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Milí čtenáři,
těší mě, že se
opět setkává−
me nad strán−
kami našeho
měsíčníku,
který zdarma
roznášíme té−
měř do všech domácností v okre−
sech Klatovy a Domažlice.
Říjnový Rozhled, který se vám do−
stává do rukou, je samozřejmě
trošku jiný v tom, že přináší celou
řadu předvolebních témat. Jen ne−
celý týden nás dělí od voleb našich
zástupců do významného zákono−
dárného orgánu Parlamentu ČR,
který může samozřejmě význam−
ným způsobem ovlivnit životy nás
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všech. Není to jen tak nějaká volba.
Již dnes se dá předvídat, že výsle−
dek může být velmi těsný a ten, kdo
bude sestavovat příští vládu, bude
rozhodovat o tom, jak se bude ČR
stavět k často nepříjemným otáz−
kám současného světa. Není to jen
Covid, není to jen migrace, není to
jen ekologická politika Bruselu, ne−
ní to jen zadlužování našeho státu,
ale i mnoho dalších velmi složitých
otázek současného světa.
Ať to vyhraje Petr, nebo Pavel, urči−
tě nikomu z nich nic nezávidím.
Svět je čím dál tím víc složitější a
napětí roste ve všech směrech.
Každý z nás má nějaké priority, ale
neměli bychom myslet vždy jen na
ty své, ale uvědomovat si, že tento
náš dnes zase o něco menší svět
sdílíme s mnoha jinými lidmi, staří
i mladí, chudí i bohatí, hloupí i chyt−
ří, hladoví i sytí. Pokud se vzájemně
nechceme vyvraždit, musí vždy do−

jít k nějaké vzájemné dohodě, která
bude přijatelná pro všechny. To je
politika. Násilí, nenávist a hádky ni−
kdy nemůžou být programem.
Nedávno jsem se někde dočetl, že
prý jedna z progresivistických mo−
derních stran má mezi sebou jaké−
si vizionáře, kteří nejen že by rádi
bez omezení vítali mezi námi novou
krev a pracovní sílu z Afriky a Asie,
ale domnívají se, že byt 3+1 ob−
ývaný dvěma staršími lidmi je pří−
lišný luxus a bylo by možné k nim
nastěhovat 1 až 2 nájemníky. Ke
snížení zátěže automobily by prý
také pomohlo, kdyby osoby starší
sedmdesáti let již nemohly řídit
automobil a k vylepšení politické
situace, kdyby ztratily volební prá−
vo, neboť jsou již prý většinou de−
mentní.
Hned jsem si vzpomněl na podo−
bné sociální inženýry v bývalém
Sovětském svazu za Stalina, kteří

stavěli kolektivistické domy, kde se
nájemníci dělili o společné kuchyně
a sociální zařízení. Možná se dneš−
ní bolševici pod černými vlajkami
budou jednou chtít dělit i o ženy,
děti svěřovat do společné péče
státních ústavů a neproduktivní lidi
využívat jako biopalivo. Pak jsem
se naštěstí probudil, setřásl ze sebe
ten hrozný sen a šel jsem volit své−
ho zástupce do Parlamentu ČR.
Stále pořád si myslím, že přes
všechny nepříjemnosti a přes
všechny negativní zprávy žijeme
svůj život v báječné době a tohle
vědomí si nechci nechat nikým vzít.
Proto já budu volit takové zástupce,
kteří mají pozitivní vizi a nebudou
mě brát možnost volby a svobody
v rozhodování.
Příjemné čtení Rozhledu, odvahu a
rozvahu při volbách a pro nás pro
všechny ten nejlepší výsledek vám
přeje Karel Bárta, šéfredaktor.
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Jan Látka: Chci dál pomáhat našemu regionu
n Pane bývalý senátore, blíží se volby do

Poslanecké sněmovny Parlamentu, co vy
na to?
Rozhodl jsem se vyhovět výzvám mnohých
občanů, starostů, ale i organizací či spolků
a přijal nominaci ČSSD a kandiduji na 3.
místě kandidátky.
n Co chcete voličům nabídnout?
Jako starosta Domažlic, poslanec či senátor
jsem vždy využíval svých politických zkuše−
ností a kontaktů ve prospěch občanů naše−
ho regionu. Jako senátor jsem osobně nav−
štívil všech 147 obcí svého obvodu a hovořil
se starosty o problematice jejich obcí.
Vím, co se kde podařilo a co je třeba ještě
udělat. Díky těmto zkušenostem jsem po−
máhal řešit problémy na různých úrovních
i z pozice zastupitele Plzeňského kraje.
n Jaké jsou vaše priority?
Plzeňský kraj je především krajem venkov−
ským a já bych v našem příhraničním regio−
nu urychlit rozvoj venkovské infrastruktury,
zkvalitnění a dostupnost veřejné dopravy.
Potřebné je zajištění občanské vybavenosti
v obcích jako je např. školka, prodejna či lé−
kařská ordinace. Nutná je i podpora země−
dělství, jednak kvůli potravinové soběstač−
nosti, ale také proto, že na venkově může
mnohdy být zemědělství hlavním zaměstna−
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Jan Látka
vatelem. Je důležité, aby mladé rodiny měly
důvod zde zůstávat a nedocházelo k vylid−
ňování venkova. Jsem dobrovolný hasič a
chtěl bych se též zasadit o větší podporu
dobrovolných hasičů, kteří jsou, kromě své−
ho poslání ve svých obcích, velmi často

hlavním organizátorem veškeré spolkové
činnosti.
n Na co dalšího se chcete ještě zaměřit?
Chci se podílet na vytváření podmínek pro
spokojený život seniorů, zdravotně postiže−
ných občanů, ale také mladých rodin s dět−
mi. Zaměřím se na dostupnost a sjednocení
kvality zdravotní péče. V rámci rozvoje zdra−
ví budu i nadále podporovat veškeré spor−
tovní aktivity zaměřené především na spor−
tování mládeže. Je o mně též známo, že
jsem velkým podporovatelem učňovského
školství. Stále totiž platí, že řemeslo má zlaté
dno.
n Věříte ve svůj úspěch ve volbách?
Naděje umírá poslední. Jsem velmi často
mezi lidmi. Mám rád lidi, práci s lidmi a pro
lidi. Dlouhodobě podporuji dobrovolné hasi−
če, sportovce i další spolky. Svojí politickou
prací jsem pomohl mnoha lidem. Převzal
jsem záštitu nad celou řadou různých spor−
tovních, kulturních a společenských akcí.
Když většina těchto lidí, včetně těch, kteří
mě ke kandidatuře přesvědčovali, přijdou
k volbám a případně mě podpoří svými pre−
ferenčními hlasy, tak by to mohlo vyjít. Rád
bych tomu věřil.
Tak hodně štěstí. Děkuji Vám za rozhovor.
Karel Bárta
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Řeznictví U Pavlíka vás od 6. října
zve na české zabíjačkové hody
S chladným obdobím odpradávna na−
ši předci bojovali zvýšeným příjmem
živočišných bílkovin a tuků, jako
zdroje nejrychlejší energie. Proto by−
ly na českém venkově
v této době v oblibě
zabíjačky a lidé si do−
přávali tučných jídel,
která jediná zajistila
dost síly na přežití
v období chladu a ne−
pohody.
Po delší době jsme
opět navštívili pana
Pavla Havlíčka v jeho
řeznictví U Pavlíka pod klatovskou ne−
mocnicí, v bloku domů na rohu křižo−
vatky ulic Dukelská a Koldinova, aby−
chom se zeptali, co je nového.
„Rád vás u nás v řeznictví U Pavlíka po
delší odmlce vítám, a abyste si nemys−
leli, že jsem během mrzuté doby covi−
dové lenošil, mohu vám ukázat několik
nových uzenářských výrobků, které
jsem pro své zákazníky vyrobil. V nabí−
zeném sortimentu mám kromě všech
běžných uzenin a již tradičních zabíjač−
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kových hodů, o kterých se zmíním
později, celou řadu nových exkluziv−
ních fermentovaných klobás. Jsou to
klobásy maďarského typu, včetně páli−

vých, nepálivých, nebo jen s jemnou
pálivostí a dokonce i bez papriky. Exce−
lentním zástupcem klobásy bez papri−
ky je klobása Krušnohorská s kousky
česneku a troškou zeleného pepře, kte−
rou vyrábím podle tradiční staré recep−
tury mých předků. Klobásy jsou
všechny fermentované a uzené stude−
ným kouřem.“
Nové fermentované klobásy jsme
ochutnali a jsou opravdu vynikající, sa−
mé maso a velmi dobře ochucené.

Snadno strčí do kapsy i velmi známé
originální maďarské klobásy z velkový−
roby. Myslíme si ale, že absolutní pod−
zimní Pavlíkovou špičkou v nové na−
bídce jsou Pavlíkovy
výběrové párečky, vy−
robené jen a jen z ma−
sa, bez náhražek, bez
mouky a škrobu a tedy
vhodné i pro bezlepko−
vou dietu u nemoc−
ných Celiakií.

„Od středy 6. října vás zvu na klasické,
každoročně velmi oblíbené zabíjačkové
vepřové hody. V nabídce budou jelita,
jitrnice, zabíjačková polévka „prdlač−
ka“, tlačenka světlá, tlačenka tmavá,
sádlo a škvarky. Zabíjačkovou polévku

budu prodávat i do přinesených nádob.
Přijďte si užít kouzlo pravé české ven−
kovské domácí zabíjačky a poctivých
vepřových pochoutek vyráběných stej−
ně, jako to znáte z vyprávění svých ba−
biček,“ zve všechny čtenáře Rozhledu
pan Pavel Havlíček.
V široké nabídce řeznictví U Pavlíka by
vám nemělo uniknout Pavlíkovo uzené
maso – šunka od kosti, zlatá a tmavá
krkovička, nebo anglická slanina. Tak
kvalitní uzené se najde jen výjimečně.
Žádné nastavování hmotnosti
vodou, žádné polyfosfáty, žádné
křehčení masa, přidávání škro−
bu nebo sušené krve, ale krásně
vyuzené, čisté maso, správně
osolené a provoněné dřívím na
kterém se udilo. Gurmánský zá−
žitek. Maso, kde cítíte při skusu
svalovinu a ne nějaké drobivé
bláto, jak to bývá v případě vakuova−
ných uzených mas z velkovýroby.
Čas od času si dopřejte poctivé maso a
české zabíjačkové pochoutky a pozná−
te, že tohle jídlo vám bude chutnat. (kr)

pavel.havlicek.357
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9 000 Kč/měsíc
2

699 000 Kč
2

G

1 499 000 Kč

G

1 990 000 Kč

1+1 /L (48 m ), ul. Hlávkova, Klatovy

Chata 1+1 ( 342 m ), Plešnice, okr. Plzeň−sever

RD/Chalupa (548 m ), Strážovice, Pačejov, okr. Klatovy

Chata 3+1/T/G ( 390 m2), Žinkovy, okr. Plzeň – jih

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu velmi hezký a slunný byt
v žádané lokalitě v ulici Hlávkova v Klatovech. Byt je v osobním
vlastnictví o podlahové ploše 38 m2. K bytu dále přísluší sklep
o velikosti 3,5 m2 a lodžie o velikosti 7m2. Byt je kompletně vy−
baven (chladnička, pračka, kávovar, stůl, postele, TV, obývací
stěna) a nachází se ve 4. patře cihlového domu s výtahem. Nad
rámec nájemného se platí zálohy na služby ve výši jedna osoba
– 1000,−Kč/měsíc, resp. 2 osoby – 1500,−Kč/měsíc. K bytu
možno pronajmout krycí parkovací stání v Čechově ulici za
1.400,−Kč / měsíc. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 301

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

Nabízíme k prodeji rodinný dům, chalupu s číslem popisným
a vlastním pozemkem o celkové velikosti 548 m2 v obci Strážo−
vice, nedaleko obce Pačejov. V 1.NP domu se nachází dvě pro−
storné místnosti (dříve využíváno jako obchod), sociální záze−
mí. V druhé polovině domu se nachází stodola/ garáž V 2.NP
domu se nachází půdní prostory. IS: el. 230/400V, voda z obe−
cní studny (přivedena do domu) + obecní vodovod v komuni−
kaci, topení – lokální na tuhá paliva, kanalizace – výstavba v
obci v plánu. Nemovitost není zatížena žádným zástavním prá−
vem či exekucí. Lze tedy financovat hypotéčním úvěrem, se
kterým Vám rádi zdarma pomůžeme.
Doporučujeme.
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji slunnou chatu s betonovými základy o dispo−
zici 3+1 u obce. Chata o zastavěné ploše 55m2 stojící na vlas−
tním pozemku o celkové velikosti 390m2. V 1.NP chaty se nachá−
zí pokoj se samostatným vstupem, splachovací WC, garáž a
sklepní prostor. V 2.NP chaty se nachází obývací pokoj, ložnice,
dvě kuchyně a koupena se sprchovým koutem a splachovacím
WC. IS.: el. 230/400V, voda – studna, hloubka 16m, topení: lo−
kální tuhá paliva, kanalizace – septik. Nemovitost není zatížena
žádným zástavním právem, ani exekucí.

G

2 990 000 Kč

G

4 800 000 Kč

RD 3+kk/G/B (616m2), Topol – Chrudim, okr. Chrudim

RD 5+1/G/B (2165m2), Nová Ves, Třemešné, okr.Tachov

Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem o dispo−
zici 3+kk v obci Topol u Chrudimi. Dům má dvě nadzemní po−
dlaží. V roce 1972 proběhla dobová rekonstrukce celého domu.
V 1.NP se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem, před−
síň, koupelna s vanou, samostatné chemické WC, spíž a garáž.
V 2.NP se nachází dva pokoje, balkon a menší půda. IS.: el
230/400V, plynofikace, obecní vodovod + studna (hloubka
15m), kanalizace – jímka. Topení – v 1.NP lokální plynové + lo−
kální na tuhá paliva. Do 2.NP není topení zavedeno. K domu dále
přiléhá prostorná zahrada, na které jsou zahradní stavení plynule
navazujících na rodinný dům. Lze financovat hypotečním úvě−
rem, se kterým Vám zdarma pomůžeme. & 734 319 301

Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem o dispozici
5+1 v Nové Vsi pod Přimdou. Dům má tři nadzemní podlaží
a podkroví. V roce 2012 proběhla dobová rekonstrukce domu
(koupelna, střecha, okna). V 1.NP se nachází garáž, sklepní pro−
story a technické zázemí domu. V 2.NP se nachází dva pokoje,
kuchyně, předsíň, koupelna s WC a chodba se vstupem do sklep−
ních prostor a druhého patra. Ve 3.NP se nachází nedodělaná sa−
mostatná bytová jednotka o dispozici 3+1 s balkonem. IS.: el
230/400V, vlastní vrt (46m), topení – ústřední na pevná paliva,
septik. Nemovitost není zatížena žádným zástavním právem, exe−
kucí či břemen. Lze tedy financovat hypotéčním úvěrem, se kte−
rým Vám rádi zdarma pomůžeme. Výborný stav, vřele doporuču−
jeme prohlídku této výjimečné nemovitosti. & 734 319 301

Zahrádka, chata se zahrádkou – Klatovy a okolí
Rekreační chata, voda podmínka, do 15ti km od Domažlic
Chalupa s vodou a elektřinou v Koloveč, Srbice, Blížejov
Rekreační chata u Hnačovského rybníka
Zděná či dřevěná chata – Babylon, Kout na Šumavě
Chalupa i k rekonstrukci Hartmanice, Sušice, Kašperské hory
Rodinný dům před rekonstrukcí Modrava, Srní, Prášily
Chalupa k trvalému bydlení Domažlicko
Rodinný dům Přeštice
Rodinný dům Horšovský Týn
RD v lepším stavu Stod, Chotěšov, Holýšov
Rodinný dům – Domažlice a okolí
Rodinný dům – Klatovy, Štěpánovice, Vrhaveč, Týnec
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700 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
1 200 000 Kč
1 500 000 Kč
1 300 000 Kč
2 200 000 Kč
2 000 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 800 000 Kč

2

G

5 600 000 Kč

Zemědělská usedlost (3177m2), Radimovice – Všeruby,
okr. Plzeň – sever
Nabízíme k prodeji zemědělskou usedlost v obci Radimovice vzdálenou
3km km od Všerub a 18 km od centra Plzně. Na pozemku o celkové roz−
loze 3177 m2 je rodinný dům o dispozici 2+1a dvě prostorná zemědělské
stavení. Budovy z roku 1920, které prošly částečnou dobovou rekonst−
rukcí v roce 1975, si zachovaly svůj historický charakter, který umožňuje
při rekonstrukci splnit Vaše představy o skloubení originálních prvků
s moderní přestavbou. Původní detaily jako například podsklepeni se na−
bízí využít jako unikátní součásti budoucího interiéru. Na stavby plynule
navazuje rozlehlá zahrada o ploše 2102 m2. Usedlost je vhodná pro klidné
bydlení v přírodě, rekreaci, chovu hospodářských zvířat, nebo také k pod−
nikatelské činnosti. Koupě nemovitosti je možno financovat hypotéčním
úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
& 734 319 301

Doporučujeme!

G

& 734 319 301

7 500 000 Kč

RD 7+1 (255m2), ul. Kostelní, Planá, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem
o dispozici 7+1 v Plané, v ulici Kostelní. Dům má tři nad−
zemní podlaží a podkroví. V roce 2010 proběhla částečná
rekonstrukce 2.NP a vybudování obytného podkroví. V 1.NP
se nachází dvě prostorné kanceláře, sklady, WC a vstup na
dvůr kde mohou parkovat tři osobní automobily. V 2.NP se
nachází bytová jednotka o dispozici 2+1 a druhá bytová
jednotka o dispozici 1+1. Tyto jednotky mají společnou
koupelnu, ale každá má své WC. Ve 3.NP se nacházejí dva
pokoje + půda ke které je zpracován projekt na vybudování
další bytové jednotky. Lze financovat hypotečním úvěrem,
se kterým Vám zdarma pomůžeme.
& 734 319 301

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

900 000 Kč
1 000 000 Kč
900 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
1 300 000 Kč
1 300 000 Kč
1 900 000 Kč
2 300 000 Kč
2 200 000 Kč
1 800 000 Kč
2 200 000 Kč
2 300 000 Kč
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Klatovští zahrádkáři budou vystavovat
Výstava Zahrada Pošumaví XIV
Český zahrádkářský svaz (ČZS) vy−
užívá všechny dostupné možnosti a
prostředky k tomu, aby mezi svými
členy, ale i mezi širokou veřejností
rozšiřoval poznatky, vědomosti a do−
vednosti získané při pěstování a
šlechtění ovoce, zeleniny a květin.
Jednou takovou možností je i výstava,
kterou Územní sdružení (ÚS) ČZS Kla−
tovy společně se Střední školou země−
dělskou a potravinářskou Klatovy, za fi−
nanční podpory města Klatovy a MZe
ČR pořádá ve dnech 8. až 11. října
2021. Výstava se bude konat v sále a
v přilehlých prostorách SŠZP v ulici
Národních mučedníků s přístupem
z ulice Žižkova.
Návštěvníci si mohou na výstavě udě−
lat představu o tom, jaké ovoce, při
správné odrůdové skladbě, lze na na−
šich zahradách v přírodních podmín−
kách různých obcí okresu Klatovy vy−
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pěstovat. Praxe ukazuje, jak je důležité
při obnově, případně při zakládání za−
hrad, vybírat odrůdy odolné proti stru−
povitosti a nízkým teplotám a omezit
tak ztráty na pěstovaném ovoci na mi−
nimum. Zároveň se vám organizátoři
pokusí představit právě takové ovoce,
které není nutno chemicky ošetřovat a
které je nádherné nejen pro oči, ale po−
těší i chuťové buňky.
Jako již tradičně vystavovatelé zařadili
do programu den bramboráře, kde se
můžeme o bramborách dovědět téměř
všechno. Vystavené budou nejen vzor−
ky brambor, ale i podrobné popisy
jednotlivých odrůd. To vše se uskuteční
péčí šlechtitelské stanice VESA Velhar−
tice a podniku EUROPLANT v sobotu
9. října.
Mimo uvedené výpěstky ovoce bude
možno na výstavě zhlédnout i široký
sortiment okrasných keřů a květin.

Součástí výstavy je i velká soutěž dětí
pořádaná na téma Naše zahrádka a
soutěž o Jablko Klatovska. Obě tyto
soutěže budou vyhodnoceny v pátek
8. října v 15.00 hodin a vítězům bu−
dou předány hodnotné ceny. Práce
dětí i soutěžní výpěstky budou po ce−
lou dobu vystaveny v areálu SŠZP
Klatovy.
Organizátoři výstavy nezapomněli ani
na ochranu rostlin před škůdci a cho−
robami. K tomu bude sloužit odborná
poradenská služba. Kdy a jak přípravky
na ochranu rostlin používat poradí
účastníkům výstavy odborní instruktoři
ČZS a to především v pátek 8. října,
kdy bude jako poradce působit jeden

z největších odborníků v oboru pan
Ing. Josef Vačkář. Pokud potřebujete
určit odrůdu ovoce, nebo máte na za−
hradě něco, čemu nerozumíte (list, vět−
vičku, plod apod.) vezměte to s sebou
na výstavu a společně se poradíme.
Prodejců bude na výstavě celá řada.
Letos opět budeme prodávat jablka. Ke
koupi budou i upomínkové předměty,
zdobené perníčky a drobnosti pro děti.
Organizátoři přejí všem návštěvníkům
příjemné zážitky z výstavy a děkují
všem, kdo se na výstavě podílí, a to jak
vystavovatelům, tak soutěžícím.
Za organizátory zve
Ing. Novotný Josef, předseda
územního sdružení ČZS Klatovy
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Dnes je nejrozumnější
investovat do nemovitosti
Za současné situace, kdy ne−
ustále rostou ceny mnoha su−
rovin i výrobků, zdražují se
energie a doprava, reálně hro−
zí, že lidé, kteří dlouhá léta
spořili, mohou vlivem inflace
o část svých úspor přijít.
Pokud si
například
za svoje
peníze
dnes ještě
koupíte 100
cihel, za půl
roku to mů−
že stačit tře−
ba jen na 60
cihel.
„Také v našem
oboru cítíme
obrovský tlak na
zvyšování cen,
ale protože má−
me dlouhodobé
smlouvy s výrob−
ci, velké skladové
zásoby a pracuje−
me se seriózními
dodavateli ze Španělska a Itálie,
kteří zatím své ceny nemění, daří
se nám držet ceny stále na staré
úrovni a nezvyšovat je. Ne jako
mnozí jiní, kteří využívají postko−
vidové doby k dohánění svých

ztracených zisků,“ potvrzuje
současné velké téma, kterým je
všeobecný růst cen, pan Stanis−
lav Heindl, ředitel klatovské fir−
my Koupelny Šota.

Teď je čas na
nákupy u nás

„Je samozřejmě
pravda, že se
zdražují kovy, ros−
tou ceny energií,
ceny práce a
proto se dá
předpokládat,
že v budoucnu
porostou ceny
baterií, dlažby,
obkladů i van
a sprchových
koutů. Určitě
mohu každé−
mu,
kdo
uvažuje
o tom, jak
rychle a dobře
investovat svoje úspory, jen do−
poručit investovat je do zvelebe−
ní své nemovitosti. Za peníze,
které vám dnes budou stačit na
rekonstrukci koupelny, novou
kuchyni, nebo na novou dlažbu
na balkoně, to příští rok jistě již
nepořídíte.“

Vyberte si v pohodlí
domova
V nabídce firmy Koupelny Šota
se velice dobře zorientujete
v novém tištěném barevném ka−
talogu, který na 175 stranách
představuje téměř celý sorti−
ment prodávaných výrobků fir−
my Koupelny Šota.
„Katalog se opravdu povedl, je
tištěný na lesklém a kvalitním pa−
píře a zákazník si v něm může
v pohodlí domova udělat první
představu o tom, jak by mohla
vypadat jeho nová koupelna, ne−

bo kuchyně,“ říká pan Heindl.
„Vydání takového katalogu stálo
nemalé finanční prostředky,

přesto naše firma tuto tradici ne−
porušuje a zákazníkům jej posky−
tujeme zcela zdarma. Stačí si jen
pro něj zajít do naší prodejny,
nebo popřípadě na požádání jej
pošleme poštou.“
Firma Koupelny Šota neustále
sleduje nové trendy, které se ob−
jevují v oblasti obkladů, dlažeb,
sanity a kuchyní. V nabídce naj−
dete proto vždy i nejnovější mo−
dely a vybavení koupelen, které
jsou vystaveny ve vzorkovně fir−
my v Klatovech−Lubech.
„Určitě stojí za to si sem do vzor−
kovny přijít pro inspiraci. Náš od−
borně vyškolený tým prodejců
vám ochotně poradí s výběrem
podle vašich představ, a pokud
od nás budete chtít i realizaci,
rád vám vše vysvětlí, udělá kal−
kulaci a pomůže při návrhu re−
konstrukce. Podzim – to je ta
pravá nálada a výzva pro nové
investice, a to ještě za staré ce−
ny,“ zve k návštěvě ředitel Sta−
nislav Heindl.
(kr)
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Tepelná čerpadla a teplá voda v letních měsících
Jestliže jste majiteli tepelného čer−
padla, které vytápí Váš dům a chce−
te dále investovat do úspory nákla−
dů za energie, určitě je vhodné po−
soudit možnost ohřevu teplé užit−
kové vody (TUV) s tepelným čer−
padlem.
TUV ohříváme tepelným čerpad−
lem během celého roku, přičemž
od jarních do podzimních měsíců je
ohřev nejvíce účinný. Z jedné KWh
elektrické energie dosáhneme čtyři−
krát více na výstupu, než jsme do
čerpadla přivedli. Jinými slovy,
v letním období tepelné čerpadlo
spotřebuje čtyřikrát méně
elektrické energie než
elektrický boiler.
Nemůžeme však pro
ohřev TUV využít libovol−
ný kombinovaný ohřívač.
Důležitá je velikost teplo−
směnné plochy v daném
boileru. Na místě u vás
posoudíme, zda je možné
vaši stávající nádrž teplé
užitkové vody použít.
Velmi oblíbené se staly
ohřívače firmy ACV. Jed−
ná se o nerezové ohříva−
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če konstrukce Tank
in Tank (nebo−li ná−
drž v nádrži).
Vnořený vlnov−
cový zásobník z ne−
rezové oceli je kon−
strukčně proveden
tak, že nedochází
k usazování vodního
kamene. Neztrácí se
proto s jeho použí−
váním instalovaný
výkon a účinnost.
Nerezová ocel a tec h nologie
pro ti usazování vodního kamene
jsou i důvodem, proč
firma vystavuje na ten−
to výrobek doživotní
záruku.
Jaká tepelná čerpad−
la jsou vhodná k těmto
ohřívačům? Jsou to
především tepelná čer−
padla s regulovaným
výkonem. Dle velikosti
zásobníku a teploty
ohřívané vody se sa−
močinně upraví výkon
a tím i spotřeba tepel−
ného čerpadla.

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

jeme tepelná čerpadla FUJI,
PANASONIC nebo VIESSMANN.
U tepelných čerpadel systému
země−voda umíme nejlépe vyře−
šit vaše vytápění a ohřev teplé

vody výrobky od značky NIBE.
U technologie vzduch – voda díky
špičkovým technickým para me −
trům a přijatelné ceně doporu −
čujeme a nejvíce instalujeme mo−
dely nové generace tepelných
čerpadel PANASONIC T−CAP.
Ing. Jiří Tichota
Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
pøípadnì volejte
s odbornými dotazy na

777 939 270.

Dodávka, montáž a servis
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!
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Pavilon skla Klatovy zve na novou výstavu

Lovecká vášeň ve skle
Tichá chůze lesem, čekání na
zvěř, hony a dramatické chvíle
lovu, to vše našlo svůj odraz
nejen ve výtvarném, ale i v uži−
tém umění. A sklo jako jedno
z profilujících řemeslných a
průmyslových od−
větví českých zemí
nemohly lovecké
náměty samozřej−
mě minout. Spek−
trum uplatnění lo−
veckých námětů je
v něm široké. Tvarů
a dekorů je tu za
staletí nepřeberné
množství a lovecké
motivy byly znázor−
ňovány všemi v té
či oné době známý−
mi a dostupnými
technikami.
Výstavní možnosti
PASKu jsou ale limi−
tované, a tak je zde
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„jen“ necelých sto exponátů, kte−
ré dokumentují hlavní vývojové
trendy tohoto typu skla od první
poloviny 18. století zhruba do
poloviny 20. století. Exponáty po−
cházejí v drtivé většině ze soukro−

mých sbírek a bylo možné je ve−
řejně vystavit jen díky mimořádné
vstřícnosti vlastníků. Menší část
vystavených předmětů byla za−
půjčena ze sbírek Vlastivědného
muzea Dr. Hostaše v Klatovech a
z
Prachatického
muzea.
Právě z posledně
jmenovaného mu−
zea pocházejí dva
zcela unikátní před−
měty – zlaté pod−
malby s loveckými
motivy z 19. století,
které byly právě
pro tuto výstavu
pečlivě restaurová−
ny. Vedle nich je
zde ale řada dal−
ších
zajímavých
skel – dvojstěnky
se zlatými fóliemi,
skupina číšek ve
stylu biedermeieru,

skla malovaná švarclotem a ne−
mohou chybět ani malované či
ryté menší i obrovské holby.
Jeden velmi speciální exponát
pak je ze sbírek PASKu – lampa z
roku 1910, kterou se podařilo po
více než sto letech opět rozsvítit.
To vše je k vidění v Pavilonu skla
od 22. září do 21. listopadu 2021.
Jitka Lněničková, kurátorka
Pavilonu skla Klatovy
www.pask−klatovy.cz
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Kvalita, spolehlivost a spokojenost zákazníků již 30 let

Před 30 lety zahájil prodej v Klatovech
Elektro market Beneš & Beneš
Proč nový e−shop?
Odpověď je jednoduchá.
Přímé on−line spojení

Pro naše stávající i budoucí
zákazníky máme skvělou
zprávu. Spustili jsme nový e−
shop www.eBshop.cz. Sou−
časně s ním běží i stávající
web www. euronics.cz.
Naše letité zkušenosti nám potvrzují,
že spokojený zákazník se vrací i na
internet. Kromě známých výrobců ja−
ko je AEG, BOSCH, ETA, Whirlpool a
další, spolupracujeme také s dodava−
teli méně známých značek jako je na−
příklad Liebherr, iRobot, JBL, Lord,
Concept aj. Díky přímému napojení
na hlavní dodavatele jsme schopni
objednávky vyřídit rychleji a využít
tak na maximum skladových zásob
našich dodavatelů. Skladovou do−
stupnost všech našich 4 prodejen
denně několikrát nahráváme, aby na−
ši zákazníci měli vždy aktuální infor−
mace o dostupnosti jednotlivého
zboží.

takže objednávka se začne okamžitě
vyřizovat a o víc se už nemusí starat.
Nákup zboží je možný i na splátky.

Pohled do domažlické prodejny Euronics.
umožňuje našim klientům rychlý chat
s vedoucím, který dohlíží na e−shop a
skladovou dostupnost zboží. Další ne−
spornou výhodou je, že on−line pla−
tební kartou zákazník ihned zaplatí,

Cenu na míru a odvoz zdarma
Zařizujete si nové bydlení, pustili jste
se do rekonstrukce nebo jen plánujete
větší nákup elektra? EBshop vám po−
může ušetřit čas i peníze. Zapomeňte
na zdlouhavý výběr a porovnávání
zboží. Se vším vám poradí naši spe−
cialisté na elektro, kteří připraví i vý−
hodnou cenovou nabídku přímo na
míru. Při odběru více kusů zboží do−
stanete individuální cenu.
V místech, kde máme naše prodejny,
odvezeme zboží do 10 km zdarma. Sa−
mozřejmostí je, že vybraný spotřebič
dopravíme klientovi domů, po domluvě
vyneseme do patra, postavíme na
místo a pomůžeme s jeho základní in−
stalací. Starý spotřebič odvezeme a
zdarma zajistíme ekologickou likvidaci.
Pro poptávku využijte náš
e−mail: info@ebshop.cz

eB elektromarket Beneš se řadí se svými obchody do
největší prodejní sítě elektrospotřebičů
EURONICS v Evropě nabízející výrobky
prvotřídní kvality světových značek.

Naše prodejny:

Prodejna u Alberta v Klatovech.

Prodejna v ul. T. G. Masaryka v Sušici.
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Prodejna v Křížové ul. v Klatovech.

Prodejna v Husově ul. v Domažlicích.
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CENA ZLATA
NA VRCHOLU
Férovou cenu za nepoužívané
zlato vám vyplatí ve Zlaté Bance.
V poslední době cena zlata stou−
pá kvůli krizím ve světě a pro co
největší zisk je nutné odhadnout
správné období. „Měnová politi−
ka Spojených států způsobila, že
v loňském roce stoupla ce−
na zlata o 9 % a jde tak
o největší zisk od roku
2011. Navíc letos by ome−
zování měnové politiky
mělo pokračovat a tak se
cena zlata bude držet na
stále vysoké úrovni“ infor−
moval manažer Zlaté Ban−
ky, kde vývoj ceny zlata
pravidelně sledují pro své

zákazníky. Napří klad v prvním
týdnu roku 2021 si zlato připsalo
víc než 5% nárůst.
Na rostoucí ceně zlata se sna−
ží vydělat spousta nepoctivců,
kteří vykupují šperky od lidí pod
cenou a ještě za poplatek. Ve
Zlaté Bance Vaše zlato, ale
i stříbro, ohodnotí příjemní profe−
sionálové zcela zdarma. Výkupní
cena tu odpovídá aktuálnímu sta−
vu podle světové burzy.
Zlato se rozhodla prodat i paní
Pelikánová. Při vyklízení domu

po mamince našla zubní zlato,
řetízky a zlaté prsteny, které mě−
ly setřený punc ryzosti. „Šperky
byly částečně poškozené a zub−
ní korunky ani nevím jak staré,

proto jsem nepočítala s velkým
ziskem. Ale i tak jsem to nech−
těla prodat lacino,“ upozornila
paní Pelikánová. Vydala se do
pobočky Zlaté Banky, kde zlato
zvážili a určili ryzost. Cena se
vyšplhala na skoro 14 tisíc.
„Část použiji na koupi dárků pro
své první vnoučátko a zbytek
bude příjemná finanční rezerva,“
dodala paní Pelikánová.
U nás Vás čeká příjemné pro−
středí s milým personálem, který
vám díky osobnímu přístupu po−
radí nejlepší možnost zhodnoce−
ní vašich cenností.

Náměstí Republiky č. 4/3, Plzeň I.
– (vpravo od staré radnice)
Otvírací doba:

Po – Pá: 09:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Tel.: +420 374 446 552
www.zlatabanka.com
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM.
16
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REALITNÍ
PORADNA
Mohu odstoupit
od smlouvy před
nastěhováním do
bytu?
Dobrý den, chtěl
bych se zeptat, jak
se řeší situace, kdy
realitní makléř zpro−
středkuje pronájem
bytu, ale smlouva
je podepsána s ma−
jitelem bytu nikoliv
s realitní kanceláří
a nájemce do bytu
nenastoupí a od−
stoupí od smlouvy
před nástupem do
pronájmu a obe−
známí s tím majite−
le bytu.
Dobrý den, smlouva
o nájmu je samo−
zřejmě uzavřena vždy
s majitelem bytu či
jeho zmocněncem, ji−
nak tomu být ani ne−
může. Smlouva zpra−
vidla nabývá účin−
nosti dnem podpisu,
proto není podstatné,
zdali do nájmu na−
stoupíte (nastěhujete
se) nebo nikoli. Pro−
ces odstoupení je
poměrně individuální,
nemám od Vás žád−
né informace o důvo−
dech jednostranného
odstoupení, proto to
nedovedu posoudit.
Obecně lze ale říci,
že „rozmyslel jsme si
to“ pro platné od−
stoupení nepostačí.

PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokátka
JUDr. Judita Jakubčíková

Mám 35letého syna, který je ženatý a má 2 nezletilé
děti. Velice mě trápí to, že můj syn není v manželství
šťastný. Manželka ho neustále osočuje, je na něj zlá
dokonce až tak, že po něm hází různé předměty. Bo−
jím se o svého syna, který není průbojný. Syn nemá
odvahu podat návrh na rozvod, i když by si to přál,
a žádá mě, abych tak učinila za něj já svým jménem.
Umožňují to naše české zákony?
Vážená paní,
předpokládám, že Váš syn
je svéprávný a jak sama
uvádíte, je i dospělý. Zna−
mená to, že návrh na roz−
vod manželství musí podat
on sám a to svým vlastním
jménem.
Totiž, podle našeho ob−
čanského soudního řádu
návrh musí podat ten, je−
hož se věc týká. Podmín−
kou je, aby takový člověk
byl skutečně svéprávný a
neměl opatrovníka.
Naše zákony hovoří o tom,
že takový člověk má tzv.
aktivní legitimaci ve spo−
ru.
Pokud byste podávala

návrh na rozvod manžel−
ství za syna Vy sama, do−
konce Vašim vlastním
jménem, tato aktivní legi−
timace by zde zcela chy−
běla a soud by musel ta−
kový návrh zamítnout.
Váš syn je zodpovědný za
své jednání a nemůže po
Vás žádat, abyste jej nyní
chránila, dokonce za něj a
Vaším vlastním jménem
podávala za něj a pro ně−
ho žalobu.
Je samozřejmě možné po−
chopit to, že má strach ze
své manželky, pokud by
návrh podal sám za sebe.
Pokud ovšem chce rozvod
manželství, musí návrh

o
rozvod
manželství
podat
on
sám.
Manželství podle zákona je
svazek ženy a muže. Jed−
ná se o dobrovolný vstup
do manželství a dobro−
volné soužití. Proto ze
špatně fungujícího manžel−
ství nebo dokonce z nefun−
gujícího manželství má prá−
vo kterýkoliv z manželů do−
brovolně vystoupit. Sa−
mozřejmě se musí brát
ohled i na nezletilé děti.
Závěrem nutno dodat, že
Váš syn je zřejmě zvyklý
na to, že jste jej vždy
ochraňovala, ať byl v jaké−
koliv situaci.
Rozvod manželství ovšem
není záležitost zastupitelná
a proto ještě jednou zdů−
razňuji, pokud Váš syn
chce vystoupit z manžel−
ství, ve kterém se nyní na−
chází, může a musí tak
učinit jen on sám. Toto mu
musíte stále klást na srdce.

Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Myslet jen na své zájmy se nevyplácí
Kromě několika odstrašujících
dopravních nehod z minulosti se
Rozhled obvykle nezabývá pří−
pady z černé kroniky, tzv. sou−
dničkami. Jedna projednávaná
soudní kauza v klatovském re−
gionu je však natolik významná
a mnozí čtenáři o ní diskutují a
ptají se po jejím průběhu, že
jsme se rozhodli čtenáře infor−
movat. Možná tím také upozorní−
me na obecně málo známý fakt,
že firemní majetek a peníze, jak
si možná někteří podnikatelé a
jednatelé firem myslí, nejsou
vždy jen jejich a nemohou s nimi
libovolně nakládat, zvláště po−
kud by to bylo v neprospěch fir−
my, v rozporu s právními předpi−
sy a přáním společníků.
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Je pak smutné u soudu poslou−
chat, jak si účastníci sporu nemo−
hou nyní na nic vzpomenout, neví,
jak se na jejich účtech
objevily stotisícové a
milionové částky, ani
kam zase zmizely.
Ve sledovaném případě
obžalovaný Ing. J. Z.
(62), bývalý jednatel a
spolumajitel významné−
ho průmyslového podni−
ku ve stavebnictví, který
je v současné době sou−
zen u Okresního soudu
v Klatovech, se měl do−
pustit porušování povinností při
správě cizího majetku se škodou
více než 3,7 mil. Kč.
Soud nyní výslechy svědků velmi

složitě rozplétá nezákonné vyvádě−
ní peněz na úkor bývalých společ−
níků a spolumajitelů, z toho jedním

byl dokonce vlastní bratr obžalova−
ného. Po odročeném hlavním líčení
je více než pravděpodobné, že
v trestné činnosti pomáhala i býva−

lá finanční ředitelka Ing. L. M. (43)
a bývalý policista Mgr. J. B. (52).
Toto však není jediný případ, kte−
rý je u Ing. J. Z. postupně rozplé−
tán, protože je dále trestně stí−
hán pro další majetkovou trest−
nou činnost, avšak za desítky
milionů Kč. Klatovský soud je
v rozsáhlé trestné činnosti prv−
ním soudem a další ho nejspíš
budou čekat u Krajského soudu
v Plzni, který projednává zvlášť
závažnou trestnou činnost s vyš−
ší škodou, kde je obviněn se
svým synem i s výše uvedeným
bývalým policistou.
Jak dopadne soud s Ing. J. Z. se
možná dozvíme již dne 21. 10.
2021, na kdy klatovský soud hlavní
líčení odročil.
Karel Bárta
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Škoda Fabia 4. generace
− větší, sportovnější, bezpečnější,
žádná elektrifikace, bude i čtyřválec
Svoji premiéru a zahájení
prodeje měla ŠKODA FABIA
4. generace v autosalonu
AUTOSPOL PLUS s. r. o.
v Horažďovicích. Nutno říci,
že o mladoboleslavskou no−
vinku byl velký zájem.
Čtvrtá generace vozu ŠKO−
DA FABIA má výrazný vzhled
a nabízí velkorysejší vnitřní
prostor, více komfortu a vyšší
úroveň bezpečnosti díky mo−
derním asistenčním systé−
mům. Je postavena na kon−
cernové platformě MQB A0,
kterou už v současnosti využí−
vají modely SCALA a KAMIQ.
Díky této platformě nabídne
nová FABIA ještě více prostoru
než její předchozí generace.
Přítomné hosty seznámil
s novinkou ŠKODA FABIA jed−
natel horažďovické společ−
nosti AUTOSPOL PLUS pan
Jan Velek.

značky a zároveň o hatchback
ŠKODA s nejdelší historií. Její
popularita rychle rostla a stej−
ně tak i její prodeje.

šetrnými benzinovými motory
a vybroušeným designem.
Jakožto vstupní model do
světa značky ŠKODA se za−

ní i automatickou převodo−
vkou DSG a vždy se budou
pojit s pohonem předních kol.
Pro příznivce a vyznavače
emotivní jízdy bude jako obvy−
kle k dispozici verze Monte
Carlo.
V minulých generacích vyni−
kala FABIA nadprůměrným
vnitřním prostorem, praktič−
ností a skvělým poměrem ce−
ny a užitné hodnoty. Čtvrtá ge−
nerace modelu FABIA si za−
chovává všechny přednosti
předchozích generací a přidá−
vá k nim vlastní trumfy. Může
být vybavena asistenčními
systémy známými především

Motory:

Vážené dámy, vážení páno−
vé, dovolte mi Vás zde přivítat
na slavnostním zahájení pro−
deje nového vozu ŠKODA FA−
BIA 4. generace.
Psal se rok 1999, když se
ŠKODA FABIA poprvé ukázala
světu. Jedná se tak o druhý
nejstarší model v nabídce

Do dnešního dne se jí ve
třech generacích prodalo té−
měř 4,5 milionu kusů, což
z tohoto vozu dělá historicky
druhý nejprodávanější model
značky ŠKODA a jeden z pilířů
naší nabídky. Nyní přichází ve
své již čtvrté generaci, vybave−
né nejmodernější technologií,

BEZPEČNOSTNÍ a ASISTENČNÍ SYSTÉMY
• Asistent udržování jízdního pruhu
• Asistent změny jízdního pruhu
• Asistovaná jízda 2.0
• Automatické parkování
• Parkovací senzory vpředu a vzadu s krizovým bržděním
• Rozpoznávání dopravních značek
• Až 9 airbagů
• 2× boční airbag vzadu, kolenní airbag řidiče
20

Motor

Cena

Max. točivý
moment

Převodovka

1,0 MPI/59 kW

359 000 Kč

93 Nm

5st. manuální

1,0 TSI/70 kW

379 000 Kč

175 Nm

5st. manuální

1,0 TSI/81 kW

399 000 Kč

200 Nm

6st. manuální

1,0 TSI/81 kW

439 000 Kč

200 Nm

7st. automat.
DSG

250 Nm

7st. automat.
DSG

1,5 TSI/110 kW

měřuje především na řidiče,
kteří touží po úsporném, kom−
paktním a spolehlivém voze.
Nová FABIA nabízí více pro−
storu než její předchozí gene−
race.
V nabídce naleznete úspor−
né, a přitom efektivní tříválco−
vé motory s výkonem od 59
kW do 81 kW a také dynamic−
ký čtyřválcový motor o výkonu
110 kW. Tyto benzinové moto−
ry budou dostupné s manuál−

z vyšších tříd, například asis−
tentem změny jízdního pruhu
nebo Asistovanou jízdou 2.0.
Tyto a mnoho dalších asisten−
tů, spolu s novými LED světly,
činí ze čtvrté generace nejbez−
pečnější vůz ŠKODA FABIA
v dějinách.
Věříme, že i díky tomu nová
ŠKODA FABIA nadchne sou−
časné zákazníky a přiláká
řadu nových.
(pi)
Rozhled 10/2021
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Schiedel KINGFIRE – komín
s krbovými kamny v jednom
Společnost Schiedel, s.r.o., která se
zabývá vývojem a výrobou komíno−
vých systémů již více jak 75 let, má
ve své produktové nabídce vizuálně
působivý krb integrovaný do komí−
nu, který splňuje ty nejnáročnější
technické požadavky a je zcela ne−
závislý na vzduchu z interiéru.
„Segment komínových systémů se
zabudovanou krbovou vložkou rok od
roku roste. Snažíme se tak pravidelně
přicházet s novinkami, abychom
uspokojili naše zákazníky.“ Říká
o těchto produktech obchodní zá−
stupce společnosti Schiedel Michal
Orinčák.
Pohled do plápolajícího ohně je uklid−
ňující a fascinující již odpradávna.
Nedávná německá studie HKI Indus−
trieverband došla k závěru, že celé tři
čtvrtiny stavebníků by si přálo ve
svém domě krb nebo krbová kamna.
Někdy však dostane přednost lépe
vybavená koupelna, dražší kuchyň
nebo rozměrná sedačka, která ukrojí
takové procento obytné plochy, že již
na krbová kamna nedojde.
Produktová řada Kingfire byla vyvi−
nuta speciálně pro ty, kteří bojují ve
svém projektu o každý metr. Monoli−
tický komínový systém se zabudova−
ným krbem zabírá plochu cca 45x45
cm, což představuje zhruba polovinu
než klasický komín, na který jsou na−
pojena krbová kamna. Zabudovaná
krbová vložka je zcela nezávislá na
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vzduchu z interiéru. Vzduch potřebný
ke spalování je přiváděn samostatnou
šachtou vedenou komínem. Tento
systém je tak plně kompatibilní s říze−

ným větráním, které je nezbytné zej−
ména v nízkoenergetických domech.
„Komín se vyrábí na zakázku podle
zadaných rozměrů, na stavbu se do−

veze vcelku. Oba díly jsou plně kom−
pletizovány, montáž na stavbě je
jednoduchá a hlavně rychlá. Odpadají
tak možné konstrukční chyby, kte−
rých se stavebníci dopouštějí, pokud
používají různě svépomocně posta−
vené komíny. Žádné vyzdívání, žádné
prodlevy. Celé dílo se opravdu dá
zvládnout v čase menším než 1 hodi−
na,“ říká Michal Orinčák.
Produktová řada KINGFIRE S, určená
pro spalování kusového dřeva, v so−
bě zahrnuje čtyři typy CLASSICO,
LINEARE, RONDO a GRANDE a pro
svůj dokonalý design byla oceněna
řadou prestižních ocenění. V letoš−
ním roce k nim přibyly další tři, a to
na zemní plyn, kdy pohled na plápo−
lající oheň lze řídit pomocí chytrých
aplikací.
„Pokud máte o tyto produkty zájem,
neváhejte se obrátit na našeho par−
tnera společnost KARPEM v Domaž−
licích a Klatovech. Ten disponuje i na−
ší širokou škálou komínových systé−
mů pro všechny typy paliv a spotřebi−
čů. Společně se snažíme zákazníkům
vytvářet nabídky tzv. na míru. Servis
potažmo odborné poradenství, napří−
klad formou osobní konzultace, to je
to, na co klade naše společnost dů−
raz a odlišuje nás to od konkurence.“
dodává Michal Orinčák.
Více o těchto produktech
také na webových
stránkách www.schiedel.cz
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Jednatel realitní kanceláře MÜLLER−REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o. Klatovy, Karel Müller odpovídá na otázky redakce:

Nájemní vztah
a trvalý pobyt
Mnoho pronajímatelů se stále domnívá,
že trvalý pobyt zakládá právo na užívání
bytu. To však není pravda. Naopak, ná−
jemník potřebuje z mnoha důvodů mít
trvalý pobyt v místě, kde žije a pracuje.
Ať je to místo k zasílání korespondence,
právo na spádovou školu pro děti, parko−
vací zóny a mnoho dalších. Právo užívat
byt, dům nebo jeho část vyplývá z vlas−
tnictví objektu, nájemního práva, člen−
ství v družstvu, věcného břemene užívá−
ní a podobných práv.
Mnoho let zdánlivá noční můra vlastníků.
Ovšem při bližším zkoumání to zdaleka
není takové riziko, jak se na první pohled
zdá. Nájemník má na trvalý pobyt právo.

Právo užívat nemovitost
nevzniká s trvalým pobytem

příslušnými právně závaznými listinami,
například výpisem z katastru nemovitos−
tí, nájemní smlouvou, členstvím v byto−
vém družstvu a podobně. Prá−
vo trvalého pobytu nezakládá
žádná další práva. Zákon sta−
noví jasně, že „…z přihlášení
občana k trvalému pobytu ne−
vyplývají žádná práva k objek−
tu uvedenému ani k vlastníkovi
nemovitosti.“ Tedy ani napří−
klad právo na náhradní bydlení
v případě výpovědi smlouvy.

Trvalý pobyt i bez souhlasu
pronajímatele
Podle zákona č. 133/2000 o evidenci
obyvatel si nájemník může zřídit trvalé
bydliště bez souhlasu pronajímatele. Učiní
tak na ohlašovně příslušného městského
či místního úřadu. I pokud nájemní smlou−
va stanoví, že nelze v bytě zřídit trvalý po−
byt, úředníci městské části nesmějí k ta−
kovému ustanovení přihlížet a trvalý pobyt
zřídí. Při přihlášení nájemce předkládá ná−
jemní smlouvu, občanský průkaz a vypl−
něný přihlašovací lístek. Poté, co se člo−
věk k trvalému pobytu přihlásí, úřad pí−
semně oznámí tuto skutečnost majiteli
uvedenému v nájemní smlouvě.

Právo užívat byt, dům nebo jeho část
vyplývá z vlastnictví objektu, nájemního
práva, členství v družstvu, věcného bře−
mene užívání a podobných práv. Trvalý
pobyt je oproti tomu pouze evidenční
údaj, nikoliv právo. Nelze tedy dokládat
oprávnění ke vstupu či bydlení v určité
nemovitosti pouhým trvalým pobytem. Riziko exekuce
Právo někde bydlet musí být doloženo To tu opravdu je. Ale ne v důsledku přihlá−
Rozhled 10/2021

Odhlášení nájemníka z bytu
Nájemník nemá povinnost se z bytu po
odstěhování odhlásit. Pouze se přihlásí jin−
de a tato ohlašovna dá vědět předchozí, že
osoba je nyní hlášená v novém místě.
Jestliže chce mít pronajímatel jistotu, že
bývalý nájemník je odhlášen, může si to na
úřadě ověřit. A pokud k odhlášení nedošlo,
lze podat žádost o zrušení trvalého pobytu.
Úřad poté povede správní řízení a v přípa−
dě, že nemá bývalý nájemník nové trvalé
bydliště, stane se jím sídlo městského úřa−
du. Ke zrušení trvalého pobytu a získání
úřední adresy dochází ve správním řízení.
Zpravidla je přidělována osobám, které se
přestaly v místě trvalého pobytu zdržovat a
nemají tam užívací práva. Často je to v pří−
padech koupě bytu, kdy nový vlastník má
v prázdném bytě trvale hlášeny cizí osoby
nebo na základě rozhodnutí soudu o vykli−
zení bytu. O úřední adresu na magistrátu
však zájemce sám požádat nemůže.

šení k trvalému pobytu. Exekutor totiž
v případě, že jeho výzvy na místo známé
adresy nejsou účinné, prověřuje nejen tr−
valé bydliště, ale i další místa,
kde se může dlužník zdržovat.
Proto zřízení trvalého bydliště
nebo jeho nezřízení nebude mít
například na případné zabavení
zařízení bytu žádný vliv. Pokud
by k exekuci došlo, bude třeba
prokázat, které zařízení je ná−
jemce a které pronajímatele.
Proto je dobré, pokud je byt pronajímán
zařízený, mít v nájemní smlouvě nebo její
nedílné příloze – předávacím protokolu –
veškeré zařízení podrobně sepsané. Jestli−
že však dojde na exekuci, je nejvýše prav−
děpodobné, že nájemník se začne v dů−
sledku svých finančních pro−
blémů opožďovat také s pla−
cením nájemného, případně
jej přestane platit úplně. V tu
chvíli je třeba jednat bez zby−
tečného prodlení. Pokud ne−
Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
zaplatí dvakrát, je možné mu
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
Karel Müller – tel.: 602 145 068
dát výpověď z nájmu výpověď
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
z nájmu s tříměsíční výpo−
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
vědní lhůtou pro hrubé poru−
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
šení povinností nájemce. Po−
tel.: 376 528 626
kud bude dlužit nájemné za tři
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
měsíce, můžete po výzvě
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
k úhradě přistoupit k okamži−
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
té výpovědi.
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Senioři u Hnačova mají krásný podzim
Podzim je pro mnohého z nás tím nej−
krásnějším obdobím. Listí se zbarvuje
do nejúžasnějších odstínů tlumených
barev a stromy odevzdávají sadařům
to nejcennější, co mají, svoje plody.
Že může být krásný a pestrý i podzim
lidského života dokazují obyvatelé Nové−
ho domova pro seniory u Hnačova, ne−
daleko Plánice. O jejich činnosti nás in−
formovala paní Renata Hanousková a
pan Adolf Hanousek, manželé a provo−
zovatelé domova, kteří starostlivě pečují
o blaho a spokojenost svých klientů.

„Uvědomili jsme si, že s příchodem
podzimních plískanic a nižší intenzitou
slunečního svitu mohou někdy lidé pro−
padat smutku, proto jsme společně vy−
mysleli novou aktivitu, jak užitečně trá−
vit volný čas,“ říká paní Renata Ha−
nousková. „Nově jsme začali spolupra−
covat s mateřskou školkou v Plánici,
kdy se navzájem navštěvujeme, a naši
senioři dětem předčítají pohádky, hrají
si s dětmi hry anebo jim dokonce za−
hrají a zazpívají společně nějaké dětské
písničky. Předávají dětem tak svoje zku−
šenosti, schopnosti a cit. Děti získávají
nový životní rozměr a naši staroušci
v dětském kolektivu pookřejí a zavzpo−
mínají na svá dětská léta.
Začali jsme také u nás cvičit nově ce−
lostní cvičení pro dlouhý život, posílení
zdraví, ducha i osobní sílu „Tai ji quan“.
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Cvičí jen ten, kdo chce, ale protože jsou
to tisíciletím osvědčená čínská cvičení
vhodná i pro starší lidi, kteří třeba ani ni−
kdy sportu neholdovali, zájem je velký.
Samozřejmě dál také jezdíme po výle−
tech, pravidelně na ohýnku opékáme
špekáčky a klobásy od nejlepšího řezní−
ka na Klatovsku, Pavla Havlíčka. Nemo−
cí se nebojíme, na Covid jsme všichni
očkovaní a naši klienti jsou plni energie
a zdraví. Začínáme také v současné do−
bě vyrábět věnečky na dušičky a poma−
lu se připravujeme na pečení vánočního
cukroví.“
Pan Adolf Hanousek se
také stará o nákupy pro
ubytované, vaří a zajišťu−
je celodenní stravu, vše
s maximálním důrazem
na kvalitu podávaných jí−
del a hygienické bezpečí.
Pokud senior potřebuje,
odveze jej paní Renata
Hanousková na nákupy,
doprovodí k doktorovi
nebo na úřad.
„Téměř každý den se
přesvědčujeme, jakou
předností pro obyvatele
Domova pro seniory Hnačov je naše
menší, klidná, rodinná komunita. Velký
vliv na pohodu ubytovaných má příjem−
né prostředí našeho domova zasazené−
ho do okolních lesů a vlastního parku,
který neustále sami ještě rozšiřujeme
o nové vzrostlé stromy a keře,“ říká paní
Hanousková. „Pobyt v přírodě má určitě
velký vliv na posilování psychiky i fyzic−
kého zdraví našich seniorů.“
Manželé Hanouskovi chtěli již při založe−
ní domova nabídnout především klidné,
příjemné bydlení s velkým pocitem bez−
pečí, bez starostí a napětí, které je tak
běžné především v současném měst−
ském prostředí.
Každý ze seniorů bydlí v garsoniéře ne−
bo ve dvoupokojovém bytě, má svůj
vlastní domov a zajištěné soukromí, vše
samozřejmě s kompletním sociálním

zařízením. Ze všech pokojů je krásný
výhled na jih a na celý areál. Pokud
chce, může se zapojit do různých akti−
vit, ale do ničeho není nu−
cen, je jen na něm, s kým se
bude stýkat a jak často.
Přesto tu není nikdo, kdo by
se stranil ostatních.
„Často od našich seniorů
slyšíme, že jsme jejich velká
rodina, dokonce, že nebýt
nás, nikoho už by neměli.
Vzpomínám při tom vždy na
svého tatínka, o kterého
jsme se také tady starali a
zpříjemnili mu tak poslední roky jeho ži−
vota,“ říká paní Hanousková.
„Náš areál leží v nádherném prostředí
v těsné blízkosti Hnačovského rybníka
na okraji lesního komplexu, který se roz−
prostírá mezi městečkem Plánice a měs−
tečkem Nalžovské Hory v Šumavském
předhůří. Zdejší bohatost rybníků, říček,
potoků a na druhé straně smíšeného le−
sa okolo našeho areálu způsobuje celo−
ročně takřka ideální vlhkost a dostatek
kyslíku v ovzduší.“

Provozovatelé dbají také na zajištění
všech zdravotních služeb. „Velice se
nám osvědčila spolupráce se zdravot−

„Ubytovaní senioři považují za přednost
našeho domova nejen umístění areálu,
ale i kvalitní stravování. Vaříme přede−
vším klasickou českou kuchyni, na kte−
rou byli zvyklí celý život a mají ji nejradě−
ji,“ připomíná nám Adolf Hanousek.

a s velkým zájmem pečuje o naše klienty
i v této těžké době,“ ujišťuje nás paní Re−
nata Hanousková. Zajištěny jsou i pravi−
delné prohlídky u zubaře. Novinkou pro
případ nouze je i vlastní nově zakoupený
defibrilátor.
(pi)

nickou organizací Advantis Medical, kte−
rá našim klientům zajišťuje veškerou do−
mácí zdravotnickou péči. Jejich zdravot−
ní sestry sem pravidelně dojíždí a velmi
ochotně, řekla bych se srdíčkem na dla−
ni, velmi mile a kvalitně zajišťují pravidel−
nou péči našim klientům. Když je třeba
nějaké vyšetření, berou i náběry krve a
moči. Mohou zajistit také rehabilitaci po
úrazech nebo po operacích. Moc chce−
me také poděkovat MUDr. Jiřímu Klou−
dovi, lékaři z Plánice, který skvěle
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Mistryní České republiky je Karolína Machová
Kdo sleduje klatovskou atletickou
sportovní scénu, možná zaznamenal,
že díky vedení trenérů se v žákovské
kategorii objevili nadějní mladí atleti,
kteří již sbírají své první zlaté
medaile, dokonce i v re−
publikových utkáních.
Svoji vrhačskou
všestrannost po−
tvrdila 18. a 19.
září na Mistrov−
ství ČR v atleti−
ce žáků a žákyň
v Mladé Boles−
lavi
Karolína
Machová z Kla−
tov. Velmi dobře
dopadl její hod oště−
pem a za vrh koulí, v kte−
rém ještě letos nebyla poraže−
na, vybojovala zlatou medaili.
Ve velmi příjemném povídání jsem le−
tošní mistryni České republiky v kouli
slečnu Karolínu Machovou částečně
vyzpovídal.
Kájo, jak jsi se dostala k atletice a jak
dlouho ji děláš?
Od malička jsem byla trochu více hy−
peraktivní dítě a pořád jsem něco pro−
váděla. Odřeniny, pády, občas šití bylo
docela časté a rodiče mě dali spolu
s mojí sestrou Bárou (jsme dvojčata)
na gymnastiku. Tam jsem se trochu
vybila a dělala gymnastiku asi 4 roky,
ale taťka přišel s tím, že by bylo pro mě
lepší dělat atletiku, protože se tam víc
budu moci realizovat, milovala jsem
běh, cvičení, posilování… a tak jsem
to zkusila. To bylo v roce 2016. Přišla
jsem na trénink k Daně Urubové, která
nás se ségrou vedla v atletické příprav−
ce, a strašně nás to od první chvíle za−
čalo bavit. Po chvíli se dostavily první
úspěchy v běhu, dělaly jsme různé ho−
dy míčkem, později koulí, ke které nás
dovedl trenér pan Pokorný.
Díky Daně a ostatním trenérům, kteří
jsou skvělí a pořád něco vymýšlí, jsem
u atletiky zůstala. Sbírala jsem první
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medaile a v silových disciplínách skoro zmrzlá… Hodně jsme pilovali techniku překonat v oštěpu hranici 40 m, dosta−
vše vyhrávala, což mě motivovalo. hodu, protože v oštěpu není ani tak dů− la jsem se do finále a jsem za to moc
Ségře šla výborně koule, ale poté, co si ležitá síla, ale hlavně technika, na které šťastná. Poté jsem rovnou z oštěpu
zranila loket, jsem převzala její místo neustále pracujeme.
musela přeběhnout do vrhačského
v této disciplíně a postupně se A jaké máš úspěchy v tomto roce?
sektoru, kde každý očekával mé vítěz−
začala zlepšovat. Trenérka Letošní rok jsem absolvovala několik ství a to mě trochu svazovalo. Ale na−
usoudila, že by bylo závodů a v oštěpu jsem většinu vyhrála štěstí jsem se po 2. vrhu uklidnila a
lepší mě dát již k žá− a v kouli jsem za celý letošní rok nena− každý můj vrh by stačil na mistrovský
kyním,
protože šla přemožitelku. Letošní sezóna začí− titul. Po posledním pokusu jsem měla
v mé kategorii už nala až od května, protože do té doby obrovskou radost a šla si pro zlatou
nebylo koho po− bylo vše zavřené, a tak jsme jezdili medaili z mistrovství České republiky.
rážet, a tak si mě s mými rodiči a trenérem skoro každý Jaké jsou tvé další plány?
vzal do kolektivu víkend po Čechách a objížděli atletické V letošním roce ještě budu mít pár zá−
trenér
žákyň mítinky.
vodů, včetně atletické ligy žen za Klato−
Václav Šelmát, A vrcholem bylo mistrovství České vy, kde budu ale házet těžším oštěpem,
u kterého jsem do− republiky.
který mi i více vyhovuje, poté jsou vy−
dnes, a skvěle mi, Ano. Vrcholem dnešního roku bylo at− psané ještě nějaké závody jednotlivců
i přesto, že jsem byla letické mistrovství České republiky a pak zase halové závody, takže se nu−
nejmladší, pomáhal.
žactva, které se uskutečnilo 18.–19. 9. dit nebudu.
Takže děláš atletiku 5 let a po− v Mladé Boleslavi. Pár dní před závody Karolíno, co bys chtěla čtenářům říci
řád se zlepšuješ.
jsem se ještě trochu zranila při trénin− závěrem?
Ano, dělám atletiku 5 let a baví mě čím ku, ale při závodech jsem se jen sou− Chtěla bych předně poděkovat celé své
dál více. V loňské letní sezóně jsem se středila na nic nemyslet a předvést vše, rodině za neskutečnou podporu, svým
potkala s mým nynějším osobním tre− co jsem natrénovala. Je pravdou, že při trenérům Vaškovi a Jurajovi za jejich
nérem, kterým je Juraj
vedení a čas, který
Kudry, a začali jsme
mně věnují, chci podě−
spolu skoro denně ma−
kovat všem trenérům
kat. Strašně se mi líbí
Atletiky Klatovy, kama−
oštěp a Juraj přišel s na−
rádům a všem lidem,
bídkou na spolupráci a já
kteří mi fandí. Doufám,
jsem mu vděčná, že má
že se budu nadále
se mnou trpělivost a
zlepšovat a i v příštím
obětuje tomu skoro ve−
roce dosáhnu na
škerý svůj volný čas.
„bednu“, jelikož pře−
V zimní přípravě chodím
cházím do doroste−
nejen na atletické trénin−
necké kategorie.
ky s oddílem, ale s Jurou
Otázek by bylo ještě
jsme pracovali na fyzické
spousty, ale doufám,
připravenosti, běhali kla−
že budeme mít zase
tovskou Hůrku, dělali kli−
příležitost si spolu po−
ky, kladky a já chodila
povídat o tvých úspě−
domů úplně zbitá. Jakmi−
ších a přejeme ti hlav−
le se venku trochu otepli−
ně pevné zdraví a chuť
lo, tak jsme ještě po tré−
sportovat. Atletika je
ninku dali ochlazení v ře− Zleva: Václav Šelmát, Karolína Machová a Juraj Kudry.
královnou sportu a
ce, což znamenalo skočit do 10stup− mistrovstvích je vždy hlavně na prvním jsme rádi, že děláš čest městu Klatovy
ňové vody . Ze začátku jsem vůbec místě tréma, se kterou se potýká každý a možná, že jednou pod pěti kruhy bu−
nechtěla, ale na regeneraci to bylo to závodník, a hodně je i o štěstí jak to deš reprezentovat i Českou republiku.
nejlepší, i když jsem vylezla z vody celá zrovna ten den létá. Mně se povedlo
Karel Bárta
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KAREL RODEN českým i světovým hercem
Dnes je nejenom českým, ale i svě−
tovým hercem. Jako jeden z mála se
dokázal prosadit i v hollywoodských
trhácích. Rodák z jižních Čech, který
pochází z umělecké rodiny, má ke
svému rodnému kraji blízko a navíc
žije na pomezí jižních a středních
Čech. Stal se z něj zámecký pán.
Tak trochu se straní lidí, ale ne
proto, že by se jich bál. Jen si chrání
své soukromí. Karel Roden se zkrát−
ka a dobře stal vzácným.
V příštím roce oslaví kulaté na−
rozeniny. Šedesátiny si prý ale ne−
připouští. Kromě toho, že zre−
konstruoval zámecký areál Skrýšov
u Sedlčan, kde žije se svou partner−
kou Laurou a jejich dvěma dětmi,
chová kamerunské kozy, skot ple−
mene Dexter, který dokonce před
dvěma lety vystavoval na českobu−
dějovické Zemi živitelce, a samozřej−
mě hraje divadlo a točí filmy.
Jeho otec i dědeček byli herci
a působili i v Jihočeském divadle,
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matka působila jako zdravotní labo−
rantka. „Já jsem na to šel oklikou:
Nejprve jsem vystudoval keramickou

Karel Roden

školu v Bechyni, poté jsem byl přijat
na DAMU. Mými spolužáky byli třeba
Ivana Chýlková, Vilma Cibulková, Eva
Holubová, Petr Kracík, Pavel Vítek,
Veronika Žilková nebo Jitka Asterová
a naším profesorem byl Jan Přeučil,“
zavzpomínal Karel Roden.
Z kraje 90. let následoval Karlův
odjezd do Velké Británie, kde se
zdokonalil v angličtině a navštěvo−
val herecké kur zy. Vedle toho se zde
zabýval potiskem triček, ale to jen

z důvodů čistě existenčních. Po ná−
vratu do Čech začal hrát v divad−
lech, točil pro televizi a filmy.
Čeho si hodně váží, je že za diva−
delní postavu Bruna v inscenaci Vel−
kolepý paroháč získal v roce 1999
cenu Alfréda Radoka za nejlep−
ší mužský herecký výkon. Jedním
z posledních dokončených filmů,
které Karel udělal, byl velkofilm Pet−
ra Jákla Jan Žižka nebo kriminálka
Promlčeno.
Jeho bratr, také herec, Marian Ro−
den je zase známým chovatelem
koní a o zámek Skrýšov se tak sta−
rají společně. Oba jezdí na koni
a Karel přiznává, že denně. Herec,
kterého proslavilo několik výrazných
rolí v zahraničních filmech, nevyhle−
dává média. Až na velké výjimky
neposkytuje rozhovory. „Nemám to
rád, nevyhledávám to. Jsem rád,
když za mě mluví má práce, ať už ta
herecká, nebo ta další, třeba právě
na zámku…,“ řekl před časem.

Letos na jaře také Karel Roden
a jeho žena Laura podpořili bene−
fiční akci s názvem #Opětspolu na
podporu lékařů ze Slaného, kteří
udělali zdarma kampaň na podporu
očkování. Benefičního pořadu, který
běžel i v televizi a natáčel se v neda−
lekém Drážkově v Divadle Hogo Fo−
go, kde se zúčastnili třeba Jitka
Smutná, Martin Písařík, Pokáč,
Jaroslav Svěcený nebo David Koller.
Karel Roden je typickým příkla−
dem toho herce, o němž se dá říct,
že zraje jak víno. Ostatně víno je ta−
ké další jeho vášní i obchodním pro−
duktem. Spolu s moravským vinař−
stvím vytvořili limitovanou edici vín
pod značkou Karel Roden. Herec
prý není příliš slavící typ, proto si
k dobrému vínu sedá tehdy, kdy má
náladu nebo důvod, například setká−
ní s přáteli nebo chvíle relaxu.
Do Českých Budějovic, svého ro−
diště, se Roden dnes vrací hlavně
pracovně. Času má, jak sám při−
znává, méně, proto si jej šetří,
a když už nějaký volný má, věnuje
ho své rodině.
(pru)
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Máme radost z toho, že se

mohou získat svářečský kurz a řadu
dalších za režijní ceny, některé jsou
zcela zdarma.
l Za zmínku jistě stojí i letitá přesh−
raniční spolupráce.
Už 10 let spolupracujeme s partner−
skou školou v Chamu, což je pro naše
žáky velkou šancí dobře se naučit ně−
To byla první slova ředitele Střední Mám takový dojem, že se ten jazýček U nás žáci mají obrovské zázemí. Na mecký jazyk a případně najít si uplatně−
odborné školy a Středního odborného na vahách, obrazně řečeno, přechyluje vybavenosti školy pracujeme řadu roků ní v bavorských firmách. Našim stu−
k učebním oborům. Po dlouhé do− a naše úsilí přináší ovoce. Za posled− dentům máme po všech stránkách co
učiliště v Sušici Ing. Jaromíra
bě, kdy učební obory byly někde ních 10 let jsme do školy investovali nabídnout.
Koláře, když jsme se ho zeptali
na posledním místě zájmu, se prostřednictvím různých projektů, řada l Pane řediteli, zaslechl jsem mezi
na letošní školní rok. A tím
opět řemeslo dere na výsluní.
vlastně začal i náš rozhovor.
z nich byla financována z evropských žáky, že si snad budou stavět spor−
tovní kabriolet.
l Čím se liší letošní školní
l Že by řemeslo mělo zla−
To je naše letošní no−
rok oproti těm minulým, pane
té dno?
vinka. V rámci tech−
řediteli?
Šikovný absolvent naší
nického kroužku žáci
Tím, že se počet žáků vý−
školy s výučním lis−
z oboru automecha−
razně zvýšil v porovnání
tem, případně i maturi−
nik a autoelektrikář
s léty minulými a to téměř
tou, nebude nikdy chu−
budou sestavovat
o 100 studentů. Naplnili
dý. Sami žáci v průbě−
sportovní kabriolet.
jsme všechny učební Ředitel SOŠ a SOU v Su− hu studia vidí, jaké
Dostanou laminátový
obory. O ně byl největší šici Ing. Jaromír Kolář. možnosti i finanční se
skelet a z něho posta−
zájem. Také všechny stu−
jim nabízejí ve firmách
ví funkční sporťák.
dijní obory, které jsme otevřeli, jsou pl− u nás i v Německu, kde rovněž ab−
né, S potěšením mohu konstatovat, že solvují část praktické výuky. Neřek− Z laminátového skeletu bude na konci školního roku Bude to pro ně určitě
velká motivace. Naší
zvýšený zájem je rovněž o nástavbové nu nic nového, když prozradím, že funkční sportovní kabriolet.
studium, které navazuje na učební obo− už v průběhu studia firmy nabízejí žá− peněz, desítky milionů korun. Moderní− snahou je, aby se naučili nejen opravo−
ry a umožňuje žákům vedle výučního kům uplatnění po dokončení školy. Tím mi stroji a diagnostikou jsme vybavili vat, ale rovněž získali znalosti z kon−
(re)
listu získat i maturitu. Další změnu vám odpovídám i na vaši otázku. Ano, dílny, máme vlastní autoškolu, žáci strukce vozů.
jsme zaznamenali v doslova raketovém řemeslo má zlaté dno.
l Důležité je samotné zázemí školy
nárůstu žáků o ubytování na internátu.
l Roste význam i důležitost řemesel? a její vybavenost.

zvýšil zájem o učební obory

Ubytování na školním internátu je moderního hotelového typu.
Rozhled 10/2021
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„Dobu změníme, jen když každý změní sebe,“
Okolo sebe slyšíme samé katastrofy
– inflaci, nedostatek zboží, zdražo−
vání a to ke klidu nepomůže. Nade−
šel čas si uvědomit priority.
Na prvním místě je to vždy rodina.
Podle uznávaného psychiatra Ber ta
Hellingera neexistuje nic, co by v ro−
dině nešlo odpustit. Kdo neodpustí, je
to jeho břemeno a nemůže „jít dál“.
Mnoho vztahů se rozpadlo, mnoho li−
dí onemocnělo, ale ze všeho existuje
cesta a jen tu správnou musíme chtít
vidět.
Vidím okolo sebe mnoho zlosti, zá−
visti, to bylo vždy, ale ne v takové mí−
ře jako nyní. Krize ukázala, co je v nás
a všechny negace gradovaly. Podle
mě je nejhorší situace za dobu od
r. 1990. Jak z této situace ven a jakou
metodu si zvolit? Je to jednoduché –
odpustit, neočekávat, nelpět, nevra−
cet se zpět, ale jít dopředu. Tak na−
příklad při rozchodu. Řada lidí si mys−
lí, že potká někoho lepšího a když se

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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věští známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda.
tak nestane, má mnoho z nich ten−
denci k návratu. Neříká se náhodou,
že do stejné řeky nevstoupíš
2x. Je přece jasné, že když
byl důvod k rozchodu,
bude tam stále.
Protože se blíží Váno−
ce, tak připomenu těm,
co nechtějí být sami,
jak to udělat. Když se
chceme seznámit, musí−
me mít splněny podmínky
k seznámení, což jsou zejmé−
na tyto:
1. Mít vyřešen minulý vztah (odpustit).
2. Být „dospělý“.
3. Být psychicky v pohodě, protože
jedině tak jsme schopni vysílat sig−
nál, že se chceme seznámit a jsme
schopni přijímat signál, že se ně−
kdo chce seznámit s námi.
4. Mít
reálné
představy
na
partnera/partnerku. Vždy je něco
za něco a pokud máme nějaké ná−
roky, musí to samé umět nabíd−
nout.
5. Musíme se chtít seznámit na vědo−
mé, ale i nevědomé úrovni. Mnoho
lidí si jen říká, že se chce seznámit,

ale ve skutečnosti na silnější nevě−
domé úrovni to nechtějí.
Většina lidí ví, jak by se
měla chovat a co dělat,
ale „zamlžený mozek
negací“ to není scho−
pen vidět. Je dobré si
užívat, co máme, a
dohonit, co jsme za−
meškali.
Zejména
u dětí má mnoho rodi−
čů dluh, protože se dě−
tem nevěnovalo.
Co se týká kovidu, tak nepředpo−
kládám podobnou nepříjemnou vlnu,
jaká byla na podzim 2020 a na jaře
2021. Každý už ví, jak se má chovat a
chránit. Kdybych mohl rozhodovat,
zrušil bych všechna opatření, ať se
každý chrání sám. V některých státech
to již udělali.
Co se týká katastrof, tak počasí už ni−
kdy stálé nebude, uragány, výkyvy te−
plot, záplavy, sesuvy půdy a jiné bu−
dou i u nás. Nemá smysl se tím zabý−
vat, protože s tím nic dělat nelze.
Co má smysl je zabývat se svým
zdravím a dělat maximum prevence,
kterou jsem podrobně popsal v knize

Jak se dožít 140 let. A samozřejmě
„pohyb je život“ a je to nejlepší proti−
stresové opatření. Alespoň 2x až 3x
týdně si dopřejte hodinu aktivního po−
hybu.
Na závěr jen tolik, že volby nic z na−
šich problémů nevyřeší, ty musíme
vyřešit sami. Ani nemá smysl být na−
štvaný, když nevyhraje námi vysněná
strana či hnutí. Je dobré si uvědomit,
že osud to vždy zařídí, aby vše dopad−
lo dobře. Lidé jsou divně zaměřeni na
politiku, to nikdy nebylo. Nyní mi to
připadá, jako by všichni řešili jako
hlavní téma našeho života, jak dopad−
ne politika. Divné! Je jasné, že naší
volbou je dobré dát hlas tomu, kdo nás
bude zastupovat v řešení věcí veřej−
ných. Ale vyhraje ten, koho bude volit
většina. To je osud Česka. Všichni,
kteří se dostanou do sněmovny, by
měli mít schopnost domluvit se. To bo−
hužel moc mezi politiky nevidíme, ale
tento problém je i mezi lidmi obecně,
tak proč by neměl být mezi politiky. Ale
je to doba a tu změníme, jen když kaž−
dý změní sebe.
Všem přeji, aby se každému povedlo,
co si přeje, protože myšlenky lze
zhmotňovat. Proto je dobré myslet po−
zitivně.
Stanislav Brázda
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SHÁNÍM prodavače vánočních stromků. Více info na tel. 737 869 867. RR 21768
KLATOVY
SDS Klatovy
10.10. v 19.30 h – SKLENĚNÝ STROP –
Divadlo Ungelt
14.10. v 19.30 h – DIVADELNÍ KLUB:
ŠANSONOVÝ RECITÁL ZLATKY BARTOŠ−
KOVÉ
15.10. v 19.30 h – MILIONOVÝ ÚDRŽBÁŘ
– komedie
17.10. v 15 h – ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA – Di−
vadlo Pohádka
20.10. v 19.30 h – KAMIL STŘIHAVKA
& THE LEADERS ACOUSTIC BAND
22.10. v 19.30 h – JIŘÍ SUCHÝ 90 & SE−
MAFOR & PF – koncert
25.10. v 19.30 h – LAKOMEC – Divadlo
Kalich
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše
Návštěvníci musí dodržovat rozestupy 1,5
m, pokud nejde o členy jedné domácnosti,
a nemusí se prokazovat potvrzením ani ne−
gativním testem. Skupinové prohlídky s po−

čtem vyšším než 20 osob musí splňovat
tzv. O−N−T (očkování, prodělání nemoci,
testování), v opačném případě se skup.
prohlídky může účastnit max. 20 osob.
Mimořádné kulturní akce:
28. 10. 2021 – DEN KRAJŮ – v tento den je
do všech výstav jednotné vstupné 28 Kč
Výstavy:
od 21. 10. 2021 do 6. 2. 2022 – výstavní
sál muzea a chodba I.NP: KŮŇ A ČLOVĚK
PŘI PRÁCI V LESÍCH NA ŠUMAVĚ – výsta−
va provede návštěvníka minulostí i součas−
ností práce s chladnokrevnými koňmi, uká−
že historii těžby dřeva na Šumavě a také vy−
užití koní při práci v lese dnes, vernisáž 20.
října 2021 od 17 hod.
od 21. 10. 2021 do 6. 2. 2022 – předná−
škový sál muzea a schodiště do 1. patra:
ŠUMAVA TOULAVOU BOTOU – výstava
fotografií od Miloše Kašpara, vernisáž 20.
října 2021 od 17 hod.

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

MKS Klatovy
5. 11. v 19 h – 6. PLES HANDICAPOVA−
NÝCH 2021 – KD, vstupenky v předprodeji

HORAŽĎOVICE
Kulturní akce
16. 10. v 9–12 h – MÍROVÉ NÁMĚSTÍ: HA−
VELSKÝ JARMARK – farmářský a řemeslný
jarmark s kulturním programem

KD Horažďovice
9. 10. ve 20 h – EXTRA BAND – celovečer−
ní bigbít
12. 10. v 19 h – CAVEMAN – One man
show

27. 10. ve 20 h – BRUTUS – celovečerní
bigbít
30. 10. v 19.30 h – NAHRANĚ – insceno−
vané scénické čtení
31. 10. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU

MRÁKOV
Rockové akce
9.10. ve 20.30 h – KAREL KAHOVEC +
THE BEATLES REVIVAL CZ – KD Mrákov
30.10. ve 20.30 h – MASH + CODA – KD
Mrákov
Kontakt – www.kdmrakov.cz

STAŇKOV
Kulturní akce
16.10. ve 21 h – CODA + DOA ROCK – li−
dový dům Staňkov

Regionální měsíčník rozšiřovaný zdarma do
domácností okresů Klatovy a Domažlice.
Vydává Vogel Medien International, s.r.o.,
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 KLATOVY
Zakladatel Ing. Richard Vogel, jednatel Mgr. Josef Šesták – 376 360 316, 732 906 269,
šéfredaktor Karel Bárta – 376 360 313, 604 158 530, email: sefredaktor.rozhled@
tiscali.cz, sekretariát, inzerce Anna Aschenbrennerová – 605 788 005, 376 360 311,
email: inzerce@vmi−rozhled.cz, grafik Pavel Martiš – 376 360 314
Plošnou reklamu zajišují smluvní poradci: Slavomír Jonáš – 602 355 665, e−mail:
s.jonas@vmi−rozhled.cz; Romana Merglová – 603 163 061
Redakce Klatovy: Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČO: 25207113, DIČ: CZ25207113,
tel. spojení: 376 360 311, 605 788 005, fax: 376 360 312
Tiskne: VLTAVA−LABE−PRESS,a.s., tiskárna Novotisk, U Stavoservisu 1a, Praha 10
Rozšiřuje: Česká pošta, s.p. Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 18743
Redakce nenese odpovědnost za obsah placené inzerce.
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Osmý ročník „Ipáckého Chudenína“
Tradice se násobí – 18. září 2021 se
uskutečnil osmý ročník střelecké
soutěže územní skupiny č. 102 IPA
(International Police Association)
a NOS (Nezávislý odborový svaz)
policistů Klatovy. Soutěž se kona−
la ve střelbě z pistole ráže 9 mm,
Luger, na mezinárodní terč
50/20. Byla doslova střežena
hlavními organizátory – Lukášem
Kubáněm, Jiřím Kolářem a Mi−
roslavem Vrhelem. Posledně
jmenovaný měl „na krku děti“ ze
spolku „Duha – Králováci“ z Kaš−
perských Hor, kde je zároveň je−
jich vedoucím. Řídil pro ně i sou−
běžnou střeleckou soutěž ze
vzduchovky, byť všechny děti ra−
ději pokukovaly po možnosti vy−
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střelit si ze skutečných zbraní. Z cel−
kového počtu 40 osob se soutěže zú−
častnilo 25 střelců.

Osmý ročník v mužích vyhrál Jakub
Šmídl s finálovým součtem 115 bodů,
na druhém místě skončil Václav Šmat

se 111 body, místo třetí obsadil Petr
Volf se 103 body a na místě čtvrtém,
tradičně bramborovém, se umístil Ja−
roslav Straka se 102 body.
V ženské kategorii si nejlépe vedla
Ludmila Bastlová, místo druhé ob−
sadila Tibora Honová a třetí Petra
Kodýdková. Zpestřením byla i mož−
nost vystřelit si ze samopalu vz.58,
z brokovnice či revolveru Smith &
Wesson. Dík patří i sponzorům firem
Prolov Klatovy a KB Elektro Kopřiva
Klatovy. Organizátoři také děkují za
vydatnou pomoc majiteli střelnice
Bohuslavu Theimerovi. Při všech
pořádaných ročnících byl Bohouš
vždy perfektní i se zázemím přátel−
ského přístupu a dobré nálady.
Nejstarší z účastníků Karel Fořt

Rozhled 10/2021

Rozhled 10/2021

35

Bohatá podzimní nabídka na Jahodárně v Klatovech

Sazenice jahod, dýně, brambory
na uskladnění, český česnek, ovocné
stromky, kanadské borůvky…
…to je pouze letmý pohled do nabídky Jahodárny pana Bonka v Klatovech
Sezona jahod je minulostí, ale na
Jahodárně je stále živo. Proč navští−
vit klatovskou Jahodárnu právě
v tomto čase? Pro odpověď
jsme si zašli za jejím maji−
telem Pavlem Bonkem.
Na vaši otázku je vcelku
jednoduchá odpověď. Každé
roční období vám příroda na−
bídne své plody pro chuť
i zdraví. Naše bohaté zkuše−
nosti s pěstováním jahod
oceňují zákazníci, kteří si
u nás vybírají sazenice jahod.
Nabízíme odrůdy jednoplodí−
cí, stáleplodící, rané, polora−
né, pozdní, sazenice zakoře−
něné v květináčích a prosto−
kořeněné, které jsou nejlepší a nejlev−
nější. Odrůdy si sami pěstujeme. Pře−
sně víme, jak ta jahoda vypadá a jaké
má charakteristické znaky. Prodává−
me kvalitní uznanou sadbu, která má
dobře vyvinutý kořenový systém a kr−
ček. Je to silná zdravá sadba.
l Která odrůda vévodí?
Je to Karmen. Jahoda je tmavá, velká,
voňavá, šťavnatá, sladká a má chuť
lesní jahody. Je to asi nejchutnější ja−
hoda. Je vhodná i do vyšších poloh a

zaručuje vysokou a stálou sklizeň.
Oblibu si získala i další odrůda Rum−
ba, žádanými sazenicemi jsou také ra−
ná odrůda Honeoye pro své velké
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a chutné plody, poloraná Senga Sen−
gana, Salsa, stáleplodící Evie 2 a poz−
dní odrůda Malwina.

l Podzim je také sezóna dýní, které

si lidé velmi oblíbili.
Nabídku dýní máme bohatou a to jak
zeleninových k jídlu, tak i okrasných.
Mezi nejoblíbenější patří dýně hokai−
dó, které nemusíte před vařením lou−
pat. Mají skvělou chuť a vysoký obsah
betakarotenu. Máslové dýně jsou
vhodné na polévku a jsou z nich vý−
borné hranolky. Na zavařování zase
dýně goliáš Na vyřezávání je výborná
halloweenská dýně.
l I patizony máte?
Patizon se už zařadil mezi podzim−
ní zeleninu, která u nás nesmí
chybět. Patizon obsahuje spoustu
minerálů a vitamínů, má málo ka−
lorií, báječně chutná a dá se upra−
vit na mnoho způsobů.
l A co brambory, česnek a další
plody podzimu?
U nás na Jahodárně si každý zákazník
vybere. Brambory si může objednat
telefonicky nebo přímo na místě a do−
mluvit jejich množství na uskladnění.

Dále nabízíme několik druhů českého
česneku, například jeho odrůdu bjetin
vhodnou pro žlučníkáře, dále cibuli
červenou i žlutou. Veškerou
zeleninu pěstujeme u nás.
l Když si zákaznici přijedou
například pro ovocné strom−
ky nebo kanadské borůvky.
Neodjedou s prázdnou. Mají
z čeho si vybírat. Nabízíme
mnoho odrůd kanadských bo−
růvek v různých velikostech.
Chutí jsou od našich lesních
borůvek k nerozeznání, ale
plody jsou o poznání větší.
Máme také velký výběr ovo−
cných stromků jako jsou jab−
loně, hrušně, broskvoně, me−
ruňky, švestky, třešně a mnoho ji−
ných. Dále nabízíme malinovníky, an−
grešt, rybízy, malinoostružiny, vinou
révu, ostružiny, brusinky, rakytník,
kustovnici, zimolez kamčatský.

l Kdo si chce v tuto roční dobu
zkrášlit zahradu nebo balkon, má
důvod se u vás zastavit?
Samozřejmě. Může si vybrat z několi−
ka druhů vřesu. Vřes je bylina, která
byla oblíbená již u Slovanů. Je spojen
se vzpomínkami, ochranou před zlými
silami a s manželským štěstím. Má sí−
lu odolat i zimě. Pěstovat ho lze nejen
na zahrádkách, ale také v květináčích
na balkoně i za oknem. Vřes je vděčná
dekorační rostlina. Dále máme azalky,
chryzantémy.
l Takže právě nyní je ten správný
čas přijet na Jahodárnu v Klatovech.
Všichni jsou srdečně zváni. Otevírací
dobu máme od pondělí do pátku od 9
do 16:00 hodin. V sobotu od 9 do
12:00 hodin. Je možnost i telefonické
domluvy. Prodej je přímo na Jahodár−
ně, kde probíhal samosběr a prodej
jahod.
(re)

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Dolany, Staňkov. Na
kruhovém objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za
mostem odbočíte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.
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Výuční list z Domažlic – záruka
dobrého výdělku!
V září jsme na Středním odbor−
ném učilišti v Domažlicích rea−
lizovali souvislé odborné praxe
čtvrtých ročníků mechaniků
seřizovačů ve strojírenských
firmách nejen domažlického
regionu. Pokračujeme v nasta−
vené spolupráci s firmami.
Ve středu 24. listopadu 2021
pořádáme 3. ročník postupové
soutěže pro Plzeňský a Karlo−
varský kraj MISTROVSTVÍ ČE−
SKÉ REPUBLIKY OBORU
TRUHLÁŘ. Soutěží žáci oboru
truhlář, zhotovují účelový výro−
bek dle výkresu. Zahájení soutě−
že proběhne v 7:45 v jídelně
SOU Domažlice, Prokopa Veliké−
ho 640, v 8:10 přesun do truhlář−
ské dílny Prokopa Velikého 653,
15:00 hod. vyhlášení výsledků a
předání cen v jídelně v budově
školy SOU Domažlice, Prokopa
Velikého 640. Vyhlašovatelem
soutěže je KLASTR českých ná−
bytkářů, soutěž je zařazena do
přehlídky České ručičky.
Strojově jsme dovybavili truh−
lářskou dílnu o CNC obráběcí
centrum s příslušenstvím pro
zájmové a celoživotní vzdělá−
vání – sblížení teorie a praxe
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truhlářské výroby. S novým
strojem se seznámí v rámci vol−
nočasových aktivit žáci denního
studia, zájemci z řad žáků zá−
kladních škol a frekventanti kurzů
dalšího vzdělávání dospělých.
V rámci odborných kroužků

pro žáky základních
škol jsme připravili řa−
du zajímavých činností
na vyzkoušení si práce
s nástroji, nářadím,
stroji a zařízeními a různými dru−
hy materiálů. Vyrobit si mohou
zajímavé výrobky pod odborným
dohledem našich učitelů. Sezná−
mí se například s přístrojem pro
zkoušku mechanických vlastnos−
tí, pětiosým řezačem polystyre−

nu, výukovým soustruhem a fréz−
kou, 3D tiskárnou, 3D skene−
rerm, laserovým řezacím a popi−
sovacím strojem a dalšími.
V rámci mezinárodních aktivit
budeme od října 2021 pořádat
pro žáky maturitního oboru me−
chanik seřizovač intenzivní Crash
kurzy odborné němčiny zaměře−
né hlavně na strojírenskou termi−
nologii.
Maximálně se snažíme 4

Na fotografii vlevo absolvent Jiří Hruška a Ing. Eva Klocová – ředitelka Skills ČR.
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4 propojit teorii a praxi. Zá−
jemci o studium se mohou při−
jít podívat do naší školy v úte−
rý 16. listopadu 2021, kdy plá−
nujeme den otevřených dveří,
a to jak v Domažlicích, tak i ve
Stodě od 9.00 – 15.00 hodin.
V tomto školním roce bychom
rádi pořádali ještě dalších 5
soutěží odborných dovedností,

Pro žáky oboru kadeřník a kos−
metička kreativní soutěž Beauty
Cup 2022 a pro žáky oboru
strojní mechanik KOVO Junior
2022, a to jak krajské, tak i re−
publikové kolo soutěže.
Na závěr musím zmínit
úspěch našeho absolventa
Jiřího Hrušky, který se v letoš−
ním ročníku soutěže Euroskills

a to jak krajských, tak i republi−
kových.
Pro žáky oboru kuchař – číšník
2 soutěže odborných dovedností
a to ve stolničení (prostření slav−
nostní tabule dle připraveného
menu) a Hrnečku vař! (soutěž
kuchařských týmů ve vaření).

umístil na prvním místě v kvali−
fikaci pro mistrovství České re−
publiky v CNC frézování. Mezi−
národní kolo soutěže probíha−
lo v rakouském Grazu. Mgr.
Zdeňka Buršíková, ředitelka
SOU v Domažlicích a Stodě.
(pi)
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Obory vzdělání ve školním roce 2022/2023
Čtyřleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání
s maturitní zkouškou:
41-41-M/01 Agropodnikání
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Tříleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání
s výučním listem:
29-54-H/01 Cukrář
65-51-H/01 Kuchař – číšník
41-51-H/01 Zemědělec – farmář, se zaměřením na chov koní
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
36-67-H/01 Zedník

Dvouletý obor vzdělání poskytující střední vzdělání
s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých oborů:
64-41-L/51 Podnikání
U oborů mechanik opravář motorových vozidel a opravář zemědělských strojů zajišťujeme pro
žáky společně s firmou EvoBus Česká republika s.r.o. (výrobce autobusů Mercedes) možnost
absolvování odborné praxe a možnost získání stipendia až 3 000,−Kč/ měsíc ve školním roce. Po
získání výučního listu také možnost zaměstnání ve firmě EvoBus Česká republika s.r.o.
Žáci v oborech Agropodnikání a Opravář zemědělských strojů mají možnost získání stipendia od
těchto společností: ZOD Mrákov, Meclovská zemědělská, a.s., ZEAS Puclice, a.s., Štěpán Bečvář,
Hyršov, Druhá Poběžovická, s.r.o.
Škola je od roku 2018 Centrem odborné přípravy Ministerstva zemědělství ČR. V období tří let jsme
s finanční podporou MZe ČR pořídili zemědělské stroje za více než 7 milionů Kč. Jedná se o smy−
kový nakladač CASE, lis s variabilní komorou Kubota, ovíječku balíků Kubota, traktor Deutz−Fahr
o výkonu 210 koní, fekální cisternu Meprozet, radličkový kypřič a kombinovaný kypřič. Stroje
slouží jako učební pomůcky pro obory Agropodnikání, Opravář zemědělských strojů a Zemědělec
farmář. Žáci mají možnost vidět a vyzkoušet si je v praxi na Školním hospodářství v Horšově při
polních pracích na našich polích, lukách, pastvinách a ve stáji.
Od září roku 2020 je na Školním hospodářství v Horšově v provozu moderní robotizovaná stáj, ve
které chováme skot plemene Jersey. Roboti zde pomáhají s krmením, dojením a čištěním roštů
a žáci se učí pracovat s výstupy – informacemi o jednotlivých zvířatech. Součástí stáje je výrobna
mléčných produktů. Na jejich výrobě se žáci v rámci praxe a odborného výcviku také podílejí. V září
letošního roku jsme se zúčastnili Národního šampionátu dojeného skotu plemene Jersey, který se
konal v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat 2021 v Brně. Zde naše dvě prvotelky obsadily
5. a 6. místo. Kromě stáje slouží pro praxi žáků také malý hospodářský dvůr, kde chováme malá
zvířata včetně prasat, ovcí a koz. V areálu máme také chov koní plemene Hafling.
Pro tříletý obor vzdělání kuchař – číšník máme kvalitní pracoviště odborného výcviku – restauraci s ubytováním –
Penzion V Oboře v Horšově, který provozují žáci pod vedením učitelů odborného výcviku. Pro žáky tohoto oboru
máme připravené výměnné odborné pobyty v zahraničí, barmanský a baristický kurz, kurzy studené kuchyně,
carvingu (vyřezávání ovoce), zpracování ryb, zpracování mléka na mléčné výrobky a další.
Dále žákům nabízíme kurzy autoškoly B, T, C, (dle oborů), základní kurzy svařování s možností rozšíření na normu
ČSN EN ISO 9606 ve vlastní svařovně, žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika mají pro potřeby praxe
k dispozici vlastní Mateřské centrum, žáci oboru Cukrář vlastní nově vybavenou cukrářskou výrobnu. Žákům také
nabízíme možnost ubytování v našem domově mládeže.

l
l
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KONTAKTY: l www.sos-souhtyn.cz
https://www.facebook.com/sossouhtyn?ref=ts&fref=ts
ředitelka školy ing. Miluše Fousová l tel: 602 457 421
l e-mail: sos-sou@sos-souhtyn.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se koná 30. listopadu 2021 od 9.00 do 16.00 hod.
Rádi vás přivítáme na všech pracovištích školy
Rozhled 10/2021

EvoBus Česká republika s. r. o.

EvoBus Česká republika s.r.o. je výrobní společnost, která patří do koncernu Daimler AG.
V tuzemsku se nachází další dvě její sesterské společnosti
Mercedes−Benz Česká republika s.r.o. a Mercedes−Benz Financial Services s.r.o.
Společnost EvoBus působí v České republice již od roku
1998. V loňském roce se společnost rozšířila o nové výrobní
haly, které disponují nejmodernějšími výrobními technologiemi
ve střední Evropě. Závod tak neopouštějí jen jednotlivé
segmenty konstrukcí značek Mercedes−Benz a Setra, ale již
celé skelety těchto zájezdových autobusů.
EvoBus Česká republika s.r.o. zaměs−
tnává kolem 650 zaměstnanců různých
profesí a snaží se své zaměstnance
rozvíjet nejen pomocí odborných
školení, ale i rekvalifikačních kurzů.
Ve spolupráci s partnerskou školou
SOŠ a SOU Horšovský Týn umožňu−
jeme studentům v rámci programu
„Podporujeme talenty“ vykonávat
praktickou část jejich výuky přímo
v prostorách společnosti.
Praxe studentů probíhá po celou dobu pod odborným dohle−
dem odpovědných zaměstnanců svařovny a nářezárny. Mo−
hou se zde seznámit s ohraňovacími lisy, plechovým

a trubkovým laserem, vyzkoušejí si strojní obrábění, sesta−
vování jednoduchých dílů, svařování a práci s autogenem
a mnoho dalšího.
Cílem tohoto programu je zvýšit dovednosti a konku−
renceschopnost studentů na trhu práce a získání odborné
praxe v mezinárodní společnosti.
Studenti, kteří si zvolí praxi ve společ−
nosti EvoBus Česká republika s.r.o.,
získají nejen mnoho praktických dove−
dností, ale také finanční podporu ve
formě stipendia. Talentovaní studenti,
kteří se ve společnosti dobře osvědčí,
mají možnost po ukončení studia zís−
kat stabilní zaměstnání u perspektivní
společnosti s nadstandardními pod−
mínkami.
I přesto že je rok 2021 omezen kvůli onemocnění COVID−19,
společnost Evobus Česká republika s.r.o. chce podporovat stu−
denty v získávání potřebné odborné praxe na bezpečném pra−
covišti. Hlavní prioritou stále zůstává zdraví všech zaměstnanců.

EvoBus česká republika s.r.o.
EvoBus Česká republika s.r.o.
Výrobní závod:
K EvoBusu 610, 345 62 Holýšov
Servisní a prodejní centrum:
Na Hůrce 211/10, 161 00 Praha
e−mail: kariera.evobus@daimler.com
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„Očkování je jednou z cest, jak zabránit
těžkému průběhu nemoci,“
říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová
Po čase dovolených se život vrací
do běžného režimu, i když ještě po−
řád jsme a musíme být obezřetní,
abychom chránili sebe a své blízké
a zabránili opakování jarní vlny
epidemie. Jaká je situace s očko−
váním v Plzeňském kraji a co no−
vého kraj chystá v oblasti zdravot−
nictví, představí hejtmanka Plzeň−
ského kraje Ilona Mauritzová.
w Jaká je v Plzeňském kraji pro−
očkovanost a jak očkování po−
kračuje?
Řadíme se ke krajům s vyšší pro−
očkovaností. Obyvatel, kteří se mo−
hou nechat očkovat, je v našem kraji
520 000. Z toho už téměř 65 % má
ukončené očkování, což považuji za
velmi dobrý výsledek. Rádi bychom
ale dosáhli alespoň 70 % proočko−
vanosti, protože situaci s vytížením
našich nemocnic z jarního období
bychom už nechtěli zažít. Snažili
jsme se lidem přiblížit očkování co
nejvíce. Už 19. července jsme vy−
slali, po dohodě se starosty, první
mobilní týmy do menších obcí. Dne
23. července jsme spustili očkování
bez registrace ve všech našich
očkovacích centrech, včetně mož−
nosti nechat se naočkovat jedno−
dávkovou vakcínou.
w Která očkovací centra byla nej−
vytíženější a jak to bude s těmi
většími, zůstávají v provozu?

Hejtmanka Plzeňského kraje
Ilona Mauritzová

Nejvíce jsme v našem kraji očko−
vali na třech místech. Ve Fakultní
nemocnici Plzeň, EUC klinice v Plzni
a Velkokapacitním očkovacím cen−
tru na Skvrňanech. V každém tomto
očkovacím centru jsme podali více
než 92 tisíc dávek. EUC Klinika na−
víc očkovala na Tachovsku a Plzni−
severu pomocí mobilních týmů.

Velkokapacitní očkovací centrum
ve Skvrňanech skončilo s očková−
ním na konci září. Během srpna
jsme ukončili očkování v kulturním
domě Družba v Klatovech a v listo−
padu skončí očkování v kulturním
domě ve Stodě.
Nadále budeme očkovat ve všech
nemocnicích Plzeňského kraje. Po−
stupně se k nám budou přidávat
i praktičtí lékaři.
Věřím, že očkování je jednou
z cest, jak zabránit těžkému průběhu
nemoci. Zároveň věřím, že většina
lidí si vzala z posledních měsíců po−
naučení a budeme nadále zodpo−
vědní k sobě i svým blízkým.
Jsou mezi námi i Ti, kteří s očko−
váním váhají a nevěří mu. Těm bych
doporučila, aby se obrátili na svého

INFOBOX K OČKOVÁNÍ
(data jsou k 23. 9. 2021 z databáze vzhledem k uzávěrce Plzeňského rozhledu)

Počet osob s ukončeným očkováním v Plzeňském kraji: 325 682
Počet osob, které se mohou nechat očkovat: 520 000
Počet zapojených očkovacích míst vč. praktických lékařů: 214 v 70 obcích
Počet vyočkovaných dávek v v Plzeňském kraji: 639 696

praktického lékaře, anebo se mohou
ptát i v našich nemocnicích v očko−
vacích centrech.
w Do problémů se vzhledem
k dlouhodobým omezením dostala
plzeňská Techmania Science Cent−
rum. Kraj se rozhodl pomoci, jaká
pomoc to pro plzeňské science
centrum bude?
Především je nutné zdůraznit, že
Techmania Science Centrum je uni−
kátní projekt, který napříč všemi
stupni vzdělávání propojuje děti od
mateřinek až po střední a vysoké
školy. Pro Plzeňský kraj je proto
Techmania velmi důležitým, strate−
gickým partnerem právě v oblasti
technického vzdělávání. Vnímám
podporu science centra, zejména
v době, kdy mnohé projekty a orga−
nizace významně zasáhla epidemie
koronaviru, jako zásadní. Proto
jsme se na zářijovém jednání kraj−
ské rady jednohlasně shodli na pro−
dloužení podpory Techmanie i v dal−
ších letech. Další finanční podporu
budeme projednávat při tvorbě
rozpočtu kraje na následující rok.
Zároveň budeme i nadále jednat se
zakladateli Techmánie a jejím ve−
dením. Rádi bychom znali jejich zá−
měry do budoucna. Rozhodnutím
o další podpoře v následujících le−
tech tak vysíláme jako Rada Plzeň−
ského kraje jasnou zprávu, že je pro
nás Techmanie důležitá.

Techmania na rozcestí ke své budoucnosti
Léto jela na plno, na podzim ubírá plyn a nachází se na pomyslné
stopce. Stojí na křižovatce a čeká, co bude dál…
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I přes aktuální situaci je ale pro
školní a velké skupiny zajištěn po
předchozím objednání provoz také
v pondělí až středu.
Nyní se instituce nachází na po−
myslné stopce. Stojí na křižovatce
a čeká, co bude dál....
Historicky jsou společnost ŠKO−
DA a ZČU spojovány s Techmania
Science Center. Oprávněně. Bez
nich a podpory tehdejší politické

reprezentace by jedinečná instituce
popularizující vědu v Plzni nebyla.
Region by tak neměl centrum pro
zábavu a poučení, které ročně běžně
navštíví cca 200 tis. osob. Nyní za−
kladatelé ŠKODA a ZČU stojí před
novou výzvou – najít shodu nad
dlouhodobým a udržitelným finan−
cováním Techmanie.
Nedohoda zakladatelů a části ve−
řejné správy nad financováním

s

K celé současné situaci se vy −
jádřilo také vedení Techmanie,
které má za sebou první týdny
omezeného provozu, kdy své
návštěvníky z řad veřejnosti vítá
pouze od čtvrtka do neděle. A to
z důvodu úsporných opatření,
která byla nastavena zejména
kvůli dlou hodobému stavu pod−
financovanosti a dopadům covid
pandemie.

Rozhled 10/2021

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:

s

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.

Techmanie trvá více než dva ro−
ky. Část regionálních politiků zastává
názor, že o financování Techmanie by
se měli starat zakladatelé (zejména
ŠKODOVKA, to je přece silná společ−
nost) a ne veřejná správa. Zaklada−
telé se zase domnívají, že si již svoje
odpracovali a 10 let tento model fun−
goval. „Bohužel nedohoda nad finan−
cováním vede k omezování provozu
a covid tomu také nepřispěl,“ říká
Vlastimil Volák, ředitel Techmanie.
Podobně se na to dívá republiková
úroveň. Ministerstvo školství zastává
názor, že poskytlo prvotní investici
650 mil. Kč a nyní to je již na regionu,
aby zajistil provoz. Dobrým příkla−
dem je pro ně Jihomoravský kraj,
kde science center je spravován
krajem a Hvězdárna a Planetárium

městem. Určitým řešením by mohl
být také příklad z Olomouce, kde
science center je součástí univerzity.
„Pro svoji činnost 7 dní v týdnu
potřebuje Techmania ke svému
příjmu získat ještě cca 25 mil. Kč na
provoz a cca 5 –10 mil. na investi−
ce. Pokud je nebude mít, bude mít
asi jen dvě možnosti: prodloužit
stávající agonii anebo skončit. Pak
by Techmanii ze zákona získalo
pravděpodobně město“, dodává
Vlastimil Volák.
Na základě 10 leté smlouvy se do
roku 2019 o spolufinancování Tech−
manie dělilo rovným dílem město
a kraj. Poté nedošlo k dohodě
a příspěvek ze strany města se snížil
z 10 mil. na 3 mil. ročně pro další
4 roky. Smlouva s krajem končí letos.

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 vzdělávání
je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE
důležité informace na shora uvedených
www. stránkách školy.
Rozhled 10/2021
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sud používali poněkud zastaralé Pytha−
gorejské ladění, zatímco pokrokoví
Chodové pro své jednočárkové „a“
zvolili frekvenci 440 Hz. Že to bylo roz−
Chodům za prokázané bojové hrdin− chem Braniborským, trápila ho jediná hodnutí správné, se potvrdilo v roce
ství další z mnoha jejich četných privi− věc. Jeho bojovníci se před nedávnem 1858 v Paříži, kde byla tato frekvence
legií. V Čechách neblaze proslavenou vrátili ze spanilé jízdy k Baltskému moři, uznána za celosvětově dohodnutou
a samozřejmě pro ně vítěznou bitvu kde je zastihlo velice nepříznivé počasí. normu. O tomto zásadním rozdílu v la−
svedli Chodové společně s vojskem Následkem nachlazení mnozí muži dění ovšem tehdy neměl sbormistr hu−
svého milovaného císaře Ferdinanda trpěli hlasovou indispozicí. Rozhodl se sitského vojska Krištůfek ze Sedlčan
tušení. Proto když se
II. v roce 1620 na Bílé
14. srpna před Do−
hoře. Na vysvětlenou
mažlicemi připojily
je třeba připomenout,
k husitskému chorálu
že Chodové nad se−
syté chodské baryto−
bou nikdy neuznávali
ny, došlo k tak strašli−
žádnou vrchnost, ne−
vé disonanci, že se kři−
boť se cítili být pod−
žácká vojska v panické
danými pouze panov−
hrůze dala na bezhlavý
níka. Navíc jsou zná−
mí svou neomylnou Podle tradovaných vzpomínek potomků slavného Choda Matěje Hru− útěk. Nejvíce se asi
intuicí k včasnému bého, který se bitvy sám účastnil, měl kardinál Cesarini, když uviděl polekal papežský legát
rozpoznání budoucí− padající klobouk zvolat: Raději být prostovlasý, než tohle déle poslou− kardinál Julián Cesari−
ho vítěze.
chat. Pravděpodobně u rodiny Hrubých se při svých toulkách po Chod− ni, zhýčkaný kultivova−
Není žádným tajem− sku inspiroval Mikoláš Aleš k ilustraci ztráty kardinálského klobouku. ným pěveckým proje−
vem operního sboru
stvím, že i píseň doká−
že být mocnou pomocnicí k dosažení proto požádat o pomoc Chody. Dopis, milánské La Scaly. Na bojišti totiž ve
vítězství. Takovou byl nepochybně hu− ve kterém se obrací na věhlasný chod− spěchu zanechal svůj kardinálský klo−
sitský chorál „Ktož jsú boží bojovníci“, ský mužský pěvecký sbor Čerchovan, bouk.
který vzbuzoval v nepřátelích stejný začíná slovy: „Mojim Choduom“. Po− Bitva u Domažlic se tak stala zásluhou
pocit strachu jako samotní husité. dobné slovní spojení použil o pět set let Chodů historicky první, ve které bylo
A husité toho dokázali mistrně využít.
později císař František Josef I., když s úspěchem použito zvukové dělo. Nic
Když v parném létě roku 1431 Prokop vyhlašoval válku Srbsku, v manifestu na tom nemění ani skutečnost, že se
tak stalo vlastně nedopatřením a jedna−
Holý sebevědomě táhl se svým voj− „Mým národům“.
skem od Berouna vstříc páté křižácké Prokop Holý naštěstí pozapomněl na lo se o pouhý prototyp.
Vladimír Strnad, Dubová Lhota 2021
výpravě vedené markrabím Friedri− jeden technický problém. Husité dopo−

590. výročí bitvy u Domažlic
Je tomu už více než tisíc let, kdy bo−
jovný slovanský kmen Domažliců při−
jal křest od svatého Vojtěcha na jeho
misijní cestě do Východního Pruska,
aby se později z jeho potomků stali
Chodové, ochránci zemské hranice
ve službách českých knížat a králů.
V Kosmově kronice se můžeme do−
číst, jak v roce 1040 pomohli Chodo−
vé knížeti Břetislavovi I. u Brůdku zví−
tězit nad římsko−německým králem
Jindřichem III. Černým. Od té doby
po boku českých vladařů svedli Cho−
dové bezpočet dalších bitev, vesměs
vítězných.
Jedna z nich se však od ostatních vý−
razně lišila. Chodové se v ní zcela vý−
jimečně ocitli v řadách protivníků čes−
kého krále, kterým byl od roku 1420
Zikmund Lucemburský. Husité s po−
mocí Chodů zvítězili nad křižáckým
vojskem zásluhou akustické zbraně a
navíc bez krveprolití mezi znepřátele−
nými stranami. Do dějin vstoupila tato
událost jako bitva u Domažlic. O tři ro−
ky později v opět vítězné bitvě u Lipan
už ale Chodové stáli v táboře utrakvis−
ticko−katolické aliance. Společně
s Chody se této krvavé řeže zúčastnil
i tehdy jen čtrnáctiletý budoucí český
král Jiří z Poděbrad. Ten později udělil
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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.
Rozhled 10/2021

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

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE
servis po celou dobu nájmu
je samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělává! IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA na tel. č.
800737309 PM 21020

AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hod., tel.: 607668443. RR
21748
PŘIJMU zdravotní se−
stru do kožní ambulan−
ce v Klatovech. SMS na
tel. 737441365. RR
21606

HLEDÁM paní na pravidelný
úklid nového domu, alterna−
tivně pomoc na zahradě cca
15 km od Klatov směr Do−
mažlice. Zašlete SMS na
770147718. RR 21732

CAFÉ Charlotte, zavedená
firma s dlouholetou tradicí
v horském středisku na Šu−
mavě, hledá posilu do týmu
na pozici číšník/servírka.
Nabízíme stabilní pracovní
poměr v celoročním provo−
zu (i v případě dalších pan−
demických opatření), uby−
tování zdarma a jídlo za
50%. Požadujeme pouze
spolehlivost, nadšení učit
se nové věci a základní zna−
lost německého jazyka.
Praxe v oboru je výhodou,
nikoli podmínkou. Mzda
40tis. za 15dní práce. Více
informací
na
tel.
602486490. RR 21657

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 70 m2 v panelo−
vých i cihlových domech
v Klatovech a Domažlicích.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je dokončena
v řádech dnů. Možnost vy−
platit zálohu předem. Exeku−
ce či zástavy vyřešíme. IN−
STINKT REALITY s.r.o. VO−
LEJTE ZDARMA na tel.
800737309 PM 21022
KOUPÍM byt 2+kk, 2+1
v Klatovech. Nejsem re−
alitka. Rychlé jednání,
právní servis zajistím.
tel. +420 731411411.
RR 21513

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s lodžií v Klatovech. Podmín−
kou je pouze vyšší patro, ni−
koliv přízemí. Byt může být
v jakémkoliv stavu i rekon−
strukci. Cena do 3 mil. Kč.
INSTINKT REALITY s.r.o.
VOLEJTE ZDARMA na tel.
800737309 PM21023
KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1 / 3+1 o minim. výměře
50 m2 kdekoliv v Domažli−
cích. U vyšších pater pod−
mínkou výtah. Cena do 2,5
mil. Kč. Peníze k dispozici ih−
ned. INSTINKT REALITY
s.r.o. VOLEJTE ZDARMA na
tel. 800737309

PRONAJMU byt 2+1, 65
m2, 15 min. z centra Klatov,
max. 2 dosp. osoby, nekuřá−
ci, bez zvířat, dlouhodobě,
renovovaný, odpovědi do re−
dakce. RR 21680
PRONAJMU byt v Praze
Břevnově o velikosti 40 m2
+ přísl. Cihlový dům. Cena:
10.860 Kč včetně služeb. El.
energie převodem, tel.:
606347830. RR 21700

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme byty
k pronájmu po celém Plzeň−
ském kraji. Nabídněte nám
svůj byt pro prověřené klien−
ty. Záruka platební schop−
nosti a právní servis po celý
nájemní vztah samozřejmos−
tí. Provizi máme zajištěnu od
nájemců. INSTINKT REALI−
TY s.r.o. VOLEJTE ZDARMA
na tel. 800737309 PM
21011

SUCHÁ smrková prkna. Síla
2,5 cm, délka 5 m. Levně.
Cena 4.000 Kč/m3. Tel.:
728553330. RR 21655
PRODÁM čerta, víte, o co
jde? Nestraší, ale pomáhá.
Zn.: Prodám za odvoz. Tel.:
721885901. RR 21705

PRODEJ nových bytů 1+1,
1+kk, 2+kk včetně předza−
hrádek v klidné části Jano−
vic n. Ú. Zájemci volejte tel.
721244180. RR 21626
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RETRO dřevěnou kolébku.
Cena 1.500 Kč. Tel.
737129655. RR 21597

PRODÁM cirkulárku a pří−
věsný vozík na malých ko−
lech. Tel.: 602167549. RR
21725
PRODÁM túje zerav na živý
plot. Výška 50–80 cm, 1 ks
za 50 Kč. Místo prodeje:
Točník u Klatov, tel.:
737776416. RR 21731
PRODÁM pozinkovanou
nádrž na podvozku 2 až
6 tisíc litrů ve velmi do−
brém stavu. Levně. Tel.:
604589329 RR 21077

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s rame−
ny do pluhu. Ve velmi pěk−
ném stavu, nový lak, cena
dohodou. Tel.: 604867469
PM 21048

PRODÁM sběrací vůz Kro−
ne, objem 14 m3, plně
funkční. Cena 16.000 Kč,
tel.: 607748155. RR 21727

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

menání, opasky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zásob−
níky, kanystry, ešusy, čuto−
ry, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.
Z POZŮSTALOSTI koupím
vše staré: porcelán, kamen−
né hrnce, hodiny, obrazy, ná−
dobí, váhy, radia, vojenské
věci z války atd. Tel.
737903420 PM 21040
KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový náby−
tek. Stav nerozhoduje. Sta−
čí napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696 a
email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 21078

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vysokou
výhřevností a dobou hoření.
1 000 kg = 4 300,— Kč.
V Plzeňském kraji DOPRAVA
ZDARMA. Tel. 604575136.
PM 21001
PRODÁM suché palivové
dřevo, štípaný smrk, 850 Kč
za
prostorový
metr.
Tel.:604867469. PM 21051
PRODÁM PLASTOVÉ
SUDY 220 l, cena 300
Kč, tel. 603819297. RR
21075

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

zahradní domek apod., Ejpo−
vickou buňku 5−6 m x 3 m x
3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a osvětle−
ní. Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buňku,
obloženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k okamži−
tému používání. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
604867469. PM 21046

PRODÁM VOZNICI, na−
páječku, nádrž 3000 L,
cena 15.000 Kč, tel.
604589329. RR 21074

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté stropní
panely 6 x 1 m, dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň a
okolí. Možnost naložení a za−
jištění
dopravy.
Tel.:
603383211. PM 21047

HLEDÁME pronájem haly
cca 300–400 m2 od roku
2022, tel.: 728460994.
PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž zaměs−
tnance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžeme
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský

AKCE PODZIM – nádrž
1000 L, s pozinkovanou
paletou, čistá, za 1299
Kč. Tel. 605400863.

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6 m x 2,5m x 3 m, po montá−
ži vhodné jako dílna, mobilní

PRODÁM 6 pěkných včel−
stev v úlech Lesan, 4 prázd−
né budečáky, medomet –
končím. Prodám jablka bez
chemie – COXOVA, DUKÁT,
RUBÍN, MELROSE a další –
15 Kč/kg. Plzeň−Slovany. Tel.
večer
po
19.
hod.
728684164 PM 21126

VYKOUPÍME za velice sluš−
né ceny do vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk−
ly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU i
v nálezovém stavu a dále
MOPEDA na ryby. Tel.
728209526 PM 21038
KOUPÍM a dobře zapla−
tím staré pivní lahve s
vylitými nápisy. Za la−
hev do sbírky zaplatím i
několik tisíc Kč. tel.
606245515. RR 21481

KOUPÍM náhradní díly : blat−
níky, nádrže, rámy, kola, mo−
tory, světla na DAW, Pionýr,
ČZ, Moped a jiná moto. Tel.
737903420 PM 21043
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VZ P O M Í N Á M E
Dne 1. října 2021
uplynul 1. smutný rok,
kdy nás navždy opus−
tila paní

Anna
Dombrovská
ve věku 60 let po
dlouhé těžké nemoci.
S láskou vzpomíná a
nikdy nezapomene druh Zdeněk. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte na velice hodnou ženu.
Děkuji.
RR 21614

Jak smutno je nám bez Tebe, jak dlouhý je
nám čas. Jak rádi bychom Tě spatřili a sly−
šeli Tvůj smích i hlas. Pro Tebe přestaly
hvězdy svítit, slunce hřát, ale my, kteří jsme
Tě milovali, nepřesta−
nem nikdy vzpomínat.
Dne 7. října 2021
uplyne 2. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila naše
milovaná manželka,
maminka, babička a
prababička, paní

Eva Šuniková z Klatov.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají man−
žel, dcera a syn s rodinami, vnučky s rodi−
nami a ostatní příbuzní. Kdo jste ji znali, pro−
síme o tichou vzpomínku.
RR 21682

Měla jsi nás ráda, my Tebe ještě víc, přišla
zlá chvíle a Ty jsi musela odejít. Nebylo Ti
dopřáno s námi dál být, nebylo léku, aby jsi
mohla žít.
Dne 3. října 2021
uplynulo 20 let, kdy
nás opustila moje mi−
lovaná manželka, ma−
minka a babička, paní

Marta Oravcová
z Janovic nad
Úhlavou.
S láskou a úctou stále vzpomíná manžel
Michal a děti s rodinami.
RR 21687

Dne 22. 10. 2021
uplyne 29 let od úmrtí
paní
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Dne 7. října 2021
uplyne smutných 10
let, kdy odešel do mu−
zikantského nebe pan

Antonín
Mimochodek.
S láskou vzpomíná ro−
dina.
RR 21683

Jaroslav Vacovský z Klatov.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Anna, dcera Anna s rodinou, syn Vladimír
s rodinou a ostatní příbuzní.
RR 21579
Dne 26. září 2021 to−
mu bude již 25 od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan
Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.
Dne 10. 10. 2021
uplyne 2. smutný rok,
kdy nás navždy opus−
til pan

Všem, kteří vzpome−
nou s námi, děkuje
manželka a synové
s rodinami. RR 21659

Stále vzpomíná rodina.
RR 21690

Dne 22. 10. 2021
uplyne 14 let od tragic−
kého odchodu pana

Petra Zavřela

Kdo vás znal, v dobrém vzpomene, kdo vás
miloval, nikdy nezapomene.
Dne 19. října 2021
uplyne 6 let od chví−
le, kdy nás navždy
opustil náš tatínek,
dědeček a praděde−
ček, pan

a 22. 10. 2021 uply−
ne 35 roků ode dne,
kdy nás navždy
opustil pan

František Kesman
z Křížovic.

Stále vzpomíná rodina a ostatní příbuzní.
RR 21686

A dne 24. října 2021
uplyne 6 let od chví−
le, kdy od nás na−
vždy odešla naše
maminka, babička a
prababička, paní

Miroslav Zavřel
z Klatov.

Dne 6. 10. 2021 uply−
nou 4 roky od chvíle,
kdy od nás odešel

pan Jaromír
Kloud, řezník
z Lub u Klatov.

Marie Kesmanová
z Křížovic.
S láskou vzpomínají dcery a vnučky s rodinami.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkujeme.
RR 21649

Václav Hnojský
z Pihovic.
RR 21685

Václav Buchta
z Brožan.

Václav Štraser
z Radinov.

Kdo byl milován, žije
v našich srdcích dál.
Dne 7. října 2021
uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás opustil pan

Marie Brožíkové
z Měčína.
Dne 3. 10. 2021 by
se dožila 115 let.
Všem, kteří vzpome−
nou s námi, děkuje
snacha Alena s rodinou.

Co osud vzal, to ne−
vrátí, i když nám srdce
krvácí. Ta rána stále
bolí, zapomenout ne−
dovolí.
Dne 18. 10. 2021
uplyne třetí smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Za tichou vzpomínku
děkuje manželka a
děti s rodinami. RR 21691

S láskou vzpomínají
manželka Blanka a sy−
nové Jaromír, Kamil a
Martin s rodinami.

RR 21697

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
Dne 19. 10. 2021
uplynou čtyři smutné
roky ode dne, co nás
navždy opustil pan

Václav Trefanec
z Čínova u Klatov.
S láskou a úctou vzpomíná rodina. RR 21694
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Už jen kytičku a zapálit svíčku na Vašem
hrobě můžeme dát a tiše vzpomínat.
Dne 2. 10. 2021 by se
100 let dožil pan

Václav Brant
z Pečetína.

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce, které tolik po−
máhaly. Děkujeme za
to, že jsi byl, za každý
den, který jsi s námi žil.
Dne 12. 10. 2021
uplyne rok, kdy nás
navždy opustil pan

Josef Votava, kovář ze Třebýciny,
Dne 22. 12. 2021 by
se dožila 97 let paní

který by 23. 1. 2021 oslavil 95. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn
s rodinami.
RR 21693

Božena Brantová.
Všem, kteří vzpome−
nou s námi, děkuje dcera Alena s rodinou.
RR 21684

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám to−
lik pomáhaly. Děkuje−
me za to, že jsi byl, za
každý den, který jsi s
námi žil.
Dne 14. října 2021
uplyne první smutný
rok, kdy od nás navždy odešel pan mistr
truhlář

Zavřel jsi oči, chtělo
se Ti spát, aniž jsi tu−
šil, co to má zname−
nat. Nebylo Ti dopřá−
no dále s námi být,
nebylo léku, abys
mohl žít.
Dne 4. října 2021
sjme vzpomněli 30.
výročí úmrtí mého manžela, našeho tatín−
ka, dědečka a pradědečka, pana

Ludvíka Smáhy z Klatov.

Tak, jak z Tvých očí
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 26. září 2021 by
oslavila šedesátiny a 16. října uplyne již
třetí smutný rok od chvíle, kdy nás navždy
opustila paní

Jaroslava Strnadová ze Svrčovce.
S láskou a velkou bolestí stále vzpomíná
manžel Václav, dcera Václava s manželem
Pavlem, dcera Michala s přítelem Josefem
a vnoučátka Michalka, Lukášek, Ondrášek
a ostatní příbuzní. Kdo jste ji znali, vzpo−
meňte s námi.
RR 21714

Už jen kytičku a zapálit svíčku na Tvém
hrobě můžeme dát a tiše vzpomínat.
Dne 27. října 2021 uplyne první smutný
rok, kdy od nás na−
vždy odešla paní

Antonie Ašková
z Vrhavče.

Stále vzpomínají manželka, dcery a vnučky
s rodinami.
RR 21702

S láskou vzpomíná
dcera Pavla s rodinou,
vnoučata, pravnoučata
a ostatní příbuzní.
RR 21710

Karel Pohanka z Plánice.
Stále vzpomíná manželka Marie, syn a dce−
ra s rodinami. Děkujeme všem, kdo si vzpo−
menou s námi.
RR 21689

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá.
Dne 20. října 2021
uplyne 20. smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Jiří Machulda
z Janovic
nad Úhlavou.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkuje
manželka a dcera Martina s rodinou.
RR 21692

Jak smutno je bez Te−
be, jak dlouhý je nám
čas, jak rádi bychom
Tě spatřili a slyšeli Tvůj
hlas…
Dne 29. 9. 2021 tomu
budou již čtyři roky,
kdy od nás navždy
odešel náš milovaný
syn, bratr, strýc a kamarád, pan

Václav Rendl z Drslavic u Klatov.
S láskou a úctou vzpomínají rodiče, bratři
s rodinami a kamarádi. Všem děkujeme za
vzpomínku.
RR 21695

Rozhled 10/2021

Dny, týdny, měsíce
i léta plynou, ale nikdy
nezacelí tu ránu bo−
lestivou.
Dne 7. října 2021
uplyne 16. smutný
rok od odchodu na
věčnost paní

Anny Vochové
z Klatov.
Všem, kteří si s námi vzpomenou na naši
manželku, maminku, babičku a sestru, dě−
kuje manžel, dcera, vnoučata a sestry.
RR 21698

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění a ni−
kdo z nás se nenadál, jak rychle se vše
změní. Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj ob−
raz, zůstává v nás.

Dne 4. října 2021
uplynul první smutný
rok ode dne, kdy od
nás navždy odešel ve
věku 70 let dlouhole−
tý člen hasičského sboru Pačejov pan

Jaroslav Buchta.
S úctou, láskou a vděčností stále vzpomíná
manželka, synové s rodinami a ostatní pří−
buzní a kamarádi. Děkujeme všem, kteří vě−
nují tichou vzpomínku s námi našemu dra−
hému. Rodina.
RR 21704

Dne 7. října 2021
uplyne 9. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Marie Šímová
ze Zavlekova.
S láskou a úctou
vzpomíná manžel Ka−
rel, dcery Jitka, Vlaď−
ka a Hanička s rodinami.

RR 21712

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám
čas, jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj
hlas. Loučit ses nestihla, tolik jsi chtěla žít,
nás milovat a mnoho toho ještě říct. Pro Tebe
přestaly hvězdy svítit,
slunce hřát, ale ten
kdo Tě nejvíc miloval,
nepřestane nikdy na
Tebe vzpomínat.
Dne 25. 10. 2021
uplyne 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Růžena Čubová z Čachrova.
Stále vzpomíná manžel a dcery s rodinami.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
RR 21696
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VZ P OM Í N
ÁME
NÁ
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 2. října 2021 uplynul druhý smutný
rok ode dne, kdy nás navždy opustil pan

Tìžké bylo se s Tebou
louèit, ještì tìžší je
bez Tebe žít.
Dne 16. 10. 2021
vzpomeneme nedožité
80. narozeniny pana

Antonína
Bìlohlávka
ze Štipoklas.
Stále vzpomínají manželka Marcela a dcery
s rodinami. Co Ti mùžeme jenom dát,
kytièku na hrob a vzpomínat.
Dne 15. 10. 2021 uplyne 28 rokù od chvíle,
kdy nás navždy opustil otec, tchán,
dìdeèek a pradìdeèek pan

Jindřich Kadlec z Dolan.

Antonín Bìlohlávek
z Defurových Lažan.

S láskou a úctou vzpomíná zarmoucená
rodina.
RR 21707

Stále vzpomínají dcera Marie, snacha Mar−
cela a vnouèata a pravnouèata. RR 21699

Není smutnější den, než ten, kdy odejde
maminka, která mi dala život a lásku.
Dne 14. října 2021
uplyne 1. rok od chví−
le, kdy nás opustila
naše maminka, ba−
bička a prababička,
paní

Je smutno bez Tebe
žít, nemá kdo poradit,
potěšit…
5. října 2021 jsme
vzpomněli 4. smutné−
ho výročí, co nás na−
vždy opustila paní

Josefa Ublová
roz. Šprochová
z Klatov.

Milena Bejvlová
z Klatov.
S láskou vzpomíná
dcera s rodinou, vnoučata, pravnoučata
a ostatní příbuzní.
RR 21738

Za tvoji lásku nic víc
nemůžeme Ti dát, jen
kytičku na hrob a tiše
vzpomínat…
Dne 19. září 2021
uplynulo 10 let, co nás
navždy opustil pan

Jan Bláha
z Budětic.
Stále vzpomínají manželka Marie, syn Pavel,
dcera Jana s manželem, vnoučata Katka,
Jana, Michal a bratr s rodinami. Děkujeme
všem, kteří si vzpomenou s námi. RR 21728

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají…
Dne 22. 9. 2021
uplyne první rok, co
nás navždy opustil
pan

Václav Kroupar
z Janovic
nad Úhlavou.
S láskou vzpomínají syn Milan a dcera Hana
s rodinami.
RR 21734
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Oči se zarosily a za−
plakaly bolem, když
jsme se loučili a dáva−
li sbohem. Těžké bylo
se s Tebou loučit, ješ−
tě těžší je bez Tebe žít.
Ta rána stále bolí, za−
pomenout na Tebe
„tati“ mi nedovolí.
Dne 17. října 2021
uplynou 3 smutné roky, kdy nás navždy
opustil náš milovaný tatínek a dědeček,

pan Oldřich Mourek z Klatov.
S láskou a úctou stále v srdci vzpomíná a
nikdy nezapomene dcera Lenka s rodinou.
RR 21703

Už jen kytičku na
hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 23. října 2021
uplyne desátý smut−
ný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil
pan

Ing. Vladimír Kuželka.
Děkujeme za tichou vzpomínku všem, kdo
jej znali a měli rádi. Vzpomíná bratr Oldřich
s rodinou.
RR 21737

S láskou stále vzpomíná dcera Jana s man−
želem, vnučka Lenka, pravnučky Anetka
a Nelinka, kamarádka Fanča.
RR 21739

…a když mě budeš
potřebovat, prostě si
jen v srdci zašeptej mé
jméno. Budu tam.
Dne 29. října 2021
uplynou čtyři smutné roky ode dne, kdy
nás navždy opustila paní

1. 10. 2021 uplynulo
30 let, co nás opustil
manžel, tatínek

Miroslav Blaha
z Lub u Klatov.
4. 10. 2021 by se do−
žil 74 let.
Stále vzpomíná celá
rodina. Děkujeme za
tichou vzpomínku.

Zdeňka Kindelmannová, rozená
Kolářová z Nýrska.
RR 21749

S úctou a láskou vzpomíná rodina. RR 21750

Nezemřel jsem, neboť
vím, že budu žít stále
v srdcích těch, kteří
mě milovali.
Dne 2. 10. 2021 uply−
nulo již šest smutných
roků od tragické smrti

pana
Vladimíra Zemana.

Život ubíhá a nevrací, co vzal, láska, úcta a
vzpomínky však v našich srdcích žijí dál…
Dne 18. září 2021
jsme si připomněli 19.
výročí, kdy od nás na−
vždy odešel můj milo−
vaný manžel, otec,
veselý a oblíbený ka−
marád (Čenon), pan

Vzpomíná a nikdy nezapomene zarmouce−
ná maminka, sestra Martina s rodinou a ka−
marádi. Všem, kteří si vzpomenou s námi,
děkujeme.
RR 21715

Vzpomíná manželka a
děti. Děkujeme, že vzpomenete s námi.
RR 21721

Vladimír Skřivan.

Rozhled 10/2021

Dne 19. 10. 2021
uplyne 10 let ode
dne, kdy nás navždy
opustil náš bratr a
strýc, pan

Už jen kytičku na hrob
Ti můžem dát a klidný
spánek přát. Utichly
kroky i Tvůj hlas, ale
Tvůj obraz zůstává
v nás.
Dne 1. 11. 2021 uply−
nuly dva smutné roky
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Jiří Pilarčík
z Klatov.
Stále vzpomínají bratr
Jan, sestra Marie a
neteře Libuše a Jana s rodinou. RR 21709

Stanislav Soukup z Klatov.
Stále vzpomínají manželka, syn Sláva a
dcera Oli s rodinami, vnoučata, sourozenci
s rodinami a ostatní příbuzní.
RR 21726
Dne 17. 10. 2021 by
se dožila 70 let naše
milovaná manželka,
maminka a babička,
paní

Libuše Pilarčíková
ze Švihova,
která nás opustila dne
8. 4. 2017.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manžel Jan, dcery Libuše a Jana s rodinou
a bratr Jiří s rodinou.
RR 21708

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, jen láska,
úcta a vzpomínky
v srdcích, maminko,
zůstaly nám…
Dne 22. 10. 2021 uplyne smutných 10 let,
stále plných žalu a stesku, kdy nás navždy
opustila naše nejdražší a milovaná mamin−
ka, babička, manželka a kamarádka, paní

Marie Mezerová z Čachrova.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Děti, vnoučata a manžel.
RR 21706

Hvězdy Vám nesvítí, slunce nehřeje, už se
k nám nevrátíte, už není naděje. Prázdný
je domov, smutno je
v něm, cestička k hřbi−
tovu zůstala jen.
30. července 2021
uplynulo smutných 37
let, kdy nás navždy
opustil pan

Očím jsi odešel, v srdci jsi zůstal.
V tomto podzimním čase 7. října uplyne
patnáct roků, kdy nás navždy opustil milo−
vaný manžel, tatínek a dědeček, pan

Bohumil Štěrba z Klatov.
S láskou vzpomínají manželka, dcery s rodi−
nami a příbuzní.
RR 21762

Karel Rohrbacher
z Klatov

Z očí jste sešli, ale v srdcích nás
všech stále zůstáváte.
Dne 11. 10. 2021
uplyne 2. smutný rok,
kdy nás navždy opus−
til pan

a 23. září 2021 uply−
nulo již 15 let od úmrtí

paní Marty
Rohrbacherové.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera s rodi−
nou.
RR 21718

Miroslav Grünthal
a dne 26. 11. uplyne
1. smutný rok, kdy
nás opustila paní

Anna
Grünthalová.
Stále vzpomínají dcera
Jarka, vnučka Vladi
s manželem, vnuk Mí−
ša s manželkou, prav−
nuk Luba s manžel−
kou, pravnučky Anet
s přítelem, Viky a Kája, prapravnoučata Maty
a Dominička. Nikdy nezapomenem.
RR 21730

Zdenka Voňková
z Dlažova.
Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šla,
za ruce, které nám to−
lik pomáhaly. Děkuje−
me za to, že jsi byla,
za každý den, který jsi
s námi žila.
Dne 6. 10. 2021 uply−
nou tři smutné roky,
ode dne, kdy nás navždy opustila paní

Božena Weinmannová z Klatov.
Za její lásku děkuje dcera Yvona a syn Jiří
s rodinami.
RR 21716

Dny plynou jak tiché
řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá za−
pomenout.
1. října 2021 uplynul
již 5. smutný rok od
chvíle, kdy nás náš
drahý syn, tatínek,
bratr a strýc, pan

Vašek Duchek z Vřeskovic,
opustil ve věku 44 let.
S láskou a úctou vzpomíná rodina a všichni,
kdo ho měli rádi.
RR 21757

Rozhled 10/2021

Dopracovaly pilné ruce, utichla navždy
předobrá srdce. Očima drahýma se již ne−
podíváte, teď klidným spánkem odpočíváte.
Dne 29. května 2021
by se dožila 80 let a
7. října uplynulo 10
let, kdy nás navždy
opustila naše milova−
ná maminka, babička
a prababička, paní

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě
měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 21. října 2021
vzpomeneme 5. výro−
čí úmrtí pana

Karla Pavlíka
z Ujčína.
Stále vzpomínají man−
želka, dcery s rodina−
mi a ostatní příbuzní.
RR 21720

Dne 10. února 2021
nás navždy opustil
náš milovaný tatínek,
dědeček a praděde−
ček pan

Jaroslav Voňka,
který by se 28. října
dožil 88 let.
S láskou a úctou
vzpomínají dcery Dagmar, Jaroslava a Věra
s rodinami, vnoučata s rodinami a všichni
ostatní co je měli rádi.
RR 21755

Měl jsi nás rád, my Te−
be ještě víc, přišla zlá
chvíle a ty jsi musel
odejít. Čas utíká a ne−
vrací co vzal, jen vzpo−
mínka na Tebe zůstává
v našich srdcích dál.
26. 10. 2021 uplyne
2. rok od chvíle, kdy
nás opustil pan

Rudolf Plánička z Plánice.
Vzpomínají manželka, dcery a syn s rodina−
mi, vnoučata a pravnoučata.
RR 21713
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KOUPÍM staré dětské hrač−
ky, vánoční ozdoby, radia,
mlýnky, hmoždíře, lustry,
Mopedy, motorky, Pionýry,
motopřilby, smaltované ná−
dobí, panenky, obrazy, por−
celán atd. Tel.: 605080878.
PM 21041
KOUPÍM různé předměty
ze starého koloniálu, re−
staurace, obchodu, ordi−
nace, kanceláře – náby−
tek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, nádo−
by, plechovky, plakáty,
flašky a jiné. Vše staré,
spojené se Starým Pl−
zencem: pohlednice,
foto, plakáty, obrazy a ji−
né. Tel. 603512322, pa−
vel.rejsek@seznam.cz
PM 21032

KOUPÍM staré věci ze staré
domácnosti: lívanečníky,
lampičky, porcelánové soš−
ky, fotoaparáty, formy na pe−
čení, mince, vyznamenání,
kávomlýnky, obrazy, šperky
apod. Tel. 605080878
PM21042
KOUPÍM starou vzduchovku,
maskované oděvy, saka, če−
pici, rajtky, vyznamenání za
obranu vlasti a službu vlasti,
odznak NB, vzorných vojáků
do r. 1960 – až 3000 Kč. Pi−
lotní, automobilové odznaky,
odznaky vojenských učilišť,
plakáty a jiná vyznamenání.
Těžítka ve formě modelů voj.
techniky, letecké uniformy,
vše z pozůstalosti po pilo−
tech. Tel. 721730982 PM
21006
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KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaznou pumpič−
ku, staré lampy, zvonky,
starou Babetu i nepojízd−
nou, Škoda 120 M, nová za−
dní světla, aj. náhradní díly.
Též náhradní díly Jawa, pio−
nýr 05, 20, 21 Mustang, Ba−
beta a Simson i vrak. Návo−
dy na obsluhu, katalogy, do−
bové
prospekty.
Tel.
721730982. PM 21007
KOUPÍM chromovaný gauč,
křeslo, židli, stolek, psací
stůl, skříň, lustr, lampičku,
atd., chrom může být poško−
zený. Tel. 603512322, e−ma−
il: pavel.rejsek@seznam.cz
zn. Přijedu. PM 21037
KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vyzna−
menání, odznaky aj. sběra−
telské předměty, staré moto−
cykly a veterány, staré bake−
lit. rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Hodiny, hodin−
ky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glasshütte,
Doxa, Prim aj., se stopkami i
bez. Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lampič−
ky, obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím i
celou sbírku, nebo pozůsta−
lost. Sběratel. Nabízím solid−
ní jednání. Tel. 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 21056
KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte− doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211 PM
21049
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KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 21050
Koupím hoblovku s prota−
hem KDR nebo Rojek. Tel.
603165320 PM 21081
SBĚRATEL koupí staré pivní
lahve s litými nápisy k dopl−
nění sbírky. I jednotlivé kusy,
stáčečky, ruční kompresory,
půllitry s nápisy. Tel.
731573913 PM 21131
KOUPÍM starou vzduchovku,
nejraději vojenskou vz. 47
nebo
vz.
35.
Tel.
724005187. PM 21072

koupíme starší stavební stro−
je, nákl. automobily a země−
dělské stroje. Dále provádí−
me demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469. PM
21052
KOUPÍM tento typ křesel a
starožitný nábytek a náby−
tek do roku 1980. Stav ne−
rozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 21079

PRODÁM Škoda Fabia, r.v.
2005, obsah 1.2 htp, zelená
barva, nová stk a emise, ce−
na: 39000 Kč, telefon:
723439518. RR 21740

KOUPÍM les i s pozemkem.
Může být malá výměra, za−
nedbaný nebo napadený ků−
rovcem. Platím ihned a hoto−
vě. tel.: 773585290. RR
21585

KOUPÍM DVOURYCH−
LOSTNÍ BABETU. Tel.
604589329. RR 21076

KOUPÍM garáž v Klato−
vech. Tel 602882461
PM 21132

PRODÁM malý motocykl,
pojízdný, viz foto. Cena
4.500 Kč. Tel.: 732917172.
RR 21754

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme
vaši chalupu či chatu v okre−
se Klatovy a Domažlice.
Podmínkou pouze vlastní po−
zemek a zavedená elektřina.
Peníze vyplácíme do třech
dnů. Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA na tel. č.
800373309 PM 21019
KOUPÍM
pozemek,
dům, chalupu, usedlost.
V klidném prostředí, blíz−
ko lesa, výhled na kraji−
nu. Nejsem realitka.
Rychlé jednání, právní
servis zajistím. tel.
+420 731411411. RR
21514

KOUPÍM starší dům nebo
chalupu vhodnou k rekon−
strukci, tel.: 606916148. RR
21719
PRODÁM zavedenou
TRAFIKU – stánek, na
dobrém místě, stálí zá−
kazníci, možná změna
sortimentu,
tel.:
607128034. RR 21736

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekomplet−
ní, torza, rámy, motory,
blatníky, staré technic−
ké průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, urči−
tě se domluvíme. Tele−
fon: 603237242, e−ma−
il: flemet@seznam.cz.
RR 21428

HLEDÁME pana Milana
Jandu z Karlových Varů,
který by měl bydlet na Puš−
perku. Učil se v Plzni. Pro−
sím, zavolejte na telef. číslo
608671511.

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

PRODÁM Renault Twingo r.v.
2008, obsah 1.1,najeto
184tkm, benzin, červená,
abs, el okna, centrál na do,
airbagy, nová stk a emise,
cena: 49000 Kč Klatovy:
telefon: 723439518. RR
21741

PRODÁM český douvál−
cový traktůrek 18 Hp,
krásný stav, koš 400 L,
cena 42.000 Kč. Tel.
604589329. RR 20027

PRODÁM Citroen Berlingo,
r.v. 2013, obsah 1.6 hdi, nej−
eto 184 tkm, servisní knížka,
servisováno v Citroen servi−
su, led světla, abs, digi kli−
ma, hagusy, abs, esp, parko−
vací senzory, el okna, nová
stk a emise, top stav, Klato−
vy, cena: 169000 Kč, tele−
fon: 723/439518. RR 21742
PRODÁM Peugeot 207, r.v.
2010, 1.6 hdi, 5. dveří, abs,
klima, el. okna, esp, radio,
ton. skla, tmavě zelená me−
talíza, nová stk a emise, ce−
na: 78000 Kč, Kt, tel:
723439518. RR 21743
JAWA, ČZ, MANET,
STADION…
Koupím
staré československé
motocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti. Sluš−
né a seriozní jednání.
Tel.: 607946866. E−ma−
il: klsp@seznam.cz.
RR 21091
KOUPÍM traktor Zetor, Hol−
der, TK MT8, Slavia, může
být i v horším stavu , prosim
volejte nebo pište na telefon:
723439518. RR 21744
PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 2016, obsah 1. 6
tdi , 66kw, servisní historie,
1. majitel, černá metalíza,
abs, esp, klima, parkovací
senzory, tonovaná skla, el.
okna, rádio, airbagy, imobili−
ser proti krádeži, velmi pěkný
stav, cena včetně stk a emisí:
239000 Kč Klatovy, Tel:
723/439518. RR 21745
KOUPÍM historický motocykl
nebo moped i nepojízdný.
Tel. 608773933 PM 21082
KOUPÍM – Babetta, Stella,
Jawa Pionýr nebo jiný mo−
ped i nepojízdný. Pro syna.
Přijedu, platím hotově. PM
21071

57LETÝ, 175, nekuřák hledá
ženu nekuřačku pro vážné
seznámení. Moc rád bych
poznal hodnou ženu, které
schází pohlazení, políbení,
pěkné slovo a má ráda milo−
vání. Pouze volat. DO, PM,
KT. Tel.: 723870534. RR
21646

MUŽ 60 ID samostatný hledá
k vážnému seznámení hod−
nou a upřímnou ženu 55 až
65 let. Nekuřák, abstinent.
Přešticko a okolí. Tel.:
602167549. RR 21701
HLEDÁM ženu do 68 let, kte−
rá má vážný zájem se sezná−
mit, DO, volat po 16. hod.,
tel.: 607501560. RR 21717
54/177 muž z Plzně, hledá
sympatickou rozvedenou ne−
kuřačku všeobecných zájmů
do 54 let, která také věří – že
i v našem středním věku se
dá zažít pohodový vztah. Tel.:
732431470. RR 21733
HLEDÁM ženu na hezké
chvíle. Na věku nezáleží. Piš−
te SMS na tel.: 728852076.
RR 21746
HLEDÁM ženu slušnou, do
70 let. Zn.: Spolehlivou. Tel.:
723387698. RR 21747
49/175 hledá sympatickou
ženu, nekuřačku všeobec−
ných
zájmů.
Tel.:
721310270. RR 21756
52LETÝ muž hledá přítelkyni
nebo i víc? Zn.: Klatovy a
blízké okolí. Písemné odpo−
vědi prosím do redakce. RR
21758
36/185 nekuřák, bezdětný,
hledá dívku 16–19 let k se−
známení. Mám rád cestová−
ní, přírodu a kulturu. Tel.:
604969788 PM 21085
62letý nekuřák a abstinent
hledá k vážnému seznámení
nezadanou ženu ve věku 39–
58 let. Nejdříve schůzky o ví−
kendech, později po sezná−
mení trvalý společný život.
Očekávám ochotu po sezná−
mení přistěhování ke mně. Já
jsem ochoten se přestěhovat
pouze v případě uzavření
manželství. Odpovídat SMS
zprávou na tel.: 705404111
nebo na e−mail zdenek.on−
dra59@seznam.cz.
PM
21114

MÁTE doma nábytek a
chromový trubkový náby−
tek, křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a starožitný nábytek
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma od−
vezu, vykoupím, zprostřed−
kuji prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Sta−
čí napsat SMS nebo pro−
zvonit. Odpovím.
RR
21081
ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí
rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
21037

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní realiza−
ci oplocení. Přijedeme – za−
měříme – naceníme – zajis−
tíme materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu uží−
vat bezpečí vašeho domo−
va. Volejte: 733710319,
pište: bezdek@plotana.cz,
navštivte: www.plotana.cz.
KOUPÍM tento typ židlí, ten−
to typ komod, starožitný
nábytek a nábytek do roku
1980. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či pro−
zvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 21080

53/180 pohodář hledá poho−
dářku. Věk a stav nerozhodu−
je. Tel.: 607467062 PM
21121

KOUPÍM nestavební poze−
mek na okraji lesa do 10 km
od Klatov pro umístění pěti
včelstev. Mob: 602145068.

ŽENA by ráda našla vysoké−
ho muže ve věku 45–55 let
za účelem hezkého a pevné−
ho vztahu. E−mail: balatano−
va@seznam.cz. RR 21729

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše po−
třebné rychle vyřídíme. Vy−

MÁŠ AUTO? Já taky. Byt?
I já. Jsi vysoký? Já malá. Vy−
řešenou minulost? I já. Co si
mimo krásné a věrné lásky
můžeme dát? Je ti 50–60?
Tel. 605912324. PM 21133
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DŮCHODKYNĚ 76 let poho−
dová, zdravá by velice ráda
poznala pána nebo paní jako
kamarádku, která se také cítí
osaměle a ještě by měli ve−
dle sebe rády společnost ka−
marádky či přítelkyně. Čas
ubíhá rychle, tak proč si ho
ještě
neužít?
Tel.:
734720159. RR 21572
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NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trávy
a údržbu i realizaci zahrad.
Tel.: 606943086. RR 21102
ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice, Horažďovice, Stra−
konice a okolí, bližší info po
tel.: 774079111. RR 21055
NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně obkladů a
dlažeb na tel. 776434705.
RR 21545
KLÁŠTERKA Jiří
kolaudační revize komínů
tel.: 604871028.
RR 21134
PROVÁDÍM zednické práce
– omítky, malířské práce,
rekonstrukce bytového jád−
ra, obklady, dlažby, bourací
práce a další práce dle do−
mluvy. Plzeňsko, Klatovsko,
Domažlicko, Sušicko a oko−
lí. Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 21191

PŘEVÍJENÍ elektromotorů
třífázových do 4 kW a světel−
ných. Letovy 43. Tel.:
376396324, 723327101.
RR 21752
KOMPLETNĚ vyklidíme,
odvezeme a zlikviduje−
me různý odpad, vyma−
lujeme prostory. Pro−
hlídka zdarma. E−mail:
proz@email.cz, tel.:
703655650 PM 21124

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdarma
zanalyzuje vaši situaci a naj−

de optimální řešení. Důležité
je nebát se a začít jednat! IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA na tel.
800737309 PM 21025
STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solidním
přístupu našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme u
vás a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY s.r.o.
VOLEJTE ZDARMA na tel.
800737309 PM 21026

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná re−
alitní kancelář v Plzeňském
kraji vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovitosti
předem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o. VOLEJTE
ZDARMA na tel. 800737309
PM 21027
PŘIPRAVÍME vaši ne−
movitost k prodeji, pře−
dání, vymalujeme, ukli−
díme okolní prostory.
e m a i l :
proz1@email.cz. Tel.:
703655650 PM 21130

nebo VOLEJTE ZDARMA na
tel. 800737309 PM 21028
PROVEDEME malířské, natě−
račské, zednické, vyklízecí
práce. Prohlídka zdarma.
Email.: PLRO@post.cz, tel.
703655650 PM 21129 /tuč−
ný černý text na žlutém po−
zadí/ PM 21129

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

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vyjed−
náme maximální SLEVU! Ne−
zaplatíte ani korunu navíc. Ví−
ce na www.zkontrolujto.cz

Tel. 731002305
Jsem na své vlastní ori−
ginál fotečce. V mém
diskrétním
soukromí
jsou možné erotické
službičky. Prosím pouze
volat a domluvit se, na
SMS nereaguji. Tel.
731002305 PM 21105
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