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Milí čtenáři,
první prosincový
Rozhled se vám
dostává do rukou
ve chvílích, které
jsou pro svět za−
ložený na křes−
ťanských tradi−
cích těmi nej−
krásnějšími a nejvzácnějšími. Po−
slední listopadovou neděli začal Ad−
vent, období čtyř neděl a dvaceti
čtyř dnů, v nichž se připravujeme
na připomínku narození Spasitele,
narození člověka, který tak hluboce
ovlivnil dějiny lidstva jako nikdo
před ním a nikdo po něm. Období
hlubokého rozjímání, radostného
očekávání příchodu Spasitele, Syna
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božího, který svojí krví sňal viny
všech lidí, i těch, kteří žijí dnes i ješ−
tě nenarozených.
Pravdou je, že takto to dnes chápe
již málokdo. Určitě jen hluboce věří−
cí křesťané a lidé, kteří hledají smysl
života a správnost své cesty, po kte−
ré jdou. Pro všechny je to však ob−
dobí krásné tím, že se těšíme na
chvíle rodinného štěstí u stromečku
a chystáme dárky pro své nejmilej−
ší. Dnes je tohle krásné období těše−
ní se na Vánoce poznamenané pro−
bíhající pandemií nemoci, která do−
konale proměnila náš každodenní ži−
vot. Ani nyní, na počátku Adventu,
stále ještě nevíme, jak bude vypadat
situace s různými vládními zákazy
a omezeními v době Vánoc.
Zvlášť těžké je to pro starší z nás,
kterým v této době ještě více chybí
a bude chybět jindy běžný pravidel−
ný osobní kontakt se svými vnou−
čaty, s dětmi i s širokou rodinou.

Bude nám chybět častější setkávání
se a společné přípravy oslav, vybí−
rání dárků pro své nejbližší. Vyprá−
vění historek bratranců a smích se−
střenic. Nedivme se, že mnohý
z nás pak propadá depresi, úzkosti
a beznaději. Nejhorší dopady má ta−
to doba na nejslabší z nás. Na lidi
fyzicky nemohoucí, často upoutané
na lůžku, pro které pravidelné náv−
štěvy jejich blízkých jsou chvílemi,
na které se nesmírně těší a čerpají
z nich energii pro další, jinak bez−
útěšné dny. Mysleme na to, a i když
dnes nemůžeme osobně naše sta−
řečky navštěvovat, častěji jim volej−
me a pokud to jde, pokusme se
i o videohovory, o zapojení vnoučat
s jejich roztomilým povídáním o vý−
uce pomocí počítače, či pomáhá−
ním doma mamince s výrobou vá−
nočního cukroví.
Stejně jako rozdáváme radost
svým dědečkům a babičkám, mů−

žeme pomoci i sami sobě. Snažme
se udržet se i v této době co nejvíce
aktivní. Dodržujme svoje pravidelné
rituály. Ten nejdůležitější je úsměv.
Dát jím najevo tomu, s kterým sdí−
lím společný prostor, že si jej vá−
žím, že jej mám rád a jsem vděčný
za to, že mi pomáhá překonávat
tuhle hroznou dobu. Ranní objetí,
pusa na dobrou noc, společná ká−
va, poslech hudby, vyprávění si
o tom, co mě zaujalo v knize, ve fil−
mu, nebo co budeme dělat, až tato
doba roušková pomine – to vše
probouzí lásku, upevňuje vztahy,
posiluje zdraví a pomáhá nám pře−
konat všechny deprese.
Další Rozhled k vám přijde před Vá−
noci ještě jednou, již v době od 14.
prosince, a já vám zatím přeji pří−
jemné čtení a hlavně hodně sil v pře−
konávání všech nenálad a co nejvíce
hezkých předvánočních chvil.
Karel Bárta, šéfredaktor
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Vánoční dárky z Elektro
Efektu v klidu a bezpečí
Na Vánoce si každý z nás přeje udě−
lat rodině a blízkým alespoň malou
radost hezkým dárkem. Už přemýšlí−
te, čím letos obdarovat své blízké?
V prodejně, vinotéce či e−shopu
v Elektro Efektu můžete bezpečně a
v klidu pořídit krásné dárky pro ce−
lou rodinu.

4

Máte možnost například vybírat z vel−
mi široké nabídky elektro sortimentu.
Mezi nejoblíbenější patří nové smart
televizory s nejmodernějším zobraze−
ním a vlastnostmi − QLED, OLED, 4K,
8K – v mnoha úhlopříčkách. Jistě vás
zaujmou také dárky z mnoha pomoc−
níků v domácnosti, mezi kterými je

v současné době mimořádný zájem
o robotické vysavače, ale i o další po−
mocníky v kuchyni. Radost udělá i no−
vý elektrický holicí strojek, zastřiho−
vač vousů a vlasů, nebo v současné
době velmi potřebné čističky vzduchu
a digitální teploměry. Za každý nákup
nad 3.000Kč nyní od nás dostanete
jako dárek z naší vinotéky lahev kva−
litního vína z jížní Moravy, oblasti

OBCHOD l E-SHOP
l VINOTÉKA l
MONTÁŽ l SERVIS
WWW.ELEKTROEFEKT.CZ
Modrých Hor a u nákupu nad 5.000
Kč máte navíc dopravné ZCELA
ZDARMA.
S dárky z naší elektry či vinotéky nikdy
nešlápnete vedle. Dárky z Elektro Efek−
tu udělají radost i zaměstnancům 4
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4 a firemním partnerům. Neváhejte
a oslovte nás s vaší poptávkou!
Praktickým a velice oblíbeným dár−
kem jsou i dárkové poukazy, které
máme pro vás připraveny. Jsou vy−
robeny v krásném provedení (v hod−
notě 200 až 5000 Kč). Udělají vždy
radost a obdarovaný si může vybrat
z naší prodejny cokoliv dle svého vku−
su. Dárkové poukazy Elektro Efekt lze
zakoupit na našem e−shopu i na pro−
dejně a lze je uplatnit na nákup elektra
i sortimentu z vinotéky.
Pokud chcete jít tradičnější cestou,
doporučujeme navštívit naši vinotéku
s bohatým výběrem kvalitních morav−
ských vín od ověřených vinařů (Velké
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Pavlovice, oblast Modrých Hor). Naši
stálou nabídku tvoří ověřená vína růz−
ných druhů a chutí, nepřetržitě však
hlídáme kvalitu nabízených vín a zařa−
zujeme i nová vína, kde věříme, že vás
osloví a také zachutnají. K lahvím vína
nabízíme možnost dárkového balení
dle vašeho přání, nebo si můžete vy−
brat papírovou vánoční tašku.
V případě, že situace s pandemií ne−
umožní v dalším čase plně otevřít
naši elektru, nakupovat můžete i na−
dále bezpečně přes prodejní a vý−
dejní prostor jako doposud nebo
přes náš e−shop z pohodlí domova.
Naše vinotéka byla a stále je otevře−
na bez omezení.
(pi)
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999 000 Kč

340 000 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 m2,
celkem 23 718 m2.

Doporučuji osobní prohlídku.

& 734 319 302

1 399 000 Kč
St. pozemek (1018 m2), Milence, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji stavební poz emek o velikosti 1018 m2 na okraji
zástavby rodinných domů v obci Milence, 20 km od Klatov. IS: elektři−
na 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 důvodu
ochranného pásma v levé část pozemku – veškerá dokumentace a po−
volení k dispozici při osobní prohlídce. V místě obvyklá občanská vy−
bavenost, dostupnost do centra Klatov do 20ti minut. Na nemovitost
lze čerpat hypotéční úvěr, s kterým Vám rádi a zdarma pomůžeme. Do−
poručujeme vidět. Zajímavá nabídka.
& 734 319 301

Chata 2+kk/B ( 394 m2), ul. K Višňovce, Holýšov,
okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji zděnou slunnou chatu o dispozici 2+kk v Ho−
lýšově, okr. Domažlice. Chata o zastavěné ploše 17 m2 stojící na
vlastním pozemku o celkové velikosti 394 m2. V chatě se nachází
v 1.NP obývací pokoj s kuchyňkou, a v 2.NP ložnice s balkonem
a krásným výhledem do celého okolí. IS.: voda obecní vodovod,
el. 230V, topení: lokální tuhá paliva. Na pozemku stojí suché WC.
V okolních lesích výborné houbařské rybářské podmínky. Chata
se nachází cca 1km od centra Holýšova. Koupě nemovitosti je
možno financovat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
& 734 319 301
středkujeme. Doporučujeme!

G

1 899 000 Kč
2

RD 5+2 (233 m ), Milavče
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 233 m2
o zastavěné ploše 150 m2 v Milavčích, okr. Do−
mažlice. Nemovitost o dvou nadzemních podlažích
má dispozici 5+2 a je částečně podsklepena.
IS: voda: obecní vodovod, obecní kanalizace, el.
220/380V, plynofikace v komunikaci u objektu, vytá−
pění: ústřední tuhá paliva. Možno financovat hypo−
tečním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Zahrádka, chata se zahrádkou – Klatovy a okolí
Rekreační chata, voda podmínka, do 15ti km od Domažlic
Chalupa s vodou a elektřinou v Koloveč, Srbice, Blížejov
Rekreační chata u Hnačovského rybníka
Zděná či dřevěná chata – Babylon, Kout na Šumavě
Chalupa i k rekonstrukci Hartmanice, Sušice, Kašperské hory
Rodinný dům před rekonstrukcí Modrava, Srní, Prášily
Chalupa k trvalému bydlení Domažlicko
Rodinný dům Přeštice
Rodinný dům Horšovský Týn
RD v lepším stavu Stod, Chotěšov, Holýšov
Rodinný dům – Domažlice a okolí
Rodinný dům – Klatovy, Štěpánovice, Vrhaveč, Týnec
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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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1 190 000 Kč

G

1 250 000 Kč

Rodinný dům 3+1 (292 m2), Krukanice – Pernarec

RD/Chalupa 3+kk (1408m2), Hříchovice, Zahořany, okr. Domažlice

Nabízíme k prodeji rodinný dům o dispozici 3+1 na po−
zemku 292 m2 v Krukanicích – Pernarci, okr. Plzeň−sever.
I. NP: kuchyně, koupelna, WC, obývací pokoj; II. NP: 2 x
pokoj, komora. IS: obecní vodovod + kanalizace, elektři−
na 220/380V, topení: ústřední tuhá paliva, plynofikace na
hranici pozemku. Na dům dále navazuje zděná přístavba,
využívaná jako sklad uhlí. Možno financovat hypotečním
úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
& 734 319 303
Doporučujeme vidět!

Nabízíme k prodeji rodinný dům, chalupu s číslem popisným a vlastním
pozemkem o celkové velikosti 1408m2 v obci Hříchovice, nedaleko obce
Koloveč. V 1.NP domu se nachází kuchyně s obývacím pokoj, velký po−
koj, ložnici, koupel s vanou a vstup do sklepa a na půdu. V obou pokojích
je nová dřevěná podlaha. V 2.NP domu se nachází prostorné půdní pro−
story. Dům je částečně podsklepen cca z 1/3. Střešní krytina – tašky.
V druhé polovinu domu se nachází stodola a chlév. IS: el. 230/400V, vo−
da z vlastní studny (přivedena do kuchyně), topení – elektrická akumu−
lační kamna + lokální na tuhá paliva, kanalizace − obecní na hranici po−
zemku. Veškerá občanská vybavenost se nahází v Kolovči 6km od ne−
& 734 319 301
movitosti.. Doporučujeme.

G

2 099 000 Kč

Rodinný dům (847 m2), Merklín,
okr. Karlovy Vary
Nabízíme k prodeji rodinný dům na vlastním pozemku 847m2
v obci Merklín, okr. Karlovy Vary, 10 km od Karlových varů.
Dům má dispozici 4+1 a je téměř kompletně podsklepen. IS:
obecní vodovod, elektřina 220/380V, obecní kanalizace, tope−
ní: ústřední tuhá paliva. Na pozemku se dále nachází kolna. Ne−
movitosti nejsou zatíženy žádným zástavním právem a je mož−
no je financovat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
středkujeme. Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

2 500 000 Kč
St. pozemek (5 809 m2), Ústaleč, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 5 809m2 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 ko−
munikace. V místě běžná občanská vybavenost. Pozemek se
nachází na velmi klidném místě s krásným výhledem. Vhodné
pro milovníky koní, přírod či chovu domácích zvířat. Doporu−
čujeme osobní prohlídku.. Lze čerpat hypotéční úvěr,.
Vřele tuto nemovitost doporučujeme. & 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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Jednatel realitní kanceláře MÜLLER−REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o. Klatovy, Karel Müller konstatuje:

Češi opět vyhledávají chaty
a chalupy na prodej
V posledních letech, vzhledem ke
stále větším možnostem cestování
do zahraničí, si mladší generace
odvykly vyhledávat rekreaci v tu−
zemsku. A už vůbec ne chaty či
chalupy. Proč stále jezdit na jedno
místo, když svět je otevřený? Ale
pak najednou není. A tak všechno
má svá pro i proti.

Kde být stále na čerstvém
vzduchu
Právě v době, kdy vzhledem ke koro−
navirové pandemii musí mnoho lidí
zůstat doma a zrušit své plány na za−
hraniční cesty, se ukazuje, že návrat
k domovu nemusí být vůbec špatným

řešením. Chaty a chalupy v posledních
dvaceti létech jaksi „vyšly z módy“.
Jenže když pak v karanténě trávíte
krásný den v malém městském bytě,
uvědomíte si, jak by bylo skvělé mít
alespoň kousek svého trávníku. Kdo
má možnost být v této době na chatě,
chalupě, prostě na venkově, je na tom
podstatně lépe. Přece jen vynést si
práci na terasu či do zahradního altán−
ku, zahrát si s dětmi fotbal na jednu
branku, vymyslet překážkovou dráhu,
vás jednak pěkně fyzicky unaví, ale ta−
ké trochu psychicky nakopne. Určitě
víc, než pohled z okna či z malého bal−
konku na vylidněné město. Ale tak to−
mu může být každý týden, pokud se
rozhodnete koupit si chatu na venkově.

Neocenitelné soukromí

Cestování je poznávání
Dnešní doba přeje cestování. Levné
letenky, spousty penzionů a rekreač−
ních středisek, levné a stále více zlev−
něné nabídky. Poznávání je určitě
skvělá věc. Ale má i svá negativa. Po−
kud vyjíždíte každý týden s celou rodi−
nou, stojí to nemálo peněz. Musíte
stále balit a stěhovat všechny potřeb−
né věci. Nejen oblečení, ale i sportovní
potřeby, kosmetiku, lékárnu, případně
drobné potraviny, pokud jedete do
apartmánů bez stravování. To všech−
no však v případě chaty odpadá. Tam
můžete získat zázemí pro svůj odpoči−
nek. A nejen to. Můžete tam přestěho−
vat třeba na většinu léta svůj home of−
fice a trávit více času se svou rodinou.

Známé místo, známí lidé
Argumentem proti
zakoupení rekreač−
ní chaty či chalupy
bývá často větší fi−
nanční i časová zá−
těž ohledně péče
o vlastní nemovi−
tost. Ale na druhou
stranu, je to jako
s bytem v osobním
vlastnictví. Nedá−
váte peníze nikomu
jinému. Vlastnictví
nemovitosti přináší
ve většině případů
zhodnocení finanč−
ních prostředků, ne
8

jejich ztrátu. Takže investujete do
svého, staráte se o své. Naopak, jez−
dit na stejné místo se může proměnit
ve výhodu. Znáte místní obyvatele.
Víte, kde se dá nakoupit, na koho se
obrátit v případě žádosti o pomoc.
Děti se seznámí s místními a často
se budou těšit na víkendové kamará−
dy. A pokud si vyberete lokalitu s at−
raktivními turistickými cíli v okolí, bu−
dete mít o výlety na několik sezón po−
staráno. Je to přechodná základna
v čisté přírodě.

Mnoho chalupářů a chatařů si často
na svých víkendových příbytcích cení
nejvíce soukromí. I když pojedete do
jakéhokoli hotelu či penzionu, nikde
nebudete sami. Při opalování „nahoře
bez“ nehrozí pohledy nezvaných hos−
tů, při grilování budete mít takové zá−
zemí, jaké si vytvoříte. Pozvete si
hosty a budete s nimi trávit čas podle
svého, nerušeni cizími vlivy a osoba−
mi. Je pravdou, že když děti od−ros−
tou, nebude je ježdění na chatu s vá−
mi bavit. Ale, ruku na srdce, v urči−
tém období je přestane bavit trávit s
rodiči volný čas tak jako tak. To je
prostě běh života. Na druhou stranu
přejde zhruba deset let a na chatu se
vrátí se svými partnery a potomky.
Trávit volný čas cestováním po světě
je určitě zajímavé. Avšak většinou to
nejde každý týden. A tak především
pro obyvatele velkých měst se může
víkendový dům stát skvělým záze−
mím pro širokou rodinu a všechny
generace.

Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
Karel Müller – tel.: 602 145 068
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
tel.: 376 528 626
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
Rozhled 12/2020
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Dotaz čtenáře J. P.
Plzeň – Slovany:
Dobrý den,
jsem předseda výboru SVJ
a chtěl bych se zeptat, zda
můžeme v současné době
uspořádat shromáždění vlast−
níků jednotek a pokud ne, jak
máme postupovat, abychom
mohli přijmout potřebná roz−
hodnutí.

Odpověï advokáta:
Vážený tazateli,
jak nejspíš sám správně před−
pokládáte, v současné době, kdy
platí nouzový stav a v jeho rámci
vyhlášená opatření, řádným způ−
sobem shromáždění vlastníků ko−
nat nelze. Brání tomu usnesení
vlády č. 995 ze dne 8. 10. 2020
vydané podle krizového zákona,
které mj. zakazuje hromadné akce
konané v počtu vyšším než
10 osob ve vnitřních prostorech
staveb a v počtu vyšším než
20 osob ve vnějších prostorech.
Jsou zde stanoveny výjimky
mimo jiné pro schůze, zasedání
a podobné akce ústavních orgánů,
orgánů veřejné moci, soudů a po−
dobně, na shromáždění SVJ zde
však pamatováno není. U men−
ších SVJ si lze představit, že shro−
máždění by se za dodržení ome−
zení stanovených v tomto usnese−
ní vlády mohlo určitým způsobem
uskutečnit, tomu ovšem nyní
brání i další opatření přijaté
v rámci boje s koronavirem, a sice
usnesení vlády z 30. 10. 2020
č. 1113, které omezuje volný po−
hyb osob na území ČR, přičemž
účast na shromáždění vlastníků
neodpovídá žádné ze zde vyjme−
novaných výjimek.
Prvou možností, jak situaci ře−
šit, je samozřejmě uvažovat o od−
kladu svolání schůze do doby po
skončení nouzového stavu a do
skončení platnosti krizových
opatření.

Lze si však představit případy,
kdy takový odklad nebude možný.
Pro SVJ platí totiž zákonná po−
vinnost minimálně 1 x ročně svo−
lat shromáždění, přičemž z důvo−
du jarní vlny onemocnění COVID−
19 došlo u řady SVJ k přeložení
plánovaného jarního termínu ko−
nání shromáždění na podzim
a zůstává tedy v těchto případech
otázkou, jak zmíněnou zákonnou
povinnost naplnit.
Řešení však existuje. Na pomoc
si lze vzít ust. § 19 zák. č. 191/
2020 Sb., přezdívaného „lex
covid“. Toto ustanovení totiž
umožňuje, aby orgán právnické
osoby rozhodoval mimo své zase−
dání v písemné podobě nebo s vy−
užitím technických prostředků
i tehdy, nepřipouští−li to zaklada−
telské právní jednání. To v případě
SVJ znamená, že i tam, kde tzv.
hlasování „per rollam“ není ve sta−
novách výslovně upraveno, může
s ohledem na citované ustanovení
„lex covid“ být výjimečně usku−
tečněno. Pokud stanovy SVJ ne−
upravují podmínky takového
rozhodování, určí je jeho statu−
tární orgán, tedy výbor nebo před−
seda SVJ. Platí zde ust. § 1211
Občanského zákoníku, které říká,
že návrh na hlasování o určité
otázce musí obsahovat alespoň
návrh usnesení, podklady potřeb−
né pro jeho posouzení nebo údaj,
kde jsou uveřejněny a údaj o lhů−
tě, ve které se má vlastník jednot−
ky vyjádřit. Neurčí−li stanovy (zde
v našem výjimečném případě vý−
bor SVJ nebo předseda SVJ) delší
lhůtu, platí, že lhůta pro vyjádření
činní 15 dnů.
Pro předejití sporů o správnosti
postupu však doporučuji každé−
mu statutárnímu orgánu SVJ oslo−
vit svého smluvního správce s žá−
dostí o spolupráci na přípravě ta−
kového rozhodování. Lze předpo−
kládat, že profesionální správci
budou schopni jednotlivým SVJ
poskytnout odpovídající pomoc
a podporu, aby rozhodnutí mimo
shromáždění mohla být přijata
v plném souladu s právními před−
pisy. A rozhodně radím hlasovat
jen o tom, co nesnese odklad. Vý−
še uvedený postup není úpl−
ně vhodný např. pro hlasování
o investici do nové fasády domu.
Mgr. Radek Chaloupka,
advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého
a Mgr. Radka Chaloupky
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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 12/2020

– 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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Jezděte opatrně

Letošní bilance smrtelných nehod
v České republice je zatím zřejmě
i vlivem epidemické situace a nižší
intenzity dopravy lepší než v předcho−
zích letech. Přesto na našich silnicích
do konce října zemřelo už 402 lidí. Té−
měř 70 obětí letošních nehod byli
chodci, kteří jsou nejvíce ohroženi
právě v podzimních a zimních měsí−
cích, nejčastěji jsou přitom obětí ne−
pozorných řidičů osobních vozidel.
Mlha, námraza na silnici, zamrzlé před−
ní okno, ojeté pneumatiky a ranní roze−
spalost při dojíždění do práce či únava
po probdělé noci, to vše může být vel−
mi nebezpečná kombinace. V horším
případě vás může stát život, v lepším
jen doživotně zmrzačit. Při řízení mys−
lete i na chodce, které svojí nebezpeč−
nou jízdou můžete zabít, či zranit. Jez−
díte−li pravidelně ráno či večer po
okreskách (silnicích III. třídy) vinoucích
se mezi polnostmi a lesy od vesnice
k vesnici, dávejte velký pozor na přebí−
hající zvěř. Podle statistik ke srážkám
se zvěří dochází nejčastěji mezi 17. a
18. hodinou. Nezapomínejte ani na níz−
ké slunce v zimních měsících a častější
oslnění, na napadané listí a na náledí na
silnici v místech, která jsou i ve dne ve
stínu, nejčastěji při průjezdu v zalesně−
ných úsecích. Nejednoho z nás to již
vytrestalo. Stejně jako podceňování si−
tuace za horizontem, či za zatáčkou,
kam není vidět. Buďte k sobě tolerantní
a potlačujte svoji agresivitu. Ani nejzbě−
silejší jízda nestojí za úsporu deseti mi−
nut. Můžete za ni vy, nebo někdo, koho
máte rádi, zaplatit životem.
Pokud už máte smůlu a nevyhnete se
dopravní nehodě, nebo jste jejím svěd−
kem a chcete co nejefektivněji pomoci,
oceníte mobilní aplikaci Záchranka ve
vašem telefonu. Stačí jen přidržet tlačít−
ko a po pěti vteřinách je odeslána nou−
zová zpráva a informace o vaší poloze
a budete spojeni s operátorem linky
155. Perfektně sladěný systém složek
záchranné služby pak provede vše pro
to, aby vám zachránili život. Lepší je
však jezdit tak, abyste jejich schopnosti
nemuseli nikdy potřebovat.
(bá)
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Nejstarší perníkářka z Klatov
Asi nejstarší aktivní amatérskou perníkářkou na
Klatovsku, která už desítky let zdobí vlastnoručně
upečené perníčky, je paní Alena Skalníková z Kla−
tov. Příští rok jí bude devadesát let a ve své skoro
umělecké činnosti zdobení perníků stále pokraču−
je. Ještě nedávno jich na Vánoce bylo čtyři sta, le−
tos jich má být něco přes tři stovky.
Z počátku postupovala podle náročných starých
receptur. To znamenalo připravit těsto již v září, a to
ze žitné a pšeničné mouky, cukru a medu. Před

mnoho koncertů. Doba po sametové revoluci ji pře−
nesla nové možnosti cestování. Navštívila mimo jiné
Turecko, Tunis, Řecko a vydala se i do USA. Mezitím
se ještě stačila vzorně starat o zahrádku.

Z Klatov do světa a na Hrádeček
Počet malých, skoro uměleckých a navíc jedlých
skvostů se postupně zvětšoval, a proto posloužily
jako milé dárky známým a přátelům i do dalekého
Mexika, Anglie a Německa. Ohlas byl vždy uznalý a
obdivný. Na Vánoce se s perníčky roku 1989 paní
Alena dokonce vypravila do Prahy za Václavem Hav−
lem. Ten pravý dům na Rašínově nábřeží sice chvíli
hledala, ale nakonec zazvonila na správném místě.
Otevřít přišla švagrová Václava Havla, balíček pře−
vzala a slíbila, že ho určitě předá. Zanedlouho došlo
písemné poděkování Olgy Havlové s tím, že perníč−
ky ozdobily vánoční stromek na Hrádečku.

A co bylo dál?

Část letošní nazdobené kolekce.
vlastním pečením se pak muselo propracovat a při−
dat pak ostatní ingredience. Z rozváleného těsta se
vykrajovaly nejrůznější tvary a figurky. Část vykra−
jovátek je v podstatě archivních po mamince a další
paní Alena stále doplňovala kupováním na různých
trzích.

Vlastní zdobení
Ta výtvarně nejdůležitější fáze nastala po upečení.
Nejdříve bylo nutné připravit zdobící polevu. Ta kla−
sická je z práškového jemného cukru, bílku a citro−
nové šťávy. Správné konzistence se dosáhne až tak
po dvacetiminutovém ručním tření a už v tom bylo
kus umění. Nesměla být příliš hustá ani tekutá. Dnes
je to snazší, připravenou polevu lze již v práškovém
provedení objednat.
Problémy však ještě nekončí. Dosažení tenké
rovnoměrné linky kresby se paní Aleně podařilo
používáním polyetylenových sáčků s vhodně ustři−
ženým rohem. Sáček naplněný polevou se tak v ši−
kovných rukách proměnil v psací a kreslicí nástroj.
Vše tohle předchozí zvládne každá hospodyňka, ale
dokonalé vyzdobení ovládají většinou jen profesio−
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Paní Alena Skalníková z Klatov má stále jistou
ruku.
nálky. Tenká a nepřerušovaná linka vyžaduje
opravdu jistou ruku a dlouholetý cvik. Samotný
výraz kresby je pak dán osobitým nadáním zdo−
bitelky.

Paní Alena Skalníková dnes bydlí ve vzorně uprave−
ném nájemním bytě v Klatovech. Již delší dobu žije
sama a stále je nadmíru činorodá. Je výbornou ku−
chařkou a své umění využila i jako hospodyně na
zámku v Jemništi. Tam u majitele zámku Jiřího
Šternberka pracovala před lety celý rok. Paní Alena

Cesta ke zdobení perníčků
Paní Alena Skalníková je profesí uči−
telka mateřské školy. Ač klatovská ro−
dačka začínala ve Stříbře, poté půso−
bila na mateřských školách v Klato−
vech a okolí, později zastávala i pozici
ředitelky. Od této činnosti je velmi
blízko k výtvarným pracím. Zásadním
impulzem a inspirací byly kurzy neza−
pomenutelné klatovské učitelky Marie
Malánové. Mezi různými technikami
(zdobení kraslic, batikování, drhání)
bylo i zdobení perníčků. Jak se uká−
zalo, získané znalosti padly na úrod−
nou půdu.
Aktivity paní Aleny byly a zčásti ještě
jsou daleko rozsáhlejší. Od perníčků s velikonoční té−
matikou po nádherně zdobené kraslice. To vše jako
dárky pro radost přátelům. I ostatní ruční práce, jako
je pletení, šití, jsou vždy precizní. Dlouhá léta byla
členkou klatovského amatérského symfonického or−
chestru jako houslistka a také s ním absolvovala

si stále uchovává duševní svěžest a zájem o veřejné
a politické dění. Jako již mnohokráte předtím byla
i letos členkou volební komise.
Takže, paní Aleno, ještě další stovky ozdobených
perníčků a v rámci možností dobré zdraví.
Marie Míková
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, máme s manželem
v pronájmu byt na dobu neurči−
tou a skoro hned po začátku náj−
mu začali majitelé byt zkoušet
prodat. Okamžitě jsem si nastu−
dovala svá pravá, a zjistila, že
nájemní smlouva přechází na
nové majitele, tedy pokud vážně
smlouvu neporušíme, tak mi ma−
jitel (starý nebo nový) nájem vy−
povědět nemůže. Nicméně u jed−
né z prohlídek, které mimocho−
dem už několik měsíců v bytě
pravidelně probíhají s tím, že
majitelům pokaždé maximálně
vyjdeme vstříc, jsem se od rea−
litní makléřky dozvěděla, že
nový majitel nám bez problému
a v podstatě bezdůvodně může
smlouvu vypovědět. Existuje
prosím opravdu taková mož−
nost? Máme se čeho bát?
Předem moc děkuji
za Vaši odpověď!
Dobrý den, vypovědět platícího
nájemce rozhodně není taková ba−
nalita, jak hrozí makléřka. Pokud
jste se nedohodli s pronajímate−
lem ve smlouvě jinak, lze smlouvu
vypovědět pouze ze zákonem sta−
novených důvodů kdy:
Pronajímatel může vypovědět ná−
jem na dobu neurčitou v tříměsíční
výpovědní době,
a) poruší−li nájemce hrubě svou
povinnost vyplývající z nájmu,
b) je−li nájemce odsouzen pro
úmyslný trestný čin spáchaný
na pronajímateli nebo členu je−
ho domácnosti nebo na osobě,
která bydlí v domě, kde je ná−
jemcův byt, nebo proti cizímu
majetku, který se v tomto do−
mě nachází,
c) má−li být byt vyklizen, protože
je z důvodu veřejného zájmu
potřebné s bytem nebo do−
mem, ve kterém se byt nachá−
zí, naložit tak, že byt nebude
možné vůbec užívat, nebo
d) má být byt užíván pronajímate−
lem nebo jeho manželem, kte−
rý hodlá opustit rodinnou do−
mácnost a byl podán návrh na
rozvod manželství, nebo man−
želství bylo již rozvedeno,
e) potřebuje pronajímatel byt pro
svého příbuzného nebo pro
příbuzného svého manžela
v přímé linii nebo ve vedlejší
linii v druhém stupni.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman

Z historie lyžování
Nejen milovníkům bílé stopy je dobře
známo, že počátky lyžování sahají až
do starší doby kamenné. Už tehdy se
lidé začali snažit usnadnit si pohyb
po sněhu při lovu a následném trans−
portu úlovku.
Pomůckou pro snadnější chůzi v hlu−
bokém sněhu jsou od nepaměti sněž−
nice, které se připevňují na nohy a roz−
kládají tíhu člověka na větší plochu,
takže se méně zabořuje. Tradiční sněž−
nice mají dřevěný nebo proutěný rám
se síťovou výplní a koženým vázáním.
Podobně fungovaly i primitivní lyže,
což byly v podstatě ohoblované dřevě−
né fošny.
Zatímco severské národy se vydaly
cestou zdokonalování lyží, Chodové

po staletí zůstávali věrni svým vrbo−
vým sněžnicím. To se radikálně změ−
nilo v roce 1894, kdy trhanovský zá−
mek navštívil kníže Jan Nepomuk
František Harrach.
Mezi četnými dárky, které své neteři
hraběnce Marii Leopoldině ze Schön−
bornu, rozené Lobkowiczové, tenkrát
o Vánocích kníže Harrach přivezl, byl
i pár lyží, úplně stejných jako používali
poddaní na jeho jilemnickém panství
v Krkonoších. Když chodští sedláci
spatřili paní hraběnku prohánět se po
zasněžených pláních v okolí Tannaber−
ku na jejích ski, jak svým lyžím důvěr−
ně říkala, okamžitě rozpoznali výhody,
které lyže měly oproti jimi používaným
sněžnicím. Netrvalo dlouho a chodští

truhláři nestačili uspo−
kojovat zájemce o tuto
pro Chody převratnou
novinku. Ke všemu ješ−
tě mrákovský švec Jakub Sazama při−
šel s revoluční úpravou lyžařského vá−
zání tak, aby se lyže daly snadno upev−
nit i na tradiční chodské dřeváky.
Lyžařský boom se pochopitelně nevy−
hnul ani sousednímu Bavorsku. Tam−
ním skromnějším sedlákům ovšem na−
místo páru stačila lyže jediná. Zpočátku
si ji zhotovovali ze starých úmrlčích pr−
ken. Asi už správně tušíte, že se jednalo
o předchůdce dnešního snowboardu.
Lyžování se na Chodsku stalo jednou
z nejoblíbenějších zimních radovánek,
a tak ani založení prvního chodského
lyžařského spolku na sebe nenechalo
dlouho čekat. V domažlické restauraci
U Růže se dne 31. prosince 1905 ko−
nala ustavující valná hromada 4

Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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4 chodského lyžařského klubu Haski.
Pozvání přijal jako čestný host i Josef
Rössler−Ořovský, neúnavný propagátor
u nás do té doby neznámých druhů
sportovních disciplín a zakladatel prv−
ního ski klubu v Evropě mimo území
Skandinávie. Jeden ze zakládajících
členů, akademický malíř Karel Špillar,
navrhl do znaku spolku psí hlavu a pod
ní zkřížené lyžařské hůlky. Nápadná po−
doba se symbolem pro signalizaci
smrtelného nebezpečí měla veřejnost
upozornit na možná rizika, spojená
s lyžováním. Jen namátkou vzpomeň−
me například tragický osud Hanče a Vr−
baty. První významnou spolkovou akcí
bylo uspořádání dálkového lyžařského
běhu, který se zapsal do sportovní his−
torie pod názvem Chodská pětka.
Ořovský, nadšený sportovními výkony
chodských běžkařů, se okamžitě roz−
hodl získat je i pro jím nově propagova−
né disciplíny takzvaného alpského ly−
žování. Po důkladné rekognoskaci teré−
nu usoudil, že nejvhodnější lokalitou
pro uskutečnění jeho záměru bude v té
době řídce zalesněný kopec Koráb, ty−
čící se nad Kdyní. Bohužel zájemci
o alpské lyžování se po namáhavém
výstupu s těžkými dubovými sjezdov−
kami na nohou zdráhali pustit se s kop−
ce dolů v obavě, že je Ořovský bude
nutit výstup opakovat.
Ořovský na to reagoval unikátním ře−
šením. Najal několik chodských sed−
Rozhled 12/2020

láků s jejich volskými potahy, kteří přestálých útrapách houfně navraceli vynahrazovali si Chodové v lyžování
měli za úkol lyžaře, zavěšené na pro− ke klasickému lyžování, což také lépe severském. Na jaře roku 1923 zapo−
vaze, vyvléci na kopec. Těm se odpovídalo jejich vrozené konzervativní čali jejich borci s letní přípravou na
ovšem Koráb zdál pro jejich voly příliš povaze. O tom, že se alpský styl na zimní olympijské hry, které se měly
strmým a tudíž nebezpečným. Volili Chodsku masově neujal, svědčí i to, že konat následujícího roku ve francouz−
ském Chamonix. Skuteč−
proto poněkud delší, za−
nost, že nakonec z dosud
to však bezpečnější tra−
blíže neupřesněných dů−
su, vedoucí převážně po
vodů nebyl ani jeden
vrstevnicích. Když se
chodský závodník na
sjezdaři konečně po
olympiádu nominován, vy−
dvouhodinové
cestě
volala v regionu nebývalou
přes Branišov, Mezhole−
vlnu rozhořčení. Někteří
zy a Němčice vyvlekli na
příliš horliví členové místní
vrchol Korábu, byli tak
pobočky Národní jednoty
promrzlí, že je ani třice−
Pošumavské v Klenčí do−
tivteřinový adrenalinem
konce zvažovali možnost
nabitý sjezd nedokázal
podat
mezinárodnímu
rozehřát, a proto je mu−
olympijskému výboru pro−
seli pod kopcem třít sně−
testní petici. Naštěstí jim
hem, aby se jejich kon−
to pan farář Kostlivý z opa−
četinám vrátila dřívější
trnosti moudře rozmluvil.
hybnost. Značným vy−
Jedno prvenství v historii
čerpáním trpěli i samotní
lyžování se však Chodům
vlekaři a jejich voli, kteří
dokázali náročnou trasu Josef Rösslea−Ořovský (první zprava) byl prvním lyžařem upřít nedá. Tím je lyžařský
absolvovat nanejvýš tak v českých zemích. Když si pro svůj Bruslařský klub objedná− vlek, se kterým předběhli
val brusle, obchodníci ze Skandinávie mu s ohledem na název
dobu o více než dvacet let.
třikrát denně.
klubu (podle nich to byl Bruslar Ski club) přibalili i nabídku
Rozsáhlou reportáž o pů− „ski“. S bratrem Karlem je JRO vyzkoušel a v noci z 5. na 6. Ten druhý v pořadí s elek−
trickým pohonem byl uve−
sobení Josefa Rösslera− ledna 1887 na nich sjeli Václavské náměstí v Praze.
den do zkušebního provo−
Ořovského mezi chod−
skými lyžaři přinesl domažlický týdeník tam dodnes nenajdete nějaké význam− zu až v roce 1928 ve švýcarském Sva−
Posel od Čerchova v únoru roku 1906. nější horské lyžařské středisko s ales− tém Mořici.
Autor článku v něm smutně konstatuje, poň jednou pro zahraniční turisty atrak− „Haby vám to dycky dobře šlo,“ vám
do nového roku 2021 přeje z Dubové
že se Ořovského upřímná snaha neset− tivní sjezdovkou.
kala s úspěchem. Chodové se totiž po Co se nedařilo v alpském lyžování, Lhoty Vladimír Strnad.
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Obory vzdělání 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
65-51-H/01 Kuchař - číšník
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
36-67-H/01 Zedník
41-51-H/01 Zemědělec – farmář, se zaměřením na chov koní

Dvouletý obor vzdělání poskytující střední vzdělání
s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých oborů:
64-41-L/51 Podnikání
U oborů mechanik opravář motorových vozidel a opravář zemědělských strojů
zajišťujeme společně s firmou EvoBus Česká republika s.r.o. (výrobce autobusů Mer−
cedes), možnost zajištění absolvování odborné praxe a možnost získání stipendia až 3
000,−Kč/ měsíc ve školním roce. Po získání výučního listu možnost zaměstnání ve firmě
EvoBus Česká republika s.r.o.
Pro obory Agropodnikání a Opravář zemědělských strojů možnost získání stipendia
od těchto společností: ZOD Mrákov, Meclovská zemědělská, a.s., ZEAS Puclice, a.s.,
Štěpán Bečvář, Hyršov, Druhá Poběžovická, s.r.o.
V loňském školním roce (2019/2020) jsme vybavili dílnu pro ruční zpracování kovů
novými ponky a svěráky.
Škola je od roku 2018 Centrem odborné přípravy Ministerstva zemědělství. V letošním
roce jsme pořídili traktor značky DEUTZ FAHR o výkonu 210 koní. Traktor se zapojil
do podzimních prací zpracování půdy.
Pro tříletý obor vzdělání kuchař – číšník máme kvalitní pracoviště odborného výcviku – restauraci s ubytováním –
Penzion V Oboře v Horšově u Horšovského Týna, který provozují žáci pod vedením učitelů odborného výcviku.
Pro žáky tohoto oboru máme připravené výměnné odborné pobyty v zahraničí, barmanský a baristický kurz,
kurzy studené kuchyně, carvingu (vyřezávání ovoce), zpracování ryb, zpracování mléka na mléčné výrobky a další.
Dále žákům nabízíme kurzy autoškoly B, T, C, (dle oborů), základní kurzy svařování s možností rozšíření na
normu ČSN EN ISO 9606, vlastní Mateřské centrum, cukrářskou výrobu a vlastní penzion V Oboře, Malý
hospodářský dvůr s vlastními pozemky, výukovou stáj pro skot s výrobnou sýrů, kde se uskutečňují praxe žáků,
ubytování ve vlastním domově mládeže.

Kontakty:

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

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

a trubkovým laserem, vyzkoušejí si strojní obrábění, sesta−
vování jednoduchých dílů, svařování a práci s autogenem
a mnoho dalšího.
Cílem tohoto programu je zvýšit dovednosti a konku−
renceschopnost studentů na trhu práce a získání odborné
praxe v mezinárodní společ−
nosti. Studenti, kteří si zvolí praxi
ve společnosti EvoBus Česká re−
publika s.r.o., získají nejen mnoho
praktických dovedností, ale také
finanční podporu ve formě sti−
pendia. Talentovaní studenti, kteří
se ve společnosti dobře osvědčí,
mají možnost po ukončení studia
získat stabilní zaměstnání u per−
spektivní společnosti s nadstan−
dardními podmínkami.
Rok 2020 je díky pandemii COVID−19 pro všechny mimořádný.
Společnost EvoBus Česká republika na tuto situaci zareagova−
la flexibilně a ihned nastavila interní bezpečnostní opatření –
hlavní prioritou totiž zůstává zdraví všech zaměstnanců.

EvoBus česká republika s.r.o.
EvoBus Česká republika s.r.o.
Výrobní závod:
K EvoBusu 610, 345 62 Holýšov
Servisní a prodejní centrum:
Na Hůrce 211/10, 161 00 Praha
e−mail: kariera.evobus@daimler.com
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Využijte financování nového vozu ŠKODA s 0 % úrokem
+ POV za 125 Kč na vozy FABIA, SCALA, KAROQ, KAMIQ
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Úhlava, o. p. s., pomáhá farmářům
a řemeslníkům z Pošumaví
Téměř 3,5 roku trvá přeshranič−
ní projekt „Udržitelný venkov
v česko−bavorském příhraničí“
realizovaný obecně prospěš−
nou společností Úhlava a Úřa−
dem pro výživu, země−
dělství a lesnictví
Cham
(AELF
Cham), který
má za cíl pod−
porovat život
na venkově
prostřednict−
vím regionál−
ní produkce.
Hlavní myšlen−
kou celého pro−
jektu je jednak se−
známit
veřejnost
s drobnými zemědělci,
výrobci potravin a řemeslníky,
kteří provozují svoji činnost
v Pošumaví a v Bavorském le−
se, ale také vzájemnou spolu−
prací všech těchto aktérů pod−
pořit zdejší území.
Jak uvádí Helena Hnojská, ma−
nažerka obecně prospěšné spo−
lečnosti Úhlava, inspirace po−

chází od jejich bavorských kole−
gů z Chamu, kde již několik let
funguje spolek Landgenuss.
Jedná se o síť farmářů, výrobců
potravin a restauratérů, jejíž
vznik inicioval právě
Úřad pro výživu, ze−
mědělství a les−
nictví v Chamu.
Díky vzájemné
spolupráci mají
farmáři zaru−
čen trvalý od−
byt pro své vý−
robky, potravi−
náři a restaura−
téři zase levnější
vstupní surovinu,
navíc s garantovanou
kvalitou a původem. Z je−
jich činnosti tak profituje de fac−
to celý region. Zdejší krajina je
místními farmáři neustále udržo−
vaná, lidé mají práci a nejsou
nuceni odcházet do měst, na tr−
hu je dostatek kvalitních potra−
vin. Pro návštěvníky je připrave−
na ucelená nabídka od ubytová−
ní, přes dobré jídlo a pití, až po

Výukový program pro děti ze ZŠ Hrádek na Zahradě U Malíře v Myslovicích.
zážitky spojené „farmářskou“ tu−
ristikou, která má v tomto ven−
kovském regionu nezastupitel−
nou úlohu. Samozřejmostí je
společná propagace.
„U nás bohužel taková spoluprá−
ce moc nefunguje, každý spíš
vnímá toho druhého jako konku−
renci. To jsme tímto projektem
chtěli změnit a doufáme, že se

Společná exkurze českých a bavorských farmářů na zážitkovou dýňovou farmu Schreyer (SRN).

nám to alespoň trochu podaři−
lo“, doplňuje Hnojská. „Sami by−
chom to ovšem nezvládli, při−
spěli k tomu i naši partneři –
AELF Cham, MAS Cham, MAS
Pošumaví, MAS Aktivios, MAS
Radbuza a MAS Sv. Jana z Ne−
pomuku, ale také Asociace sou−
kromého zemědělství, Český za−
hrádkářský svaz (sdružení Klato−
vy) a další.“
Ti se průběžně podíleli na větši−
ně aktivit od začátku realizace
projektu. Doposud se v rámci
projektu podařilo připravit mini−
málně 30 jednodenních i více−
denních akcí, na kterých organi−
zátoři na celém území Pošumaví
a v okrese Cham různou formou
propagovali místní farmáře a je−
jich produkci. Ať už to byly ex−
kurze na farmy, dny otevřených
dveří, zážitkové programy pro
děti na farmách, jarmarky, trhy,
gastrovycházky, workshopy ne−
bo dovolenkové balíčky na far−
mách. Jednotlivé aktivity byly
vždy spjaté s probíhajícím roč−
ním obdobím a potravinami, kte−
ré jsou pro danou dobu typické.
„Nezapomněli jsme ani na řeme−
slníky, kteří neodmyslitelně patří
k venkovu. Uspořádali jsme na−
příklad v krásném prostředí nebí−
lovského zámku Zahradní 4

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky.
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4 slavnosti, kde se návštěvníci
seznámili s místními kováři, sklá−
ři, keramiky a také si na vlastní
kůži vyzkoušeli, co takové ře−
meslo obnáší. Prezentovat se vý−
robci mohli i v Německu, a to dí−
ky spolupráci s bavorskými kole−
gy. Inspirativní byl určitě Zelený
týden ve Furth im Wald či veletrh

sel, část byla věnována zpraco−
vání základních surovin – masa,
mléka, ovoce, zeleniny, byli−
nek… Nechyběla ani zahrádkář−
ská tématika nebo domácí pěs−
tování hub. Vše doplněno
o marketing a správnou propa−
gaci, bez které se žádný podni−
katel dnes již neobejde.
Další aktivitou pro−
jektu byl jazykový če−
sko−německý kurz,
kde se po dobu 2 let
mohli farmáři, ale i
další zájemci zdoko−
nalit v odborné kon−
verzaci s podporou
rodilých mluvčích. Ja−
zyková příručka a
slovníček se zeměděl−
ským zaměřením, kte−
ré díky projektu vznik−
ly, jsou stále pro pří−
padné zájemce k dis−
pozici na adrese Úhla−
va, o.p.s., Plánická
174, Klatovy.
Tyto publikace nej−
sou jediným tištěným
výstupem projektu. Ve
dvou jazykových mu−
tacích byla vydána
brožurka „Průvodce
regionálními produk−
ty“. Zde je uvedeno ví−
Kurz „Jak se stát kovářem“ s kovářem a podkovářem Janem Helíškem ve Strašíně.
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cestovního ruchu v Regensbur−
gu,“ uvádí Renata Harnová
Chvojková ze společnosti Úhla−
va, o.p.s.
Nedílnou součástí projektu byly
i vzdělávací akce zaměřené na
témata vztahující se k venkovu a
možnostem, jak zde začít podni−
kat. Část aktivit se týkala řeme−

ce než 70 producentů z Pošu−
maví a Bavorského lesa, kteří
přímo na farmách a v obchůd−
cích nabízejí širokou škálu svých
výrobků nebo výrobků od svých
kolegů. I tuto brožurku si v sídle
Úhlavy můžete vyzvednout nebo
v elektronické podobě stáhnout
na www.uhlava.cz. Vzhledem
k tomu, že se stále objevují noví
a noví farmáři a řemeslníci, infor−
mují o nich veřejnost na nově
vzniklých facebookových strán−
kách
(udrzitelnyvenkov)
a
www.poznejvenkov.uhlava.cz.
Kromě toho tu zájemci najdou
pozvánky na akce pořádané
Úhlavou i dalšími zapojenými
partnery, různé tipy, rady a re−
cepty, vše spojené s regionální
produkcí. V jejich pořádání hod−
lají partneři pokračovat i nadále.
„Jsme moc rádi, že se do aktivit
zapojila celá řada subjektů – fa−
rem, podniků, spolků, restaurací,
ale i malých drobných podnika−
telů z obou stran hranice – které
se na počátku realizace znaly jen
sporadicky, a které se nebály
s „konkurencí“ podělit o své
„nou−hau“. Zdá se, že i u nás se
začíná „blýskat na lepší časy“ a
vzájemná spolupráce je opravdu
možná“ uzavírá Helena Hnojská.
(pi)
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Do šumavského jezera Laka
se po 50 letech vrátili pstruzi
Jak oznámili hydrobiologové Biolo−
gického centra Akademie věd ČR, po
padesáti letech se do jezera Laka
v Národním parku Šumava samovol−
ně vrátili pstruzi. Jejich návrat svědčí
o tom, že se zlepšila kvalita vody v je−
zeře a že se celý ekosystém přiroze−
ně zotavuje z těžkého období, způso−
beného kyselými dešti, ale i suchem.
V jezeře a v jeho přítoku se už opět
vyskytují desítky pstruhů obecných,
v potoce pod jezerem žijí rovněž
vranky obecné.
Od padesátých let 20. století sužovaly
Šumavu kyselé deště, které výrazně
změnily chemické složení vody v jeze−
rech a zapříčinily vymření v nich žijí−
cích ryb. Díky tomu, že jihočeští vědci
je monitorují systematicky už téměř
čtyři desetiletí, mohou postupující pří−
rodní změny zaznamenávat takřka
v přímém přenosu. Se snížením emisí
škodlivin po roce 1989 došlo k snížení
kyselosti vody a postupnému zotavo−
vání ekosystému. Studie z let 2005–
2010 pak potvrdily, že pstruzi obecní a
vranky obecné se vyskytují v Jezerním
potoce vytékajícím z jezera Laka.
„Před deseti lety jsme zaznamenali, že
jednomu pstruhovi chybělo už jen pře−

konat hráz,“ říká hydrobiolog Jaroslav
Vrba z PřF JU a BC AV ČR. Nynější vý−
zkum prokázal, že pstruzi už hráz pře−
konali. „Cestu jim patrně usnadnily
bobří hráze, díky nimž došlo ke zvýšení
hladiny a vytvoření bočních přelivů,“
vysvětluje koordinátor průzkumu Petr
Blabolil z Biologického
centra AV ČR.
Hydrobiologové zjistili
výskyt dospělých pstru−
hů těsně před třením
v pravostranném přítoku
jezera, téměř žádné pak
v levostranném, kde je
voda přirozeně kyselejší
a podmínky nepříznivěj−
ší. Počet pstruhů v jeze−
ře se kvůli ztíženým
podmínkám odlovu nepodařil přesně
určit, odhaduje se na desítky. „Pstruzi
čile kolonizují jezero a stalo se tak
pravděpodobně přirozeně, což je zcela
unikátní. Nejvíce nás ale překvapilo, že
se v pravostranném přítoku i třou.
Místní populace by tak mohla být úplně
nezávislá,“ říká Jiří Peterka, vedoucí
oddělení ekologie ryb a zooplanktonu
BC AV ČR.
Zjištění výskytu letošních pstruhů pak

Odlov v Jezerním potoce. Foto Jan Hlaváč
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dokazuje, že mladí jedinci zůstávají po
vykulení v drobných odbočkách pravo−
stranného přítoku kvůli úkrytu a potra−
vě, a – byť jsou extrémně citliví na kva−
litu vody – zdejší podmínky, zejména
chemické vlastnosti vody, jim umožňují
přežívání. „Můžeme prohlásit, že po

Pstruh obecný. Foto Luboš Kočvara
mnoha desetiletích máme v České re−
publice zase ledovcové jezero s při−
rozenou rybí obsádkou,“ dodává ichty−
olog Milan Muška z BC AV ČR.
Průzkum prováděli vědci dva dny. Pou−
žili k tomu šetrné techniky – odlov po−
mocí elektrického agregátu, který ryby
pouze na krátkou chvíli omráčí, a odběr
vzorků environmentální DNA, jejichž
analýza umožňuje z vody zjistit vše ži−
vé, co se v daném místě vyskytuje.

U ryb zjišťovali jejich velikost, hmot−
nost a pohlaví, odebírali také několik
šupin pro určení věku a pro další gene−
tické analýzy i malou část ploutve. Tyto
analýzy by měly poskytnout informace
o původu pstruhů a složení rybího spo−
lečenstva. Na jezero se badatelé vrátí
na jaře, aby ověřili, zda se tu vyskytuje
plůdek a zda je tak populace pstruhů
zcela nezávislá na migracích z dolních
toků.
Kromě pstruhů obecných vědci zazna−
menali v potoce necelé tři kilometry
pod jezerem také výskyt vranek obe−
cných, které se v Česku řadí na Červe−
ném seznamu mezi zrani−
telné druhy. Tyto malé
rybky zatím do jezera ne−
pronikly, protože nepřeko−
naly hráz nebo jinou bari−
éru v Jezerním potoce.
V mělké části jezera žijí
též lahvenky velké, což je
koloniální nálevník, který
vytváří pod vodou nápad−
né slizové koule. Poprvé
tohoto živočicha objevili
na Šumavě českobudějovičtí hydrobio−
logové v říjnu minulého roku při prů−
zkumu Prášilského jezera. V okolí jeze−
ra Laka je dále znatelná činnost bobra,
který se zabydlel na pravém břehu, kde
si upravuje svůj hrad. Aby se lépe do−
stal ke dřevinám na březích, na hrázi
ucpává výtok z jezera a tím zvyšuje hla−
dinu vody.
Mgr. Daniela Procházková,
Biologické centrum AV ČR

Průzkum v jezeře Laka. Foto Jan Hlaváč
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Zlatá Banka nabízí
výhodný výkup zlata
Chcete získat rychle hotovost za Vaše
zlato či stříbro? Navštivte Zlatou Banku!

Vzhledem k ekonomické situaci ve
světě, kdy se řada investorů uchylu−
je k uchování finančních prostředků
ve zlatě, cena zlata stále roste. Proto
nyní nastal ten správný čas pro je−
ho zpeněžení. Prodejem starých ne−
potřebných zlatých šperků, zub−
ních korunek, hodinek apod.
můžete získat zajímavý finanč−
ní obnos, který Vás zaručeně
nadchne, a to se přeci vyplatí.

jisti, zda je pro Vás prodej starožit−
ných šperků, poničených šperků či
dalších výrobků ze zlata výhodný,
přijďte se nezávazně informovat do
Zlaté Banky. Diskrétní prostředí je
zde zaručeno a ochotný personál

Výkup zlata a stříbra
za výjimečné ceny
Zlatá Banka vykupuje veškeré
zlaté šperky, zubní korunky, ho−
dinky, tabatěrky, slitky, odlitky
či mince. Pokud si nejste jistí,
zda lze i Vaše předměty vykou−

Vám rád poskytne odborné po−
radenství a informace o aktuální
ceně výkupu zlata.

Nemějte žádné předsudky,
je to zbytečné
pit, není nic jednoduššího, než se
zajít poradit s odborníkem. Naši
speciálně proškolení zaměstnanci
Vám poskytnou kvalitní poradenství
a na místě dokáží během krátké
chvíle určit ryzost zlata a navrhnout
Vám tak i výkupní cenu. Zlatá Banka
samozřejmě vykupuje i stříbro. Po−
kud bude výkup možný a Vy budete
souhlasit s cenou, vyplní se krátký
formulář a ihned na místě získáte fi−
nanční hotovost. Jedinou podmín−
kou pro výkup je Vaše zletilost
a předložení dokladu totožnosti.

Spokojenost zákazníků
ukazuje na kvalitu služeb
Zlatá Banka má mnoho spokojených
zákazníků, a to především díky její
spolehlivosti, ochotě a odbornosti
zaměstnanců a také díky indivi−
duálnímu přístupu ke každému
klientovi. Jako jedna z mála také na−
bízí jedny z nejvyšších výkupních
cen zlata a stříbra. Pokud si nejste
Rozhled 12/2020

Spousta zákazníků, kteří do Zlaté
Banky přijdou, má prvotně řadu
předsudků ohledně toho, že nebude
možné vykoupit staré zubní náhra−
dy, poničené šperky či zašlé mince.
Takové zlaté předměty jsou podle
nich nevzhledné a tudíž nemohou
mít vysokou hodnotu. V konečné fá−
zi zjistí, že se jim výkup zlata či
stříbra vyplatí a jsou rádi za obdr−
ženou finanční hotovost. Nebojte se
proto přijít i s nevzhledným zlatem,
právě v něm se většinou ukrývá
skutečná hodnota.

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.
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Klement Gottwald na zájezdě
u našich západních sousedů
Po otevření hranic jsem jezdíval
na poznávací zájezdy se svou
ženou Mirkou, aby poznala také
kus Evropy. Dříve jsem se na za−
hraniční cesty vydával sám a vů−
či ní jsem tak měl dluh, který
jsem chtěl tímto splatit, protože
mě v předchozích letech pouště−
la na nejeden zájezd do ciziny.
Neměla obavy, že bych v zahra−
ničí zůstal a ona se tak v Rabí
musela starat sama o dvě děti
a mé staré rodiče.

Stokoruna s Gottwaldem vydaná v říjnu 1989 platila pouhých 15 měsíců, ně−
mecký směnárník na ní viděl ďábla.
zela směnárna, takže to žádný
problém být nemůže, říkali jsme si.
Na výměnu máme přece ještě če−
ské bankovky. Když jsme přišli do

směnárny, tak směnárník zrovna
vyplácel dvěma jihoamerickým in−
diánům přes 100 DM za nám ne−
známou bankovku. Podle jejich vý−

razu byli spokojeni a v sombrerech
a s kytarou vyšli na ulici.
Nyní jsem přišel na řadu já. Vytáhl
jsem tři zelené stokoruny s portré−
tem Klementa Gottwalda a nevěřil
jsem svým uším, když směnárník
vykřikl: „Nein, das ist Pfui Teufel!“
Na mou otázku: „Warum, denn?“
jsem obdržel stejnou odpověď.
Nevyměnil. Červený a dopálený
jsem vyšel na ulici a nezbylo nám
nic jiného než vyrazit bez marek na
stanoviště autobusu.
Celou cestu jsem o tom přemýš−
lel. Doma jsem zjistil, že autorem
bankovky byl slovenský malíř, gra−
fik a ilustrátor Albín Brunovský.
Nezdálo se mně, že by bankovka
byla nějak graficky špatná. Založil
jsem si jednu do své sbírky a
ostatní jsme utratili v rábské
Jednotě. Během několika dalších
týdnů byly tyto bankovky staženy
z oběhu. Na výraz v obličeji onoho
„germána−směnárníka“ nikdy ne−
zapomenu. Josef Tauchen, Rabí

Josef Tauchen
Do Mnichova, hlavního města
Svobodného státu Bavorsko, jsme
vyjeli hned v první polovině roku
1990 autobusem, který byl vypra−
ven ze Sušice. V kapse jsme měli
připravené „německé mařeny“, jak
se tehdy měně našich západních
sousedů běžně říkávalo. Koupili
jsme domů nějaký ten dárek, ně−
kolik pohlednic a nezapomněli
jsme ani na nějaké ty dobroty
u stánků. S průvodcem jsme nešli,
protože jsem ze svých dřívějších
návštěv Mnichova předpokládal,
že toto bavorské hlavní město již
dobře znám. Do města na jeho
centrální parkoviště jsme přijeli od
severozápadu. Poté, co jsem se
zorientoval, jsem ukazoval man−
želce jednu místní pamětihodnost
za druhou. Marky pomalu dochá−
zely, takže jsme se rozhodovali, co
dál. U hlavního nádraží se nachá−
26
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Jejím posláním se stalo
školství a zdravotnictví
Na první pohled útlá žena, kterou by ur−
čitě každý chtěl chránit. Kdo ji však zná
blíže, ví, že to nepo třebuje. Ač se to
možná nezdá, má energie na rozdávání,
umí jít za svým cílem a hlavně, je slušná,
přátelská a empativní. Řeč je o nově
zvolené hejtmance Plzeňského kraje,
kterou se 12. listopadu 2020 na další
čtyři roky stala doc. PaedDr. Ilona Mau−
ritzová, Ph.D.
Narodila se v roce 1959 v Chomutově.
Vystudovala pedagogickou fakultu v Plzni,
kde složila také rigorózní zkoušku. Později
získala titul Ph.D. a následně habilitovala
na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej
práce v Bratislavě. V roce 1992 založila a
následně vedla soukromou střední a poz−
ději i Vysokou školu v Plzni se zaměřením
na zdravotnictví, která se později stala
součástí Západočeské univerzity v Plzni ja−
ko Fakulta zdravotnických studií. Tuto fa−
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kultu vedla až do roku 2011, kdy byla zvo−
lena rektorkou Západočeské univerzity.
Po čtyřletém období v čele Západočeské
univerzity v Plzni opět vykonávala funkci
děkanky Fakulty zdravotnických studií.
Ilona Mauritzová v roce 2017 uspěla ve
volbách do Poslanecké sněmovny Parla−
mentu ČR, kde je také místopředsedkyní
Výboru pro životní prostředí, členkou Vý−
boru pro zdravotnictví a místopředsedky−
ní Podvýboru pro vědu a vysoké školy.
Nově zvolená hejtmanka Plzeňského kra−
je kromě hejtmanských povinností má ve
své gesci rezort zdravotnictví, dále bez−
pečnost, krizové řízení a marketing. Sku−
tečnost, že svoji funkci bere vážně, doká−
zala hned na počátku tím, že její první
hejtmanská cesta vedla do Sušické ne−
mocnice, kde je aktuálně potřeba stabili−
zovat situaci a najít řešení, jak nemocnici
zachránit.
27

I klatovská průmyslovka píše Ježíškovi
tanční výuka skončí, nelze jí ale upřít, že
Milý Ježíšku,
patřím sice do generace rodičů těch, otevřela ve školách nové praktiky, jak
kteří Tě v tomto období bombardují do− vzdělávací proces podpořit. Mně osob−
pisy, i přesto jsem se rozhodl Ti také ně se zalíbila možnost nahrávek výkladu
napsat. Nebude to dopis soukromý. vyučovacích hodin. Záznam je možné
Nebude to vlastně ani dopis můj. Chtěl pouštět opakovaně, zastavit a dohledat
bych Ti v něm tlumočit přání
Střední průmyslové školy v Kla−
tovech. Přání, která se v sou−
časné době nesou po polo−
prázdných chodbách a je tak
možné je lehce zaslechnout. To
je asi jediné pozitivum částeč−
ně osiřelé budovy. Naslouchat jí
a slyšet její prosby, které za
běžného provozu zaniknou
v hlaholu žáků, šoupajících židlí
a dusotu po schodech.
Střední průmyslová škola v Kla−
tovech v letošním roce čelí stej−
né výzvě jako školy ostatní.
Okem neviditelný virus provádí
doposud nevídané změny ve
vzdělávacím procesu. Alternovat Ředitel Střední průmyslové školy v Klato−
distanční výukou její prezenční vech Ing. Bohumír Kopecký.
podobu je pro odborné školy
těžké dvojnásob, neboť velké množství potřebné souvislosti, doplnit si poznám−
rozvrhovaných hodin probíhá při běž− ky, které se při hodině těžko stíhají psát
ném provozu v odborných laboratořích, apod. Zaznamenané hodiny je také
učebnách a dílnách pro odborný výcvik. možné v budoucnu použít jako jednu
S používaným vybavením, stroji, po− z forem doučování, případně mohou
můckami a měřicími přístroji je potřeba zprostředkovat účast v hodině i žákům,
dostat se do osobního kontaktu, který je kteří jsou nemocní. Pomocí výukové ko−
při vzdálené výuce možné jen obtížně munikační platformy Google Classro−
nahradit. V rámci distanční výuky se om, kterou ve škole používáme, je mož−
proto zaměřujeme především na teore− né snadno posílat žákům úkoly na pro−
tické kapitoly jednotlivých předmětů, cvičení. Kvůli distanční výuce testujeme
které je možné dálkově efektivněji vy− rovněž možnosti elektronické třídní kni−
učovat. Pro doplnění praktických dove− hy, která by při nasazení v běžné výuce
dností je potřeba co nejdříve umožnit usnadnila spoustu práce třídním učite−
žákům učebních oborů návrat do škol lům. Tlumočím tedy druhé přání naší
alespoň na hodiny odborného výcviku. školy, aby zkušenosti nuceně nabyté
Pro maturitní obory by bylo vhodné ob− distanční výukou dokázaly podpořit i vý−
novit prezenčně alespoň výuku praktic− uku prezenční.
kých cvičení z jednotlivých odborných Od března letošního roku byl kvůli epi−
předmětů. Závěrečné ročníky by se pak demii přerušen provoz naší školní jídel−
měly vrátit do škol jako první. To je první ny v Koldinově ulici. Tuto nečekanou a
přání, milý Ježíšku. Částečně se Ti již neplánovanou odstávku jsme se snažili
využít pro rekonstrukci suterénních pro−
podařilo splnit, za což děkuji.
Nebudu zastírat, že se těšíme, až dis− stor, která byla dokončena koncem lis−
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topadu. Jakmile to epidemiologická si−
tuace dovolí, začneme opět vařit, a to
nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale
i pro zájemce z řad veřejnosti tak, jako
tomu bylo před uzavřením. V příštím ro−
ce by měla školní jídelna projít poslední
fází stavebních úprav týkající se fasády
a terénních úprav dvorku. To se bude dít
již za plného provozu. Připojuji tedy třetí
přání, aby znovuotevřená jídelna měla
opět pro koho vařit a aby u nás všem
strávníkům chutnalo.
V současné době je více než dobře vi−
dět, že škola bez žáků je jako člověk bez
radosti ze života. Mým posledním přá−
ním je, milý Ježíšku, aby se do ní radost
co nejdříve vrátila a aby jí bylo každým
školním rokem více. Na začátek prosin−
ce jsme měli v plánu uspořádat tradiční

v první polovině prosince otevřeme dve−
ře alespoň pomyslně. Čekat na vás bu−
de inovovaná podoba našeho webu
spolu s podrobným popisem jednotli−
vých laboratoří, dílen a odborných a
specializovaných učeben včetně foto−
dokumentace. Budete tak moci přes ob−
razovku počítače nahlédnout do vnitř−
ních prostor Střední průmyslové školy
v Klatovech a dočíst se důležité infor−
mace o nabízených učebních i studij−
ních oborech.
Milý Ježíšku, děkuji Ti za to, že se po−
kusíš vymyslet, jak uvedená přání spl−
nit. Na oplátku Ti mohou naši autome−
chanici opravit vozidlo v případě poru−
chy, můžeš využít schopností našich
zámečníků a obráběčů. Žáci z oboru
Ekonomika a podnikání Ti pomohou

Střední průmyslová škola v Klatovech.
den otevřených dveří pro budoucí zá−
jemce o studium na průmyslové škole,
ale aktuální situace nám překazila plány.
Pokud to situace dovolí, pokusíme se
v nějaké upravené podobě uspořádat
den otevřených dveří v lednu. Chtěl
bych tímto všechny potenciální budoucí
průmyslováky a samozřejmě i jejich ro−
diče a známé pozvat na naše webové
stránky www.spskt.cz, kde pro vás

s účetnictvím, vyřizováním obchodní
korespondence a s propagací, strojaři
jsou schopni dodat výkresovou doku−
mentaci i 3D modely nových hraček pro
děti a elektrotechnici naprogramují a
zautomatizují Tvoje výrobní linky. Určitě
se spolu nějak domluvíme.
Za Střední průmyslovou školu
v Klatovech Ing. Bohumír
Kopecký, ředitel školy

Rozhled 12/2020

Rozhled 12/2020

29

Evropský týden odborných dovedností
v podání SOŠ a SOU Sušice
11. listopadu letos do Sušice
sice Martin na bílém koni ne−
přijel, zato se však uskutečni−
la on−line akce s názvem Mo−
derní pracovní příležitosti
pro žákyně a žáky v regionu
Sušicka, jež byla realizována v
rámci Evropského týdnu od−
borných dovedností.

ve všech sférách vzdělávání,
v odborné přípravě a v oblasti
sportu, mládeže a neformálního
vzdělávání.
Naše výše jmenovaná akce mu−
sela nakonec – oproti původní−
mu plánu – proběhnout pouze
ve virtuální podobě. Navzdory
této komplikaci jsme se snažili

Jedná se o iniciativu Evropské
komise, která se koná již od ro−
ku 2015 a jejímž cílem je vy−
zdvihnout to nejlepší z oblasti
odborné přípravy a ukázat veřej−
nosti, proč je odborné vzdělává−
ní chytrou volbou. V Česku ko−
ordinuje tuto iniciativu Dům za−
hraniční spolupráce, a právě
na základě jeho výzvy jsme se
do výše jmenované akce zapoji−
li. Za zmínku jistě stojí jeho
vzdělávací program Erasmus+,
jenž si klade za cíl zvýšit kvalitu
kvalifikací a dovedností, přičemž
podporuje spolupráci a mobilitu

osloveným účastnicím a účas−
tníkům zprostředkovat obsah
v plném rozsahu. Během příprav
jsme oslovili více než 30 firem
ze Sušicka i dalších regionů Pl−
zeňského kraje. Nemohli jsme
opomenout kontaktovat ani žá−
kyně a žáky ze základních škol
ze Sušice a blízkého okolí,
pro něž byla tato akce primárně
určena.
Na svátek svatého Martina bylo
umožněno všem zainteresova−
ným vybrat si libovolný ze tří sta−
novených termínů, připojit se
v příslušný čas k živému vysílá−
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ní, sledovat prezentace a v pří−
padě potřeby komunikovat
přes chat. Akce byla primárně
zacílena na naše spolupracující i
další firmy, jež nabízejí moderní
pracovní příležitosti, navazující
na obory, které se u nás vyučují.
Všichni byli informováni o učeb−
ních a studijních oborech,
z nichž si mohou u nás vybírat a
jejichž absolvováním by se
mohli o pozici ve vybraných fir−
mách ucházet.
Věříme, že hlavně žákyně a žáci
základních škol pochopili vý−
znam vzdělávání pro svou bu−
doucnost. Kladli jsme si totiž
za cíl vzbudit jejich zájem o vy−
učení se, případně složení matu−

Jedná se o Compo Tech Plus,
spol. s r. o., DOPLA PAP, a. s.,
EUROVIA CS, a. s., či Koramex,
a. s. Poděkování patří též Domu
zahraniční spolupráce za fi−
nanční podporu a za balíček
promo předmětů, jež byly využi−
ty jako odměny pro ty, kteří se
zapojili do průběžných soutěž−
ních aktivit v průběhu celé akce.
Výherkyním a výhercům tímto
ještě jednou gratulujeme a
děkujeme všem za jejich čas
a účast.
Pokud byste rádi navštívili naši
školu, ať už osobně, či virtuálně,
a doposud jste k tomu neměli
příležitost, rozhodně se vám ješ−
tě naskytne několik možností.

ritní zkoušky v oborech, které
jsou u nás nabízeny. Jsme na zá−
kladě zpětné vazby rádi, že jsme
řadě žákyním a žákům závěreč−
ných ročníků, kteří stojí před slo−
žitým rozhodnutím, kam se
po ukončení povinné školní do−
cházky vydat, pomohli při tomto
důležitém životním kroku.
Na závěr nám nezbývá než po−
děkovat firmám, které nám za−
slaly materiály k prezentaci a ak−
tivně s námi spolupracovaly.

Tou nejbližší bude bezesporu
další den otevřených dveří, jenž
se uskuteční 11. prosince 2020
a na nějž jste srdečně zváni.
V aktuální situaci nedokážeme
sdělit, jak proběhne, ale pokud
budete sledovat náš školní web
(https://www.sossusice.cz), škol−
ní Facebook, anebo školní In−
stagram, dozvíte se všechny po−
třebné informace s dostatečným
předstihem. Zůstaňte s námi! J
(pi)
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„Jsme školou pro život,
školou se 140letou tradicí,“
sděluje všem zájemcům o studium ředitelka SOU
v Domažlicích a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková
Své žáky připravujeme v této
náročné době formou distanč−
ního studia jak po teoretické,
tak i odborné a praktické
stránce tak, aby v této situaci
zvyšujících se požadavků na
trhu práce obstáli.
Ve všech řemeslných oborech
žáci získávají digitální dove−
dnosti, znalosti, schopnosti a
postoje, které mají obrovský
význam pro učení, práci i ak−
tivní účast na životě společ−
nosti. Vyučujeme s podporou
moderních technologií. U žáků
prohlubujeme potřebu rozvoje
v oblasti nových technologií na
pracovištích, potřebu neustále
se učit a přizpůsobovat se no−
vým a neustále se měnícím vě−
cem. U žáků rozvíjíme kreativitu
a podnikavost, podporujeme tý−
movou spolupráci, vedeme je
k odpovědnosti.
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Naši absolventi se
velmi dobře uplatňují
na trhu práce.
Máme jak studijní obo−
ry zakončené maturitní
zkouškou i tříleté obo−
ry zakončené výučním
listem. Výuka umož−
ňuje vzájemnou pro−
stupnost mezi studij−
ními a výučními obo−
ry. Letos jsme ve
spolupráci s firmou
Gerresheimer Hor−
šovský Týn otevřeli a
vyučujeme čtyřletý
obor mechanik seři−
zovač se zaměřením
Technologie zpraco−
vání plastů. Žáky to−
hoto oboru a zaměření
po celou dobu studia

podporuje formou stipendia fir−
ma Gerresheimer, žáci se ve fir−
mě uplatní jako seřizovači, pro−

Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě
Mgr. Zdeňka Buršíková.

NAVŠTIVTE DNY OTEVŘE−
NÝCH DVEŘÍ, které budeme
letos pořádat netradičně,
a to až v lednu. Ve venkov−
ních prostorách před budo−
vami škol v Domažlicích a
ve Stodě a přilehlými praco−
višti odborného výcviku Vám
učitelé ochotně poskytnou
veškeré potřebné informace
(za dodržení hygienických a
bezpečnostních opatření)
v Domažlicích a ve Stodě ve
čtvrtek 14. ledna 2021. Ve−
škeré informace o škole zís−
káte na webových strán−
kách www.soudom.cz.
cesní inženýři, technologové,
kontroloři aj
Změnu máme od příštího škol−
ního roku u čtyřletého oboru
Gastronomie, v kombinaci
L0+H, což znamená, že žáci se
přihlásí do čtyřletého oboru gas−
tronomie, vykonají přijímací
jednotné testy, ve třetím ročníku
si mohou udělat výuční list obo−
ru kuchař – číšník a pokračují do
čtvrtého ročníku, který zakončí
maturitní zkouškou.
Žákům ze základních škol na−
bízíme tříletý obor Prodavač,
který máme připravený ve
spolupráci se Západočeským
konzumním družstvem Sušice,
sítí prodejen COOP, odborný vý−
cvik by žáci vykonávali přímo 4
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4 na prodejnách ve svém nej−
bližším okolí.
Odbornost žáků rozšiřujeme
vzdělávacími kurzy. Máme ši−
rokou nabídku zájmové čin−
nosti. Vše jsme přesunuli na 2.
pololetí (na jaro) včetně další−
ho vzdělávání.
Přijďte, podívejte
se, ptejte se, volej−
te. Jen ten, kdo má
dostatek kvalitních
informací, se může
dobře rozhodnout!
Na závěr musím
zmínit náš obrov−
ský úspěch, které−
ho jsme dosáhli na
začátku října. Naši
žáci oboru elektro−
mechanik se umís−
tili na 3. místě Ro−
botické
soutěže
2020
vyhlášené
Plzeňským krajem
v rámci projektu
„Podpora odborné−
ho vzdělávání v Pl−
zeňském kraji“.
Letošního ročníku
se zúčastnilo 14 škol
z Plzeňského regio−
nu. Soutěž probíhala
kvůli pandemii Co−
Rozhled 12/2020

vid19 na dvou lokalitách a ve
dvou dnech v Plzni. Za naši
školu týmovou soutěž repre−
zentovali žáci SOU Domažlice
školy ve Stodě – Filip Stodola a
Tomaš Nádraský, žáci 2. roční−
ku oboru elektromechanik pro

Naši žáci Stodola Filip a Nádraský Tomáš, žáci 2. ročníku oboru
elektromechanik pro zařízení a přístroje, se sestaveným robotem
z Merkuru a Arduino na startovní čáře Robotické soutěže.
zařízení a přístroje. Ro−
bot byl z velké části se−
staven kovovými kon−
strukčními prvky staveb−
nice Merkur a osazen
elektronikou stavebnice
Arduino. Úkolem bylo
naprogramovat robota
tak, aby sledoval čáru
na připravené dráze
start – cíl a vyhýbal se
překážce předem defi−
novaných rozměrů. Roz−
hodovala rychlost. Ro−
bot projel dráhu do cíle

v čase, který nám vybojoval
úžasné 3. místo.
Ředitelka SOU
v Domažlicích a Stodě
Mgr. Zdeňka Buršíková

Příští Rozhled
vychází
16. 12. 2020
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Jak se vám bude dařit v roce BUVOLA
od 12. února 2021 do 31. ledna 2022

Vedle názvu znamení jsou uvedeny
roky narození, kterých se to týká.

la zaslouženě sklízet plody své svě−
domité práce. Je to dobrý rok pro
čerpání nových nápadů, energie a bu−
de se dařit i ve vztazích. Je to dobrý
rok na založení rodiny.
Nová situace (Koronavirus) může
přinést blokády a nerovnováhu ener−
gií. Vypadá to, že lidé narození ve
znamení Buvola novou situaci ne−
musí dobře snášet. Nesoulad v se−
xuální a citové oblasti může vyvolá−
vat frustraci a nespokojenost. Proto
je třeba věnovat se vztahům, mohlo
by dojít k rozchodu. Je nutné rychle
odhalit a odstranit příčiny problémů
a ne vše svalovat na druhé.

Rok 2021 = Rok Buvola

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

Co na Vás čeká podle Taoistické
(čínské) astrologie? Z prastaré čín−
ské astrologie vzešel před mnoha a
mnoha lety čínský horoskop. Má 12
různých zvířecích znamení, jejichž
nadvláda se obměňuje vždy po ro−
ce. Čínský rok se mění v průběhu
ledna – února. V roce 2021 nad ná−
mi bude bdít znamení Buvola.

Jak se bude dařit lidem
jednotlivých znamení
v roce 2021

KRYSA

1912, 1924, 1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Buvol si rozumí s Krysou (Myší),
proto se dá očekávat plodný rok
hlavně v pracovní oblasti. Práce je
Buvolova doména, proto energie Bu−
vola pracovní úsilí podpoří. Co se tý−
ká vztahů, dojde k ochlazení emocí,
proto budou lidé narození ve zname−
ní Krysy méně tolerantní a hlavně
myslet na sebe. Pokud se necítí do−
bře ve vztahu, hrozí jeho ukončení a
objeví se nové příležitosti.
Nová situace (Koronavirus) přinese
Kryse díky stádiu sebereflexe
schopnost odhalit včas překážky a
problémy, poznat jejich význam
a účel. Díky tomu bude schopna
Krysa snáze překážky překonat. Klid
a uvolnění získávají v této etapě ži−
vota na důležitosti.

BUVOL

1913, 1925, 1937, 1949, 1961,
1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Pro Buvola je to osobní rok, proto po−
zitivní a produktivní, ale až od naroze−
nin. Do narozenin může vládnout ve
všem nerovnováha a destrukce. V ro−
ce 2021 budou zrozenci v roce Buvo−

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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TYGR

Buvol je „pán Tygra“, proto hrozí, že
zrozence ve znamení Tygra zapřáhne
do práce a bude se zdát být nepří−
jemný. Bude ho nutit k věcem, kte−
rým se Tygr bude chtít
vzpouzet. Pokud se
podvolí, bude to
k jeho prospě−
chu. Asi bude
lepší nic nové−
ho v roce
2021 nezačí−
nat a spíše se
snažit udržet,
co máte. Jinak
hrozí problémy
a zklamání.
Nová situace (Ko−
ronavirus) – vypadá
to, že zrozenci ve zna−
mení Tygra si vzali ponaučení
a pochopili, že vše musí být v soula−
du s kosmickým řádem. Proto jste
na dobré cestě k řádu stvoření – na−
lezení smyslu. Věrnost, důvěra, spo−
lehlivost a cílený postup povedou
k zaslouženému vítězství. Víte, že co
zasejete, vše se stejnou měrou vrátí.

ZAJÍC

1903, 1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Ačkoli to tak na první pohled nevypa−
dá, Zajíc si s Buvolem rozumí. Jestli−
že nastanou potíže kvůli druhým, Zají−
covi vše dopadne dobře. I když bude
Zajíc více ustrašený než obvykle,
v pracovní oblasti i ve vztazích se mu
bude dařit. Je třeba počítat s potížemi
třetích osob, proto je dobré vážit

s kým a proč a raději se řídit heslem:
„Třikrát měř, jednou řež“ a to i v pra−
covní oblasti. Je dobré počítat se
zklamáním, protože nic nemusí jít tak
hladce a podle plánu.
Nová situace (Koronavirus) pro zro−
zence ve znamení Zajíce znamená
růst a prospěch týkající se i blízkého
okolí. Kdo poctivě a tvrdě pracoval,
tomu se blíží sklizeň, následuje čas
plodnosti a sběru, protože zrozenci
ve znamení Zajíce si vzali ponaučení
z uplynulého roku. Energie jsou
v rovnováze, což se začne nyní pro−
jevovat.

DRAK

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

Drak považuje Buvola za příliš po−
malého, a to mu Buvol vrátí tím, že
bude nutit Draka více pracovat, než
byl zvyklý. Drak nebude moci tolik
snít a díky zvýšenému pracovnímu
úsilí bude pro něho progre−
sivní a stabilní rok. Ve
vztazích se také bude
dařit.
Nová situace (Ko−
ronavirus) – Dra−
ci mohou doufat
v přírůstek ener−
gie a získání
schopnosti sle−
dovat události ze
správného úhlu.
Vytrvalost a sebe−
disciplina vás dove−
dou do cíle. Jedním
z poselství nové energie je
to, že se budete muset rychle
rozhodnout v některých záležitos−
tech, i když se vás budou zmocňovat
protichůdné emoce při zvažování al−
ternativ. Bude nutné si uvědomit, že
vždy je něco za něco. Ale je dobré,
že můžete důvěřovat své intuici.

HAD

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

Had si s Buvolem hodně rozumí,
proto rok 2021 bude výborný. Jen
není dobré být umíněný a myslet jen
na svůj prospěch. Sobeckost Buvol
nemá rád. Když budete dělat kom−
promisy, budete z toho mít prospěch
vy i ostatní. Spíše bude dobré se za−
měřit na práci a výsledky se dostaví.
Jen psychickou zátěž by neměl pře−

citlivělý Had přehánět. Je třeba najít
rovnováhu mezi zátěží a odpočin−
kem, jinak hrozí psychické problé−
my. Pokud Had vše ustojí, budou se
plnit sny, dařit v práci i ve vztazích.
Nová situace (Koronavirus) způsobí,
že přirozený řád věcí bude narušen a
omezena schopnost posuzování. Na
to je třeba dávat pozor a podle příslo−
ví –“Třikrát měř, jednou řež“ se v roce
2021 řídit. Může se stát, že budete
obklopeni různými formami svodů a
lákadel a lehce se tak stát jejich obětí.
Když zaznamenáte ztrátu orientace,
nedostatek fyzické a psychické ener−
gie, vězte, že to jsou příznaky, kdy je
třeba zvýšené opatrnosti v rozhodo−
vání a konání.

KŮŇ

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

I když si Kůň s Buvolem dobře ne−
rozumí, pořád to bude v roce Buvola
lepší než v minulém roce Krysy. Vše
půjde lépe, ale stejně by bylo dobré
krotit svůj temperament, zejména ve
vztazích. Buvol bude Koně nutit k tvr−
dé práci, a to Koně moc těšit nebu−
de. Tvrdohlavý Kůň by se raději pro−
háněl po lukách.
Nová situace (Koronavirus) může
znamenat nedorozumění, problémy,
které je nutné vyřešit. Mohou se ob−
jevit staré záležitosti, které jste pova−
žovali za vyřešené. I drobné problé−
my je nutné rychle řešit, aby se ne−
rozrostly do větších, hůře zvladatel−
ných. Čeká vás pravděpodobně ztrá−
ta energie, proto je dobré se dobíjet
z náhradních zdrojů energií (voda,
stromy, pohyb). Pokud jste na ně−
kom či něčem závislí, je nutné se
rychle závislosti zbavit.

OVCE

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

Buvol je protivníkem Ovce, proto
jsou tato znamení v opozici. Díky to−
mu to bude složité. Peníze nebudou,
je třeba být opatrný a snažit se udr−
žet, co máte. Tím půjde dolů i psy−
chika a v souvislosti s tím i morálka.
Bude nutné řešit nudné záležitosti a
dost možná se přihlásí ke kontrole
i finanční správa. Většina zrozenců
ve znamení Ovce má naštěstí pro ně
obchodní talent. Tím by mohli kom−
penzovat případné ztráty.
4
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4 Nová situace (Koronavirus) bu−
de představovat pro zrozence ve
znamení Ovce „noc“. Problémy bu−
de mít ten, kdo se nezbaví zatvrze−
losti, ztráty orientace, nedostatku to−
lerance. Pokud nastanou potíže, je
třeba jejich příčinu hledat v sobě, ne
svádět vinu na druhé. Sebepoznání a
tolerance jsou první kroky k nápra−
vě. Potom vám znova začne svítit
Slunce, jehož energie je rozhodují−
cím faktorem vůle.

OPICE

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

Opice si s Buvolem moc nerozumí.
Obecně lze říci, že Opice si rozumí
jen Drakem a Hadem, takže moc
kompatibilní s ostatnímu znameními
není. Kompenzuje to svojí bezsta−
rostností a drzostí, kterou jí dost lidí
odpouští, protože je většinou zábav−
ný společník. Ale na Buvola to ne−
platí a bude muset omezit své ambi−
ce. Do pracovního úsilí, do kterého ji
bude Buvol nutit, se Opice, jako
vždy bude snažit vyhnout a obejít to
tím, že se sama „pasuje“ do role
zprostředkovatele.
Nová situace (Koronavirus) by moh−
la zrozencům ve znamení Opice při−
nést štěstí a růst, protože Opice se
dokáží přizpůsobit nové situaci. „No−
vá doba“ jim zlepší jejich schopnost
být ve správný čas na správném mís−
tě. Je dobré se řídit spíše intuicí než
rozumem. Pokud se budete nacházet
ve stavu neustálé vnitřní nespokoje−
nosti, je nutné najít její příčiny. Upří−
mnost k sobě i druhým přispěje ke
zlepšení situace. Také je dobré zauj−
mout k nevyřešené věci nové stano−
visko než řešit neřešitelné.
1909, 1921, 1933, 1945, 1957,

KOHOUT 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Kohout si s Buvolem rozumí, proto
to bude velmi dobrý rok. Kohout bu−
de tvrdě pracovat, což se mu vyplatí,
i když asi až později. Ale ve vztazích
se bude dařit a budou se objevovat
nové příležitosti.
Nová situace (Koronavirus) pro
zrozence ve znamení Kohouta bude
znamenat novou energii k potvrzení
jejich záměrů a plánů. Posíleni ener−
gií Buvola se poženou vpřed za
svým cílem. Pokud zůstanete věrni
své věci se vší trpělivostí, vytrva−
lostí a snad i jistou dávkou tvrdohla−
vosti, podaří se vám překonat četné
překážky a problémy, včetně těch,
které ve vás vyvolávají „kousavé“
pochybnosti. Své úspěchy si však,
jako vždy, musíte zasloužit tvrdou
prací. Co se týká osobních vztahů a
cest, budete vystaveni zkouškám.
Pokud budete velkorysí, můžete do−
jít ke zdravému ukotvení v hmotném
těle.
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PES

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

Pes je stejně loajální jako Buvol. Na−
víc je Buvol sluha Psa. Na stejném
„pracovním hřišti“ si s Buvolem ne−
rozumí, proto se bude dařit spíše
o oblasti spekulací, na které Buvol
nemá. Buvol je dříč, Pes je se vším
rychle hotov a Buvol mu připadá
pomalý a tupý. Buvol bude mít ten−
denci narušovat soukromí Psa za
to, že jej Pes neuznává. Proto je do−
bré se snažit vyhnout dlouhodobější
práci (jen v tomto roce) a pracoval
spíše na „rychlých akcích“. Než se
Buvol vzpamatuje, bude hotovo.
To by mohlo přinést problémy ve
vztazích, protože pozornost Psa bu−
de Buvol odvádět a Psovi uteče
zatím partner/ka. Bude to stát více
energie, a proto je dobré se dobíjet
častěji, než je obvyklé, z náhrad −
ních zdrojů energie (voda, stromy,
pohyb).
Nová situace (Koronavirus) – Citliví
Psi by měli mít na paměti, že existu−
je zákon o příčině a následku, který
vás nutí k neustálé sebekritice a po−
suzování. Upozorňuje vás, že se vy−
platí své plány průběžně vystavovat
zkouškám a to vždy ještě před tím,
než uděláte nějaké závažné rozhod−
nutí. Novou situaci by bylo dobré
chápat jako výstrahu, ne jako ne−
štěstí, či pohromu. Je nutné se zba−
vit pocitu, že jste oběť a nespravedli−
vě potrestáni. Právě v krizi se nachá−
zí šance na záchranu. Uspějete za
podmínky, že se vám podaří dospět
k neutrálnímu a „vyššímu“ pohledu
na vaše problémy.

KANEC

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

Buvol je stejně jako Kanec loajální
ve vztazích, ale v pracovní oblasti si
nerozumí. Kanec je „bohém“ a umě−
lec, Buvol je dříč. Z toho vyplývá, že
Buvol bude po Kanci chtít, aby tvrdě
pracoval a nejen užíval. To bude pro
Kance užitečné, protože díky zvýše−
nému pracovnímu úsilí se objeví no−
vé pracovní možnosti, dost možná
i povýšení v zaměstnání.
Nová situace (Koronavirus) zname−
ná, že všechny problémy zvládnete
sami. Někdy to však můžete přehnat
a snažit se o násilné a samostatné
řešení. V takovém případě by ale šlo
o nedostatek sebekritiky, nebo příliš
vysokém sebevědomí. Pokud nasta−
nou problémy, znamená to, že je to
důsledek jednostranného postoje.
Je třeba se na vše dívat v celkových
souvislostech. Ke změně k lepšímu
je třeba změna myšlení, sebekritický
pohled do svého nitra, otevřít se na−
venek a mít více tolerance.
Všem přeji hodně štěstí, pohody
a zdraví. Stanislav Brázda
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Tajemné a záhadné místo s léčivými
účinky nedaleko Sušice? Možná ano.
která je přístupná i ve své dolní části
(samozřejmě ne pro veřejnost), dru−
hou údajně bývalá kostnice, přístup−
ná pouze v horní části, v níž byly
zrestaurovány fresky.
„Pokud budete mít štěstí, mů−
Nejasnosti kolem založení
prach, který pak opět usedal v pro−
žete tyto fresky vidět alespoň
kostela
storu. S úžasem hleděli lidé na ten
přes mříž. Ale pohled je trochu
děsivý. Bude na vás zírat oblud−
Z archeologických výzkumů vyplývá, zázrak zvláštního přemisťování kvád−
ný kostlivec s kosou a přesýpa−
že zdejší lokalita byla osídlena již v do− rů a kamení… Když zahřmělo a nebe
cími hodinami, který stojí na
bě železné. A stopy zanechali i bájní se otevřelo, všichni tvrdili, že uviděli
kamenném podstavci, tvoře−
Keltové, kteří nedaleko odsud vybu− Pannu Marii, Matku Boží, jak kameny
ném šesti kameny a jedním za−
dovali opevněné hradiště (Sedlo u Al− z Vůsí na Hůrku přenáší,“ dočteme
krývacím blokem v horní části
brechtic). Je tedy velice nepravděpo− se v publikaci Z podhůří Šumavy od
podstavce. Celkem běžný sym−
dobné, že by oblast dnešního Strašín− Jaroslavy Sucháčové a Ludmily Hro−
mádkové.
bol smrti. Jenomže kolem kost−
ska nechali zcela bez povšimnutí.
livce je celkem šest lebek a pod
S rozšiřováním křesťanství byly po−
ním zkřížené kosti. Tento sym−
stupně vytlačovány pohanské zvyky Záhadný důlek
bol se v moderní době používá
a božstva. Vznikaly nejrůznější sak− Jiná pověst rovněž vypráví o zjevení
pro velmi nebezpečné látky.
rální stavby (kapličky, kostely, boží Panny Marie, která se dotkla skály,
Mohl autor těchto maleb varo−
muka), které podle některých názorů z níž pak vytryskl pramen. I v dnešní
vat před něčím zlým, nebezpeč−
byly z více jak 90 % budovány v mís− době můžeme tuto stopu pozorovat, Cesta k zázračnému místu za kostelem.
ným či tajemným?“ uvádí se v
tech, kde byly původní po−
„Energetický bod není knize „Ukryli Keltové na Šumavě po−
hanské svatyně. Je to i pří−
ovšem v kostele, ale na klad?“.
pad strašínského kostela?
ploché skále na výběžku
První písemná zmínka o je−
za ním, před malou kap− Vstup do podzemí?
ho existenci se objevuje
ličkou s obrazem. Právě Nedaleko bývalé kostnice je podivný
v roce 1254. Jinak řečeno,
zde došlo kdysi ke zjeve− prostor s kamennou klenbou, připo−
v této době zde již musel
ní P. Marie. Není známo, mínající začátek podzemní chodby,
stát. Kdy byl ale založen,
zda to byl opravdu pou− která ale dále nepokračuje. K čemu
nevíme.
stevník Martin Rezek vlastně tato stavba v minulosti slouži−
Původně měl stát
Strakonický ze 16. stole− la? Nejde skutečně o pozůstatek jed−
jinde
tí, kdo byl jeho svědkem. né z chodeb, které se na Strašínsku
Jeho síla je však přítom− údajně nachází a spojují významná
Jedna z pověstí hovoří
na a je dobře rozpozna− místa? Těžko říct. Každopádně je toto
o tom, že obyvatelé Straší−
telná už od kostela,“ tajemství dobře ukryto před zraky
na chtěli svůj svatostánek
uvedl psychotronik Pavel většiny návštěvníků kostela.
postavit jinde, na vršku Vů−
Kozák v knize Tajemná Majestátnost kostela Narození Pan−
sí. Tajemná síla však jejich Dominantou Strašína je kostel Narození Panny Marie.
místa od Blaníku k Sušici. ny Marie, vznešená krása okolní pří−
úsilí mařila a stavbu pře−
rody a klid, který tady po většinu ro−
misťovala na kopec Hůrka.
a to za kostelem. V důlku velikosti
ku panuje, působí na člověka pozitiv−
„Za nevídané záře modrý opar pro− lidského prstu je neustále voda, která Děsivý pohled na kostlivce
sycoval krajinu a údolím od Vůsí až má údajně léčivé účinky, zvláště pak Zeď kostela má dvě výrazné domi− ně a příjemně, což je zvláště v dnešní
Jan Kaše
po Hůrku vanul horký vítr a zvedal se pro oči.
nanty. Jednou je kaple sv. Barbory, složité době důležité.

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

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

SLEDUJTE

důležité informace na zhora uvedených
www. stránkách školy.

POZOR NOVINKA
Profesní kvalifikace: Kominík – revizní technik
od února 2021. Další informace na tel. 773 971 313.

Dny otevřených dveří:
z důvodu COVID 19 se budou konat vždy v sobotu
od 9,00−13,00 hodin a to 9. 1., 23. 1., 6. 2. 2021
Každé pondělí od 4. 1. 2021
od 14,00 do 16,30 hodin
Rozhled 12/2020
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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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Zdravá střeva a celý zažívací trakt
Míváte problémy se zažíváním, pá−
lením žáhy, jícnem, žaludkem, na−
dýmáním, stolicí, zácpou, průjmy,
hemoroidy, záněty, propustností
střev atp. Máte slabší imunitu či
málo životní energie? V každém
organizmu souvisí vše se vším. Od−
stranění příčiny zdravotního problé−
mu se může projevit na celém těle,
na jeho kráse, na zlepšené funkci
ostatních orgánů a tím nakonec na
spokojenosti duše.
S potížemi se střevy a celým zaží−
vacím traktem se setkáváme v po−
slední době stále více. Proto nás na−
padlo využít síly přírody. Je to nej−
starší léčivo na této planetě, které už
svou účinnost během staletí prokáza−
lo. Vzpomeňte jen staré moudro, kte−
ré nám radí, že byliny, které rostou na
zahradách či loukách v blízkosti na−
šich obydlí, jsou nejúčinnější.

Od úst po konečník
V roce 2017 zahájila naše ryze česká
firma NATURA IMUNECO, s.r.o. výro−
bu a výzkum účinků Vitestinu® v Ji−
hočeském vědeckotechnickém par−
ku. V roce 2018 jsme se zúčastnili ze
zvědavosti a zájmu Svatováclavské
IBD konference. Konference byla sice
fajn a na vysoké úrovni, ale… ani
jednou nepadlo slovo o nějakém fi−
nálním uzdravení. Někoho, někdy,
alespoň jednoho ze sálu. To byl další
Rozhled 12/2020

motiv a hnací motor v našem úsilí
a práci. K tomu přišlo rozhodnutí za−
měřit se kromě výroby a výzkumu
účinků na Crohnovu chorobu a ulce−
rózní kolitidu také na další potíže zaží−
vacího traktu, jako jsou chronické
průjmy, zácpa, syndrom dráždivého
tračníku, ostatní záněty, nadýmání,
hemoroidy, propustnost střev atd.
Běžně zkoumáme, jak působí na tělo
Vitestin® pomocí lékařských testů,
vědeckými metodami. Alternativním
přístupům k léčbě se také nebráníme.
Nejlepší metodou, jak zjistit účinky
produktu je ale to, co nám sami zá−
kazníci píší.

Málokdo tuší, že naším
největším imunitním orgánem
jsou střeva
Často ustupují i kožní problémy, ner−
vozita, nesoustředěnost, afty, žalu−
deční potíže, pálení žáhy. Návrat elá−
nu a životní energie souvisí mj. s tím,
že Vitestin® pomáhá zbavit tělo toxi−
nů, což má zase skvělý vliv na játra.
Jako vedlejší účinek nám zákazníci
sdělují, že se pleť, vlasy, klouby vrací
ke svému normálnímu stavu, tj. zdra−
vému stavu. Skvělý je i při krátkodo−
bých problémech, dietních chybách,
skvělý pomocník na cestování. Na
střevech záleží, jestli tělo vstřebá
všechny důležité živiny a odolá útoku
různých patogenů.

Denně slýcháme od spokojených
zákazníků věty typu: Na můj problém
jsem vyzkoušel snad úplně všechno,
ale nic nepomohlo. Až Vitestin® mě
dal dohromady. O tom svědčí více
než 1500 spokojených zákazníků.

Česká firma – české bylinky
Směs obsahuje cca 10 českých by−
lin, od kořenů přes listy až ke květům.
Aloe Vera doplňuje strukturu a je
obecně prospěšná na zažívání. Žen−
šen podporuje účinek, přispívá k vita−
litě a regeneraci organizmu. Jedná se
o vysokohorský ženšen z pohoří
Čchang−Paj. Ano, v celé lahvičce je
10,4 % denní dávky ženšenu. Vites−
tin® obsahuje takové množství žen−
šenu, aby bylo možné brát celoročně
denně celou dávku, popřípadě další
preparáty a zároveň tak vysokou dáv−
ku, abyste nevyhazovali peníze. S po−
mocí toho všeho jsme vyvinuli dopl−
něk stravy Vitestin®. Zachovává po−
tenciál složení i energii bylin a neruší
jej žádná potravinářská vylepšeními.
Je 100% přírodní!
Svým účinkem a rozsahem půso−
bení je zcela unikátní. Je přirozeně
bezlepkový, vhodný pro celiaky, má
nízkou energetickou hodnotu, je tedy
vhodný při různých dietách i pro dia−
betiky. Užívá se na zdravotní pro−
blémy od úst po konečník. Všude je
sliznice, a to je úkol pro Vitestin®.

Doporučená denní dávka je 1/2
(žaludek, jícen) či 1 (střeva) sklenice
denně. Tento poměrně větší objem
zajišťuje, aby se Vitestin® dostal po−
kud možno na všechna problematická
místa v zažívacím traktu. Počet dní
užívání je individuální a pohybuje se
v rozsahu 3 a více dní v závislosti od
délky problému. Cena 1 sklenice Vi−
testinu® o obsahu 390 ml je 160 Kč a
je odpovídající objemu a účinku byli−
nek v zakoupené lahvičce.

Koupíte ve vašem okolí
O Vitestin® je velký zájem, zřejmě
to souvisí i se současným větším
zájmem o imunitu. Rozšiřujeme síť vy−
braných prodejen, se kterými spolu−
pracujeme, k dnešním dni je prodejen
přesně 110 a zahraniční zastoupení na
Slovensku. Pro zákazníky jsme zřídili
informační linku, na které se mohou
poradit se svými specifickými problé−
my. Rozšiřujeme výrobní prostory,
abychom vyhověli všem potřebným.
Jestli nás něco těší a dává smysl naší
práci, pak je to zpětná vazba od našich
zákazníků s užíváním Vitestinu®. Ve
snaze být transparentní jsme vytvořili
na našich www stránkách sekci recen−
ze, ve které se naši zákazníci dělí o své
osobní zkušenosti.

Střeva a zažívání = základ
vašeho zdraví a imunity.
Chcete doopravdy udělat něco pro svá
střeva? Jděte přírodní cestou a vy−
zkoušejte Vitestin® – unikátní doplněk
stravy. Více na www.vitestin.cz
39

40

Rozhled 12/2020

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

NABÍZÍME prac. příležitost u
firmy se sídlem v SRN, ko−
munikace v ČJ, nadprůměrné
výdělky, i brigádně. Pouze
volat! Tel.: 737946466. RR
20725

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1/3+1 o min. výměře 50
m2 kdekoliv v Domažlicích. U
vyšších pater podmínkou vý−
tah. Cena do 1,5 mil. Peníze
k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 20055

sený cena 18.000 Kč. Tel.:
724003512. RR 20761
KRBOVÁ kamna UMEA, vý−
kon 7 kW (viz. obrázek), no−
vé, 10x použité, cena doho−
dou. Dále prodám chladnič−
ku s mrazáčkem GUZANTI,
zánovní, V−83, Š−48, H−45,
cena dohodou. Místo: Suši−
ce, kontakt: 602439774. RR
20714

PRONAJMU trubkové leše−
ní+podlážky cca 100 m2 –
2.000 Kč/měsíc. I dlouhodo−
bě. Vratná kauce 5.000 Kč.
Klatovy. A zároveň koupím
trubky v délce 6m. Tel.:
720686209. RR 20772

LÁKÁ TĚ PRÁCE V NĚMEC−
KU? Přidej se k nám, pouze
přes týden s ubytováním a
týdenní výplatou pro flexi.
montéry v řemeslech a sta−
vebnictví! cppersonal.eu –
723168359. KŘI PM 20024

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 70 m2 v panelových i
cihlových domech v Klatovech
a Domažlicích. Máme připra−
veny investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transakce je
dokončena v řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu pře−
dem. Exekuce či zástavy vyře−
šíme. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 20053
NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s lodžií v Klatovech. Podmín−
kou je pouze vyšší patro, ni−
koli přízemí. Byt může být
v jakémkoli stavu i rekon−
strukci. Cena do 1,6 mil. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE
ZDARMA
800737309. PM 20054

PRODÁM: 1.) Subwoo−
fer Onkyo SKV−208 –
výška 50 cm, šířka 27
cm a hloubka 43 cm,
basový reproduktor
má průměr 23 cm;
2.) 2 ks stojanové re−
produktory zn. JAMO,
každý výška 91 cm
a šířka 18 cm.
Cena dohodou. Pište
na jony85@seznam.cz

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřednict−
vím naší kanceláře tisíce zá−
jemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými fir−
mami, pro jejichž zaměstnan−
ce hledáme čisté byty k
dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu nájmu
je samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
20047
PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme byty
k pronájmu po celém Plzeň−
ském kraji. Nabídněte nám
svůj byt pro prověřené klien−
ty. Záruka platební schopnos−
ti a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu od
nájemců. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 20048

PRODÁM historická, plně
funkční lázeňská kamna v na−
leštěné mědi, celé koncertní
housle ruční výroby po gene−
rálce, mistrovský materiál,
nádherný zvuk, 2 kvalitní
skříňky ve dřevě mahagon,
leštěný konferenční stolek,
kvalitní leštěná obývací stěna
s nástavci a skříní v mahago−
nu, ceny domluvou. Tel.
732766276. RR 20748
PRODÁM voznice na
podvozku 2.000 až
6.000 litrů plastové ne−
bo pozinkované. Velmi
levně. Možno i sací s
vývěvou.
Tel.:
604589329. RR 20026

PLUH dvoják obracák, cena
11.000 Kč, zánovní rotačku
záběr 2,65 m cena 35.000
Kč, obraceč sena 6,20 m ne−
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jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k okamži−
tému používání. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
604867469. PM 20023
KRBOVÁ kamna s teplo−
vodní vložkou – čerpad−
lem, vytopí domek –
chatu. Pův. cena 16.000
Kč, nyní 5.900 Kč. Tel.:
725126065. RR 20746

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté stropní
panely 6 x 1 m, dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň a
okolí. Možnost naložení a za−
jištění
dopravy.
Tel.
603383211. PM 20024

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vysokou
výhřevností a dobou hoření.
1000 kg = 4 000,−Kč. V Pl−
zeňském kraji doprava zdar−
ma. Tel. 604575136. PM
20001

PRODÁM velké pokojové
rostliny v samozavlažova−
cích květináčích vhodné do
zimní zahrady. Cena za kus
400 Kč. Tel.: 603163061.

PRODÁM pákové espresso
jednou použité. Cena 400
Kč. Tel.: 603163061.

PRODÁM kvalitní dřevěné pe−
lety. Certifikát EN plus A1. 6
mm z pilin ze smrkového dře−
va. Paleta = 1050 kg. =70
pytlů po 15 kg. Paleta
=6.500 Kč. (Plzeňský kraj +
DOPRAVA ZDARMA). Tel.
604575136 PM20133
PRODÁM IBC nádrž
1 000 litrů, k odběru v
Klatovech,
tel.:
722660668. Rozměry:
120x100cm,
výška
120cm. Cena od 1.600
Kč. RR 20027

PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6 m
x 2,5m x 3 m, po montáži
vhodné jako dílna, mobilní
zahradní domek apod., Ejpo−
vickou buňku 5−6 m x 3 m x
3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a osvětle−
ní. Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buňku,
obloženou palubkami. Buňky

máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.
KOUPÍM
FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím též
věci z pozůstalosti – náby−
tek, obrazy, chromové lustry
a lampičky, šavle, bajonety,
vzduchovky, porcelán, sklo,
hodinky, odznaky, medaile a
vyznamenání – civilní i vo−
jenské, pohledy, bižuterii,
mince, vánoční ozdoby. Tel.
603872698 PM 20034
KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku − AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU i
v nálezovém stavu. Tel.
728209526. PM 20016
KOUPÍM tuto židli a tento
typ židlí a křesel. Chromový
a trubkový nábytek. Stav
nerozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80222

VYKOUPÍME za velice sluš−
né ceny do vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk−
ly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zásob−
níky, kanystry, ešusy, čuto−
ry, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod. Zájem

KOUPÍM různé předmě−
ty ze starého koloniálu,
restaurace, obchodu,
ordinace, kanceláře ná−
bytek, osvětlení, re−
klamní materiál – cedu−
le, nádoby, plechovky,
plakáty, flašky, a jiné.
Vše staré, spojené se
Starým Plzencem: po−
hlednice, foto, plakáty,
obraz a jiné. Tel.
603512322. PM 20007

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním natahová−
ním, ale i jiné typy − Slavia,
Stella, Haenel, Zbrojovka. Dá−
le koupím pivní lahve s nápi−
sy z 20−30 let, půllitry, porce−
lánové podtácky. Pivní pípu,
stáčečku, paroží, náramkové
a kapesní hodinky, rádia,
mince, reklamní smaltované
cedule, moped Stadion−mo−
tory a díly k němu, atd. Tel.
737903420. PM 20012
KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy na
pečení, kameninové hrnce,
hodiny na zeď, hodinky na
ruku, dětské plechové a ba−
kelitové hračky, obrazy, rádia,
sklo, figurální porcelán a také
různé staré díly na motorky,
mopedy, pionýry. Prostě vše,
co se Vám již nehodí. Platím
ihned – děkuji za nabídky. Tel.
605080878. PM 20013

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s rame−
ny do pluhu. Ve velmi pěk−
ném stavu, nový lak, cena
dohodou. Tel. 604867469
PM 20025
PRODÁM vyschlé proutěné
košíky různých velikostí v
Plzni, k doptání na tel.
724754498 PM 20136

STARÉ HRAČKY vyr. do r.
1980 – např. autíčka, buldo−
zery, bagry, vesmírná vozid−
la, vláčky, vše na klíček nebo
bez, na dálkové ovládání, dá−
le starý betlém, loutkové di−
vadlo, samostatné loutky,
hračky můžou být poškoze−
ny. anet.a29@seznam.cz
Tel. 603512322 PM 20011

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře za−
platí za plechové cedule,
plakáty, staré pohlednice či
určené fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či po−
zůstalost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 20087
KOUPÍM pásovou pilu na
dřevo na podélné řezání pr−
ken a trámů. Prodám Chevro−
let Kalos 1.4i, r.v. 2008, cena
33.000 Kč. Tel.: 602469253.
RR 20731
KOUPÍM staré pivní láhve a
sklenice s nápisy pivovarů. I
jednotlivé kusy, děkuji sběra−
tel. Tel. 732170454. PM
20080

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP − RENOVACE −
(chromovaný, dýhovaný,
selský), lustry, lampy,
obrazy, hračky, hodinky,
vyznamenání, odznaky, a
jiné. Možnost vyklizení
celé pozůstalosti. Zn.
PŘIJEDU.
Tel.
603512322 pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM
20005

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Koupím
veškeré staré pojízdné, nepo−
jízdné veterány, motorky, Pio−
nýry, mopedy, moto kola,
vraky, torza i náhradní díly –
blatníky, rám, motory, sedla,
nádrže, plechařinu, tacho−
metr, řídítka, moto helmu,
plechovky od olejů a různé ji−
né moto věci. Nabídněte. Tel.
605080878 PM 20015
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VZPO M ÍÍN
NÁME
Kdo Tě znal, ten si
vzpomene, kdo Tě měl
rád, ten nezapomene.
Dne 17. 11. 2020
uplynulo 20 smutných
let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
tatínek, pan

Měl jsi nás rád a my
Tebe, přišla zlá chvíle
a Ty jsi musel odejít,
čas utíká a nevrací, co
vzal, jen vzpomínka
na Tebe zůstává v na−
šich srdcích dál.
6. 12. 2020 uplyne
1. rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil

30. listopadu 2020
uplynulo pět let ode
dne, kdy nás opus−
til pan

Václav Matějka.
S láskou a úctou
vzpomíná zarmou−
cená rodina. Za ti−
chou vzpomínku dě−
kujeme. RR 20729

pan Karel Vaněk ze Svrčovce.
Vzpomínají manželka Olga, syn David a Mi−
chal s rodinami a ostatní příbuzní a známí.
RR 20728

Josef Hosnedl
z Chotěšova.

Utichlo srdce znave−
né, nebylo z ocele, ne−
bylo z kamene...
Dne 13. 11. 2020
uplynuly 3 smutné ro−
ky, co nás navždy
opustil náš milovaný
tatínek, dědeček, pra−
dědeček

S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami.
Děkujeme všem,kteří vzpomenou s námi.
RR 20751

Odešla jsi bez slůvka
rozloučení tak náhle,
že je těžko k uvěření.
Dne 10. listopadu
2020 uplynul osmý
rok od chvíle, kdy
všechny opustila paní

Květoslava Malá,
roz. Trefancová
z Klenové.
Stále s láskou vzpomínají manžel, děti Pep−
ča a Květka s rodinami, sestra Maruš s rodi−
nou a ostatní příbuzní a známí. RR 20713

Loučení žádné, ne−
zbyl Ti čas, jen velkou
bolest zanechal jsi
v nás. Měl jsi rád
všechny kolem sebe,
pro ně jsi žil a chtěl
žít, srdce se však za−
stavilo a musel jsi bez
rozloučení odejít.
29. listopadu 2020 uplynul 2. smutný rok
ode dne, kdy nás opustil pan

Josef Raišl z Dlažova.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Anna
a synové s rodinami.
RR 20717

Osud nám nevrací,
co vzal, vrací jen
vzpomínky a žal.
30. 11. 2020 uplynulo
13 let ode dne, kdy
nás opustila paní

Jan Nauš z Klatov.

Anna Javorská
z Loučan.

S úctou a láskou vzpomíná vnučka Andrea
s rodinou a ostatní příbuzní. Za tichou vzpo−
mínku děkujeme.
RR 20723
28. 10. 2020 uplynulo
32 let od chvíle, kdy
nás opustil pan

Josef Javorský
z Loučan.
Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše vzo−
mínat.
Dne 5. prosince 2020
vzpomeneme 12. vý−
ročí dne, kdy nás na−
vždy opustil pan

Za vzpomínku děkují
dcera Anna, Milena, a
syn František s rodi−
nami.
RR 20727

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
Dne 13. 12. 2020 by
oslavil 95. narozeniny
pan

Ladislav Lenc
z Děpoltic.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodina−
mi a ostatní příbuzní.
RR 20750

Karel Schnitzar
z Klatov.
S láskou a úctou
vzpomíná dcera Jitka s rodinou. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi. RR 20715

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 7. 12. 2020
uplyne již 10 let ode
dne, kdy nás navždy
opustil

pan Josef Rendl
z Vítně
Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvilič−
ku postát a tiše vzpo−
mínat.
Dne 9. 12. 2020 uply−
ne 3. rok od úmrtí pana

Karla Kohouta
z Pečetína.
Stále vzpmínají manželka, dcera Jaruš s ro−
dinou, snachy Miluš a Jaruš a vnoučata.
RR 20738
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Nezemřel, jen spí. A
má−li sen, je krásný.
Zdá se mu o těch, kte−
ré miloval a kteří milo−
vali jeho.
Dne 24. prosince
2020 by se dožil 87
let náš drahý tatínek,
dědeček, pradědeček

pan Jan Petrmichl z Lub u Klatov.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti
s rodinami.
RR 20765

a 25. 5. 2020 uplynul
1. rok od úmrtí

paní Barbory
Rendlové.
S láskou a úctou stá−
le vzpomíná syn Jo−
sef, dcery Barbora a Marta s rodinami.
Děkujeme všem, kdo jste naše drahé znali,
za tichou vzpomínku.
RR 20693
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VZPOM
ÍN Á M E
VZPOMÍN
Kdo v srdci žije, neumírá…
6. 11. 2020 uplynulo
15. let ode dne, kdy
nás navždy opustil
náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

Bohuslav Klečka
z Holkovic.
29. 11. 2020 uplynulo
15. let ode dne, kdy
nás navždy opustila naše maminka, babič−
ka a prababička, paní

Miloslava
Klečková,
roz. Švecová
z Holkovic.
S úctou a láskou vzpo−
míná rodina a ostatní
příbuzní.
RR 20730

Čas ubíhá a nevrátí,
co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají dál.
Dne 6. 12. 2020 uply−
ne první smutný rok
od úmrtí pana

Josefa Havla
z Hoštiček.

23. listopadu 2020 to
byly dva roky ode
dne, kdy zemřel pan

Václav Jandoš.
Vzpomínají rodina a
štamgasti restaurace a
penzionu Klatovský
dvůr.
RR 20722

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje
manželka, Janina a Miluš s rodinami.
RR 20752

Kdo v srdci žije, neumírá…
27. listopadu 2020
uplynulo 10 smut−
ných let ode dne, kdy
nás navždy opustil

Dne 7. prosince
2020 tomu bude 40
let, co nás navždy
opustila naše mamin−
ka, babička, praba−
bička a tchýně, paní

pan Josef Terš
z Mochtína.
Vzpomeňte s námi –
rodina.
RR 20734

Marie Denková
z Klatov.
Stále vzpomíná syn
s rodinou.

Èas plyne, bolest
a zármutek zùstávají.
4. 12. 2020 uplyne 14
let ode dne, kdy nás
náhle opustil beze slo−
va rozlouèení pan

RR 20716

Kdo žije ve vzpomínkách, neumírá.
Dne 5. prosince 2020
vzpomeneme na 20.
výročí úmrtí pana

Stanislava
Dvořáka z Plánice.

Bedøich Kuèera
z Klatov.

Dne 5. 12. 2020 uply−
ne 2. smutný rok od
chvíle, kdy nás opus−
tila paní

Věra Macounová
z Horažďovic.
Vzpomínají dcera a
syn s rodinami.
RR 20526

Za tichou vzpomínku
děkují manželka, syn a
dcera s rodinami.
RR 20771

Stále vzpomíná manželka a dcery s vnouèaty.
Dìkujeme všem, kteøí vzpomenou s námi.
RR 20774

Dne 4. 12. 2020 uply−
ne 10. smutný rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní
Dny, týdny, měsíce i léta plynou, ale nikdy
nezacelí tu ránu bolestnou.
Dne 2. 12. 2020 uply−
nulo 31 roků, kdy nás
opustila navždy naše
drahá maminka

Marie Marková
z Obytců

Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo
zapomenout…
Dne 4. 12. 2020 by
oslavil 40. narozeniny

Lukáš Presl
z Nýrska.
Vzpomínají
rodiče,
bratr Ondra a ostatní
příbuzní.
RR 20735

a 20. 7. 2020 uplynulo
36 roků, kdy navždy
odešel náš tatínek

Matěj Marek
z Obytců.
S láskou a úctou vzpo−
mínají děti – synové
Josef a Vena s rodinami a dcery Maruš a Ji−
řinka s rodinami – také na jejího syna To−
máška, který zemřel 2. srpna 2020 ve věku
nedožitých 40 let. Dále vzpomínají vnouča−
ta. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou
s námi. Rodina Dobiášova z Obytců.
RR 20743
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25. listopadu 2020
uplynul druhý smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustil pan

Josef Heřman
z Nalžovských Hor.

RR 20718

S láskou stále vzpomí−
ná manželka Božena,
syn Luboš a dcera
Dana s rodinami.

Miloslava
Uhlíková
z Malé Vísky.
S úctou a láskou
vzpomínají dcera a
syn s rodinami, manžel, maminka a sestry
s rodinami.
RR 20721

Není smutnější den, než ten, kdy odejde mi−
lovaná maminka, která mi dala život a lásku.
Dne 11. 12. 2020 to−
mu jsou už 4 roky, co
od nás odešla paní

Mgr. Alenka
Mašková roz.
Šteflíková z Měčína.
Milá Alenko, navždy
budeš v srdcích celé
rodiny. Vzpomínají syn
Vašek, rodiče, bratr Václav s rodinou a
všichni Purkartovi a Žáčkovi.
RR 20644
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Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI kou−
pím vše staré: Plechové re−
klamní cedule, sklo, porce−
lán, veškeré staré hračky, fi−
gurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ruku,
pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
nosti, co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr i jen
díly na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotřebujete.
Tel. 737903420. PM 20014

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

KOUPÍM
jakýkoliv
funkční traktor i bez
SPZ. Tel.: 604589329
RR 20024

KOUPÍM staré bankovky, min−
ce, pošt. známky, vyzname−
nání, odznaky aj. sběratelské
předměty, staré motocykly a
veterány, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Telefunken
aj. Hodiny, hodinky náramko−
vé a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelánové a
kovové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky ple−
chové a bakelit., nábytek, kni−
hy, housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím i
celou sbírku, nebo pozůsta−
lost. Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel. 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 20059
KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.
603383211. PM 20028
KOUPÍM betonové panely, vět−
ší množství, případně panelové
silážní jámy i panelové cesty.
Tel. 736139113 PM 20029
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!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Nezasíláme složenku ani fakturu
na úhradu řádkových inzerátů.
Pokud nejsou adresa nebo
telefon uvedeny v inzerátu, tak je
telefonicky NESDĚLUJEME !
Pokud inzerát končí značkou
PM (+číslo), zasílejte prosím
písemné odpovědi na adresu
plzeňské redakce Rozhledu:
Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň
tel.: 377 221 996

ZA ODVOZ daruji kancelářské
skříňky (policové + šuplíko−
vé) a prodám psací stůl. Tel.:
731446058. RR 20724
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 80223

KOUPÍM les i s pozemkem.
Jakékoliv stáří. Může být ma−
lá výměra nebo neudržovaný.
Napadený kůrovcem nevadí.
Tel.: 773585290. RR 20523
PRODÁM 4 stavební par−
cely v obci Bavorov, 40
km od Č. Budějovic v no−
vé zástavbě rod. domů.
Pěkné klidné místo, 500
m od lesa, inž. sítě na
hranici pozemku (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

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme
vaši chalupu či chatu v okre−
se Klatovy a Domažlice. Pod−
mínkou pouze vlastní poze−
mek a zavedená elektřina.
Peníze vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE
ZDARMA
800737309. PM 20046

ZA ODVOZ ložnice z 50. let
kompletní dvoulůžko, noční
stolky, 3 skříně, vyrobené ze
dřeva. Tel.: 379731258. RR
20762
EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše po−
třebné rychle vyřídíme. Vy−
koupíme starší stavební stro−
je, nákl. automobily a země−
dělské stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila apod.) a
výkup železného šrotu. Tel.
604867469. PM 20027
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PRODÁM Opel Meriva, r.v.
2017, 1.4 benz., najeto
19400 km, první majitel,
serv. knížka, asistent rozjez−
du do kopce, taž. zařízení,
zimní pneu, dojezd. reserv.
kolo „jako nové“, cena
239.000
Kč.
Tel.:
739019413. RR 20747

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 20082

KOUPÍM DVOURYCH−
LOSTNÍ BABETU. Tel.
604589329. RR 20025

JAWA, ČZ STADION a ji−
né. Koupím staré čes−
koslovenské motocykly
všech značek, v jakém−
koliv stavu i jednotlivé
díly. Platím ihned v ho−
tovosti. Slušné jednání.
E − m a i l :
klsp@seznam.cz. Tel.:
607946866. RR 20072

PRODÁM Volkswagen Caddy
Live, 7 míst, r. v. 2005, obsah
1. 6 Mpi benzin, najeto pouze
151tkm, servisní knížka, 1.
majitel, servo, airbagy, el ok−
na, klima, navigace, 7 míst,
nová stk a emise, cena:
109.000 Kč, Klatovy, tel:
723439518. RR 20753

PRODÁM Peugeot 307 kom−
bi, r. v. 2006, obsah 1.6 ben−
zin, 80 kw, el okna, servo,
centrál, červená metalíza, alu
kola, klima, nová stk a emise,
KT, cena: 69.000 Kč, TEL:
723439518. RR 20757

PRODÁM zimní pneumatiky
na Felicii na discích 165/70−
13, rok v provozu, prodej za
solidní cenu, možnost vidět.
Tel.: 604977991. RR 20741
PRODÁM Škoda Roomster,
obsah 1.4 Mpi benzin,r.v.

2008, 63 kw, najeto 135tkm,
se servisní knížkou – plný
servis Škoda, el okna, klima,
ton. okna, protokoly z ně−
mecké stk,nová stk a emise,
cena: 109.000 Kč, telefon:
723439518. RR 20754
PRODÁM Volkswagen Cad−
dy, r. v. 2009, 2. 0 + CNG,
benzin+ CNG, servisní kníž−

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekomplet−
ní, torza, rámy, motory,
blatníky, staré technické
průkazy a jinou technic−
kou dokumentaci aj.
Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail: fle−
met@seznam.cz. RR
20369

ka, 1. majitel,v super stavu
bez koroze, servo, airbagy, el
okna, klima, navigace, nová
stk a emise, cena: 110.000
Kč , Klatovy, tel: 723439518.
RR 20755
KOUPÍM Avia nosič kontaj−
nerů nebo Avia sklápěčku,
může být i v horším stavu a
bez stk, prosím volejte nebo
pište
na
telefon:
723/439518. RR 20756
PRODÁM Škoda Fabia kom−
bi, r. v. 2009, obsah 1. 4 Mpi,
benzin, klima, abs, el okna,
servisní knížka plně serviso−
vané ve Škoda servisu, nová
stk, airbagy, radio, imobiliser
proti krádeži, cena: 115.000
Kč, Klatovy, Tel: 723439518.
RR 20758
PRODÁM Peugeot 207 sw, r.
v. 2008, obsah 1.6 hdi, 80
kw, červená barva, panora−
ma střecha, nová spojka, no−
vá stk, klima, radio, el okna,
cena: 69.000 Kč, Klatovy,
telefon: 723439518. RR
20759

PRODÁM KIA Sorento, r.v.
2010, 4x4 automat, 7 míst,
najeto 208800 km, cena:
199.700
Kč.
Tel.:
702176308. RR 20764
PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální převo−
dovka. Tel. 736139113 PM
20026
PRODÁM Multicar M25, val−
ník. r.v. 86, 53 000 km, STK
do 2022, ve velmi dobrém
stavu. Eko placeno. Cena
69.000 Kč. Bližší informace
po telefonu 603278273.

S DÁMOU ve věku 50–60 let,
by se rád seznámil 65letý
muž, který by rád našel ke
společnému životu paní, s
vlastní nějakou hospodář−
skou usedlostí, někde v po−
hraničí s Německem, či Ra−
kouskem. Jsem muzikant, s
bohatou hudební tvorbou a
současně kutil. Prosím o za−
slání odpovědi s fotografií do
redakce Rozhledu zn.: DUET.
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DOPRAVA stavebních a ji−
ných materiálů do 2t. KT a
okolí. Tel: 728214542. RR
20739

POHODOVÝ 42/185, zajiště−
ný nekuřák sport. postavy
s domkem a zahradou, hledá
ženu do 45 let k vážnému se−
známení. Partnerku pro život.
Dítě není překážkou. DO, KT,
PJ. Tel.: 737923125. RR
20737
SVOBODNÝ, bezdětný muž,
57 let, hledá osamělou, hod−
nou, mladší ženu pro společ−
ný život na vesnici. Jižní Pl−
zeňsko. Národnost není roz−
hodující. Tel.: 724735293.
RR 20744
MUŽ 37 let hledá ženu na in−
timní chvilky. Jsem z Klatov.
Tel.: 720319471. RR 20742
35/185 nekuřák, hledá dívku
16 – 19 let k vážnému sezná−
mení. Nekuřačku, která také
hledá partnera pro život.
Mám rád filmy s akční téma−
tikou, komedie, horory a če−
ské filmy. Rád cestuji, cho−
dím na procházky a navště−
vuji kulturní akce. Jsem ze
Středočeského kraje. Tel.
604969788, e−mail: loveh−
vezd@seznam.cz.
PM
20106
MUŽ 54/183/94 rozvedený,
zajištěný nekuřák, hledá oby−
čejnou ženu pro trvalý vztah.
Plzeňsko Tel. 730698771
PM 20131

59 HLEDÁ přítele do 60 let
k vážnému seznámení, který
má rád děti. Doufám, že ještě
existuje normální a obyčejný
muž, který má pochopení,
umí mít rád a dokáže být věr−
ný, může být i z vesnice. Zn.:
Jen vážné nabídky. Jen volat!
Tel.: 722778014. RR 20726
JÁ, nekuřačka důchodového
věku, ještě nechci jen sedět
doma. Ráda mám procházky
kolem vody i v lese, kratší tu−
ristiku, ale i cestování po naší
vlasti a později i pobyt u mo−
ře, ale i posezení v klidu třeba
na zahrádce nebo pod pergo−
lou. Ráda bych touto cestou
poznala kamaráda, přítele
podobných zájmů ve věku
60–69 let, ale věk není pod−
mínkou, je to jen číslo, aby−
chom si spolu zpříjemnili
chvíle a byli si vzájemnou
oporou ve všem. Auto vítáno.
SMS kdykoli, volat pouze ve−
čer – na tel. 728315990. RR
20763
HLEDÁM pana Honzu,
55/175, bydlícího mezi Su −
Kt, který odpovídal emailem
na můj inzerát asi 4. 11. Je
čerstvým OPA. Omylem
jsem si smazala Vaši emailo−
vou adresu. Johanka.el@at−
las.cz. PM 20128

53LETÝ muž, 186/90kg, hle−
dá přátele muže či ženy, kteří
chtějí ještě žít. Cestování, zá−
bava,
výlety.
Tel.:
604791334. RR 20736

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovocných
stromů, sekání trávy a údrž−
bu i realizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 20077

KOMINICTVÍ – čištění a kon−
troly spalinových cest. Kla−
tovsko, tel.: 608788784. RR
20760

PŘEVEDU záznamy z video−
kazet na DVD nebo Flešku.
Levně Tel. 777 554 484 KŘI
PM 20137

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se dá
řešit, nikdy není pozdě. Naše
právní oddělení zdarma zana−
lyzuje vaši situaci a najde op−
timální řešení. Důležité je ne−
bát se a začít jednat! IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE
ZDARMA
800737309. PM 20049
KLÁŠTERKA – revize
komínů a kotlů.
Tel.: 604871028.
RR 20183

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábko−
vá, tel.: 608117789. RR
20081
ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí
rekonstrukce,
strojní omítání, obklady,
dlažby, jádra a veškeré
zednické práce, tel.:
723136228. RR 20083

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní realiza−
ci oplocení. Přijedeme – za−
měříme – naceníme – zajis−
tíme materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu užívat
bezpečí vašeho domova.
Volejte: 733710319, pište:
bezdek@plotana.cz, nav−
štivte: www.plotana.cz.
ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice, Horažďovice, Stra−
konice a okolí, bližší info po
tel.: 774079111.
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KOUPÍM tento typ křesel a
tento typ komody. Stav ne−
rozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80224

PROVÁDÍM
ZEDNICKÉ
PRÁCE – omítky, malířské
práce, betonování, kom−
pletní rekonstrukce bytové−
ho jádra, obklady, dlažby,
bourací práce a další práce
dle domluvy. Plzeňsko, Kla−
tovsko, Sušicko a okolí.
Rozumné
ceny.
Tel.:
721757399 nebo email:
zednicke.prace11@ema−
il.cz RR 90652

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vyjed−
náme maximální SLEVU! A
nezaplatíte ani korunu navíc!
Více na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma na 800
888 957. PM 20052

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se o
rychlém jednání a solidním
přístupu našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme u
vás a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 20050

OPRAVÍM Vám výrobky ze
dřeva, které stářím nebo čas−
tým používáním dosloužily,
případně vyrobím podle mus−
tru, tel. 775195608 PM
20135
MÁTE doma nábytek a
chromový trubkový náby−
tek, křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.) zdar−
ma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za
odvoz. Tel.: 608887371 / E−
mail: nabytek1980@se−
znam.cz. Stačí napsat SMS
nebo prozvonit. Odpovím.
RR 80225

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín. Útul−
nost, diskrétnost. Plzeň. Vo−
lat 7−22 hod na tel.:
773153057. KŘI PM 20032
JSEM na aktuální fotečce.
Krásné chvíle u mě diskrét−
ně, volej. SMS ne. Tel.
730509461. KŘI PM 20127

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná re−
alitní kancelář v Plzeňském
kraji Vám vyplatíme až 80 %
kupní ceny vaší nemovitosti
předem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM 20051
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