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Milí čtenáři,
nevím, který
z latinských
klasiků to kdy−
si prohlásil,
ale letos jsem
si opět v lednu
uvědomil, jak
hlubokou měl
pravdu se svým: Nic nového pod slun−
cem. Ano opravdu, vše již tu bylo, jen
naše paměť není dost velká.
Víte dobře z mých předchozích úvodní−
ků, že se rád věnuji počasí, jako feno−
ménu, který má velmi zásadní vliv na
spokojenost lidí a na mnohé obory lid−
ské činnosti. V posledních letech, po−
kud si dobře pamatuji, nás začátek roku
vždy dost překvapil průběhem počasí.
Buď byl leden nezvykle teplý, nebo zase
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extrémně chladný, často však bez sně−
hu. Zdá se, že první letošní měsíc byl
z tohoto pohledu příjemně neutrální. Te−
ploty se pohybovaly ve snesitelném
intervalu od −5 do +5 a kdo si vyjel na
Šumavu, měl šanci užít si dost sněhu
na běžkách a při chladnějším počasí
i sjezdovkách. Protože kovidová doba
nám mnoho jiných sportovních aktivit
svobodně provozovat nedovoluje a kaž−
dý touží nadechnout se alespoň o ví−
kendu čistého vzduchu plnými doušky,
největší zátěží jsou plná šumavská par−
koviště a nedostatek volně přístupných
toalet. Pro domorodce to je také větší
nápor na jejich toleranci, ale zase pro
mnohé možnost více si vydělat.
Letošní leden se naštěstí, díky dosa−
vadní vakcinaci, nebo proto, že virus
C19 je na konci svého vývoje a sám se
ničí, nezařadil mezi ty nejhorší měsíce z
pohledu nemocnosti. Naopak se počty
těžce nemocných mírně snižují. Může−
me si jen přát, aby tento trend pokračo−
val i nadále. Podle častějších demon−

strací se zdá, že úměrně s ubývajícím
nebezpečím této nemoci přibývá odpůr−
ců čím dál častější vakcinace a přede−
vším její povinnosti. Covid snad ne−
ovlivní ani zábavu, která se k nám vrací
každé čtyři roky. V únoru se milovníci
zimních sportů mohou těšit na nastáva−
jící ostře sledovanou zimní olympiádu
v Pekingu a jen si přát, aby naše spor−
tovní naděje neskolil virus a úspěšně
reprezentovaly naši vlast.
Příliš změn jsme se zatím nedočkali
od nové vládní pětikoalice, která vytvo−
řila tři nová ministerstva, nakoupila no−
vá auta, přibrala nové vládní úředníky a
poradce, rozšířila počet místopředse−
dů ve sněmovně, uvažuje o zvýšení
rozpočtu na české předsednictví v EU
a o zvyšování spotřební daně, ale co
se zvyšováním cen energií a zvyšující
se inflací bude dělat, zřejmě neví. Po−
dle mě trošku zbytečně svou podříze−
nost úředníkům EU zvýraznila nová
předsedkyně PS Markéta Pekarová
Adamová umístěním vlajky EU v jed−

nacím sále PS. Mnohým to jen při−
pomnělo dobu německého Protektorá−
tu BuM, kdy na všech úřadech v Če−
chách musela vlát říšská vlajka.
Únor, který je před námi, by měl být po−
dle mnoha lidí ještě lepším měsícem,
než byl leden. Podle znalců astrologie
bude přát především lidem ve znamení
Raka, ti mají šanci na nový vztah nebo
upevnění stávajícího, Berani se mohou
těšit na profesní úspěchy a Panny na
příliv sebevědomí a nové finanční mož−
nosti. Protože dojde k takzvanému sex−
tilu mezi Jupiterem, hvězdou štěstí,
a Uranem, hvězdou změny a revoluce,
mělo by to přinést již v tomto měsíci pro
společnost více uvolnění, svobody a
prostoru k nadechnutí a rozvoji podni−
kání. Tak uvidíme a snad se máme na
co těšit.
Příjemné čtení Rozhledu a ve zdraví
překonání útoků mrazu, virů a dalších
nepříjemností a radostnou mysl v oče−
kávání nového jara a jistě lepšího roku
vám přeje Karel Bárta, šéfredaktor.
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Divoká prasata
s GPS vysílačkou
Desítka divokých prasat loni dostala
v Národním parku Bavorský les oboj−
ky s GPS vysílačkami. Sledování je−
jich pohybu už přináší první zajímavé
poznatky. Obojkovaná zvířata překo−
návají velké vzdálenosti mezi národ−
ními parky Šumava a Bavorský les a
jejich okolí. V jednom
případě prase za den
ušlo 18 kilometrů
z Bavorska do Národ−
ního parku Šumava.
Sledování akčního
rádia prasat a jejich
migračního chování je
důležité k přípravě
opatření a prevenci
proti šíření afrického
moru prasat. „Zatím
skoro nic nevíme
o jejich chování, když je na hřebenech
vysoká sněhová pokrývka. Problém je
v tom, že pokud se při výpočtu poten−
ciálně uzavřených oblastí podcení ve−
likost jejich teritoria, nebo pokud se
přehlédne místní migrace, mohou na−
kažení divočáci uniknout a rozšířit ná−
kazu dál,“ říká vedoucí projektu Prof.
Dr. Marco Heurich.
4

Už první výsledky ukázaly, že bachyně,
která byla obojkovaná v údolí Resch−
bachu v nadmořské výšce kolem 900
m n. m., během krátké doby vystoupa−
la do oblasti pramenů Vltavy a dokon−
ce až na vrchol Černé hory v 1316 m
n. m.! Jiné prase obojkované na kótě
Sulzriegel u Zwie−
selu přešlo přes
hranici u Medvě−
dích jam a došlo
až k Poschinge−
rovu Dvoru u Ja−
vorné. Ochrana
před prasečím
morem bude tedy
jednoznačně vy−
žadovat přeshra−
niční koordinaci.
„Velkou pomocí
je pro nás zapojení myslivců i majitelů
honiteb v okolí NP Šumava, kteří nám
zasílají fotky ze svých fotopastí, na
kterých jsou zachycená obojkovaná
prasata. Zároveň žádáme všechny
lovce v regionu o ohleduplnost, aby
tato divoká prasata, nelovili,“ říká ko−
ordinátor Česko−bavorské spolupráce
NPŠ Pavel Bečka.
(np)
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PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokátka
JUDr. Judita Jakubčíková

Jsem 3 měsíce rozvedená. Společně s bývalým manželem
jsme vychovali 3 děti, které jsou již dospělé a mají své ro−
diny. Bývalý manžel se „chytl“ kamarádů, každý večer se
s nimi schází a já jsem zůstala zcela opuštěná. Vždy jsem
byla velmi aktivní, pracovitá a nikdy jsem nechtěla od niko−
ho nic zadarmo. Nyní jsem již ve starobním důchodu a
mám velké zdravotní potíže. Velmi špatně a pomalu se po−
hybuji a bolí mně fakticky celé tělo. Po těžké práci, kterou
jsem vykonávala celý život jako uklízečka, již nemám dost
sil, abych si našla ještě zaměstnání a to ani na krátkou do−
bu. Prosím, sdělte mi, zda mám právo požadovat od býva−
lého manžela výživné, když jsme rozvedeni. Mám totiž po−
měrně nízký důchod, který mi na všechno nestačí a děti
příliš nepomáhají.
Vážená paní,
není mi jasné, co bylo důvo−
dem vašeho rozvodu s býva−
lým manželem. Pokud v roz−
sudku, kterým bylo ukončeno
vaše manželství, je uvedený
důvod, pak je třeba se na něj
řádně zaměřit.
V případě, že by vaše manžel−
ství skončilo např. z důvodu,
že Váš manžel byl alkoholik
nebo Vás bil či jinak týral, pří−
padně hrál hazardní hry či ji−
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nak se choval k Vám negativně
a toto je obsaženo v rozvodo−
vém rozsudku,pak zcela jistě
byste nárok na výživné měla
mít.
Pokud ovšem soud nezjistil,
resp. nezjišťoval důvody a oba
jste se chtěli rozvést bez dal−
ších skutečností (bez uvedení
důvodů), pak Vám výživné
zcela jistě nepatří.
V ustanovení § 760 odstavec
1 občanského zákoníku je

uvedeno „ne−
ní−li rozvede−
ný
manžel
schopen sám
se živit a tato jeho neschop−
nost má svůj původ v manžel−
ství nebo v souvislosti s ním,
má vůči němu jeho bývalý
manžel v přiměřeném rozsa−
hu vyživovací povinnost, lze−li
to na něm spravedlivě požado−
vat, zejména s ohledem na věk
nebo zdravotní stav rozvede−
ného manžela v době rozvodu
nebo skončení péče o společ−
né dítě rozvedených manželů“.
Při rozhodování o výživném a
též o jeho výši vezme soud do
úvahy, jak dlouho jste byli
s manželem spolu, jak dlouho
jste rozvedeni, dále také jestli
jste si mohla najít po rozvodu
přiměřené zaměstnání a neuči−
nila jste tak, nebo zda jste žila
střídmým způsobem života a
také zda nyní máte možnost vy−
konávat alespoň nějakou práci.
Je samozřejmě velmi důležité

i to, jaký je zdravotní stav Va−
šeho bývalého manžela, zda
ještě pracuje nebo pobírá
starobní či jiný důchod atd.
Vy se s manželem můžete
pokusit dohodnout, zda chce
dobrovolně a bez zásahu sou−
du přispívat Vám na výživné a
pokud se dohodnete, je třeba
sepsat alespoň jednoduchou
dohodu, kterou oba (nejlépe
před svědkem) podepíšete ne−
bo vaše podpisy si necháte na
poště či na jiném úřadě úředně
ověřit.
Jako uklízečka jste jistě nemě−
la jednoduchou práci a pokud
se k tomu přidal i stres nebo
dokonce domácí násilí, pak
i tyto skutečnosti by měly mít
vliv na stanovení výživného pro
Vás.
Nutno říci, že toto výživné, po−
kud by Vám ho i soud přiznal,
by Vám mohlo být vyplácené
po dobu 3 let. Pokud by
ovšem soud Vám přiznal právo
rozvedeného manžela na vý−
živné, pak pokud byste uzavře−
la nové manželství, by toto vý−
živné zaniklo.
Přeji Vám, ať s bývalým man−
želem uzavřete dohodu.
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Brambory vypěstované na vlastní
zahrádce – snadno obnovitelná tradice
Pěstitelská doporučení kterak vy−
pěstovat brambory na zahrádce
jsme uvedli v loňském článku. Člá−
nek umístíme na naše webové strán−
ky, abyste jej mohli kdykoliv najít.
Dnes se zaměříme na vlastnosti odrůd,
protože není brambora jako brambora.
Prvním důležitým kriteriem pro výběr
odrůdy je vegetační doba. Délka vege−

tační doby je období od vzejití rostlin
do odumření natě. Tím dochází při−
rozeně i k zrání hlíz, bramborám se
zatáhne slupka a jsou díky tomu při−
pravené na dlouhodobé skladování
např. ve sklepě. U odrůd s nejkratší
vegetační dobou, správně popisova−
ných jako „velmi rané“, je tato doba
nejkratší. Pokud hodláme brambory

spotřebovávat již v letním období pří−
mo ze záhonu, je tato doba určená do−
statečnou velikostí brambor a bývá
dosažena již mezi 80 až 90 dny od
vzejití. Pokud tedy velmi rané odrůdy
zasázíte již v březnu a navíc předklíče−
né, je předpoklad, že si dojdete nako−
pat brambory k obědu již začátkem
července. Další ranostní kategorie ra−

né, polorané, pozdní se od seber liší
cca o 2 týdny vegetace a jsou již ve−
směs všechny určené po dozrání
k dlouhodobému skladování ve sklepě
či prostoru, kde je teplota okolo
5 stupňů nad nulou.
Druhým kriteriem je varný typ bram−
bory. Je dán odrůdou a dělí se na
3 hlavní kategorie:
Varný typ A – brambory velmi pevné
konzistence s nízkým obsahem škro−
bu, určené hlavně na výrobu salátů, či
pečení v troubě. Při delším vaření se
nerozváří, ale nejsou vhodné například
na knedlíky nebo bramborovou kaši.
Varný typ B – brambory střední tu−
hosti, vhodné jako přílohové brambo−
ry ať již vařené, či šťouchané. Hodí se
lépe i na výrobu knedlíků a kaší.
Varný typ C – velmi moučnaté bram−
bory vhodné na kaši, knedlíky, smaže−
né výrobky, ale mají své příznivce i ja−
ko vařená příloha k masu.
Samozřejmě existují i přechodné typy
A/B a B/A, které mají blíže k prvnímu
uvedenému a v použití v kuchyni jsou
univerzálnější.

Proč vždy zdravou sadbu?
Stejně jako všichni živočichové
i brambory mají své virové choroby.
Nejtěžší virové choroby jsou na rostli−
ny přenášené mšicemi, a pokud si ně−
kolik či více let po sobě vysazujete
drobné hlízy přebrané z loňské úrody,
můžete pozorovat postupné snižování
výnosu. Je způsobeno stále větším
napadením virózami. Tomu se ubrání−
te pravidelnou obměnou sadby za
zdravou, jejíž proces uznávání je kon−
trolování státními orgány. Pokud kou−
píte uznanou sadbu opatřenou návě−
skou, bude tato kritéria splňovat, tím
máte zaručen nejvyšší výnos při stej−
ném úsilí.
Vesa Velhartice prodává sadbu pěsti−
telům již od 5 kg balení. S tímto bale−
ním je možné posázet přibližně 16
metrů čtverečních (záhon o 4 x 4 met−
rech). Další možností je již větší ceno−
vě výhodnější balení o 25 kg. Prodej
probíhá od pondělí do pátku od 7:00
do 15:00 hodin. Zahájení prodeje od
15. 2. 2022.
Po zkušenostech našich zákazníků
můžeme vřele doporučit odrůdy se žlu−
tou slupkou Bohemia, Jasmína, stálici
s červenou slupkou Red Anna a novin−
ky Jindra, Gabreta. Ve velmi raném sor−
timentu Suzan, Mariannka a Primaro−
sa. Sledujte naše webové stránky
http://www.vesa−velhartice.cz/ a Fa−
cebook.
Váš kolektiv VESA
6
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Příští Rozhled vychází 2. 3. 2022
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Na Střední průmyslové škole v Klatovech jsme slyšeli:

O techniku je mezi dětmi stále větší zájem
Střední průmyslovou školu Klatovy
navštívila náměstkyně hejtmanky
pro oblast školství a sportu Plzeň−
ského kraje Mgr. Radka Trylčová,
vedoucí odboru školství, mládeže a
sportu JUDr. Jaroslava Havlíčková
MBA a bývalý absolvent SPŠ Klato−
vy, toho času děkan Fakulty strojní
Západočeské univerzity v Plzni, doc.
Ing. Milan Edl, Ph.D.
O průběhu návštěvy jsme hovořili s ře−

ditelem klatovské průmyslové školy
Ing. Bohumírem Kopeckým.
n O čem se nejvíce diskutovalo, pa−
ne řediteli?
O spolupráci naší školy se Západoče−
skou univerzitou ohledně aktivity Dět−
ská technická univerzita, která probíhá
již třetím rokem. Cílem tohoto nápadu
je přivést k technice děti od útlého vě−
ku cca 7 let až po druhý stupeň zá−
kladní školy.

„Plánujeme další investice do rekonstrukcí strojírenských a elektrotechnických
laboratoří,“ sděluje ředitel SPŠ Klatovy Ing. Bohumír Kopecký (první zleva)
radní Plzeňského kraje Mgr. Radce Trylčové a děkanovi Fakulty strojní doc. Ing.
Milanu Edlovi Ph.D.
n Jak se na projektu podílí vaše škola?

Poskytujeme učebny, vybavení a lekto−
ry z řad našich učitelů. U nás například
probíhají kroužky, na kterých se děti
seznamují s robotikou, se základy ko−
voobrábění a s modelováním na počí−
tači. Naší snahou je rozdmýchat v dě−
tech nějakou jiskřičku zájmu o technic−
ké obory. Věříme, že mnozí z nich díky
tomu jednou přes naši Střední průmys−
lovou školu skončí třeba právě na
Strojní fakultě v Plzni. Osobně si mys−
lím, že o techniku je mezi dětmi zájem,
takže naše snaha není marná.
n Návštěva také ocenila vaši spolu−
práci s Domem dětí v Klatovech.
To je další naše iniciativa, jak zvýšit zá−
jem o techniku u dětí. Například u nás
probíhají kroužky elektrotechnický, ko−
vojunior a robotika. Zaměřujeme se na
děti, které mají chuť se technice věno−
vat a jednou snad rozšíří řady našich
žáků. V této souvislosti probíhá v sou−
časné době na naší škole závěrečná
fáze dokončení projektu Polytechnické
centrum. Jedná se o vybudování dvoji−

ce interaktivních laboratoří včetně mo−
derního vybavení, kde se budeme sna−
žit formou ukázkových hodin sbližovat
děti s technickými obory a s polytech−
nikou obecně. Polytechnické centrum
by mělo být v provozu od září 2022 a
k jeho využití budeme zvát děti od ma−
teřských škol až po žáky druhého stup−
ně. Chceme ukázat veřejnosti, že tech−
nika je hezký a zajímavý obor.
n Jak dalece se to daří se většinou
ukáže v době, kdy se žáci devátých
tříd rozhodují, jakou školu si vybrat.
U nás je výběr tradiční jak u učebních,
tak i maturitních oborů. Dokonalý pře−
hled všichni zájemci najdou na našich
webových stránkách www.spskt.cz.
Meziročně jsme zaznamenali nárůst
počtu žáků a věříme, že k němu dojde
i letos. Přihlášky je možné podávat do
1. března a v polovině dubna jsou přijí−
mací zkoušky. Pro dojíždějící žáky na−
bízíme ubytování hotelového typu na
našem domově mládeže, kde jsou ješ−
tě volné kapacity. Stravovat se žáci
mohou ve školní jídelně.
(re)
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TEPELNÁ ÈERPADLA odstavují PLYNOVÉ KOTLE
Ve druhé polovině minulého roku
došlo k výraznému zvýšení cen
energií a především zemního plynu.
Zákazníci odmítají nadále platit
neúnosné náklady za plynové to−
pení, a proto od nás chtìjí tepelná
èerpadla. Obèas se však ptají, zda
jim tepelné èerpadlo vytopí dùm i ve
velkých mrazech. Ujišujeme Vás,
že pøi správnì navrženém výkonu je
tepelné èerpadlo schopno Vaše stá−
vající kotle plnì nahradit.
Než se ale rozhodnete pro urèitý typ
tepelného èerpadla, je nezbytné po−
soudit Váš stávající otopný systém.

Podlahové vytápìní je pro všech−
na tepelná èerpadla nejvhodnìjší
a systém získávání tepla z vnìjšího
prostøedí je nejúèinnìjší.
Velmi èasto se však tepelná
èerpadla instalují do stávajících ra−
diátorových otopných soustav. Zde
Rozhled 1–2/2022

je potøebné zabezpeèit,
zem na samou špièku tepelných
aby bylo dosaženo ne−
èerpadel. Je velmi vhodné pro re−
zbytné teploty topné
konstrukce, kde potøebujeme top−
vody. Rádi Vám otop−
nou vodu v radiáto−
ný systém posoudíme
rech vyšších teplot.
a navrhneme takové te−
Vzduchová tepelná
pelné èerpadlo, které
èerpadla se vìtšinou
bude i s radiátory dobøe
umisují pøed dùm.
fungovat.
Nìkdy celé zaøízení,
Velmi èasto navrhu− Tepelná èerpadla CARRIER jindy jen jeho vnìjší
jeme do rodinných do−
èást. Vnitøní jednotka
mù tepelná èerpadla s regulova−
je v tomto pøípadì instalována
ným výkonem znaèky PANASONIC, v technické místnosti. Mùžeme
VIESSMANN nebo FUJI. Výstupní Vám však dodat tepelné èerpadlo
teplota topné vody
znaèky STIEBEL
60 OC, výborné a jed−
ELTRON, které
je celé umístìno
noduché ovládání
v rohové tech−
a velmi pøijatelná
nické místnosti
cena jsou dùvodem
a vzduch se k nì−
stále rostoucí oblíbe−
mu pøivádí dvì−
nosti tìchto èerpadel.
ma otvory ve
S velmi zajímavou
stìnách domu.
novinkou pøišla fir−
Tepelné èerpadlo DAITSU
ma DAITSU. Tepelné
èerpadlo systému vzduch – voda
s novým chladivem R32 dokáže
pouze kompresorem vyrábìt topnou
vodu 63 OC i pøi velmi silných mra−
zech. Toto tepelné èerpadlo vzduch
– voda se zaøadilo svými technický−
zemní kolektor
mi parametry a velmi tichým provo−

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

Využijte Kotlíkové dotace
na pořízení tepelného čerpadla
ve výši až 130 000 Kč !
Dotace za vás vyřídíme!
Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
případně volejte
s odbornými dotazy na

777 939 270.
Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž
a servis tepelných čerpadel
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Jak bojovat s atopickým ekzémem
u nejmenších – metoda Ing. Zíkové
negativně, často jejich výsledky
spíše zmatou. Lidé pak často
drží zbytečné diety (nejčastěji
bezlepková, atd.). Tento postup
Ing. Zíkové, neboli systematické
vysazování a zařazování alergenů
do stravy, je proto – na rozdíl od

Atopický ekzém je častým pro−
blémem u dětí 0–3 roky. Účinnou
metodou pro boj s ekzémem na−
šich nejmenších je metoda Ing.
Věry Zíkové. Jde o komplexní
postup pro péči o atopické děti
0–3 roky, který je založen na do−
časné úpravě stravy a důsledné
kosmetické péči o pokožku.
Funkčnost a úspěšnost tohoto
postupu byla úspěšně ověřena
na řadě atopických dětí, dnes je−
jich počet již překročil 2500.

poalergenní dietu s vyloučením
všech základních dětských aler−
genů, a následně zařazujeme do
stravy (ať už kojící matky nebo
dítěte nebo obou) alergeny v ur−
čitém pořadí tak, abychom našli
spouštěče ekzému.

STRAVA – základ vyhojení
ekzému

Zbavit se atopického ekzému jde i bez dlouhodobého užívání kortikosteroidních
hormonů.
Možná se ptáte, proč nezajít na alergologických testů – jediným
alergologické vyšetření a nezjis− směrodatným postupem, jak
tit, co vadí našemu miminku, spolehlivě zjistit alergeny neboli
pouhým alergologickým vyšetře− spouštěče ekzému.
S nalezenými alergeny se dále
ním:
Alergologické krevní a kožní pracuje – tak, aby reakce na
testy na potravinové alergeny daný alergen vyhasla, a strava
jsou nesměrodatné, vycházejí se tak stala co nejpestřejší.
falešně pozitivně i falešně Pestrá strava je současně nej−

Kůže je odrazem naší střevní
sliznice. Jakmile je střevní flóra
v nerovnováze, naše dítě trpí
atopickými projevy.
U malých dětí je již během 1–2
měsíců možné docílit vyhojení
kůže pouhými úpravami ve stra−
vě. V prvním kroku nasadíme hy−

14

lepší prevencí toho, aby se ek−
zém už nevracel.
Léčba probíhá formou každo−
denní emailové komunikace,
neboť předpokladem úspěšné
léčby je každodenní zpětná vaz−
ba. V případě vašeho zájmu
o podrobnosti nebo nasazení to−
hoto postupu napište na e−mail
vera.kam@email.cz.
Doba léčby u dětí je průměrně
1–2 měsíce, za tuto dobu stih−
neme spolehlivě otestovat ve−
škeré alergeny a docílit úpravy
střevní flóry a tedy i vyhojení
ekzému.
Cena za vyhotovení léčebného
plánu a každodenní konzultace
po dobu jednoho měsíce je 3750
Kč. Po domluvě lze zvolit indivi−
duální dobu léčby (např. 14 dní).
Pokud je doba léčby delší než
1 měsíc, je poskytována sleva.
Více na internetové adrese
http://verazikova.cz/
(pi)
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REALITNÍ
PORADNA
Mohu koupit dům
s exekucí?
Dobrý den, lze zakoupit dům,
na kterém vázne zástavní
právo soudcovské a je na něj
uvalen exekuční příkaz k pro−
deji nemovitosti? Přes RK
jsme tento dům chtěli zakou−
pit, bylo nám tvrzeno, že vše
je řádně zaplaceno a čeká se
na výmaz dluhů z katastru
nemovitostí, podepsali jsme
tedy rezervační smlouvu
a složili 200.000Kč rezervač−
ní poplatek, ale zjistili jsme,
že samozřejmě nic zaplace−
no nebylo. Pak nám okamžitě
zaslali návrh kupní smlouvy,
kterou musíme do 10 prac.
dnů podepsat pod hrozbou
pokuty oněch 200.000 Kč.
V kupní smlouvě jsou sepsá−
na veškerá břemena, která
na nemovitosti váznou a tu−
díž na základě této smlouvy
ani nelze žádat o hypotéku.
Lze tedy vůbec tuto nemovi−
tost zakoupit nebo s ní prodá−
vající nemůže nijak nakládat
a smlouva by tedy měla být
neplatná? Nebo máme žádat
o vrácení rezervačního po−
platku?
Děkuji za odpověď.
Dobrý den, s nemovitostí, na
níž je uvalen exekuční pří−
kaz, nelze nijak majetkově
nakládat, jedná se o tzv. exe−
kuční inhibitorium. Převod
takové nemovitosti na třetí
osobu či jiné zatížení nemo−
vitosti by bylo postiženo re−
lativní neplatností takového
právního jednání. Před sa−
motnou koupí je nutné vždy
vyrovnat všechny dluhy
u exekutora a list vlastnictví
tzv. vyčistit.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje

16

Rozhled 1–2/2022

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

Ptáte se..

Drhněte a uklízejte

OTÁZKA: Jak připravit byt k úspěš−
nému pronájmu či prodeji
ODPOVĚĎ: Nabízet byt ve vystěho−
vaném stavu, včetně zaprášených obry−
sů po obrazech a opadaných omítkách,
není zrovna nejlepší nápad. A když si
v realitní inzerci zájemce prohlíží foto−
grafie nabízeného bytu s neumytým ná−
dobím na kuchyňské lince a rozházený−
mi botami v předsíni, také nemá moc
velkou chuť se do něj nastěhovat. Jestli−
že chcete zvýšit atraktivitu svého bytu
k pronájmu či prodeji, musíte pro to ně−
co udělat. Byt k prodeji či pronájmu by
měl působit udržovaným dojmem a měl
by být nabízen za optimální cenu.

Když v bytě bydlíte
Nejprve se zbavte veškerých zbyteč−
ností. Vyhoďte nepotřebné krabice,
z předsíně odstraňte haldu čepic a
klobouků z věšáku. Stejně to udělejte
s ošlapanými bačkorami, pohozenými
brýlemi a krabicí na drobné. Z celého
bytu ukliďte zbytečnosti, vzpomínky
z dovolené, fotografie zastrčené za
Rozhled 1–2/2022

sklem vitríny, i další předměty osobní
povahy. Dokonale ukliďte kuchyni.
Linka i stůl musí být prázdné. Scho−
vejte i konvici, kávovar nebo mixér.
Dobrý dojem dosáhnete vázou s květi−
nami nebo mísou s ovocem. V ložnici
povlékněte nově postele, přes peřiny
přehoďte přehoz. Z nočních stolků od−
straňte nedočtené knihy, léky a další
soukromé věci. V dětském pokoji by
neměly být nikde poházené hračky ani
oblečení. Vše schovejte do boxů a
skříní. Postele také čerstvě povlékněte
a naaranžujte tak, aby pokoj působil
vesele. To je ostatně jediná výjimka.
Zbytek bytu by měl působit čistě, ale
decentně jednoduše.

vstoupí do předsíně s výraznou vůní,
může to ovlivnit jeho rozhodnutí.

Když je byt vystěhovaný
Jestliže již v bytě nebydlíte, máte to
jednodušší. Celý jej nechte vymalovat,
nejlépe bílou barvou. Pokud v bytě zůs−
tala kuchyňská linka, případně sporák a
lednice, dokonale je vyčistěte. Totéž
platí pro koupelnu a WC. Umyjte okna,
ale nezapomeňte ani dveře a podlahy.
Dobré je nechat v bytě svítidla. Pokud
chcete ta svá odstěhovat, pořiďte
jednoduché kryty. Zapůsobí to mno−
hem lépe než holé žárovky trčící s drá−
tem ze stropu.
Byt k prodeji či pronájmu by měl půso−
bit udržovaným dojmem, ale může na−
bídnout i něco navíc. Dodejte mu oso−
bitý šmrnc několika doplňky. Stačí
jedno zákoutí, které naaranžujete tak,
že se zájemce bude chtít třeba zabořit
do připraveného křesla, vzít knihu a za−
číst se do ní u pěkné lampičky.

Vydrhněte koupelnu a WC, dejte čisté
ručníky. Vykliďte přebytečnou kosmeti−
ku a úklidové prostředky. Nezapomeňte
na lodžii či balkon. Pro někoho příjem−
ný obytný prostor, pro někoho sklad
nepotřebného. Vše, mimo stolku, židli−
ček a případných rostlin musí pryč. Za−
meťte, utřete prach na parapetech, vy−
třete a zlikvidujte přebytečné věci.
Domácí mazlíčky raději v den prohlídky
odvezte na hlídání k přátelům. V bytě
by neměl být ani zvířecí zápach nebo
chuchvalce srsti. Navíc nevíte, zda ku−
pec nebo jeho děti netrpí alergií. Celý
byt zameťte, vytřete a vysajte. Utřete
všude prach, vyleštěte zrcadla. Jestliže
je byt tmavý, rozhrňte záclony. Ty by
měly být samozřej−
mě vyprané a okna
umytá.
Před prohlídkami vy−
větrejte, v tmavších
částech bytu rozsviť−
Přijïte se k nám informovat do realitní kanceláře:
te světla. Můžete
použít i bytovou vůni,
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
ale opatrně s výraz−
Tel.: 602 145 067 – Jiřina Müllerová
nými tóny. Potenciál−
E−mail: kasperky@muller−reality.cz
ní návštěvník může
Internet: www.muller−reality.cz
být alergik, a jestliže
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Chceme VÁS!

ʴΥ˨μ˝˦˧˘ˣ˥ˢ˙˘˦˜ˢˡ̳˟ʟ
ˡ˘˕ˢ˖˛˖˘˧˘˭ˠͫˡ˜˧˞˔˥˜̻˥˨ʟ
˛˟˘˗̳ˠ˘˔ˡ˚˔μˢ˩˔ˡ̻˔ˠˢ˧˜˩ˢ˩˔ˡ̻
˭˔ˠͫ˦˧ˡ˔ˡ˖˘ʛˠʢ˗ʢ˪ʜˣ˥ˢˡ˔Ρ˘˦˧˔˩˕ˬʔ
ˉˢ˕˟˔˦˧˜˩͏˦˧˔˩˕ˬ˦̿˧̿ˠ̳ˠ˘ˠˡˢ˛ˢ
˭˔˝̿ˠ˔˩͏˖˛ˣ˥˔˖ˢ˩ˡ̿˖˛ˡ˔˕̿˗˘˞ʡ
ˉ̿˖˘˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖̿ˡ˔˝˗˘˧˘
ˡ˔ˡ˔Ρ̿˗ˢˠˢ˩˦˞̻˦˧˥̳ˡ˖˘ʔ
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STAVBY PODZEMNÍCH
VEDENÍ & STAVBY
hˆ˧˔˩˕ˬ˩˘˗ˢ˨˖̿
h˂˗˕ˢ˥ˡ͏ˣ˥˔˖ˢ˩ˡ̿˞
h
ˆ˧˥ˢ˝ˡ̿˞
hˆ˩̳Λ˘͝ˢ˖˘˟˜ʢ˦˩̳Λ˘͝PE
ELEKTROTECHNIKA &
ˆ̟Τ˂ˉ̛ˇʸʶʻˁ˂ʿ˂ʺʼʸ
hʻ˟˔˩ˡ̿ˠˢˡ˧̻˥ʢ
 ˦˧˔˩˕ˬ˩˘˗ˢ˨˖̿
hʸ˟˘˞˧˥ˢ˜ˡ˦˧˔˟˔˧̻˥ʢˠˢˡ˧̻˥
hˀˢˡ˧̻˥˞˔˕˘˟έˁˆ˃ʢˀˆ˃

É?

AK
T
Y
T

STAVBA ŠIROKOPÁSMOVÝCH
ʾʴʵʸʿάʙˆ̟ˇ̟
hˆ˧˔˩˕ˬ˩˘˗ˢ˨˖̿
hʷ̿˟ˢ˩˘˗ˢ˨˖̿
hˉ˘˗ˢ˨˖̿˞ˢ˟ˢˡˬ
h˃Λ˘˗̳˞
hʾˢˠˣ˟˘˧ˡ̿˞ˢ˟ˢˡ˔
HORIZONTÁLNÍ VRTACÍ
TECHNOLOGIE & ZVLÁŠTNÍ
PODKLÁDACÍ TECHNOLOGIE
hˆ˧˔˩˕ˬ˩˘˗ˢ˨˖̿
h˂˕˦˟˨˛˔˩˥˧˔˖̿˦ˢ˨ˣ˥˔˩ˬʢ
 ˠ˜˦˧˥˩˥˧˔˖̿˖˛ˣ˥˔˖̿
h
˂˗˕ˢ˥ˡ͏ˣ˥˔˖ˢ˩ˡ̿˞
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ˣˢ˗ˡ˜˞˦ʤʫʣʣ˭˔ˠͫ˦˧ˡ˔ˡ˖˜ˡ˔
ˢ˦ˠ˜ˠ̿˦˧˘˖˛˩ˁͫˠ˘˖˞˨ʡˁ˔Ρ˘˗˜˩˜˭˘
Netzbauʢ˩͏˦˧˔˩˕˔˦̿˧̿ʢ˦̿˗˟̿˩ʶ˛˔ˠ˨˩

ʻˢ˥ˡ̿ʹ˔˟˖˜˔ˣ˔˧Λ̿˞ˢ˗˕ˢ˥ˡ̿˞έˠ˩ˢ˕˟˔˦˧˜˩͏˦˧˔˩˕ˬ
ˣˢ˗˭˘ˠˡ̿˖˛˩˘˗˘ˡ̿˔ˣˢ˧˥˨˕̿ʟ˦˧˔˩˕ˬΡ˜˥ˢ˞ˢˣ̳˦ˠˢ˩͏˖˛
˞˔˕˘˟έ˔˦̿˧̿ʟʻˢ˥˜˭ˢˡ˧̳˟ˡ̿˩˥˧˔˖̿˧˘˖˛ˡˢ˟ˢ˚˜˘˔˭˩˟̳Ρ˧ˡ̿
ˣˢ˞˟̳˗˔˖̿˧˘˖˛ˡˢ˟ˢ˚˜˘ʟ˝˔˞ˢμ˜˦̿Υˢ˩̻˧˘˖˛ˡˢ˟ˢ˚˜˘˔˘˟˘˞˧˥ˢʠ
˧˘˖˛ˡ˜˞ˬʡʽ˦ˠ˘˖˘˥˧˜Ѓ˞ˢ˩˔ˡ͏ˢ˗˕ˢ˥ˡ͏ˣˢ˗ˡ˜˞˔˦ˣ˟˨˝˘ˠ˘
nejvyšší standardy kvality.
ʷ̿˞ˬ˥˘˚˜ˢˡ̳˟ˡ̿ˠ˦˧˔˩˕̳ˠ˩ˢ˞˥˘˦˘˖˛ʶ˛˔ˠʟ˅˘˚˘ˡʟ
ˆ˖˛˪˔ˡ˗ˢ˥˙ʟˊ˘˜˗˘ˡ˜ˡ˗˘˥˂˕˘˥ˣ˙˔˟˭˔˅˘˚˘ˡ˦˕˨˥˚˦˘
ˡ˔˖˛̳˭̿ˠ˘˩˕˘˭ˣ˥ˢ˦˧Λ˘˗ˡ̿˕˟̿˭˞ˢ˦˧˜ˡͫˠ˘˖˞ˢʠ͝˘˦˞̻˛ˢ
ˣˢ˛˥˔ˡ˜̿͝ʡ

˂˕˟˔˦˧˜ˡ˔Ρ̿͝˜ˡˡˢ˦˧˜ʭ
h STAVBY PODZEMNÍCH VEDENÍ & STAVBY POTRUBÍ
h ˆˇʴˉʵʴΠʼ˅˂ʾ˂˃̓ˆˀ˂ˉ̯ʶʻʾʴʵʸʿάʙˆ̟ˇ̟
h HORIZONTÁLNÍ VRTACÍ TECHNOLOGIE &
ZVLÁŠTNÍ PODKLÁDACÍ TECHNOLOGIE
h ˆ̟Τ˂ˉ̓ˇʸʶʻˁ˂ʿ˂ʺʼʸ
h ELEKTROTECHNIKA
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Kdo byl milován, žije v našich srdcích dál.
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Dne 18. února 2022 uplyne 23 let co nás navždy
opustila milovaná maminka paní
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Jiřina Šustrová rozená Sieberová z Klatov.

Hledáme silné
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S láskou stále vzpomínají dcery Ilona, Iveta,
syn Tomáš, maminka a rodina.
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„Chybí nám větší lehkost bytí, ztratili jsme
schopnost brát život s nadhledem a radostí,“
říká známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda.
Opět jsem meditoval při úplňku letos
18. ledna. Je těžká doba, ale jen pro
ty, kteří se nechají ovlivnit médii, kte−
rá se snaží stále strašit. Léta tvrdím,
že strach je náš největší nepřítel.

NA ÚVOD MALÝ TEST:
Jaké vás napadne písmeno z mož−
ností: Alfa, Beta, Gama?
Odpověď bude na konci článku.
Je doba nejistoty, strachu. Přestože
strach se původně vyvinul jako nega−
tivní, varující emoce, tak pro mnohé lidi
jsou určité formy strachu příjemné a
často si jej úmyslně vyvolávají sledo−
váním, čtením či vyprávěním hrůzos−
trašných příběhů (hororů), ale také pro−
vozováním tzv. extrémních sportů.
Strach jako nástroj k manipulaci
V politickém boji bývá strach využíván
k manipulaci s voliči. Je dobré si uvě−
domit, že pokud se nechceme nechat
ovlivňovat, tak nás přece k tomu nikdo

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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nenutí. Dokud žijeme, je třeba dělat co−
koliv, jinak zblbneme.
Pohyb, změna a práce je život. Ideál−
ní je dělat to, co nás baví a
těší, protože sebereali−
zace je důležitá k na−
plnění a obohacení
našeho života. Už
vidím, jak mnoho
lidí namítne, že
jsou nemocní a
nemohou pra−
covat. Většina li−
dí má šanci se
uzdravit. Zdravot−
nictví v Česku je na
velice dobré úrovni, a
pokud každý udělá, co
může a má (alternativní
způsoby léčby – masáže, vitamíny,
byliny na drobné infekce a na viry) mů−
že se uzdravit. Pokud jeho myšlenky
směřují pouze do domova důchodců,
je to podle mě „konečná stanice“ a to
proto, že každý ví, že nás ovlivňuje
prostředí, ve kterém žijeme.
Jestliže se chceme změnit, musíme
změnit prostředí, protože nás ovlivňuje.
Prostředí LDN, nemocnic, domovů dů−
chodců je pro psychiku katastrofa.
A protože z 80 % psychika ovlivňuje fy−
zično, je to katastrofa i pro zdraví.
Chybí nám větší lehkost bytí, ztratili
jsme schopnost brát život s nadhle−
dem a radostí. To není chyba státu,

médií, ale naše. Píši o tom celé dva ro−
ky, co zde vládne „kovidmánie“. Podle
mé vize se vše do původních kolejí ni−
kdy nevrátí, ale předpoklá−
dám, že od příštího roku
2023 už nebude nikdo
nikde vyžadovat ně−
jaké očkování, po−
tvrzení o testech
atd.
Asi je na místě
připomenout
horší infekce, ja−
ko byla Španěl−
ská chřipka a Čer−
ná smrt – což je ná−
zev pro epidemii mo−
ru. Tehdy vymřela třetina
Evropy. Proto nechápu to
strašení vládami téměř celého svě−
ta. Ale jak jsem uvedl výše, kdo se ne−
nechá ovlivnit a raduje se ze života, uží−
vá život naplno, tak toho se strašení
netýká.
Pokaždé vše dobře dopadlo, zejména
v Česku, protože Česko je ve zvláštní
„kotlině“, kterou způsobil před miliony
let meteorit. Proto tady byli Keltové a
Druidi. Byli to vysoce postavení jedinci
v předkřesťanské keltské společnosti,
kteří zastávali funkci kněží, věštců,
soudců, básníků, léčitelů a učenců.
Doboví autoři je srovnávali s perskými
mágy, řeckými pythagorejci a indický−
mi askety.

Podle mých vizí se přesunuli do jiných
teritorií a jejich stopy jsou patrné napří−
klad v Irsku. U nás ale zůstalo mnoho
jejich potomků. Tady by mohlo být vy−
světlení, proč jsou v Česku lidé více cit−
liví, s většími mentálními schopnostmi
než je průměr jinde. Ale tím je daná
i přecitlivělost, která s výše uvedenými
schopnostmi souvisí, a tím si vše více
bereme a vše bereme hůře, než to v re−
álu je.
Začal rok 2022, což je rok, který bude
přát rodině, vztahům, kamarádstvím a
toho je dobré využít a utužovat přátel−
ství, které dva roky mnoho lidí (ze stra−
chu z nakažení) opomíjelo. Teď bude
příležitost to napravit, protože „energie
Univerza“ tomu bude přát.
Je rok Tygra, který je silný, odvážný a
s touto energií jsme schopni dosáh−
nout všeho, co si přejeme.
Všem přeji hlavně hodně štěstí, zdraví,
pohody, invenci i mnoho tvůrčích ná−
padů, radosti a lásky.
Všem přeji, ať se každému splní, co si
přeje.
Stanislav Brázda

Výsledky testu:
Jaké vás napadne písmeno z mož−
ností: Alfa, Beta, Gama?
Na nevědomé úrovni jsem se
ptal, zda se necháte ovlivňovat
negativními zprávami. Alfa =
Ano, Beta = na půl, Gama = Ne.
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„Ceny energií neovlivníme,
ale jejich spotřebu ano,“
říkají majitelé firmy eurotop in ve Kdyni Jiří Janoušek a Daniel Smolík.
Výrobou a montáží topení z přírodní−
ho kamene se už 20 let zabývá firma
eurotop in ve Kdyni na Domažlicku.
Panely jsou vyrobeny z přírodního
kamene a v nich jsou uloženy topné
kabely. Princip vytápění je založen
na sálavém teplu jako například
u kachlových kamen.
Dvacetileté zkušenosti firmy dávají
tušit, že vytápění přírodním kamenem
si už našlo své stále místo mezi
jednotlivými systémy topení. Platí to
i v současné době, kdy ceny plynu,
elektrické energie, uhlí i dříví nesmysl−
ně zdražily. O výhodách a přednos−
tech topení z přírodního kamene jsme
si povídali s majiteli firmy Jiřím Ja−
nouškem a Danielem Smolíkem.
Jakou šanci má vaše topení v sou−
časné době?
n Tak jako v minulých dvaceti letech.
Zdražením všech druhů energií výho−
dy topných panelů nezmizí. Naopak
vyniknou. Například jeho akumulační
schopnosti. Panel vytopí místnost na
požadovanou teplotu, termostat vy−
pne a díky naakumulovanému teplu
přírodní kámen ještě několik hodin to−
pí zdarma. Další výhodou je, že se pa−
nel velmi rychle nahřeje. Za 29 minut
má teplotu 60 °C. Naše topení lze při−
pojit na 20hodinový nízký tarif a celá
domácnost je měřena v této spotřebě.
Všem poradíme jak postupovat.
n Mnozí se stále rozmýšlejí, zda vy−
měnit přímotopy za vaše panely.
V takových případech není třeba na
nic čekat. S našimi přírodními panely
oproti přímotopům okamžitě ušetří
30 % na nákladech. Další nespornou
předností je, že zatímco přímotopy
ohřívají vzduch, který v místnosti cir−
kuluje, u panelů z přírodního kamene
je to pravý opak. Náš panel vytápí
místnost na základě dlouhovlnného
tepelného záření. Toto sálavé teplo je

22

v místnosti rovnoměrně rozložené. To
znamená, že mezi podlahou a stro−
pem je rozdíl tak 2 °C.
n Když by někdo chtěl jen jeden pa−
nel například do koupelny.

n Lze vaše topení kombinovat s ji−

ným systémem vytápění?
To není vůbec žádný problém. Per−
fektně to lze kombinovat s krbem.
Mám své vlastní zkušenosti, proto−

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením

Tepelné záření z přírodního kame−
ne. Díky dlouhovlnnému tepelné−
mu záření je teplota v místnosti
stejnoměrně rozložena. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu.

Konvenční, klasické topení.
Obvykle topení ohřívá vzduch
jen v blízkosti topného tělesa.
Horká hlava, studené nohy a ví−
ření alergenních látek.

Není problém. Těch klientů, kteří po−
žadují jeden, dva, tři panely je celá řa−
da. Ke každému panelu montujeme
samostatný termostat, takže si mo−
hou nařizovat teplotu, jak uznají za
vhodné.

že takovou kombinaci mám doma a
mohu jen doporučit (Daniel Smolík
– poznámka redakce). Rozumné ře−
šení je spojení našeho topení
s fotovoltaikou. Už jsme ho monto−
vali do několika rodinných domků,

které měly na střeše fotovoltaické
panely.
Můžeme uvést ještě nějaké další vý−
hody oproti klasickým systémům
vytápění?
Majitelé našeho topení nemusejí platit
za čištění, kontroly a opravy komínu.
Také je nečeká výměna kotle, rozvo−
dů, vodních panelů jako při vytápění
plynem, uhlím, dřevem. Záruka na na−
še topení je 14 let, životnost panelů je
100 let a všem klientům poskytujeme
záruční a pozáruční servis. Montáž
přírodních panelů je rychlá a nevyža−
duje žádné stavební úpravy. Sálavé te−
plo je naprosto ideální pro lidský orga−
nismus.

n Například?

Přírodní kámen udržuje konstantní
vlhkost v místnosti 52 až 58 %. Nevy−
sušuje pokožku, vzduch a nespaluje
kyslík. Topení je vhodné pro alergiky,
astmatiky, lidi s dýchacími potížemi a
pro novorozence. Velmi příznivě půso−
bí na psychiku. Díky rovnoměrnému
rozložení tepelného záření v místnosti
nemají alergeny, vlhkost a plísně žád−
nou šanci.
n Dozví se klient od vás předem,
kolik asi protopí?
Každému předem zdarma zpracujeme
předběžný energetický výpočet včetně
všech pořizovacích nákladů. Dopravu
a montáž má u nás rovněž zdarma.
n Kdy se mohou zájemci o vaše
topení s vámi setkat?
Každý pátek v naší firmě ve Kdyni
v Nádražní ulici (u autobusového ná−
draží) od 8:00 do 12:00 hod. a od
13:00 do 16:00 hodin. Jinak s námi
mohou komunikovat po telefonu nebo
e−mailem. Srdečně zveme každého,
kdo uvažuje nebo se už rozhodl pro to−
pení z přírodního kamene.
(re)
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Nemocnice Horažďovice:
Zlepšujeme péči i podmínky pro personál
Nadstandardní mzdové ohod−
nocení, práci v přátelském ko−
lektivu a rodinné atmosféře
malé nemocnice, pomoc s hle−
dáním bydlení nebo šest týdnů
dovolené. Velmi dobré pod−
mínky nabízí svým zaměstnan−
cům nemocnice v Horažďovi−
cích. Ta nadále rozšiřuje svůj
tým, do kterého aktuálně hledá
sestry na lůžková oddělení.
Pracoviště přitom stále moder−
nizuje, aby ulehčila personálu
i zlepšila péči pro klienty.
„Také naší nemocnice následné
péče se týká pandemie nemoci
covid. Neléčíme sice pacienty
s touto nemocí vyžadující akutní
péči, ale míváme tu pacienty
s postcovidovými stavy, kteří ma−
jí například respirační potíže. Pé−
če o takové pacienty je perso−
nálně náročnější, proto ji chce−
me rozložit mezi větší počet
ošetřujících zdravotníků,“ vy−
světluje ředitel nemocnice Mar−
tin Grolmus a dodává, že do bu−
doucna nemocnice plánuje
i rozšíření péče, což bez dosta−
tečného počtu sester nebude
možné.
„Rádi v našem týmu přivítáme
všeobecné i praktické sestry
s praxí i absolventky nebo stu−
dentky některého z oborů na
praxi. Máme vzdělávací akredita−
ci, takže je dokážeme dále vzdě−
lávat a plně podporujeme jejich
další rozvoj i různé specializa−
ce,“ doplňuje hlavní sestra Anna
Petržilková. Nemocnice by ráda
oslovila zájemkyně přímo z Ho−
ražďovicka. Je ale připravena
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nabídnout pomoc s hledáním
bydlení i zdravotníkům z jiných
regionů.

Nové oxygenerátory,
elektrická lůžka
i televizory
Nemocnice následné péče Ho−
ražďovice poskytuje následnou
a rehabilitační lůžkovou i ambu−
lantní péči například pacientům
po ortopedických nebo jiných

operacích, pacientům s neurolo−
gickými nemocemi nebo chro−
nickým pacientům, kteří dočas−
ně potřebují nemocniční péči
namísto domácí. Má pro ně
k dispozici 140 lůžek a rozsáhlé
rehabilitační pracoviště.
Nemocnice byla první v kraji,
která měla již před deseti lety
všechna lůžka elektricky polo−
hovatelná a všechny pokoje vy−
bavené televizory. Nyní lůžka

postupně obměňuje za nová
modernější, která ještě více
ulehčí manipulaci s pacientem.
A průběžně obměňuje na poko−
jích také televizory, přičemž ty
modernější mohou pacienti
snadněji ovládat.
Dále nemocnice loni koupila pět
nových oxygenerátorů. „Je to
právě reakce na nárůst pacientů
s potížemi pro prodělání covi−
du,“ vysvětluje hlavní sestra.

A ze stejného důvodu nemocni−
ce pořídila i nové infuzní pumpy.

Nová přístavba umožní
další modernizaci pokojů
Rehabilitační oddělení v po−
sledním roce pořídilo nový laser
s vyšší výkonností pro efektiv−
nější laserové terapie a před tím
například i rázovou vlnu nebo
plynové injekce, které doplňují
standardní rehabilitační vybave−

Péče v Nemocnici
Horažďovice
l
l
l
l
l

Rehabilitace
Následná péče
Ambulance
Sociální služby
RDG, laboratoř

ní, od magneto− a elektroterapií
přes vířivé vany po bazén.
A nemocnice nezapomíná ani
na chuťové buňky pacientů
i zdravotníků. Nemocniční ku−
chyň se proto loni vybavila něko−
lika přístroji v celkové hodnotě
půl milionu korun. „Jedná se
o 120litrovou plynovou pánev,
150litrový kotel, modernizovali
jsme myčky na černé i bílé nádo−
bí a pořídili jsme nový takzvaný
šoker na rychlé zchlazování hoto−
vých jídel,“ říká Martin Grolmus
s tím, že do moderního provozu
kuchyně by rád přilákal zkušené−
ho kuchaře.
V příštích letech nemocnice plá−
nuje přístavbu technické budovy
nad současnými garážemi.
Z hlavní budovy se do přístavby
přestěhují mimo jiné sklady,
technické místnosti a modernější
zázemí tam najde i zdravotnický
personál. Obě budovy pak spojí
prosklená chodba. Do uvolně−
ných prostor v hlavní budově se
rozšíří lůžkové kapacity. Přiby−
dou tak i další pokoje s vlastním
sociálním zařízením.
(pi)
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Zpomalení běhu času v hlubinách
bavorsko−českých lesů Staňte se poutníky
Poutní cesta „Vintířova stezka“
Vintířova stezka je 160 km dlouhá poutní cesta
střední obtížnosti, kterou lze zdolat v devíti
denních etapách. Cesta vede Bavorským le−
sem a Šumavou a kdo se na Vintířovu stezku
vydá, najde klidné putování srdcem oblasti,
která je nazývána „Zelenou střechou Evropy“.
Nejen v dnešní době je radost z přírody a kra−
jiny důležitým zdrojem síly.
Cesta je jednou z určujících historických sídel−
ních stezek v Bavorsku a Čechách a dnes vede
po neznámých stezkách Bavorským lesem a Šu−
mavou – od kláštera Niederalteich na Dunaji, Ba−

vorským lesem a oblastí Národního parku až k české obci Dobrá Voda a dále až
do městečka Blatná. Podél devíti denních etap můžeme objevovat celou řadu
zvláštností: např. poutní kostel Frauenbrünnl u Rinchnachu nebo „zelený” hranič−
ní přechod do Čech Gsenget, který byl několik desetiletí znepřístupněn Železnou
oponou. Na české straně můžeme mimo jiné objevit skleněný oltář v Dobré Vodě
nebo synagogu v Hartmanicích.
Byl to sv. Vintíř, kdo se v 11. století vydal hluboko do neosídleného „Severního
lesa”. Zde začal, v obci nesoucí dnes název Rinchnach, s mýcením neprostup−

ných lesů, a tím položil základní kámen k osidlování hraniční oblasti. Proto je také
symbolem turistického značení na německé straně motyčka.
Po stopách sv. Vintíře nyní vede poutní trasa původní lesní divočinou a pestrou
krajinou s dalekými výhledy. Při putování se budete stále více seznamovat s Vintí−

Putování s průvodcem na všech
etapách Vintířovy stezky.
Termíny a informace
od března na
www.gunthersteig.com

řem, který byl nejen mnichem
objevitelem, ale také diploma−
tem a mírotvůrcem mezi ná−
rody.
Naučná stezka u Lal−
lingu, výstavy ve skan−
zenu Lindberg a stejně
Etapa 1. Niederalteich – Lalling (19 km)
tak muzeum Šimona
Adlera v Dobré Vodě
Etapa 2. Lalling – Rinchnach (19 km)
vás zavedou hluboko
do historie, kde můžete
Etapa 3. Rinchnach – Zwiesel (15 km)
nahlédnout do Vintířo−
Etapa 4. Zwiesel – Prášily (21 km)
va života a jeho půso−
bení na tomto světě.
Etapa 5. Prášily – Hartmanice (14 km)
V místech Vintířův ká−
men, Vintířův kostelík
Etapa 6. Hartmanice – Sušice (16 km)
(poutní kostel Frauen−
Etapa 7. Sušice – Horažďovice (22 km)
brünnl u Rinchnachu)
nebo Vintířova hora se
Etapa 8. Horažďovice – Chanovice (15 km)
nacházíte přímo tam,
kde Vintíř vybudoval
Etapa 9. Chanovice – Blatná (20 km)
své poustevny. Tabule
s podněty podél cesty
vás přivedou k zamyšlení nejen o Vintířově životě, ale také k sebereflexi a srovnání
s dnešní dobou. Zjistíte, že při putování překročíte nejen státní hranice a hranice
okresů, ale možná také některé ze svých vlastních hranic.
Pro putování je dostačující základní fyzická kondice, v jednotlivých etapách si
každý může přizpůsobit své tempo. Před startem doporučujeme obstarat
si „Průvodce etapami – Vintířova stezka”, kde jsou jednotlivé úseky cesty
podrobně popsány a vy se tak můžete před startem dobře připravit. Jednoduše
řečeno: Bude stačit na lehko sbalený batoh s dostatkem jídla na celý den.

Etapy Vintířovy stezky:

Vyhlídková terasa skýtá pohled na poutní kostel Frauenbrünnl u Rinchnachu.

Kontakt pro další informace: Simona Fink
tel.: +420 724 888 069, fink@arberland−regio.de
Informační centrum Bavorsko – Čechy
Náměstí Republiky 131/17, 301 00 Plzeň
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EXPRES INZERCE
KLATOVY
Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše
Jednotliví návštěvníci musí dodržovat roze−
stupy 1,5 m, pokud nejde o členy jedné do−
mácnosti a nemusí se prokazovat potvrze−
ním ani negativním testem. Skupinové pro−
hlídky s počtem vyšším než 20 osob musí
splňovat tzv. O−N. Aktuální informace sle−
dujte na webových stránkách muzea.
Výstavy:
do 6. 2. 2022 – výstavní sál muzea a
chodba I. NP: KŮŇ A ČLOVĚK PŘI PRÁCI
V LESÍCH NA ŠUMAVĚ
do 6. 2. 2022 – přednáškový sál muzea
a schodiště do 1. patra: ŠUMAVA – výsta−
va fotografií od Miloše Kašpara
24. 2.–29. 5. 2022 – výstavní a předná−

škový sál: MEZI PRAHOU A KÁHIROU –
100 let české egyptologie
24. 2.–29. 5. 2022 – chodba I. NP: ZE SBÍ−
REK KLATOVSKÉHO MUZEA K DĚJINÁM
STAROVĚKÉHO EGYPTA
24. 2.–29. 5. 2022 – schodiště: 80. VÝRO−
ČÍ HEYDRICHIÁDY
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

SDS Klatovy
10.2. v 19.30 h – MODELKA XXL – MONA−
MOUR MNICH – divadelní inscenace
13.2. v 15 h – LOTRANDO A ZUBEJDA –
muzikálová pohádka
14.2. v 19.30 h – KDYŽ KOČKY NEJSOU
DOMA – komedie
17.2. v 19.30 h – NA VLASTNÍ UŠI BAND –
program s kapelou Josefa Klímy

18.2. v 19.30 h – DOVOLENÁ PANÍ JO−
SEFY – komedie
14.3. v 17 h – NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTO−
VEC ROKU 2021 OKRESU KLATOVY –
vstup zdarma
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

HORAŽĎOVICE
Městské muzeum
4. 2. v 17.00 a 18.00 h – LOUTKOVÉ
PŘEDSTAVENÍ POPELKA – div.sál muzea
18. 2. v 17.00 a 18.00 h – LOUTKOVÉ
PŘEDSTAVENÍ HONZA A ZLÁ PRINCEZNA
– divadelní sál muzea
25. 2. pátek v 17.00 a 18.00 – LOUTKOVÉ
PŘEDSTAVENÍ VODNÍKOVA HANIČKA –
divadelní sál muzea

NABÍZÍME PARCELU
v Železné Rudě o výměře přes
6 000 m2 na krásném slunném
místě, kde se dá postavit vel−
ký rodinný dům i s příslušen−
stvím. Cena za m2 dohodou.
Váš zájem zasílejte písemně
do redakce Rozhled, Vídeňská
218, 339 01 Klatovy pod Zn.:
Klatovačka.

Příští číslo Rozhledu
vychází 2. 3. 2022

Zážitkový region Bavorsko
– volnočasové brožury pro vás
Zatímco ještě Bavorský
les a Šumava spí zim−
ním spánkem, chtěli
bychom vás pozvat do
sousedního Bavorska a
pomalu naladit na vol−
nočasové aktivity nadcházejících měsíců. Máme pro vás připravenou pestrou škálu
propagačních materiálů v češtině, které se týkají outdoorových aktivit a kulinářských po−
žitků v regionu, a to na obou stranách hranice. ZÍSKÁTE JE U NÁS ZCELA ZDARMA!
Objednávat můžete detailního průvodce „Turistický region ARBERLAND – Bavorský les“
s podrobně popsanými 60 trasami pro pěší turisty v Bavorském lese včetně mapek, brožuru pro
cyklisty „Mountainbike region ARBERLAND BAVORSKÝ LES“, zážitkovou mapu „Volnočaso−
vý průvodce regionem ARBERLAND“, nebo naši obsáhlou dvojjazyčnou brožuru „Kulinářský
průvodce po Bavorsku a Čechách“, ve které se dozvíte informace o cca 90 biofarmách, far−
mářských obchodech, malých pivovarech i vybraných restauracích a kavárnách z oblasti Hor−
ních Franků, Horní Falce, Dolního Bavorska, Karlovarského, Jihočeského a Plzeňského kraje.
Jednotlivé brožury nebo celý balíček si můžete vyzvednout v Informačním centru Bavorsko
– Čechy v Plzni, nebo vám je na vyžádání rádi bezplatně pošleme!

ARBERLAND REGio GmbH, pobočka Plzeň, organizační složka
Informační centrum Bavorska, Náměstí Republiky 131/17, 301 00 Plzeň
Tel. +420 720 983 682 | info.plzen@bavorskelesy.cz | www.bavorsko−cechy.eu
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SOU v Domažlicích nabízí obory
s výučním listem i s maturitou
Střední odborné učiliště Do−
mažlice nabízí vedle výučních
i tři čtyřleté obory s maturitou.
Pokud se nyní rozhodujete,
kam po základní škole, možná
jsou tyto obory určené právě
pro vás.
Atraktivní studijní program čeká
žáky technického oboru Mecha−

Týn. Díky ní si žáci budou nosit
peníze domů už během své pra−
xe, dostanou příspěvek na dopra−
vu a volnočasové aktivity, v závo−
dní jídelně mají obědy zdarma a
v létě mohou ve firmě pracovat ja−
ko brigádníci. Jako absolventi
mají jistou pracovní pozici jako se−
řizovači, technologové nebo pro−

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně jsme se zú−
častnili soutěže mladých strojařů v programování CNC obrábě−
cích strojů. Vojtěch Karban, žák 4. ročníku oboru mechanik se−
řizovač, se v celkovém hodnocení soutěže v technologii frézo−
vání v programu Heidenhain umístil na 3. místě a bude v Praze
oceněn ministrem průmyslu a obchodu. V celkovém hodnoce−
ní soutěže v technologii frézování v programu Siemens se Mar−
tin Suchý umístil na 2. místě a bude v Praze rovněž oceněn mi−
nistrem průmyslu a obchodu.
Stříbrný tým ve složení Vojtěch Karban, Josef Tichý, Matěj Slavík,
Michal Pillmajer vybojoval 2. místo v soutěži Sinumeric Cup 2021.
V soutěži „Hledáme mistra v CNC frézování“, což je pilotní pro−
jekt neziskové organizace SKILLS Czech Republic, do které po−
stoupil z prvního kvalifikačního kola a zvítězil v něm dnes již absol−
vent Jiří Hruška. Celkově ve finále zvítězil a stal se Mistrem Če−
ské republiky v CNC frézování v řídicím systému Heidenhain.
nik seřizovač v zaměření tech−
nologie zpracování plastů, který
má stipendiální podporu společ−
nosti Gerresheimer Horšovský
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cesní inženýři. Strojírenství patří
mezi průmyslová odvětví, kde
jsou kvalifikovaní odborníci žádá−
ni a i proto platí, že poptávka stále

převyšuje nabídku. Stále veliký tosti s důkladnou péčí o zdraví
zájem je o absolventy oboru Me− a krásu pokožky celého těla. Řa−
chanik seřizovač, ve kterém se da kosmetiček, manikérek či pe−
dikérek v re−
žáci připravují
gionu studo−
na obsluhu a
vala právě na
programování
domažlickém
CNC obrábě−
učilišti.
cích strojů.
Velmi zajíma−
Výborné stu−
vý je maturitní
dijními výsled−
zkouškou za−
ky našich stu−
končený obor
dentů se pro−
Gastronomie
jevují v soutě−
v podobě L0
žích odbor−
+ H. Jeho ab−
ných dove−
solventi pro−
dností.
niknou nejen
Připravujeme
do kuchař−
technicky na−
ského a číš−
dané a vzdě−
nického ře−
lané mladí lidé
mesla a naučí
s obrovským
se mnoho ku−
nadšením a
Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě
linářských do−
zájmem, kteří
Mgr. Zdeňka Buršíková.
vedností, ale
se na trhu prá−
získají povědomí i o podnikání
ce uplatní s naprostou jistotou.
Žákyně čtyřletého maturitního v této oblasti, což jim v budoucnu
oboru Kosmetické služby získají může zajistit pracovní pozici ve
cenné praktické i teoretické dove− středním managementu restaura−
dnosti, které uplatní nejen v kos− cí a hotelů. Díky rozšířené výuce
metických salónech, ale i v dal− ekonomie se mohou pustit do
ších oblastech, kde jsou potřeba vlastních podnikatelských záměrů
šikovné ruce a znalosti ve spoji− a certifikát IES (International 4
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4 education society) jim otevře
dveře do zahraničí. Jde o meziná−
rodní certifikát, který je v řadě ze−
mí zárukou kvalitního odborného
vzdělání. Naše škola je jednou
z mála v kraji, která tento certifikát
garantuje. Absolventi pak mají vel−
kou výhodu na trhu práce. V tom−
to maturitním oboru mohou žáci
ve třetím ročníku získat formou
závěrečné zkoušky výuční list
oboru kuchař−číšník a pokračo−
vat do čtvrtého ročníku, kde slo−
ží maturitní zkoušku.
Tento model nově otevíráme od
příštího školního roku ve Stodě
u čtyřletého oboru Mechanik
elektrotechnik, v kombinaci
L0+H, kdy ve 3. ročníku si žáci
mohou vykonat závěrečnou
zkoušku tříletého oboru elektro−
mechanik pro zařízení a přístroje.
Získají tak výuční list i maturitní vy−
svědčení. Součástí vzdělání je vy−
hláška 50/1978 Sb. o odborné
způsobilosti v elektrotechnice.
Střední odborné učiliště Domažli−
ce nabízí sedm tříletých učeb−
ních oborů zakončených učňov−
skou závěrečnou zkouškou. Me−
zi strojírenské učňovské obory
patří Obráběč kovů a Strojní me−
chanik.
Obráběč kovů je vhodný zejmé−
na pro ty, které baví technika a
Rozhled 1–2/2022

jsou manuálně zruční. Žáci se na− stvem Sušice. V jeho rozsáhlé síti dat ve středu 30. března 2022 6.
učí ovládat frézky, soustruhy a prodejen COOP, které jsou i ve ve− ročník mezinárodního veletrhu
mnohá další zařízení a získají zá− snicích, budou naši žáci vykoná− pracovních a studijních příležitostí
a dalšího vzdělávání s názvem
klady pro práci a obsluhu s CNC vat odborný výcvik.
stroji. Díky velké poptávce na pra− Je třeba zmínit i obor Truhlář, jenž Klíč k příležitostem – Berufsin−
covním trhu mají jistotu budoucí− je určen těm, kteří chtějí získat od− fomesse. Zástupci německých a
ho uplatnění.
borné znalosti a dovednosti českých firem z příhraničního re−
U oboru Strojní mechanik je zá− v oblasti zpracování dřeva a dal− gionu tak mohou využít této vítané
kladem zpracování kovů, manuál− ších materiálů. Vedle poctivého ře− příležitosti a prezentovat se pro−
střednictvím infostánku
ní zručnost, přičemž si
v prostorách školy.
žáci mohou vybírat ještě
Přihlášky do maturitních a učebních oborů
Část této burzy bude
ze dvou specializací.
lze na školu podat do 1. března 2022. Žáci bu−
probíhat on−line formou
Jednou z nich je ná−
dou konat jednotné přijímací testy z českého
od 12:30 hod. do 15:00
strojař, druhá se věnuje
hod. na stránkách
obsluze lisů pro vstři−
jazyka a literatury a z matematiky pokud se
www.soudom.cz. Žáci
kování plastů. Strojní
přihlásí do čtyřletého oboru vzdělání zakon−
tak získají informace
mechanici
potřebují
čeného maturitní zkouškou.
tak říkajíc z první ruky
především kvalitní praxi,
ohledně pracovního
která je u nás ve škole na
opravdu vysoké úrovni. Část od− mesla se žáci naučí číst výkresy a uplatnění a získali velmi cenné
borného výcviku absolvují přímo dílenské náčrty, používat potřebné kontakty. Někteří žáci si domluví
ve výrobě u nadnárodních společ− normy v praxi a zorientují se v od− brigády o letních prázdninách. Pří−
ností např. Gerresheimer, Rosen− borném kreslení. Praxe je přitom tomni byli zástupci všech oborů,
berg a v dalších významných če− čeká v moderně vybavené dílně které na škole vyučujeme – strojí−
renství, elektromechanik, truhlář,
ských firmách např. Domako, s nově pořízeným CNC strojem.
Kdynium díky čemuž jsou výbor− Domažlická škola má ještě odlou− gastronomie, kadeřník, kosmetič−
ně připraveni na své budoucí po− čené pracoviště ve Stodě, kde ve− ka. Tato burza pracovních příleži−
volání.
dle oboru Kadeřník nabízí vzdě− tostí vždy měla veliký ohlas nejen
Jak už bylo zmíněno, domažlické lání i v oboru Elektromechanik u našich žáků, ale také u vystavo−
učiliště vzdělává žáky i v oblasti pro zařízení a přístroje či ve spe− vatelů, kteří od nás odjížděli maxi−
služeb. Jde o obory Kuchař – číš− cializovaném oboru zaměřeném málně spokojeni
ník, Kadeřník a nově i Prodavač. na informační a komunikační Učňovské školství má v Domažli−
Tento obor byl po letech otevřen technologie a robotizaci a auto− cích stočtyřicetiletou tradici.
znovu, a to ve spolupráci se Zá− matizaci.
Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka
padočeským konzumním druž− Po dvouleté pauze budeme pořá−
SOU v Domažlicích a Stodě
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Názorová mapa pomůže
zlepšit dopravu v kraji
Snad každé vedení kteréhokoli kraje v České
republice si dává jako jednu z hlavních priorit
zlepšení dopravní infrastruktury. Po pravdě, nej−
inak je tomu i v Plzeňském kraji, což by nejlépe
potvrdil náměstek hejtmanky pro oblast dopravy
Ing. Pavel Čížek. Ten se totiž tomuto rezortu věnuje
již druhé volební období a nutno dodat, že velice
úspěšně. Svědčí o tom například modernizace
železničních souprav. Konkrétní fakta jsme mohli
sledovat v těsném závěru loňského roku. Nejenom
proto jsme požádali pana náměstka o rozhovor.

n Pane náměstku, při této příleži−
tosti jste uvedl, že nyní patříme ke
špičce u nás, co se osobní želez−
niční dopravy týče. Není to však
konec, že?
q Určitě ne. Řekl jsem dokonce, že
chceme mít nejmodernější veřejnou
dopravu v republice. Máme nej−
mladší autobusy a na hlavních
železničních tratích nové vlaky. Cel−
kem 24 elektrických jednotek ze
Škodovky. V motorových jednot−
kách jezdí na Domažlice soupravy
z roku 2012, pořízené s pomocí
evropské dotace. V současné době
řešíme malé lokální trati. Na nich ne−
vyžadujeme nová vozidla, ale přesto
chceme vyšší komfort cestování.
n Neustálé zlepšování kvality
a komfortu dopravy, a to nejenom
železniční, znamená i její do−
statečné financování. Jak je s ním
počítáno v krajském rozpočtu na
letošní rok?
q Jsem rád, že jsme rozpočtově
zvládli tu největší změnu – vyjetí
nových vlaků mezi Klatovy, Plzní
a Berounem. To byl velký finanční
nárůst. I z toho důvodu se nyní
snažíme zvedat regionální dopravu
tak, aby to neznamenalo skokové
navýšení. Bohužel i když budeme
mít starší vlaky, provozní náklady –
nafta, zabezpečovací systémy,
stejně porostou.
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n Současné vysoké zdražování
energií se jistě dotýká také do−
pravy v našem regionu. Jak moc
tato skutečnost zasáhne rozpočet
vašeho rezortu?
q Zdražení energií bohužel zasahuje
rozpočet každé rodiny a samo−
zřejmě i ten krajský. Část ceny za
objednaný kilometr je vázána na ce−
nu energií a tam určitě dojde ke zvý−
šení. Ale počty spojů omezovat ne−
chceme. Mnoha lidem může veřejná
doprava pomoci i v nelehké finanční
situaci. Važme si naší veřejné do−
pravy. Je na vyšší úrovni než v řadě
okolních zemí a kraje by ji měly za−
chovat a rozvíjet.
n Měli bychom si přiznat, že kva−
litní rozvoj dopravy není krátkodo−
bou záležitostí. Jaký výhled má
v tomto směru Plzeňský kraj?
q Právě na to se ptáme našich
občanů. Zveřejnili jsem Názorovou
mapu Plzeňského kraje. Tam nám
každý může napsat jakoukoliv při−
pomínku k silnicím, cyklostezkám,
zastávkám, nádražím, k návaznosti

Ing. Pavel Čížek

spojů atd. cokoliv k dopravě. Může
nám i dokonce označit místo závady
přímo v mapě (i z mobilního tele−
fonu). Prosím, pište, budoucnost
dopravy přece záleží na občanech,
na cestujících. Veřejná správa musí
přání lidí respektovat. A kdybych
měl k budoucnosti veřejné dopravy
říci jen jednu potřebnou věc, tak to
jsou přestupní terminály: na každém
nádraží by měla být možnost parko−
vání aut, případně zastávka autobu−
su, ve větších sídlech autobusový
terminál. Každý přestup by měl být
rychlý a pohodlný.
n Pokud vím, tak se také účastníte
jednání Krizového štábu Plzeň−
ského kraje. Jaké dotazy či poža−
davky v tomto případě obce na ve−
dení kraje vznášejí?
q Obce si dokáží poradit s krizový−
mi situacemi velmi dobře. Snaží se
omezovat rychlost šíření nákazy
a chránit seniory. Kraj jim nabízí
monitoring situace, pomoc profe−
sionálních hasičů, vojáků, záchra−
nářů i dobrý zdravotní systém. Velký
význam mají mobilní očkovací týmy.
Obce si je mohou objednat přímo
k sobě. Z vlastní zkušenosti vím, že
občané, zvláště z vesnic, rádi využijí
očkování 2. či 3. dávkou bez front
v blízké obci či městečku.

V polovině ledna spustil Plzeň−
ský kraj unikátní možnost
pro veřejnost, jak sdělit své
konkrét ní podněty týkající se
dopravy ke konkrétním místům
v kraji. Na krajském webu je
spuštěna aplikace Názorová
mapa dopravy, kam lze vložit
podnět k danému místu
i s fotografií a komentářem.
„Tato názorová mapa bude
otevřena do 15. března 2022,
následně Plzeňský kraj podněty
obča nů vyhodnotí,“ uvedla
hejtmanka Ilona Mauritzová.
V rámci zlepšení komunikace
s občany i návštěvníky kraje
a také s ohledem na přijaté
koncepce rozvoje dopravy,
cyklodopravy a obecně spoko−
jenosti občanů i návštěvníků
Plzeňského kraje byla vytvoře−
na aplikace NÁZOROVÁ MAPA
přímo na webových stránkách
Plzeň ského kraje. Ta umožní
občanům i návštěvníkům Plzeň−
ského kraje vkládat podněty ke
zlepšení, upozorňovat na pro−
blematická místa v dopravě či
naopak ocenit současná do−
pravní řešení, která mobilitu
v kraji podporují.
„Před časem jsme ve spolu−
práci s mobilními operátory
dělali vyhodnocení dopravních
dat a zjistili jsme, že lidé cestují
na určitém místě vlastní dopra−
vou, přidali jsme tam spoj a to
se ukázalo jako dobré řešení
pro tamější obyvatele. Proto
jsme se rozhodli teď otevřít
lidem možnost, aby nám dali
najevo své potřeby v oblasti
dopravy a mobility,“ říká ná−
městek hejtmanky pro oblast
dopravy Pavel Čížek.
Vložení příspěvku do názoro−
vé mapy je umožněno pro−
střednictvím mobilního telefo−
nu nebo počítače, více infor−
mací k postupu vložení podně−
tu a odkaz na aplikaci samo−
tnou najdete ZDE. Cí lem pro−
jektu je zlepšit dopravní
plánování s přihlédnutím k čet−
nosti a obsahu zadaných pod−
nětů od běžných uživatelů do−
pravy a dopravní infrastruktury
v Plzeňském kraji. Po ukončení
prvot ního sběru podnětů, po
15. 3. 2022, budou zaznamena−
né připomínky vyhodnoceny ve
spo lu práci s příslušnými
organi zacemi Plzeňského kra−
je, a to podle jednotlivých

s

n Není to tak dávno, co se hovoři−
lo o tom, že lidé se do vlaků vrace−
jí. Myslíte si, že v případě našeho
regionu je to i díky Integrované
dopravě Plzeňského kraje?

q To, že si dnes může−
te koupit jeden lístek
a jedete s ním vlakem,
autobusem i tramvají či
trolejbusem v Plzni, je
pohodlné. A navíc ne−
musíte hledat hotovost,
ale platíte kartou či mo−
bilem. Navíc nechceme ceny jízd−
ného zvyšovat a tak opravdu dou−
fáme, že se lidé po omikronu vrátí
do veřejné dopravy ještě rychleji
než po minulých vlnách covidu.

Mapa sdělí konkrétní
podněty k dopravě
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Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo
Knižní
novinka
Šumavská rodačka Lucie Oudová se
po úspěšném vydání první knihy
„Dary Pošumaví“ rozhodla sepsat
další regionálně tematickou publika−
ci. Ta je na rozdíl od první knihy, kte−
rá je věnovaná rodinám s dětmi,
v určitých pasážích zaměřená na
těžší život na Šumavě. V knize totiž
kromě humorných příběhů najdete
i tragické osudy zdejších lidí.
Knižní novinka „Bejvávalo na Šumavě
Autorka knihy Lucie Oudová je šumav−
skou rodačkou. Foto Annie Vetyšková
– smutno i vese−
lo“ je určena
všem příznivcům
Šumavy. Krátké
příběhy vypoví−
dají o reálném ži−
votě lidí na tomto
území. O všem,
co jim osud při−
chystal, co mu−
seli strpět, co
obětovali, ale tře−
ba i jaké humorné
příhody se jim
kdy udály. Autor−

s

oblastí dopravy. U opakují−
cích se podnětů budou hledány
možnosti k odstranění zazname−
naných problémů.
„Doprava zajímá řadu lidí
a pro nás je velmi důležité, aby−
chom znali jejich názor z teré−
nu. Bez těchto připomínek nej−
sme schopni nějakým způso−
bem vychytat dopravní potřeby
veřejnosti. Je to zásadní krok
k nastavení dopravy, ať už v au −
to busové dopravě či jiné. Máme
dobrou zkušenost například
s nastavením taktové dopravy
na linkových autobusech, což
lidem přinese větší komfort
v cestování. Nemusí hlídat jízd−
ní řád, prostě vědí, že v určitý
čas mohou jet. Na druhou stra−
nu máme velkou možnost právě
v autobusech se lidem přizpů−
sobit. Tam, kde cestuje více lidí,
můžeme přidat linku a tam, kde
počet cestujících klesá, může−
me ubrat. Proto doporučuji, vy−
užijte možnosti v aplikaci Názo−
rová mapa nám svůj podnět
sdělit,“ doplňuje Pavel Čížek.
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ka čerpala informace jak od sběratelů
folklóru, z dobových novin, tak i od
samotných Šumaváků.
V knize se mimo jiné dozvíte, co vše−
ho byli lidé schopni udělat pro peníze,
jakým způsobem bojovali za lásku,
kde se v roce 1875 vzal v Klatovech
krokodýl nebo co pohoršovalo ženy
na sušické plovárně. Buďte si jisti tím,
že se občas budete smát a jindy pla−
kat, neboť život je jako sinusoida. Jed−
nou jsme nahoře a podruhé zase dole.
Knihu je možné od 27.01.2022 za−
koupit v knihkupectví v Klatovech, Su−
šici, Horažďovicích nebo přímo
u autorky (lu.oudova@seznam.cz),
kde je možné žádat i věnování. Těm,
kdo dávají přednost nákupu online, je
dostupná na stránkách nakladatelství:
bit.ly/KupSumavu
Na závěr nezbývá než dodat: Čtěte tu−

to knihu jako byste zaťukali na omšelé
dveře staré chalupy a bylo vám ote−
vřeno. Zasedněte s domácími ke stolu
a vyslechněte si neobyčejné příběhy
obyčejných Šumaváků.
Autorkou ilustrací je žichovická
rodačka Veronika Víchová.

Úryvek z knihy

https://www.plzensky−kraj.cz/nazorova−mapa−dopravy−plzenskeho−kraje
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Vykročte ve školním roce 2022/23
do života právě s naší školou
Milé uchazečky a milí uchaze−
či o vzdělávání na naší škole,
vážení přátelé,
dovolte nám, abychom vás
oslovili a zároveň podpořili v té−
to nelehké době, kdy musíme
čelit mnoha opatřením, jejichž
vlivem se během minulého roku
vzdělávání nejednou přesunulo
do on−line prostředí. Je zcela
pochopitelné, že si nemusíte
být jisti tím, zda jste si na zá−
kladní škole osvojili všechny
potřebné znalosti a dovednosti,
které budete na střední škole
potřebovat. Nemáte se však če−
ho bát a rozhodně nevěste hla−
vu! Jsme tu pro vás a pokud se
rozhodnete podat svou přihláš−
ku na naši školu, přichystáme
pro vás v průběhu 2. pololetí
každopádně několik akcí, jež
vám pomohou zvládnout pře−
chod ze základní na střední
školu. 😊
Jistě jste už zaznamenali, že ko−
nečný termín podání přihlášek
pro 1. kolo přijímacího řízení
byl stanoven na 1. března
2022. SOŠ a SOU Sušice vám
nabízí celkem 15 oborů, jejichž
absolvováním můžete získat
buďto závěrečnou, či maturit−
ní zkoušku. Výběr je skutečně
pestrý a věříme, že si valná vět−
šina z vás mohla tuto skuteč−
nost ověřit během některého
ze 7 dnů otevřených dveří, kdy
jste mohli osobně navštívit nej−
en naši hlavní budovu U Kaplič−
ky 761, nýbrž i všechna odlou−
čená pracoviště. V případě, že
si podáváte přihlášku na který−
koli z učebních oborů, popří−
32

padě jste si zvolili studijní
obor Elektrotechnika, nezapo−
meňte si zajít také na lékařskou
prohlídku. Jakmile obdržíte
pololetní vysvědčení ze závě−
rečného ročníku povinné školní
docházky, můžete doplnit
vaše výsledky z obou polole−
tí 8. ročníku a 1. pololetí 9.
ročníku, které si poté nechte
potvrdit na základní škole. Máte
všechno vyplněné? Potom už
nic nebrání tomu, abyste nám
přihlášku doručili osobně, ane−
bo ji odeslali na naši adresu
(SOŠ a SOU Sušice, U Kaplič−
ky 761, Sušice, 342 01).

Pakliže jste si podali přihlášku
do učebního oboru, máte spl−
něno a stačí pouze počkat
na oficiální výsledky do 22.
dubna 2022. Pro ty z vás, kteří
mají zájem o některý z našich
3 studijních oborů, anebo
o nástavbové studium, budou
rozhodně dalšími důležitými
daty 12. a 13. duben 2022,
v těchto dnech se totiž usku−
teční 1. a 2. řádný termín
jednotné přijímací zkoušky
(PZ). Pozvánku s konkrétními
informacemi, kdy a kde budete
PZ z matematiky a českého
jazyka a literatury skládat, ob−

držíte s časovým předstihem.
Budeme vás ale určitě informo−
vat rovněž na internetových
stránkách školy i našich sociál−
ních sítích. 😉
Pro naše žákyně a žáky nabízí−
me mnoho školních a mimo−
školních aktivit, do nichž se
mohou zapojit, nudit se určitě
nebudete! Všem, kteří jsou
zdaleka, případně by měli pro−
blémy s každodenním dojíždě−
ním, můžeme poskytnout uby−
tování v našem Domově mlá−
deže, přičemž celková částka
aktuálně vyjde na 1200 Kč/mě−
síc. Pro všechny ubytované za−
jistíme taktéž celodenní stra−
vování (snídaně, přesnídávka,
oběd, svačina, večeře) za stá−
vající cenu 107 Kč/den. Všech−
ny žákyně a žáci naší školy pak
mohou odebírat obědy za
35 Kč, na výběr budete mít při−
tom ze 2 jídel. Všechny tyto in−
formace jsme vybrali jako sou−
hrnnou odpověď na vaše dota−
zy, které nám byly kladeny
v průběhu jednotlivých burz
škol, dnů otevřených dveří, či
na sociálních sítích. Kdybyste
však potřebovali cokoli další−
ho, neváhejte se na nás obrátit.
Držíme palce, abyste si v rámci
této rozhodující volby vybrali
obor, který vás bude bavit. Věř−
te, že se už nyní těšíme na bu−
doucí spolupráci a se zápalem
pro obor a tradici uděláme ma−
ximum pro to, abyste u nás
v Sušici získali kvalitní středo−
školské vzdělání. 😊
Za náborový tým
Mgr. Jiří Vlček
Rozhled 1–2/2022
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz

pro školní rok 2022/2023:
1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše−
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
maturitní zkouškou.
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi−
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá−
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi−
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.
Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté
zkrácené studium.

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

SLEDUJTE
důležité informace na shora uvedených
www. stránkách školy.
Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme.
Podáváme informace o studijních oborech
každé pondělí od 8. 11. 2021
od 14,00 do 16,30 hodin.
Rozhled 1–2/2022
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM

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

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

w Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozeběhne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit.
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w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho proudí
temenní sedmou čakrou a vychází ru−
kama. Energie vlastně léčitelem proté−
ká a je předávána klientovi. Obvykle
stačí dvě tři návštěvy, ale mám také
klienty, kteří za mnou jezdí každé dva
týdny. Jedno sezení i se stanovením
diagnózy trvá 40 – 60 minut.

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
Rozhled 1–2/2022
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

PŘIJMU pracovnice
(pracovníky) – VPP –
do potravinářské výro−
by v Klatovech. Tel.:
777006964. RR 22116
HLEDÁME na výpomoc
– důchodkyně, mamin−
ky na MD,… na úklid
kanc. prostor na cca
3–4 hodiny denně v
Klatovech. Výdělek
160 Kč / hod. Časově
vždy po 16 hodině.
V případě vážného záj−
mu
volejte
728467575. RR 22079

POPTÁVÁM byt ke koupi
1+1, 2+1, 2+kk, 3+1.
Stav nerozhoduje. Nejsem
realitka a ani překupník!!
Děkuji
za
nabídky. Tel. 721081547.
RR 21898

bému pronájmu. Zaručuje−
me pouze solidní klientelu,
jejíž výběr můžete sami
ovlivnit. Právní servis, pře−
vody energií a klientský
servis po celou dobu náj−
mu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydě−
lá! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22028
PRONAJMU v centru
Klatov prostory 100 a
260 m2. Vhodné např.
na ordinaci, obchod,
lehkou výrobu. Parko−
vání u budovy. Tel.
602429820.
RR
22113

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celém
Plzeňském kraji. Nabídně−
te nám svůj byt pro prově−
řené klienty. Záruka pla−
tební schopnosti a právní
servis po celý nájemní
vztah samozřejmostí. Pro−
vizi máme zajištěnu od ná−
jemců. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM
22029

KUCH. LINKU d. 2,8m, bí−
lá – světlý mramor, dobrý
stav, za 3.000 Kč. Prodám
PŘIJMEME kuchařku do
hledáme
elektrokolo Apache matta
školní jídelny v Klato− URGENTNĚ
k prodeji byty do 70 m2
tour E4 – červené v záru−
vech.
Jistá
práce
v
do−
CAFÉ Charlotte, zavedená
v panelových i cihlových
firma s dlouholetou tradicí brém kolektivu. Tel.: domech v Klatovech a Do− 63LETÝ muž – abstinent, ce, 27.500 Kč. Tel.:
v horském středisku na Šu− 376311212, 774690079. mažlicích. Máme připrave− nekuřák, bez zvířat, hledá 603794127. RR 22011
k doživotnímu pronájmu
mavě, hledá posilu do tý− RR 22037
ny investory (přímé kup− byt (popř. domek, chatu)
mu na pozici CUKRÁŘ /
PRODÁM PLASTOVÉ
ce) s hotovostí. Celá 1+0, 1+kk, 1+1 v Plzni.
HLEDÁM zedníka na
CUKRÁŘKA. Nabízíme sta−
SUDY 220 l, cena 300
transakce je dokončena Podmínkou možnost při−
ŽL k dlouhodobé
bilní pracovní poměr
Kč, tel. 603819297.
v řádech dnů. Možnost vy− hlášení k trvalému pobytu.
spolupráci pro vý−
v celoročním provozu (i
RR 22030
platit zálohu předem. Exe− Tel.: +420 705404111.
stavbu hrubých sta−
v případě dalších pande−
kuce či zástavy vyřešíme. RR 22045
veb R.D. v okolí Kla−
mických opatření), ubyto−
INSTINKT REALITY s.r.o.,
tov. Trvale žijící cizi−
vání zdarma a jídlo za
VOLEJTE
ZDARMA
HLEDÁM prostory ve Kdy−
nec (UA) v ČR nevadí,
50 %. Požadujeme pouze
800737309. PM 22030
ni pro zřízení masérny.
ŽL podmínkou ! Né
spolehlivost, nadšení učit
Tel.: 773675975. RR
pracovní agentura
se nové věci a základní
NUTNĚ poptáváme ke 22106
apod.
Tel.:
znalost cukrařiny. Praxe
koupi pro rodinu lékaře byt
DĚTSKÝ celodřevěný po−
608170744, e−mail:
v oboru je výhodou, nikoli
3+1 s lodžií v Klatovech.
koj, 3 pojížděcí stolky se
PRONAJMEME nově
radek.smolik@se−
podmínkou. Více info na
Podmínkou je pouze vyšší
šupl. Palanda, nebo sa−
zbudované apartmány
znam.cz,
web:
tel.: 602486490. RR 21963
patro, nikoli přízemí. Byt
most. postel, psací stůl,
v Běšinech. Byty jsou
www.stavby−
může být v jakémkoli sta−
stůl pro kopírování atd.
o
rozloze
45
až
75
m2,
smolik.cz
RR
22105
PŘIJMU zdravotní se−
vu i rekonstrukci. Cena do
Tel.:
773683683,
jsou plně vybavené a
stru do kožní ambulan−
3 mil. Kč. INSTINKT REA−
777176496. RR 22014
zařízené (kuchyňská
ce v Klatovech. SMS
LITY s.r.o., VOLEJTE
linka sporák, dvouva−
na tel. 737441365. RR
MUŽ VE STŘEDNÍM VĚ− ZDARMA 800737309. PM
PRODÁM pozinkova−
řič – sklokeramická
22055
KU, bez závazků, nabízí 22031
nou nádrž na podvo−
deska, mikrovlnná
profesionální zkušenosti
zku 2 až 6 tisíc litrů ve
trouba) podle typu a
z vedení kavárny, restau−
velmi dobrém stavu.
velikosti apartmánu.
DO ZAVEDENÉHO rodin− rací, hotelů, manažerské KONKRÉTNÍ kupec hledá
Levně.
Tel.:
Pračka a sušička ve
ného penzionu v Úborsku zkušenosti z řízení ma− byt 2+1/3+1 o min. vý−
měře 50 m2 kdekoliv
604589329
RR
společných prosto−
přijmeme kuchaře pro ví−
lých i větších týmů do 50 v Domažlicích. U vyšších
22032
rách. V místě možnost
cesměnný provoz. Poža−
lidí. Mám schopnost ana− pater podmínkou výtah.
zaměstnání, doprava,
dujeme praxi v oboru, sa−
lýzy a posouzení provo− Cena do 2,5 mil. Kč. Pení−
škola, školka. Vhodné
mostatnost, zodpověd−
zních podmínek, zkuše− ze k dispozici ihned. IN−
OBRAZ Fr. Mracký, akva−
i pro pendlery. Vzdá−
nost. Nabízíme dobré a
nosti z nastavení nového STINKT REALITY s.r.o.,
rel, Březová alej, blondel
lenost na státní hrani−
progresivní platové ohod−
ZDARMA
rám 74x58cm, stáří 60 let,
ce SRN 28 km. Volné
nocení, práci v příjem− podnikatelského záměru, VOLEJTE
cena 2.500 Kč, dále pro−
ihned.
Tel.
ném prostředí plně vyba− odpovědnost za vedení 800737309. PM 22032
dám obraz A. Chroust, olej
603195471.
RR
vené kuchyně a přátel− svěřeného úseku, ekono−
na kartonu, Pošumavská
22112
ském kolektivu. Náplní mické výsledky, práce v
práce je příprava převáž− kontrole. Jsem loajální,
ně hotových jídel s urči− flexibilní, spolehlivý a PRONAJMU byt 2+1
PRODÁM
FEKÁL
HLEDÁM pronájem stodo−
tým podílem minutek. Ná− rychle se adaptuji na pro− v centru Janovic nad Úhla−
3000
L
v
krásném
ly
nebo
podobného
stave−
stup možný ihned, po do− středí. Jsem zvyklý řešit vou. Možno od února. Tel.:
stavu. Popř. i fekál
ní k uskladnění dílů – za
mluvě lze poskytnout uby− operativně denní činnosti 721860004. RR 22027
4000 L. Cena je
sjednání
podmínek.
Se−
i vzniklé náhlé rizikové si−
tování. Tel. 775925161.
58.000
Kč.
Tel.
tuace. Mám znalost ně− PRONAJMEME váš byt do riozní jednání Sušice i
604589329.
RR
okolní
obce.
Kontaktní
tel.
meckého jazyka, Micro− 14 dnů. Oslovte prostřed−
22029
soft office, řidičský prů− nictvím naší kanceláře tisí− 602730581. RR 22070
kaz. Reference a CV na ce zájemců o pronájem.
nebytový
spolupracujeme PRONAJMU
vyžádání. Děkuji za na− Úzce
bídky, případně za osobní s velkými firmami, pro je− prostor 80 m2 – Voříškova
Klatovy,
tel.
setkání.
Telefon: jichž zaměstnance hledá− ulice,
me čisté byty k dlouhodo− 603725073. RR 22080
731454110.
38

AKCE PODZIM – ná−
drž 1000 L, s pozinko−
vanou paletou, čistá,
za 1299 Kč. Tel.
605400863.
RR
22033

krajina s horou Ostrý,
68x47cm, stáří 60 let, ce−
na 2.000 Kč. Na tel.:
602857551. RR 22039
PRODÁM obývací stěnu
včetně konferenčního
stolku, barva černá. Tel.
602625695.

PRODÁM levně dvě šatní
skříně (dekor buk), vhod−
né do dětského pokoje.
Tel. 602625695.
KVALITNÍ balíkované se−
no, první seč r. 2021 a
prodáváme truhlářské vy−
sušené řezivo – Klatovsko,
mob.: 602159780. RR
22060
AUTOBUSOVÝ přívěs uží−
vaný naposledy jako vče−
lín. Tel.: 723922664. RR
22083
PRODÁM použitou
nádrž na vodu IBC
kontejner 1000 litrů.
K odběru v Klatovech.
Vhodné na vodu pro
stavbu. Cena: od
1.150 Kč. Na výběr z
více kusů. Pěkné čis−
té zánovní od 1.500
Kč. Tel. 722660668.
RR 21906
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VZPO M ÍNÁ M E
Kdo Tě znal, ten vzpo−
mene, kdo Tě měl
rád, nezapomene.
8. 1. 2022 by se dožil
75 let pan

Jiří Pour z Klatov
(Plánice).

Kdo byl milován, ne−
bude zapomenut…
Dne 24. 1. 2022 uply−
nulo již 20 let od chví−
le, kdy nás opustil pan

Vladislav Sedláček
z Černíkova.
Všem, kteří si vzpome−
nou s námi, děkuje
manželka Jiřina a syn a dcera s rodinami.
RR 22004

Stále vzpomíná man−
želka, děti s rodinami
a sestry s rodinami. RR 21953

Osud je občas velmi
krutý, nevrátí, co jed−
nou vzal. Zůstanou jen
vzpomínky a srdci vel−
ký žal.
Dne 5. února 2022
uplyne pátý smutný
rok, kdy nás navždy
opustila naše milova−
ná manželka, mamin−
ka, babička, prababička a sestra, paní

Čas mírní bolest, ale
nedá zapomenout.
Dne 17. ledna 2022
jsme vzpomněli 5.
smutného výročí, kdy
nás navždy opustil

Tam, někde mezi hvěz−
dami, máme někoho,
na koho nikdy nezapo−
meneme.
Dne 23. ledna 2022
uplynul 8. rok ode
dne, kdy nás opustil
manžel, tatínek a dě−
deček, pan

Vladislav Kubát z Bystřice n. Úhlavou.
S láskou a s bolestí v srdci vzpomínají man−
želka a dcery s rodinami. Moc nám chybíš.
RR 21964

pan Bohuslav
Vejvančický
z Kroměždic.
Za tichou vzpomínku děkují manželka, syno−
vé s rodinami a sestra s rodinou. RR 22008

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 2022
uplyne 11. rok od úmr−
tí mého drahého man−
žela, tatínka a dědečka, pana

Václava Motlíka z Plánice.
S láskou stále vzpomínají manželka Marie,
synové Václav a František s rodinami.
RR 22023

Božena Slívová z Hoštiček.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manžel
Miroslav, dcera Božena, syn Jaromír, Zde−
něk s rodinou a sestra s rodinou. Za tichou
vzpomínku, kdo jste ji znali, děkujeme.
RR 22007

Nikdy neztratíme ně−
koho, koho máme ve
svém srdci. Možná
ztratíme jeho hlas, je−
ho přítomnost… Ale
to, co jsme se od ně−
ho naučili, to, co nám
po sobě zanechal, to
neztratíme nikdy.
Dne 11. 1. 2022 uplynul 1. smutný rok, kdy
nás navždy opustil pan

Dne 23. ledna 2022
by oslavil 70. naroze−
niny můj bratr

Jiří Bílek.
Navždy odešel v červ−
nu 1974.
Vzpomeňte prosím
s námi. Mgr. Alena
Václavovicová s rodi−
nou.

Václav Havlovic
ze Kdyně.

Jiří Lepší z Bližanov.

Děkujeme všem, kteří
si vzpomenou s námi.
Manželka Věra a ostat−
ní příbuzní. RR 21932

Jak tiše žil, tak tiše
odešel, skromný ve
svém životě, velký ve
své lásce a dobrotě.
Dne 14. ledna 2022
uplynul 11. smutný
rok od chvíle, kdy nás
opustil pan

Nezemřel, kdo
v srdcích žije dál.
Dne 17. února 2022
uplyne desátý smutný
rok od chvíle, kdy nás
opustil pan

Ladislav Prantl
z Předslavi.

František Fořt
z Chudenic.
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RR 22003

Dne 25. 2. 2022 uply−
ne 2. rok od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til pan

S láskou vzpomínají dcery Zdeňka a Hana
s rodinami.
RR 22006

S láskou vzpomíná manželka, syn a dcera
s manželem, vnoučata Kristýnka a Tomášek.
RR 22010

Jen láska zůstane, ta smrti nezná.
(1. Kor. 13, 8)
Dne 19. prosince
2021 jsme vzpomněli
nedožitých 83. naroze−
nin, kterých by se dožil
náš tatínek a dědeček

S láskou a úctou
vzpomínají manželka, syn a dcera s rodina−
mi a ostatní příbuzní.
RR 22009

pan Karel Přerost
ze Zavlekova,
který nás navždy opus−
til 12. července 2020.
A dne 16. ledna 2022 uplynul 3. smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila naše
drahá maminka a ba−
bička

paní Jarmila
Přerostová.
Kdo jste je znali, vzpo−
meňte s námi. S lá−
skou a úctou stále
vzpomínají synové Pavel a Milan s přítelkyní
a vnoučata Marek a Lucie.
RR 22005

Koncem února vzpo−
meneme 10. výročí
úmrtí pana

Oldřicha Kocíka
z Branišova.
Vzpomíná manželka,
dcery Olina a Jitka
s manželi, vnučky Olga,
Veronika a Lenka.
RR 22024

39

V ZPO M ÍNÁ M E
Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 23. ledna 2022
uplynulo 5. výročí, kdy
nás navždy opustil
syn, tatínek, manžel,
bratr, švagr a fotbalo−
vý nadšenec, pan

Kdo Vás měl rád, nikdy nezapomene.

Jak smutno je bez
Tebe, jak dlouhý je
nám čas, jak rádi by−
chom Tě spatřili a
slyšeli Tvůj hlas.

Dne 27. 3. 2022 uply−
ne 10 let od chvíle,
kdy nás opustila paní

Dne 16. 1. 2022 uply−
nul 4. smutný rok, kdy
nás navždy opustila
paní

Jarmila
Rayserová z Lub.

Růžena Cízlová
z Lub.

Jiří Hruška z Kouta na Šumavě.

S láskou a tichou po−
korou na Tebe vzpo−
mínáme… manžel, syn a dcera s rodinami
…chybíš nám.
RR 22021

Dne 22. 5. 2022 uply−
ne dlouhých 40 let,
kdy nás opustil pan

Jan Rayser z Lub.
RR 22077

S láskou a úctou
vzpomíná celá rodina.

Stále vzpomínají syn Jiřík, dcera Petruška,
manželka Petra, maminka Alžběta, sestra
Jaruš s manželem a ostatní příbuzní.
RR 22013

Dne 14. února 2022
uplyne 1. smutný rok ,
kdy nás navždy opus−
tila paní

Věra Tučková
z Nýrska.

Dne 28. ledna 2022
uplynul pátý rok od
chvíle, kdy od nás na−
vždy odešel pan

Tak, jak v Tvých očích
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 11. 2. 2022 uply−
ne 3. rok od chvíle,
kdy nás navždy opus−
tila manželka, mamin−
ka, babička a sestra

Emanuel Janča
z Myslovic.
Za vzpomínku děkuje
bratr Václav. RR 22125

S láskou a úctou vzpo−
míná syn a dcery s ro−
dinami. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
RR 22016

paní Jana Rayserová z Lub.

Dne 24. 1. 2022 by
oslavil 90. narozeniny
pan

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají,
manžel, dcera a syn s rodinami, maminka,
sestry s rodinami a ostatní příbuzní. Za ti−
chou vzpomínku, kdo jste ji znali a měli rádi,
děkujeme.
RR 22076

Emanuel Janča.
A dne 13. 1. 2022
uplyne 15 let od chví−

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
27. ledna 2022 uplynul
5. rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan

Josef Hess
ze Zdeslavi.
Za tichou vzpomínku
děkujeme. Stále vzpomíná manželka a syno−
vé s rodinami.
RR 22022

Dne 18. ledna 2022
uplynul 5. smutný rok,
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

le, kdy nás navždy
opustila paní

Dne 7. ledna 2022 by
se dožil 100 let náš
otec a dědeček, pan

Helena Jančová
z Myslovic.

Josef Maxa
ze Zavlekova.

Za tichou vzpomínku
děkuje syn Václav
s rodinou. RR 22124

Kdo měl rád, vzpomene
a nikdy nezapomene.
Dne 12. února 2022
uplyne 10 smutných
let od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Božena
Václavovicová
ze Kdyně.

Marie Hladíková
z Bezděkova.

Loučení žádné, ne−
zbyl Ti čas, jen velkou
bolest zanechal jsi
v nás. Měl jsi rád
všechny kolem sebe,
pro ně jsi žil a chtěl žít,
srdce se však zastavi−
lo a musel jsi bez roz−
loučení odejít.
Dne 25. února 2022 uplyne první rok od
úmrtí pana

S láskou a úctou vzpo−
míná dcera a syn s ro−
dinami.
RR 22015

S láskou vzpomínají manželka a dcera s ro−
dinou.
RR 22026

Tomáš Hladík.
Dne 28. ledna 2022
jsme si připomněli ne−
dožité 100. narozeniny

Stanislava
Václavovice.
Stále vzpomíná dcera
a syn s rodinami.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkujeme.
RR 22017

40

Letos upyne 20 smut−
ných let, kdy nás
31. srpna 2002 na−
vždy opustil.
S láskou vzpomíná rodina. Za tichou vzpo−
mínku děkujeme.
RR 22028

Dne 22. února 2022
uplyne 19 let, co nás
opustila paní

Ladislava Weingärtnera z Klatov.
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VZ P O M Í N Á M E

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 16. února 2022
uplynou dva smutné
roky ode dne, kdy nás
navždy opustil pan

Dne 15. ledna 2022
uplynuly smutné dva
roky, co nás opustila
paní

Marie Jandovská
z Granátky.

Miroslav Blahouš
rodák z Předslavi.

Alenkou Breuovou,
rozenou Prinzovou.

Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
RR 22041

Vážím si vaší účasti. Obzvlášť děkuji za po−
moc a podporu svému synovi Kájovi, dceři
Ivance a manželům Heleně a Čendovi Vej−
strkovým.
S vděčností Karel Breu
RR 22043

Dne 1. března 2022
uplyne 36 let, co nás
navždy opustil pan

Josef Jandovský
z Granátky.
Nikdy nezapomenou a
stále vzpomínají synové a dcera s rodinami.
RR 22091

Měl jsi nás rád, my Te−
be ještě víc, přišla zlá
chvíle a Tys musel
odejít.
Dne 17. 1. 2022 jsme
vzpomněli 5. výročí
úmrtí našeho drahého
tatínka, tchána, dě−
dečka a pradědečka,

pana Josefa Bureše z Klatov.
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera An−
na s manželem, vnoučata a pravnoučata.
RR 22025

Dne 3. 2. 2022 uplyne
první smutný rok, kdy
nás navždy opustila
naše maminka, man−
želka a babička, paní

Dne 1. února 2022
uplynul třetí smutný
rok, kdy nás navždy
opustil

pan Josef
Aschenbrenner,
učitel hudby z Klatov.
S láskou stále vzpomíná manželka, syn
Vít s manželkou, Jan s rodinou. RR 22064

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění a
nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše
změní. Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj
obraz zůstává v nás.
Dne 19. 1. 2022 uply−
nul druhý smutný rok
od úmrtí pana

Dagmar Lukešovou.
Děkuji i zaměstnancům krematoria Klatovy
za vstřícný přístup a ochotu při zařizování
posledního rozloučení.
Děkuje manžel Václav a syn
Patrik a Marek s rodinami.

Všem, kteří si vzpome−
nou s námi, děkuje−
me. Manžel Jan a dcery Jana a Helena
s rodinami.
RR 22042

Dne 5. prosince
2021 uplynulo dlou−
hých 31 let od úmrtí

pana Karla
Nováčka z Klatov.

A dne 13. ledna 2022
uplynul čtvrtý smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustila paní

Marie Nováčková
z Klatov
S láskou vzpomíná syn s rodinou. Všem, kteří
si vzpomenou s námi, děkujeme. RR 22050

Kdo byl milován, není
zapomenut…
Dne 19. ledna 2022
uplynulo 20 let, co
nás opustil náš drahý
manžel, otec a syn

Jan Matějka
z Javorné.
S láskou vzpomíná
manželka, dcera a ostatní příbuzní. RR 22062

Osud je občas velmi
krutý, nevrátí, co jed−
nou vzal… Zůstanou
jen vzpomínky a v srd−
ci velký žal…
Dne 21. 2. 2022 uply−
ne 2. smutný rok, kdy
nás navždy opustila
paní

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá...
Dne 25. února 2022
vzpomeneme 16. vý−
ročí úmrtí pana

Mgr. Eva Hlavatá z Klatov.

Josefa Lavičky
ze Sobětic.

S láskou vzpomínají přítel Václav, děti Bar−
bora a Pavel s rodinami a ostatní příbuzní…
RR 22078

Za tichou vzpomínku
děkují manželka, syn a
dcera s rodinou.
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Marie Hrabíková
z Úsilova.

Karla Hanuse
ze Starého Lázu.
Vzpomíná manželka
s celou rodinou.
RR 22040

Děkuji všem spolužákům, spolužačkám,
kamarádům, kamarádkám a ostatním zná−
mým za účast a květinové dary na posled−
ním rozloučení dne 7. prosince 2021
s mojí úžasnou ženou, paní

Chtěl bych poděkovat všem příbuzným,
známým, přátelům a kamarádům, a také
zaměstnancům firmy Vesa, kteří se přišli
8. 1. 2022 rozloučit s mojí zesnulou man−
želkou

RR 22084

Prázdný je domov, smutno je v něm, cestič−
ka na hřbitov zůstává jen. Zde na hřbitově
čtvrtý rok tichým spánkem spíš. Domů se
nám, maminko, již nikdy
nevrátíš. Na hrob všich−
ni za tebou chodíme,
modlitbou, vzpomínkou
na tebe myslíme.
Dne 2. února 2022
uplynul čtvrtý smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná maminka, ba−
bička, prababička a teta, paní

Emilie Kolářová ze Smrkovce.
Děkujeme Ti za lásku, cos nám dala, půl na−
šich srdcí jsi s sebou vzala. S láskou a
úctou vzpomínají dcera a syn s rodinou
a neteře s rodinami.
RR 22051
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V ZP O M
MÍÍ NÁ M E
Dobrý člověk neumírá
v srdci těch, kteří ho
milovali.
Dne 12. února 2022
uplyne desátý smut−
ný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustila
moje drahá manžel−
ka, maminka, babič−
ka a prababička, paní

Marie Bauerová z Klatov.
S láskou a úctou vzpomíná manžel a dcera
s rodinou. Děkujeme všem, kdo vzpome−
nou s námi.
RR 22075

Z očí jste odešli, ale v srdcích nás všech
stále zůstanete.
Dne 24. ledna 2022 uplynul 3. smutný rok,
co nás opustil náš tatínek, dědeček a pra−
dědeček, pan

Vladislav Strnad
z Habartic.

paní Věruška
Kovaříková z Klatov.

29. února 2022 vzpo−
meneme jeho nedoži−
tých 90 let.

S láskou stále vzpomí−
ná manžel, dcera Věra a syn Karel s rodina−
mi. Věruško, nikdy nezapomeneme a děku−
jeme Ti za všechno. Kdo jste ji znali, vzpo−
mínejte na ni s námi.
RR 22048

Dne 22. dubna 2022
vzpomeneme 7. výročí
úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky,
paní

Marie Strnadové.
Prosíme vás, kteří jste je znali, o tichou
vzpomínku. Děkujeme. Dcery Zdeňka, Hana
a Dana s rodinami.
RR 22027
Vydala ses na cestu, již
chodí každý sám. Jen
dveře vzpomínek jsi ne−
chala dokořán. Dík za
to, čím jsi nám v životě
byla, za každý den, jenž
jsi pro nás žila.
Dne 14. února 2022
tomu budou 2 roky od
chvíle, kdy nás navždy opustila manželka,
maminka, sestra, teta, babička, prababička

paní Milada Roubová
roz. Pohanková z Plánice.
S láskou stále vzpomínají manžel František,
synové Petr a Fanda s rodinami, vnoučata,
pravnoučata a ostatní příbuzní. RR 22069

Kdo Tě znal, ten vzpo−
mene, kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 22. 2. 2022 uply−
ne první smutný rok,
co nás navždy opustil
pan

Jaroslav Pojar
z Nýrska.
S láskou v srdcích vzpomínají manželka
Jana, syn Milan, dcera Martina s rodinou.
RR 22061

Dne 27. 12. 2021
uplynul první smutný
rok, kdy nás navždy
opustil pan

Jindřich Orna
z Plánice.
S láskou vzpomínají
manželka, dcery s ro−
dinami, sestry a ostat−
ní příbuzní. Všem, kteří si vzpomenou s ná−
mi, děkujeme.
RR 22087
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Dne 24. 2. 2022 jsme
vzpomněli na den, kdy
nás navždy opustila
moje milovaná man−
želka, matka, tchyně,
babička a prababička,

Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz,
maminko, navždycky
zůstává v nás.
Dne 9. února 2022
uplyne již 10 let, kdy
nás navždy opustila
naše drahá maminka,
manželka a babička,

paní Anna Kohoutová
roz. Hulínová z Plánice.
S láskou stále vzpomínají manžel, dcery,
syn, maminka, vnoučata a ostatní příbuzní.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
RR 22035

Již není mezi námi, již
není slyšet známý
hlas, nám zůstalo jen
vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás
tolik rád.
Dne 10. 2. 2022 uply−
ne 2. rok od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til náš drahý manžel, tatínek, dědeček a
pradědeček, pan

Jaroslav Brousek z Lub u Klatov.
S láskou vzpomínají manželka Marie a děti
Karel, Jaroslav, Jarka a Marie.
RR 22038

Jen kytičku květů Ti na
hrob můžeme dát a
s bolestí nad tvojí ztrá−
tou vzpomínat.
Dne 25. ledna 2022
uplynulo 15 let od
úmrtí našeho manže−
la, tatínka, dědečka a
bratra

Štefana Papaye ze Sobětic.
Vzpomínají manželka Ludmila, syn Radek,
snachy Laďka a Lenka, vnoučata. Děkuje−
me všem, kdo si vzpomene s námi!
RR 22082

Dne 27. 1. 2022 uply−
nul druhý rok, kdy nás
opustil

pan Ladislav
Duchek z Točníku.
S láskou vzpomínají
rodiče, přítelkyně s ro−
dinou, bratr a sestra
s rodinami a ostatní
příbuzní.

RR 22047

Co osud vzal, to nevra−
cí, i když nám srdce kr−
vácí. Ta rána stále bolí,
zapomenout nám ne−
dovolí.
Dne 8. 1. 2022 uply−
nul 1. smutný rok od
úmrtí pana

Josefa Šnaidra.
Za tichou vzpomínku děkují dcery s rodinami.
RR 22046

Oči se zarosily a zaplakaly bolem, když jsme
Ti, maminko, dávali poslední sbohem. Ne−
bylo Ti dopřáno s námi dál být, nebylo na
světě léku, abys mohla žít…
V našich srdcích Tě
stále máme, není dne,
kdy na Tebe nevzpomí−
náme.
Dne 26. 2. 2022 uplyne
3. smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opusti−
la naše drahá mamin−
ka, babička, prababič−
ka a kamarádka,

paní Marie Králová z Klatov.
S láskou stále vzpomínají a nikdy nezapome−
nou dcery Dana a Iveta s rodinami, kamarád−
ka Maruš a ostatní příbuzní.
RR 22086
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– ŘÁDKOVÁ INZERCE –
Smutný je domov,
prázdno je v něm,
chybíš nám, chybíš
nám všem.
Dne 26. 2. 2022 uply−
ne první smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustil pan

Čas ubíhá a velká bo−
lest zůstává.
Dne 17. ledna 2022
uplynul druhý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil můj syn

Miroslav Paleček.

S láskou vzpomínají
rodiče, bratři, příbuzní a všichni kamarádi.
Děkujeme všem, kdo si vzpomenou s námi.
RR 22110

Karel Rubáš
z Klatov.

S láskou stále vzpomíná manželka, synové
a rodina.
RR 22088

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 5. 2. 2022 uply−
ne první smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustil pan

Kdo byl milován, v na−
šich srdcích žije dál.
14. 2. 2022 uplyne 20
let ode dne, kdy od
nás navždy odešel

Václav Haas.

S láskou vzpomínají
dcery s rodinami a
ostatní příbuzní.

S láskou stále vzpomínají manželka, dcery
s rodinami a vnoučátka.
RR 22092

Bylo těžké se s Tebou
rozloučit, ještě těžší je
bez Tebe žít…
Dne 12. 2. 2022 uply−
ne 1. smutný rok, co
dotlouklo starostlivé
srdce mého manžela,
našeho tatínka, dě−
dečka a bratra, pana

Václava Šimánka z Ostřetic.
Všem kamarádům a známým, kteří si vzpo−
menou s námi, děkují manželka, děti s rodi−
nami a sourozenci.
RR 22052

Kdo byl milován, žije
v našich srdcích stále.
Dne 1. ledna 2022
uplynul 1. smutný rok,
co nás navždy opustil
pan

František Hrouda
z Plánice.

RR 22108

Jak smutno je bez Te−
be, jak dlouhý je nám
čas, jak rádi bychom
Tě spatřili a slyšeli Tvůj
hlas.
Dne 26. února 2022
uplyne sedm let od
chvíle, kdy nás navždy
opustil pan

František Pojar z Bolešin.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery
a syn s rodinami.
RR 22115

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.
Dne 20. února 2022
si připomínáme třetí
smutné výročí úmrtí
paní

Jitky Korcové
ze Sobětic.
RR 22107

S úctou a láskou vzpo−
mínají dcera a syn s rodinami.
RR 22101

Dne 16. 1. 2022 jsme
vzpomněli 1. smutné−
ho výročí úmrtí pana

Karla Joudala.
Vzpomíná dcera s ro−
dinou.
RR 22074
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2 DEKY, stejné, drané husí
peří, brokát. Cena jedné
deky 600 Kč. Tel.:
603345727. RR 22104
PRODÁM dobrá zimní ja−
blka − Melrose, Ontario,
bez chemie, 15,— Kč/kg.
Hledám pomocníka/ci na
práci na zahradě, odměna
+ ovoce ze zahrady. PM –
Slovany. Tel. večer po 19
hod. – 728684164. PM
22014

pan Jan Rendl
z Chotěšova.

Stále vzpomínají man−
žel, dcera a syn s rodinami.

LEVNĚ pěkné sjezdové ly−
že Salomon a Atomic,
carv., 160cm, boty Head
č.8, kombinézu Spyder +
helmu. Tel.: 702811794.
RR 22081

Tvé oči se zavřely, ma−
minko, srdce přestalo
bít, avšak vzpomínky na
Tebe, ty budou navždy
v nás žít.
Dne 19. 2. 2022 uply−
nou 4 roky od úmrtí paní

Karoliny Lencové
z Děpoltic.
Stále vzpomínají dcera a synové s rodinami
a ostatní.
RR 22049

PRODÁM dřevěné brikety
a pelety. Česká výroba.
Plzeňský kraj – DOPRAVA
ZDARMA.
Tel.:
604575136, E−mail: ra−
hei@atlas.cz PM 22013

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenské−
ho muzea okupace a
osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily, helmy, dalekohle−
dy, kordíky, bajonety, te−
sáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vy−
znamenání, opasky, pou−
zdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky,
torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děku−
jeme za nabídky i případ−
né dary. Army muzeum
tel.: 731454110.
KOUPÍM minibagr. Tel:
702962961. RR 22097
VOJENSKÝ bazar: zdar−
ma nabízíme odborné
oceňování historického
vojenského materiálu,
převážně z období I+II
světové války. Též mož−
nost odkupu, nebo prode−
je. Tel.: 731454110.

KOUPÍM lešenářské trub−
ky, jednotlivé kusy nebo
celé
lešení.
Tel:
702962961. RR 22095
KOUPÍM zbytky stavební−
ho materiálu: ztracené
bednění, cihly, příčkovky,
venkovní dlažba, cement,
písek, kamenivo, překlady,
atd. Tel: 721866006. RR
22096
KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový ná−
bytek. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či pro−
zvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 22070

KOUPÍM staré dětské
hračky, vánoční ozdoby,
rádia, mlýnky, hmoždýře,
lustry. Mopedy, motorky,
Pionýry,
motopřilby,
smalt. nádobí, panenky,
obrazy, porcelán apod.
Tel.: 605080878. PM
22010
PRODÁM použitou
nádrž na vodu IBC
kontejner 1000 litrů.
K odběru v Klatovech.
Vhodné na vodu pro
stavbu. Cena: od
1.150 Kč. Na výběr z
více kusů. Pěkné čis−
té zánovní od 1.500
Kč. Tel. 777204389.
RR 21905

Z POZŮSTALOSTI KOU−
PÍM vše staré: porcelán,
kamenné hrnce, hodiny
obrazy, nádobí, váhy, rá−
dia, vojen. věci z války atd.
Tel.: 737903420. PM
22009
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KOUPÍM st. jízdní kolo do
r.v. 1950, cedule, mosaz.
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starou Babetu i
nepojízdnou,
Škoda
120M, nová zadní světla
aj. náhr. díly, také na Jawa,
Pionýr 05,20,21, Mus−
tang, Babeta a Simson i
vrak. Návody na obsluhu,
katalogy, dobové prospek−
ty. Tel.: 721730982. PM
22006
KOUPÍM st. vzduchovku,
maskáče, saka, čepice,
rajtky, vyznamen. za obra−
nu a službu vlasti, odznak
NB, vzor. voják do r. 1960
– až 3000,— Kč. Pilotní,
automob. odznaky, odzn.
voj. učilišť, plakáty a jiná
vyznamenání. Těžítka ve
formě modelů voj. techni−
ky, letecké uniformy, vše
z pozůst. do pilotech. Tel.
721730982. PM 22007

PRODÁM IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě
v ochranné kleci, roz−
měry: 120 x 100 cm
výška 120 cm, váha
cca. 65 kg, pěkné čis−
té od 1.600 Kč, k od−
běru v Klatovech. Info
na tel. 722660668.
RR 21002

KU i v nálezovém stavu a
dále MOPEDA na ryby.
Tel.: 728209526. PM
22015

SBĚRATEL koupí staré
obrazy a jiné starožitnosti.
KOUPÍM staré věci z do−
Solidní jednání. Tel.:
mácnosti: lívanečníky,
lampičky, porcel. sošky, 608979838, E−mail: vla−
fotoaparáty, formy na pe− dislav.soucek@seznam.c
čení, mince, vyznamenání, z PM 22038
kávomlýnky, obrazy, šper−
ky
apod..
Tel.:
605080878. PM 22011
PENÍZE za vaši rekreační
VÝKUP starých peřin. nemovitost ihned! Vykou−
Tel.: 606514445. PM píme vaši chalupu či chatu
v okrese Klatovy a Domaž−
22016
lice. Podmínkou pouze
KOUPÍM jakoukoliv tahací vlastní pozemek a zavede−
harmoniku – AKORDEON, ná elektřina. Peníze vyplá−
CHROMATIKU, HELIGON− címe do tří dnů. Právní 4
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4 servis zajištěn. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 22027

PRODÁM Škoda Room−
ster r.v.11/2006, obsah
1.4 tdi, modrá metalíza,
alu kola, panorama stře−
cha, el okna, vyhřívané se−
dačky, servo, servisní
knížka, radio, abs, nová
stk a emise, cena: 75.000
Kč, tel: 723439518, Kt.
RR 22120

PŘENECHÁM pronájem
hrobu ve Starém Plzenci / i
s náhrobními deskami/.
Tel.: 774132024. PM
22003
KOUPÍM tento typ křesel
a starožitný nábytek a
nábytek do roku 1980.
Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 22071

PRODÁM Dacia Sandero,
stepway, r.v. 2010,1. maji−
tel, červená metalíza, ob−
sah 1.6 benzin, 64 kw,
tažné, el okna, klima, ser−
vo, cenrál, 2 klíče, nová
stk a emise, cena:
105.000 Kč, Klatovy, tel:
723439518. RR 22119

PRODÁM Citroen C4, r.v.
2011, obsah 1.6 hdi 68
kw, černá metalíza, nový
model, esp, abs, el okna,
imobiliser, 2 klíče, klimat−
ronik, servisní knížka, vel−
mi pěkný stav , cena:
149.000 Kč, telefon:
723439518. RR 22121

PRODÁM DUMPER s
jednoválcovým diese−
lovým motorem. Plně
funkční, cena 40.000
Kč. Tel. 604589329.
RR 22031

PRODÁM Peugeot 206
r.v. 2003, obsah 1.1 ben−
zin,abs, radio, nová stk,
brzdy atd., cena: 29.000
Kč,
Kt,
telefon:
723439518. RR 22123
KOUPÍM Moped Jawu
Babetu 210,225, možno i
nepojízdnou, díly nebo
vrak. Tel.: 728071803.
PM 22008
KOUPÍM náhradní díly :
blatníky, nádrže, rámy,
kola, motory, světla na
DAW, Pionýr, ČZ, Moped
a jiná moto. Tel.:
737903420. PM 22012

RÁDI Vám pomůžeme
najít partnera v Bavor−
sku. www.vdejsedoba−
vorska.cz
nebo
702891012.

Poděkování MUDr.
Kateřině Hladíkové
Ambulance pro choroby kožní a pohlavní s. r. o.,
Dukelská 101, Klatovy
Paní doktorko Hladíková, děkuji Vám tímto za
vyřešení mého 55 let trvajícího problému vlaso−
vé kožní pokožky, se kterým si lékaři v Česku a
následně v Německu nevěděli rady. Hned při
mé první návštěvě u Vás v r. 2018 jste bez ja−
kýchkoliv laboratorních vyšetření určila tu ko−
nečně správnou diagnózu a Vámi předepsaný−
mi medikamenty můj problém vyřešila.
Musím jen konstatovat – škoda, že jsem Vás
nepoznal již dříve. Přeji Vám ještě hodně po−
dobných úspěchů u Vašich pacientů.
S pozdravem Vodička Ladislav
Düsseldorf, E−mail: ladjajosef@seznam.cz

Blahopřání

KOUPÍM DVOURYCH−
LOSTNÍ BABETU. Tel.
604589329.
RR
22034

MUŽ 72, Tobě 65–71, do−
žít ve dvou společně u mě
v rod. domě + zah. Je−
nom která to myslí upří−
mně (Domažlicko). 170 v.
PRODÁM Škoda fabia Tel.: 702355201. RR
TAŽNÉ zařízení na jaký− kombi, r.v.2006, stříbrná 22001
nost zaručena. SMS –
koli automobil, prodej – metalíza, velmi zachovalé
722512502 – DO, KT, Su−
montáž, www.e−tazneza− auto, obsah 1.4 benzin,
NA DŮKAZ zamýšlené šice, Horažďovice, PJ,
rizeni.cz,
tel.: klima, el okna, servo, cen−
vroucí lásky – daruji PM a okolí. PS: Dotek ně−
775104121. RR 22054
trál, denní svícení, najeto
3posch.
On hy. Piš Kdykoliv. RR
84tkm, cena 72.000 Kč. dům
78/82/175
u
Dom.
Po1.
22085
PRODÁM Peugeot 307 Tel.: 723439518. RR
pouze
SMS.
Tel.:
22122
kombi s tažným za 20 tis.
704532965. RR 22002
63LETÝ muž – abstinent,
Kč + karavan pro 3 osoby
nekuřák hledá k trvalému
za 55 tisíc Kč. Sleva mož−
HLEDÁM ženu kolem 75 společnému životu osa−
ná. Tel.: 728099153. RR
22066
let, Sušicko a okolí včetně mělou ženu nejlépe ve vě−
Horažďovicka a okolí, do− ku 39–58 let. Výhodou
PRODÁM Renault Twingo
jedu autem, jsem vdovec. zájem o organizovanou
r.v. 2008, obsah 1.1,naj−
Tel. v redakci. RR 21873 pěší turistiku – není pod−
SBĚRATEL koupí sta−
eto 184tkm, benzin, čer−
ré motocykly ČZ, JA−
mínkou. Tel.: +420
vená, abs, el okna, centrál
WA, OGAR, skútr ČZ,
SUCHE liebe u. ehrliche 705404111. RR 22044
moped STADION i ji−
HLEDÁM mytí nádobí, na do, airbagy, nová stk a
Partnerin für ein Leben in
emise, cena: 47.000 Kč,
né značky, kompletní
úklid nebo nabídněte vaši
54/178cm,
Regensburg. Akademiker, PLZEŇÁK
Klatovy:
telefon:
i nekompletní, torza,
nabídku práce. Děkuji. 723439518. RR 22117
70+, 180/80, NR/NT rozvedený, by rád z nedo−
rámy, motory, blatní−
Tel.: 776361102. PM
vielseitig interessiert, ak− statku příležitosti poznal
ky, staré technické
22039
tiv, idealerweise sollte sie sympatickou ženu do 54
průkazy a jinou tech−
PRODÁM Škoda Room−
mobil sein, etwas deutsch let s vyřešenou minulostí,
nickou dokumentaci
ster r.v. 2007, obsah 1.4
sprechen, schlank, attrak− která také věří v lásku, to−
aj. Přijedu a zaplatím
mpi, najeto pouze 90 tkm,
tiv, unkomplizier t, spor− leranci a důvěru a chtěla
na místě. Nabídněte,
šedá metalíza, benzin, kli−
PRODÁM zimní pneu na ma, 4x el okna, servo,
tlich, 50–60 Jahre, ohne by jít životem ve dvou.
určitě se domluvíme.
discích ocelových – 4ks abs, 1 majitel, cena :
Telefon: 603237242,
Altlasten.
Kontakt Tel.: 732431470. RR
165/65 R15 81T, 1 ks mo− 105.000 Kč, Klatovy : tele−
e−mail: flemet@se−
+ 4 9 1 7 1 5 0 9 1 0 1 0 , 22067
topneu nová 3,25−16. Tel.: fon: 723/439518. RR
znam.cz. RR 22019
freund.regensburg@web.
22118
724761250. RR 22012
MUŽ SŠ 54/180/80 hledá
de. RR 22018
ženu, nejlépe baculku,
POHODOVÝ štíhlý 48letý může být i důchodkyně,
hledá ženu i starší, která která má ráda krásné mi−
je taky sama a chybí jí též lování. Věk není rozhodu−
něžný dotek a pohlazení a jící. Diskrétnost a chuť
hezké popovídání u kávy. ano. Odpovědi na e−mail:
Uvítám dlouhodobé přá− petrfik@atlas.cz nebo do
telství, schůzky. Diskrét− redakce. RR 22068
Rozhled 1–2/2022

MUŽ 73/170/70 hledá pro
trvalý vztah ženu neku−
řačku. Adresa a telefon
v redakci. RR 22063
HLEDÁM ženu s větším
poprsím do 70 let a při−
pravenou na cestování
s
karavanem.
Tel.:
728099153. RR 22065
TAK TROCHU farmář, ale
nejsem farmář, chovám
malá i velká zvířata. Mám
ještě svou živnost, tak to−
ho volného času moc ne−
ní. Je mi 56 let, svobod−
ný, bez závazků. Bydlím
na Domažlicku. Hledám
dívku, ženu, které by ne−
vadilo žít na vesnici. Měla
by mít kladný vztah k zví−
řatům. Nemělo by jí vadit,
že nejezdím na dovole−
nou, ani se od zvířat ni−
kam nedá odjet. Nehle−
dám seznámení přes
internet, zkouším psanou
formu, i když je to malá
šance k seznámení. Tvůj
věk, místo bydliště nebo
dítě nebude překážka,
když bychom si rozuměli.
Značka: Najdu Tě. RR
22093
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AHOJ, svobodný, 47letý, DŮCHODCE 68 let, který
láskou zklamaný, pohled− má rád hudbu, hledá hod−
ný kluk, by se rád sezná− nou a skromnou ženu do
mil se ženou přiměřeného 70 let z Plzně k občasným
věku, děti nejsou překáž− schůzkám, výletům, popo−
kou, bydlení mám. Tel.: vídání. Tel.: 737376281.
607494130, 736792294 PM 22004
– jen volat. RR 22098
MUŽ 47/170 hledá ženu
kolem 40 let v okolí HD,
KT, SU. Chci začít nový rok
ve dvou. Tel.: 602730142.
RR 22100
54LETÝ muž 186/90 hle−
dá ženu přiměř. věku, hod−
nou, tel.: 604791334. RR
22094
HLEDÁM ženu kolem 70–
65 let, která by chtěla žít v
rod.
domku.
Tel.:
704337678. RR 22109
36/185 NEKUŘÁK, bez−
dětný, hledá dívku 16−19
let k seznámení. Mám rád
cestování, přírodu a kultu−
ru. Tel.: 604969788. PM
22005

49/174 HLEDÁ sympatic−
kou ženu štíhlé postavy,
nekuřačku všeobecných
zájmů. Tel.: 721310270.
PM 22037

SERVIS a seřízení oken –
euro, plast, hliník. Opravy
int. žaluzií, renovace eu−
rooken. Tel.: 778410163.
RR 21942
ZEDNICKÁ
PARTA
provádí rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
22053

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovitos−
ti. Svěřte nám k prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
CHCETE
POSTAVIT MÁTE doma nábytek a našich obchodníků. Dnes
PLOT? Nabízíme kom− chromový trubkový ná− zavoláte, zítra jsme u vás
pletní realizaci oplocení. bytek, křesla a nevíte co a do měsíce máte prodá−
Přijedeme – zaměříme – s nimi??? NÁBYTEK do no. INSTINKT REALITY
naceníme – zajistíme roku 1980 a starožitný s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
materiál – postavíme. nábytek a bytové doplň−
800737309. PM 22034
Poté si můžete v klidu ky (lustry, lampy apod.)
užívat bezpečí vašeho zdarma odvezu, vykou−
domova.
Volejte: pím, zprostředkuji pro− KOUPÍM tento typ židlí,
733710319, pište: bez− dej – za odvoz. Tel.: tento typ komod, staro−
dek@plotana.cz, navštiv− 608887371 / E−mail: na− žitný nábytek a nábytek
bytek1980@seznam.cz. do roku 1980. Stav ne−
te: www.plotana.cz.
Stačí napsat SMS nebo rozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu
se. Tel.: 776599696 a
email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 22072

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086.
RR 22089

prozvonit. Odpovím. RR
22073
TRÁPÍ vás hrozící exekuce
nemovitosti ? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje vaši situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR− ELEKTRIKÁŘ – pro
MA 800737309. PM oblast Sušice, Horažďo−
22033
vice, Strakonice a okolí,
bližší info po tel.:
774079111. RR 22102
ZEDNICTVÍ – Jiří Svobo−
da, provádíme zednické
práce, úprava bytového
jádra, obklady a dlažby,
sádrokartony, štukové a
šlechtěné omítky, zate−
plovací systémy, zemní a
výkopové práce. Tel.:
725763582. RR 22126
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NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně obkla−
dů a dlažeb na tel.
776434705. RR 22103
PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekon−
strukce bytového jád−
ra, obklady, dlažby,
bourací práce a další
práce dle domluvy.
Plzeňsko, Klatovsko,
Domažlicko, Sušicko
a okolí. Rozumné ce−
ny. Tel.: 721757399.
RR 22056

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kan−
celář v Plzeňském kraji
vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovi−
tosti předem. Peníze má−
te na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme − garantuje−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM
22035
KUPUJETE
NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU ! Nezaplatí−
te ani korunu navíc! Více
na www.zkontrolujto.cz
nebo
volejte
na
800373309. PM 22036

ŠŤASTNÝ nový rok, hod−
ně skvělých erotických
prožitků. Čekám na tebe
natěšená, příjemná, hez−
ká, zdravá, plně očkova−
ná. Domluva možná ve
dne (SMS nepiš). Tel.:
604737781. PM 22001
Rozhled 1–2/2022
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