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Milí čtenáři,
současná
doba
je
opravdu
mimořádně
těžká. Není
divu, že vět−
šina z nás
je podrážděná, nemá náladu,
žije v trvalých obavách z ne−
moci a jejich případných ná−
sledcích.
Dochází často i k různým
omylům, nebo nedorozumě−
ním. Těžko uvěřitelná chyba
v přesunu souborů po síti se
stala i nám v Rozhledu, když
jsme do minulého vydání zařa−
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dili již letos v září zveřejněný
úvodník. Ten nový, říjnový,
zůstal nepovšimnutý v počíta−
či, a stal se tak jediným úvo−
dníkem v třiadvacetileté historii
Rozhledu, který nebude již ni−
kdy otištěn. Samozřejmě, žád−
ná tragedie to není, ty vypadají
jinak, jen úsměvná historka,
kterou budu možná jednou ba−
vit své spolustolovníky v do−
mově důchodců.
Potěšitelné na této události je
to, že jsem byl na tento náš
omyl hned upozorněn desítka−
mi čtenářů, kteří, většinou v
nadsázce a s úsměvem, nás
podezírali, že jsme si nějak
chtěli zjednodušit práci, ale
většinou i litovali, že si říjnový
úvodník přečíst nemohli. Potvr−
dili mně tak, že Rozhled je stá−
le velmi oblíbenými novinami a

naši čtenáři jej pečlivě prohlí−
žejí a čtou.
V tomto listopadovém čísle
Rozhledu najdete opět mnoho
zajímavých informací a článků,
které podle mě mají jeden spo−
lečný jmenovatel. Všichni hle−
dáme cestu, jak i v této těžké
době nepřijít o rozum, jak žít
alespoň trošku normálně, jak
překonat nepřízeň doby, udr−
žet v chodu podnikání, firmy a
různé organizace alespoň
v nějaké činnosti, jak zajistit
nutné služby.
Tato doba nás všechny po
všech stránkách prověřuje. Ur−
čitě se za čas najde lék a správ−
ná vakcína na Covid 19, co ale
pomáhá hned, je vědomý opti−
mismus, jakákoliv aktivní čin−
nost, vzájemná podpora a po−

moc. V dobách bezproblémo−
vých můžeme mít různé spory
a sváry, ale ve vypjatých ča−
sech, jako je tento, se ti nejbliž−
ší stávají těmi, kteří nás mohou
zachraňovat. Možná jsou jediní,
o které se můžeme opřít. A tak
je moudré pokusit se přestat se
spory a v zájmu dobrého přežití
obrátit pohled na to, kým si má−
me být a začít spolupracovat.
Podporujte maximálně rodinné
vazby, darujte svůj čas, své
schopnosti a vědomosti svým
dětem, vnoučatům, přátelům.
Darujete jim i sobě víc, než si
sami dovedete představit.
Příjemné listopadové čtení
Rozhledu a hlavně pevné
zdraví všem čtenářům Roz−
hledu přeje šéfredaktor
Karel Bárta.
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Nakupujte bezpečně a pohodlně
Nabízíme bezpečný osobní
nákup přes PRODEJNÍ a VÝ−
DEJNÍ PROSTOR VE VSTUPU
do naší prodejny nebo přes
E−SHOP z pohodlí vašeho do−
mova.
Vážení zákaznici společnosti Elektro
Efekt Klatovy, v souladu s vyhlášením
vlády s účinností od 22. 10. 2020 po
dobu jeho platnosti pro vás opět zpro−
vozňujeme prodejní a výdejní prostor
ve vstupu. Vždy v naší klasické otevíra−
cí době pondělí až sobotu od 8.30–
18.00 h a v neděli od 10.00–18.00 h.
Naše VINOTÉKA je otevřena bez
omezení.
Náš personál při komunikaci a platbě
s vámi přes prodejní a výdejní prostor
ve vstupu bude vybaven rouškou,
ochranným obličejovým štítem a
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ochrannými rukavicemi. Preferujeme
bezkontaktní platby (kartou, telefo−
nem) na přenosném terminálu přímo
u okénka.

Chceme našim zákazníkům zajistit
možnost bezpečného pořízení zboží,
které často potřebují k běžnému fungo−
vání domácnosti i v této nelehké době,

OBCHOD l E-SHOP
l VINOTÉKA l
MONTÁŽ l SERVIS
WWW.ELEKTROEFEKT.CZ

Při nákupech na vás čeká svařáček a při útratě nad
3.000 Kč i lahev dobrého moravského vína zdarma.

či vánočního dárku. Objednávat zboží
můžete osobně v prodejním a výdejním
prostoru ve vstupu, přes e−shop nebo
telefonicky na tel. čísle 376 322 653
nebo 725 907 946. Náš proškolený
personál se vám bude plně věnovat a
pomůže vám najít nejlepší možné řeše−
ní, které bude vyhovovat vašim potře−
4
bám a požadavkům.
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4 Vážení zákazníci, od 2. 11. do
17. 11. 2020 můžete v našem e−sho−
pu nakoupit na splátky s 0 % navýše−
ním.
Nabízený sortiment se vůbec nemění
a je možné pořídit jakékoliv zboží z pro−
dejny, vinotéky nebo firemního skladu.
Letákové akce PLANEO a PROTON
zůstávají v platnosti. Objemnější spot−
řebiče vám samozřejmě pomůžeme
naložit do auta nebo nabídneme firemní
odvoz. Řešení reklamací se nepozasta−
vuje, budeme rovněž zajišťovat přes
prodejní a výdejní prostor ve vstupu do
naší prodejny.
Novinka – EXPRESS DOPRAVA – za−
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koupené zboží dopravíme v pracovní
dny do 4 hodin od nákupu po Klato−
vech a přilehlém okolí. Pokud potřebu−
jete rychle tiskárnu, vyměnit pračku
nebo rozbitou konvici, stačí zavolat a
objednat na e−shopu a zboží máte za
chvíli doma. U objednávek nad 5.000
Kč máte navíc do−
pravné
ZCELA
ZDARMA. Tato na−
bídka platí pouze pro
aktuální skladové zá−
soby.
Váš předvánoční ná−
kup vám zpříjemní−
me dárky. Při náku−

pu nad 3.000 Kč dostanete láhev do−
brého moravského vína a těšit se mů−
žete také na občerstvení zdarma tra−
dičním svařáčkem.
Pro ověření aktuální zásoby prosím
volejte na telefon 376 322 653 nebo
725 907 946.

Vynesení do pater je stále samozřej−
mostí. S ohledem na současný stav a
důraz na bezpečnost vás i našich za−
městnanců jsou bohužel montáže a in−
stalace spotřebičů dočasně pozastave−
ny. Můžete využít možnosti odvozu sta−
rého spotřebiče, nicméně služba bude
možná jen pro předem odpo−
jené čisté kusy umístěné před
dveře vašeho bytu.
Více informací naleznete na
www.elektroefekt.cz Sleduj−
te aktuální dění i na našem
Facebooku a Instagramu.
Těšíme se na Vás,
Elektro Efekt.
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Obří hrad na Šumavě využívali bájní Keltové. Ale k čemu vlastně ?
Nedaleko Kašperských Hor se nachází šumavská tisícovka Valy, ukrývající tajemství dávných dob.
Kamenné hradby

Kultovní místo?

Uvádí se, že na vrchu Valy je nejvýše
položené pravěké hradiště v Čechách
(1 010 m n. m.). Jenomže problém je v
tom, že není zcela jisté, jestli zde ně−
kdo někdy vůbec trvale pobýval,
protože místo je velice
chudé na nálezy.
Na druhou stranu je ne−
popiratelné, že bylo
opevněné a kamenné
hradby chránily plochu
2,5 hektaru. Proč by si
ale někdo dal práci s tak
rozsáhlou fortifikací úze−
mí, které trvale neob−
ýval?
„Technologie výstavby
původní hradby byla na
tehdejší dobu vysoce
sofistikovaná. Užívány
byly čtyři druhy kamenů, které byly
sbírány buď na místě samém, nebo
v kamenných polích jihozápadně těsně
pod Obřím hradem. Základ tvořily oko−
lo půl metru dlouhé masivní kvádrovité
balvany, pokládané na zplanýrovaný
povrch,“ uvedl Jiří Waldhauser v prů−
vodci Keltské Čechy.

Někteří badatelé se domnívají, že
Obří hrad mohl sloužit jako posvátné
místo, využívané k nejrůznějším ri−
tuálům.
„V nejvyšším místě Obřího hradu,
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Brána na Obřím hradě
pod nímž je prudký a neschůdný sráz
do údolí, se nachází zvláštní kámen,
připomínající obětní stůl. Není tedy
vyloučeno, že Keltové sem přicházeli
vykonávat lidské oběti,“ uvádí se na
stránkách www.tajemstvisumavy.cz.
S možným využitím této lokality při−
šel Jiří Waldhauser v již uvedené

publikaci. Na podmínky Šumavy apli−
kuje údaje, které přinesl ve svém díle
Zápisky o válce galské Gaius Iulius
Caesar. Ten tvrdil, že v určité roční
době se keltští kněží – druidové
scházeli na posvátném místě v území

Obětní stůl
Garnutů, jejichž kraj byl považován
za střed Galie:
„Co když tomu tak bylo i na Obřím hra−
dě? Jednou v roce se tam, třeba u ka−
menného stolu, sešli druidové z kmene
Bójů v Čechách a Vindeliků v Bavor−
sku. Diskutovali o náboženství, právu,
výuce mladých adeptů, léčitelství…“

Úložiště zlata?
Další vysvětlení by mohlo souviset
se skutečností, že Keltové dokázali
využívat bohatství Šumavy, a to včet−
ně těžby a rýžování zlata. Co když
Obří hrad sloužil k jeho bezpečnému
uložení?
O zlatu hovoří i zdejší
pověsti. Ty se sice
nevztahují přímo k to−
muto etniku, ale k ob−
rům, kteří se „chovali
k okolnímu obyvatel−
stvu velice prapodiv−
ně – když za nimi při−
šel jeden jejich věřitel
pro celkem nízkou
částku, shodili ho nej−
prve z hradeb a pak
za ním hodili hroudu
zlata!“ (Česal, A. a
kol.: Skrytá česká historie).
Obři prý zlato ukrývali do jeskyně
pod Obřím hradem. Když se odstě−
hovali, hrad se rozpadl a vchod do
jeskyně byl zasypán. A tak se možná
do dnešní doby uvnitř vrchu Valy
ukrývá zlatý poklad.
Jan Kaše
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799 000 Kč

390 000 Kč
Lesní pozemky (23 718 m2), Zvotoky,
okr. Strakonice
Nabízíme k prodeji lesní pozemky v katastrálním území
Zvotoky, okr. Strakonice. Jedná se o 4 lesní pozemky
o výměrách 9333, 966, 8355, 5064 m 2 , celkem
23 718 m2.

Doporučuji osobní prohlídku.

G

& 734 319 302

2 099 000 Kč

1 199 000 Kč

RD/Chalupa 2+1/G (2771 m2), Chocomyšl, okr. Domažlice

Nabízíme k prodeji chatu o zastavěné ploše 31 m2 a dispozici 3+kk
u obce Šťáhlavy. Chata je z poloviny zděná a z druhé poloviny dře−
vostavba. V 1. NP se nachází chodba kde je možno vybudovat kou−
pelnu, kuchyně a obývací pokoj. V 2. NP se nachází dva samostat−
né pokoje. Na pozemku se dále nachází dřevěná kolna. IS: el. 230V,
suché WC. V ceně chaty – projekt na vodní vrt hloubka cca 50 m.
Pozemek kompletně oplocen. Střecha nově izolována. 200 m od
chaty se nachází řeka Úhlava – chata však není v zátopovém území
– výborné rybářské podmínky. V okolních lesích výborné houbař−
ské podmínky. Koupě nemovitosti je možno financovat hypotéčním
úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
& 734 319 303
Doporučujeme!

Nabízíme k prodeji rodinný dům, chalupu s číslem popisným
a vlastním pozemkem o celkové velikosti 2771 m2 v obci Choco−
myšl, 2 km od obce Koloveč v okrese Domažlice. V domě se na−
chází dvě místnosti a kuchyně. K domu přiléhá dílna a chlévy. Na
pozemku se dále nacházejí samostatně stojící velká stodola, dvě
garáže a zemědělské stavení. Za domem se nachází velmi krásná
a zahrada o velikosti 1806 m2. IS. el. 230/400V, obecní vodovod,
obecní kanalizace a plynofikace mají přípojky přímo u pozemku,
topení – lokální na tuhá paliva. Velmi klidná lokalita k trvalému
bydlení či rekreaci. Chocomyšl je vzdálena od Klatov i Domažlic
19 km, dostupnost do obou měst do 20 minut. Nutno vidět.
Doporučujeme.
& 734 319 301

2 500 000 Kč
2

Rodinný dům (847 m2), Merklín, okr. Karlovy Vary

St. pozemek (5 809m ), Ústaleč, okr. Klatovy

Nabízíme k prodeji rodinný dům na vlastním pozemku
847 m2 v obci Merklín, okr. Karlovy Vary, 10 km od Karlo−
vých varů. Dům má dispozici 4+1 a je téměř
kompletně podsklepen. IS: obecní vodovod, elektřina
220/380V, obecní kanalizace, topení: ústřední tuhá paliva.
Na pozemku se dále nachází kolna. Nemovitosti nejsou
zatíženy žádným zástavním právem a je možno je finan−
covat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zprostřed−
kujeme. Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 5 809 m2 na
okraji zástavby rodinných domů v obci Ústaleč 20 km od
centra Klatov. Dle ÚP bydlení smíšení obytné venkovské. IS
na pozemku: elektřina 230/400V u pozemku, vlastní studna
na pozemku. K pozemku vede zpevněná přístupová obecní
komunikace. V místě běžná občanská vybavenost. Pozemek
se nachází na velmi klidném místě s krásným výhledem.
Vhodné pro milovníky koní, přírod či chovu domácích zvířat.
Doporučujeme osobní prohlídku. Lze čerpat hypotéční úvěr.
Vřele tuto nemovitost doporučujeme. & 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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Chata 3+kk ( 396 m2), Šťáhlavice, okr. Plzeň – město

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
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4 500 000 Kč
2

RD 5+kk/B/G (6881 m ), Poborovice, Bezdě−
kov, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji rodinný dům z roku 2013 s vlastním pozemkem o dis−
pozici 5+kk v obci Poborovice, 4 km od centra Klatov. Dům má dvě nad−
zemní podlaží a jedno podlaží podzemní. V 1.NP se nachází obývací pokoj
s kuchyňským koutem a jídelnou, tři pokoje a sociální zázemím. V 2.NP
se nachází velký otevřený prostor o velikosti 140 m2 s koupelnou a samo−
statným WC. V 1. PP se nachází garáž s dálkově ovladatelnými vraty, ko−
telna a několik sklepních prostorů (obecní kanalizace bude vyhotovena
v roce 2021), vlastní studna – hloubka 10m, (obecní vodovod bude vyho−
tovena v roce 2021), topení – ústřední elektrické nebo na tuhá paliva
(automatický kotel – Atmos) + krbová kamna
& 734 319 301

1 399 000 Kč
St. pozemek (1018 m2), Milence, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 1018 m2 na okraji zá−
stavby rodinných domů v obci Milence, 20 km od Klatov. IS: elektřina
230/400V, obecní vodovod, obecní kanalizace, plynofikace a O2 –
vše na hranici pozemku. K pozemku vede obecní asfaltová přístupová
komunikace. Pozemek zahrnut dle ÚP – plocha bydlení venkovské BV.
Pod pozemkem vede plynovod, proto je možno postavit dům z důvo−
du ochranného pásma v levé část pozemku – veškerá dokumentace
a povolení k dispozici při osobní prohlídce. V místě obvyklá občanská
vybavenost, dostupnost do centra Klatov do 20ti minut. Na nemovi−
tost lze čerpat hypotéční úvěr, s kterým Vám rádi a zdarma pomůže−
me. Doporučujeme vidět. Zajímavá nabídka. & 734 319 301

G

6 650 000 Kč

RD 7+kk/T/G (1247 m2) Točník, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem v obci
Točník, která se nachází 5 km od centra Klatov. Dům byl po−
staven v roce 2005 a v roce 2013 prošel rekonstrukcí. V 1.NP
se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem a jídelnou,
ložnice, pokoj (nyní využíván jako kosmetický salon), technic−
ká místnost, kotelna, koupelna a WC. V 2.NP se nachází 4 po−
koje ( jeden nedodělaný), prostorná chodba, terasa, koupelna
a WC. IS: el. 230/400V, vlastní vrt 30 m + obecní vodovod
z roku 2020, obecní kanalizace, topení: ústřední na tuhá paliva
+ krbová kamna, plynofikace na hranici pozemku. Na po−
zemku se dále nachází garáž a stodola. & 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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Odpovídá
JUDr. Miroslav Mlčák
advokát
Mám plánovaný poměr−
ně složitý operační zá−
krok. Následně, po jeho
provedení, budu podle
sdělení lékařů minimálně jeden měsíc v dočasné pracovní ne−
schopnosti. Jsem řadový zaměstnanec u jedné větší průmyslo−
vé firmy. Zajímalo by mě, jaké povinnosti podle platných práv−
ních předpisů budu mít v době, kdy budu na nemocenské?
Pokud Váš zdravotní stav bude po
provedené operaci takový, že Vám
neumožní po určitou dobu vykonávat
Vaše pracovní povinnosti, nebo bude
takový, že by ohrožoval zdraví Va−
šich spoluzaměstnanců, a uzná−li
Vás lékař proto dočasně práce ne−
schopným (vystaví Vám Průkaz do−
časně práce neschopného), tak Vám
vznikají v tomto dočasném právním
režimu, jako zaměstnanci, určité po−
vinnosti. Již prvou Vaší povinností je
oznámit lékaři vystavujícímu uvede−
ný průkaz adresu, na které se budete
po dobu Vaší dočasné pracovní ne−
schopnosti zdržovat (tato adresa ne−
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musí být shodná s adresou Vašeho
trvalého bydliště).
Od lékaře však neobdržíte, tak jak
tomu bylo do 31.12.2019, tři díly pa−
pírové neschopenky a nemusíte již,
dříve někdy složitě a s komplikace−
mi, tuto papírovou neschopenku fy−
zicky sám předávat, posílat poštou či
po třetí osobě Vašemu zaměstnava−
teli.
Ode dne 01.01.2020 funguje tzv.
eNeschopenka, kdy elektronicky bu−
de Vaše dočasná pracovní neschop−
nost oznámena příslušné okresní
správě sociálního zabezpečení a ta
elektronicky o tom následně vyrozu−

mí zaměstnavatele. Stejným způso−
bem se zaměstnavatel dozví i o dal−
ším trvání (prodloužení) nebo
o ukončení dočasné pracovní ne−
schopnosti svého zaměstnan−
ce. V souvislosti se zavedením
eNeschopenky již zaměstna−
nec nemusí sám ani žádat
o náhradu mzdy ani o nemo−
censké. Podkladem pro výpla−
tu náhrady mzdy, tak i nemo−
cenského, jsou elektronická
hlášení lékaře o vzniku dočas−
né pracovní neschopnosti a
o jejím trvání. Peníze obdrží zaměs−
tnanec stejným způsobem, jako mu
zaměstnavatel vyplácí mzdu (na stej−
ný účet nebo adresu).
Zaměstnanec, jako nemocný, obdrží
od lékaře vytištěný Průkaz práce ne−
schopného, což je doklad určený pro
něj. V tomto dokladu se uvádí termín
příští návštěvy u lékaře, čas povole−
ných
vycházek,
záznam
o nástupu/propuštění z lůžkové pé−
če, záznam o předání do péče jiného
lékaře apod. Tento průkaz je zaměs−
tnanec povinen také předložit případ−
né kontrole ze strany zaměstnavatele
či příslušné okresní správy sociální−
ho zabezpečení.
V době, kdy je zaměstnanec tzv. na
neschopence, má povinnost jednak
dodržovat pokyny (režim) dané mu
ošetřujícím lékařem a dále povinnost
umožnit kontrolu dodržování tohoto
režimu. V prvních čtrnácti (14) dnech
nemoci má právo provádět kontrolu
svého nemocného zaměstnance sám
zaměstnavatel (prostřednictvím jím
pověřené osoby), a to z toho důvodu,
že po dobu těchto prvých čtrnácti
(14) dnů vyplácí náhradu mzdy za−
městnanci pouze a jen zaměstnava−
tel. Od patnáctého dne trvání dočas−
né pracovní neschopnosti mohou
provádět tuto kontroly pověření za−
městnanci příslušné okresní správy
sociálního zabezpečení.

Je logické, že o případné kontrole
nebude nemocný zaměstnanec pře−
dem nikým informován, neboť pak
by taková kontrola pozbývala svého
smyslu. Mylně se však lidé často do−
mnívají, že kontrola je možná toliko
v pracovní dny a v obvyklé pracovní
době, což není pravdou. V režimu
osoby dočasně pracovně neschopné
je však nemocný zaměstnanec po
celých 24 hodin, včetně sobot, ne−
dělí a státních svátků. Kontrola může
proběhnout dokonce i opakovaně,
nebo i v poslední den pracovní ne−
schopnosti.
Povinností zaměstnance, který byl
z důvodu nemoci uznán lékařem do−
časně práce neschopným, je:
n oznámit to neprodleně (např.
emailem, telefonicky či SMS zprá−
vou) svému zaměstnavateli;
n oznámit zaměstnavateli v prvých
čtrnácti dnech případnou změnu
místa svého pobytu či povolených
vycházek;
n řádně označit domovní (bytový)
zvonek jmenovkou, případně i samo−
tný byt (na vchodových dveřích do
bytu);
n vzdalovat se z místa svého nahlá−
šeného pobytu pouze v době léka−
řem povolených vycházek
(s výjimkou návštěvy lékaře, ať již
plánované či neplánované, či z ji−
ných závažných důvodů);
n v případě kontroly předložit Prů−
kaz dočasně práce neschopného;
n v případě kontroly předložit na po−
žádání kontrolorovi svůj doklad to−
tožnosti.
Co je dobré vědět, že bez souhlasu
kontrolovaného zaměstnance, nesmí
kontrolor vstoupit do domu (bytu) a
jeho povinností je předem se proká−
zat průkazem kontrolora. Rovněž tak
má kontrolovaný právo nesouhlasit
se závěry provedené kontroly, odvo−
lat se proti jejím výsledkům a svých
práv se domáhat soudní cestou.
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM

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

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

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

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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ZATEPLENÍ DOMU nebo TEPELNÉ ČERPADLO?
Neexistuje jiný efektivní
způsob snížení vysokých
nákladů za energie než
instalování
tepelného
čerpadla. Dokonce ani za−
teplení objektu problemati−
ku výdajů za energii úplně
neřeší. I technicky nejlépe
provedené zateplení nikdy
nepřinese úsporu větší než
cca 30 %. Zatímco tepelné čerpadlo
přinese více než dvojnásobnou
úsporu ve srovnání se zateplením,
jeho cena je mnohdy nižší.
Navíc tepelným čerpadlem získáte
levnou sazbu elektřiny na celý dům
a tím další úspory. Administrativní zá−
ležitosti, které jsou spojeny se získá−
ním výhodného tarifu, vyřídí naše fir−
ma TEPLOTECHNIKA, s.r.o. za vás.
Jak vlastně tepelné čerpadlo pra−
cuje? Přečerpává energii z vnějšího
prostředí do vytápěného prostoru.
Podstatné na tomto je, že energii
dokáže tepelné čerpadlo získávat
i při velmi nízkých teplotách. To vám
umožňuje vytopit rodinný dům i při
– 25 OC. Znamená to, že ze vzdu−
chu se energie předává do vody ve
vašich radiátorech nebo v podlaho−
vém vytápění.
Tyto vlastnosti platí pro dnes nej−
rozšířenější druh tepelného čerpadla
Rozhled 11/2020

– systém vzduch –
voda. Energii však
můžeme získávat
i ze země, a to z vr−
tů nebo zemního
kolektoru.
Investice do té−
to technologie te−
pelných čerpadel

země – voda je samozřejmě vyšší.
Váš dům však více zhodnotíte, nebo
životnost vrtů a zemního kolektoru je
na úrovni životnosti vlastní stavby.
Tepelné čerpadlo se zároveň s vy−
tápěním velmi často používá pro
ohřev nebo předehřev teplé užitkové
vody. Jaký způsob ohřevu zvolíme,
závisí na počtu osob v domácnosti,
na požadované komfortní teplotě
ohřívané teplé vody a dalších po−
žadavcích našich zákazníků (např.
kombinace se solárními panely, po−
nechání dosavadního plynového
kotle apod.).

Tepelné čerpadlo není žádná no−
vinka ani žádný experiment. Se zdra−
žením energie se začalo tepelných
čerpadel stále více využívat. Tím
zlevnila výroba, a proto se tento způ−
sob vytápění stává aktuálně velmi
žádaným. Naše firma navíc dodává
ověřené značky, jako jsou Carrier,
Panasonic, Nibe, Mitsubichi (Zuba−
dan), a Rotex. Zaručujeme se tímto
vysokou spolehlivostí, rychlým ser−
visem a vysokou účinností.
Před vlastním výběrem pro vás
vhodného tepelného čerpadla potře−
bujeme váš dům vidět. Je potřeba
posoudit velikost radiátorů, velikost
domu a jeho tepelně−izolační vlast−
nosti. Někdy nepatrná úprava velmi
významně pomůže ke zvýšení efekti−
vity a tím ceny za vytápění. Uvedu jen
jeden příklad. V radiátorech potřebu−
jeme mít co nejnižší teplotu vody. Ob−
vykle nejteplejší místnost volíme OP a
koupelnu. V praxi se setkáváme, že v
těchto místnostech je radiátor poddi−
menzovaný, musí se vytápět na vy−
sokou teplotu a naopak v ostatních
místnostech jsou radiátory škrceny,
protože je v nich horko.
Tento moment je pro instalaci
tepelného čerpadla nejzásadněj−
ší. Daleko důležitější, než hledat
technické parametry jednotlivých

čerpadel, které jsou v reklamních
materiálech vytrhávány z kontextu,
a kde je spoustu tiskových chyb.
Nechci tvrdit, že úmyslných.
Nabídneme vám řešení dle vašich
finančních možností a dle poža−
davků, co od tepelného čerpadla
očekáváte.

Neváhejte a začněte bydlet
levněji co nejdříve!
Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
případně volejte
s odbornými dotazy na

777 939 270.
Ing. Jiří Tichota

Dodávka, montáž a servis
tepelných čerpadel
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Kovošrot je ve Spůli u Janovic nad Úhlavou již 10 let

Každému zákazníkovi se
snažíme vždy vyhovět
Kovošrot Spůle na Klatovsku ote−
vřel Jan Rayser už před 10 lety,
čímž si splnil svůj dlouholetý sen.
Nejprve se jednalo pouze o výkup
železného odpadu a barevných
kovů, později přibyla i ekologická
likvidace autovraků.

tzn. na bankovní účet nebo poštovní
složenkou. Ceník je k nahlédnutí pří−
mo v provozovně. Odpad po výkupu
třídíme a ještě použitelný konstrukční
materiál je možno u nás zakoupit.
Jak funguje ekologická likvidace
autovraků?

zdarma potvrzení o převzetí autovraku
potřebné pro dopravní úřad k vyřazení
vozidla z provozu. Pokud nemůžete se
s vozidlem sami dostavit, vozidlo Vám
odvezeme dle domluvy naším odtaho−
vým speciálem na dva autovraky.
Kolik stojí odvoz vozidla?

„Od té doby jsme získali mnoho zku−
šeností v tomto oboru, zlepšili sklado−
vací prostory a v neposlední řadě
i kvalitu poskytovaných služeb našim
zákazníkům,“ řekl nám v úvodu naše−
ho setkání pan Jan Rayser a zároveň
nám odpověděl na další otázky.
Kde přesně najdeme vaší firmu?
Provozovnu máme ve Spůli čp. 75
u Janovic nad Úhlavou, přímo naproti
vlakovému nádraží. Každý nás určitě
najde. Náš areál je poměrně velký a
v letošním roce jsme pomocí betono−
vých panelů skladovací plochu zase
o kus rozšířili.
Jaké druhy kovů vykupujete?
Zákazník může přivézt jakýkoliv kovo−
vý odpad. Vykupujeme železný šrot,
všechny druhy barevných kovů, stroj−
ní zařízení, elektromotory a autobate−
rie. Zákazník je přítomen u vážení,
platba je prováděna bezhotovostně

Když potřebujete zlikvidovat auto, kte−
ré již dosloužilo, tak pokud je pojízd−
né, můžete s ním k nám přijet. Auto
převezmeme a na počkání vystavíme

Za odvoz autovraku si nic neúčtujeme,
kompletní vozidla svážíme ze širokého
okolí zcela zdarma. Novější typy vozi−
del i vykoupíme.
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Ročně ekologicky zlikvidujeme při−
bližně 800 vozidel. Jejich demontáž
začíná nejprve vypuštěním provo−
zních kapalin, dále jsou odstraněny
nekovové části, tzn. pneumatiky, pří−
strojová deska, sedadla, čalounění,
skla, nádrž, elektroinstalace atd. Tyto
komodity jsou dále tříděny a předány
oprávněným firmám k likvidaci nebo
dalšímu zpracování. Jako poslední
část je z autovraku demontován mo−
tor a zbylý skelet je již předán k rozta−
vení v hutích.
Zároveň je u nás možno zakoupit ná−
hradní díly, a to od pondělí do pátku
v době od 9 do 17 hod. S autodíly

Vám poradí náš technik pan Václav
Jarý.
Jaké služby ještě nabízíte?
Dále se zabýváme ve spolupráci se
společností ASEKOL zpětným odbě−
rem vysloužilých elektrospotřebičů,
jako jsou sporáky, bojlery, sekačky,
lednice, pračky, televize, mikrovlnné
trouby, vysavače apod., které u nás
můžete zdarma zanechat.
Jako poslední bychom se zmínili
o prodeji plynových lahví propan−bu−
tan za příznivé ceny. Ve velikosti 2 kg
stojí 100 Kč, bomba 10 kg je za cenu
pouhých 349 Kč a 33 kg prodáváme
za 990 Kč.
Všechny kontakty, informace o oteví−
rací době a další fotografie z naší pro−
vozovny najdete také na webových
stránkách www.kovosrot−spule.cz .
Děkujeme za rozhovor.
(re)
Rozhled 11/2020
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Dárkový poukaz pro cyklisty
S příchodem zimních měsíců odlo−
žili všichni milovníci cyklistiky
svoje kola do garáží, sklepů a kůl−
niček, aby si jako vždy na jaře,
před novou cyklistickou sezónou
uvědomili, že by bylo dobré nechat
kolo odborně prohlédnout, seřídit
a opravit.
„Každý rok se to opakuje, a ačkoliv
v zimních měsících máme v servisu
až příliš velký klid, se zahájením se−
zóny máme práce až nad hlavu.
Každý by chtěl svoje kolo mít opra−
vené co nejdříve, a jen málokdo si
uvědomuje, že to prostě v tom
množství není možné a je nutné če−
kat,“ seznamuje nás s přípravou no−
vé cyklistické sezóny vedoucí pro−
dejny a cykloservisu Velovis Švihov.
„Nabízíme proto všem našim i bu−
doucím zákazníkům, aby využili
zimní měsíce k opravám a seřízení
svých kol. Rádi vám je zkontroluje−
me, seřídíme, promažeme, opraví−
me nebo vylepšíme, abyste do příští
sezóny vyjeli hned, jak budete po−
třebovat. Nebudete prožívat žádný
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časový stres, pěkně v klidu a jak bu−
de teplo, můžete vyjet do přírody.“
Věrnostní servisní program pro na−
še zákazníky, na u nás koupená kola
sleva 12 měsíců servis za 1 Kč a po
roce vždy na naše servisní práce
sleva 50 %.
Firma Velovis vám také nabízí mož−
nost zakoupení dárkového poukazu,
který můžete využít pro vyřešení
nejlepšího dárku k Vánocům. Ne
každý ví, jaké kolo, příslušenství,
nebo servis si váš blízký vyhlédl,
dárkový poukaz Velovis na částku
podle vašeho přání však zcela jistě
potěší.
„Využijte také naše dlouholeté od−
borné zkušenosti a nechte si poradit
a pomoci třeba při výběru vhodného
elektrokola, které jistě udělá mimo−
řádnou radost pod stromečkem.“
Milovníci cyklistiky se také mohou
těšit již na tradiční vánoční cyklojíz−
du pořádanou firmou Velovis na Ště−
pána a na Silvestra, vždy v 10 hodin
z náměstí ve Švihově. Podrobnosti
sledujte na facebooku.
(kr)
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Co ještě nevíte o velké
kotlíkové výměně
Zahájení letošní topné sezóny
odhalilo, že je stále ještě hod−
ně kotlů na tuhá paliva, které
sice možná trochu své uživa−
tele zahřejí, ale ostatní obyva−
tele širokého okolí „dohřejí“,
protože obtěžují tmavým kou−
řem a smradem z nedokonale
spalovaného paliva.
O tom, jakou technologií se dají
staré kotle nahradit, jsme si po−
vídali s vedoucím prodeje kotlů
a jejich doplňků firmy Kotle
Kraus Klatovy, panem Jarosla−
vem Krausem.
n Mohou se stále ještě použí−
vat staré neekologické uhelné
kotle?
„Podle některých odhadů je stá−
le ještě 200 tisíc objektů v ČR
vytápěno starými kotli na dřevo
a uhlí třídy 1. nebo třídy 2. Podle
platného zákona o ovzduší mu−
sí být tyto kotle odstaveny

z provozu do 31. 8. 2022. Maji−
telům tak zbývají necelé dva ro−
ky na jejich výměnu. Obce mo−
hou dokonce uplatnění tohoto
zákona na svém území urychlit
a vyhláškou provoz zakázat již

nyní. Od roku 2019 lze kupovat
pouze kotle třídy 4. nebo třídy 5.
a od letošního roku je možné
kupovat pouze kotle splňující
tzv. Ekodesign. Prakticky všech−
ny kotle na uhlí a dřevo s ruč−
ním přikládáním, které splňují
Ekodesign, musí být instalová−
ny včetně akumulační nádrže,
jinak je jejich provoz nelegální.
Málo se také ví, že zpřísnění
prodeje se netýká jen kotlů, ale
i krbů. Jednoduché krby bez re−
gulace, keramiky a ventilátoru
od roku 2020 z trhu zmizí.“
n Je schopný to stát zkontro−
lovat?
„Myslím, že to možné je. V zá−
koně je pamatováno na tzv. po−
vinné kontroly kotlů. Každý ma−
jitel kotle na dřevo, pelety nebo
uhlí musí od 1. 9. 2022 proká−
zat, že jeho kotel splňuje poža−
davky minimálně třídy 3. a je

lách kotlů ukládat do
centrálního registru,
ke kterému mají obe−
cní a městské úřady
přístup. Žádný úřed−
ník nemusí chodit k nikomu do−
mů, aby si zkontroloval, jestli má
majitel domu plat−
nou kontrolu. Sta−
čí mu podívat se
do registru a ověřit
si případně stíž−
nosti sousedů na
štiplavý zápach.
Kontroly kotlů mo−
hou provádět pou−
ze servisní firmy
proškolené výrob−
cem. Kromě kon−
troly je účelem od−
borné seřízení kot−
lů v provozu, tak
aby produkovaly
co nejmenší emi−
se.“
n Hrozí majite−
lům starších kot−
lů nějaké sank−
ce?
„Zatím hrozí sank−
ce až 20.000 Kč
tomu, kdo nedolo−
ží, že má provedenou kontrolu
kotle. Po roce 2022 bude provo−
zovatelům kotlů tř. 1. a 2. hrozit
pokuta až 50.000 Kč a již nyní,
ten kdo spaluje zakázané palivo
(např. uhelné kaly, odpady), mů−

povinen nechat si
provést
kontrolu
jednou za 3 roky.
Již od 1. 1. 2020 mají
kontroloři povinnost
informace o kontro−
že dostat pokutu až 50.000 Kč.
Všechny pokuty je možno udělo−
vat opakovaně a vymáhá je celní
úřad.“
n Pomáhá stát s výměnou sta−
rých kotlů?
„Právě proto byly spuštěny ty tzv.
Kotlíkové dotace. Je to finanční
pomoc státu alespoň části osob,
které musí do roku 2022 vyměnit
staré kotle za nové. Bylo vypočí−
táno, že na ně dosáhne 100 tisíc
z celkem 350 tisíc domácností,
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které musí vyměnit staré zdroje
tepla za nové. Ten, kdo kotlíko−
vou dotaci nevyužije, musí platit
celou výměnu ze svých peněz.“
n Jakou technologii byste na−
bídl na výměnu nevyhovujícího
kotle?
„Zejména obyvatelé vesnic a
menších měst se nechtějí vzdá−
vat vytápění tuhými palivy, proto−
že cena paliva je nízká a kotle
disponují velkou tepelnou rezer−

vou. Moderní kotle na tuhá paliva
Benekov a Blaze, které u nás ve
firmě Kotle Kraus prodáváme a
montujeme, splňují všechny
představy našich zákazníků.
Jsou to kotle na uhlí, na kusové
dřevo i na dřevěné pelety v třídě
Ekodesign a umožňují podle ty−
pu jak přikládání ruční, tak auto−
matické. Výhodou je možnost
spalovat levné palivo z ČR, nebo
v případě kusového dřeva
i z vlastní těžby. U kotlů na auto−
matický provoz jsou důležitou
výhodou také minimální nároky
na obsluhu a při spalování dřevě−
ných pelet i minimální prašnost a
ekologický odpad.“
n Co stojí pořízení a provoz ta−
kových kotlů?
„Při instalaci kotle 20 kW je podle
typu kotle nutno počítat s orien−
tačními náklady od 110 do 150 ti−
síc Kč. Náklady na palivo za top−
nou sezónu se pohybují od 15
do 25 tisíc Kč. V případě mož−
nosti vlastního dřeva se ještě vý−
razně snižují. Každý případ vý−
měny kotle je trošku jiný, proto
rádi zájemcům o výměnu poradí−
me a předvedeme možnosti no−
vého řešení vytápění jejich ne−
movitostí v naší vzorkovně a pro−
dejně v ulici 5. května, č.p. 916
v Klatovech.“
(kr)
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Jednatel realitní kanceláře MÜLLER−REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o. Klatovy, Karel Müller odpovídá na otázky redakce:

Ptáte se..
OTÁZKA: Při pronájmu bytu nebo do−
mu dejte na rady profesionálů.
Odpověď: Chystáte se pronajmout svůj
byt nebo dům? Víme, na co si dát pozor a
proč spoléhat na služby prověřené realitní
kanceláře. Pokud máte byt nebo dům, na
kterém chcete vydělávat, využijte ideální
čas na jejich pronájem. Také zvažte, zda
máte dostatek času a trpělivosti, abyste
zvládli celý proces zařídit sami. Zkušená
realitní kancelář vám při pronájmu nemovi−
tosti dokáže nemálo peněz i starostí ušetřit.

Správně nastavená cena
a komunikace se zájemci
I přes rostoucí zájem o pronájmy bytů je
na začátku klíčové určit tržní cenu. U inve−
stičních bytů je správně nastavená cena
předpokladem pro dlouhodobý pasivní pří−
jem bez výpadku nájemníka nebo finanční
ztráty. Výši příjmu z pronajímané nemovi−
tost bude ovlivňovat také její stav, vybave−
ní, lokalita a konkurenční nabídky na trhu.
Připravte se, že při převyšující poptávce po
bydlení vás budou kontaktovat desítky zá−
jemců se svými dotazy a termínem pro
prohlídku nemovitosti. Služba zkušeného
realitního makléře vám proto dokáže ušetřit
spoustu času i starostí. Realitní profesionál
Rozhled 11/2020

guje v průměru pět až deset zájemců.
V krátké době u nich pak prověřujeme rizi−
kovost nájemního vztahu. Užitečné můžou
být i reference od předchozích pronajíma−
telů. Jako běžný prostředek, který sníží rizi−
ko z nezaplacených nájmů, služeb nebo
k pokrytí způsobených škod, slouží kauce
neboli jistina. Podle novely občanského zá−
koníku z roku 2017 může však majitel bytu
požadovat kauci maximálně ve výši trojná−
sobku měsíčního nájmu.

Platná nájemní smlouva

má přehled o konkurenčních nebo zrealizo−
vaných nabídkách a celkové situaci na trhu
s nájemním bydlením. Umí stanovit vhod−
nou cenu, přebrat veškerou komunikaci a
vyřizování na sebe, vyjednávat se zájemci
a provádět prohlídky v nabízené nemovi−
tosti.

Prověřený nájemník
versus neplatič
Přesto, že počet zájemců o pronájmy ros−
te, vybrat solidního a platícího nájemníka
není jednoduché. Vlastníci nemovitostí by
měli dobře promyslet, co je v jejich silách,
komu nemovitost pronajmou a jak slušné
nájemníky vybrat. Zákon totiž ochraňuje
nájemníky víc než samotné majitele bytů.
Na nabídku každého pronájmu bytu zarea−

služby a energie spojené s užíváním. Za−
hrnout můžete také informaci o každoroč−
ním zvyšování nájmu. Běžnou součástí
nájemní smlouvy bývá tzv. inflační dolož−
ka, podle které se nájem zvyšuje vždy jed−
nou ročně. Dejte přednost nájemní smlou−
vě na dobu určitou a nezapomeňte na pře−
dávací protokol, ve kterém je uvedeno,
v jaké stavu a s jakým vybavením nemo−
vitost předáváte. Znění nájemní smlouvy
rozhodně nepodceňujte a raději se poraď−
te s odborníky. I v tomto případě se vyplatí
oslovit prověřenou realitní kancelář a dát
na reference spokojených klientů. Větši−
nou se na nás obrací klienti, kteří chtějí
právní jistotu a záruku bezproblémového
pronájmu. V našich kancelářích v Klato−
vech, Sušici a v Kašperských Horách
jsme zrealizovali již několik set pronájmů
bytových i komerčních nemovitostí a pou−
žíváme přitom prověřené postupy.

Základem bezproblémového vztahu s ná−
jemníkem je písemně uzavřená nájemní
smlouva. Kromě označení pronajímatele,
nájemce, konkrétní
nemovitosti a základ−
ních práv a povinnos−
tí, může obsahovat
další ustanovení, kte−
ré usnadní řešit mož−
né spory. Domácí
Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
mazlíčky, kouření ani
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
přistěhování blízké
Karel Müller – tel.: 602 145 068
osoby ve smlouvě
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
nezakážete, ale ná−
jemníky si podle toho
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
můžete vybrat. Na−
tel.: 376 528 626
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
opak se vyplatí
smluvně určit, kdo a
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
jakým způsobem bu−
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
de zajišťovat opravy
v bytě nebo hradit
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, prosím o radu.
Ve smlouvě nájmu mám
uvedenou dobu určitou na
jeden rok s výpovědní lhůtou
2 měsíce. Před uplynutím
1 roku jsem dala písemně
výpověď bytu 2 měsíce pře−
dem. V kauci stojí, že celá
výše kauce propadá ve pro−
spěch pronajímatele v pří−
padě nedodržení doby náj−
mu. Majitel mi kauci nechce
vrátit, že jsem tuto dobu ne−
dodržela a předčasně jsem
ukončila dobu nájmu. Já
jsem ale dala výpovědní do−
bu dlouhou 2 měsíce. Náleží
mi tedy kauce, anebo ne?
Předem děkuji za reakci.
Dobrý den, Vaše otázka se do−
týká více, poměrně frekvento−
vaných problému najednou.
Pokusím se je objasnit postup−
ně. V první řadě jsou smlouvy
na dobu určitou uzavírány prá−
vě proto, aby obě strany měly
vysokou míru jistoty, že po
určitou dobu bude nájemce
hradit nájem a pronajímatel po−
nechá nájemce v bytě. Zvláštní
ujednání o předčasné (jedno−
stranné) výpovědi jsou časté,
a pokud s nimi strany nemají
problém, pak je lze ve smlouvě
sjednat. Nelze však takové
ujednání zároveň omezovat
možnou sankcí. To jde jaksi
proti smyslu konsensu naleze−
nému v nájemní smlouvě. Není
možné, aby jedna strana sou−
hlasila s určitou rozvazovací
podmínkou závazkového vzta−
hu, ale zároveň trestala její pří−
padné využití. A navíc, s účin−
ností nového občanského zá−
koníku jsou veškeré smluvní
pokuty v nájemních vztazích
vyloučené a tedy i neplatné,
a to nehledě na dobu, kdy jste
nájemní smlouvu uzavřela. Lze
tedy s určitostí říci, že kauce
musí být po skončení nájemní−
ho vztahu vyúčtována, případ−
ně celá vrácena nájemci.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman

100 let výroby harmonik v Hořovicích
V letošním roce oslavuje 100. výročí
založení firma DELICIA Hořovice.
První harmoniky zde začal vyrábět
v roce 1920 legendární stavitel a to−
várník Josef KEBRDLE. Spousta je−
ho nástrojů je v mnoha starožitných
sbírkách a spousta milovníků, zej−
ména diatonických harmonik – heli−
gónek, na staré nástroje ještě hraje.
Po válce byl podnik „KEBRDLE“
znárodněn a Státní podnik HARMO−
Na fotografii jsou všichni dnešní zaměstnanci a host – známý harmonikář
Josef Pospíšil.
NIKA−Akordeony, dostal název LIG−
NATONE. Od roku 2005 stojí za kva−
litou značky DELICIA rodina Kout−
ných z Hořovic, resp. ředitelka Sta−
nislava Koutná.

Vyráběné nástroje mají dnes světo−
vou úroveň díky zachování tradičních
výrobních postupů a používání těch
nejkvalitnějších materiálů, zejména
originálních italských hlasů.
(re)

Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Koronavirus očima známého psychotronika
a vizionáře Stanislava Brázdy
Nabízí se otázka, proč nejen
nás ale v podstatě celý svět za−
sáhl koronavirus. Podle mé
věštby je to osud, který nás
chce varovat před tím,
jak se chováme, jak
jsme
závistiví,
jak si nevážíme
jeden druhého
a máme do−
jem, že si vše
můžeme do−
volit. Jedním
slovem
–
zpychli jsme.
V
podstatě
70% lidí ztratilo
orientaci v prosto−
ru a životě.
Pandemie koronaviru je
jakási celosvětová „biologická
válka“. Zatím to ještě nikdo takto
nepojmenoval, ale v křišťálové
kouli vidím, že někdo chce vy−
zkoušet, jak to funguje. Zjišťuje−
me, že koronavirus ochromuje
chod států v celém světě. Proto
Rozhled 11/2020

ne náhodou se do boje proti co−
vidu zapojila i armáda. Státy po−
chopily, že by tak nějak podobně
mohla probíhat biologická vál−
ka a kdo je připraven,
ten vítězí.
Nedivím se li−
dem, že žijí
v obavách a
strachu, proto−
že nikdo neví,
co z toho bu−
de. Podle mé
věštby bude
koronavir mu−
tovat 10 let a
pořád bude mezi
námi. Přiřadí se
k dalším virům a infek−
cím, které už známe a ni−
koho moc nevzrušuje, že zhruba
na 12 z nich neexistují účinné lé−
ky. Jeden příklad za všechny.
Chlamydie jsou větší problém
než covid, a přesto se jich lidé
nebojí. Chlamydie má téměř kaž−
dý. Proto nepodléhejme strachu.

Čtenáři se mě ptají, jak se zba−
vit strachu z koronaviru. Přede−
vším dodržujme základní pravid−
la, jako je chránit se rouškou a
hlavně posilovat imunitu. Začí−
nám dělat alternativní diagnosti−
ku lidí, kteří covid prodělali. Zjistil
jsem, že většina nemocných
s covidem měli
ve svém těle
spoustu dal−
ších
virů,
o kterých vů−
bec neměli tu−
šení. Mohu doporučit na zá−
kladě letitých zkušeností, že na
viry funguje směs – rakytník, šal−
věj, zlatobýl, dále užívat vitamíny
a minerály a mít stále dostatek
energie. Už několikrát jsem psal
o tom, jak strach a stres uzavřou
tělo, které pak není schopno přij−
mout potřebnou dávku vitamínů
a minerálů. Nejúčinnější prevencí
proti zablokování je psychická
pohoda, radost ze života a moje
akupresura. Podrobně jsem to

popsal ve své knize Jak se dožít
140 let.
Rozhodně nedoporučuji ne−
ustále se nechat strašit covidem.
Strach a stres není dobrým rád−
cem. Naopak. I v této složité si−
tuaci myslete
pozitivně,
mějte radost
z každého proži−
tého dne. Neza−
pomínejte, že lá−
ska je ten nejvyšší
cit, který dáváte
svému okolí. Jedno čínské příslo−
ví říká: „Život závisí na nebi, ale
doba jeho trvání na lidech.“

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600,
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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ZKD Sušice plné sil,
energie a elánu
K tomuto výročí připravujeme
řadu článků a vydání knihy.

U člověka bychom hovořili o
seniorském věku a o užívání
si zaslouženého odpočinku
v důchodu. Ovšem sušické
družstvo je v rozkvětu svých
sil, plné energie a elánu. I po
sedmdesáti letech dokazuje,
že i družstevnictví má své
místo v tržní ekonomice, ač−
koliv se nejednou ubíralo
dosti trnitými cestami. Na
toto nadcházející výročí, ale
zvláště na to, co je letos v
družstvu nového, jsme se
zeptali předsedy družstva
ing. Romana Bruzla.
l Jaká tedy byla cesta ZKD
Sušice od kolébky až do do−
spělosti?
Družstvo se „narodilo“ 29. led−
na 1951 poté, co bylo rozhod−
nuto rozdělit ZKD Plzeň na
okresní družstva. Starším sou−
rozencem naší Sušice se stala
Jednota, spotřební a výrobní
družstvo v Klatovech, která
spatřila světlo světa 1. červen−
ce 1950. Mladší Sušice ji ná−
sledovala po půl roce. Po 10
letech proběhla fúze, a vzniká
Jednota, lidové spotřební
družstvo Klatovy, ovšem se
sídlem v Sušici. Teprve od ro−
ku 1992 začíná družstvo pů−
sobit pod názvem, pod nímž
jej známe dodnes, tedy Zápa−
dočeské konzumní družstvo
Sušice. Rozsah činnosti se
měnil a v některých letech
jsme provozovali 380 prode−
jen, 314 pohostinských provo−
zoven, měli jsme téměř 1700
zaměstnanců a necelých 20
000 členů. V duchu hesla
„Zboží z Jednoty do každé sa−
moty“ jsme zajišťovali zásobo−
vání i odlehlých šumavských
vesniček, ať už v kamenných
provozovnách či v legendár−
ních pojízdných prodejnách.
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l Přenesme se do součas−
nosti. Jak jste prožívali a ny−
ní prožíváte problémy s ko−
rona virovou epidemií?
Asi jako celá řada firem kolem
nás. Jelikož jsme prodejci po−
travin a nepotravinářského
zboží denní potřeby, může se
zdát, že se nám žije lépe, než
těm, kteří museli své podniká−
ní omezovat. Ano, prodává−
me, vyrábíme, rozvážíme. Na
jaře jsme sháněli ochranné
pomůcky, vytvářeli procesy
splňující vládní nařízení s cí−
lem chránit naše zaměstnan−
ce a zákazníky. Hlavně jsme
se báli o naše prodavačky,
které stály v prví linii v obcho−
dech. Báli jsme se případné
nákazy ve velkoobchodech,
výrobně, ale i na ústředí. V té
době by nákaza u jednotlivce

měla za následek karanténu
celého kolektivu. Snažili jsme
se kolektivy rozdělovat, aby
nepřišli nikdy všichni do kon−
taktu, vytvářeli datová připoje−
ní pro práci z domova a při−
pravili zastupitelnost na klíčo−
vých pozicích. Nakupovali
jsme ochranné prostředky, in−
stalovali plexisklové stěny
u pokladen, školili personál a
operativně reagovali na vývoj.
To, že jsme na jaře neměli ani
jednu pozitivní prodavačku,
bylo pro mne milé překvapení.
Mimo finanční odměny jsme
jako poděkování vydali první
číslo zaměstnaneckého časo−
pisu BONUS s dárky, nakoupi−
li kvalitní ochranné krémy a
pleťové masky a zaměstnanci
na prodejnách obdrželi ener−
getické balíčky. V druhé vlně,
která nyní probíhá, jsme navá−
zali na naše zkušenosti z jara.
I když je její síla vyšší a zazna−

menáváme i u nás více karan−
tén a máme několik pozitivně
testovaných zaměstnanců,
nepodléháme panice. Na prv−
ním místě je vždy bezpečnost
zaměstnanců, ale zároveň
chceme minimalizovat případ−
né uzavírky prodejen a i vý−
padky v zásobování z našich
velkoobchodů a výrobny.
l Vraťme se k zaměstnanec−
kému časopisu. O co jde a
proč jej vydáváte?
Myšlenka na časopis se zrodi−
la již na konci roku 2019 a
v průběhu jara jsme jej spolu
s agenturou Delex z Plzně vy−
dali. Cílem je vytvářet silnější
vazby mezi družstvem a jeho
zaměstnanci, pobavit a infor−
movat. Jde o volnočasový ča−
sopis se zajímavými tématy,
prezentací družstva a dárky.
Jednalo se například o dárko−
vou karu na 100,− Kč, pexeso,
ozdobnou lžičku, vzorky vý−
robků od našich dodavatelů a
aromatický stromeček do au−
ta. Zajímavostí je, že každý za−
městnanec má vytištěno na ti−
tulní straně svoje jméno.
Ohlas od zaměstnanců byl
pozitivní, a proto v prosinci vy−
dáme další číslo. Opět plné
dárků a zajímavostí. Například
mohu jmenovat originální jme−
novky na vánoční dárky, ku−
póny na zboží s 50% slevou,
teplé ponožky a další pozor−
nosti. Jsme první spotřební
družstvo v ČR, které zaměs−
tnanecký časopis vydává.
l Nyní

probíhá reklamní
kampaň na e−coop. Týká se
toto i ZKD Sušice?
Spolu s dalšími čtyřmi druž−
stvy a Svazem českých a mo−
ravských družstev Praha jsme
stáli u zrodu tohoto projektu a
účastnili se pilotního testování.
Nyní e−coop provozujeme na
prvních třiceti prodejnách a cí−
lem je jeho rozšíření do celé sí−
tě našich prodejen. Jde
4
o standardní e−shop,
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kdy při nákupu nad 300,− Kč
obdrží každý slevový kód na
100,− Kč a při prvním nákupu
nad 500,− Kč mu zdarma dá−
me regionální výrobky v hod−
notě až do 700,− Kč.

4 kde si zákazník zboží ob−
jedná, určí hodinu vyzvednutí
na prodejně a zaplatí kartou.
Pokud do poznámky napíše,
že chce bezkontaktní předání,
předáme mu zboží na rampě.
Zboží nerozvážíme, protože
předpokládáme, že podíl
těchto nákupů nepřesáhne
5% z obratu prodejny
a rozvoz bychom fi−
nančně
nezvládli.
Předpokládáme, že e−
coop budou využívat
zákazníci, kteří chtějí
ušetřit čas, chalupáři,
kteří si nákup objed−
nají z domova a vy−
zvednou po příjezdu
na chalupu a nyní i ti,
kteří nechtějí přijít do
kontaktu s někým ji−
ným. Významnou roli
e−coop vidím při zajiš−
tění zásobování obča−
nů v obci, pokud jsme
nuceni
přechodně
prodejnu uzavřít. Zde
nyní nabízíme dovoz
zboží až do domu
zdarma. Stačí si jen
objednat na nejbližší
Rozhled 11/2020

prodejně, kde je e−coop pro−
vozován a nakoupit alespoň
za 500,− Kč. Zajímavostí je, že
e−coop se propojí přímo se
zásobou zboží prodejny, kte−
rou si zákazník vybere a umí−
me prodávat i vážené zboží.
Nyní probíhá ve spolupráci se
společností Master Card akce,

l Prezentujete, že podporu−
jete region, kde podnikáte.
Jak to naplňujete?
Trvale se snažíme podporovat
lokální výrobce tím, že od nich
nakupujeme jejich zboží a to
v našich prodejnách prodává−
me. Ročně jde asi o výrobky
za 300 milionů korun. Dále
prostřednictvím projektu „Pro
dobrou věc“ ročně rozděluje−
me okolo 100 tisíc korun jako
pomoc jednotlivcům nebo or−
ganizacím v sociální sféře. Ny−
ní podpoříme opravu fasády
Azylového domu svaté Zdisla−
vy pro matky s dětmi v tísni
v Klatovech. V prvé vlně koro−
navirové epidemie jsme se za−
pojili do podpory personálu
nemocnic. Nyní koncem října
máme za sebou již třetí etapu
pomoci pro nemocnice v Pl−
zeňském kraji – Sušice, Do−
mažlice, Klatovy, Horažďovice
a FN Plzeň Bory, oddělení
ARO DiP Covid. Naše auta
s logem ZKD Sušice denně
vyrážela na cestu do nemoc−
nic a přivážela nápoje, slad−
kosti i vitamíny v podobě ovo−
ce a zeleniny. V této aktivitě
budeme pokračovat. Pro nás
je to samozřejmost a obzvláš−
tě dnes bychom si měli všich−
ni pomáhat.

l Připravujete ještě něco

nového?
Jak je známo, vyrábíme tradič−
ní lahůdky a cukrářské výrob−
ky. Před několika lety jsme za−
hájili výrobu bramborových a
houskových knedlíků a listové−
ho těsta, kde klademe důraz
na kvalitu surovin a tradiční
postupy. Nepoužíváme kon−
zervanty. Jejich úspěch nás
přivedl na myšlenku rozšíření
knedlíkového programu. Nyní
zahajujeme rekonstrukci býva−
lé závodní jídelny v Sušici a
budeme zde vyrábět ještě pl−
něné bramborové knedlíky
s uzeným masem, lázeňské
knedlíky a kynuté ovocné
knedlíky. Začneme využívat
balení v ochranné atmosféře,
což prodlouží trvanlivost i bez
použití konzervantů. Další no−
vinkou je vybudování první
vlastní čerpací stanice na po−
honné hmoty v areálu velko−
obchodu v Sušici, pro naši
automobilovou flotilu. Pokud
se toto osvědčí, zvážíme poří−
zení dalších bezobslužných
„čerpaček“ u některých našich
obchodů, a to již pro naše zá−
kazníky. Ještě bych zmínil za−
hájení naší spolupráce s fir−
mou Alza, formou umísťování
jejich výdejních „Alzaboxů“
u některých našich prodejen.
l A co říci na závěr?
Chtěl bych také poděkovat
obcím, kde nám přispívají na
provoz našich nejmenších ve−
snických prodejen. Jde o 35
prodejen, kdy v důsledku níz−
ké kupní síly v obci máme ma−
lé tržby a ztrátu. Na
druhé straně nechce−
me tyto prodejny uza−
vírat. Příspěvek obce
sice ztrátu nevyrovná,
ale umožní nám pro−
dejnu dále provozovat.
Také chci poděkovat
našim zaměstnancům
za jejich svědomitou
práci, a to zvláště nyní,
kdy probíhá další vlna
epidemie. Věřím, že to
zvládneme a vrátíme
se ke svému normální−
mu životu. Našim zá−
kazníkům chci podě−
kovat za jejich přízeň a
věřím, že i nadále si
najdou cestu do pro−
dejen COOP.
Děkujeme za rozhovor
(pi)
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz

pro školní rok 2021/2022:
1. Denní forma studia:

Ideální čas pro prodej
starých šperků!
Máte doma starý prsten po praba−
bičce, zlaté mince, šperky, které již
dávno vyšly z módy, či dokonce
zubní zlato? Pokud ano, vězte, že
nyní je ten ideální čas k jejich zhod−
nocení. Ceny zlata se totiž aktuálně
pohybují velmi vysoko.
Místem, kde můžete udělat vý−
raznou radost své peněžence, je
Zlatá Banka. Garantuje výkup dra−
hých kovů v čele se zlatem za nej−
lepší ceny. Přidává k tomu rovněž
férové jednání a osobní přístup,
díky němuž se vaše transakce
stane jednoduchou záležitostí.

dy na ekonomiky všech zemí na
světě. Další ekonomické neznámé,
včetně neschopnosti uzavřít ob−
chodní dohodu mezi EU a Velkou
Británií. Za své šperky, přívěšky,
mince, hodinky apod. dostanete

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

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Možná i Vy budete mile překvapeni,
jaké poklady naleznete v šuplíku. Při
dnešních cenách zlata i za pár prstýn−
ků můžete inkasovat částku v řádu
tisíců korun. U nás máte jistotu, že
své zlato neprodáte pod cenou. Přijď−
te se osobně přesvědčit o našich ce−
nách na pobočku v Plzni. Nebo vy−
užijte naši telefonní linku, na které
Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Nejlepší ceny
Vysoké výkupní ceny si Zlatá Banka
může dovolit díky spolupráci s rafi−
nériemi v Evropě. Na růst ceny zlata
má velký vliv mimo jiné i situace ve
světě ohledně vývoje epidemie, kte−
rá mu nyní přímo nahrává. Obavy
z dalších vln epidemie a tvrdé dopa−
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zaplaceno okamžitě, v hotovosti, dle
aktuálního kurzu světové burzy
a především hodně.

Osobní přístup
Základem při prodeji vašich šperků je
diskuze. Zástupci Zlaté Banky s vámi
vše proberou a doporučí vám tu pro
vás nejvýhodnější nabídku.

Náměstí Republiky č. 4/3,
Plzeň I. – (vpravo od staré radnice)
Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00
+420 374 446 552
www.zlatabanka.com
Neváhejte tedy a přijďte se o kvali−
tách Zlaté Banky sami přesvědčit.

Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.
Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté
zkrácené studium.

SLEDUJTE
důležité informace na zhora uvedených
www. stránkách školy.

POZOR NOVINKA
Nabídka studijních programů Konzultačního střediska
Vysoké školy Uherské Hradište pro r. 2020/2021.
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
Rozhled 11/2020

Zač Američané vděčí našim Chodům
Den díkůvzdání
Thanksgiving Day, česky Den díkůvzdání, se
řadí mezi nejoblíbenější federální svátky
v USA. Historicky se jednalo o náboženský
svátek, v němž jedni z prvních amerických
osadníků vzdávali Bohu díky za bohatou úrodu.
V současnosti jde především o rodinnou udá−
lost a setkání u společného stolu.
Typickým jídlem tohoto svátku je nadívaný kro−
can s brusinkovou omáčkou a jako desert se po−
dává dýňový koláč. V roce 1863 prohlásil Abra−
ham Lincoln Den díkůvzdání za státní svátek při−
padající na poslední čtvrtek v listopadu. Poslední
úpravu provedl prezident Roosevelt v roce 1941,
kdy ho posunul na čtvr tý čtvr tek v listopadu.
Změnou chtěl prodloužit nákupní sezónu v le−
tech, kdy má listopad pět týdnů, a pomoct tak
americké ekonomice. V USA se každoročně pro−
dá asi 280 milionů krocanů o celkové hmotnosti
několika milionů tun. Američané za krocany utratí
přibližně kolem tří miliard dolarů. Od roku 1989 a
prvního období prezidentování George Bushe
staršího se každý rok uděluje jednomu krocanovi
prezidentská milost. Omilostněný krocan pak do−
žívá na farmě v Mount Vernon ve Virginii, kde
kdysi žil George Washington. Američané však
často zapomínají, že za tuto jejich národní tradici
vděčí v podstatě Chodům.
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Chodové jsou, a až na malé výjimky vždy byli,
věrnými katolíky. Přesto na čas do některých je−
jich příslovečně tvrdých selských palic pronikly
myšlenky utrakvismu. Osudným se stal pro
chodské České bratry 8. listopad 1620. Zatímco
většina chudých českobratrských exulantů včet−
ně Jana Ámose po bitvě na Bílé hoře zamířila hle−
dat náboženskou svobodu do nejbližších evrop−
ských protestantských zemí, několika
desítkám rodin bohatých chod−
ských sedláků, Českých
bratří, nečinilo potíže
zakoupení drahých
lodních lístků do da−
leké Ameriky.
V Americe byli Cho−
dové vřele přijati.
Chodští teologové
nadšeně vyprávěli
svým kolegům z angli−
kánské církve o své
ikoně, mistru Janu
Husovi, a jeho tragic−
kém konci na kostnic−
ké hranici. Z jejich posuňků
Američané vyrozuměli, že se zřejmě
jedná o rituální upečení velkého, pro Chody po−
svátného ptáka. Aby nově příchozím udělali ra−
dost, rozhodli se pro zavedení podobného obřa−
du také ve své církvi.
Jediným opravdu velkým ptákem, který se pro−

háněl po okolních prériích, zatím bez valnějšího
zájmu kolonistů, byl americký krocan (lat. Mele−
agris gallopavo). A tak při nejbližší příležitosti
padlo oko věřících právě na něho. Tou se stal
svátek díkůvzdání, slavený poprvé Otci poutníky
(Pilgrim Fathers) ve městě Plymouth v Massa−
chussets v listopadu roku 1621. Milovníky kon−
spiračních teorií by mohlo zajímat, že se to se−
běhlo přesně rok po neblahé bitvě na Bílé
hoře.
V posledních letech
však oslavy Dne díkůvz−
dání Američanům poně−
kud kazí Černý pátek, an−
glicky Black Friday, neboť
je nutí ke střídmosti a
omezení konzumace alko−
holu. Černý pátek je totiž ne−
formální název pro den, který
následuje po svátku díkůvzdání,
kdy se obchodníci snaží nalákat zá−
kazníky na výrazné slevy. No a běhejte druhý
den s manželkou po nákupech s kocovinou
a zkaženým žaludkem. Někteří koupěchtiví
jedinci dokonce nocují na chodnících před
nákupními centry ve snaze o získání co nejlepší
startovní pozice v okamžiku jejich otevření. Je
chvályhodné, že se v poslední době jeví snaha
tyto americké zvyky a tradice zavádět i u nás
v Evropě.
Vladimír Strnad, Dubová Lhota 2020
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Člověk se musí neustále na něco těšit
a z něčeho mít radost

Plachta, Medřická a další. Pak nastoupi−
la druhá skupina lidí, kteří už byli jiní, ale
stále herecky zajímaví. No, a teď máme
mladou generaci, neříkám, že nemáme
dobrý herce, jen to dění se motá kolem
současnosti. Čím je škaredší a bezútěš−
nější, tím se to považuje za velké umění.
Mám takový pocit, že se nosí kult oškli−
vosti. Například některé herečky hrají ve
filmech ze současnosti nečesané, ne−
S režisérem Zdeňkem Troškou jsme l Musím se přiznat, že při každém
myté, mají vytahané svetry, odřené kal−
se potkali letos srpnu na zámku Kozel, opakování vaší trilogie z Hoštic se po−
hoty. Pak shlédnete filmy pro pamětní−
kde vystupoval v pořadu muzikanta a bavím a zasměji.
ky, kde vidíte nádhernou Mandlovou,
moderátora Josefa Pospíšila Setkání Moje maminka mi říkala: „Prosím tě,
Bárovou, Golovou, Štěpničkovou a další
na zámku Kozel.
řekni v tý televizi, ať už to neopakují,
dámy filmového plátna. Nedáv−
Pane Troško, sedíme v zámecké jíz− vždyť se to lidem zprotiví.“ Ne−
no jsem viděl dvakrát za sebou
dárně. Nemáte chuť právě tady natočit ní to pravda. Teď běžel druhý
film, i když ho mám i na DVD,
další pohádku?
díl Slunce, seno a pár facek a
Počestné paní pardubické. To
To víte, že mám. Zámek je nádherný a zase měl největší sledovanost
je taková nádhera a radost. He−
jako stvořený nejen pro pohádku, ale ze všech pořadů. Chci jenom
recký projev pánů a dam je
i pro takový hezký příběh z 19. století. říci, že je třeba, aby se lidé
úžasný. Ale nemusíme chodit
Nebyl bych první, kdo tady točil film. smáli, aby se na něco těšili a
daleko. Například miluji pod−
Byli už tady například italští režiséři brat− z něčeho měli radost. Život se
skalského filmy Bílá paní a
ři Tavianiové, kteří zde natočili dva filmy. stává čím dál tím víc těžší, ne−
Světáci. To je herecký koncert
Zámek Kozel je opravdu moc krásný.
laskavý a měli bychom si pro−
všech, kteří tam hrají. Miluji se−
stě ty radosti udělat sami.
l Co vás na něm nejvíce zaujalo?
riály. Tím nejoblíbenějším je Ta−
Všechno, všechno. Každá místnost je l Jaký na to máte recept?
ková normální rodinka a nyní
krásně upravena s obrovským vkusem. Dělám to tak, že nečtu noviny
se s radostí dívám, už po třetí a
Klobouk dolů před těmi, kteří se o zá− už 25 let, nekoukám na tele−
stále mě to baví a těší, na seriál
mek starají. Můj obdiv patří všem.
vizní zprávy a mám klid a po−
Policie Modrava.
l Zámek Kozel je asi výbornou inspi− hodu. Přece nebudu chodit
večer spát s adrenalinem v kr−
rací?
l Dojem ze seriálu Policie
To není o inspiraci, ale o penězích, které vi. Vezmu si nějakou hezkou
Modrava umocňuje i samotná
jsou k té inspiraci strašně důležité. Mů− knížku i pohádku a před spa− Každé setkání se Zdeňkem Troškou je plné humoru, vti− příroda.
žete mít tři tuny inspirace, ale když ne− ním si čtu. Usnu a mám krás− pu a laskavého slova a to i mimo jeviště. Přesvědčily se Šumava je krásná. Nakonec
o tom Hana Budková (vlevo) a Drahomíra Šteinerová
máte 3 miliony na film, tak vám je inspi− né sny a vše je v pohodě.
i s kolegou Markem Kališem se
(vpravo) z Plzeňska.
race prd platná, velebnosti.
snažíme zakomponovat do po−
l To je lék?
l Pracujete na scénáři nebo točíte Ano, to je lék proti všem, jak by řekl Ji− zasloužilá herečka. Lidé byli zvyklí, že hádek přírodu, aby si ji divák také všiml.
se v Hošticích stále něco dělo. K nejrůz− Má tam svoji roli a dává pohádce tako−
nějaký film?
rásek a proti všemu.
Nic nedělám. Začali jsme s kolegou l Vrátím se k filmům, které jste točil nějším výročím se připravovala pásma, vý poetický nádech.
Markem Kališem psát úsměvný příběh v Hošticích. Měl jste obrovské štěstí na MDŽ se recitovaly básně a zpívaly l Čím vás seriál Policie Modrava za−
písně, na 1. máje se tancovala Česká ujal?
ze současnosti, ale přišel koronavirus. na herce.
beseda. Zkrátka celý rok Je normální, obyčejný a obrovsky lid−
Řekl jsem si, že je to zname−
ní z nebes: dejte si pauzu,
bylo pořád co dělat a ský. Těm postavám věřím úplně všech−
chlapi. Tak jsme zavřeli papí−
všichni byli zapojeni do no. A ne ty americké příběhy, kde na−
ry do šuplíku a nedělám vů−
stoupí bojová blondýna se silikonovými
kulturního dění.
bec nic. Jen si čtu, jím a
l Výborně do té atmos− prsy a přesně ví, kam má sáhnout, co
spím.
féry zapadla herečka He− zmáčknout, všemu rozumí. Je to taková
ředitelka zeměkoule. Takovému seriálu
lena Růžičková.
l Není to škoda takto za−
Postavu jsem psal přímo nevěřím vůbec nic a také se na tyto vo−
hálet?
na ni, protože jsem už loviny nedívám.
Proč? Jsem už 4 roky v dů−
předem věděl, že Helena l Radosti a dobrého slova není nikdy
chodu a už nic nemusím.
je tou pravou, kterou po− dost. Takže ukončeme naše povídání
Když si člověk uvědomí, že
třebuji a kterou tam chci. něčím příjemným.
už nic nemusí a může, když
Mojí snahou bylo, aby ti Lidem říkám, že se musejí každý den na
chce, ale když nechce, ne−
neherci byli sami sebou, něco těšit. Ráno se probudí a už to sa−
musí, tak to je přece úžasné.
aby ztratili ostych a stud a mo o sobě je radost. Pak se těším na
l Ale jménem příznivců
byli takoví, jako jsou v ži− snídani a na další akce. Člověk se musí
vašich filmů musím dodat,
že jako diváci přicházíme o Zdeněk Troška na zámku Kozel s kastelánem Janem Polívkou votě. Zase na těch hercích neustále na něco těšit a z něčeho mít
(vlevo) a muzikantem a moderátorem Josefem Pospíšilem
jsem požadoval, aby ne− radost.
humor a možnost se upří−
(vpravo).
hráli, aby zapomněli, že l Z čeho se má radovat, když má za
mně od srdce zasmát.
To máte velkou pravdu. Chybí nám opti− Zaplať Pán Bůh. Zatím se to vždy pove− jsou z Vinohradského nebo jiného di− zády koronavirus?
mismus, radost, úsměv. Když si člověk dlo, že i neherci byli přirození a věrni vadla a byli takoví, jací jsou doma. A on Já se na televizi nedívám, tudíž jsem
pustí televizní noviny, nejraději by skon− svému výrazu. Když jsme točili film ten rozdíl mezi neherci a herci se srov− mimo bláznivé dění kolem koronaviru.
čil z okna, nebo se do němoty opil. To je Slunce, seno, jahody, tak jsem obešel nal.
Čtu si krásné knihy, poslouchám krás−
zoufalství. Ale protože alkohol nepiju, Hoštice, kde jsem se narodil a stále žiji l Proč se nám vytrácejí herecké le− nou muziku, klasiku i písničky mého
tak mě stačí vypít dvě krabice rajčatové a vybíral vhodné postavy. Tety a sou− gendy?
mládí od 50. až po 80. léta. To je moje
šťávy, kterou miluji, abych zahnal pří− sedky jsem nakonec ukecal. Co ukecal. Vymizela jedna generace, to byli ti mládí, dospívání a to je pro mě velká ra−
padné chmury a blbou náladu.
Peníze byly hlavním motorem, protože Smolíkové, Štěpánkové, Marvan, dost a jsem naprosto v pohodě. (re)
ty babičky tenkrát v tom
roce 1983, když jsme
točili tento film, to máte
37 let, brali 350 až 370
korun měsíčně. A my
jsme jim dávali 100 až
120 korun denně. To jste
měl vidět, jak běhali po
vsi a na žádnou nemoc,
co mají, si nevzpomněli. Navíc jsem se
s nimi znal už od dětství a ony znaly mě.
V Hošticích byl velice silný ochotnický
divadelní soubor. Například paní Piláto−
vá, která hrála Konopnici, byla taková

Režisér Zdeněk Troška na zámku Kozel
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Příroda si poradí s každou živelnou katastrofou
Je to již 150 let, kdy 26. října roku
1870 přestala být Šumava takovou, jak
ji její obyvatelé znali. Silná vichřice
během několika hodin vyvrátila nebo
polámala pravděpodobně jeden až
2 milióny stromů. Mnohá místa změni−
la svoji tvář – podobně jako v roce
2007 po orkánu Kyrill.
„Podle dostupných pramenů předcháze−
la vichřici velká tlaková níže nebo několik
tlakových níží za sebou. Říjen byl tehdy
velmi studený, větrný a deštivý. Jen těs−
ně před vichřicí se udělalo pěkné počasí
– dalo by se říci, že to byl takový klid
před bouří,“ říká ředitel Správy Národní−
ho parku Šumava Pavel Hubený. Pak ně−
kolik hodin zuřil nad Šumavou vichr, kte−
rý s největší pravděpodobností dosaho−
val síly orkánu.
„Nabízí se srovnání s orkánem Kyrill,
který udeřil na Šumavě 18. ledna 2007 a
dosahoval v nárazech rychlostí 168
km/h. Rychlost vichřice z října roku
1870 bohužel neznáme, ale podle po−
psaných škod se dá předpokládat, že
v nárazech dosahovala vyšších rychlostí
než Kyrill,“ uvažuje Pavel Hubený.
Stejně jako v roce 2007, také kůrovcová
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gradace po vichřici v roce 1870 výrazně
zvýšila těžby dřeva pravděpodobně
o stovky tisíc kubických metrů ročně. Do
konce kalamity v roce 1877 bylo vytěže−
no zhruba stejné množství kůrovcem na−
padených smrků, jako vyvrátila sama
vichřice. Toto období je označováno jako
období zlatého broučka. Těžba kůrov−
cem napadeného dříví totiž zaměstnala
tisíce dřevorubců nejen z Čech, ale
i z mnohých evropských zemí.
Orkán Kyrill, vichřice z roku 1870, ale

také další vichřice z roku 1820, 1764 a
hlavně z roku 1740 ukazují na jednu věc
– tyto zlomové události jsou běžnou
součástí života Šumavy.
„Tyto silné disturbance se opakují se že−
leznou pravidelností. Zhruba každých
150 let přijde nějaká velká větrná kalami−
ta, po ní kůrovcová gradace. Připravený
podrost pod stínem dospělých smrků
dostane šanci a nahradí tak své před−
chůdce. A za dalších 150 let se to zase
zopakuje. Mezitím přijde několik men−

ších větrných událostí a pak zase jedna
větší. Nikdy to ale neznamenalo totální
destrukci lesů na celé Šumavě, ale vždy
jen na nějaké části. Z pohledu šumav−
ských lesů se tedy není třeba obávat ně−
jakých dalších vichřic, či orkánů, které
určitě přijdou, pro přírodu totiž nejsou
zkázou, jak si můžeme my lidé myslet,
ale jsou zase novou šancí pro další ži−
vot,“ je přesvědčený ředitel Správy Ná−
rodního parku Šumava Pavel Hubený.
(npš)
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Aby zemědělcům nenastaly ještě těžší časy…
Hovoříme s poslancem Evropského
parlamentu Ivanem Davidem.
w Pane doktore, na listopad při−
pravujete mezinárodní konferenci
o zemědělství. Co bude jejím
obsahem?
Zemědělství je dnes Evropskou
komisí a většinou Evropského parla−
mentu pokládáno především za zdroj
znečištění a narušování přírody. Že je
zdrojem obživy, už není vnímáno jako
podstatné. To mě vede ke snaze ve−
řejně diskutovat nejen o tom, kde
jsou hrozby, ale také naděje a výcho−
diska. Všichni máme rádi přírodu
a není nám lhostejné zhoršování ži−
votního prostředí, ale nelze připustit,
aby pravidla byla diktována fanatiky
bezohlednými ke stavu venkova
a lhostejnými k dostupnosti potravin.
Proto jsme už vloni uspořádali mezi−
národní konferenci „Budoucnost
evropského zemědělství 2019“ pod
záštitou prezidenta republiky a minis−
tra zemědělství. Druhý ročník se letos
bude konat ve středu 18. listopadu.
Závazná pravidla nám neumožní ko−
nání veřejně přístupného jednání, ce−
lá konference bude tedy živě přená−
šena přes internet s možností klást
přednášejícím otázky. I letos budou
přednášet odborníci na důležitá ze−
mědělská témata, jako je financování
zemědělství, kvalita potravin, stav le−
sů, živočišná výroba a tzv. „blaho zví−
řat“ nebo podmínky soužití zeměděl−
ství s vlky, vydrami, kormorány, atd.
w V Poslanecké sněmovně byla
nedávno za velkého zájmu pro−
jednávána otázka možné sobě−
stačnosti České republiky v země−
dělství. Návrh byl vrácen k přepra−
cování. Proč?
Samozřejmě můžeme o sobě−
stačnosti hovořit, pouze pokud jde
o produkci, kterou lze z vlastních
zdrojů zajistit v našich klimatických
podmínkách. Výroky některých hlou−
pých poslanců, že se těší na české
banány a českou rýži, nelze než od−
soudit a svědčí o tom, že se ani ne−
obtěžovali přečíst si návrh zákona.
Česká republika byla před 30 lety
soběstačná v naprosté většině
potravin a byla by toho snadno
schopná i dnes. Překážkou jsou za−
hraniční obchodní řetězce, které
ovládají náš potravinářský trh. Ty
dovážejí značnou část potravin ze
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zahraničí. Je to možné zejména
proto, že na západě je vysoce doto−
vána nejen výroba, ale i vývoz ze−
mědělských přebytků. Zahraniční
řetězce pak uplatní vysokou ob−
chodní přirážku. Při výkupu od na−
šich producentů ale tlačí na co nej−
nižší ceny. Naše zemědělství je tak
vysoce podfinancováno a současně
těžko konkuruje zahraničním doto−
vaným cenám. K tomu přistupují
ještě dovozy ze zemí mimo EU,
v nichž nelze zaručit uplatnění náro−
ků požadovaných u producentů
v EU, pokud jde o hygienické a další
normy. K tomu přistupuje ponižující
praxe dvojí kvality. Naprosto není
pravda, že by domácí produkce po−
traviny zdražila.
w Zahraniční produkty se navíc do−
vážejí mnoha tisíci kamionů přes
celou Evropu v době, kdy se mluví
o „uhlíkové stopě“.
A ještě horší je to s potravinami
z USA nebo Jižní Ameriky. Navíc
většina takto dovážených potravin
a krmiv skončí v zemích, jako je ta
naše. Právě koronavirová pandemie
prokázala zranitelnost zásobování
na velké vzdálenosti. Například v ze−
lenině jsme soběstační jen z 25 %.
Kvůli pandemickým opatřením ne−
dorazili do západní Evropy sezónní
pracovníci z chudých zemí Evropy
a severní Afriky, a tak byl zeleniny
nedostatek a byla velmi drahá. Teď
se máme v celé EU složit na to, aby−
chom západním zemědělcům na−
hradili jejich ztráty zeleniny, ovoce,
květin, vína atd. Několik let se v ČR
na trhu neuplatnil ani jeden květák

z domácí produkce, letos se prodá−
val až za sto korun za kus. Naši ze−
mědělci by byli schopni ho nabíd−
nout za 25 Kč.
w Jak jste se jako lékař dostal k ze−
mědělství a jak se Vám daří obha−
jovat zájmy našeho zemědělství
v Evropském parlamentu?
V zemědělství se tradičně rozdě−
lovala největší část dotací v Evrop−
ské unii a po dvě volební období ne−
měla Česká republika ani jednoho
zástupce v zemědělském výboru.
Jsem dokonce koordinátorem za
frakci Identita a demokracie, v níž
jsou poslanci z osmi zemí EU. Sa−
mozřejmě vše konzultuji se země−
dělskými odborníky. Poslanci ze zá−
padní Evropy mají v Evropském par−
lamentu trojnásobnou početní pře−
vahu. Navíc početně posílili fanatici,
kteří svými neuváženými a nezodpo−
vědnými návrhy ohrožují zeměděl−
ství a život na venkově.
w Čím se v Evropském parlamentu
zabýváte nyní?

Nyní se projednává tzv. „Společná
zemědělská politika“ do roku 2027.
Snažím se, aby naše zemědělství
utrpělo co nejméně, aby se peníze,
které dostaneme, využívaly pokud
možno účelně, včetně peněz, které
si Evropská komise půjčí u bank
v rámci tzv. „fondu obnovy“. Stejné
dotace jako západ jsme měli mít po−
dle původních slibů nejpozději do
roku 2013, ale nepřiznali nám je do−
posud a do budoucna se dokonce
počítá s jejich snížením. Podle pů−
vodního zadání mělo v novém obdo−
bí dojít ke zjednodušení administra−
tivy pro zemědělce, ale naopak
vznikly další formuláře a povinná
hlášení, která mají umožnit odebírat
jednotlivým zemědělcům nebo i ce−
lým členským státům dotace za ne−
splnění nějakých podmínek, které
ani nejsou jasně formulovány. V dů−
sledku nedohody se Zelenými a Vý−
borem pro životní prostředí se zřej−
mě bude hlasovat o několika tisících
pozměňovacích návrhů. Takže boju−
jeme, aby nebylo o mnoho hůř.
Děkujeme za rozhovor
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Společnost ARIMEX TRA− stupně byl vybudovaný
DE s.r.o. byla založena komplexní projekt poskyto−
v roce 1993 se sídlem v Do− vání vstupu na založení úro−
mažlicích. Postupně byly dy vybraným pěstovatelům
vytvořeny pobočky v Praze a obchodním partnerům,
a v Brně a externí pracoviš− který obsahuje dodávky
tě ve východních a jižních osiv, chemie a hnojiv a též fi−
Čechách. Společnost
POSKLIZŇOVÁ LINKA POBĚŽOVICE
svým působením po−
krývá celou Českou
republiku. Po dobu
své existence dosa−
huje vždy jenom klad−
ný hospodářsky vý−
sledek s tržbami na
úrovni 2,5 mld. Kč a
s ročním objemem
prodaného zboží 400–
Kapacita 20.000 to
500 tisíc tun.
Skladování,
čistění, sušení
Předmětem podniká−
ní společnosti je nákup
a prodej polnohospodářské nancovaní. Objem proda−
rostlinné výroby a vedlejších ných hnojiv se podílí vý−
produktů při jejich průmyslo− znamnou měrou na obchod−
vém zpracování. Společnost ní činnosti firmy. Společnost
se postupně přeorientovala též dodává výrobcům krm−
z čistě nákupních a prodej− ných směsí komponenty,
ních aktivit na investování do které jsou bez GMO.
zemědělské produkce. Po− ARIMEX TRADE s.r.o. pod−
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niká především v oblasti
zahraničního
obchodu
s orientací na evropský trh.
Hlavními vývozními komodi−
tami jsou olejniny, husto se−
té obilí, kukuřice, krmné šro−
ty a další vedlejší průmyslné

s renomovanými zahraniční−
mi společnostmi a prostřed−
nictvím mezinárodních ko−
moditních burz je etablova−
ná na zahraničních trzích se
zemědělskými komoditami.
Společnost je držitelem cer−
tifikátu kvality ISO
POSKLIZŇOVÁ LINKA LIBOŠ
9001:2008, GMP+B3 a
certifikátu pro obcho−
dování s trvale udržitel−
nou biomasou ISCC.
V roce 2013 byla za−
ložena společnost
ARIMEX AGROSLUŽ−
BY, s.r.o. Jejím před−
mětem podnikání je
nákup a prodej polno−
Kapacita 10.000 to
hospodářské výroby,
Skladování, čistění, sušení,
posklizňová úprava
výrobna krmných směsí
obilí a olejnin a skla−
produkty. V importu převa− dování. Na území České re−
žuje dovoz sójových šrotů a publiky skupina Arimex
hnojiv, kde společnost zaují− vlastní skladovou kapacitou
má významné postavení na 48.000 t. Sklady a výkupní
českém trhu.
místa olejnin a obilovin se
V rámci svojí zahraniční nacházejí v Poběžovicích,
obchodní činnosti společ− Liboši, a v Oráčove.
nost úzce spolupracuje
(pi)
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Jak se rodí zájem o obor
Tereza Sýkorová je úspěšnou absol−
ventkou oboru Kuchař – číšník na
SOŠ a SOU v Sušici. V minulém roce
výborně zvládla závěrečné zkoušky a
její samostatná odborná práce na téma
„Speciality šéfkuchaře aneb retro tradi−
ce – zlatá svatba“ se umístila na 3.
místě v celostátní soutěži, kterou vy−
hodnocovalo Centrum pro zjišťování
výsledků vzdělávání ve spolupráci
s Hospodářskou komorou. Již během
studia na SOŠ SOU Sušice se
Tereza začala zajímat o gastronomii
nad rámec školních povinností.

V rámci odborné výuky a ve svém vol−
nu navštěvovala rozličné workshopy a
semináře, zúčastnila se také vaření se
známým šéfkuchařem panem Zdeň−
kem Pohlreichem. Zajímalo nás, kdy a
jak se rodil její zájem o vaření, a proto
jsme jí položili několik otázek.
Terezo, kdy jsi se začala více zají−
mat o gastronomii? Co bylo tím im−
pulzem?
Mezi první impulz určitě patřily prázdni−
ny u babičky. Snažila se z jídla udělat
zábavu při přípravě a zároveň zážitek.
Dělala nám například vykrajované je−
žečky z bramborového těsta a pak
Rozhled 11/2020

jsme společně všichni zkoušeli další
srandovní přetváření jídel. A mamka mě
od malička učila bábovky a cukroví.
Můžeš prozradit, jak jsi zpracová−
vala svou úspěšnou samostatnou
odbornou práci?
Jo, tohle byl docela oříšek. Nikdy před−
tím jsem s takovouto prací neměla
žádné zkušenosti, takže jsem
to stále konzultovala se svou učitelkou
odborných předmětů. Také jsem se in−
spirovala na internetu, který mimo psa−
ného textu nabízí i naučná videa. Na za−
čátku jsem se do toho pustila po hlavě,
v průběhu se vyskytlo pár pro−
blémů, které jsem po konzultaci
s vyučujícími a rodinnými pří−
slušníky úspěšně odstranila.
Víme, že jsi se nedávno zúčas−
tnila kurzu vaření u pana Pohl−
reicha. Co jsi vařila a jaké máš
další postřehy?
Když jsem byla menší, tak jsme
s bráchou koukali na „Ano, šé−
fe!“. Vždy to byl můj sen ho vidět
a zavařit si s ním. A nebýt mé−
ho bráchy, který mi tento zážitek
daroval k narozeninám, tak by se
to asi ještě dlouho nestalo. J
Dohromady trval kurz čtyři hodi−
ny a vařily se čtyři chody. Prvním jíd−
lem byla telecí kotleta na madeiře (jed−
ná se o víno). Dalším pokrmem byl
steak z tuňáka s omáčkou Bernaise
(omáčka na způsob holandské) a pe−
kařským bramborem. Třetím pokrmem
byl jehněčí hřbet s bylinkovou krustou.
A jako poslední se peklo, takže mé sr−
díčko zaplesalo, tato činnost mě oprav−
du baví! J Jednalo se o jablečný koláč
s anglickým krémem (domácí vanilko−
vá omáčka).
Celkově probíhal kurz ve velmi poho−
dové náladě, pan Pohlreich vše srozu−
mitelně vysvětlil, poradil a rozebíral

patří baristický kurz a nějaký základní
kurz cukrařiny. Také jsem hodně váhala
nad kroužky pro děti – učila bych je se−
zónnosti surovin, základní pokrmy, ži−
votosprávě, ale s tím si počkám až na
příští rok. A největší plán do budoucna
je takový, že bych ráda měla něco své−
ho, ale kdo ví, kam mne cesty nakonec
zavedou. J
Terezo, moc děkujeme za rozhovor a
přejeme mnoho úspěchů v životě. J

On−line výuka na SOŠ a SOU
Sušice v době distančního
vzdělávání

s námi i svoje zkušenosti ze života –
rady a triky. Ještě dodám poslední věc,
že mě velice těšilo, jak mluvil o své
manželce, hladilo mě to po uších. J
Čím se teď zabýváš, máš nějaké
„gastronomické“ plány?
Nyní jsem na nástavbovém studiu
v Praze a pracuji u toho v jednom
krásném bistru/kavárně, kde jsem moc
spokojena.
Mezi gastronomické plány určitě

V současné době pracují naše žákyně
a žáci z domova přes MS Office 365,
které zajistila škola i pro efektiv−
nější distanční výuku. Připojují se na
on−line hodiny a vypracovávají zadané
úkoly, přičemž hlavní výhodu shledá−
váme v tom, že je všechno přehledně
umístěno na jednom místě. Žákyním a
žákům, kteří z jakéhokoli důvodu ne−
mají přístup k internetu či nemají
PC, je učivo zprostředkováváno
v písemné podobě. Většina žákyň a
žáků s vyučujícími bez větších problé−
mů spolupracuje, čímž nedochází
k výraznějšímu zpoždění oproti standar−
dnímu (prezenčnímu) školnímu roku.
(pi)
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Klatovská Zemědělka buduje školní
farmu na Čínově a plánuje postavit
nové výukové prostory pro učební obory
Střední škola ze−
mědělská a potra−
vinářská, Klatovy
vzdělává již 148.
rokem v zeměděl−
ství, potravinář−
ství a nově také
v gastronomii.

farmář ve třech roč−
nících 33 žáků. Bě−
hem studia mají
možnost získat zce−
la zdarma řidičské
oprávnění na osob−
ní automobil a na
traktor a výhodněji
také řidičské opráv−
nění na nákladní
l Pane řediteli,
Vladislav Smolík,
s ohledem na
automobil. Škola
ředitel SŠZP
provozování far−
disponuje novým
my Na Zemědělce, jaký je zá− traktorem, nákladním i osob−
jem o studijní obor agropod−
ním automobilem. Mimo jiné
nikání a učební obor farmář a
žáci absolvují předměty jako
co tyto obory nabízejí?
Ve studijním oboru agropodni− myslivost, chov koní a jezdect−
kání v současnosti studuje ve ví. Rovněž mohou absolvovat
čtyřech ročnících 75 žáků a kurz obsluhy motorové pily.
v učebním oboru zemědělec− Škola se stále snaží o vylepše−
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ní
vzdělávacího
procesu. Například
tím, že v lednu roku
2021 na ni přejde
hospodaření
ze
společnosti Školní
statek Klatovy – Čí−
nov, s. r. o. Pozemky,
budovy, stroje a zařízení
budou využívány k zajišťování
zemědělské prvovýroby, a to
při současném vzdělávání a
výchově budoucích zeměděl−
ců.
l Jak se daří učebním obo−

rům ve škole?
Jsem velice rád, že se nám po
dvou letech podařilo přijmout

žáky do učebního
oboru řezník−uze−
nář. Větší zájem
bych rád viděl i na
učebním
oboru
pekař. Žáci všech
našich učebních
oborů se v odbor−
ných soutěžích umísťují
tradičně na předních pří−
čkách. Je to vizitka výborné
práce mých zaměstnanců.
l Vím, že jste v minulých le−

tech rekonstruovali domov
mládeže a školní jídelnu. Co
má škola dále v plánu?
Naše škola připravuje projek−
4
tovou dokumentaci
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4 s názvem: „Výstavba vý−
ukových prostor pro učební
obory na Střední škole země−
dělské a potravinářské, Klato−
vy, Národních mučedníků
141“. Škola v současné době
vyučuje své žáky jak v ulici Ná−
rodních mučedníků 141, tak
i v ulici Šmeralova 197. Zámě−
rem akce je vybudovat nové
výukové prostory na pozemku
v ulici Národních mučedníků
141 a opustit v budoucnu ne−
vyhovující učebny v ulici Šme−
ralova 197. Dále dojde k ucele−
ní vzdělávacího systému učeb−
ních oborů, nová budova bude

chovatelského koutku pro
cizokrajné živočichy atd.).
V pátek 27. 11. 2020 (v přípa−
dě nepříznivé situace pak 15.
1. 2021) se od 8 do 16 hodin
bude v prostorách školy konat
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
V rámci tohoto dne bude pre−
zentována i spolupráce se
společností Úhlava, o. p. s.,
kde budou k vidění různé ze−
mědělské ukázky a hry. Samo−
zřejmostí bude možnost pro−
hlédnout si všechny prostory
školy, zázemí pro studijní,
učební a nástavbové obory.

Obr. 1Projektovaná budova pro výuku učebních oborů.

totiž propojena se stávajícím
Centrem odborného výcviku a
celoživotního vzdělávání v po−
travinářských a navazujících
oborech, které bylo zprovo−
zněno v roce 2010. Zároveň
dojde k modernizaci a ke zkva−
litnění vyučovacího procesu.
Samozřejmě má škola naplá−
nované i menší investiční akce
(oprava střechy, vybudování
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Jistě zajímavá bude prohlídka
nově vybudovaných laboratoří
pro výuku odborných země−
dělských předmětů, dále pak
srubu pro hospodářská zvířata
nebo rekonstruované školní
zahrady. V případě zájmu mů−
žete navštívit také naše webo−
vé stránky – www.sszp.kt.cz.
Ing.Vladislav Smolík,
ředitel SŠZP Klatovy
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MANITEC inspiroval Toyotu
a jako první získal již v roce 2014 dealerský kontrakt
Společnost MANITEC trade, s.r.o.
sídlící v Koutě na Šumavě na Domaž−
licku inspirovala vytvoření dealerské
sítě Toyoty. Ve zkušebním období –
pro obě strany stejně náročném –
potvrdila svým přístupem životas−
chopnost dealerského konceptu a
pomohla Toyotě nastartovat proces,
kterým se v ČR zásadně odlišuje od
ostatních dodavatelů.
Společnost MANITEC trade vznikla
v roce 2000 po rozpadu domažlické
Desty. Část prodejního týmu zůstala
pohromadě a pod vedením jednatele a
jediného majitele Luďka Červeného
dále nabízela k prodeji jak vozíky De−
sta, tak náhradní díly na ně.
„Jak Desta ztrácela postupně půdu
pod nohama, bylo životně nutné začít
se orientovat na jiné značky vozíků.
Později, po roce 2008 a po vypuknutí
krize, jsme nejhorší roky a propad trhu
překonali i díky rozšíření portfolia

profilovat, jak jí zajistit další růst a roz−
voj. Na trhu jsme se často setkávali se
značkou Toyota, jejíž hezké a profesio−
nální jednání se zákazníky nás vždy
úžasně fascinovalo, přestože jsme si
ve vozících přímo konkurovali. Zkusili
jsme Toyotu oslovit a nabídnout jí par−
tnerství ve formě dealerství. Toyota
souhlasila, protože uvažovala podo−
bným směrem. První rok jsme fungo−
vali bez dealerské smlouvy, obě firmy
si spolupráci na principech dealerské−
ho partnerství vyzkoušely, a protože
zjistily, že spolupráce je plodná a pří−
nosná, uzavřely v roce 2013 regulérní
dealerskou smlouvu. Byli jsme první
oficiální smluvní dealer Toyoty v ČR.
Tento krok přinesl zvýšení zájmu o naši
firmu i produkty, které Toyota nabízí.“
Firma Manitec musela ostatní značky
odsunout do pozadí, omezit postupně
i oblast zemědělské techniky a začala
se věnovat naplno prodeji a servisu

Pro Luďka Červeného má spolupráce
s Toyotou obrovský smysl, protože její
výrobky mají vysokou kvalitu a velmi
dobré jméno nejen v ČR, ale v celém
světě:
„Můžeme poskytovat služby, které
dříve v naší nabídce chyběly. Co nám

a Klatovsku, ale aktivity máme v pod−
statě v celém plzeňském kraji, včetně
Plzně.“
Užší vazby a lokální přítomnost je ur−
čující pro mnoho zákazníků. Luděk
Červený to považuje za velkou výho−
du, či spíše dokonce podmínku:
„Mají jistotu, že je o ně lépe postará−
no. Vzdálená centra jiných dodavatelů
právem považují za příliš anonymní a
neosobní. Chodsko je specifický re−
gion, lidé jsou zde silně patriotičtí, his−
toricky si zakládají na osobním přístu−
pu. Komunikace s nimi vyžaduje trpěli−

Firma MANITEC trade, s.r.o., v Koutě na Šumavě.

o další typy techniky, například země−
dělskou techniku JCB. Mohl jsem díky
tomu udržet osvědčené, pracovité a
spolehlivé lidi, které jsem nechtěl za
žádnou cenu propouštět, což se mi
později v kladném vrátilo,“ vzpomíná
Luděk Červený a pokračuje:
„Získali jsme postupně velmi dobré
povědomí o trhu v našem regionu, za−
čali jsme sílit a získávat zkušenosti.
V letech 2011 až 2012 krize odezněla a
my jsme opět přemýšleli, jak firmu dál

čelních vozíků i skladové techniky Toy−
ota. Luděk Červený dodává:
„Toyota zcela otevřeně řekla, že je
s naší prací velmi spokojená, ověřila si
smysluplnost prodeje prostřednictvím
dealerů a od té doby dealerskou síť
rozšířila o další tři společnosti. Jsme
hrdí na to, že jsme stáli u zrodu tohoto
obchodního modelu Toyoty v ČR. Bylo
za tím hodně práce, která se nyní vy−
plácí oběma stranám. Dnes máme již
7 servisních techniků, 2 obchodníky a
prodáme kolem 70 vozíků ročně, z to−
ho asi 30 nových.“

třeba velmi pomohlo, je rychlá do−
dávka náhradních dílů, nebo možnost
testování vozíků prakticky celého
spektra z širokého portfolia Toyoty
zdarma, se zbožím, které náš zákaz−
ník manipuluje a v podmínkách, které
má. Rychlost, se kterou díky okamži−
tě dostupným dílům umíme zajistit
servis, jen zvyšuje naše odborné re−
nomé. V našem regionu to do druhé−
ho dne umí málokdo.“
„Vážíme si, že je k nám Toyota jako
k malé firmě s 15 zaměstnanci vstříc−
ná a korektní, ctí bez výhrad náš re−
gion, podporuje nás a pomáhá nám
růst ve všech oblastech podnikání.
Proti dřívějšku jsme radikálně rozšířili
nabídku služeb, druhů i typů vozíků,
zvýšili jsme svoji odbornost i profe−
sionalitu v prodeji i v servisu. Síla To−
yoty jako největší světové firmy
v oboru nám otvírá dveře mnoha fi−
rem. A za nimi pak můžeme v plné mí−
ře uplatnit i naše přednosti a výhody,
které vyplývají z lokální působnosti.
Lokální a globální se propojí a zákaz−
ník těží z obou přístupů, což je pro ně−
ho, podle mého názoru, ideální stav.
Působíme hlavně na Domažlicku

vost, férovost a perfektní znalost jejich
potřeb. Argumentace musí být jasná,
přesvědčivá, ideálně založená již na
pozitivních referencích z regionu, který
znají. Jinou specifickou odlišností je
mnohem silnější hlas obsluhy vozíku.
Nespokojenost řidiče s vozíkem může
být i důvodem odchodu z firmy. Testo−
vání, a tedy přístup k testovacím vozí−
kům z flotily Toyoty je proto dalším
rozdílovým faktorem ve prospěch Ma−
nitecu.
Osobní přístup a osobní přítomnost
právě při testování vozíků je nevyhnu−
telná. Vnímali jsme to, když jsme za−
čali intenzívně nabízet dlouhodobý
pronájem vozíků s full servisem. Zaži−
tou tradiční hodnotou je přece vlastnit
to, co používám, protože to pak mám
plně pod kontrolou. Narážíme na tento
názor, když nabízíme li−ionové baterie
nebo l_Site, systém správy flotily. Dá
se říci, že to trvalo dva až tři roky, než
jsme zákazníky přesvědčili. Nyní zase
nic jiného nechtějí, protože pochopili,
že je nechceme ošidit, ale naopak
ulehčit jim práci a ubrat starosti. 4

www.manitec.cz
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4 Vidí, že to funguje a jsou spokoje−
ní. Věří mně, kolegům, a proto věří
i technologiím, které jim přinášíme.
Proto jsme se velmi dobře již dvakrát
vypořádali i s obměnou značky, kterou
prodáváme.“
Vývoj je znát i ve skladbě prodaných

vysokozdvižných vozíků tvoří elektric−
ké vozíky již zhruba polovinu.
„Vše výše uvedené svědčí o rozšíření
rozmanitosti zákaznické struktury a na−
ší schopnosti více se na trhu rozkročit
a vyhovět širokému spektru požadav−
ků. Z pil, stavebnin a ostatních klasic−

vozíků. V začátcích spolupráce tvořily
prodeje z 95% čelní vozíky se spalova−
cím motorem. Podíl skladových vozíků
a elektrických čelních vozíků byl nízký.
Po 5 letech spolupráce s Toyotou se to
radikálně změnilo. Skladová technika
včetně největších systémových vozíků
mírně převažuje a z 45% podílu čelních

kých těžších venkovních provozů
vhodných pro spalovací vozíky jsme se
posunuli i do velkých moderních distri−
bučních a logistických center, která
mají diametrálně odlišné potřeby,“ říká
na závěr Luděk Červený, majitel spo−
lečnosti MANITEC trade, s.r.o. v Koutě
na Šumavě na Domažlicku.
(re)
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Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková říká:

Technické vzdělání je
perspektiva po celý život !
V této době se začali žáci
z 9. tříd základních škol a je−
jich
rodiče
rozhodovat
o tom, jaký zvolit obor vzdě−
lání a střední školu. V sou−
časné situaci mají žáci ze zá−
kladních škol a jejich rodiče
před sebou velmi nesnadný
úkol. Střední školy jsou uza−
vřené a většina aktivit a dnů
otevřených dveří připravova−
ných na měsíce říjen a listo−
pad se neuskutečnila. Před
výběrem střední školy je do−
bré se zamýšlet nejen nad
tím, jaké má žák vlohy a co
by ho bavilo, ale uvažovat ta−
ké, zda v daném oboru najde
uplatnění. Za současné situ−
ace platí dvojnásob, že ab−
solventi středních odbor−
ných učilišť snáze najdou za−
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městnání, někteří zís−
kají smlouvu již v prů−
běhu studia a násled−
ně jsou velmi dobře
ohodnoceni.

PROČ STUDOVAT
PRÁVĚ U NÁS?
Jsme školou pro ži−
vot, školou se 140 le−
tou tradicí.
Své žáky připravujeme
v této náročné době
formou
distančního
studia jak po teoretic−
ké, tak i odborné a
praktické stránce, aby
v této situaci zvyšují−
cích se požadavků na
trhu práce obstáli.
Ve všech řemeslných
oborech žáci získáva−

Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě
Mgr. Zdeňka Buršíková.

jí digitální dovednosti, zna−
losti, schopnosti a postoje,
které mají obrovský význam
pro učení, práci i aktivní
účast na životě společnosti.
Vyučujeme s podporou mo−
derních technologií. U žáků
prohlubujeme potřebu roz−
voje v oblasti nových tech−
nologií na pracovištích.
Máme moderně vyba−
vené učebny i praco−
viště odborného vý−
cviku. Odborný výcvik
probíhá přímo v budo−
vě školy a v přilehlých
dílnách. V Domažlicích
je to truhlářská dílna a
pracoviště odborného
výcviku strojírenských
oborů, ve Stodě nově
rekonstruovaný a vy−
bavený kadeřnický sa−
lón
a
pracoviště
elektromechaniků
v budově školy. Ve Sto−
dě máme domov mlá−
deže hotelového typu.
Svým žákům se sna−
žíme poskytovat vyni−
kající technické záze−
4
mí, držet krok
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4 s dobou a vývojem. Všech−
ny CNC stroje jsou propojené
s počítači, vyučujeme roboti−
ku, automatizaci, pneumatiku,
hydrauliku aj. Rovněž jsme po−
řídili nový obráběcí CNC stroj
pro truhláře. Cílem je, aby na−
ši žáci po absolvování studia
uměli pracovat s moderními
stroji, které se dnes ve firmách
používají.
Důležité jsou pro nás peda−
gogické zkušenosti, individu−
ální přístup k žákům s ohledem
na jejich potřeby a možnosti,
způsob výuky a také příprava
na soutěže odborných dove−
dností a jejich výsledky. Někte−
ré soutěže odborných dove−
dností dokonce pořádáme.
Dbáme na intenzivní a aktiv−
ní spolupráci s firmami.
Jsme Certifikované školicí
středisko CNC programování
firmy Siemens pro ShopTurn a
ShopMill. V letošním školním
roce při současné epidemiolo−
gické situaci žáci nekonají od−
borný výcvik ve firmách.
Spolupracujeme s partner−
skými německými školami.
Rozhled 11/2020

Díky výuce odborné němčiny zaměření po celou dobu stu−
rozšiřujeme možnost budoucí− dia podporuje formou stipen−
ho uplatnění absolventů nejen dia firma Gerresheimer. Žáci
ve firmách na Domažlicku či se ve firmě uplatní jako seřizo−
Plzeňsku, ale také v soused− vači, procesní inženýři, tech−
ním Německu.
nologové,
Naši absol−
kontroloři aj.
venti se velmi
Změnu má−
dobře uplat−
me u čtyřle−
ňují na trhu
tého oboru
práce. Máme
Gastrono−
jak
studijní
mie, v kombi−
obory zakon−
naci L0+H,
čené maturitní
což znamená,
zkouškou, tak
že žáci se při−
i tříleté obory
hlásí do čtyř−
zakončené vý−
letého oboru
učním listem.
gastronomie,
Výuka umož−
vykonají přijí−
ňuje vzájem−
mací jednotné
nou prostup−
testy, ve třetím
nost
mezi
ročníku si mo−
Ukázka líčení na téma Extravagantní
studijními a krása živých panenek.
hou udělat vý−
výučními
uční list oboru
obory. Letos jsme ve spolu− kuchař – číšník a pokračují do
práci s firmou Gerresheimer čtvrtého ročníku, který zakončí
Horšovský Týn otevřeli a vy− maturitní zkouškou.
učujeme čtyřletý obor me− Rádi bychom otevřeli tříletý
chanik seřizovač v zaměření obor Prodavač, který máme
Technologie
zpracování připravený ve spolupráci se
plastů. Žáky tohoto oboru a Západočeským konzumním

družstvem Sušice, sítí prode−
jen COOP.
Odbornost žáků rozšiřujeme
vzdělávacími kurzy. Máme ši−
rokou nabídku zájmové čin−
nosti. Vše jsme přesunuli na
2. pololetí včetně dalšího
vzdělávání.
Přijďte, podívejte se, ptejte
se, volejte. Jen ten, kdo má
dostatek kvalitních informací,
se může dobře rozhodnout!
NAVŠTIVTE DNY OTEVŘE−
NÝCH DVEŘÍ, které bude−
me letos pořádat netradič−
ně. Ve venkovních prosto−
rách před budovami škol
v Domažlicích a ve Stodě a
přilehlými pracovišti od−
borného výcviku Vám uči−
telé ochotně poskytnou ve−
škeré potřebné informace
(za dodržení hygienických
a bezpečnostních opatře−
ní) v Domažlicích a ve Sto−
dě ve čtvrtek 14. ledna
2021. Veškeré informace
o škole získáte na našich
internetových stránkách
www.soudom.cz.
(pi)
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Boj za záchranu
sušické nemocnice
Sušická veřejnost svádí po−
druhé boj o další osud ne−
mocnice. V pondělí dne
14.9.2020 byli nečekaně od−
voláni ze sušické nemocnice
jednatelé Václav Rada a Pavel
Hais. Na návrh dozorčí rady je
odvolala valná hromada Su−
šické nemocnice, jejíž funkci
zastává sedmičlenná rada
města. Veřejnost i zastupitelé,
rozdělení na dva tábory, nyní
svádí boj o budoucnost toho
nejcennějšího, co Sušice má –
zdraví 43 tisíc obyvatel spá−
dové oblasti a téměř 300 tisíc
ročních návštěvníků Šumavy.
Plnohodnotná
nemocnice
v dosahu je jednou ze základ−
ních hodnot určujících kvalitu
života ve městě i na venkově.
Sušickou nemocnici převzalo
město v září roku 2019 od před−
chozího provozovatele NEMOS
Sokolov s.r.o. (ve vlastnictví
Penta Hospitals CZ) ve stavu
útlumu. Nemocnice byla sice
bez dluhů, avšak reálný stav
v době převzetí byl takový, že
nefungovalo žádné akutní lůž−
kové oddělení. Provoz interního
lůžkového oddělení byl poza−
staven a operační sály byly pro−
najímané soukromé firmě.

rem. Tato analýza se dostala do
rukou vedení města ještě před
tím, než došlo k odvolání obou
jednatelů. Proto je víc než znepo−
kojivé, že radní města Sušice po
prostudování analýzy přistoupili
k tak razantnímu a neuváženému
kroku, že v době nastupující pan−
demie
koronaviru
odvolali
úspěšné vedení a tím destabili−
zovali prakticky celou nemocnici.
Analýza totiž celkem jednoznač−
ně říká, že každý měsíc narůstají
na nově otevřených odděleních
počty lékařských a zdravotnic−
kých výkonů. Úhrady od pojišťo−
ven byly po dohodě bývalých
jednatelů s VZP navyšovány
s dvouměsíční pravidelností.
Nemocnice by tak měla velkou
šanci v horizontu dvou až tří
let fungovat s vyrovnaným
rozpočtem. Ze zasedání zastu−
pitelstva, na kterém se tato ana−
lýza veřejně prezentovala, do−
sud není dostupný videozáz−
nam. Z neúplného textového
přepisu veřejného zasedání ví−
me, že vedení města zpochybni−
lo celou analýzu s argumentem,
že nerespektovala zadání a ne−
vycházela z reálných dat.

Na začátku letošního roku požá−
dali jednatelé při sestavování
rozpočtu město o 36 milionů ko−
run. Město jim poskytlo však
pouze 17,3 milionu. V průběhu
roku proto jednatelé žádali o dal−
ší finance a město poskytlo 20
milionů nad rámec rozpočtu.
V podstatě se tedy pro zastupite−
le nejednalo o žádné překvape−
ní, ale spíše potvrzení, že půvo−
dní odhad jednatelů byl přesný.
Výnosy nemocnice taktéž ne−
gativně ovlivnila jarní pande−

mie Covid−19 stejně, jako
všechny ostatní nemocnice
v zemi.
Vedení města si na jaře roku
2020 objednalo nezávislou od−
bornou analýzu hospodaření Su−
šické nemocnice. Renomovaná
firma SEFIMA, která obdobné
analýzy dělala pro dalších 70 ne−
mocnic, po obstrukcích zastupi−
telů na veřejném zasedání dne
16. 9. 2020 prezentovala zpraco−
vaná data, která jednoznačně
prokazují, že odvolaní jednatelé
vedli nemocnici správným smě−

Jako první reakce občanské ne−
spokojenosti vznikla hned po
zasedání města Sušice Petice
za zrušení odvolání bývalých
jednatelů, která sesbírala bě−
hem 14 dnů téměř 2 tisíce pod−
pisů z celého regionu. Záhy
vznikla Občanská Iniciativa Pro
Naši Nemocnici, která uspořá−
dala tři protestní aktivity, kterých
se zúčastnilo několik set obča−
nů. Sušickou nemocnici přijeli
dne 5. 10. 2020 osobně pod−
pořit také senátoři horní ko−
mory parlamentu ČR Zdeněk
Papoušek a Pavel Fischer. 4

Město Sušice proto do vedení
zvolilo krizový management
v osobách jednatelů Ing. Vác−
lava Rady a Pavla Haise. Od
1. 9. 2019 až do svého odvolání
dne 14. 9. 2020 se jednatelům
podařilo v nemocnici otevřít
uzavřená lůžková oddělení a to
internu, chirurgii, jednotku in−
tenzivní péče a nelůžkové ARO.
Aby toto všechno bylo možné,
museli jednatelé nejdříve zajistit
pro provoz oddělení potřebné
lékaře a sestry, uzavřít smlouvy
se zdravotními pojišťovnami a
pořídit přístrojové vybavení.
Přes všechny problémy se po−
dařilo nemocnici v rekordně
krátké době nastartovat a ob−
jem lékařských výkonů a finanč−
ního plnění od pojišťoven začal
růst.
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4 Tentýž den vyjádřili předse−
dové svazků obcí dopisem radě
města znepokojení nad vzniklou
situací a nabídli pomocnou ru−
ku. Zástupci obcí se o týden
později sešli se starostou Su−
šice Petrem Mottlem. Výzva
předsedů svazků obcí byla ad−
resovaná radě města, přesto
však ke schůzce ostatní radní
přizváni nebyli. Starosta Sušice
přesvědčoval zástupce obcí ne−
podloženými argumenty a tvrdil,
že rada města údajně odsouhla−
sila předání nemocnice kraji.
Nic takového však ve veřejných
zápisech rady města nefiguruje.
Starosta také přibližně vyčíslil,
kolik by taková finanční spolu−
účast obcí stála. Roční příspě−
vek na jednoho obyvatele vypo−
čítal přes 2 tisíce korun – což
představuje cca 86 miliónů ko−
run ročně. S tak vysokou část−
kou by bylo možné nemocnici
dotovat téměř tři roky. Za před−
pokladu, že příspěvek na pro−
voz nemocnice by v příštím roce
činil 25 miliónů korun, Plzeňský
kraj by poskytl dotaci 10 miliónů
Kč, město Sušice by přispělo 10
milióny Kč, pak by na všechny
zbylé obce zůstalo 5 miliónů Kč,
což činí zhruba 156 Kč ročně na
jednoho obyvatele. I kdyby se
Rozhled 11/2020

o částku 25 miliónů Kč podělili
všichni obyvatelé spádové obla−
sti (43 tisíc) rovných dílem, pak
by roční příspěvek na jednu hla−
vu činil cca 580 korun.
Po nástupu nového jednatele
Bc. Jiřího Vlčka, MBA, který
v prvních dnech své funkce
změnil od základu vizi plno−
hodnotné nemocnice, podali
výpověď lékaři a střední zdra−
votnický personál, který by
v nemocnici bez akutní lůžkové
péče, s ohledem na své specia−
lizace, uplatnění nenašel. Od 3.
10. 2020 se tak dočasně uza−
vřelo chirurgické oddělení.
Z důvodu exponenciálního ná−
růstu počtu nakažených pacien−
tů nemocí Covid−19 očekáváme
vysokou obložnost lůžek a má−
me obavy ze zvýšené úmrtnosti
pacientů. Jak jistě všichni víme,
lůžka neléčí, léčí personál a to−
ho je nedostatek.
Pokud nedojde ke zvratu sou−
časné situace, odejde ze Su−
šické nemocnice deset lékařů.
Získat za ně náhradu bude té−
měř nemožné. To znamená, že
akutní péče v nemocnici skončí
a z nemocnice se stane v nej−
lepším případě ambulantní dům
s lůžky následné péče. Pravdě−

podobně nebudou fungovat ani
pohotovosti, neboť nebude, kdo
by je sloužil. Tvrzení pana staro−
sty, že začne vyjednávání s kra−
jem a kraj si nemocnici převe−
zme, stojí na hliněných nohách.
Jednak to není otázka několika
dnů, ale spíše měsíců. V té době
by si však kraj přebíral nefunkč−
ní nemocnici, která vlastně už
nemocnicí nebude.
Rada města Sušice dne 19.
10. 2020 na svém jednání od−
mítla kompromisní nabídku
krajské pracovní skupiny ODS
+ TOP09 a STAN + Piráti, kte−
rá by finančně zabezpečila
provoz nemocnice do jara
2021. Tato nabídka byla podmí−
něna odchodem současného
jednatele Jiřího Vlčka a návra−
tem alespoň jednoho z půvo−
dních jednatelů (krizových ma−
nažerů), díky kterým by odchá−
zející personál v nemocnici zůs−
tal. V této variantě by sušické
hnutí ANO a ODS nominovalo
druhého jednatele. Přijetí této
kompromisní nabídky krajské
zdravotnické pracovní skupiny
by vedlo k uklidnění situace pro
zdravotníky a stabilitě financo−
vání v přechodném období.

Pro občany Sušice a regionu to
znamená, že budou muset
s akutním zdravotním problé−
mem dojíždět do Klatov nebo
Strakonic. Je obecně známé, že
město má připravené finance na
sportovní halu v ceně cca 130
miliónů Kč. Pokud by město mě−
lo jednat jako dobrý hospodář,
odloží tuto stavbu o několik let a
ušetřené prostředky investuje do
stabilizace nemocnice. Ukonče−
ním akutní péče by investice do
nemocnice a obrovské množství
práce přišlo nazmar. Odvoláním
bývalých jednatelů nedošlo jen
k výměně jakési pracovní pozice,
ale k výměně celého systému lid−
ských a názorových hodnot. Kaž−
dou úspěšnou a dlouhodobě
fungující společnost, firmu nebo
spolek netvoří jen smlouvy na
stole, či nekonečné řádky a
sloupce excelových tabulek v po−
čítači. Tvoří ji lidé, kteří jsou
propojeni společnými hodnota−
mi a vírou v dosažení stanove−
ného cíle. Je zásadní mít v čele
společnosti člověka, kterému
ostatní věří. Člověka, který na se−
be dokáže vzít odpovědnost nej−
en za sebe, ale i za ostatní.
Sarah Huikari,
Zuzana Hrabá
a Miloslav Sova
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SOŠ a SOU Horšovský Týn otevřela

nové pracoviště pro praktické vyučování a odborný výcvik
Střední odborné školství v Horšovském Týně má
svoji tradici již od 2. světové války a původně bylo
spjato zejména se zemědělskými obory. V součas−
né době však zdejší střední odborná škola a uči−
liště nabízí i další obory s důrazem na uplat −
nění v praxi. Co je ve škole nového a co se v uply−
nulém roce podařilo, tak o tom hovoří ředitelka
Ing. Miluše Fousová.

nebo při polních pracích. Hospodaříme na 50 ha orné
půdy a trvalých travních porostů. Pěstujeme obiloviny
a vyrábíme krmiva pro naše zvířata. V horšovském
areálu najde zázemí pro kvalitní praktické vyučování
160 žáků zemědělských oborů. A nejen jich, ve škol−
ním penzionu zde vykonávají odborný výcvik také naši
kuchaři číšníci. I tady jim můžeme poskytnout zázemí
k výkonu neocenitelné praxe.

w Ukončili jste investiční akci na školním hospodář−
ství v Horšově, o jakou stavbu se jedná?
V září byla slavnostně otevřena výcviková stáj. Byla
vybudována v rámci projektu IROP „Výstavba výcvi−
kové stáje s ukázkovou výrobou mléčných produktů“.
Cílem tohoto projektu je zkvalitnit výuku žáků oboru
Zemědělec – farmář a Agropodnikání a rozvinout
spolupráci s partnerskými mateřskými a základními
školami.
Součástí stáje je učebna se zázemím a výrobna mléčných produktů, ve
které se bude zpracovávat mléko od krav plemene Jersey. Pochutnat si tak
budete moci na zdejších jogurtech, sýrech či tvarohu. S výrobou se budou
seznamovat žáci v rámci praxe a odborného výcviku a budou zde připravo−
vány projektové dny pro žáky partnerských škol.

w Jaké další události je potřeba vyzdvihnout?
Z Horšova se přesuneme do Horšovského Týna.
Léta využívaná budova „bývalé zemědělky“ v Nádraž−
ní ulici, která byla majetkem Města Horšovský Týn,
je od letošního léta majetkem Plzeňského kraje a SOŠ

w Čím je tato stáj výjimečná?
Její výjimečnost je už v tom,
že to je výuková stáj a bude
sloužit jako další pracoviště
pro praxi a odborný výcvik na−
šich žáků zemědělských obo−
rů. Stáj s kapacitou 50 kusů
hovězího dobytka je plně robo−
tizovaná. Krmení tady obstará−
vá automatický krmný systém
Lelly Vektor a dojení bude probíhat s pomocí dojícího robota Lelly Astronaut.
Zapojení této moderní technologie do výuky je také samo o sobě výjimečné.
Technologie nizozemského výrobce dodala a instalovala firma Agropartner
Soběslav s.r.o. a dodavatelem stavební části je firma D−beton s.r.o.. Obě
firmy zaslouží poděkování za vynikající spolupráci. A s dodavatelem tech−
nologií jsme domluveni na další spolupráci, kdy nám, nadneseně řečeno,
„bude dodávat“ odborníky z praxe do výuky.
w Ve stáji jsou „Jerseyky“. Proč toto plemeno?
Přivezli jsme 20 kusů vysoko březích jalovic ze školního hospodářství
ČZU v Praze, z farmy Požáry u Lán. Při výběru zvířat jsme spolupracovali
s Českým svazem chovatelů málopočetných dojných plemen skotu a tuto
spolupráci budeme dále rozvíjet. Jerseyky jsou klidná zvířata menšího
vzrůstu, což je pro nás důležité vzhledem k tomu, že se o ně budou starat
žáci. A tím hlavním důvodem je to, že produkují kvalitní mléko s vysokým
obsahem tuku, které je velice vhodné k dalšímu zpracování. A navíc jsou to
krásná zvířata. V současné době už máme několik telátek a začínáme dojit.
V minulých týdnech se zvířata naučila chodit do dojícího robota, takže by to
mělo probíhat bez problémů.
w Co je dále nového na školním hospodářství v Horšově?
Škola je od roku 2018 Centrem odborné přípravy Ministerstva zeměděl−
ství ČR. Z prostředků částečně hrazených z dotace Mze ČR jsme už v loň−
ském roce nakoupili učební pomůcky. Před rokem to byl lis s variabilní
komorou Kubota, ovíječka balíků Kubota a smykový nakladač CASE. Letos
jsme pořídili traktor DEUTZ−FAHR o výkonu 210 koní. Všechny tyto učební
pomůcky využíváme pro praktické vyučování oborů Agropodnikání, Opravář
zemědělských strojů a Zemědělec farmář. Ať už je to při práci se zvířaty,
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a SOU ji spravuje. Budovu využívají předevší žáci oboru Předškolní a mimo−
školní pedagogika. Jsou zde jak kmenové, tak odborné učebny. Dalším
významným počinem byla výměna technologie gastro ve školní kuchyni.
Z investiční dotace od Plzeňského kraje ve výši 1 milion kč bylo pořízeno
nové gastro zařízení, například konvektomaty.
w Bude letos den otevřených dveří tak, jak jsme zvyklí?
Pokud to situace ohledně COVID 19 dovolí, tak bychom klasický
den otevřených dveří rádi zrealizovali. Sledujte naše webové stránky, kde
najdete všechny informace. Už teď ale mohu říci, že
13. 11. 2020 BUDEME NA PROFILU
https://www.posvitsinabudoucnost.cz/festival/vystavujici−stredni−skoly/
ONLINE ZODPOVÍDAT DOTAZY ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍ A JEJICH RODIČŮ

Představujeme možnosti studia ve školním roce 2020/2021
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
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
Žákům nabízíme kurzy autoškoly B, T, C (dle oborů), základní kurzy svařování s mož−
ností rozšíření na normu ČSN EN ISO 9606, možnosti získání stipendií od partner−
ských firem, ubytování v domově mládeže. Dále nabízíme vlastní Mateřské centrum,
cukrářskou výrobnu, školní Penzion V Oboře, Školní hospodářství s vlastními pozem−
ky, Malým hospodářským dvorem a výcvikovou stájí s výrobnou mléčných produktů –
vše využíváno pro praxi a odborný výcvik našich žáků.
Rozhled 11/2020
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

IDEAX s.r.o. – HLEDÁME
PRACOVNÍKY pro naše
provozovny:
Křimice
775 061 592, Skočice
778 733 845, Lužany
777 773 079, Klatovy 773
769
694,
Mochtín
608 074 275, Volšovy
774 068 273. Vhodné i pro
důchodce a maminky na
mateřské
dovolené!
Jednoduché práce – lepe−
ní, skládání, kompletace,
balení. RR 20673

NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Klatovech.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do 1,6
mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 20054
KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 2+1/3+1 o min. vý−
měře 50 m2 kdekoliv v Do−
mažlicích. U vyšších pater
podmínkou výtah. Cena do
1,5 mil. Peníze k dispozici
ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 20055

LÁKÁ TĚ PRÁCE V NĚ−
MECKU? Přidej se k nám,
pouze přes týden s ubyto−
váním a týdenní výpla−
tou pro flexi. montéry v ře−
meslech a stavebnictví!
cppersonal.eu
–
723168359. KŘI PM
20024

PRODÁM byt 3+1, 63,2
m2, cena 920.000 Kč, Mi−
lence, 34022 Nýrsko, tel.:
604537095. RR 20654
PRODÁM byt 3+1 ve 2.p.
v Nepomuku o celkové roz−
loze 68m2. Cena k jednání
1.990.000,− Kč. Tel.:
+420 704527426. RK
prosím nevolat, děkuji za
pochopení. RR 20687
URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 70 m2 v pane−
lových i cihlových domech
v Klatovech a Domažlicích.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je dokonče−
na v řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřeší−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 20053
40

PRONAJMU byt 2+1
v cihl. domě v KT Pod Ne−
mocnicí, 58 m2, balkón,
spíž, po část. rekonstr., ná−
jem 8.500 Kč + energie
(dle počtu osob) + 2x kau−
ce. Volný k 1. 12. 2020. In−
fo:
mail:
jitkakt@seznam.cz. RR
20663
PRONAJMU zděný byt
3+1 o velikosti 83 m2
v šestibytovce s garáží
v blízkosti TESCA Klatovy
ve 2. patře s vlastním ply−
novým topením. Měsíční
nájemné 12.500 Kč +
energie + vratná kauce.
Tel.: 606640009. RR
20688
PRONAJMU trubkové le−
šení+podlážky
cca
100m2 – 2000Kč/měsíc. I
dlouhodobě. Vratná kauce
5.000Kč. Klatovy. A záro−
veň koupím podlážky
a trubky v délce 6m. Tel:
720686209. RR 20689
PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.

Úzce spolupracujeme s vel−
kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čis−
té byty k dlouhodobému
pronájmu.
Zaručujeme
pouze solidní klientelu, jejíž
výběr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody
energií a klientský servis po
celou dobu nájmu je samo−
zřejmostí. Prázdný byt vám
nevydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
20047
PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celém
Plzeňském kraji. Nabídněte
nám svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební
schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 20048

SAZENICE SMRKU – pěkné
zakořeněné sazenice les−
ních stromků, výška 35–45
cm, cena 10 Kč/ks, tel.:
728553330. RR 20651
ROTAČKU PZ 165, velmi
dobrý stav. Cena 11.000
Kč; obraceč sena nesený
PZ, pracovní záběr 6,20 m,
cena 23.000 Kč; rotačku
PZ 185 cena dohodou. Tel.:
724003512. RR 20669
ZAHRADNÍ traktor, kultivá−
tor MS07 IN + tech. prů−
kaz., vozík VARES 350−7 +
tech. osvědčení, pluh SVO,
rotační kypřič, telefon
603827140. RR 20680
PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté stropní
panely 6 x 1 m, dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň a
okolí. Možnost naložení a
zajištění dopravy. Tel.
603383211. PM 20024

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak,
cena
dohodou.
Tel.
604867469 PM 20025
PRODÁM voznice na
podvozku 2.000 až
6.000 litrů plastové
nebo
pozinkované.
Velmi levně. Možno i
sací s vývěvou. Tel.:
604589329. RR 20026

HELIGONKU Wellmeister−
GCF – 4000 Kč, piánovou
harmoniku Barcarale – 80
basů – 2000 Kč. Tel.:
607736814. RR 20691
PRODÁM sazenice jahod –
pěkné: Karmek, Asia, Rum−
ba, Honey, Vendi …8
Kč/ks. Prodám jablka: On−
tario, Rubín, Melodie, Bo−
hemia Merlos … 15 Kč/kg.
J. Novák, Plzeň, Květná ul.,
Tel.
po
19.
hod.
728684164 PM 20115
PRODÁM IBC nádrž
1 000 litrů, k odběru v
Klatovech,
tel.:
722660668. Rozměry:
120x100cm, výška
120cm. Cena
od
1.600 Kč. RR 20027

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vyso−
kou výhřevností a dobou
hoření. 1000 kg = 4 000,−
Kč. V Plzeňském kraji do−
prava
zdarma.
Tel.
604575136. PM 20001
VOJENSKÉ věci – celty
atd., tel.: 776606102 – po
20. hodině.
PRODÁM stavební vrátek,
hobby protahovačku, pře−
vodovku na míchačku –
dohoda, Tel. 607174145
PM 20126
PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 5−
6 m x 3 m x 3 m – více ku−

sů, vnější opláštění – jem−
ně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblože−
nou palubkami. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k okam−
žitému používání. Zajištění
dopravy na místo určení.
Tel.: 604867469. PM
20023
PRODÁM levně dámské
oblečení větších velikostí,
Plzeň, Tel. 732237670 PM
20129

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenské−
ho muzea okupace a osvo−
bození západních Čech vo−
jenskou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kordí−
ky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacá−
ky, šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.

KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím
též věci z pozůstalosti –
nábytek, obrazy, chromo−
vé lustry a lampičky, šav−
le, bajonety, vzduchovky,
porcelán, sklo, hodinky,
odznaky, medaile a vyzna−
menání – civilní i vojen−
ské, pohledy, bižuterii,
mince, vánoční ozdoby.
Tel. 603872698 PM 20034
KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku − AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGON−
KU i v nálezovém stavu. Tel.
728209526. PM 20016
KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poškoze−
né, nekompletní. Koupím
starý nábytek – možno i vy−
klizení.
Děkuji.
Tel.
721127427. PM 20030
KOUPÍM tuto židli a tento
typ židlí. Chromový a
trubkový nábytek. Stav
nerozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80222

KOUPÍM různé před−
měty ze starého koloni−
álu, restaurace, obcho−
du, ordinace, kanceláře
nábytek, osvětlení, re−
klamní materiál – ce−
dule, nádoby, plechov−
ky, plakáty, flašky, a ji−
né. Vše staré, spojené
se Starým Plzencem:
pohlednice, foto, plaká−
ty, obraz a jiné. Tel.
603512322. PM 20007

POZOR
PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá a do−
bře zaplatí za plechové
cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené foto−
grafie do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 20087

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové
hrnce, hodiny na zeď, ho−
dinky na ruku, dětské ple−
chové a bakelitové hračky,
obrazy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé staré
díly na motorky, mopedy,
pionýry. Prostě vše, co se
Vám již nehodí. Platím ih−
ned – děkuji za nabídky. Tel.
605080878. PM 20013
KOUPÍM staré pivní láhve a
sklenice s nápisy pivovarů.
I jednotlivé kusy, děkuji
sběratel. Tel. 732170454.
PM 20080
Rozhled 11/2020

VZPOM
ÍN Á M E
VZPOMÍN
Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 21. 10. 2020
uplynulo smutných
10 let, kdy nás navždy
opustil milovaný pan

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, pokoj
a klidný spánek přát…
11. 11. 2020 uplyne
2. rok ode dne, kdy
nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a
pradědeček

pan Josef Sedláček z Klatov.

František Kupka
z Milenců.
S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodi−
nami.
RR 20684

Život jde dál, jen bo−
lest v srdci a vzpomín−
ky zůstávají.
Dne 23. 11. 2020
vzpomeneme 5. smut−
ného výročí, kdy nás
navždy opustil pan

Bohuslav Forejt.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou spolu s námi. Manželka a děti
s rodinami.
RR 20662

Když zemřou rodiče, sluníčko zajde, v srdci
nám zůstane smutek a žal, na celém světě
těžko se najde, kdo by nás tolik miloval.
Dne 23. 11. 2020
uplyne 1 rok, kdy nás
opustila maminka, ba−
bička a prababička,

paní Vlasta
Vondrysková.
29. 10. 2020 uplynulo
17 let, kdy nás opustil

S úctou a láskou vzpomínají manželka Emi−
lie, dcera Jitka a syn Milan s rodinami, vnou−
čata, pravnoučata a ostatní příbuzní. Děkuje−
me všem za tichou vzpomínku. RR 20674

S láskou vzpomínají
manželka, děti Jarka a Vlastík se svými rodi−
nami a ostatní příbuzní.
RR 20629

A láska zůstala –
ta smrti nezná…
20. října 2020 uplynu−
lo 20 let ode dne, kdy
nás navždy opustil

pan Tomáš
Poustka z Lub.

paní Jarmila
Gruberová z Lub.

Kdo jste ho znali, vě−
nujte mu tichou vzpo−
mínku. S láskou stále vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.
RR 20666

Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění a ni−
kdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změ−
ní. Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
15. října 2020 uplynu−
lo 20 let ode dne, co
od nás navždy odešel v pouhých 52 letech

S láskou stále vzpomíná sestra a neteř
s rodinou.
RR 20667

Tak, jak z Tvých očí
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 2. 11. 2020 uply−
nul 1. smutný rok, kdy
nás navždy opustil náš
manžel, tatínek, děde−
ček a pradědeček,

pan Karel Mundl z Vrhavče.
RR 20671

Rodina Mundlova

pan František Hodek z Klatov.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. S lá−
skou vzpomíná manželka a dcery. RR 20658
Dne 11. 11. 2020
uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustila paní

pan Bohuslav
Vondryska
z Klatov.

Anna Hájková
z Mračnic.

RR 20652

Jak tiše žil, tak tiše
odešel, skromný ve
svém životě, velký ve
své lásce a dobrotě.
2. 11. 2020 uplynul 3.
smutný rok ode dne,
kdy nás navždy opus−
til náš drahý manžel,
tatínek a dědeček,

pan Václav Toman.
S láskou vzpomínají manželka, děti a vnuci.
RR 20657
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Jaroslava Zemana
z Pačejova.

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá…
Dne 23. října 2020
uplynulo 20 let ode
dne, kdy nás navždy
opustila naše drahá
sestra a teta,

tatínek, dědeček a
pradědeček,

S láskou vzpomíná
dcera a vnoučata
s rodinami, pravnou−
čata.

V neznámý svět jsi odešel spát, zaplakal
každý, kdo Tě měl rád.
Dne 3. 11. 2020 uply−
nulo 15 smutných let
od úmrtí našeho milo−
vaného manžela, tatín−
ka a dědečka, pana

S láskou a úctou vzpo−
míná syn Ladislav
s manželkou a vnuci
s rodinami. Děkujeme
všem za tichou vzpomínku.
RR 20660

Dne 3. 11. 2020
uplynul 1. smutný
rok, kdy nás opustila
naše maminka

Antonie
Rendlová
z Chvalšovic.
Dne 20. 11. 2020
uplyne 24 let od úmr−
tí našeho tatínka

Ladislava Rendla
z Chvalšovic.
S láskou vzpomínají
děti s rodinami.
RR 20601

7. 11. 2020 uplynou
smutné 3 roky, kdy
nás navždy opustila
maminka, babička a
prababička, paní

Růžena Kollerová.
S láskou stále vzpomí−
ná dcera Jitka a Růže−
na s manžely, vnučka
Alenka s dětmi a ostatní příbuzní. RR 20665
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VZPO M ÍÍN
NÁME
To jediné důležité v životě jsou stopy lásky,
které za sebou necháme, když odcházíme.
Dne 18. 11. 2020
uplynou dva smutné
roky, kdy nás opustil

pan Josef Žižka
z Křížovic,
rodák z Číhaně.

Jen kytièku na hrob Ti
mùžeme dát, pokojný
a vìèný spánek pøát.
Utichly kroky i Tvùj
hlas, ale obraz Tvùj
zùstane v nás.
Dne 22. 11. 2020
vzpomeneme 10. vý−
ročí úmrtí pana

Zdeòka Vohralíka z Janovic n. Úhl.
Stále vzpomínají manželka, syn Ladislav s ro−
dinou a sestra Dráža s rodinou. RR 20664

Jeho život byl naplně−
ný prací, které rozu−
měl, množstvím ko−
níčků, které ho těšily a řadou přátel a ka−
marádů, kteří dělali jeho život bohatší.
Pepíčku, moc nám chybíš. S láskou vzpo−
mínají manželka a synové s rodinami, sestra
Marie s rodinou.
RR 20661

Není smutnější den, než ten, kdy odejdou
Ti, co nám dali život a lásku.
5. 10. 2020 uplynul
3. smutný rok ode
dne, kdy nás navždy
opustila paní

Čas ubíhá a velká bo−
lest zůstává.
Dne 29. 9. 2020 uply−
nulo 7 let, kdy nás na−
vždy opustila paní

Marie
Thurnwaldová
z Předvojovic.
11. 11. 2020 tomu bu−
de již 40 let od úmrtí

pana Ferdinanda
Thurnwalda.
Za tichou vzpomínku a
modlitbu děkují děti
s rodinami a ostatní
příbuzní.
RR 20675

Anna Burešová
z Malechova.
Kdo v srdci žije,
neumírá…
23. listopadu 2020
uplyne 5 smutných let
ode dne, kdy nás na−
vždy opustil pan

Karel Zdeněk,
bývalý ředitel ZŠ
Nalžovské Hory.
S velkou láskou vzpomíná celá rodina a za
tichou vzpomínku děkuje i všem ostatním.
RR 20695

Oči se zarosily a zapla−
kaly bolem, když jsme
Ti, maminko, dávali po−
slední sbohem. Nebylo
Ti dopřáno s námi dál
být, nebylo na světě lé−
ku, abys mohla žít…
30. října 2020 uply−
nulo 22 smutných let
ode dne, kdy nás navždy opustila naše
drahá maminka a babička, paní

Maminko, odešla jsi
nám neznámo kam,
vzpomínky po tobě
zůstanou nám.
Dne 25. 11. 2020 to−
mu bude už rok, co od nás odešla paní

Dne 25. 11. 2020
uplyne 6. rok od
chvíle, kdy od nás
navždy odešel pan

Karel Bureš
z Malechova.
S láskou a úctou vzpomínají syn Slávek
a dcera Eva s rodinami.
RR 20692

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
Dne 11. 11. 2020
uplyne 1. smutný rok
ode dne, kdy od nás
navždy odešla paní

Jana Hřebcová
z Pihovic.
S láskou a úctou vzpomíná rodina a ostatní
příbuzní.
RR 20679

Magdaléna Petrmichlová z Lub u Klatov.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti
s rodinami.
RR 20656

Již není mezi námi, již
není slyšet známý
hlas, nám zůstalo jen
vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás
tolik rád.
Dne 19. 11. 2020
uplyne 5 smutných let
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Josef Smolař z Lub u Klatov.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodi−
nami.
RR 20685
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Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 10. října 2020
uplynulo 8 let ode
dne, kdy nás navždy
opustila paní

Milada
Kopačková

Jindřiška Rašková z Holkovic
u Horažďovic.
Vzpomínky krásné, maminko milá, Ty, která
jsi pro nás jen žila. Kdo poznal tě, ten měl
Tě rád, uměla jsi pomoci, potěšit i roze−
smát. Navždy budeš v našich srdcích.
Vzpomíná na Tebe dcera s celou rodinou.
Nikdy nezapomeneme!
PM 20130

Kdo v srdci žije,
neumírá…
Dne 6. listopadu
2020 uplyne 22 let od
chvíle, kdy nás při tra−
gické události opusti−
ly naše dcery

Irenka Vladařová
a Pavlínka
Vladařová.
Stále vzpomínají matka
Eva Vladařová, sou−
rozenci a rodina Petra
Vladaře z Řakomi.
RR 20698

a 11. listopadu 2020
tomu bude 7 let, co
za svojí družkou ode−
šel i pan

Václav Matějka
z Běšin.
Za tichou vzpomínku
a modlitbu děkuje ro−
dina Thurnwaldova.
RR 20676

V očích žal, v srdci žal, to nejdražší nám
osud vzal. V našich srdcích Tě stále máme,
není dne, kdy na Tebe nevzpomínáme.
Dne 7. 11. 2020 uplyne 2. rok od chvíle,
kdy nás opustil pan

Jaroslav Novák z Dolní Lhoty.
S láskou a úctou vzpomíná družka Milena a
celá rodina.
RR 20690
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Dne 19. 11. 2020
uplyne pátý smutný
rok, co nás navždy
opustil náš milovaný,

pan Pepík Hruška
z Kroměždic.
S láskou vzpomínají
manželka Jaruš a
dcery s rodinami.
RR 20686

Děkujeme za cestu,
kterou jsme s Tebou
šli, za ruce, za ruce,
které tolik pomáhaly.
Očím ses ztratil, ale
v srdcích zůstaneš
navždy… dědečku.
Dne 1. 11. 2020 uply−
nulo 6 smutných let
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan

Slavomír Jonáš z Nýrska.
S bolestí v srdci vzpomíná vnučka Pavla
s dětmi a ostatní příbuzní.
RR 20682

Dne 21. 10. 2020
uplynul druhý smutný
rok, kdy nás navždy
opustila paní

Marie Kubíková
z Klatov.
Dne 2. 11. 2020 uply−
nul druhý smutný rok
od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Ing. Václav Kubík
z Klatov.
Dne 13. 11. 2020
uplyne sedm let ode

1. 11. 2020 tomu byly
již tři roky ode dne,
kdy jsme se museli
s velkou bolestí v srd−
ci rozloučit s paní

Marií Preslovou
z Lub.
Děkujeme všem, kteří
si vzpomenou s námi.
S úctou a láskou vzpomíná rodina.

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo Tě
miloval, nikdy nezapomede.
Dne 5. listopadu 2020
uplyne 12. smutný rok
od úmrtí pana

Otomara Kiewega
z Nýrska.
Stále vzpomíná man−
želka Libuše, dìti
s rodinami a vnouèata.
RR 20694

Dny, týdny, měsíce
i léta plynou, ale ni−
kdy nezacelí tu ránu
bolestivou.
Dne 19. 11. 2020
uplyne sedmý rok od
chvíle, kdy nás navždy opustil náš manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

František Pressl z Malé Vísky.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku. S lá−
skou a úctou vzpomíná manželka, dcera
s manželem, vnoučata a pravnoučata.
RR 20702

dne, kdy nás navždy
opustil pan

Stanislav Doskočil
z Klatov.
Vzpomeňte s námi –
rodina.
RR 20711

18. listopadu 2020
uplyne 16 let ode dne,
kdy nás navždy opus−
til pan

Josef Rajtmajer
z Lub u Klatov.
Stále vzpomínají děti
s rodinami. RR 20696

Čas rychle ubíhá, ale
bolest v našich srd−
cích je stále stejně
hluboká…
7. listopadu 2020
uplyne 20 let ode dne,
kdy nás opustila naše
maminka, paní

24. listopadu 2020
uplyne rok ode dne,
kdy nás navždy opus−
tila paní

Květoslava Taušková ze Záhorčic.

Josefa Pirnerová
z Klatov.

S láskou vzpomínají děti s rodinami. Děku−
jeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
RR 20699

Za vzpomínku všem
děkuje rodina.
RR 20703

Rozhled 11/2020

KOUPÍM starou vzduchov−
ku. Po armádě a pohra−
niční stráži, maskované
oděvy, saka, čepici, rajtky,
vyznamenání za obranu
vlasti a za službu vlasti,
odznak NB, odznaky vzor−
ných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní odzna−
ky, odznaky vojenských
učilišť, automobilové od−
znaky, plakáty a jiná vy−
znamenání, těžítka ve for−
mě modelů děl, tanků, le−
tadel, letecké uniformy a
vše z pozůstalosti po pilo−
tech
apod.
Tel.
721730982. PM 20019
Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré do−
mácnosti, co bylo k deko−
raci. Motorky, moped, Pio−
nýr i jen díly na tyto moto!
A různé jiné věci, které již
nepotřebujete.
Tel.
737903420. PM 20014
VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou−
pím veškeré staré pojízdné,
nepojízdné veterány, motor−
ky, Pionýry, mopedy, moto
kola, vraky, torza i náhradní
díly – blatníky, rám, motory,
sedla, nádrže, plechařinu,
tachometr, řídítka, moto
helmu, plechovky od olejů
a různé jiné moto věci. Na−
bídněte. Tel. 605080878
PM 20015
KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním nataho−
váním, ale i jiné typy − Sla−
via, Stella, Haenel, Zbrojov−
ka. Dále koupím pivní lahve
s nápisy z 20−30 let, půllit−
ry, porcelánové podtácky.
Pivní pípu, stáčečku, paro−
ží, náramkové a kapesní
hodinky, rádia, mince, re−
klamní smaltované cedule,
moped Stadion−motory a
díly k němu, atd. Tel.
737903420. PM 20012
KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starou Babetu i ne−
pojízdnou, Škoda 120 M a
Škoda 130 M, Škoda 100,
nová zadní světla, aj. ná−
hradní díly, celé auto i
vrak. Též náhradní díly na
ČZ motocros, Jawa panel−
ku nebo kývačku, Simson i
nepojízdný. Návody na ob−
sluhu, katalogy, dobové
prospekty. Tel. 721730982.
PM 20020

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
motocykly a veterány, staré
bakelit. rádio Talisman, Phi−
lips, Telefunken aj. Hodiny,
hodinky náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Porcelá−
nové a kovové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do r.
1960. Vykoupím i celou
sbírku, nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel. 608979838.
E
m
a
i
l
:
antikvs@seznam.cz. PM
20059 PM + JČ
KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel. 603383211. PM
20028
NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP − RENOVACE −
(chromovaný, dýhova−
ný, selský), lustry, lam−
py, obrazy, hračky, ho−
dinky, vyznamenání,
odznaky, a jiné. Mož−
nost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel. 603512322
pavel.rejsek@se−
znam.cz. PM 20005

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy i pa−
nelové
cesty.
Tel.
736139113 PM 20029

KOUPÍM les i s pozemkem.
Jakékoliv stáří. Může být
malá výměra nebo neudr−
žovaný. Napadený kůrov−
cem
nevadí.
Tel.:
773585290. RR 20523
PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykoupí−
me vaši chalupu či chatu
v okrese Klatovy a Domažli−
ce. Podmínkou pouze vlast−
ní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 20046
KOUPÍM garáž v Klatovech
do 200.000 Kč, tel.:
721666440.
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PRODÁM 4 stavební
parcely v obci Bavorov,
40 km od Č. Budějovic
v nové zástavbě rod.
domů. Pěkné klidné
místo, 500 m od lesa,
inž. sítě na hranici po−
zemku (voda, plyn,
elektřina, odpad). 3 x
558 m2, 1 x 1108 m2 –
cena za 1 parcelu
470 000 Kč, Tel.
6 0 7 5 6 8 0 5 1 ,
702804913, e−mail:
v.bobr@sezbnam.cz,
PM20121

PRODÁM VW TRANS−
PORTER T6 2.0 TDI ,
150 Hp, R.v. 2016,
Koupený nový v ČR , 6
míst, serviska, cena
370.000
Kč.
Tel
604589329. RR 20023

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rá−
my, motory, blatníky,
staré technické průka−
zy a jinou technickou
dokumentaci aj. Přije−
du a zaplatím na mís−
tě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Tele−
fon: 603237242, e−
mail:
flemet@se−
znam.cz. RR 20369

KOUPÍM
jakýkoliv
funkční traktor i bez
SPZ. Tel.: 604589329
RR 20024
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Poděkování
Vřelé díky lékařům a sestřičkám Interny B
v klatovské nemocnici za úspěšnou léčbu,
ochotu a péči. Díky patří též kuchaři a jeho ko−
lektivu za výbornou dietní stravu.
RR 20670
V. Šrámek – Klatovy

SBÍRÁM starý vosk a svíč−
ky, které již nehoří – nemu−
síte nic vyhazovat, ale mů−
žete mi je darovat. Pište
na:
voskasvicky@se−
znam.cz. Můžeme se do−
mluvit na osobním předání
nebo zaslání poštou na do−
bírku. Děkuji za všechny
nabídky. Za větší množství
vosku a starých svíček vě−
nuji recyklovanou svíčku.
RR 20668
KOUPÍM tato křesla a
tento typ křesel. Chromo−
vý a trubkový nábytek.
Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80223

TAŽNÉ zařízení na jakýko−
li automobil, prodej –
montáž, www.e−taznezari−
zeni.cz, tel.: 775104121.
RR 20082
JAWA, ČZ STADION a
jiné. Koupím staré
československé moto−
cykly všech značek, v
jakémkoliv stavu i
jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti.
Slušné jednání. E−ma−
il: klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866. RR
20072
PRODÁM
Volkswagen
Caddy Live, 7 míst, r. v.
2005, obsah 1. 6 Mpi ben−
zin, najeto pouze 151tkm,
servisní knížka, 1. majitel,
servo, airbagy, el okna, kli−
ma, navigace, 7 míst, nová
stk a emise, cena:
115.000 Kč , Klatovy, tel:
723439518. RR 20704
PRODÁM Škoda Room−
ster, obsah 1.4 Mpi ben−
zin,r.v. 2008, 63 kw, najeto
135tkm, se servisní kníž−
kou, el okna, klima, ton.
okna, protokoly z německé
stk,nová stk a emise, ce−
na: 109.000 Kč, telefon:
723439518. RR 20705

PROSÍM, daruje někdo dů−
chodci funkční notebook?
Děkuji. Tel.: 728095358.
RR 20672
EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí a
budov (sila apod.) a výkup
železného šrotu. Tel.
604867469. PM 20027
Rozhled 11/2020

PRODÁM Fiat Panda r. v.
2009, obsah 1.1 benzin,
najeto 134 tkm, 5 dveří, 1.
majitel, el okna, servo,
centrál, 2 x klíč, ve velmi
dobrém stavu, nová stk a
emise, cena: 55.000 Kč,
Klatovy, Tel.: 723439518.
RR 20706
PRODÁM Peugeot 308
hatschback – krátká, 5
dveří, obsah 1.6 hdi, r.v.
2007 provoz 2008, grafito−
vá metalíza, el. okna, air−
bagy, servo, centrál, radio,
klima, TAŽNÉ, nová stk a
emise, cena: 89.000 Kč,
T.: 723439518. RR 20707
PRODÁM
Volkswagen
Caddy , r. v. 2009, 2. 0 +
CNG, benzin + CNG, ser−

visní knížka, 1. majitel,v
super stavu bez koroze,
servo, airbagy, el okna, kli−
ma, navigace, nová stk a
emise, cena : 115.000 Kč ,
Klatovy, tel: 723439518.
RR 20708
KOUPÍM Avia nosič kon−
tajnerů nebo Avia sklápěč−
ku, může být i v horším
stavu a bez stk, prosím
volejte nebo pište na tele−
fon: 723/439518. RR
20709
PRODÁM Peugeot 307
kombi, r. v. 2006, obsah
1.6 benzin, 80 kw, el okna,
servo, centrál, červená
metalíza, alu kola, klima,
nová stk a emise, KT, ce−
na: 72.000 Kč, TEL.:
723439518. RR 20710
KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI i bez STK nebo i bez
SPZ – dokladů. Koupím ja−
kékoliv moto Babetu, Ja−
wetu, Jawu CZ apod. i ne−

pojízdné. Děkuji. Tel.
605111671. PM 20031
PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální pře−
vodovka. Tel. 736139113
PM 20026
KOUPÍM DVOURYCH−
LOSTNÍ BABETU. Tel.
604589329. RR 20025

KOUPÍM Jawa Pionýr, Ba−
betta Stella nebo jiný mo−
ped i nepojízdné. Pro syna.
Přijedu, platím hotově. Tel.
724005187. PM 20070

HLEDÁM ženu k trvalému
vztahu. Já, štíhlý, zajiště−
ný, nekuřák, 56/179/72
s domkem a zahradou. Mé
zájmy: příroda, myslivost,
zahrádka, výlety. Tel.:
728160114 – jen SMS. RR
20650

JÁ 59 bych rád poznal že−
nu 55–60 let pro společné
soužití z okolí Sušice a
Klatov. Jen vážné nabídky.
Tel.: 723503889. RR
20677
POHODOVÝ, svobodný,
štíhlý 48letý hledá štíhlou
ženu i starší, která je taky
sama a chybí jí též něžný
dotek a pohlazení a hezké
popovídání u kávy. Můžu
namazat, namasírovat i zá−
da dopoledne. Uvítám
dlouhodobé schůzky bez
narušení soukromí. Dis−
krétnost zaručena. SMS
722512502 – DO, KT, Su−
šice, Horažďovice a okolí,
PJ, PM. RR 20678
41LETÝ, vyšší spor tovní
postavy hledá štíhlou ženu
na trvalý vztah. Pokud hle−
dáš lásku, věrnost a tole−
ranci, tak se budu těšit na
Tvoji
odpověď.
Tel.:
607720266. RR 20683

NAJDI muže v Bavorsku –
www.seznamkadobavor−
ska.cz – 702891012.
62/170 rozv., zajištěný,
hledá elegantní paní, velmi
dominantní ženu. Na krás−
né chvíle, život… souznění
duší. Pište prosím SMS –
odpovím všem. Tel.:
607293848. RR 20697
MUŽ po padesátce hledá
za účelem intimních hrátek
slečnu, maminu, babičku.
Finanční výpomoc možná.
Prosím
SMS
na
737805299. RR 20700
JÁ: NEKUŘÁK 50/181,
štíhlejší postavy, různé záj−
my – všechno hezké, co
patří k životu. Ona: Sympa−
tická, milá a veselá žena,
štíhlejší postavy do 49 let
(i s dítětem). Jestli jsi
z DO, KT nebo PJ a okolí a
máš zájem o seznámení,
budu rád za odpověď na
čísle 720486761 (SMS
i volání). RR 20701
45

MUŽ 75 let hledá přátelství
a lásku ženy z Rokycan,
Plzně a okolí. Tel.
732350261 PM 20122
HLEDÁM ženu, která by se
mnou odešla do Namibie.
Státní rentner 44 let. Pro−
dám barák, sbalím prachy.
Jiří Lédl, Rabí 140 PM
20123
POHODOVÝ 35/187 neku−
řák sportovní postavy hle−
dá štíhlou sympatickou
dívku 18−35 let k vážnému
seznámení, partnerku pro
život. Mám rád sport, kul−
turu, hru na kytaru, výlety.
Plzeň není podmínkou. Tel.
603164091 PM 20125
53LETÝ MUŽ z Plzně hledá
ženu do života. Jsem ne−
kuřák, mladšího vzhledu,
štíhlé postavy, 178 cm,
stále ještě věřím, že i v na−
šem středním věku se dá
zažít pohodový vztah. Tel.
739846564. PM 20110
35/185 nekuřák, hledá dív−
ku 16 – 19 let k vážnému
seznámení. Nekuřačku,
která také hledá par tnera
pro život. Mám rád filmy
s akční tématikou, kome−
die, horory a české filmy.
Rád cestuji, chodím na

procházky a navštěvuji
kulturní akce. Jsem ze
Středočeského kraje. Tel.
604969788, e−mail: loveh−
vezd@seznam.cz.
PM
20106

vážnou nebo bolavou ztrá−
tu, anebo někomu zbyteč−
ně osamělému, který již
přestal věřit ve spokojený
život. A jemuž ještě i po
šedesátce na sobě záleží
po stránce duševní ale i
FYZICKÉ, jenž o sebe dbá.
Dle možností turistika,
fotografování,
kultura.
Ocenila bych „srdce na
dlani“, které bych dokázala
opětovat. PJ, PM až po
Rokycansko, Staroplze−
necko, KT až po Přešticko.
Odpovědi prosím do re−
dakce nebo emailem: jo−
hanka.el@atlas.cz
PM20128

PŘÍJEMNÁ blond, 167/55,
I. D., hledá příjemného ka−
maráda, ne obézního, ne
problémového, na přátel−
ství a více. Pouze volat
okolo
oběda,
tel.:
775270251. RR 20681

KLÁŠTERKA – revize
komínů a kotlů.
Tel.: 604871028.
RR 20183
NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086.
RR 20077
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Drábková, tel.:
608117789. RR 20081

46

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme
– zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – po−
stavíme. Poté si můžete v
klidu užívat bezpečí vaše−
ho domova. Volejte:
733710319, pište: bez−
dek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.

KOUPÍM tento typ křesel
a nábytek do roku 1980.
Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80224

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980 a
bytové doplňky (lustry, lam−
py apod.) zdarma odvezu,
vykoupím,
zprostředkuji
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 80225

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ
PRÁCE – omítky, malířské
práce, betonování, kom−
pletní rekonstrukce byto−
vého jádra, obklady, dlaž−
by, bourací práce a další

se o rychlém jednání a so−
lidním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsí−
ce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 20050
KUPUJETE
NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezaplatíte
ani korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte
zdarma
na
800888957. PM 20052
ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí
rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
20083

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice,
Horažďovice,
Strakonice a okolí, bližší
info po tel.: 774079111.

HLEDÁM staršího pána –
manžela na pomocné prá−
ce na zahradě, zaplatím ih−
ned po skončení. Možnost
zdarma pobyt na chalupě.
Tel. 608135533
PM
20124
DŮSLEDKY mého worko−
holismu a zejména nedáv−
ná dvouletá šikana na pra−
covišti mi téměř zničily ži−
vot. Jsem žena 166/62 a
brzy mi bude 60 let. Empa−
tická a snad i sympatická a
celkem ještě i pohledná,
mladšího vzhledu, bývalá
pedagožka. Byla bych
vděčná za POSLEDNÍ
ŠANCI rovněž empatické−
mu, ale též i sympatické−
mu muži, který také prožil

práce dle domluvy. Plzeň−
sko, Klatovsko, Sušicko a
okolí. Rozumné ceny. Tel.:
721757399 nebo email:
zednicke.prace11@ema−
il.cz RR 90652

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako je−
diná realitní kancelář v Pl−
zeňském kraji Vám vyplatí−
me až 80 % kupní ceny va−
ší nemovitosti předem. Pe−
níze máte na účtu do 24
hodin. Neslibujeme – ga−
rantujeme. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
20051

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje vaši situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 20049

TOUŽÍŠ se se mnou odre−
agovat? Tel. 604737781
KŘI PM 20127

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte
Rozhled 11/2020

Rozhled 11/2020
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