

pana Antonína Boudy z Klatov.

Božena Slívová z Hoštiček.

Nikdy nezapomenou dcery a syn s rodinami.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají man−
žel, dcera Božena, synové Jaromír, Zdeněk
s rodinou a sestra Helena s rodinou. Za ti−
chou vzpomínku, kdo jste ji znali a měli ji rá−
di, děkujeme.

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel,
syn, dcera s přítelem a ostatní příbuzní. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Kdo byl milován, není
zapomenut.
10. února 2019 uply−
ne 30 let od chvíle,
kdy nás náhle opustil
pan

Josef Suda
z Plánice.

Čas mírní bolest, ale
nedá zapomenout.
Dne 17. ledna 2019
jsme vzpomněli 2.
smutného výročí, kdy
nás navždy opustil pan

Bohuslav
Vejvančický.

Utichly kroky tvoje, ale
obraz tvůj zůstává stá−
le v nás. Slzy nevrátí,
co osud vzal, ve vzpo−
mínkách s námi žiješ
dál.
Dne 1. 2. 2019 uply−
nulo 30 let od úmrtí
našeho tatínka, dě−
dečka a pradědečka

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy
nezapomene.
Dne 27. ledna 2019
uplynul 2. rok od chví−
le, kdy nás navždy
opustil pan

Josef Hess
ze Zdeslavi.
Za tichou vzpomínku děkujeme. Stále vzpo−
míná manželka a synové s rodinami.

Za tichou vzpomínku
děkují manželka, synové s rodinami a sestra.
Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění, a nikdo
z nás se nenadál, jak
rychle se vše změní.
6. února 219 uplynul 2.
smutný rok ode dne,
kdy nás opustil pan

Stále vzpomíná man−
želka, děti Radek, Dana a Jitka s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
Dne 15. února 2019
tomu bude 10 roků
ode dne, kdy nás na−
vždy opustila paní
Čas mírní bolest, ale
nedá nikdy zapome−
nout.
Dne 23. ledna 2019
uplynul 5. rok ode dne,
kdy nás opustil manžel,
tatínek a dědeček, pan

Růžena Šimánová,
rozená Kohoutová
rodačka z Horšic.

S láskou a s bolestí v srdci vzpomínají man−
želka a dcery s rodinami. Moc nám chybíš.

23. ledna 2019 to byl
rok, kdy zemřel můj
manžel

Emanuel Suchý.
S láskou vzpomínají
manželka, syn Pavel
s rodinou a bratr Fran−
tišek s rodinou.

Marie Pojarová rozená Zahrádková
ze Zahrádky
100 let a 24. dubna 2019 uplyne už 10 roků
od jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomíná dcera Mirka s ro−
dinou a ostatní příbuzní.
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S láskou a úctou vzpomíná manželka Jaros−
lava, dcera Dana a syn Bohumil s rodinami.

S láskou vzpomínají sy−
nové Vladimír, Jiří a
dcera Ivana s rodinami.

Vladislav Kubát z
Bystřice n. Úhlavou.

Dopracovaly pilné ru−
ce, utichlo navždy
předobré srdce. Oči−
ma drahýma se již ne−
podíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš.
Dne 20. 1. 2019 by se dožila paní

Bohumil Kudera
z Nalžovských Hor.

Dne 19. 1. 2019 uply−
nulo 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil

pan Jan Kanta
ze Zbyslavi.
S láskou a úctou
vzpomínají dcera a
syn s rodinami. Za ti−
chou vzpomínku dě−
kujeme.

Dobrý člověk nikdy
neumírá v srdcích
těch, kteří ho milovali.
Dne 5. února 2019
uplynuly 2 smutné ro−
ky od chvíle, kdy nás
opustil pan

Karel Šmalcl.
S láskou a s vděčností
stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
Za vzpomínku děkujeme.

25. ledna 2019 jsme si
připomněli nedožité
100. narozeniny

JUDr. Jiřího BÍLKA
notáře, muzikanta, So−
kola a čestného obča−
na města Klatov.
Prosím, vzpomeňte
s námi! Mgr. Alena
Václavovicová s rodinou.
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Jen kytičku na hrob
Vám můžeme dát, po−
kojný a věčný spánek
přát. Utichly kroky i Váš
hlas, ale obraz Váš
zůstane v nás.
Dne 21. 2. 2019 tomu
budou 3 roky od úmrtí
pana

Václava Hájka z Vícenic.
A dne 25. 7. 2019
uplynou 2 roky ode
dne, kdy nás navždy
opustila paní

Anna Hájková.
Stále vzpomíná dcera
a syn s rodinami.

Co osud vzal, to nevra−
cí, i když nám srdce kr−
vácí. Ta rána stále bolí,
zapomenout nám ne−
dovolí.
Dne 14. 2. 2019 by se
dožil 80. let pan

Miloslav Franěk
z Klatov.
S láskou vzpomíná manželka a synové s ro−
dinami.

Dobrý člověk neumírá
v srdci těch, kteří ho
milovali.
Dne 12. února 2019
uplyne sedmý smut−
ný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustila
moje drahá manžel−
ka, maminka, babič−
ka a prababička, paní

Dne 13. ledna 2019
uplynul první smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustila paní

Marie Nováčková
z Klatov
a dne 5. prosince
2018 uplynulo dlou−
hých 28 let od úmrtí
pana

Karla Nováčka
z Klatov.
S láskou vzpomíná
syn s rodinou. Všem,
kteří si vzpomenou
s námi, děkujeme.

Marie Bauerová z Klatov.
S láskou a úctou vzpomíná manžel a dcera
s rodinou. Děkujeme všem, kdo vzpome−
nou s námi.

To, že čas rány hojí, je
jen pouhé zdání, stále
je v srdci bolest a tiché
vzpomínání.
Dne 24. ledna 2019
uplynul první smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustila paní

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 7. 1. 2019 jsme vzpomněli 18. výročí
dne, kdy od nás odešla naše maminka, ba−
bička, praba−
bička, paní

Anna
Muchková
a dne 8. 2.
2019 vzpome−
neme 9. výročí
dne, kdy nás
opustil pan

Alena Kyliánová
z Břežan č. 30.
Všem přátelům a známým, kteří si vzpome−
nou s námi, děkuje manžel Zdeněk a dcery
s rodinami.

František Muchka ze Strážova.
Stále vzpomínají děti František, Stanislav
a Jiřina s rodinami a ostatní příbuzní.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích zůstaly nám…
Dne 14. ledna 2019
jsme vzpomněli páté−
ho smutného výročí,
kdy nás navždy opus−
tila paní

Jaroslava
Macháčková
z Babic
a zároveň 9. února
2019 vzpomeneme
nedožitých 87 let pana

Jak tiše žil, tak tiše
odešel, skromný ve
svém životě, velký ve
své lásce a dobrotě.
Dne 17. 1. 2019 uply−
nul druhý smutný rok
od chvíle, kdy nás
opustil pan

Josef Bureš
z Klatov.
Všem, kteří si vzpmenou s námi, děkují dcera
Anna s manželem, vnoučata a pravnoučata.

Smutný je domov, prázdno je v něm,
chybíš nám, Janičko, chybíš nám všem…
18. února 2019 uply−
ne 2. smutný rok ode
dne, kdy od nás na−
vždy odešla naše mi−
lovaná manželka, ma−
minka, babička, paní

Jana Tejčková
z Klatov.
S láskou vzpomíná
manžel s rodinou. Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Josefa Macháčka
z Babic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodi−
nami.

Dne 4. 2. 2019 uplynu−
lo 10 let od úmrtí pana

Jaroslava
Aichingera z Nýrska.
Rodina dìkuje všem za
tichou vzpomínku.
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Těžké bylo se s Tebou
loučit, ještě těžší je bez
Tebe žít. Čas ubíhá a
nevrací, co vzal, jen lá−
ska, úcta a vzpomínky
v
srdcích
zůstaly
nám…
Dne 9. února 2019
uplyne osmý rok od
úmrtí mého drahého manžela, tatínka a dě−
dečka, pana

Václava Motlíka z Plánice.
S láskou stále vzpomínají manželka Marie,
synové Václav a František s rodinami.

Tak jak z Tvých očí zá−
řila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 9. února 2019
uplyne 7. smutný rok,
kdy nás navždy opus−
tila naše drahá man−
želka, maminka, ba−
bička a dcera, paní

Anna Kohoutová
roz. Hulínová z Plánice.
S láskou vzpomínají manžel, dcery, syn, ma−
minka, vnoučata a ostatní příbuzní. Kdo jste
ji znali, vzpomeňte s námi.

Rozhled 1–2/2019

Dne 20. února 2019
uplyne 27 let od tragic−
ké smrti

Pavla Šiply z Bìšin.
Vzpomínají tatínek a
sourozenci s rodinami.

ešusy, čutory, lopatky, tor−
ny, telata, spacáky, apod.
Zájem máme o veškerou
vojenskou tématiku a vy−
bavení do roku 1950. Veli−
ce děkujeme za nabídky i
případné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.

Že čas rány hojí, je
jen pouhé zdání, stá−
le je v srdci žal a
smutné vzpomínání.
Dne 12. února 2019
uplynou 4 smutné ro−
ky od chvíle, kdy nás
opustil pan

KOUPÍM staré pivní lahve a
sklenice s nápisy pivovarů,
tel. 732170454, sběratel.
RR 90015

Josef Krejčí
z Horažďovic.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.
Co osud vzal, už ne−
vrací, i když nám srd−
ce krvácí. Kdo Tě měl
rád, vzpomene, kdo
Tě miloval, nikdy neza−
pomene …maminko.
Dne 19. února 2019
tomu bude první rok,
kdy od nás navždy
odešla paní

Karolína Lencová z Děpoltic.
Stále vzpomíná syn František s manželkou,
vnučka Marie a pravnučka.

Dne 14. února 2019
uplynou 3 roky ode
dne, kdy od nás na−
vždy odešel pan

Stanislav Malát
z Nýrska.
S láskou vzpomíná a
nikdy nezapomene
manželka a dcery s ro−
dinami.

Očím ses ztratil – ale
v srdcích zůstaneš
navždy…
Dne 4. února 2019
uplynulo 10 let od
chvíle, kdy nás navždy
opustil pan

Václav Domorázek
z Dlouhé Vsi.

Odešla jsi, utichl dům i zahrada, není, ma−
minko, za tebe náhrada.
Dne 2. února 2019
uplynul první smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná maminka,
babička, prababička
a teta, paní

Emilie Kolářová
ze Smrkovce.
Děkujeme Ti za lásku, cos nám dala, půl
našich srdcí jsi s sebou vzala. S láskou a
úctou vzpomínají dcera, syn a neteře s ro−
dinami.

Dne 30. ledna 2019
by se pan

Josef Vejlupek
z Klatov
dožil 100 let. Byl čs.
zahraničním letcem,
bývalým příslušníkem
RAF, účastníkem bojů
za svobodu ČR na
světových válčištích v letech 1939–1945,
povýšený v roce 1991 do hodnosti plukov−
níka ve výslužbě.
Vzpomínají dcery Pavla a Linda, synovec
Josef.

S láskou stále vzpomí−
nají manželka, dcery, vnoučata Tereza,
Radek, Ondra, Alice a pravnuk Sebastian.

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté stropní
panely 6 x 1 m, dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň a
okolí. Možnost naložení a
zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 190027

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.
Dne 4. 2. 2019 uply−
nulo 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opus−
tila paní

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak, ce−
na dohodou. Dále nakladač
ozn. 500 za traktor s drapá−
kem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 190028

Anna Krouparová
z Janovic
nad Úhlavou.
S láskou vzpomíná manžel Václav, syn
Milan a dcera Hana s rodinami.
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PRODÁM ocelovou nádrž z
vagonu 20 m3, vhodná na
jímku nebo na vodu.
604867469
Tel.:
604867469 PM 190029

VOJENSKÉ muzeum se za−
měřením na okupaci a
osvobození
západních
Čech pro doplnění expozi−
ce vykoupí za velice slušné
ceny: Vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily. Dále chladné zbra−
ně – Kordíky, dýky, tesáky,
šavle, kordy, bajonety,
apod. Dále uniformy, letec−
ké bundy, maskované oble−
čení, převlečníky, pláštěn−
ky, celty, stany, nebo dílce,
čepice, kalhoty, saka, boty,
holínky a pod. Dále výstroj
− helmy, dalekohledy, opti−
ky, vysílačky, vyznamená−
ní, odznaky, opasky, pře−
zky, pouzdra na pistole,
plyn. masky, zásobníky,

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře
zaplatí za plechové cedule,
plakáty, staré pohlednice
či určené fotografie do ro−
ku 1945, uvítám sbírku či
pozůstalost, po dohodě
mohu přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 90036
KOUPÍM housle, violu vio−
loncello, kontrabas v jakém−
koliv stavu i popraskané ne−
bo jinak poškozené. Tel.
728279034. RR 90073
KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a pohra−
niční stráže do r. 1970
maskované oděvy, sa−
ka, čepici, rajtky, vyzna−
menání za obranu vlasti
a za službu vlasti, od−
znak NB, odznaky vzor−
ných vojáků do r. 1960
– až 3000 Kč, pilotní
odznaky, odznaky vo−
jenských učilišť, těžítka
ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké
uniformy a vše z pozůs−
talosti po pilotech apod.
Tel.: 721730982. PM
190003

KOUPÍM Vari sekačku pou−
ze lištovou s prsty na proti−
běžku a motor dvoutaktní.
Tel.: 606231922. RR 90079
SBĚRATEL, ne překupník
koupí jakékoliv staré helmy
– vojenské, hasičské, poli−
cejní, četnické, motocyklo−
vé, vycházkové, nebo jen
černé plechy z hasičáren,
dále četnické buřinky, čás−
ti, díly, odznaky, kokardy a
podobně. Velmi dobře za−
platím. Tel: 731454110.
KOUPÍM svářečku TIP−KS
nebo Triodyn i se závadou
na opravu, traktor Fendt
2válec nebo 25 Zetor (nebo
jen
motor).
Tel.:
721803621. RR 90081
KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho dru−
hu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve špat−
ném stavu. Nebo jen příslu−
šenství. Dále koupím trafa,
domečky a vše co souvisí
se
železnicí.
Tel.:
731064361. PM 190056

KOUPÍM LP gramofonové
desky, větší množství nebo
sbírka vítána. Přijedu.
Tel.:721 442860 stačí pro−
zvonit. PM 190002
KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211. PM
190032
KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do roku výroby 1950,
reklamní cedule, mo−
saznou pumpičku, staré
lampy, zvonky, starého i
nepojízdného Pionýra,
moped S11, S22, JA−
WETA i na náhradní díly,
Škoda 120 a Škoda
130,Škoda 1000 MB,
Škoda Octavia, náhradní
díly, celé auto i vrak. Též
náhradní díly na ČZ 250
typ 513 motocros, Ja−
wa panelku nebo kývač−
ku, pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, do−
bové prospekty. Tel.:
721730982.
PM
190004

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 190033
NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP − RENOVACE −
(chromovaný, dýhova−
ný, selský), lustry, lam−
py, obrazy, hračky, ho−
dinky, vyznamenání, od−
znaky, a jiné. Možnost
vyklizení celé pozůsta−
losti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM
190012

KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký te−
sák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za budová−
ní vlasti aj. ČSSR vyzna−
menání, kovový model dě−
la, tanku, automobilu, par−
ní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 190023
STARÉ fotoaparáty (Flexa−
ret, Mikroma, Stereomikro−
ma, Leica, měchové aj.) ,
náramkové a kapesní ho−
dinky, barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky, pa−
nenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakeli−
tová autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698. PM
190024
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KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, chromové lustry
a lampičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic, fi−
gurky zvířátek, svícny, ob−
razy, kresby, i samotné rá−
my, hodiny, lampová radia,
staré housle, violu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice, odznaky a starou
bižuterii. Tel.: 603872698.
PM 190025
STARÉ HRAČKY vyr. do r.
1980 – např. autíčka, buldo−
zery, bagry, vesmírná vozid−
la, vláčky, vše na klíček ne−
bo bez, na dálkové ovládání,
dále starý betlém, loutkové
divadlo, samostatné loutky,
hračky můžou být poškoze−
ny. anet.a29@seznam.cz
tel.603512322 PM 190018
KOUPÍM uniformy četnict−
va, policie – Rakousko −
Uhersko, SNB, RG, cedule
četnické policejní stanice aj.
Foto, bodák, odznak NB.
Tel.: 728347491. PM
190005
KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku− AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU
i v nálezovém stavu. Tel.:
728209526. PM 190006
KOUPÍM Babetta Stella i po−
škozená – nepojízdná. Tel.:
724005187. PM 190007
KOUPÍM staré plechové šla−
pací autíčko i poškozené,
nekompletní. Děkuji. Tel.:
721127427. PM 190060
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KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové hrn−
ce, hodiny na zeď, hodinky
na ruku, dětské plechové a
bakelitové hračky, obrazy,
rádia, sklo, figurální porce−
lán a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již
nehodí. Platím ihned – dě−
kuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 190010
Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
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Poděkování
Děkujeme celému kolektivu 1. stanice Domova pro
seniory, Podhůrecká 815, Klatovy, za vzornou péči
o naši nemocnou maminku Annu Benešovou, kte−
rá tiše odešla 9. 1. 2019.
Dcera a syn s rodinami.

Poděkování
Tímto děkujeme celému personálu LDN – léčeb−
na dlouhodobě nemocných Domažlické nemocni−
ce za velmi profesionální, citlivou a obětavou péči
o naši onkologicky léčenou babičku Jaroslavu
Przeczkovou, která zde zesnula dne 2. 12. 2018
po dlouhé těžké nemoci.
S úctou a s velkým poděkováním
manžel Jan Przeczek a rodina.
nosti co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr i
jen díly na tyto moto! A růz−
né jiné věci, které již nepo−
třebujete. Tel.: 737903420.
PM 190011
VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou−
pím veškeré staré pojízdné,
nepojízdné veterány, motor−
ky, Pionýry, mopedy, moto
kola, vraky, torza i náhradní
díly – blatníky, rám, motory,
sedla, nádrže, plechařinu,
tachometr, řídítka, moto hel−
mu, plechovky od olejů a
různé jiné moto věci. Nabíd−
něte. Tel.: 605080878.PM
190009
KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
bakelit. rádio Talisman, Phi−
lips, Telefunken aj. Staré ho−
diny, hodinky náramkové a
kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Porcelá−
nové a kovové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do r.
1960. Vykoupím i celou
sbírku nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
E
m
a
i
l
:
antikvs@seznam.cz.PM
190020
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PRODÁM zahrádku 400 m2
Klatovy Na Markytě, elektři−
na 380 V, oploceno, možno
postavit
chatu,
tel.
602441949.
Koupím les s pozemkem.
Stáří ani výměra nerozho−
duje. Horší stav nevadí.
Platba hotově. 773585290.
RR 90038

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený i
po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 90082
PRODÁM zahrádku Na Mar−
kýtě v Klatovech 400 m2,

elektřina. Cena 200.000 Kč.
Tel.: 602441949. RR 90089
PRODÁM zahrádku Na Mar−
kýtě v Klatovech 600 m2,
elektřina. Cena 300.000 Kč.
Tel.: 602441949. RR 90089
PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykoupí−
me vaši chalupu či chatu v
okrese Klatovy a Domažlice.
Podmínkou pouze vlastní
pozemek a zavedená elektři−
na. Peníze vyplácíme do tří
dnů. Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 190046

DARUJI celkem 41 knih
autorů H. Sienkiewicz, A.
Dumas, V. Hugo, A. Jirásek,

M. Šolochov, L. N. Tolstoj.
Volejte prosím mezi 8–10
hod. Tel.: 606907141. RR
90078
EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a
zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup želez−
ného
šrotu.
Tel.:
604867469. PM 190031

PRODÁM zimní kola 215/65
R16 na Volkswagen, Škoda.
Koupím elektrické kolo. Tel.:
603235358. RR 90056
PRODÁM Škoda Fabia 1.2
HTP Elegance, 47 kW,
11/2005, 2. majitel, 184
tkm, r. 2017 GO motoru a
nová baterie, manuální kli−
matizace, tažné zařízení,
4ks ocel. disků a zimní

pneu. Cena 38.000 Kč, Su−
šice, tel.: 606740175. RR
90006
TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž,
www.e−
taznezarizeni.cz,
tel.:
775104121. RR 90048

KOUPÍM Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové
náhradní díly. Na SMS od−
povím 603535061.
PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální převo−
dovka. Tel.: 736139113 PM
190030
KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI
i bez STK nebo i bez SPZ –
dokladů. Děkuji. Tel.:
605111671. PM 190061

Sběratel koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou doku−
mentaci aj. Přijedu a
zaplatím na místě. Na−
bídněte, určitě se do−
mluvíme.
Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR90001

Najdu Tě? Je mi 26 let,
jsem středoškolsky vzděla−
ný, štíhlý, sportovně zalo−
žený. Hledám milou sym−
patickou slečnu ve věku
18–30 let. Hledám přítelky−
ni na společně strávené
chvíle. Tel.: 739956682.
RR 90014
SEZNÁMÍME Vás s mužem
z Bavorska. www.vdejse−
dobavorska.cz 720409101.
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44 PLZEŇÁK, prý pohledný,
pohodář, dítě ve střídavé
péči, vlastní zázemí, hledá
pohlednou, štíhlou ženu pro
vážné seznámení a vztah. Za
SMS
děkuji.
Tel.:
607814372. PM 190062

59LETÝ muž, nekuřák, ab−
stinent hledá nezadanou že−
nu nekuřačku ve věku 36–
58 let pro vážné seznámení,
společný rodinný život. Ne−
hledám majetek ani finanční
zabezpečení. Výhodou: ma−
lé dítě v péči, popř. těhotná
či toužící po společném dí−
těti. Podmínkou: bydliště v
dosahu vlaku, ochota po se−
známení se přistěhovat, vel−
ký zájem o sex. Nabízím lá−
sku, věrnost, oporu, po−
moc. Ozvi se, lásko, nebu−
deš litovat. Tel.: +420
705404111. RR 80379
PŘÍJEMNÝ 20letý mladík z
Klatov 194/90 hledá něžnou
slečnu na přátelství a více,
pouze volat po 17. hod.
737130681. RR 90016
SYMPAT. 61/170, rozv.
mlad. vzhledu, zajištěný,
hledá elegantní, dominantní
paní. Na krásné chvíle i ži−
vot. Souznění duší. Horšov−
skotýnsko. Pište SMS. Tel.:
607293848. RR 90042
SAMOTA je pro samotáře,
partnerství je pro dva, pojď,
zkusíme to znova. Já 46letý
ze Sušicka s tel. č.
723252803. RR 90052
44LETÝ muž hledá nezada−
nou štíhlejší ženu na vážné
seznámení, Domažlicko +

okolí. Tel.: 723923750. RR
90055
POHODOVÝ,
štíhlý
47/168/65 kg hledá štíhlou
dívku, ženu i starší, která je
taky sama a chybí ji něžný
dotek, pohlazení a hezké po−
povídání u kávy, můžu na−
mazat i záda. Uvítám
dlouhodobý přátelský vztah,
schůzky bez narušení sou−
kromí, piš kdykoliv na mo−
bil. SMS, tel.: 722512502 –
Klatovy a okolí, DO, Sušice,
HOR. RR 90075
HLEDÁM hodnou ženu štíh−
lé postavy. Já 55/170/70.
Tel.: 721050036. RR 90076
MUŽ 177/75/46 hledá po−
hodovou ženu štíhlé postavy
na milenecký nebo vážný
vztah. Klatovsko. PS: Naj−
du? Tel.: 703500341. RR
90084

HLEDÁM muže pro společ−
ný život, tolerantního, upří−
mného, nekuřáka, rekreač−
ního sportovce, který se rád
toulá nejen po horách. Jsem
štíhlá 60/170. Klatovy a
okolí – není podmínkou. Od−
povědi prosím písemně do
redakce. RR 90070
VĚŘÍM, že touto cestou pot−
kám sympatického muže,
se kterým najdeme společ−
nou radost třeba při turisti−
ce, na lyžích, na památ−
kách, časem snad i v den−
ních povinnostech a v roli
prarodičů. Budu velmi potě−
šena, pokud mi do redakce
upřímně odpoví pán vyšší
postavy kolem 60 let. Děku−
ji. RR 90083

PROVÁDÍM veškeré zed−
nické práce – nahazování,
štukování, malování, re−
konstrukce bytového jádra,
bourací práce, obklady,
dlažby a další práce dle
domluvy. Plzeňsko, Klatov−
sko, Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 90004

KLÁŠTERKA – revize komí−
nů a kotlů. Tel.:
604871028. RR 90005

52/178 MUŽ z Plzně rád po−
zná hodnou ženu ve věku
42−51 let, která také hledá
lásku a touží po fungujícím
vztahu. Jsem nekuřák. Tel.:
737903420. PM 190008
52/180 sportovního typu
hledá ženu – pohodářku,
nejlépe jako spolucestující
do Egypta. Zn. : Není pod−
mínkou. Tel.: 607467062.
PM 190057

NEKUŘAČKA hledá přítele
75–80 let, který je také sám.
Z PM a okolí. Mám ráda pří−
rodu, cestování, zahradu.
Odpovědi zasílejte do redak−
ce pod č. inz. PM 190001.
Zn. Spolehlivá

TETOVACÍ SALON Svoboda
Klatovy, Vídeňská ul. 2 při−
jímá objednávky na tel.
735 867 211, alessvobo−
da1980@seznam.cz. Tetu−
jeme i v sobotu a neděli.
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ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí
rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
90077

ZAPŮJČÍM štípačku dřeva –
9 tun síla, svislá, až 1,2 dél−
ka polen. Cena 450 Kč za 1
den, při více dnech 350
Kč/den. Kauce 5.000 Kč.
Domažlice.
Tel.:
727822581. RR 90011
SPOLEČNÍK pro ženy. Pl−
zeňsko a okolí. Tel.:
723930175. RR 90012
JIRKA 46 let, nabízím ma−
sáž celého těla za 300 Kč.
Domažlice. Volej tel.
722926584. RR 90026

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábko−
vá, tel.: 608117789. RR
90044
NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trávy
a údržbu i realizaci zahrad.
Tel.: 606943086. RR
90062

DOUČUJI český jazyk. Uči−
telka českého jazyka v dů−
chodu – Klatovy. Tel.:
704089056 – volat kolem
20. hod. RR 90064
NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňova−
cí drenáže okolo domů, pří−
padně zemědělské drenáže,
terénní a zahradní úpravy.
Dále nabízím ukládku zemi−
ny i větší množství cca
3000 tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při vět−
ším množství sleva až na 55
Kč/t. Plzeň, Klatovy. Přešti−
ce. Tel.: 603383211,
604867469. PM 190034
STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
190050
KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vyjed−
náme maximální SLEVU! A
nezaplatíte ani korunu navíc!
Více
na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte
zdarma
na
800888957. PM 190052

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje Vaší situaci a
najde optimální řešení. Dů−
ležité je nebát se a začít jed−
nat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190049
HOTOVOSTNÍ PŮJČKY!
Ihned vyplácíme 2000−
8000 Kč! Netřeba účet!
Stačí OP ČR, příjem.
Pražská 41, Plzeň, PO,
ST, PÁ 10−16 h, t.:
605760958. KŘI PM
190022

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná
realitní kancelář v Plzeň−
ském kraji Vám vyplatíme až
80 % kupní ceny vaší nemo−
vitosti předem. Peníze máte
na účtu do 24 hodin. Nesli−
bujeme – garantujeme. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE
ZDARMA
800737309. PM 190051

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost. Pl−
zeň. Volat 7−22 hod na tel.:
773153057. KŘI PM
190058
ZDRAVÍM příjemné pány
sexu chtivé. Tento měsíc
krásná slevička. Pohledná,
štíhlá, ale vnadná v dis−
krétním bytečku. Od 9 do
17 hod., tel.: 603773286.
KŘI PM 190059
SYMPATICKÁ baculka ve
zralém věku nabízí erotic−
kou relaxaci, příjemné od−
reagování, milování, orá−
lek bez a další erot. služby
ve svém bytečku v Plzni.
Diskrétně! Tel.: 607412325
KŘI PM 190063
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