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Milí čtenáři,
jen několik
dní již nás
dělí od Vá−
noc, nejkrás−
nějších svát−
ků v roce.
Několik dra−
hocenných
dní, které nám ještě dávají šanci
rychle napravit to, na co v běžném
každodenním tempu nezbýval čas,
nakoupit nějaké dárky. Jistě nemusí
být nijak drahé a luxusní, hlavně když
alespoň trošku potěší obdarované a
dáme najevo to, že na ně myslíme, že
je máme rádi, že nás zajímá, jak žijí,
co je těší a čím tráví svůj volný čas.
Možná nám o Vánocích zbude čas
i na to, abychom jim dostatečně na−
slouchali a ne jen sami mluvili. To je
to, čím tato moderní společnost je
bohužel trošku nemocná. Stále je ví−
ce lidí, kteří buď nemluví, ale jen ťuka−
jí do klávesnice svého mobilu, nebo
jen mluví a naslouchají hlavně sobě,
ale ne druhým. Po mém soudu jsme
stále méně ochotni naslouchat názo−
rům jiných, zamýšlet se nad nimi
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a někdy je i přijmout. Možná i to je je−
den z důvodů událostí, které nás celý
uplynulý rok pronásledovaly. Neustá−
lých demonstrací, prudkých vášní a
protestů proti výsledkům demokratic−
kých voleb parlamentních i prezident−
ských.
ánoce jsou časem, kdy všechno
ještě můžeme napravit. Jsou ob−
dobím naděje, postupného probouze−
ní, což pro nás symbolizuje malé dítě
– Ježíšek v kolébce na seně, obdobím
rozjímání nad vlastním životem, svými
úspěchy i chybami, obdobím klidu a
radosti z nadcházejícího slunovratu,
obdobím, kdy si uvědomujeme, jak
úzce je náš život spojen s přírodou.

V

ožná že vás, stejně jako mě také
napadne, jak často věnujeme
čas a myšlenky tomu, co nemáme a
jak málo tomu, co máme. Vždyť stačí
se jen někdy zamyslet nad tím, co
vše je pro nás Čechy samozřejmé.
Dlouhodobý mír, stále ještě dostatek
pitné vody, dost práce pro všechny,
krásná příroda, stále ještě slušně fun−
gující sociální a zdravotní systém a
stále ještě máme možnost demokra−
ticky ovlivňovat to, co je kolem nás.
Vím, že ne vše je ideální, ale pořád je
toho hodně dobrého na našem životě
a je jen na nás, kolik toho uhájíme
i v letech přicházejících.

M

ožná, že je opravdu hodně důle−
žité myslet více na to, co je v na−
šem životě dobré, čeho si vážíme, co
nás těší. Hrubý materialista nepocho−
pí, ale vědci s nezávislými experi−
menty s lidskou DNA, s býlími krvin−
kami a s fotony postupně zjistili, že
emoce člověka ovlivňují strukturu je−
ho DNA, ovlivňují jeho bílé krvinky až
na vzdálenost 50 mil a pohyb fotonů
je ovlivňován vzorkem lidské DNA.
Velice zjednodušeně řečeno, tyto ex−
perimenty potvrdily, že lidské emoce
mají schopnost působit na hmotný
svět způsobem, který se příčí zná−
mým a platným fyzikálním zákonům.
Moje babička by to možná řekla
jednodušeji: Co nechceš, aby ti jiní
dělali, nedělej ty jim. Nebo také:
Chceš−li mít hezký život, mysli jen na
dobré a na zlé zapomeň. Realita
a události jsou ovládány naší vůlí.

M

en týden po Vánocích se rozloučí−
me s rokem, na jehož konci se
psala osmička. Číslovka, která prý
pro náš stát je nebezpečná, někdo si
zase myslí osudová, ale nahlíženo
čínskou teorií čísel Ló−šu starou
4000 let (!), je naopak osmička číslicí
štěstí, bohatství, jeho hromadění,
všeobecně číslicí úspěchu. Pokud
budete mít tedy při silvestrovském
ohlédnutí zpět na uplynulý rok dojem,
že se vám nevedlo, zřejmě nejste
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v přátelském vztahu s Čínou. Změňte
to, myslete pozitivně a uvidíte, jak
krásný a pěkný bude rok příští.
abyste si náhodou nenadělili pod
stromeček nebo na začátek roku
nějakou nepříjemnou pokutu, všim−
něte si, jak o naše blaho a zdraví pe−
čuje státní správa, která prozíravě no−
vě nainstalovala na výpadovky z Kla−
tov hned několik silničních radarů
s fotoaparáty. Jezděte proto bezpeč−
ně a ohleduplně i na místech, která
lákají k přišlápnutí plynového pedálu,
je to nebezpečné a nevyplatí se to.

A

ěřím, že stejně jako v letošním
roce budeme se setkávat i v tom,
který zanedlouho přijde, nad stránka−
mi Rozhledu, stále nejčtenějšího re−
gionálního měsíčníku pro okresy Kla−
tovy a Domažlice, který se vám snaží
zpříjemňovat život a co nejlépe vás
informovat. Snad přijmete jako náš
malý dárek i tento poslední letošní
Rozhled. Příští číslo vyjde 6. února
2019 a věřím, že vás opět po celý rok
budeme těšit prospěšnými a zajíma−
vými informacemi.

V

Příjemné, klidné a výjimečně ra−
dostné Vánoce a hodně zdraví, lásky
i štěstí všem čtenářům Rozhledu
v novém roce 2019 přeje za celou
redakci Karel Bárta, šéfredaktor.
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Oko prozradí, jak na tom jste
Apatyka Pampeliška pořádá 17. 1. 2019 poradnu
IRISDIAGNOSTIKY s paní Anetou Benediktovu
Irisdiagnostika poskytuje člo−
věku celkový obraz jeho těla.
K tomu využívá pravidel čín−
ského pentagramu. Ten vy−
chází z předpokladu, že žádný

orgán v těle nefunguje samo−
statně, ale vždy souvisí s ji−
ným orgánem. A dohromady
tak všechny orgány tvoří ce−
lek, naše tělo.
Stejně jako většina dalších al−
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ternativních metod, tak i tato by−
la vyvinuta zejména jako pre−
ventivní. To znamená, že dys−
funkce orgánu se dá v oku vy−
číst ještě dříve, než má klient
prokazatelné
potíže s da−
ným orgánem.
Tato diagnosti−
ka je velmi
exaktní meto−
dou, která je
někdy použí−
vaná i v klasic−
ké medicíně,
zejména
na
Východě.
Při provádění irisdiagnostiky
dává paní Benediktová vždy do−
hromady všechny souvislosti, a
tak společně s klientem vytváří
celkový obraz jeho zdravotního
stavu.
(kr)
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Krásné zahájení Adventu
Ohlédnutí za Mikulášskou nadílkou v Domově
pro seniory Klatovy, Podhůrecká 815/III
Rádi bychom touto cestou po−
děkovali všem, kteří nám v le−
tošním roce v domově pro se−
niory zpříjemnili Mikulášskou
nadílku. O hudební program
se v tradiční Mikulášské ka−

várně 4. 12. 2018 postarali he−
ligonkáři pan Ladislav Čada
a pan Miroslav Špedl.
Svým čertovským vystoupením
nás pobavily děti z MŠ v Dola−
nech se svojí paní učitelkou Pet−

MŠ Dolany

SZeŠ Klatovy
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rou Benešovou. Tentokrát nás
navštívili i studenti 2. ročníku
studijního oboru gastronomie
Střední školy zemědělské a po−
travinářské v Klatovech pod ve−
dením Bc. Jitky Krátké a Vlasty
Maierové. Ti se postarali o po−
hoštění, které připravili pro naše
obyvatele v rámci své školní
praxe. Celé dopoledne bylo
v našem domově velmi veselé a
neopakovatelné. Nechyběly ani
Mikulášské balíčky, které byly
našim klientům předány zaměs−
tnanci hypermarketu TESCO
v Klatovech. Klienti našeho do−

mova všem děkují za pestrou
Mikulášskou nadílku.
Adventní doba je u nás dobou
plnou kulturních událostí. Snaží−
me se toto období našim klien−
tům zpříjemnit a myslím, že
s pomocí mnoha dobrých lidí se
nám to i daří. Všem jim za to pat−
ří velký dík. Přejeme našim
klientům i všem čtenářům časo−
pisu Rozhled klidné Vánoce a
hodně zdraví a štěstí v novém
roce.
Bc. Olga Stahlová, vedoucí
Domova pro seniory Klatovy,
Podhůrecká 815/III.
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Elegantní rodinný parťák odveze vše
Když jsem dostal nabídku od prodejce
automobilů Citroen klatovské firmy
Auto Nejdl vyzkoušet si jejich nové
Berlingo, popravdě jsem přemýšlel,
zda nemám odmítnout, nebo si říci
o nějaký luxusnější, sportovnější mo−
del, který by více odpovídal mému
naturelu.
Po prvních ujetých kilometrech jsem si
však na tohohle svalovce rychle zvykl a
pochopil jsem, proč je pro Citroen tak
důležitý a proč patří v 17 zemích světa
k nejprodávanějším modelům značky.
Letošní model Berlinga má hodně dale−
ko od dodávky, z které kdysi v roce
1996 vznikl. Z venku mu velmi sluší po−
doba něco mezi MPV a Crossoverem,
kterou podtrhují plasty chránící boky
tzv „airbump“ a přední a zadní nárazní−
ky, černě nalakované přední sloupky, a
další módní prvky uvnitř i vně automo−
bilu. Prostě tohle auto v žádném přípa−
dě není nudné a obyčejné. Naopak,
v duchu tradice Citroenu se snaží zauj−
mout neotřelostí, výjimečností a fran−
couzským šarmem.
Při usednutí za volant vám také dojde,
proč tohle auto se dá opravdu dopoled−
ne používat k rozvážení zboží nebo ce−
mentu, odpoledne dětí na kroužky, ve−
čer vás vezme do opery a v sobotu
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s koly nebo lyžemi na hory. Všechno
tohle zvládnete s přehledem, protože
automobil je neobyčejně prostorný,
rozvor má na úrovni Kodiaqu, velice
praktický, ale přitom vzhledem moderní
a příjemný. O jeho prostornosti svědčí
fakt, že se do něj údajně vejde až 5 jízd−
míh kol. Což jsem nezkoušel, ale chá−
pu, že pro rodiny s dětmi je to velmi vý−
znamná skutečnost.

Samozřejmě, že lehce prošedivělý
čtyřicátník, který by si ještě rád trouf−
nul omámit svým kouzlem a možnost−
mi dvacetiletou dlouhovlasou krasavi−

ci, by si asi tohle auto nevybral. Kab−
riolet nebo třídveřový sporťák by zabral
spolehlivěji, ale pokud by se slečnou
chtěl vyjet do přírody, možná by se ho−
dil i jemu. Berlingo je prostě automo−
bilový fenomén, který je
dobré vyzkoušet. Ocenil
jsem nejen příjemný
projev motoru, nízkou
spotřebu diesela dotova−

ného močovinou, ale i bezvadné ma−
névrovací schopnosti, které oceníte
vždy při podélném parkování ve měs−
tě. Tenhle vysoký bumbrlíček za−

parkoval snadněji než běžný osobák.
Když jsem si uvědomil i velmi bohatou
výbavu, například i parkovací a brzdo−
vý asistent, handsfree, LED světla, vy−
hřívaná přední sedadla, pomoc při roz−

jezdu do kopce, kontrola tlaku v pneu−
matikách, velmi praktické zadní boční
posuvné dveře a mnoho dalších prak−
tických součástí výbavy, potom mi ce−
na lehce přes 400 tisíc nepřipadala ani
trochu nerozumná. Zvlášť když Citroen
má standardně záruku 5 let a na karo−
serii dokonce 12 let.
Pokud potřebujete něco praktického,
hezkého a úsporného do baráku, ne−
dejte na řeči a jděte si automobil sami
vyzkoušet do autosalonu Auto Nejdl
v Klatovech.
(bá)
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Výrobna ZKD Sušice – poctivé dobroty
nejen na Váš vánoční stůl
Je adventní čas. Do družstevní výrobny lahůdek
v Sušici každé brzké ráno spěchají cukrářky i ku−
chaři. Tento čas je pracovně pro tyto lidi náročněj−
ší, protože začínají vánoční svátky, silvestrovské
oslavy a s nimi se běžný sortiment rozšiřuje i o vý−
robu vánočního pečiva a těst. Vše musí být rychle
vyrobeno tak, aby se tyto
speciality dostaly co nej−
čerstvější ke svým zákaz−
níkům.
I letos se to povedlo. Máme
úspěch, čajové pečivo je
výborné a vánoční těsta?
Ušetří a urychlí hospodyňce
drahocenný čas. Stejně tak
kuchaři mají napilno, výro−
ba poctivého bramborové−
ho či vlašského salátu dá
také zabrat. Družstevní as−
pikové dorty a saláty jsou vyhlášené v celém okolí a
určitě nesmí chybět na vánočním a hlavně silvestrov−
ském stole.
Vedoucí výrobny paní Jana Švarcová ráda vzpomíná
na svoji babičku: „Bydlela v malé šumavské vesničce
a říkávala, že daleko je hore a daleko je dole. Obchod
ZKD Sušice je však v této vesničce dodnes. Nakupo−
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vala u nás nejen lahůdky a vždy mi kladla na srdce, že
udržení kvality výrobků, poctivost surovin k výrobě je
důležitá a pak si k nám zákazník cestu najde. Moudrá
to byla žena. Ráda jsem za ní jezdila pro radu a vždy
pro mě měla ještě něco navíc.“
Dále vedoucí výrobny pokračuje: „Naše výrobna la−

hůdek ZKD Sušice je výjimečná právě pro to, že jsme
vsadili na výrobu z poctivých českých surovin. Vyrá−
bíme zákusky, dortíky i sladké dorty dle přání zákazní−
ka. Naše lahůdky jsou svojí chutí nezaměnitelné, ne−
obsahují žádné náhražky ani konzervanty. Suroviny
k jejich přípravě nám jsou vyráběny přímo na míru.
Jako doplňující sortiment vyrábíme poctivé houskové

i bramborové knedlíky. Kdo je ochutná, doma je již
vařit nebude, jsou prostě… ,,Jako od maminky“.
Nebáli jsme se, a pustili se do výroby poctivých tva−
rohových krémů s názvem Šumaváček, které jsou
opět bez konzervantů a jsou vyráběny především
pro nejmenší zákazníky.
Na naše prodejny distribuujeme i výrobky od mís−
tních farmářů. Nabízíme tyto produkty jako pestré
,,Farmářské bedýnky“. Výrobních i jiných aktivit má−
me mnoho a další ještě plánujeme. Naším cílem je
zákazníka stále překvapovat něčím novým, chutným,
kvalitním a hlavně čer−
stvým. Doba se mění, lidé
se mění, ale poctivou práci
a poctivé suroviny nelze ni−
čím nahradit. Proto veškeré
výrobky, které pocházejí
z naší výrobny ZKD Sušice,
jsou svojí chutí a kvalitou
nezaměnitelné.“
Celý kolektiv devatenácti
pracovníků všem zákazní−
kům vzkazuje: „Užijte si
Vánoce i Silvestra s Vaši−
mi nejbližšími v klidu a pohodě. Zpomalte v každo−
denním shonu. Ušetříme Vám čas a uvidíte, že
s našimi výrobky budete velmi spokojeni. Můžete si
je objednat ve všech družstevních prodejnách, ne−
bo nakoupit přímo z jejich běžné každodenní nabíd−
ky. Těšíme se na Vaši návštěvu v prodejnách COOP
a přejeme dobrou chuť.“
(jš)
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V pátek 21. prosince 2018 začíná zimní
sezona na Velkém Javoru
V tento den oficiálně otevře svoje brány zimní
sportovní areál Velký Javor ležící na bavorské
straně hranice se svojí nejvyšší horou Bavorské−
ho lesa a celé Šumavy (1456 m). K letošní zimní
sezoně nám více informací řekl manažér areálu
Andreas Stadler.
„Pro milovníky zimních sportů jsme připravili 16 km
sjezdových tratí s nejrůznějším stupněm obtížnosti,
200 km lyžařských běžeckých tratí, rodinné lyžařské

středisko, kde se děti pod dozorem
našich zkušených instruktorů učí ly−
žovat. Velkou zábavu mohou dospělí
i děti zažít při jízdě na saních. Sáňkař−
ská dráha je dlouhá 1200 metrů. Pro
sáňkující začátečníky je k dispozici
dětský svět ArBär se svou 400 m
dlouhou sáňkařskou dráhou. K dispo−
zici je půjčovna lyží i saní.
Velký Javor je jedním z nejmoderněj−
ších osvětlených areálů pro večerní ly−
žování v Bavorském lese. Večerní lyžo−
vání je každou středu a pátek od 18:00
do 21:00 hodin.
My říkáme, že kdo umí lyžovat na Ja−
voru, umí lyžovat na celém světě. Má−
me zde i „černou“ sjezdovku pro ty nej−
náročněji lyžaře. Je to 4. trať světového
poháru. Přepravu v zimním areálu zajiš−
ťují 3 lanovky, 3 vleky a 4 pásové vleky.
Motoristy bude zajímat parkování.
K dispozici je 2 800 parkovacích míst a
parkování v zimní sezoně je zdarma.
Srdečně jste zváni do našeho zimního
areálu Velký Javor,“ dodává na závěr je−
ho manažér Andreas Stadler.

8

Rozhled 13/2018

ACTI PACK děkuje svým zaměstnancům. Vážíme si Vás.

Vážené kolegyně, kolegové,
Dovolte mi touto cestou Vám poděkovat za dosavadní loajální spolupráci na našem společném pro−
jektu ACTIPACK v Janovicích. Neměli jsme před sebou vůbec lehký cíl pro tento rok. Během probíhající
výroby jsme zaváděli 3 nové výrobní linky včetně balicího robota. Ale jako vždy, díky Vám jsme vše zvládli.
V tuhle chvíli se můžeme pochlubit vyšší produktivitou naší výroby, díky které jsme si mohli přerozdělit vá−
noční odměny a již můžeme zas plánovat další zvyšování mezd pro vás na příští období.
Naše společné úsilí ukázalo, že když táhneme společně jedním směrem, přináší to výhody pro nás všechny.
Jsem si jist, že již v tuto chvíli je ACTIPACK více než zajímavým zaměstnavatelem s nadstandardními plato−
vými ohodnoceními v tomto regionu. Podmínky v naší společnosti se začínají vyrovnávat těm za hranicemi
a díky všem benefitům a výhodám je leckdy i převyšují.
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Jednatel realitní kanceláře MÜLLER−REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o. Klatovy, Karel Müller odpovídá na otázky redakce:

Ptáte se..
OTÁZKA: Prodej bez provize,
s provizí, služby zdarma?
ODPOVĚĎ: Realitní zprostředko−
vatelé lákají klienty na různé slogany.
Často se v současnosti objevují mar−
ketingová lákadla na téma prodej bez
provize, bez realitky, tržní odhad zdar−
ma apod.
Některé slogany jsou podle mého ná−
zoru dokonce kontraproduktivní a na−
vozují dojem, že realitní kancelář sku−
tečně poskytuje služby zdarma. Sa−
mozřejmě tomu tak není.

Nic není zadarmo!
Ani služby zvané „bez realitky“, ani lá−
kadlo tržní ocenění zdarma, ani bez
provize není bez nákladů a odměny,
kterou hradí klient. Prostě vždy za ně−
co zaplatíte. Je to prostě na světě tak.
Služby realitní kanceláře jsou určeny
pro ty, kteří nemají čas nebo odbor−
nost nebo obojí a nechtějí se zabývat
prodejem či nákupem nemovitostí
v celé své škále k tomu nutných akti−
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vit. Jsou to služby jako každé jiné a ty
něco stojí. Jsem toho názoru, že pro−
vize by měla být vždy čitelná, předem
jasná a obě strany, tedy kupující i pro−
dávající, by měli vědět vůči komu a
v jaké výši je provize účtována. Názor,
že provize účtovaná vůči kupující stra−
ně je tzv. duální vztah a že tím makléř
nehájí zájmy prodávajícího a naopak
hájí zájmy kupujícího, je podle mne
názor lichý.
Realitní zprostředkovatel není advo−
kát, který musí hájit zájmy strany, kte−
rou zastupuje, i když je tou stranou
třeba evidentní zločinec. Musí tvrdit,
že je jeho klient nevinný nebo v právu.

jedné či druhé straně. Prostě za služ−
by se platí. Jeden pohled může být
i takový, že to stejně vždy zaplatí ten,
kdo dává peníze, tedy kupující. Záleží
jen na tom, kde jsou ty provize scho−
vané, v kupní ceně nebo jsou mimo ni.
Model, kdy je provize účtována prodá−
vajícímu, obhajovaný zásadou „koho
chleba jíš, toho píseň zpívej“ může být
v souvislostech hájení zájmů odstra−
šující pro kupujícího. A o to také přece
serioznímu zprostředkovateli nejde.
Marketingové nástroje mohou být
různé a rozumný člověk si vždy udělá
jasno. Není k tomu třeba kdovíjaké
vzdělání, odbornost a vysvětlování.
Na to stačí zdravý selský rozum!

Taková je jeho role a za tuto službu mu
obžalovaný nebo prostě klient platí.
Zprostředkovatel však v této roli není.
Hájí zájmy spotřebitele a tím jsou oba.
Makléř nemůže tajit vady či vědomě
nemluvit pravdu v zájmu hájení jedné
či druhé strany. Mám udělat radost
prodávajícímu a kupující ať je naštva−
ný? Tak to přeci nestojí. Ze soudní sí−
ně jde vždy někdo spokojený a někdo
nespokojený, potrestaný.
V obchodě o to nejde. Od stolu by
měli odcházet všichni spokojení. Pro−
dávající, kupující
i zprostředkovatel.
Jinak si ve svém
zájmu zprostředko−
vatel
nevydělá.
Klienti se už k němu
Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
nevrátí. Smluvní
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
strany by měly do−
Karel Müller – tel.: 602 145 068
stat veškeré infor−
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
mace, které jsou
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
pro důvěryhodnost
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
a správnost trans−
tel.: 376 528 626
akce nutné. Peněž−
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
ní toky by měly být
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
průhledné. Zpro−
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
středkovatel nemá
důvod provizi tajit
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TEPELNÁ ČERPADLA a teplo domova
Všem našim současným a budoucím zákazníkům námi montovaných značek
přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2019

pf

2019

Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
případně volejte
s odbornými dotazy na

777 939 270.

Dodávka, montáž a servis
tepelných čerpadel

SPECIALIZACE NA TEPELNÁ ČERPADLA

Rozhled 13/2018
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BEZ VÁS BY TO NEŠLO.

NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM.
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Do nového roku s předsevzetím
Rok 2018 byl po mnoho lidí velmi nároč−
ný. Někteří řešili vztahy, jiní bydlení a
další zdraví. Rozhodně se určitě nikdo
nenudil. Jak se každý s novou situací
vyrovnal, to se teprve uvidí.
Vyrovnání se změnou není úplně jedno−
duché. Pokud je změna k lepšímu,
člověk se jen raduje a zbytek
ho moc nezajímá. V případě,
že změny přináší bolest,
snažíme se ji ignorovat,
potlačit a nejlépe utéct.
Jenže ani jedno není řešení
nepříjemného stavu. Na−
opak bychom se měli se
svou bolestí tak ně−
jak skamarádit. Zís−
kat od ní informace,
co děláme v životě
špatně
a
začít
správně vnímat své
tělo. Tak je možné
předcházet případ−
nému budoucímu
onemocnění. Každý
stres, či trauma mů−
že do budoucna
přinést spoustu ne−
příjemností.
A právě tady může−
te přijít s novoroč−
Rozhled 13/2018

ním předsevzetím. „Začnu si více všímat své−
ho zdraví, svého těla, toho, co dělám a jak to
dělám. Zklidním se, budu odpočívat a vnímat
a mluvit o příjemných věcech.“ Tím totiž po−
silujete to příjemné a tam,
kam směřuje naše pozor−
nost, tam se to bude po−
stupně dít stále častěji.
Kdyby se totiž každý za−
měřoval na pozitiva, nikde na
světě by nemohlo existovat nic špat−
ného. Proto Vám všem přeji do nového ro−
ku 2019 hodně zdraví, štěstí a nekonečné
množství lásky. Bez ní by totiž dlouho nevy−
drželo ani to ostatní.
V lednu budou také pokračovat naše setká−
vání – „večerní povídání“. Pondělky a čtvrt−
ky 14., 17., 28. a 31. mezi 17 a 19 hodinou.
Vás jen zase prosím o potvrzení účasti na
email hbartova@1zapper.cz, nebo SMS na
tel.: 606 828 402. Nebuďte na svoje starosti
a bolesti sami a přijďte si popovídat. Načer−
páte tak pozitivní energii. A ta stojí za trochu
námahy.
Vaše Hana Bártová

www.1zapper.cz
tel.: 606 828 402
Dr. Sedláka 937, Klatovy
13

Mozaika vzdělávání dětí v Pošumaví – projekt MAP II
Projekt Místní akční plán rozvoje
vzdělávání II (MAP II) navazuje na
předchozí projekt, zaměřený na zjišťo−
vání potřeb ve školství, prohlubování
vzájemných vazeb mezi školami, mezi
školami a organizacemi se zaměře−
ním na výchovu a vzdělávání, na zkva−
litňování výuky a tvorbu dlouhodobých
plánů rozvoje vzdělávání na území Ho−
ražďovicka a Sušicka. Projekt vede
Místní akční skupina Pošumaví, z.s.
Důvodem vypracování těchto plánů
rozvoje vzdělávání byl zcela logický po−
žadavek Evropské unie, že evropské pe−
níze je možno čerpat pouze na aktivity,
na nichž se zástupci různých skupin
obyvatelstva shodnou. Pro oblast vzdě−
lávání dětí a žáků do 15 let se tedy
scházeli ředitelé, učitelé, zástupci kni−
hoven, školských zařízení a různých ne−
státních neziskových organizací. Vytvo−
řili návrhy potřebných aktivit a investič−
ních akcí, které by měly zvýšit kvalitu
vzdělávání v území. Investice do organi−
zací, které podporují vzdělávání dětí,
z jiných operačních programů (např.
IROP, rozvojové programy MŠMT), je
možno žádat, pouze jsou−li zahrnuty
v těchto plánech.
Nový projekt MAP II je tříletý a začal 1.
listopadu tohoto roku. Má za cíl přede−
vším realizaci zmíněných aktivit, které
vzešly z potřeb území. Zajištěna tak bu−
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de např. logopedická péče v některých
školách, nejrůznější vzdělávací akce pro
pedagogy a další odbornou veřejnost,
ale i pro rodiče. Budou vytvořeny plat−
formy pro výměnu zkušeností mezi od−
borníky a pracovní skupiny pro defino−
vání problémů v jednotlivých oblastech
vzdělávání a pro nalézání jejich řešení.
Pro žáky budou pořádány vzdělávací
exkurze a projekt pamatuje i na jejich
volnočasové aktivity. O přínosech pro−
jektu budeme čtenáře informovat pravi−
delně na stránkách Rozhledu a na webu
www.masposumavi.cz

Hledáme zástupce do
pracovních skupin
Povinnou součástí projektu je zřízení
Řídicího výboru, který realizaci aktivit
kontroluje, schvaluje základní doku−
menty a určuje směr dalšího vývoje
projektu. Je složen z odborníků, kteří
v území působí v oblasti formálního a
neformálního vzdělávání. Řídicí výbor
byl již ustaven.
Realizační tým nyní vyzývá odbornou
i širokou veřejnost k zapojení do násle−
dujících pracovních skupin (PS):

l PS ke čtenářské gramotnosti

a k rozvoji potenciálu každého žáka
l PS k matematické gramotnosti
a k rozvoji potenciálu každého žáka
Obsahem práce těchto skupin je vý−
měna zkušeností a odborných znalostí
o metodách, pomůckách a postupech.
Součástí týmu by měl být i odborník /
místní lídr pro oblast podpory digitál−
ních kompetencí a začleňování ICT do
procesu vzdělávání.
l PS pro rovné příležitosti, která
především posuzuje navržené konkrét−
ní aktivity v akčních plánech, a to zda
jsou v souladu se zásadou rovného
přístupu ke vzdělání
l PS pro financování, jejímž úkolem
je zejména identifikace finančních
zdrojů pro realizaci naplánovaných ak−
tivit. Tedy záměr dohodnout financová−
ní aktivit tak, aby po ukončení projektu
nebylo závislé na unijních penězích.
Je pro Vás účast v některé z pracov−
ních skupin zajímavá? Ozvěte se nám
na níže uvedené kontakty. My Vás ne−
závazně pozveme na první schůzku
pracovní skupiny začátkem příštího
roku.

Zajímá vás dění v této oblasti?

Obsah současných akčních plánů a je−
jich vývoj můžete sledovat na webových
stránkách Místní akční skupiny Pošuma−
ví (www.masposumavi.cz). Projekt
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání na
spojeném území ORP Horažďovice a
ORP Sušice“ je financován z Operačního
programu Vývoj, výzkum, vzdělávání.
Oblast ORP Klatovy bude nově řízena
MAS Ekoregion Úhlava. Projekt je podán
a čeká se na schválení ze strany MŠMT
(předpoklad – duben 2019).

Koordinátoři území
V dílčích částech území koordinují po−
stup plánování a naplňování aktivit jedno−
tliví koordinátoři. Ať už jste pedagog či ji−
ný odborník v oblasti vzdělávání, jste ro−
dič či s dětmi pracujete v rámci volnoča−
sových aktivit, nebo se jen o výchovu a
vzdělávání aktivně zajímáte, obracejte se
se svými dotazy, návrhy či otázkou člen−
ství v pracovní skupině na své koordiná−
tory. Na možnou spolupráci s Vámi se tě−
ší realizační tým projektu MAP II.
Horažďovicko – Ing. Marie Kaufnerová
kaufnerova@masposumavi.cz tel.
720 982 170
Sušicko – Mgr. Jindřich Haišman
haisman@masposumavi.cz
tel. 720 982 171
Rozhled 13/2018

V tomto roce pokračujeme v trendu modernizace školy a jako partneři Plzeňského kraje realizujeme projekt
,,Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“.
Hlavním přínosem pro školu je modernizace výuky praktického vyučování a odborných předmětů díky pořízení autodiagnostiky, strojů
na obrábění dřeva, strojů na obrábění kovů, ale i gastronomických strojů (Celková dotace projektu činí cca 5 500 000 Kč). Takto
vybavené odborné učebny a dílny odborného výcviku poskytují žákům všech oborů větší možnost uplatnění na trhu práce a škola má větší
konkurenceschopnost mezi podobně zaměřenými středními školami. Na nových strojích pracují studenti maturitních uměleckořemeslných
oborů: Uměleckořemeslné zpracování kovů a Uměleckořemeslné zpracování dřeva, ale i žáci tříletých učebních oborů: Truhlář, Mechanik opravář motorových vozidel (dříve název Automechanik), Opravář zemědělských strojů, Umělecký kovář a zámečník.
Stroje umožňují našim žákům seznámit se s novou autodiagnostikou, moderními stroji na obráběním dřeva a kovů. Do odborných předmětů je začleněna výuka programování, rýsování výkresů na počítači, seřizování a práce na těchto strojích. Největší přínos spočívá v jejich
využívání při odborném výcviku.
Ve spolupráci se společností EvoBus Česká republika s.r.o (výrobce autobusů Mercedes-Benz a Setra) zajišťujeme absolvování placené odborné praxe
na svařovně nebo nářezárně. Studenti mohou v průběhu školního roku získat
stipendium od 1 000 Kč měsíčně a zároveň si vyzkoušet reálné pracovní
prostředí. Po ukončení studia je ve společnosti EvoBus Česká republika s. r. o.
možnost stálého zaměstnání.
Pokud jsme Vás zaujali, přijeďte se na nás podívat. Rádi Vás provedeme
a poskytneme veškeré informace o provozu i mimo dny otevřených dveří –
po domluvě na tel. 371 595 168.
Podrobné informace naleznete na www.stredniskolaoselce.cz.
Těšíme na Vaši návštěvu.
Ing. Miroslav Lávička,
Autodiagnostika 3D laserová geometrie
zástupce ředitele Střední školy a Základní školy, Oselce
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Předání šeku v hodnotě 50.000
Kč proběhlo v horažďovické ne−
mocnici. Firma Pfeifer v Cha−
novicích tímto darem umocnila
svoji sounáležitost k regionu,
ve kterém úspěšně působí.
Zleva: jednatel firmy Pfeifer
Holz s.r.o. pan Roger Fränkel,
MUDr. Hana Veselovská, při−
mářka Nemocnice následné
péče LDN Horažďovice s.r.o.,
Ing. Eva Zoubková, ekonomka
nemocnice a ředitel výrobního
závodu Pfeifer v Chanovicích
Ing. Radek Pecka.

Peněžní dar pro Nemocnici Horažďovice
Firma Pfeifer Chanovice přispěla na modernizaci zdravotnického vybavení
Společnost Pfeifer z Chanovic,
zpracovatel dřeva a výrobce dřevě−
ných produktů především pro sta−
vebnictví, se rozhodla věnovat Ne−
mocnici v Horažďovicích šek
v hodnotě 50.000 Kč. Finanční
částku použije horažďovická ne−
mocnice na výměnu závěsných lan
rentgenu.
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Radiodiagnostické oddělení nemoc−
nice zajišťuje rentgenové snímky hos−
pitalizovaných pacientů i pacientů ne−
mocničních ambulancí nebo ordinací
ambulantních specialistů z okolí Ho−
ražďovic. Ročně provede přes 5100
vyšetření u téměř 3600 pacientů.
U dosavadních úchytných lan rentge−
nu se blížilo ve svému konci období,

ve kterém jejich výrobce garantuje
pevnost lan. Díky peněžnímu daru fir−
my Pfeifer v Chanovicích mohou v Ne−
mocnici v Horažďovicích koupit a in−
stalovat nová závěsná lana rentgenu.
Peněžní dar předali pánové Roger
Fränkel – jednatel firmy Pfeifer Holz
s.r.o. a ředitel výrobního závodu Pfeifer
v Chanovicích ing. Radek Pecka.

Rozhled 13/2018
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Příští Rozhled vychází 6. 2. 2019

Šumavský „rysák“ zamířil do Brd
V Brdech nalezl nový domov rys os−
trovid, který se narodil v polovině
roku 2017 rysici zvané „Majka“, ži−
jící ve střední části Národního par−
ku Šumava. „U nás byl naposledy
zaznamenán ještě jako kotě závislé
na matce v lednu 2018,“ vysvětlil
novinářům Luděk Bufka, zoolog Ná−
rodního parku Šumava, který se vý−
zkumu rysů dlouhodobě věnuje.
Mladý rys musel při hledání nového
životního teritoria překonat velmi
dlouhou a náročnou trasu s mnoha
silnicemi, která jen vzdušnou čarou
měří více než 70 km.
„Brdy jsou ostrovem horské přírody
uprostřed Čech a rysové tu mají pro
svůj život vhodné podmínky – dosta−
tek potravy, prostoru, míst pro úkryt
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i relativní klid. Objevují se tu sporadic−
ky už od devadesátých let, ale nepo−
dařilo se zaznamenat, že by tu žili trva−

le. Doufáme, že nový návštěvník se
zde usadí a zdejší fauna bude oboha−
cena o přirozený a důležitý článek po−

travního řetězce. Přítomnost šelem to−
tiž přispívá k rovnováze v přírodě a ke
zdraví krajiny,“ konstatuje Bohumil Fi−
šer z Agentury ochrany přírody a kraji−
ny ČR, vedoucí Správy CHKO Brdy.
Šumavského rysa v Brdech odhalila
nastražená fotopast, a když poté vědci
porovnali záběr se snímky z fotopasti
na Šumavě, podařilo se jim určit iden−
titu rysího tuláka. Každý rys má jedi−
nečnou kresbu skvrn na své kůži, kte−
rá při podrobném zkoumání poslouží
k identifikaci jako otisky prstů u lidí.
Rys ostrovid patří mezi skrytě žijící
druh šelmy, která loví nejčastěji za
soumraku a jehož přítomnost podle
zastánců rysí populace obnovuje
v krajině u ostatních živočichů při−
rozené vzorce chování a ostražitost.
Je uváděno, že na Šumavě a v Pošu−
maví žije jeden dospělý jedinec na
(npš)
100 km2.
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Jak jsem prodal knihu
Na základě vlastní zkušenosti si
troufnu tvrdit, že napsat knihu je
daleko snazší než ji vydat, či do−
konce prodávat. Dnes už nevím,
co mě to tenkrát popadlo. Snad
pod vlivem omamných látek ne−
bo v náhlém záchvatu chorobné
ješitnosti jsem si umanul napsat
knihu. O čem budu psát, jsem
v tom okamžiku ještě netušil.
V jednom jsem však měl hned od
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začátku jasno. Vzhledem k mé
veselé povaze se musí jednat
o žánr humoristický. Navíc jsem
si troufale předsevzal, že kromě
brilantního humoru přinesu pří−
padnému čtenáři i nějaké to pou−
čení. V mých smělých plánech
jsem prozíravě projevil i určitou
míru opatrnosti, neboť jsem po−
žádal jednoho svého přítele, aby
mi knížku ilustroval. Případné
zklamání z textu jsem totiž hodlal
čtenářům vynahradit alespoň
pěknými obrázky. Z vrozené
skromnosti jsem odmítl ohromo−
vat čtenáře humorem příliš in−
telektuálním a současně se také
pokud možno vyhnout humoru

lacinému. Výsledkem se tak bo−
hužel stala prostřednost, o které
jsem se domníval, že je to to po−
slední, čeho bych chtěl dosáh−
nout. Dodnes se mi nechce věřit,
jaké jsem měl v mém lehkováž−
ném počínání štěstí. Podařilo se
mi sehnat nakladatele. Buď to
ten člověk s dobročinností pře−
háněl, anebo se chtěl před od−
chodem do penze svému zaměs−
tnavateli za něco pomstít. Tak či
onak jednoho dne konečně zavo−
něla moje kniha novotou.
Můj autorský honorář čítal rov−
ných sto výtisků. Většinu se mi jich
podařilo úspěšně rozdat. Ostatní
byly manželkou určeny k prodeji.
Rodinná rada rozhodla, že nej−
vhodnější příležitostí, jak se zbavit
zbytku mého chodského bestsele−
ru, budou Chodské slavnosti. Pa−
noval v ní totiž veskrze mylný ná−
zor, že se tam dá na tržišti prodat
snad úplně všechno. S dvoutýden−
ním předstihem jsem si od domaž−
lického magistrátu pronajal prodej−
ní plochu o rozloze jednoho čtve−
rečního metru. V den D, tedy pře−
sněji v sobotu ráno, jsem se zetěm
a vidinou rychlého zbohatnutí vyra−
zil do Domažlic. Na nám přidělené
místo jsme rozložili prodejní stá−
nek, sestávající ze skládacího stol−
ku a dvou plastových židliček. Zpo−
čátku se zdálo, že jsme si nemohli
vybrat lepší polohu. Nacházeli
jsme se totiž přímo u vchodu do
výstavního areálu, kde se právě ko−
nala prodejní výstava hospodář−
ského zvířectva. O její návštěvníky
nebyla nouze a mnou umně zhoto−
vený poutač s výrazným nápisem
Chodské perličky je očividně přita−
hoval. Jeden z nich už zdálky hale−
kal, zda na ně mám nějakou krabi−

ci, že jich bere deset. Nezakrýval
zklamání, když zjistil, že se nejedná
o drůbež. Ostatně jako všichni dal−
ší zájemci.
Vzhledem k poloze našeho pro−
dejního místa se mi titul mé knížky
začínal z hlediska marketingového
jevit poněkud nešťastným. S tím
jsem však v té chvíli již nemohl nic
dělat. Jakýsi náznak optimizmu, že
se nám podaří prodat alespoň je−
den výtisk, ve mně vyvolalo chová−
ní jednoho mladíka. Sice na něm
bylo možno pozorovat, že s jeho
duševním zdravím asi nebude
všechno v pořádku, ale jeho ne−
ustálé kroužení okolo našeho stán−
ku se mi jevilo velice nadějně. Pou−
ze do doby, než se ukázalo, že do−
tyčný považuje Chodské perličky
za jakýsi druh cukrovinek. Stav na−
prosté beznaděje, hraničící se zou−
falstvím, ukončil malý zázrak. Náš
krámek náhodně objevil soused
chalupář z naší vesnice. Velice se
s manželkou podivovali nad tím, že
zrovna já prodávám na domažlic−
kém tržišti mezi samými Vietnamci.
Ve mně do té doby dřímající protře−
lý obchodník na ně vychrlil tak
úžasnou akční cenu, kterou prak−
ticky nebylo možno odmítnout. Ne−
vím, zda to byla zvědavost, soucit
anebo můj podnikatelský trik, ale
po delším váhání si jednu knihu
koupili. Stejně měli smůlu. Potkat
je tak u nás ve vsi na návsi určitě
bych jim ji věnoval zcela zdarma.
Před naprostou ztrátou zbytku lid−
ské důstojnosti nás zachránil drob−
ný déšť, před kterým jsme naše ex−
kluzivní zboží raději předčasně
stáhli z prodeje. Přesto považuji vý−
let na Chodské slavnosti za zdařilý.
Radost z prodané knihy mi nemů−
žou pokazit ani manželkou vyčíta−
né výlohy za benzín, nájem prodej−
ní plochy a konzumaci v okolních
stáncích s občerstvením.
Vladimír Strnad, 2018
Rozhled 13/2018

Vánoční myslivecká latina
Vánoční atmosféra v městečku
Rabí bývá kouzelná. Neodmysli−
telně k ní patří i tradiční myslivec−
ký ples s tombolou, který se pravi−
delně již celá léta koná na druhý
svátek vánoční. Já jsem většinou
v pokladně a vybírám vstupné,
takže z mysliveckého bálu nemám
nic. Moje žena je navztekaná a já
se jí nedivím, když tráví sváteční
večer sama doma u televize místo
toho, aby se se mnou otáčela
v rytmu hudby na parketu.
Toho památného dne 25. prosince
2011 jsem se z mysliveckého bálu
vrátil po půlnoci domů. Nemohl
jsem usnout, a tak mě napadla ná−
sledující myšlenka. Všichni mysliv−
ci jsou na bále, tak vyraz do revíru
k rybníku na posed, aspoň přijdeš
na jiné myšlenky a cigaretový kouř
z tebe odejde. Mrzlo a poletoval
sníh. Všude bylo ticho, což je bal−
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Josef Tauchen

zám na mysliveckou duši. Idylka. Sníh
rupal pod nohama a v tom z rákosí vy−
běhla liška. Strhl jsem brokovnici z ra−
mene a prásk. Ozvala se hrozná rána a
liška padla. Měla překrásný hustý ko−
žich včetně oháňky. Pozvedl jsem
ji, ale byla dost
těžká. Přemýš−
lel jsem, že se
přeci s tak těž−
kou liškou ne−
potáhnu domů.
Lišku jsem stáhl
z kůže a přešťas−
ten jsem vykročil k
domovu. Srpek měsíce
se na chvíli objevil na obloze. Doma
jsem kůži kmotry přehodil na dvoře
ledabyle na klandr, který slouží na vy−
metávání koberců. Zalehl jsem do po−
stele a přitulil se ke své ženě. „Kde jsi
byl? Jsi celý studený. Kde ses toulal?“
ptala se mě rozespale. „To uvidíš, ráno

budeš velice překvapená a spokoje−
ná!“ odpověděl jsem.
Ráno jsem ale vystřízlivěl. Kůže nikde
nebyla. „Sousede, nesebral jsi mi ků−
ži kmotry, kterou jsem v nočních ho−
dinách slovil?“ zeptal jsem se mého
souseda Honzy. Prohledávali jsme
okolí a narazily na stopy, které vedly
k nám a zároveň od
nás. Chvíli jsme nad
tím dumali, ale pak
nám to došlo. Byla zi−
ma a špatně střelená
liška šla po mých sto−
pách, navlíkla si svůj ko−
žich a vrátila se do své−
ho revíru.
Se sousedem jsme se to−
mu pořádně zasmáli, násled−
ně se borovičkou zahřáli a já od
té doby vím, proč se říká „ten je ma−
zaný a chytrý jako liška“. Žena musela
oželet liščí límec i čepici, kterou jsem
jí slíbil. O letošních Vánocích na lišku
budu opětovně čekat, ale nesmí padat
sníh a musím mít lepší trefu.
Josef Tauchen, Rabí
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Pozvánka do Bavorska na odpočinek, relax a zimní sporty

Léčivá termální voda v Bad Füssingu
Bavorské městečko Bad Füssing
je jedničkou mezi evropskými láz−
němi. Při hledání nafty v 30. letech
minulého století se našla náhodně
léčivá termální voda. Z hloubky
1000 metrů vytéká legendární ter−
mální voda s účinným složením
o teplotě 56 °C, což je „motorem“
Bad Füssingu.
Pro svou, v Evropě zcela ojedinělou
kombinací účinných látek, se léčivá
voda v Bad Füssingu používá především k léčení při:
n nemocech pohybového aparátu
n revmatických onemocněních
n artróze a onemocnění kloubů
n bolestech páteře
n chronických bolestech

Jedinečný zážitek prožijete v saunovém dvoře.

Lázně Therme 1 se
Saunovým dvorem
Jsou přímo ve středu města.
Ponořte se do místní léčivé
termální vody a zavítejte do
saunového světa. Dopřejte tě−
lu i duši odpočinek ve 12 růz−
ných lázeňských bazénech
s teplotou vody mezi 30 °C až
42 °C. Všude kolem ucítíte
energii zdejšího sirného pramene. Máte mož−
nost si zaplavat v plaveckém bazénu s vodou Do Lázní Therme 1 do Füssingu vás srdečně zvou: (zpra−
o teplotě 30 °C, nechat se hýčkat masážními va) manažerka lázní Petra Weberegger, výkonný ředitel
tryskami v relaxačním bazénu s teplotou vody lázní Wilfried G. Huhn a koordinátorka česko−bavorské
34 °C nebo zlepšit svůj krevní oběh střídáním spolupráce Simona Fink.
horkého (42 °C) a studeného (18 °C) bazénu.
Každý si zde přijde na své. I parní koupel Skvělá nabídka
je součástí lázní. V hlavní hale si můžete Na webových stránkách www.thermeeins.de se in−
vybrat ze dvou různých parních saun.
formujte o aktuálních nabídkách, wellness balíčcích
nebo o 20% slevové akci na všechny vstupenky (kro−
Saunování
mě Kombikaret a balíčků) a o akcích konaných
Neobyčejný zvenku, jedinečný uvnitř – ta− v Saunovém dvoře. V internetovém obchodě
kový je Saunový dvůr v přestavěném his− www.shop.thermeeins.de můžete zakoupit dárkové
torickém statku Rottaler Vierseithof. Máte poukazy pro své blízké.
na výběr z 8 různých saun. Lovecká sau−
na, borovicová světnička, římská parní lá− Parkování
zeň, jedinečná bramborová, bylinná či ča− Během vašeho pobytu nechte své vozidlo zaparkova−
rodějnická sauna. Čtyřikrát ročně pak mě− né na jednom z 500 bezplatných parkovacích míst
níme sezónní saunové nálevy a peelingo− v podzemních garážích s přímým vstupem do termál−
vé programy.
ních lázní a do Saunového dvora.

Rodinné zimní středisko Mitterdorf
Zimní středisko Mitterdorf leží v ba−
vorské části Šumavy nedaleko če−
ských hranic. Je pouhých 8 km za pře−
chodem Strážný (směr Passau). Po 3
km za přechodem odbočíte vpravo a
dojedete přímo do Mitterdorfu. Zimní
středisko ležící pod vrcholem Almberg
je tak trochu obdobou nedalekého Lip−
na. Areál je zacílen na děti s rodinami.

Kontakt:
www.mitterdorf.cz
info@mitterdorf.cz
(možno psát i v češtině)
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Z vrcholu Almberg (1139 m) se roz−
lévají sjezdovky do všech světových
stran. Kromě jedné dvousedačkové
lanovky se výhradně jezdí na moder−
ních pohodlných kotvách. Je zde dět−
ské hřiště Junior Ski Cirkus se zastře−
šenými pojízdnými koberci o délce
15, 66 a 78 metrů a kolotočem, dále
5 km upravovaných tratí pro běžkaře,

sáňkářská dráha a 20 km upravova−
ných turistických cest. Parkování pro
800 osobních aut a 20 autobusů je
bezplatné. Tři lyžařské školy nabízejí
zájemcům všech věkových
kategorií kurzy sjez−
dového lyžování a
běhu na lyžích. Ly−
žařské půjčovny
jsou u centrální
pokladny i u Ju−
nior Ski Cirkusu.
Zástupce zem−
ského okresu Freyung
– Grafenau pan Hain
nám sdělil::
„Naše zimní středisko je naprosto
ideální pro celou rodinu. Svou nabíd−
kou zimních sportů a radovánek pro
děti patříme mezi nejlepší v Německu.
Ale na své si přijdou i zkušení a ná−
roční lyžaři. Jim nabízíme pět extra ši−
rokých sjezdových tratí. Je zde napří−
klad černá sjezdovka splňující para−
metry FIS, kvalitní červená sjezdovka,
na které se pravidelně koná Mistrov−
ství Německa v synchronním lyžová−
ní. Celková přepravní kapacita 8 000

lyžařů za hodinu zajišťuje lyžování bez
front. Celý areál je zasněžován sněž−
nými děly. Musím říci, že k nám přijíž−
dí mnoho milovníků zimních sportů
z Česka. Jsem rád, že naši čeští sou−
sedé nacházejí u nás dokonalé
podmínky i zázemí pro
zimní sporty.“
V Mitterdorfu je
také 200 m
dlouhá sáňkář−
ská dráha a
sáňkaři mohou
využívat 200 metrů
dlouhý zastřešený pojízdný koberec.
Koordinátorka
Česko−bavorské
spolupráce Simona Fink ještě dodá−
vá. „Zimní středisko Mitterdorf je ide−
álním místem pro celou rodinu. Areál
je zacílen na děti. Většina sjezdovek
je mírných a výukových, je zde mo−
derní a rozsáhlé dětské hřiště s vlast−
ní ohřívárnou, WC a hernou. Všem
méně i více zdatným lyžařům všech
věkových kategorií jednoznačně do−
poručuji Mitterdort, který se řadí mezi
nejvýše položené zimní areály na Šu−
mavě.“
(re)
Rozhled 13/2018

Křest knižní novinky

Muzikantské vzpomínky
aneb „nic netrvá věčně“
Autor knihy Josef Pospíšil je známý mu−
zikant, scénárista, redaktor a autor oblí−
bených pořadů v Českém rozhlase, v Če−
ské televizi a v TV ŠLÁGR.
V těchto dnech přichází Josef Pospíšil po
úspěšných knihách Za vesnickými muzi−
kanty, Nejen za vesnickými muzikanty a
S muzikantkou úctou s novou knihou Muzi−
kantské ohlédnutí aneb „nic netrvá věčně“.
V knize například připomíná slávu české
melodické hudby za poslední dvě uplynulá
století, hledá souvislosti např. se Sokol−
ským hnutím, s érou slavných cirkusů, za
kterými jezdili do světa hlavně pošumavští
muzikanti. Dále představuje celou řadu
současných výborných dechových hudeb
se skvělými muzikanty.
Unikátní kapitola je věnována rodině písničkáře Karla Hašlera, kde jsou zachyce−
ny detaily života i jeho dvou synů Karla a Zdenka – „Gina“. Kniha je doplněna více
jak 200 barevnými a 50 černobílými fotografiemi.
Křest spojený s autogramiádou nové knihy Josefa Pospíšila proběhne ve čtvrtek
20.12.2018 v Galerii Alšovka, Kolárova 16, Plzeň. K dobré pohodě a náladě za−
hrají Plzeňští Pepíci. Jste srdečně zváni autorem knihy.
Knižní novinka je v prodejní síti knihkupectví Kosmas a Knihy Dobrovský. Kou−
pit si ji můžete i v redakcích Rozhledu v Klatovech, Vídeňská 218 a v Plzni, Hav−
líčkova 5.
(re)

Vánoční dárek pro Dětský
domov v Kašperských Horách
Autor knihy Šumavské tajemství na− rách první symbolický šek na částku
cistů Jan Kaše předal dětem z Dět− 4.600 Kč. Jedná se o výtěžek z dosud
ského domova v Kašperských Ho− prodaných knih.
„Část děje se odehrává právě
v Kašperských Horách, kde
se již několik let snažím podle
svých možností podporovat
děti z dětského domova. Mys−
lím si, že tyhle skvělé a upří−
mné děti si zasluhují náš zá−
jem a podporu,“ uvedl Jan
Kaše.
Foto: Hana Kašová
Rozhled 13/2018
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Věštba pro Česko na rok 2019
od známého psychotronika a vizionáře Stanislava Brázdy
Rok 2019 je numerologicky v čísle
(2+0+1+9) 12 = 1+2 = 3. To
znamená „Mentální energie, Obratný
talent, Tarotová karta „Mág“. V as−
trologii charakterizuje tuto kar tu
Býk, Slunce. Klíčová hesla jsou Prá−
ce s energií, manipulace, tvůrčí
schopnost, talent, akce.
Tak toto vše můžeme očekávat v ro−
ce 2019 a je na každém, do jaké mí−
ry si podporu numerologie či Tarotu
připustíme, či využijeme ke svému
prospěchu.
Pro Česko mi v runové magii na
rok 2019 vyšla karta Fehu – je první
runou a představuje kosmickou, tvo−
řivou energii pohybu a formování.
Symbolizuje zrození ideje na prahu
manifestace hmoty. To můžeme při−
podobnit ke 100. výročí vzniku ČR a
přát nové vládě, aby podle předpo−
kladu tohoto výkladu uspěla. Jsem
přesvědčen, že proto nevyhrály ve
volbách tradiční strany a jsou na
ústupu, jejich úkol skončil a nebyly
schopny nabídnout nic nového.
Runa současně upozorňuje na ne−
bezpečnou stránku praživlů oheň a
voda, které jsou ve své podstatě té−
měř nekontrolovatelné. Můžeme se
setkat jak s jejich tvořivou, tak i niči−
vou stránkou.
Karta upozorňuje na skutečnost, že
každá věc má dvě stránky, dvě tváře
(levá a pravá!) a je obzvláště zřetel−
né z popisu vlastností léčivé byliny,
která je přiřazena k runě Fehu. Je to
kopřiva. Každý měl jistě tu možnost
se seznámit s jejími „ohnivě“ pálivý−
mi účinky, současně s jejími léčivý−
mi vlastnostmi.
Síla a moc runy je symbolizována
hovězím stádem, které se žene ven
z ohně. Hovězí stádo mělo pro naše
předky vysokou hodnotu. Ztělesňo−
valo plodnost, vyjadřovalo hodnotu
majetku. Bohatství jednotlivce bylo
určováno počtem kusů dobytka.
Fehu je pohyblivou silou ve smyslu
energie, a tak se dostává do přímé
souvislosti s penězi. Jedni je mají,
druzí ne. Bez ohledu na to, jaký je
náš vztah k penězům, vytváří, ať
chceme či ne, jeden z nevyhnutel−

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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ných předpokladů kvality života. Kdo
znehodnocuje a zpochybňuje důleži−
tost peněz, bude dříve či později
konfrontován s důsledky svých po−
stojů. Hoden se jich stává
ten, kdo s nimi zachází
pečlivě, s rozvahou,
nechává je ply−
nout a nedělá
z nich jediný
obsah či cíl
svého života.
Runová karta
Fehu sděluje,
že pokud bu−
deme pokorní a
nebudeme způ−
sobovat nerovno−
váhu (závist, zloba,
nenávist, závislost, ne−
tolerance, nechovat se ja−
ko stádo, nenechat se ovlivňovat,
mít svůj názor, …), můžeme své
plány a předsevzetí nejenom v roce
2019 naplnit. Runa Fehu nás bude
nejenom podporovat, ale nabádá ke
sledování dění okolo nás, ale i při−
způsobování se novým situacím a
změnám, které mohou a budou na−
stávat. Runa nás povzbuzuje, aby−
chom se nevzdávali a přidali na úsilí
a vytrvalosti, kterých bude třeba
k dosažení našich cílů. Runa sdělu−
je, že pokud budeme poctiví, věrni
svým zásadám, zdravě tvrdohlaví,
podaří se nám překonat všechny
překážky a problémy, které nás nej−
enom příští rok čekají. Příští rok bu−
de obzvláště platit, že nic nebude
zadarmo a bez adekvátního úsilí.
Vytrvalost a stálost bude vystavena
zkouškám a kdo bude „zdravě, vel−
koryse a čestně bojovat“, dosáhne
svého cíle a bude mít možnost se
„ukotvit v hmotném těle“.

Ekonomika
V roce 2019 předpokládám stagnaci
kvůli více negativním vlivům, jako
politická situace nejenom v Evropě,
ale i vztahy USA – Čína a s tím spo−
jená obchodní „válka“. Přijdou nej−
horší povětrnostní vlivy za uplynulé
období, cca 20 let zpět. Přehřívá se
ekonomika a je jasné, že vzestup
ekonomiky nepůjde udržet vzhledem
ke vzrůstajícím platům, nedostatku
pracovních sil a zvyšujícím se úro−
kům u bank. Vzroste inflace, v roce
2018 byla 2,2 %, v roce 2019 banky
předpokládají 2,4 %, já předpoklá−
dám až 2,8%. Stoupající trend eko−
nomiky se v létě 2019 zastaví. Úro−

ková sazba v r. 2018 byla 2,5 %, v r.
2019 by mohla stoupnout až na 4 %.
Proto předpokládám nejprve zasta−
vení ekonomiky, začátek roku 2019
a posléze dojde k jejímu
poklesu. S tím by moh−
la souviset i krize ve
stavebnictví a ne−
movitostech.
Tento pokles by
mohl trvat až
tři roky.
Na rok 2019
věštím největ−
ší katastrofy a
finanční krizi
podobnou roku
2008. S tím bude
souviset zdravotní
stav mnoha lidí a už
nyní mnoho lidí nezvládá
„rychlý tep doby“ a je jasné, že bude
větší zátěž na psychiku lidí. Proto
bude přibývat lidí duševně nemoc−
ných, s tím bude spojeno mnoho ha−
várií zaviněných jak lidmi, tak povětr−
nostnímu vlivy. Hrozí, že hypotéky
nebudou někteří lidé zvládat splácet.
S tím bude spojena větší nabídka ne−
movitostí, které budou prodávat
banky a protože banky dávaly až
100% hypoték na byty, které tuto ce−
nu neměly, budou je muset prodávat
levněji. To proto, že už není možné
vzít hypotéku na 100% ceny nemo−
vitosti a tím ubyde o 30% zájemců.
Ceny nemovitostí byly nadhodnoce−
né a banky budou prodělávat, proto−
že už neprodají nemovitost za půvo−
dní nadhodnocenou cenu + úrok,
který dlužník nesplatí.
Uvedu příklad. Znám člověka, který
koupil dům na vesnici za odhad
banky za 2,5 milionu korun. Přišel
o práci, rozvedl se a přestal splácet.
Banka dům začala prodávat v exe−
kuci a první cena byla 3 mil Kč (pů−
vodní cena + úrok), ve čtvrté exe−
kuci dům nikdo nekoupil ani za
1 mil. Kč!.
Podle mé věštby se ceny nemovi−
tostí srovnají na reálné ceny do tří
let. Proto má rada pro zájemce o ne−
movitost zní: Kdo chce pozemek,
kupte co nejdříve, kdo chce byt či
dům, počkejte klidně rok i více.

Nezaměstnanost:

Index štěstí:
Zabývám se ve svých věštbách in−
dexem štěstí, protože to považuji
za důležitý aspekt. ČR byla v r.
2016 na 27. místě, v roce 2017 na
23. místě a letos je na 21. místě.
Protože očekávám krizi, podobnou
jako byla v roce 2008, Česko by se
mohlo posunout jen o jedno místo
a to na 20. místo. Jen pro zajíma−
vost. Na prvních třech místech
jsou Finsko, Norsko a Dánsko. Ra−
kousko je na 12. a Německo na 15.
místě.
Na závěr jsem vyložit tarotovou
kartu pro Česko na rok 2019. Vy−
šla karta č. 6 – Zamilovaný, což je
velice pozitivní karta.
Zamilovaný je symbolem rozhodo−
vání a volby. Na kartě je patrný ob−
sah – vztah mladého muže k obě−
ma ženám, které znázorňují „tělo a
duši“ a obecně veškeré protiklady.
Karta upozorňuje na nutnost roz−
hodování a připomíná, že rozhod−
nutí, které máme učinit, budou zej−
ména v tomto (podle mne kritic−
kém) roce 2019 významné a budou
mít větší dopad, než by se mohlo
na první pohled zdát. Současně
obě ženy a muž na kartě znázorňují
trojúhelník. Každý si může sám do−
myslet, co to má znamenat v osob−
ním životě. Rodina má dvě základ−
ny: MUŽ A ŽENA, aby vztah byl do−
brý a byla rovnováha ve vztahu.
Trojúhelník může znázorňovat duši
a duální charakter, život a jeho
protichůdné tendence.
Karta varuje před způsobením ne−
rovnováhy. Pokud není rovnováha
v těle, onemocní, pokud není
rovnováha ve vztahu, rozpadne se,
pokud není rovnováha v nemovi−
tosti, spadne, pokud není rovnová−
ha ve státě, dojde k šarvátkám až
k válce. Kdo způsobí nerovnováhu,
bude „osudem“ potrestán a „osud“
si sám vybere, kdy a na kom způ−
sobenou nerovnováhu „narovná“
a jakým způsobem.

Vše jen to nejlepší VŠEM,
nejenom do roku 2019 přeje
Stanislav Brázda.

Na rok 2019 předpokládám neza−
městnanost 1,9 %. Bohužel, vol−
ných míst bude přibývat, a protože
je nebude možné naplnit, budou fir−
my stagnovat.
Rozhled 13/2018
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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.obchodniakademie.cz

pro školní rok 2019/2020:
1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše−
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
maturitní zkouškou.
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi−
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá−
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi−
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Předškolní a mimoškolní pedagogika− čtyřleté dálkové studium.
Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům
s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty v měsíci.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium.
Podmínkou přijetí je předložení maturitnícho vysvědčení ze střední školy.
Výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Studium je zakončeno maturitní
zkouškou z pedagogických předmětů.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

Dny otevřených dveří:
vždy sobota od 9,00 do 12,00 hodin v následujících termínech
12. 1., 19. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2. 2019
každé pondělí od 5. 11. 2018 od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
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Výlet do světa nerozbitných hraček
Dům dějin Holýšovska vás zve na
výstavu Vánoční svět hraček Baťa
Zveme vás do Domu dějin Holýšovska
na unikátní výstavu hraček z pryže ze
30. a 40. let 20. století, která je věno−
vána dosud neprobádanému fenomé−
nu průmyslové výroby českosloven−
ských hraček z gumy, z tak zvané pry−
že, která se vyrábí vulkanizováním
kaučuku.
První gumové hračky
v předválečném Českos−
lovensku jsou spojené
s proslulou značkou
zlínských obuvnických
závodů Baťa, největší−
ho světového výrobce
nerozbitných gumo−
vých hraček, jehož boha−
tou produkci dnes známe
jen z barevných ilustrova−
ných ceníků zboží a z ar−
chivních filmů. Návštěvníkům
výstavy tak bude představena jedinečná
a rozsáhlá sbírka gumových hraček vy−
robených firmou Baťa, a. s. Zlín a Baťa,
n. p., jako jsou pískací panenky a pa−
náčci, různé druhy zvířátek, osobní a
závodní autíčka poháněná pérovým
strojkem na klíček, míčky a dokonce
i nafukovací hračky, které zaplnily výlo−
hy hračkářských obchodů před více než
sedmdesáti lety.
Baťovy závody byly jediným i největším
výrobcem hraček z technické pryže
v posledních letech první Českosloven−
ské republiky a v poválečném období.
Baťův koncern vyráběl zatím nezjistitel−

autíčka, model vítězného letadla „Zlín
XII.“ OK–BAŤA, funkční vláček „Sloven−
ská strela“ s elektrickým reflektorem na
baterii a hodinovým strojkem na klíček.
Málopočetnou skupinu těch vzácněj−
ších hraček tvoří gumový betlém nebo
ploché figurky habešských vojáčků.
Snad nejvíce známá je legendární
„nezranitelná armáda“ gumo−
vých vojáčků se střílnami a
kulometními hnízdy, s proti
pěchotními ostnatými plo−
ty, polním dělem, stany
Čsl. červeného kříže
i motorizovanou jednot−
kou. Figurky se vyráběly ve
třech barevných provede−
ních podle uniforem člen−
ských států tzv. „Malé doho−
dy“, vojensko−politic−
kého spojenectví v le−
tech 1921–1939 složeného
z Československa, Jugoslávie a
Rumunska. Na události celoná−
rodní manifestace a mobilizace
k obraně svobodné vlasti a sa−
mostatnosti v roce 1938 reago−
valy zlínské obuvnické závody
výrobou gumových figurek so−
kola a sokolky k příležitosti X.
všesokolského sletu Českoslo−
venské obce sokolské, kde cvi−
čili spolu s československými vojáky
také armádní oddíly malodohodových
spojenců.
Průmyslové zpracování pryže v Čes−

né množství nejrůznějších typů a veli−
kostí gumových figurek, jak dokládají
nejen dobové reklamní filmy, ale také je−
dinečné ceníky těchto hraček. Mezi ně
patří například kolekce hospodářských
staveb (venkovský statek) s různými
druhy stromů a keřů, osobní a nákladní

koslovensku vybudovaly právě Baťovy
závody. S tím přímo souvisí i světově
proslulé značky Barum a Fatra Napajed−
la. Výroba pokračovala i po znárodnění
Baťových závodů v době po druhé svě−
tové válce a v padesátých letech s využi−
tím některých původních Baťových
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předloh a někdy také originálních forem.
Experimentovalo se dokonce i s hliní−
kem, nepostradatelným válečným mate−
riálem. Identické typy předválečných gu−
mových vojáčků se krátce vyráběly také
jako odlitky (kopie) ze slitiny hliníku.

Mezi vzácné exponáty, které si můžete
během výstavy prohlédnout v Domě dě−
jin Holýšovska, patří například gumový
vláček Slovenská strela, jednotka ha−
bešských vojáčků nebo figurky sokolů a
skautů. Pozornosti sběratelů jistě ne−

uniknou zajímavosti výstavy, jako jsou
například nejstarší pryžové hračky
z konce 19. století, početný soubor „ne−
zranitelné armády“ gumových vojáčků
– největší sbírka v České republice, his−
torické krajiny a dioráma sestavená
z dobových hraček.
Exponáty výstavy doplňují ar−
chiválie z předválečného ob−
dobí obsahující časopisy
s fotografiemi, letáky, ceníky
a reklamy na nerozbitné gu−
mové hračky značky Baťa.
Vystavené exponáty pochá−
zejí ze sbírkového fondu Mu−
zea technických hraček, které
se zaměřuje na postupnou
dokumentaci a katalogizaci
výrobní produkce hraček čes−
koslovenských firem v meziválečném
i poválečném období. Výstavu si může−
te v Domě dějin Holýšovska prohléd−
nout do 20. ledna 2019. Těšíme se na
vaši návštěvu.
Josef Hais, Dům dějin Holýšovska
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10 let spolupráce SOU Domažlice s firmou Gerresheimer Horšovský Týn

SOU je pro nás živým pramenem
mladých odborníků
To nám řekla manažerka společnosti
Gerresheimer Horšovský Týn Mgr.
Václava Váchalová na úvod besedy
s ředitelkou SOU v Domažlicích Mgr.
Zdeňkou Buršíkovou.
Firma Gerresheimer je předním svě−
tovým výrobcem vysoce kvalitních
speciálních výrobků ze skla a plastů,
jež se používají ve farmaceutickém
průmyslu a zdravotnictví. Skupina se
po celém světě skládá z více jak 30
poboček, vykazuje tržby okolo jedné
miliardy eur a zaměstnává přes
10.000 lidí
Závod Horšovský Týn byl založen
v roce 2001. Metodou vstřikování
plastů vyrábí na více jak 125 vstřiko−
vacích lisech a 20 montážních liniích
inhalátory, inzulínová a odběrová pe−
ra, drogové testery apod. Zaměstnává
v současné době více než 700 lidí.
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Vznik spolupráce firmy a školy
V. Váchalová: Před 10 léty se firma
rozhodla, že bude v Horšovském Týně
významně investovat do dalšího roz−
voje a že bude potřebovat kvalifikova−
nou sílu. Navštívili jsme celou řadu
škol a učilišť a seznamovali je s naši−
mi záměry ke spolupráci. Až ve Střed−
ním odborném učilišti v Domažliccích
u paní ředitelky Zdeňky Buršíkové
jsme nalezli plné pochopení a porozu−
mění. Vznikly osnovy k tříletému no−
vému učebnímu oboru Strojní mecha−
nik se zaměřením na obsluhu lisů pro
vstřikování plastů, který byl také akre−
ditován.
Z. Buršíková: Je třeba připomenout,
že v České republice takový učební
obor s tímto konkrétním zaměřením
ve vzdělávací soustavě neexistoval.
Náš společný záměr se podařil, ale
záhy přišlo nečekané zklamání. Žáci

základních škol ne−
měli o tento obor zá−
jem. První dva roky se
nám nepodařilo pře−
svědčit rodiče ani žá−
ky, proto jsme obor
nemohli otevřít.
V. Váchalová: Museli
jsme především pře−
konat předsudky, zej−

ména u rodičů, plynoucí z neznalosti
naší firmy a zastaralé představy o práci
strojního mechanika či nástrojaře. Dě−
lali jsme nejrůznější akce, aby rodiče
i děti na vlastní oči viděli čisté prostředí
firmy i práci strojních mechaniků.

Stipendium zabralo
Z. Buršíková: Snaha firmy ukázat mož−
nosti, které nabízí, nebyla marná. 4

Firma Gerresheimer Horšovský Týn se pravidelně zúčastňuje Dnů otevřených
dveří ve Středním odborném učilišti Domažlice. Při letošním listopadovém
Dnu otevřených dveří zavítal do jejich stánku první československý kosmo−
naut Vladimír Remek se svojí manželkou.
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4 Postupně nás navštěvovali rodiče
s dětmi a zajímali se o nový obor. Chtěli
vědět, co se učí ve škole, jak probíhá
praxe a jakou mají jejich děti perspekti−
vu. Takovou injekci, která nastartovala
zájem, byla informace o stipendiu.

V. Váchalová: Z našeho odborného
personálu jsme na vlastní náklady vy−
školili takzvané mentory odborného
výcviku, kteří disponují pedagogickým
minimem a mohou se tak stoprocen−
tně věnovat výuce žáků. Kromě sti−
pendií dostávají od nás žáci
i pracovní oděvy a pokud
mají úspěchy v nejrůzněj−
ších soutěžích, získají do−
cela zajímavé dárky nebo
finanční prostředky. Nabízí−
me jim i závodní stravování.
Z. Buršíková: Po absolvo−
vání oboru Strojní mechanik
získávají žáci platný certifi−
kát na vstřikovací lisy a svá−
řecký průkaz. Díky vstříc−
nosti vedení firmy Gerres−
heimer a výborné spoluprá−
ci s paní Váchalovou jsme
mohli otevřít další učební
obor Strojní mechanik se
specializací Nástrojař.
V. Váchalová: Koncern si
uvědomuje, jak moc je dů−
ležitá kvalifikovaná pracov−
ní síla, a proto investice do
Zprava: Manažerka společnosti Gerresheimer vzdělání jsou nutné a důle−
Horšovský Týn Mgr. Václava Váchalová s ředitel− žité. U nás také dostávají
kou SOU v Domažlicích Mgr. Zdeňkou Buršíko− jazykové vybavení a mají
možnost dalšího růstu.
vou při návštěvě firmy.
V. Váchalová: Stipendium zabralo, ale
není zase zadarmo. Má svá kritéria.
Pokud učni splní podmínky docházky
a stanoveného prospěchu, dostávají
měsíčně finanční odměnu „kapesné“
v 1. ročníku 2.000 Kč, v 2. ročníku
3.000 Kč a ve 3. ročníku 4.000 Kč.
Naším vzdělávacím projektem prošlo
od roku 2011 již více jak 40 učňů,
z nichž velká část zůstala v řadách na−
šich kmenových zaměstnanců.

Nadstandardní zázemí pro učně
Z. Buršíková: V tomto školním roce
již osmým rokem prezentujeme koo−
perační vzdělávání s firmou Gerres−
heimer Horšovský Týn. Firma na své
náklady vybudovala vzdělávací středi−

Jasná perspektiva
V. Váchalová: Potřeba kvalifikované
pracovní síly je pro nás velmi důleži−
tá. Jako rychle expandující firma si
dobře uvědomujeme potřebu investo−
vat do vzdělanosti mladých lidí, proto
jsme přistoupili k modelu kooperativ−
ního vzdělávání. V současné době
stavíme další výrobní halu, která by
měla být v provozu v roce 2020. Pro
ni budeme potřebovat dalších cca 80
nových kvalifikovaných odborníků.
Střední odborné učiliště v Domažli−

cích je pro nás takovým živým pra−
menem mladých odborníků.
Z. Buršíková: Díky spolupráci s fir−
mou Gerresheimer se podařila další
skvělá věc. Byli jsme první vlaštovkou
v České republice, která významně
přispěla k rozhodnutí Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR. Jedná se
o úlevu z daní pro zaměstnavatele,
kteří pracují v kooperačním vzdělávání
a kteří mají školící praktické středisko
pro učně. Na základě projektu Pospolu
mohou firmy čerpat úlevy.
(re)

Z učiliště přímo do firmy
Z. Buršíková: Naším dalším zámě−
rem bylo, aby po absolvování učiliště
měli žáci pokud možno jasno o svém
zaměstnání a o perspektivě. Na toto
téma rovněž hovoříme s rodiči, kte−
rým není lhostejné, kam jejich syn
nastoupí. Proto doporučuji návštěvu
firmy.
V. Váchalová: Tím, že ve školicím
středisku se jim v průběhu studia vě−
nují na plný úvazek dva instruktoři od−
borného výcviku a ve výrobě mentoři,
může absolvent tříletého oboru na−
stoupit do firmy jako „hotový“ kvalifi−
kovaný pracovník. To se pozitivně
projeví i v jeho finančním ohodnocení.
V letošním roce všichni absolventi

Pohled do výrobní části firmy Gerresheimer Horšovský Týn.
sko pro žáky se dvěma vstřikovacími
lisy a dalšími přídavnými zařízeními.
Teorii získávají ve škole a praxi přímo
ve firmě.
Rozhled 13/2018

učebního oboru po závěrečné zkouš−
ce nastoupili do naší firmy a už se po−
dílejí na projektech bez toho, aby měli
nad sebou dozor.
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Zazní někdy z opravených varhan v Němčicích na Klatovsku

Česká mše vánoční Hej, mistře, vstaň bystře ?
Členové Spolku na záchranu němčických varhan věří, že ano, a
proto se letos v květnu zaregistrovali jako právní subjekt do Spolko−
vého rejstříku. Za hlavní cíl si stanovili záchranu vzácného nástroje
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Němčicích u Klatov. Předsed−
kyní spolku je Mgr. Petra Pavlíková.
Proč vlastně usilujete o záchranu varhan?
Němčické varhany pocházející z roku 1717 patří k nejcennějším dokla−
dům barokní varhanářské kultury. Jedná se o výjimečný nástroj „s duší“ a
my se nechceme smířit s tím, že jsou v současnosti němou kulturní pa−
mátkou v žalostném stavu, která je den ode dne stále více ohrožována a
napadána aktivním červotočem. Prioritním záměrem Spolku je nejen za−
jištění financí na opravu tohoto královského nástroje, ale i rozšíření obe−
cného povědomí o uni−
kátních varhanách, jež se
řadí k předním nástrojům
svého druhu v Čechách.
Pocházejí totiž z dílny vel−
mi uznávaného loketské−
ho varhanáře Leopolda
Burkhardta a jejich jedi−
nečnost spočívá i v tom,
že jsou to první varhany,
na které hrál už ve velmi
raném věku Jakub Jan
Ryba. Jsou tak dnes jedi−
nou dochovanou památ−
kou na jeho dětská léta.
Podle odborníků i orga−
nologů, kteří již nástroj ze−
vrubně zkoumali, mají
němčické
varhany
ohromný zvukově−inter−
pretační potenciál a bylo
by úžasné, kdyby se nám
podařilo sehnat finance
potřebné na jejich záchra− Varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie
nu a ony se mohly opět v Němčicích u Klatov.
rozeznít ve své plné síle a
kráse nejen prostřednictvím tónů Rybovy České mše vánoční.
Povíte nám něco o energetickém otisku, který zanechal na varha−
nách Jakub Jan Ryba?
Jakub Jan Ryba je známým rodákem z Přeštic a už jako čtyřletý chlapec
na zmiňované varhany „improvizoval“ za asistence svého dětského příte−
le, který mu šlapal měchy, za což ho Rybův dědeček údajně potrestal po−
hlavkem. Tento zážitek zachytil J. J. Ryba dokonce i ve svých pamětech:
„Každý si umí představit, jak nečekaně má krásná varhanní hra zapůsobi−
la na lidi, kteří se modlili.“
Na stejné (nyní „němčické“) varhany hrál v roce 1785 známý český peda−
gog a skladatel ještě jednou, tehdy už jako devatenáctiletý. Přeštickým
tenkrát přednesl svůj varhanní koncert zkomponovaný při pobytu na ne−
dalekém zámku v Příchovicích.
Jakou historii mají varhany?
Jak už jsem zmínila, vyrobil je v roce 1717 Johann Leopold Burkhardt
z Lokte, který patřil ve své době k absolutní špičce mezi varhanářskými
mistry. Z jeho dílny pocházejí například i varhany nacházející se v Manětí−
ně, v Úterý, v Kladrubech a v Praze u svatého Jakuba. Nástroj byl půvo−
dně pořízen do starého kostelíku v Přešticích, odkud byl v roce 1775 pře−
stěhován do nového přeštického chrámu. Pro výrazně větší prostor byly
ale varhany zřejmě zvukově nedostačující, proto je v roce 1837 odkoupil a
němčickému kostelu věnoval tehdejší patron plánického panství – hrabě
Maxmilián Heinrich Wallis. Poslední zásadnější přestavbu nástroje realizo−
val v roce 1860, již v Němčicích, Ferdinand Guth z Čisté u Rakovníka.
Z historie přejděme do současnosti. Němčické varhany jsou nyní
v havarijním stavu a potřebují pomoc. Mohou se o tom zájemci pře−
svědčit i na vlastní oči?
Samozřejmě. Spolek nabízí všem, kteří by si nejen letošní Vánoce rádi
zpestřili nějakým zajímavým výletem, možnost osobního individuálního
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seznámení se vzácnými, více než 300 let starými varhanami, a to formou
bezplatných soukromých individuálních prohlídek s průvodkyní, které je
možné si objednat na telefonním čísle 607 243 898 nebo prostřednictvím
emailu: nemcicke.varhany@gmail.com
Existuje i veřejná sbírka?
Ano. Za účelem záchrany němčických varhan byla zřízena veřejná sbír−
ka, která má zavedený zvláštní transparentní účet číslo
2101437964/2010, na němž jsou viditelné údaje o názvu účtu připívají−
cích i detaily o transakci. Zasláním finančních prostředků na účet sbírky
tedy dárci zároveň vyjadřují svůj souhlas se zveřejněním těchto infor−
mací. Pokud by chtěl někdo přispět na obnovu vzácného nástroje a
současně přitom zůstat v anonymitě, je možné vložit hotovost přímo do
pokladny zřízené Spolkem pro záchranu němčických varhan, z. s. V ta−
kovém případě nás stačí kontaktovat na výše uvedeném telefonním či
mailovém kontaktu.
Chystáte nějakou veřejnou akci ještě v tomto měsíci?
24. prosince 2018 se bude od 24:00 hodin v němčickém kostele konat již
tradiční a oblíbená půlnoční mše, v rámci níž bude rovněž možné si ná−
stroj prohlédnout, případně i přispět na jeho záchranu. Většina přítom−
ných každoročně vítá také možnost odnést si domů Betlémské světlo
v lucerničkách vyzdobených místními dětmi.
V příštím roce Spolek plánuje jarní benefiční koncert, tentokráte ve
spolupráci se ZUŠ Klatovy, ale i zajištění možnosti podpory němčických
varhan formou adopce píšťal nebo prostřednictvím dotací. O aktuálním
dění kolem Spolku se můžete dozvědět více rovněž na adrese
www.nemcickevarhany.webnode.cz a nebo také na tomto odkazu –
https://cs−cz.facebook.com/nemcicke.varhany/
Němčické varhany nás již opakovaně přesvědčily o tom, že k sobě přita−
hují zázraky, náhody a úžasné osobnosti, proto se těšíme na další setká−
ní, jež nám při své záchraně zprostředkují.
(re)

Rozhled 13/2018

odpovídá JUDr.
Judita Jakubčíková,
advokátka
Vážená paní doktorko,
žiji již 3 roky v Domově
pro seniory, mám 2 děti
a 4 vnoučátka. Nemám žádný majetek, pouze pobírám
velmi slušný důchod, protože jsem celý život pracovala
na odpovědném místě ve státní správě. Mám však ušet−
řenu jen malou částku, protože důchod každý měsíc
skoro celý s ohledem na svůj zdravotní stav spotřebuji.
Chtěla bych však k Vánocům udělat radost jak svým dě−
tem, tak i vnoučatům a chtěla bych jim koupit dárky, na
které bych si chtěla vypůjčit. Dětem bych chtěla koupit
televizi a počítač a vnoučatům bych chtěla poskytnout
finanční prostředky na to, aby si koupily pro sebe pěkné mo−
derní oblečení dle vlastního výběru. Chtěla bych si tedy vypůj−
čit 40.000 Kč. Prosím, sdělte mi Váš názor na tuto půjčku?
Vážená paní,
velice Vás chápu a vím, že chcete
učinit jak své děti, tak i vnoučata
šťastnými, zvláště když se jedná o
svátky vánoční. Myslím si však, že
byste neměla zakupovat dětem
tak drahé dárky jak uvádíte, ani
byste neměla poskytovat svým
vnoučatům finanční prostředky
na to, aby si koupily to, co se jim
líbí a co může být velmi drahé.
Nevím, jaký byl důvod Vašeho
umístění do Domova seniorů, ale
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myslím, že byste si to měla pro−
mítnout Vy sama, proč jste se
tam dostala. Osobně jsem pře−
svědčena, že kdyby Vaše děti
stály o Vás, nebyly by Vás umísti−
ly do zmíněného Domova pro se−
niory, ale byly by se o Vás posta−
raly jiným způsobem. Je sice
pravdou, že v Domově s pečova−
telskou službou pro seniory je
dobře o seniory postaráno, ni−
cméně pokud senior zůstane do−
ma v rodině, pak může každý

den vidět svoji rodinu, může vše
s rodinou dále prožívat, může být
každý den s rodinou šťastný a
může se podílet na celém dění
rodiny. Toto Vám však z nějakého
důvodu je ode−
přeno a jste zřej−
mě odkázána je−
nom na to, kdy se
na Vás přijdou
Vaše děti i vnou−
čata do Domova
pro seniory podí−
vat. Jistě chápete
ten obrovský roz−
díl.
Vím, že Vašim dětem může bránit
v tom, aby o Vás pečovaly samy,
mnoho důvodů např. zaměstná−
ní, zdravotní stav apod. Nicméně
i tak by mělo být prvořadé, aby
se každé dítě o svého rodiče
v době, kdy má již rodič vysoký
věk, postaralo. Myslím si, že po−
staráním se o rodiče umístěním
do Domova pro seniory není v pl−
ném rozsahu naplněn smysl vzta−
hu a citové vazby mezi rodičem
a dětmi.
Zasloužíte si zcela jistě mnohem
víc než přemýšlet v předvánoč−
ním období na to, co koupit svým
dětem a vnoučatům a kolik fi−
nančních prostředků si k tomu

máte opatřit. Chci Vám pouze říci
to, abyste si, pokud nemusíte pro
svoji vlastní potřebu, nebrala
žádné půjčky, ale abyste k za−
koupení dárků použila část svých
našetřených prostředků a koupi−
la svým dětem a vnoučatům pou−
ze takové dárky, které nejsou
drahé, ale které potěší. Mohla
byste se dostat totiž do dnes čas−
to uváděné dluhové pasti, což
by bylo pro Vás velice nepříjem−
né a zatěžující.
Pokud Vás Vaše děti a vnouča−
ta mají rády, zcela jistě jakýko−
liv malý dárek od Vás bude pro
ně štěstím a vyznáním lásky
k nim. Uvědomte si prosím, že
Vánoce nejsou o dárcích, ale
jsou o lásce ke svým bližním –
k rodině. Avšak, i kdybyste jim
nedala žádný dárek, dárky by
Vám měly přinést Vaše děti a Va−
še vnoučata za to, že jste je celý
život milovala a snažila jste se jim
ze všech sil pomáhat.
Pokud toto nepochopí, pak po−
dle mého přesvědčení není
o co stát, neboť láska rodičov−
ská a prarodičovská nikdy není
závislá od toho, co ve stáří
svým dětem a vnoučatům dáte.
Já Vám přeji překrásné
Vánoce.
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Paranoidní schizofrenie tajemství zbavená
Schizofrenie – frekventované slovo
dneška, které zasluhuje vysvětlení.
Člověk postižený touto duševní cho−
robou – zjednodušeně „rozštěpe−
ním mysli“ – žije ve vlastním vnitř−
ním světě. Ten vnější ho sice může
ovlivňovat, ale vždy přes filtr toho
vnitřního, který bývá zahlcen bludy
a halucinacemi. Zvlášť výrazné je to
u schizofrenie paranoidní charakte−
rizované introverzí, úzkostí, tenze−
mi a oploštělými emocemi. Přecitli−
vělost, vztahovačnost, podráždě−
nost, nedůtklivost, svéhlavost, vše
objímající strach a ovlivnitelnost
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i lhostejnost, tvoří soubor dalších
příznaků.
Typickou je pro paranoidní schizofrenii
obava pacienta z pronásledování,
ohrožování
a
spiknutí. I proto
bývá
povolný
sdělovat, co si
přeje tazatel a ne−
záleží, zda jde
o pravdu a sku−
tečnost. Strach je silnější, tak se snaží
vyhovět. Naslouchá hlasům, které re−
álně neexistují, ale naplňují jeho vní−
mání. Tak se může stát, že jej ponou−

kají k útoku na domnělého nepřítele
anebo naopak k neodporování a re−
spektování jeho názoru, například, že
byl unesen či zneužíván. Pacient při
tom ztrácí náhled,
neuvědomuje si,
že jeho myšlení je
scestné a odlišné
od reality.
Paranoidní schi−
zofrenik, byť pre−
paráty tlumí jeho úzkost i některé ne−
gativní příznaky, by mohl ublížit sobě
i druhým v závislosti na intenzitě in−
trapsychických pokynů a na míře de−

presivních pocitů. Pacient nemá na vy−
branou. Musí zůstat pod trvalou lékař−
skou a asistenční odbornou kontrolou.
Samotné léky nestačí. Důležitá je psy−
chosociální rehabilitace s blízkým člo−
věkem, jemuž důvěřuje. Za klíčové se
považuje opuštění stresujícího pro−
středí, které vyvolává strach a staví
pacienta do role pronásledované oběti.
Samozřejmostí je náhrada tohoto pro−
středí klidným, příznivým a empatic−
kým zázemím. Citlivé porozumění a
emoční souznění potřebuje pacient
především.
Ostatně nechápající sociální okolí, sil−
ný či chronický stres, někdy i drogy
zpravidla probouzejí u člověka latentní
geny duševní choroby, která propukne
plíživě nebo i naráz. Vliv dědičnosti
biologické, psychologické a sociální
nelze pominout. V rodinné anamnéze
schizofrenika se může nacházet podi−
vínská matka, uzavřený otec s problé−
movými kontakty, psychiatricky léčený
dědeček či nejbližší příbuzní s psycho−
tickými symptomy.
Nemoc ponejvíce napadá muže i že−
ny od pubertálního věku do pětatřice−
ti roků. Paranoidní schizofrenie se
může vyskytovat jedenkrát za život a
vymizet Nezřídka se však opakovaně
u pacienta střídají nepříjemné cho−
robné stavy se skoro vyrovnanou
myslí a s minimem příznaků. Závaž−
ná je chronická forma nemoci, která
přes veškerou snahu psychiatrů ne−
ustupuje.
Pokud je schizofrenik svědkem proti−
právního chování či se sám dopustí
trestného činu, nesmí být policií vy−
šetřen bez znaleckého posudku od
nezávislého psychiatra a klinického
psychologa. Závěr posudku má od−
povědět do jaké míry je pacient scho−
pen objektivně komunikovat a zda
mohou být jeho výpovědi nezkreslené
nemocí a důvěryhodné anebo zda
zvládne bez zdravotní újmy proces
vyšetřování.
(kh)
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Šumavská hora viděla vraha
být akademik Vasilij Vasiljevič Kan−
dinkij, známý v zahraničí jako Was−
sily Kandinsky, jeden ze zakladate−
lů abstraktního malířství, jehož díla
jsou ve světě hodnocena jen v řá−
dech milionů.
Bývalý kriminalista Karel Autor skutečných kriminalistic−
Fořt napsal už několik knih, kých příběhů ze Šumavy Karel
ve kterých vzpomíná na od− Fořt spolu s Marií Malou, Václa−
halování kriminalistických vem Malinou, Eduardem Steu−
příběhů, které se staly na nem, Janem Koppem, Charlot−
Šumavě. Jeho posledně te Guggeisovou a Evou Hof
vydanou knihou je Šumav− Krocovou získali ve Vimperku
na festivalu „Šumava Litera
ská hora viděla vraha.
2018“ cenu Johanna Steinbre−
čan ne dost věrohodně a dostateč− nera Za knihu roku 2017 v katego−
ně přesvědčil vyšetřovatele a krimi− rii publicistika 3. místo. Porota vybí−
nalistu, že obraz v mnohamiliono− rala ze 42 knižních titulů a autorů.
vé hodnotě v Klatovech skutečně První cenu získala kniha zemřelé−
měl. Autorem tohoto obrazu měl ho spisovatele Viléma Hracha „Šu−

Knižní novinka
Na knižní vánoční trh
přichází další nová
kniha skutečných kri−
minálních příběhů ze
Šumavy „Šumavská
hora viděla vraha“.
V pořadí je to už osmý
titul, kterým se prezen−
tuje bývalý kriminalis−
ta a poté zástupce ře−
ditele Policie ČR v Kla−
tovech, Karel Fořt ze Sušice.
Knižní novinka obsahuje osm pří−
běhů ze Šumavy. Jsou plné násilí
útočící na to, co je člověku nejdraž−
ší – na život jeho vlastní či druhého

člověka. Pouze pří−
běh „Zmizelý ob−
raz“ je jiný, neboť
oznamovatel,
ukrajinský státní ob−

mava…hranici přecházejte po půl−
noci“, kterou převzala jeho man−
želka. Čest jeho památce i památ−
ce kvildského rodáka Eduarda
Steuna, který také letos zcela ná−
hle zemřel.
(re)

Kde si lze knihu koupit ?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše 108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a v Galerii
a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava – nám. Svobody, dále v knihkupectví v Horažïovicích – Ševčí−
kova 24, v Prachaticích v knihkupectví Müller – Dolní Brána 23, v knihkupectví ve Kdyni – Náměstí 22, v Kašperských Horách v pro−
dejně dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru. V Plzni v knihkupectví
Fraus, Goethova 3 a v knihkupectví Kosmas, Klatovská třída 13.
Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu: v Klatovech, ve Vídeňské 218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.

Co se do naší knihy nevešlo – kapitola XVIII

Válka za kulisami V
Eso v rukávu čs.
zpravodajské služby
Hovoříme o nejvýznamnějším
spolupracovníkovi čs. zpravodaj−
ské službě – Paulu Thümmelovi,
agentovi A−54. Pocházel ze sas−
kého Neuhausenu, ležícího ne−
daleko česko−německé hranice.
Jeho otec tam vlastnil pekařství.
Paul Thümmel se stal členem na−
cistické SA a byl zakladatelem
organizace NSDAP ve svém rod−
ném městě. Své služby čs. zpra−
vodajské službě nabídl v roce
1936 jako pracovník německého
vojenského obranného zpravo−
dajství Abwehr, vedeného admi−
rálem Wilhelmem Canarisem.
Thümmelovo pracoviště tehdy
bylo v Drážďanech.
Pohnutky, které ho přivedly ke
spolupráci s čs. zpravodajskou
službou, jsou ještě dnes před−
mětem spekulací. Na počátku
stály s největší pravděpodob−
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ností Thümmelovy vysoké fi− Agent A−54 odmítá další finanční
nanční požadavky, pramenící odměny s tím, že peněz již do−
z touhy po blahobytu a z kontak− stal dost a že nyní je jiná situace.
Nadále bude spolu−
tů s mnoha ženami.
pracovat ale bez ná−
Dodávané informace
roku na odměnu. Zde
byly čs. zpravodaj−
je nutné učinit malou
skou službou štědře
odbočku. Thümmelův
plněny.
nejvyšší šéf, admirál
Německá historiog−
Canaris, v jistém
rafie Thümmela po−
okamžiku zjistil, že
važuje za tzv. „dvoji−
Hitler vede Německo
tého agenta“, pracu−
do absolutní záhuby a
jícího pro německou
i československou Ing. Bohuslav Balcar začal navazovat styky
se západními Spojen−
stranu.
Odlišnost
oproti klasickému „dvojitému ci. Hlavně zásluhou Heinricha
agentovi“ spočívala ale v tom, že Himmlera, říšského vedoucího
svoji činnost ve prospěch Čes− SS, byl Canaris zatčen a poté,
koslovenska prováděl spíše na kdy byla odhalena jeho účast na
vlastní pěst, tedy bez vědomí přípravě atentátu na Hitlera v ak−
nadřízených ze své „mateřské“ ci „Walkýra“, na přímý Hitlerův
tajné služby.
rozkaz v dubnu 1945 popraven.
Zdá se, že také Thümmelovi by−
Agentovo prozření?
la další budoucnost Třetí říše
V jistém okamžiku dochází v této dostatečně jasná, a proto se vy−
spolupráci k zásadnímu zlomu. dal ve šlépějích Canarisových.

Po převelení do Prahy ho lon−
dýnská Moravcova zpravodaj−
ská centrála napojila na český
domácí odboj, takže se dostal
i do kontaktu s proslulými „Tře−
mi Králi“ – plukovníky Balabá−
nem, Mašínem a kapitánem
Morávkem.

Zatčení
Thümmel byl opakovaně zat−
čen. Zpočátku se mu dařilo
své vyšetřovatele zavádět na
falešné stopy. K poslednímu
jeho zatčení pravděpodobně
došlo na jaře 1943. Paul Thüm−
mel byl pod cizím jménem dr−
žen v terezínské Malé pevnos−
ti, kde byl nakonec několik dní
před koncem války, v dubnu
1945, spolu s několika desítka−
mi dalších vězňů popraven.
František Moravec, šéf českos−
lovenských zpravodajců, na
něj ve svých pamětech vzpo−
míná jako na jednoho z největ−
ších tajných agentů, kteří se
zasloužili o porážku nacistické
Třetí říše.
Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz
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CENA ZLATA A STŘÍBRA Pozvánka – Stálá divadelní scéna Klatovy
JE STÁLE NA VRCHOLU Novoroční koncert populárních melodií
Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Investiční Banku.

V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však
rozhodnete, dobře zvažte, kde jej pro−
dáte. Je známo, že se stále vyskytuje
v této oblasti mnoho nepoctivců. Má−
me pro Vás tip, kde se zaručeně ne−

musíte žádných nekalých praktik
obávat a navíc získáte garanci nejvý−
hodnější ceny za výkup.
Ve Zlaté Investiční Bance se může−
te nezávazně přesvědčit. Obslouží
Vás příjemný a profesionálně proško−
lený personál, který poskytuje bez−
platné odborné poradenství a indivi−
duální přístup k zákazníkovi. Prodávat
můžete používané či dokonce poško−
zené zlaté, ale i stříbrné šperky. Dále
je možné zpeněžit i jiné předměty,
např. stříbrné příbory, zlaté a stříbrné
zubní korunky, mince, investiční zlato
i stříbro. Pokud si nejste jisti, přijďte
se bezplatně informovat. Manažer
nám sdělil, že: “V současné době se
cena ryzího zlata pohybuje na Lon−
dýnské Burze kolem 31 000,− Kč za
unci. Zákazníkům garantujeme nej−
Rozhled 13/2018

Symfonický orchestr při ZUŠ Josefa Kličky Klatovy zahraje směs popu−
lárních melodií v Divadle Klatovy ve čtvrtek 10. ledna 2019. Začátek je
v 19:30 hodin. Pod taktovkou dirigenta Jana Kaňky se představí sólisté
Jitka Šťastná a Jan Šimůnek. Průvodní slovo Marie Míková. Vstupenky
v prodeji od 17. 12. 2018.

lepší výkupní ceny a profesionální
a poctivé jednání.” Neváhali jsme
a zeptali se při opětovné návštěvě
Zlaté Investiční Banky v Plzni jedné ze
zákaznic na to, jak byla s prodejem
svého zlata či stříbra spokojena. Do−
zvěděli jsme se, že se jme−
nuje paní Plavcová a do
Zlaté investiční banky přišla
prodat zlaté náušnice, prs−
teny a řetízky, za něž nako−
nec získala 11200,− Kč.
“Jsem moc spokojená, ani
mě nenapadlo, že můžu do−
stat tolik peněz. Jednání na
úrovni, ochota a slušnost to
se hned tak nevidí, mohu je−
nom doporučit,“ říká s nad−
šením paní Plavcová.
Prodej zlata je při dnešních cenách
velmi výhodný způsob znovuzhodno−
cení peněz, tak neváhejte ani Vy.
Pobočka Zlaté Investiční Banky:

Náměstí Republiky č. 4/3,
Plzeň I. – v blízkosti Plzeňské radnice

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00
V sobotu je pro Vás pobočka
otevřena po předchozím
telefonickém objednání na čísle

+420 374 446 552

www.zlatainvesticni.cz
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.
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V pěstounské rodině našli lásku a skutečný domov
Takové složení osazenstva moc
často sál zastupitelů Plzeňského
kraje nezažívá. Tentokrát ho totiž
obsadily děti, které žijí v pěs−
tounských rodinách. A byly to
právě ony, kdo tady – v prosto−
rách krajského úřadu v Plzni –
hrál hlavní roli. Čekalo je zde vy−
hodnocení soutěže „Pěstounská
rodina – náš domov“ a udílení
cen za obrázek, který namalo−
valy nebo za napsaný příběh
o jejich životě v nové rodině.

Na vyhodnocení druhého roč−
níku soutěže „Pěstounská rodina –
náš domov“ přijala pozvání he−
rečka a pěstounka Nela Boudová,
která má dva roky v péči osmiletou
holčičku. Jak sama prozradila,
když se poznaly v plzeňském dět−
ském domově, byla to láska na
první pohled. I když, ne vždy to bý−
vá jednoduché, ostatně – jako
v každé rodině. Ta se také aktivně
účastnila předávání cen vítězům.
Soutěž „Pěstounská rodina –
náš domov“ je určena dětem
v pěstounské péči v Plzeňském
kraji a byla letos rozdělena na dvě
části – výtvarnou a literární.
„Plzeňský kraj považuje pěs−
tounskou péči za prioritní v oblasti
náhradní rodinné péče. Protože
vnímáme, že v našem kraji stále
není optimální počet pěstounů,
krajský úřad realizuje různé aktivity
na podporu pěstounské péče a její
propagaci mezi veřejností. Kromě
pravidelných akcí, jako jsou dny
otevřených dveří, informační portál
na webu Plzeňského kraje nebo
mediální kampaně, přistupujeme
i k akcím mimořádným, mezi něž
patří právě tato soutěž,“ říká ná−

Zástupce MPSV, Plzeňského kraje a herečka Nela Boudová
předávají dárky oceněným pěstounkám

městek hejtmana pro oblast so−
ciálních věcí Zdeněk Honz.
Mladší děti soutěžily ve dvou ka−
tegoriích a měly namalovat obrázek
na téma „Můj život v pěstounské
rodině“. Pro starší děti, také rozdě−
lených do dvou věkových skupin,
bylo připraveno totožné téma,
ovšem v podobě literárního díla. Te−
dy příběhu o dětském životě a do−
spívání v náhradní rodině. Novinkou
letošního ročníku bylo zařazení sa−
motných pěstounů do soutěžního
zápolení. Pěstouny čekalo literární
zamyšlení nad tématy „Jak jsem se
stal/a pěstounem/ kou“ nebo „Co
mi pěstounství přináší“.

Vyhodnocení výtvarné
a literární soutěže „Pěs−
tounská rodina
– náš domov“
Výtvarná díla dětí (I. kategorie)
1. místo Adéla Mühlbacherová
2. místo Marie Janovcová,
Jakub Janovec
3. místo Václav Karlovský

Výtvarná díla dětí (II. kategorie)
1. místo Valerie Lukáčová
2. místo Natálie Veberová
3. místo Světlana Norková

Literární díla dětí (I. kategorie)
1. místo shodně Zuzana Peňázová
Anna Provazníková
Dominika Provazníková

Literární díla dětí (II. kategorie)
1. místo Natálie Háziová
2. místo Kryštof Vilém Revaj
3. místo Jakub Papež

Literární díla pěstounů
1. místo pan Miroslav Čížkovský
2. místo paní Hana Jandová
3. místo shodně
paní Marta Poláčková
paní Nikol Mertová

Regionální měsíčník rozšiřovaný zdarma do
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šéfredaktor Karel Bárta – 376 360 313, 604 158 530, email: sefredaktor.rozhled@
tiscali.cz, sekretariát, inzerce Anna Aschenbrennerová – 605 788 005, 376 360 311,
email: inzerce@vmi−rozhled.cz, grafik Pavel Martiš – 376 360 314
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Motto: „Dítě
O tom, že se Plzeňský kraj dlouho−
době potýká s nedostatkem pře−
chodných i dlouhodobých pěstou−
nů, se všeobecně ví. Jednoznačně
to dokazuje i několik číselných úda−
jů: zatímco v roce 2014 přijal kraj−
ský úřad 23 žádostí zájemců o pěs−
tounskou péči, v roce 2015 to
bylo jen 29 žádostí, v roce 2016
13 žádostí a v roce 2017 pouze
17. V případě krátkodobého pěs−
tounství je situace ještě horší.
„V případě pěstounů na pře−
chodnou dobu bychom v Plzeň−
ském kraji uvítali nárůst o 10 až
15, u dlouhodobé pěstounské
péče bychom potřebovali navíc
desítky. V kraji máme v součas−
nosti 27 pěstounů na přechod−
nou dobu, šest z nich ale dočas−
ně děti nepřijímá. Dlouhodobých
pěstounů je momentálně víc než
sto. V pěstounské péči je umís−
těných zhruba 700 dětí, z toho více
než dvě třetiny v tzv. příbuzenské
pěstounské péči,“ uvedl vedoucí
oddělení sociálních věcí krajského
úřadu Roman Mašek.
Kraj se snaží všemožně pomoci
zájemcům o pěstounskou péči,
Rozhled 13/2018

získáš výchovou, nikoliv zplozením.“

i proto uvedl do provozu nový
portál, a to na adrese http://pestou−
ni.plzensky−kraj.cz. Jeho cílem je
rozšířit povědomí veřejnosti o mož−
nostech pěstounské péče. Portál je
zastřešující součástí kampaně pro
získávání nových pěstounů, kterou
doprovází výtvarná a literární soutěž

„Pěstounská rodina – náš do−
mov“. Z letošního ročníku této
soutěže pochází i úvodní motto.
Jeho autorem je vítěz literární
části soutěže Miroslav Čížkov−
ský, který má už tři roky v pěs−
tounské péči chlapce. Tady je
ukázka z jeho vítězné práce:

Pěstounská péče
Častokrát jsem přemýšlel o po−
hnutkách, které mě k tomu vedly.
Ale nedobral jsem se ničeho jiného,
než že to člověk prostě musí
mít v sobě a dále souhra náhod. Ur−
čitě musíte sami v sobě vyřešit, zda
dokážete přijmout cizí dítě. Vzpo−
mínám si, jak jsem již někdy
před 20 lety probíral se svým zná−
mým, otcem dvou dětí, co by řekl
na adoptované dítě a řekl mi
památnou větu: „Dítě
získáš výchovou,
ni ko liv zplozením.“
Myslím, že měl prav−
du. Hodně lidí dokáže
děti zplodit, ale dobře
se postarat a vycho−
vat je věc druhá. Pro−
to některé děti žijí
v ústavech. Samo −
zřejmě každý asi lo−
gicky namítne, že je
normální a přirozené
mít vlastní rodinu.
A já mu dávám za
pravdu. Jen ne každý
má to štěstí.
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Jak jsem nakoupila, tak prodávám
Manžel si už léta libuje v ob−
chodních centrech. Přesto, že
je samotář a introvert, nebo
možná právě proto. Tvrdí, že
mu velký, anonymní prostor
vyhovuje, od nikoho rady ne−
potřebuje, notabene ode mne.
A když se ohne do regálu, ne−
porazí regál protilehlý. Letos
se to ale věru zvrtlo a zásobo−
vání se odehrává v mojí režii.
Co by ne. Nakupuje takto celý
národ, zvládnu to také. Záhy
jsem však přišla na to, že po−
hyb v supermarketech vyža−
duje nemalý um, navíc praxí
ověřený. A že je návykový.
Tomu, u koho najdu pocho−
pení, posílám pár těžce na−
bytých zkušeností:
1. Na
supermarketových
parkovištích platí zcela jiná
pravidla silničního provozu.
Ve vjezdu si uzurpují přednost
senioři, kteří nákupní vozík vy−
užívají coby invalidní pomůc−
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ky. Při výjezdu naopak opráv−
něně náleží respekt automobi−
lu, který má kouli za zadkem.
2. Nikdy si neberte malý ko−
šík, protože nikdy nepořídíte
malý nákup.
3. Pokud jste přijeli na ko−
le, nákupní vozík je pro vás
tabu. Mějte holé ruce! Vyva−
rujete se zpá−
teční cesty s
narvaným ba−
tohem na zá−
dech, taškou v
zubech, věn−
cem buřtů ko−
lem krku a máslem na hlavě.
4. V tom samém momentě,
ve kterém vstoupíte do osl−
nivého reje slev, propadnete
slepé vášni. V tu ránu spolehli−
vě zapomenete, kde jste za−
parkovali.
5. Cestu zpět se naopak na−
zpaměť neučte. Tam, kde je
vchod, východ nikdy nehledejte.

6. Akce není sleva, sleva
není
výprodej.
A
ani
v jednom případě výhoda na
vaší straně.
7. Manévry s nákupním vo−
zíkem mohou být nad vaše
síly. Přesto se vyplatí je pod−
stoupit. Pokud polevíte a ko−
šík opustíte, až do zavíračky
máte vysta−
ráno. Užijete
si času plné−
ho zoufalého
hledání
a
zklamaných
nadějí. Mějte
na paměti, že naložené ná−
kupní vozíky jsou od sebe ta−
křka nerozeznatelné.
8. Velmi, skutečně velmi vý−
hodný pelíšek pro psa nepo−
třebujete za žádnou cenu.
Zvlášť když nemáte psa.
9. Zvažte, zda existuje mož−
nost, že se dalších slev na
jogurty přece jen dožijete?

Energie, vydaná přesvědčová−
ním rodiny, že prošlý Pribiňák
je chutnější než čerstvý, je ne−
smírná. A vysvětlit manželovi,
že namísto chlazené Plzně je
potřeba konzumovat vynikající
mléko s aktuálním datem
spotřeby je zhola nemožné.
10. Společně s potravinami
nenakupujte oděvy. Fantas−
tickou košilku z výprodeje vy−
šperkujete měkkým sýrem a
ozvláštníte vůní uzené makre−
ly. Nehledě na to, že spořivější
typy s hadříkem přihodí i ra−
mínko. V euforii přitom nelze
nepropíchnout rajčatovou šťá−
vu z mimořádné akce.
11. Do oddělení potravin
vstupujte zásadně sytí.
V opačném případě potupně
vybílíte všechny ochutnávky a
celý váš nákup pokradmu
okoušete.
12. Vypadáte důvěryhodně
a prodavačka vaší hlášce
o počtu rohlíků věří? Trvejte
na přepočítání. Pravděpodob−
ně se pletete ve prospěch za−
hraničního řetězce.
13. Samoobslužné poklad−
ny uspoří váš čas, ale ne pe−
níze. Zvlášť když v záchvatu
poctivosti a nadšení nad nově
získanou dovedností, začnete
sobě markovat i zboží z cizí
náruče.
14. Každá fronta se posunu−
je rychleji než ta, ve které
stojíte. Kdo nevěří, ať tam bě−
ží. Opuštěný zástup zmizí
nadzvukovou rychlostí, na−
opak vaše nové pořadí proká−
že neomezenou trvanlivost.
Ne tak vaše nervy.
15. Vsunete−li do vozíku de−
setikorunu, vracejte si jej na−
zpět sami. Váš doprovod, kte−
rý tuto službu zamýšlí vykonat,
vám nezamýšlí vrátit minci.
16. Zkrátka a dobře – naku−
pováním neušetříte! Pokaž−
dé prostě jen a jen utratíte.
Sylva Heidlerová
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Tip na vánoční dárek
Exkluzivní koncert Hany
Zagorové a Petra Rezka
se skupinou Jiřího Dvořáka

Boom!Band
Pokud stále ještě nevíte, čím
letos udělat radost svým rodi−
čům pod vánočním stromkem,
můžete jim věnovat koncert
zpěvačky, která jim připome−
ne jejich mládí. Vstupenkou
potěšíte i toho, kdo chce po−
znat jednu ze stálic hvězd hu−
debního nebe.
Dne 13. 4. 2019 od 19 hod.
v Kulturním domě Klatovy při−
pravila Hana Zagorová, jedna
z největších hvězd a stálice če−
ské populární scény, devítiná−
sobná zlatá slavice, držitelka
Diamantové desky Supraphonu
Rozhled 13/2018

za více než 10 milionů proda−
ných zvukových nosičů a členka
Síně slávy hudebních cen An−
děl, pro své příznivce koncert,
na kterém zazní téměř všechny
„největší“ hity její kariéry. Na
tomto koncertě vystoupí společ−
ně s Petrem Rezkem – svým
dlouholetým pěveckým partne−
rem. Oba interprety doprovází
skupina BOOM!BAND Jiřího
Dvořáka.
Vstupenky již v prodeji: MKS
Klatovy – www.mksklatovy.cz,
www.plzenskavstupenka.cz,
www.ticketportal.cz.
(pi)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

dnů. Možnost vyplatit
zálohu předem. Exe−
kuce či zástavy vyře−
šíme. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJ−
TE
ZDARMA
800737309.
PM
180055

MUŽ středního věku
nabízí spolubydlení
dívce, ženě v RD v
Klatovech, přechod−
ně i dlouhodobě. Ví−
ce informací na tel.:
602614480.
RR
80858

AIKIDO Klatovy – ja−
ponské bojové umě−
ní, stálý nábor no−
vých členů ve věku
10–? let, trénink Po,
Pá: 18–20 hod., tel.:
607668443.
VYMĚNÍM družstevní PRONAJMEME váš
byt 1. kategorie 1+1, byt do 14 dnů. Oslov−
PŘIJMEME staveb− orientovaný na jih, 6.
te prostřednictvím
ně−montážní dělní− patro, zateplený, nový
naší kanceláře tisíce
ky. I nevyučené. výtah, klidné prostředí,
zájemců o pronájem.
v
Podhůrčí
v
Klatovech
Tel.: 731410957. RR
Úzce spolupracuje−
za
cihlový
1+1
kdekoli
80594
v Klatovech, ze zdra− me s velkými firmami,
votních důvodů, nižší pro jejichž zaměs−
OLMAN SERVICE s. patro výhodou. Tel.:
tnance hledáme čisté
r.o. hledá UKLÍZE− 723267358 – prosím
byty k dlouhodobé−
ČE/KU do Nemocni− jen SMS. RR 80886
mu pronájmu. Zaru−
ce v Klatovech. Jed−
čujeme pouze solidní
ná se o směnný NUTNĚ poptáváme
úvazek / krátký, ke koupi pro rodinu klientelu, jejíž výběr
dlouhý týden. V pří− lékaře byt 3+1 s lod− můžete sami ovlivnit.
padě zájmu volejte žií v Klatovech. Pod− Právní servis, převo−
730186797 nebo po− mínkou je pouze vyš− dy energií a klientský
sílejte životopisy na ší patro, nikoli příze− servis po celou dobu
email: lada.done@ mí. Byt může být v ja− nájmu je samozřej−
olman.cz. RR 80885 kémkoli stavu i re− mostí. Prázdný byt
vám nevydělá! IN−
konstrukci. Cena do
HLEDÁM masérku s 1,6 mil. INSTINKT STINKT REALITY
VOLEJTE
fyzio maturitou pro REALITY s.r.o., VO− s.r.o.,
Z
D
A
R M A
práci v Německu. LEJTE
ZDARMA
800737309.
PM
Možno i na část. 800737309.
PM
180049
úvazek,
základní 180056
znalost jazyka žá−
doucí. Bližší info na: KONKRÉTNÍ kupec PRO ZAMĚSTNAN−
724253614.
RR hledá byt 2+1/3+1 o CE obchodních firem
80890
min. výměře 50 m2 hledáme byty k pro−
kdekoliv v Domažli− nájmu po celém Pl−
cích. U vyšších pater zeňském kraji. Nabíd−
podmínkou výtah. něte nám svůj byt pro
URGENTNĚ hledá−
Cena do 1,5 mil. Pe− prověřené klienty. Zá−
me k prodeji byty do
níze k dispozici ih− ruka platební schop−
70 m2 v panelových i
ned. INSTINKT REA− nosti a právní servis
cihlových domech v
LITY s.r.o., VOLEJ− po celý nájemní vztah
Klatovech a Domažli−
TE
ZDARMA samozřejmostí. Provi−
cích. Máme připrave−
800737309.
PM zi máme zajištěnu od
ny investory (přímé
nájemců. INSTINKT
180057
kupce) s hotovostí.
REALITY s.r.o., VO−
Celá transakce je do−
LEJTE
ZDARMA
končena v řádech
800737309.
PM
180050
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ROZEBRANÝ žulový
pomník včetně lemů
na dvojhrob. Kon−
takt
na
tel.
376321444.
RR
60695
PRODÁM shrno−
vač píce Fella zá−
běr 3 m, výkyvná
koza, pěkný stav,
včetně kardanu.
Cena 15.000 Kč.
Možnost dovozu.
Tel.: 604589329.
MAJITELI zbrojního
průkazu aut. samo−
nab. pistoli A.T.C., rá−
že 6,35 Browning
včetně 50 nábojů.
Tel.: 728948421. RR
80881

borném stavu. Cena ešusy, čutory, lopat−
17.000 Kč. Tel. ky, torny, telata, spa−
cáky, šavle apod. Zá−
604589329.
jem máme i o foto−
PRODÁM dubová grafie, dokumenty a
okna s izolačním časopisy. Velice dě−
dvojsklem. Rozměr kujeme za nabídky i
880 mm šířka x 1115 případné dary. Army
mm výška. Tel.: muzeum
tel.:
604237566.
731454110.
PRODÁM vybavení
kadeřnictví. K dis−
pozici od 2. ledna
2019. Levně. Tel.:
376310148 (pouze
do konce roku
2018), 607837657.
RR 80887

KOUPÍM po čes−
koslovenské ar−
mádě a pohranič−
ní stráže do r.
1970 maskované
oděvy, saka, čepi−
ci, rajtky, vyzna−
menání za obranu
vlasti a za službu
vlasti, odznak NB,
odznaky vzorných
vojáků do r. 1960
– až 3000 Kč, pi−
lotní odznaky, od−
znaky vojenských
učilišť, těžítka ve
formě modelů děl,
tanků, letadel, le−
tecké uniformy a
vše z pozůstalosti
po pilotech apod.
Tel.: 721730982.
PM 180085

VYKOUPÍME za veli−
ce slušné ceny do
vojenského muzea
okupace a osvobo−
zení západních Čech
vojenskou techniku
PRODÁM nádrž,
(i části), motocykly,
voznice, kejdo−
automobily, helmy,
vač, fekál, napá−
dalekohledy, kordí−
ječka 2–6000 Lit−
ky, bajonety, tesáky,
rů pozink nebo
uniformy (i části),
plast. Levně. Tel.
voj. boty, vysílačky,
604589329.
vyznamenání, opa−
sky, pouzdra na pis−
KOUPÍM palivové
tole, plyn. masky, zá−
dříví po kalamitní těž−
PRODÁM stavební
sobníky, kanystry,
bě kůrovce z oblasti
míchačku KBM 50,
okolo obce Točník u
380 V, na 1–2 koleč−
PRODÁM NÁDR−
Klatov. Délka polen
ka. Cena 3000 Kč.
ŽE na vodu –
1m a více, odvoz
Tel.: 775148208
1000 L, v ochran−
vlastní.
Tel.:
ném
rámu
na
pa−
721570159.
RR
PRODÁM shrno−
letě
s
výpust
ným
80873
vač píce Fella TS
kohoutem, potra−
800, velmi pěkná,
vinářské, krásné,
POZOR PŘÍLEŽI−
cena 105.000 Kč,
čisté. Cena od
TOST: Sběratel stá−
tel.: 604589329.
999 Kč, tel.:
le hledá a dobře za−
RR 80006
604589329. RR
platí za plechové
80005
cedule, plakáty, sta−
ré pohlednice či ur−
VIBRAČNÍ desku
čené fotografie do
Hatz, DIESEL ve vý−
roku 1945, uvítám
sbírku či pozůsta−
lost, po dohodě mo−
hu přijet za vámi.
Mobil: 602486490.
RR 80192
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VZPO M ÍÍN
NÁME
Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.
Dne 19. ledna 2019
by se pan

Miroslav Vašica
ze Sušice
dožil 80 let a 26. květ−
na 2018 uplyne 13 let
od jeho úmrtí.
Vzpomíná manželka Jiřina, syn Luboš, dce−
ra Olina a Radka s rodinami. Děkujeme
všem, kteří si vzpomenou s námi.

Jedno srdce na světě jsme měli, jež dovedlo
nás milovat. Kdybychom láskou vzbudit je
chtěli, neozve se už vícekrát.
Dne 9. ledna 2019
uplyne 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Očím ses ztratila – ale
v srdcích zůstaneš
navždy…
Dne 22. prosince 2018
uplyne 4. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Anna Šafránková
z Vrhavče.
S láskou vzpomíná manžel, bratr a ostatní
příbuzní.

Ludmila Bosáková
roz. Nyklesová
z Balkov.
S bolestí v srdci, lá−
skou a úctou vzpomí−
nají manžel, synové s rodinami, ostatní pří−
buzní a sousedi.

Stále vzpomínají na zemřelou milovanou

Dominičku Patlejchovou.
Maminka, babička a Milouš.

Dne 21. srpna 2018
nás ve věku 82 let
opustila paní

Magdalena
Sudíková.

Dne 21. října 2010
nás ve věku 77 let
opustil pan

Co osud vzal, to ne−
vrací, i když nám srd−
ce krvácí. Ta rána stá−
le bolí, zapomenout
nám nedovolí.
Dne 23. 12. 2018
vzpomeneme
15.
výroèí úmrtí naší dra−
hé maminky, manžel−
ky, babièky,

Maminko, proč osud byl tak krutý a nemohl
jsem s vámi vánoční svátky být. Tak rád
bych na jaře spatřil nejhezčí dva šperky, zla−
té slunko a pozlacený měsíček, tak rád
bych viděl růže, naše květiny a nejvíc Tebe
maminko, Lenko, Milouši.
Dne 10. 11. 2018 zemřel

Dušan Jelínek, naše milované zlato.
Rodina

paní Evy Kondelové.
Stále vzpomíná manžel a děti s rodinami.
Za vzpomínku dìkujeme.

Jiří Sudík.
Vzpomínáme!

Dobrý člověk nikdy
neumírá v srdcích
těch, kteří ho milovali.
Dne 6. ledna 2019
uplyne 4. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Václav Skala
z Milčic.
Děkujeme všem, kdo vzpomenete s námi.
S láskou stále vzpomíná manželka a synové
s rodinami.

Jak tiše žil, tak tiše
odešel, skromný ve
svém životě, velký ve
své lásce a dobrotě.
Dne 14. ledna 2019
uplyne osmý smutný
rok od chvíle, kdy nás
opustil pan

Ladislav Prantl
z Předslavi.
S láskou vzpomíná manželka, syn a dcera
s manželem, vnoučata Kristýnka a Tomášek.
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V tento vánoèní èas
uplyne 32 let od doby,
kdy se rodina a pøátelé
rozlouèili s panem

Václavem Zítkem
z Malechova − Výrova,
vedoucím Oblastní èisti−
cí stanice osiv Trštýn.
28. 12. 2018 vzpomeneme
jeho nedožitých 84. narozenin.
S úctou vzpomíná manželka Jana, dìti Jana,
Ivana a Pavel se svými rodinami.
Dìkujeme všem, kteøí vzpomenou s námi.

Těžko se s Tebou lou−
čilo, těžké je bez Tebe
žít, láska však smrtí
nekončí, v srdci Tě
stále budeme mít…
Dne 23. prosince
2018 uplyne 5. rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Hvězdy Ti nesvítí, slun−
ce Ti nehřeje, už se
k nám nevrátíš, už není
naděje. Smutný je do−
mov, prázdno je v něm,
chybíš nám, chybíš
všem.
Dne 30.12. 2018 tomu
bude 3. smutný rok od
chvíle, kdy nás opustil
náš milovaný manžel, otec, dědeček, strýc
a švagr

Václav Čuda z Hoštiček.
S láskou stále vzpomínají manželka Blanka,
syn Jiří, vnuk Šimůnek a ostatní.

Těžké bylo se s Tebou
loučit, ještě težší je
bez Tebe žít. Že rána
se zahojí, je jen zdání,
v srdci jen bolest zůs−
tává a vzpomínání…
Dne 8. 1. 2019 uply−
ne 1. smutný rok od
chvíle, kdy nás po
těžké nemoci opustil pan

Daniela Havlíčková rozená Kloudová.

Ludvík Boldizsar ze Srní.

S láskou stále vzpomíná manžel, syn a sestry
s rodinami.

S láskou vzpomíná manželka, děti, vnouča−
ta a pravnuk.
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Těžké bylo se s Tebou
loučit, ještě těžší je
bez Tebe žít, ale Tvůj
obraz, tatínku, zůstane
navždy v nás.
V tento vánoční čas
uplynou 3 roky od
chvíle, kdy odešel

pan Ján Holečka
a zároveň vzpomeneme jeho nedožitých
90 let.
S láskou vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.

Vzpomínka na Tebe je
stále živá, ale kde v
srdcích žije, neumírá…
16. 12. 2018 uplynul
smutný rok od chvíle,
kdy nás opustil milo−
vaný druh

S láskou vzpomínají družka a rodina
Kafoňkových z Nýrska.

V životě se loučíme
mnohokrát s mamin−
kou jenom jednou.
Kdybychom si oči vy−
plakali, její už se ne−
ohlédnou.
Dne 24. 12. 2018 uply−
ne desátý smutný rok
bez Tebe, maminko.

Václav Keřlík
z Janovic nad
Úhlavou.

Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění a ni−
kdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změ−
ní. Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
Dne 11. prosince
2018 uplynul první
smutný rok ode dne,
kdy nás navždy opustil pan

Pavel Babka z Klatov.
Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkujeme.

Protože někdo, koho jsme milovali, je
v nebi, je malý kousek nebe v našem srdci.
Dne 22. prosince
2018 si připomeneme
1. smutné výročí ode
dne, kdy nás po krát−
ké těžké nemoci na−
vždy opustila

Jiří Mikyna.
S láskou vzpomíná
manželka s rodinou.

František Zahradník
z Nýrska.

Dne 3. ledna 2019
uplyne 10 let od chví−
le, kdy zemřel pan

S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodi−
nami. Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou s námi.

Dne 15. ledna 2019
uplyne 1. rok od chví−
le, kdy od nás navždy
odešel manžel a tatí−
nek, pan

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná
dcera Dana s manželem Jendou.

Jaroslava Krausová z Týnce.
Za tvoji lásku Ti nemùžeme víc dát,
jen kytièku na hrob a na Tebe vzpomínat.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Co osud vzal, to
nevrací, i když nám srd−
ce krvácí. Ta rána stále
bolí, zapomenout
nám nedovolí.
Dne 5. 1. 2019 uplyne
pátý smutný rok od
úmrtí paní

Čas mírní bolest, ale
nedá zapomenout…
Dne 29. prosince
2018 vzpomeneme 8.
smutného výročí, kdy
nás navždy opustila
paní

Marie Červená
z Klatov.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Marie Křenové
z Klatov.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkují
manžel a děti Marie, Barbora, Milan,
Jaroslav a Lukáš s rodinami.

Jen kytičku na hrob Vám můžeme dát, po−
kojný a věčný spánek přát. Utichly kroky
i Váš hlas, ale obraz Váš zůstane v nás.
V prosinci 2018 vzpo−
meneme 5. výročí
úmrtí paní

Kdo měl rád,
vzpomene a taky
nezapomene.
Dne 15. 12. 2018 uply−
nulo 26 let ode dne,
kdy nás opustil pan

Jaroslav Kopačka
z Maršovic.
Za tichou vzpomínku a modlitbu děkuje rodi−
na a ostatní příbuzní. Děkujeme všem, kteří
si vzpomenou s námi.

Marie
Budweiserové
z Nýrska.

Dne 10. února 2019
uplyne dlouhých 30
let od úmrtí

A v říjnu 2018 jsme
vzpomněli 25. výročí
úmrtí pana

pana Stanislava
Kubaře.

Miroslava
Budweisera
z Nýrska.
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pan Tomáš Míšek
z Nýrska.

Navždy nás opustila

paní Zdeňka
Langmajerová.

Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodi−
nami.

Dne 23. prosince
2018 uplyne 20 let od
chvíle, kdy od nás na−
vždy odešel tatínek

Za tichou vzpomínku děkují dcery
Alena a Mirka s rodinami.

Dne 23. 12. 2018 uply−
nou 3 roky ode dne,
kdy nás navždy opusti−
la naše maminka, dce−
ra, manželka, sestra,
snacha a teta, paní

Hana Mazancová
z Vráže.
Za tichou vzpomínku všech, co jí měli rádi,
děkuje její sestra s rodinou.
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KOUPÍM
staré
jízdní kolo do roku
výroby 1950, re−
klamní
cedule,
mosaznou pum−
pičku, staré lam−
py, zvonky, staré−
ho i nepojízdného
Pionýra, moped
S11, S22, JAWE−
TA i na náhradní
díly, Škoda 120 a
Škoda 130, Škoda
1000 MB, Škoda
Octavia, náhradní
díly, celé auto i
vrak. Též náhradní
díly na ČZ 250 typ
513 motocros, Ja−
wa panelku nebo
kývačku, pionýr
550, 555, 05,20 i
vrak. Návody na
obsluhu, katalogy,
dobové prospek−
ty.
Tel.:
721730982. PM
180015
STARÉ fotoaparáty
(Flexaret, Mikroma,
Stereomikroma, Lei−
ca, měchové aj.),
náramkové a kapes−
ní hodinky, baro−
metr, theodolit, vá−
noční ozdoby, lout−
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ky, panenky a dět−
ské pokojíčky, vláč−
ky, plechová a bake−
litová autíčka, litino−
vé formy na bábov−
ku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
180022
NÁBYTEK našich
babiček vyr. do r.
1965 VÝKUP − RE−
NOVACE − (chro−
movaný, dýhova−
ný, selský), lustry,
lampy,
obrazy,
hračky, hodinky,
vyznamenání, od−
znaky, fotoaparáty
a jiné. Možnost
vyklizení celé po−
zůstalosti.
Zn.
PŘIJEDU.
Tel.:
603512322
pavel.rejsek@se−
znam.cz.
PM
180034

KOUPÍM vše z po−
zůstalosti – náby−
tek, chromové lus−
try a lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s
motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytič−
ky), kořenky, sošky
tanečnic,
figurky
zvířátek, svícny, ob−
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razy, kresby, i samo−
tné rámy, hodiny,
lampová radia, sta−
ré housle, violu, vše
skautské a junácké,
pohlednice, odzna−
ky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
180023
KOUPÍM staré pivní
lahve a sklenice s ná−
pisy pivovarů. Tel.
732170454, sběratel.
RR 80572

Sběratel koupí
staré motocykly
ČZ,
JAWA,
OGAR, skutr ČZ,
moped STADION
i jiné značky,
kompletní i ne−
kompletní, torza,
rámy,
motory,
blatníky, staré
technické průka−
zy a jinou tech−
nickou dokumen−
taci aj. Přijedu a
zaplatím na mís−
tě. Nabídněte, ur−
čitě se domluví−
me.
Telefon:
603237242,
e−
mail: flemet@se−
z n a m . c z .
RR80435
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KOUPÍM různé
předměty ze sta−
rého koloniálu, re−
staurace, obcho−
du, ordinace, kan−
celáře – nábytek,
osvětlení, reklam−
ní materiál – cedu−
le, nádoby, ple−
chovky, plakáty,
flašky,atd. o Sta−
rém Plzenci – vše
staré: pohlednice,
foto, plakáty, ob−
raz a jiné. Tel.
603512322. PM
180036

KOUPÍM jakoukoliv
tahací harmoniku−
AKORDEON, CHRO−
MATIKU, HELIGON−
KU i v nálezovém sta−
vu. Tel.: 728209526.
PM 180215
KOUPÍM šavli, bajo−
net, letecký kordík,
lovecký tesák, lesní
roh, housle, vzdu−
chovku, poplašňák,
celtu, odznaky, me−
daile, vyznamenání
(vzorný voják, za
obranu vlasti, vojen−
ské učiliště, za bu−
dování vlasti aj.
ČSSR vyznamenání,
kovový model děla,
tanku, automobilu,

parní stroj apod. zůstalost. Sběratel.
Tel.: 603872698. PM Nabízím solidní jed−
180021
nání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@se−
KOUPÍM staré ban− znam.cz.PM 180005
kovky, mince, pošt.
známky, vyznamená−
ní, odznaky aj. sběra−
telské předměty, sta− KOUPÍM les za nej−
ré bakelit. rádio Talis− vyšší možnou cenu
man, Philips, Telefun− (smrk, borovice),
ken aj. Staré hodiny, může být vytěžený i
hodinky náramkové a po kalamitě. Serióz−
kapesní:
Omega, ní jednání, platba
Tel.:
Heuer, Glasshütte, hotově.
RR
Doxa, Prim aj., se 731027795.
80088
stopkami i bez. Por−
celánové a kovové
sošky, sklo, lustr + KOUPÍM les i s po−
lampičky,
obrazy, zemkem. Může být
hračky plechové a malá výměra, zane−
bakelit., nábytek, kni− dbaný nebo napade−
hy, housle, trumpetu ný kůrovcem. Platím
aj. staré věci do r. ihned a hotově. Tel.:
1960. Vykoupím i ce− 773585290.
RR
lou sbírku nebo po− 80444

HOLÝŠOV – prodám
nemovitost: 1. SU−
PER stavební parcelu
u lesa, výhled. 2. BYT
2+1 v OV, 85 m2 +
garáž.
KONTAKT:
majitel
+420
602266098. Přímý
majitel. RK NEvolat!!!

INSTINKT REALITY
s.r.o.,
VOLEJTE
Z D A R M A
800737309.
PM
180048

KOUPÍM les u louky
s přístupovou cestou.
Tel.: 602104434. RR
80817
PENÍZE za vaši re−
kreační nemovitost
ihned! Vykoupíme
vaši chalupu či chatu
v okrese Klatovy a
Domažlice. Podmín−
kou pouze vlastní po−
zemek a zavedená
elektřina. Peníze vy−
plácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn.
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JAWA, ČZ a jiné.
Koupím
staré
motocykly všech
značek, v jakém−
koliv stavu i
jednotlivé díly.
Platím ihned v
hotovosti. Sluš−
né jednání. Tel.:
607946866. RR
80231

věrnost, oporu, po−
moc. Ozvi se, lásko,
nebudeš litovat. Tel.:
+420 705404111. RR
80379

KAŽDÝ DEN bude
sen jen s tím správ−
ným partnerem a
proto pokud jsi spo−
lehlivý a sympatický
muž se smyslem pro
humor, vlastním au−
tem a bydlením, do
věku 55 let a také ti
chybí ten správný
protějšek, tak nevá−
hej a napiš. Na odpo−
věď se těší 47 letá
brunetka z Plzně.
Tel.: 774261040. PM
180225

VDOVEC hledá štíh−
lou ženu mezi 65 a
70 lety, vzájemné
porozumění, hudba,
tanec, příroda, zví−
řata, cestování. Zn.:
Společný Silvestr.
Tel.: 606794505. RR
TAŽNÉ zařízení na 80872
jakýkoli automobil,
prodej – montáž, MLADÝ muž 31 hle−
www.e−taznezarize−
dá přítelkyni třeba i o
ni.cz,
tel.:
něco starší. Klatov− NABÍZÍM stříhání ži−
775104121.
RR
sko. Tel.: 720319436. vých plotů, prořezá−
80051
RR 80889
vání ovocných stro−
mů, sekání trávy a
53 SPORTOVNÍHO údržbu i realizaci
59LETÝ muž, neku− typu hledá ženu do zahrad.
Tel.:
řák, abstinent hledá 55 let, která nechce 606943086.
RR
nezadanou ženu ne− být o Vánocích sama. 70435
kuřačku ve věku 36– Zn.: Kde jsi??? Tel.:
ZEDNICKÁ PAR−
58 let pro vážné se− 607467062.
PM
TA provádí re−
známení, společný 180227
konstrukce,
rodinný život. Nehle−
strojní omítání,
dám majetek ani fi−
obklady, dlažby,
nanční zabezpečení.
PŘÍJEMNÁ
blondý−
jádra a veškeré
Výhodou: malé dítě v
na,
ID,
pracující,
hle−
zednické práce,
péči, popř. těhotná či
tel.: 723136228.
toužící po společném dá muže finančně za−
RR 80052
dítěti. Podmínkou: jištěného okolo 50
bydliště v dosahu let, ne obézního, na
vlaku, ochota po se− přátelství a více. Tel.: OCEŇOVÁNÍ nemo−
známení se přistěho− 775270251. Pouze vitostí – znalecké
vat, velký zájem o volat okolo poledne – posudky. Drábková,
sex. Nabízím lásku, nikoli SMS. RR 80874 tel.: 608117789. RR
80050
KLÁŠTERKA
– revize a čištění
komínů a kotlů.
Tel.: 604871028.
RR 80275

SEKÁNÍ trávy, stří−
hání živých plotů,
výsadba a údržba
zahrady,
kácení.
Vše na ŽL. Tel.:
702858393.
RR
80635

BROUSÍM kotoučo−
vé pily. Klatovsko.
Tel.. 602688602. RR
80877
PC programy účet−
nictví / mzdy. Levné
školení účto / mzdy /
DPH, daňové evi−
dence / řidičů / EET,
zelené nafty/prodeje
s EET. Počítače pro−
dej / opravy / EET.
TRÁPÍ Vás hrozící
exekuce nemovitosti.
Bojíte se, že přijdete
o majetek. Vše se dá
řešit, nikdy není poz−
dě. Naše právní od−
dělení zdarma zana−
lyzuje Vaší situaci a
najde optimální řeše−
ní. Důležité je nebát
se a začít jednat! IN−
STINKT REALITY
s.r.o.,
VOLEJTE
Z D A R M A
800737309.
PM
180051

STAČÍ nám jeden
měsíc na prodej vaší
nemovitosti. Svěřte
nám k prodeji svou
www.SoftAg.cz, 374 nemovitost a pře−
623 540 KŘI PM svědčte se o rychlém
jednání a solidním
180224
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přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavo−
láte, zítra jsme u vás a
do měsíce máte pro−
dáno. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJ−
TE
ZDARMA
800737309.
PM
180052

profin.cz KŘI PM
180216

ČIČINA na své vlast−
ní fotečce zve ko−
courky do vyhřáté−
ho pelíšku na rado−
vánky. 8–17 h. Tel.:
HLEDÁTE rychlé a 603773286
(SMS
bezpečné
řešení? ne). KŘI PM 180223
Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako je−
diná realitní kancelář
v Plzeňském kraji
Vám vyplatíme až 80
% kupní ceny vaší ne−
movitosti předem.
Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibu−
jeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY
s.r.o.,
VOLEJTE
Z D A R M A
800737309.
PM
PŘÍJEMNÁ baculka
180053
55 let, prsa č. 5, pří−
rodní klín. Útulnost,
KUPUJETE NEMO−
diskrétnost. Plzeň.
VITOST? Provedeme
Volat 7−22 hod na
vás složitou transakcí
tel.: 773153057. KŘI
krok za krokem. Ne−
PM 180076
movitost prověříme
technicky i právně a
POHLEDNÁ černo−
navíc vyjednáme ma−
ximální SLEVU! A ne− vláska Žaneta nabízí
zaplatíte ani korunu erotické masáže v
navíc!
Více
na příjemném prostře−
www.zkontrolujto.cz dí. Info na tel.:
nebo volejte zdarma 605429770 KŘI PM
na 800 888 957. PM 180210
1801054
SYMPATICKÁ ba−
culka ve zralém vě−
ku nabízí erotickou
OKAMŽITÉ HOTO− relaxaci, příjemné
VOSTNÍ PŮJČKY! odreagování, milo−
Netřeba účet! Stačí vání, orálek bez a
OP ČR, příjem. další erot. služby ve
Přijďte: Pražská 41, svém bytečku v Plz−
Plzeň, PO, ST, PÁ ni. Diskrétně! Tel.:
10–16
h,
tel.: 607412325 KŘI PM
605760958, www.az− 180134
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