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Milí čtenáři,
našlo by se
asi jen málo
lidí, kteří by
se netěšili
na Vánoce.
Nejkrásnější
svátky v ro−
ce, které si
každý spojuje s čistou radostí roz−
zářených dětských očí, se svými
rodiči, s radostí z obdarovávání a
přijímání. Týden, který nás dělí od
těchto svátků, by tak měl být napl−
něný těšením se a přípravou vše−
ho, co si myslíme, že je třeba pro
krásné svátky. Možná i uklidňují−
cím bloumáním na vánočních tr−
zích od stánku s horkým vínem ke
stánku s ozdobami, jmelím, papu−
čemi pro babičku a klobásami pro
dědu.
Letošní Advent, čas rozjímání a
zklidnění, však hodně ztemněl.
Šokem z toho, co jsou lidé schop−
ni udělat jiným lidem, pro ně zcela
neznámým. Šílenec, který si ne−
uměl poradit se svým životem,
vzal život ženě, která čtyřicet let ja−
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ko zdravotní sestra rozdávala na−
ději a léčila ty, kteří to potřebovali.
Vzal život otci, který jej obětoval
pro záchranu svého dítěte, i ženě,
která byla upoutána na vozíku.
Vzal život lidem, kteří chránili spo−
lečnost od podobných zločinců,
jako byl on. Zneužil jejich krátko−
dobé slabosti, přepadl je na místě,
které všichni považovali za místo
moudrosti, klidu a uzdravení.
Letošní Advent je, jak se zdá, i
pošpiněn planými diskusemi a pří−
lišným mediálním zájmem o člo−
věka, který dlouhodobě patologic−
ky provokuje veřejnost a zneužívá
svého současného postavení
starosty jedné pražské části k to−
mu, aby rozdmýchával nesmyslné
spory a tím i společnost svým vý−
kladem historie osvobození Prahy.
V Praze je to teď taková móda. Vo−
lení zástupci veřejnosti namísto
toho, aby se starali o kvalitu ko−
munikací, dopravy, možnosti lev−
ného bydlení, podporu podnikání,
kvalitu školské výuky, údržbu
technického vybavení města, vy−
mýšlí pomníky těm, kteří si to po−
dle nich zaslouží za to, že se sna−
žili za dva dny napravit zločiny,
které dělali několik let, anebo si
hrají na bohy a soudí cizí země za
to, jak řídí svoji společnost. Asi ja−

ko kdybych já v létě pokřikoval na
souseda, proč namísto ředkviček
raději na zahradě nepěstuje tuli−
pány, a oblepoval bych okolní plo−
ty plakáty, kde bych jej odsuzoval,
že nepěstuje to, co já.
Ale vraťme se k Vánocům a ne−
nechme si vzít to krásné období,
kdy si stejně jako naši předci před
tisíci lety uvědomujeme tu obrov−
skou sílu přírody, která nás přerůs−
tá a probouzí touhu po slunovratu,
příslibu návratu teplých a úrod−
ných dní. Návratu jídla a hojnosti.
Oslavám, jež byly i u Slovanů na−
hrazeny křesťanskými Vánocemi.
Z oslavy zrození slunečního bož−
stva stal se svátek narození Ježíše
Krista. Řekové slavili 25. prosince
zrození boha Slunce Hélia, Říma−
né zimní slunovrat pojali jako svá−
tek hojnosti zasvěcený Saturnovi a
zrození Nepřemožitelného Slunce.
Všechny staré národy se upínaly
k tomuto magickému období dru−
hé poloviny prosince s touhou po
návratu životodárné energie, která
jim jediná zajišťovala přežití na na−
ší planetě. Přemýšlely o životě a
smrti, o věčnosti a pomíjivosti.
Toužily po Adventu, po příchodu
spasitele a radovaly se z naděje,
že se narodil, že přináší světlo a
budoucnost.

Také my si přejme, aby zbývající
adventní čas zmobilizoval dobro
v nás, které už bylo skoro zapo−
menuto, probudila se ochota mys−
let na druhé a dobro jim prokazo−
vat. A ať tajemství tohoto mystic−
kého období přinese něco z tepla
a naděje i pro ty, kteří už nedoká−
žou věřit. To je čas Adventu, čas
Vánoc a čas dárků a slunovratu.
Najděte si také v těchto dnech
spěchu i chvilku na nějaký vánoč−
ní koncert nebo oslavu, bude jich
více než dost. Pookřeje vám du−
šička a snad zapomeneme na to
smutné, co je kolem nás. Těším
se, že stejně jako v letošním roce
budeme se setkávat i v tom, který
zanedlouho přijde, nad stránkami
Rozhledu, stále nejčtenějšího re−
gionálního měsíčníku pro okresy
Klatovy a Domažlice, který se vám
snaží zpříjemňovat život a co nej−
lépe vás informovat. Přijměte jako
náš malý dárek i tento poslední le−
tošní Rozhled. Příští číslo vyjde 5.
února 2020.
Za sebe i jménem redakce přeji
všem čtenářům Rozhledu pří−
jemné, klidné a výjimečně ra−
dostné Vánoce a hodně zdraví,
štěstí i lásky v roce 2020. Karel
Bárta, šéfredaktor.
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Dárkem od nás potěšíte každého
Hledáte místo, odkud zaručeně odej−
dete spokojeni se všemi vašimi přá−
ními? Pak se neváhejte obrátit právě
na naši prodejnu Elektro Efekt v Kla−
tovech. Pokud jste z okolí Klatov, mů−
žete navštívit naši kamennou prodej−

nu u OC Kaufland, kde nabízíme širo−
ký sortiment a vybere si zde opravdu
každý. Naši školení pracovníci vám
rádi poradí s vašimi požadavky a bu−
dou se vám plně věnovat. Kromě ob−
chodu nabízíme i servis a montáž.
V případě zájmu jsme schopni zajistit
přepravu zakoupeného zboží k zákazní−
kovi, kde provedeme jeho instalaci a
předvedeme a seznámíme s obsluhou
výrobku. Na přání zákazníka můžeme
i odvézt starý spotřebič.
Rozhled 13/2019

Velkou výhodou je servis s širokým
sortimentem od klimatizací, přes tepel−
ná čerpadla, elektroinstalace, hromos−
vody, antény, satelity až po zabezpečo−
vací, kamerové systémy a revize.
Jestli však raději objednáváte z po−
hodlí domova, nemusíte
mít strach. Provozujeme i
e−shop, kde nabízíme jak
bílou techniku, tak i malé
domácí spotřebiče, PC,
mobilní telefony, TV, atd.
Opravdu vše, na co si
vzpomenete. V naší na−
bídce naleznete elektro−
spotřebiče od značek Pa−
nasonic, Sencor, Rowen−
ta, Philco, Tefal, LG, Sam−
sung a mnoho dalších.
Naší největší novinkou je
vinotéka a vinný sklep
přímo v prostorách prodejny. V nabíd−
ce máme velký výběr stáčených vín a
velký výběr kvalitních lahvových vín
z Velkých Pavlovic a oblasti Modrých
Hor. Vybrat si můžete i voňavý dárek
z levandulové farmy. V případě, že
byste chtěli víno ochutnat v našem
vinném sklepě, je možný pronájem
sklepa, např. s řízenou degustací,
s občerstvením nebo se stand up
show (vyprávění vtipů tzv. na stojáka).
WWW.ELEKTROEFEKT.CZ
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Dagmar Havlová Veškrnová
k jihozápadním Čechám má velmi blízko
Bývala velmi oblíbenou kome−
diální herečkou. Po sňatku
s Václavem Havlem se z ní stala
první dáma. Byla často kritizova−
nou, ale přitom jednou z nejoblí−
benějších. Své role manželky
prezidenta se zhostila naopak
velmi dobře.
Po letech se opět vrátila k herect−
ví, a jak sama říká, ráda by u něj
ještě nějaký čas zůstala. Dagmar
Havlová Veškrnová má i k jihozá−
padním Čechám velmi blízko.
Kromě toho, že tehdy jako Dáša
Veškrnová na jihu Čech točila
několik filmů, ať už šlo o komedii
Tchán, Blázni, Vodníci a podvodní−
ci nebo To byla svatba, strýčku či
Poprask na silnici E4, měla v kraji

svého strýce, kněze Vladimíra Ve−
škrnu. Zemřel před sedmi lety.
S neteří se vídal málo, ale hodně si
volali a psali. „Byl to ne−
smírně hodný a laskavý
člověk,“ vzpomínala na
Pátera Veškrnu paní
Dagmar.
On byl své neteři vděč−
ný, že se díky ní mohl
setkat s papežem Ja−
nem Pavlem II., když
byl na návštěvě v Če−
sku.
Dagmar Havlová Veš−
krnová, jak zní dnes
opět její celé jméno, má
na jihu Čech dodnes
pár přátel. Do kraje jez−
dí spíše sporadicky a
pracovně, nicméně do−
dnes ráda vzpomíná,
jak v době, kdy byl její
Jiří Lábus, Dagmar Havlová Veškrnová a Luděk
manžel v prezidentské
Sobota ve filmu Blázni vodníci a podvodníci
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funkci, strávili dva týdny v Třeboň−
ských lázních. Nebo jak dříve hod−
ně jezdívala na chalupu ke svému
kamarádovi a kolegovi Jiřímu Lá−
busovi do Volyně. „Tam bývaly
mejdany, bylo veselo. Jirka je ne−
skutečně zábavný člověk. Byli jsme
jako mladí taková parta a na ty do−
by mám moc hezké vzpomínky,“
přiznala před časem Havlová.
Právě mnoho přátel a kolegů Dag−
mar má v jižních Čechách cha−

Václava Havlových, před Vánoci
pořádá charitativní bazar a stará
se o to, aby potřební získali pení−
ze, které sponzoři a donátoři po−
skytují. Kromě toho se věnuje he−
rectví ve Vinohradském divadle a
diváci se mohou těšit v kinech na
komediální film Vlastníci, kde paní
Dáša hraje energickou a velmi
vtipně, ale sarkasticky pojatou roli
jedné z členek bytového družstva.
„Vždycky jsem si takové role užíva−
la. Dokonce jsem se i pro film ne−
bo televizi ráda pitvořila. To mě ba−
vilo,“ dodala s humorem sobě
vlastním stále usměvavá a skvěle
vypadající paní Dáša, která je
ozdobou každého večírku a jaké−
koli akce.
(pru)

Dagmar Havlová Veškrnová
s Josefem Bláhou ve filmu Tchán.
lupu. Například jezdívala i k Jiřině
Jiráskové do Malenic a kdysi do−
konce do Lnářů, kde měla chalupu
a je zde i pohřbena herečka Karolí−
na Slunéčková.
Dagmar Havlová Veškrnová se vě−
nuje především Nadaci Dagmar a
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Kamiq – nejmladší sourozenec
do tance i nepohody
Nechal by si někdo ujít
testování nejlepšího
kompaktního SUV na tr−
hu? Určitě ne, a proto−
že ani já jsem to neudě−
lal, mohu se s vámi čtenáři podělit
o vlastní dojmy z testování Škoda
Kamiq, nejnovějšího SUV mladobo−
leslavské automobilky, které část
motoristických novinářů a prodejců
považuje za nejlepší malé SUV v pro−
deji. Nabídku jsem dostal od prodej−
ce automobilů Škoda v Klatovech
společnosti AUTO NEJDL s.r.o..
Trochu jsem sice zalitoval, že půjčený
Kamiq 1.0 TSI (85 kW) v provedení
Style nebyl v červené barvě, která mu
podle mě nadmíru sluší, ale i v bílé vy−
padal velmi pěkně. S úzkými směrov−
kami (a denním svícením) nahoře a
hlavními světlomety pod nimi vypadá
šmrncovně, stejně jako záď s úzkými
koncovými světly prozrazující souroze−
nectví se Scalou. Celkově si myslím, že
designově je nejnovější SUV Škody
hodně povedené, bez zbytečných vý−
střelků a dostatečně nadčasové.
První, co vás napadne, proč takový
automobil kupovat, je jeho světlá vý−
ška 188 mm (o 5,5 cm více, než má
Fabia nebo Scala), která z něj dělá
městský crossover. Malé SUV má si−
ce náhon jen na přední nápravu, ale
díky zvýšené výšce si i tak snadno po−
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radí s každou polní cestou. Častěji
však oceníte výše položené sedačky,
především pokud už vám není dvacet.
Snadno se do něj nasedá a budete mít

pocit většího přehledu nad dopravní
situací.
Vnitřek je dobře známý všem, co už
někdy jeli v modelu Scala, a proto ur−
čitě oceníte, že působí velmi hodnot−
ným, kvalitním dojmem. Nabídne dost
prostoru na předních i zadních sedad−
lech a příjemné je místo nad hlavou,

Při testovací jízdě mě
nic nezklamalo, ale hod−
ně věcí potěšilo. V první
řadě výborný motor 1.0
TSI 85 kW, který asi bu−
které dělá prostor ještě vzdušnější. de patřit také k nejprodávanějším. Má
Zaujmou hezké chromované kličky dostatek výkonu k velmi svižné jízdě,
dveří, kvalitní sedačky, velmi pěkná a zátah už od nízkých otáček, při volno−
moderní přístrojová deska, panel info− běžných otáčkách je téměř neslyšitel−
ný, při prudké akceleraci se
ozve typický zvuk tříválcové−
Škoda Kamiq
ho motoru, ale ve zvukové
hladině, která není nepříjem−
ná. Perfektní převodovku a
brzdy jsem čekal, ty jsou pro
škodovku typické, překvapila
mě však úžasná manévrova−
telnost a ostrý převod řízení,
který zajistí skvělé couvání a
otáčení v úzkých uličkách
a na parkovištích. Oceníte
především při jízdě po měs−
tě. Zavazadlový prostor nijak
neohromí, ale odpovídá ob−
dobně velkým autům jiných
značek, které poráží spous−
tainmentu se spoustou funkcí, elek− tou praktických úchytů k upevnění ná−
tricky ovládané zadní víko kufru, vy− kladu a precizností zpracování, což
hřívané sedačky, dešťový senzor, ostatně platí pro celé auto.
jednoduché ovládání dvouzónové kli− Protože mám vždycky tendenci před−
matizace a řada dalších chytrých stavovat si nejčastější zařazení nové−
drobností. To všechno vás hned ujistí, ho automobilu, myslím, že Kamiq je
že sedíte v opravdu dobře a prakticky velmi vhodný přítel všech chatařů,
chalupářů, farmářů, myslivců, prostě
vybaveném automobilu.
lidí žijících na venkově, všech řidičů,
kterým automobil slouží nejen k jízdě
do zaměstnání, k rozvážení dětí, na
nákupy a na dovolenou, ale často
s ním zajíždějí i do méně přístupných
míst, do lehčího terénu. Žádné fintidlo,
ale šikovný a praktický vesničan, kte−
rý se umí i na koncert vyfiknout. (kr)
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KÁVA s ŘEDITELEM… 😊

ACTIPACK CZ, a.s., česko−francouzská společnost se v Janovicích nadále rozšiřuje…

Dobrý den, pane řediteli,
od našeho posledního setkání uběhl
nějaký čas, přiblížil se nám konec roku,
a proto bych Vám opět rád položil pár
otázek.
n Jak byste zhodnotil letošní rok?
Podle všeho to vypadá, že vaše spo−
lečnost je stále v procesu rozvoje?
Náš letošní rok hodnotím velice dobře,
dovolím si říci, výborně. Všechny naše
cíle jsme splnili a opět jsme ukázali, že
i malá společnost může dosáhnout vel−
kých úspěchů.
Ano, neustále se rozvíjíme. Na příští rok
plánujeme další přístavbu našeho vý−
robního závodu. To nám velice pomůže
s prostorem a otevře nové možnosti.
n Jaké letošní úspěchy v Actipacku
byste vypíchl?
Několik nových zajímavých projektů, a
to jak v Čechách, tak i v zahraničí.
Investovali jsme do dalších strojních
zařízení a nadále tak zvyšujeme pro−
duktivitu práce díky robotizaci. Kromě
standardních paletizačních a balících
robotů jsme nemalou částkou zain−
vestovali do automatického měřícího
přístroje.
Za nejvýraznější posun a velký příslib
do budoucnosti bych označil fakt, že
procentuální objem naší výroby z re−
cyklovaných materiálů se skokově zvý−

šil, což se slučuje i s naší politikou udr−
žitelnosti.
n Používání a omezování plastů je
aktuální otázkou, takže rozumím, že
letošní hlavní novinkou se stala výro−
ba z recyklovaných materiálů. Můžete
nám přiblížit Váš postoj k tomuto
trendu?
Naše společnost se již dlouhou dobu
aktivně věnuje používání recyklovaných
materiálů. Společně s našimi zákazníky
si uvědomujeme společenskou odpo−
vědnost za ekologický dopad plasto−
vých výrob. Jsem přesvědčen, že
všichni naši zaměstnanci, stejně jako
já, máme radost, že se zvyšuje podíl
používání plastových regranulátů a cel−
kový důraz se klade na recyklovatel−
nost plastů při výrobě. Jsme také
v úzkém kontaktu s univerzitami a vý−

zkumnými ústavy, se kterými na této
záležitosti spolupracujeme.
n Říkal jste, že plánujete další pří−
stavbu, promítne se to nějak v pra−
covní sféře? Můžeme očekávat nábor
nových zaměstnanců?
Ano, určitě proběhne nějaký nábor
i přesto, že doba na pracovním trhu se
vyvíjí a mění. Pomalu ale jistě se začíná
snižovat objem výroby a dochází k pro−
pouštění zaměstnanců. Příkladem je
automobilový průmysl.
Nás se tento problém naštěstí netýká.
S našimi obaly, aniž si to mnoho čtená−
řů uvědomuje, se můžete setkat denně,
když berete do ruky lahvičky s kosme−
tikými výrobky, léčivy, kečupy nebo ko−
řením. Díky takto rozsáhlému poli pro−
duktů, které budou obal vždycky potře−
bovat, se naše společnost nemusí bát

o výrobní zakázky. Jsme v tomto ohle−
du tedy velmi stabilní společnost pro
naše zaměstnance.
n Chtěl byste něco říci závěrem?
Díky tvrdé práci celého našeho týmu
jsme se dostali mezi přední světové vý−
robce plastových obalů. Spolupracovat
s tak významnými producenty, jako je
Yves Rocher, L’Oréal, Johnson & John−
son, Dermacol, Manufaktura, Ryor, SA−
NYTOL, Country Life … je pro nás
každodenní výzvou.
Tato spolupráce od nás vyžaduje vel−
kou profesionalitu a hlavně důraz na
kvalitně odvedenou práci. To vše se
nám daří a já jsem na všechny své za−
městnance a spolupracovníky velmi
pyšný a patří jim mé velké díky.
Pane šéfredaktore, rád bych ještě přilo−
žil osobní přání.

www.actipack.cz | tel.: +420 376 361 411
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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 2020

pf

2020

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 13/2019
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Skvělý personál poskytuje skvělé služby!
„O pacienty je dobře postará−
no, péče je díky skvělému per−
sonálu kvalitní,“ chválí radní pro
zdravotnictví Plzeňského kraje
Milena Stárková. Ke spokoje−
nosti má opravdový důvod,
protože Nemocnice následné
péče LDN Horažďovice, s.r.o. ob−
hájila akreditaci kvality a bezpečí

poskytované zdravotní péče.
Poprvé byla nemocnice akredito−
vána v roce 2007 a od té doby
vždy každé tři roky úspěšně ten−
to certifikát potvrdí.
Šetření je zaměřeno na pro−
cesy poskytovaných služeb dle
nastavených standardů Spojené
akreditační komise o.p.s. Certi−

fikační autorita osvědčuje, že ne−
mocnice splňuje velmi náročné
požadavky na kvalitní a bez−
pečnou péči na všech praco−
vištích. Součástí hodnocení je
i spokojenost pacientů, vyhod−
nocení rizik a jejich předcházení.
Druhý potřebný certifikát obhájila
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laboratoř, která své služby po−
skytuje jak lůžkovým, tak ambu−
lantním pracovištím. Od roku
2011 je certifikovaným praco−
vištěm klinické biochemie dle
NASKL II a deklaruje tak kvalitní
provedení laboratorních výsled−
ků dle jednotných pravidel.
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Moderní automobily se bez diagnostiky neobejdou.

Včasné odhalení závad ušetří čas i peníze.
Asi není řidiče, který by nezažil situaci,
kdy se mu na přístrojové desce rozsvítí
jedna z kontrolek, takzvaná ikona, signa−
lizující nějaký problém. Co tomu autu je,
okamžitě každého napadne. Pryč jsou
časy, kdy se otevřením kapoty zjišťovaly
závady. Dnešní auta jsou nabitá nejno−
vějšími technologiemi a elektronikou,
proto kapotu od motoru vůbec nezvedej−
te, ale hledejte nejbližší autoservis.
Téměř všechny závady jsou za−
znamenávány do paměti řídí−
cí jednotky vozidla. Naši
zkušení technici pomocí
diagnostiky
příčinu
rychle najdou a závadu
opraví.
Důkladná a odborná diagnostika
aut je zásadní součástí našeho auto−
servisu. V první řadě je třeba určit příčinu.
Jestli vám to v něčem připomíná návštěvu
u lékaře, pak se nemýlíte. Bez správné
diagnózy nelze pacienta vyléčit. Něco ob−
dobného je i auta, které obdobným způso−
bem „léčíme“. Diagnostika umožní odhalit
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poruchu na vozidle díky zabudované
elektronické paměti závad, do které se
ukládají informace o poruchách. Jaké výho−
dy plynou z diagnostiky aut? Především je
to úspora času při správném určení závady
a její okamžité odstranění v našem ser−
visu. Diagnostika má i další využi−
tí. Její pomocí provedeme zá−
kladní nastavení jednotek,
zkontrolujeme funkčnost
jednotlivých
členů
elektronických systémů,
upravíme data v paměti
jednotek atd.
Máme řadu zkušeností,
kdy k nám přijeli majitelé
aut s údajně neřešitelnými
závadami a odjížděli naprosto spoko−
jeni. Diagnostiku rozhodně doporuču−
jeme i při koupi vozidel od soukromého
prodejce i z bazaru. Diagnostika aut se pro−
stě vyplatí, protože cena za provedení je
velmi příznivá a navíc můžete předejít pří−
padné zbytečné výměně jiného dílu, který
není nutné měnit!

Náš autoservis DPF Klatovy disponuje
diagnostikami značek Delphi, Super
Vac, Dev−com, které zvládnou pokrýt
převážnou většinu všech světových
značek vozidel.
Mimo jiné se specializujeme problema−
tikou DPF filtrů, které dokážeme profe−
sionálně renovovat. Při nevratném po−
škození filtru pevných částic máme
skladem originální repasované filtry a
katalyzátory pro většinu vozidel.
Autoservis DPF Klatovy
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Malíři pod Černou věží
Tak se jmenuje nová publikace
autorů Milady Čermákové a Jo−
sefa Protivy, která představuje
regionální malíře z Klatov a okolí.
Klatovy byly a jsou častým cílem významných če−
ských umělců – malířů a sochařů. Úžasné pohledy
na komplex klatovské radnice, Černé věže, jezuit−
ského kostela s kulisou šumavského předhůří a
hor jsou jako stvořené pro inspiraci profesionál−
ním i amatérským umělcům. Za pozornost stojí

i ta skutečnost, že na vývoj
klatovského malířství měl
velký vliv i obraz zázračné
Panny Marie Klatovské.
Každá domácnost si považovala za čest mít doma
kopii zázračného obrazu. To jsme jen letmo na−
hlédli do historie, konkrétně do 17. století.
Knižní novinka autorů Milady Čermákové a Josefa
Protivy nás seznamuje s malíři, kteří se v Klatovech
a nejbližším okolí narodili, kteří zde žili a žijí. Svou
tvorbou mnozí z nich překročili hranice
své působnosti v klatovském regionu.
Kde vznikla myšlenka vytvořit publikaci
malířů pod Černou věží? Na to jsme se
zeptali spoluautorky Milady Čermákové.
„Dříve jsem byla historik umění klatov−
ského muzea a moje práce byla i sbírka
obrazů. Tam bych viděla první inspiraci
mít sbírku regionálních malířů v podobě
publikace. Mě zajímaly jejich osudy,
malby, protože každý se nějak lišil.
Jsem ráda, že se nám – mně a panu Jo−
sefu Protivovi – podařilo zmapovat re−
gionální malíře mající vztah k městu Kla−
tovy. Svého druhu a zaměření je to vů−
bec první publikace, ve
které je 52 autorů a dnes
Křest knihy Malíři pod Černou věží proběhl v Pavilonu skla PASK už víme o dalších. Takže
v Klatovech. Zleva: starosta Klatov Rudolf Salvetr s autory Mila− se nabízí otázka, zda se
dou Čermákovou a Josefem Protivou.
nepustit do druhého dílu.

Knižní novinka
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Mistr mnoha technik malíř František Mracký na−
cházel náměty pro svou tvorbu v Klatovech a okolí.
Zatím o tom uvažujeme. Uvidíme, jakou odezvu bu−
de mít náš první počin.“
Publikaci Malíři pod Černou věží vydal spolek KORÁB.
Můžete si ji koupit v Klatovech v Knihkupectví Léto,
v ŠIWĚ na náměstí, v Katakombách, v Pavilonu
skla PASK a v redakci Rozhled ve Vídeňské 218.
(re)
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dostala velkou ránu do nohy ze strany
pod kolenem. Právě tudy vede meridi−
án žlučníku. Po třech měsících dostala
žlučníkový záchvat a po nějaké době
jí byl žlučník operativně odstraněn.
které se nám nelíbí a komplikují nám Potíže ale přetrvávaly i nadále. Terapií
život. Následně pak kontroluje, jak jsme problém odstranily a kapičky
jsme se naučili tyto situace řešit, sná−
Joalis už jen detoxikaci dokonči−
šet nebo zvládat. V tomto
ly. Od té doby klientka boles−
případě je velmi důležitý po−
ti nemá a vede zase aktivní
stoj, s jakým k těmto naším
život.
potížím přistupujeme.
Podobných příkladů bych
Především na tom také zá−
mohla jmenovat mnohem ví−
visí naše zdraví a psychic−
ce. V knize paní ing. Vilánko−
ká pohoda. Propojení celé−
vé „Léčba informací“ najde−
ho organismu, tedy jedno−
te celistvější a rozsáhlejší
tlivých orgánů s dalšími
popis. V novém roce bude−
tkáněmi a pak i s psychi−
me 12. 2. pořádat od 17 ho−
kou je vědcům již dávno
din v Městské knihovně
známo. Bylo by tedy
v Klatovech přednášku
12. 2. 2020,
úžasné v novém roce 17 hod. – Městská o zmíněné knize s účastí
zjistit, že zdravotní stav
autorky. Knihu si zde může−
knihovna Klatovy
pacientů je posuzován
te nechat od paní ing.
z celostního pohledu. To znamená Vilánkové i podepsat.
brát v potaz celého člověka. Jeho tě− Takže na závěr. Děkuji všem svým
lo, mysl, duši i emoce. Rozhodně by klientům za důvěru a věrnost. Přeji
to státu ušetřilo obrovské peníze a všechno nejlepší, hodně zdraví, štěs−
nám všem hodně bolesti a času.
tí a úspěchů a nezapomeňte, že Vám
Hlavně je třeba si dávat pozor na lo− nabízím pomoc i v roce 2020.
kální bolesti a jejich omezená řešení.
Hana Bártová
Nestačí jen injekce či antibiotika. Ty
řeší problémy sice okamžitě, ale ne
www.1zapper.cz
dlouhodobě. U jedné klientky jsem ře−
tel.: 606 828 402
šila potíže se žlučníkem, bolesti hlavy
a špatné trávení. Při kranioterapii
Dr. Sedláka 937, Klatovy
jsme přišly na to, že dva roky nazpět

Co asi přinese rok 2020 ?
Kéž bychom všichni byli
zdraví, šťastní a spokoje−
ní, měli milé a chytré děti
a hojnost, kam se podívá−
me. Moc Vám to všem
z celého srdce přeji.
Žijeme ale ve světě, ve kte−
rém se máme spoustu věcí
naučit. A abychom neskon−
čili v letargickém nicnedě−
lání, používá vesmír pro
nás ne vždy příjemné donu−
covací prostředky. Ať už
v podobě bolestí, nepříjem−
ných závislostí nebo věcí,
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Odpovídá
JUDr. Miroslav Mlčák
advokát
Před více jak dese−
ti lety jsem se domlu−
vil se svým tehdejším
sousedem (vlastní−
kem sousedícího pozemku) na tom, že naše pozemky
nebudeme oddělovat dřevěným či kovovým plotem, ný−
brž že na nich necháme vzrůst plot tzv. přírodní. Za tím
účelem jsme tehdy rovným dílem zakoupili větší množ−
ství (asi 50 ks) výhonků habrů, a společnými silami je
zasázeli. Z důvodu, že sousedův pozemek byl a je větší, domluvili
jsme se tehdy, že habry budou zasázeny toliko na jeho pozemku,
avšak v takové vzdálenosti od hranice mého pozemku, aby plnily
dohodnutý účel, tedy přírodní plot a přirozenou hranici našich po−
zemků.
Je tomu několik málo měsíců, co soused svoji nemovitost převedl
na svého syna a odstěhoval se do penzionu. Jeho syn za mnou ny−
ní přišel s tím, že habry v době vegetačního klidu zlikviduje, neboť
se mu na jeho pozemku nelíbí, nechce je do budoucna udržovat,
tvrdil mi, že jsou z části ve špatném stavu, vadí mu i nutnost úklidu,
spadané listí z nich apod. a současně mi sdělil, že na své náklady
pořídí mezi naše pozemky plot pletivový. S jeho rozhodnutím jsem
nesouhlasil a nesouhlasím, neboť se považuji minimálně z jedné
poloviny za vlastníka těchto habrů (podílel jsem se na jejich zakou−
pení a po celou dobu jejich růstu jsem ze své strany pozemku o ně
pečoval − sestříhával je, podsypával mulčovací kůrou, zaléval je,
hnojil apod.). Novému sousedovi jsem pohrozil, že pokud tak uči−
ní, že mi způsobí škodu a že ji po něm budu požadovat nahradit a
současně jsem mu sdělil, že na něj podám trestní oznámení pro
poškození věci. Zajímalo by mě, jaké mám ještě další právní mož−
nosti, pokud se rozhodne habry pokácet?

18

Vážený tazateli,
Váš dotaz je určitě delší, než−li
bude má níže uvedená odpo−
věď. Pokud je situace skuteč−
ně taková, jak jste ji v do−
taze popsal, tedy že zmí−
něné habry (trvalé poros−
ty) byly a jsou zcela
jednoznačně zasázeny
na pozemku Vašeho sou−
seda (a již není vůbec
rozhodující, proč k tomu
tehdy došlo a není ani
podstatné, kdo a v jakém roz−
sahu se o trvalé porosty sta−
ral), tak byly (podle tehdy plat−
né právní úpravy – zákon č.
40/1964 Sb., občanský záko−
ník účinný do 31.12.2013) a
i podle současné právní úpra−
vy (zákon č. 89/2012 Sb., ob−
čanský zákoník účinný od
01.01.2014) jsou tyto trvalé
porosty součástí sousedova
pozemku, tedy jsou jedině je−
ho vlastnictvím. Z právního
hlediska k výše uvedeným za−
sazeným habrům nemáte žád−
né vlastnické či spoluvlastnic−
ké právo, to jste mohl mít toli−
ko do doby, než−li došlo k za−
sazení výhonků habrů do sou−
sedova pozemku.

I podle judikatury Nejvyšší−
ho soudu České republiky
platí, že trvalé porosty vysá−
zené na pozemcích nemají
povahu samostatných věcí;
protože jsou součástí po−
zemku jako věci hlavní.
Vlastnictví k nim nabude
okamžikem pevného spo−
jení se zemí vždy vlastník
věci hlavní, a to bez ohledu
na to, kdo porosty na po−
zemku vysázel. Není tudíž
myslitelné, aby součást ná−
ležela jinému než vlastníkovi
věci hlavní a aby její právní
osudy byly od věci hlavní
odlišné.
Pokud tedy nejste (a být ani
nemůžete) vlastníkem či
spoluvlastníkem výše uve−
dených trvalých porostů,
pak Vám jejich odstraněním
nemůže vzniknou žádná
škoda, jejíž náhrady byste
se mohl úspěšně (po právu)
domáhat soudní cestou a
ani trestní oznámení pro po−
škození cizí věci pak nemů−
že být důvodné a v případě
jeho podání bude podle mé−
ho příslušným policejním or−
gánem odloženo.
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Odešel Král Šumavy, legenda
pro předlohu slavného filmu
Desítky lidí se začátkem prosince
v Lažišti na Prachaticku zúčast−
nily vzpomínkové pohřební mše
za protikomunistického odbojáře
Josefa Hasila, který byl známý ja−
ko Král Šumavy. Byl odvážný
i zbožný, hrdina, který zachránil
desítky lidí před vězením a smrtí.
Bojoval za svobodu, řekl
v kostele svatého Mikuláše
organizátor mše Pavel Hore−
šovský s tím, že „Král Šuma−
vy“ Hasil zemřel 16. listopadu
v 95 letech v USA, kde po
emigraci žil. Při mši se vzpo−
mínalo na Hasilovu rodinu
i další, kteří mu pomáhali
a strávili mnoho let ve vězení.
„Až teprve teď si všechno
uvědomuji. Když je člověk
mladý, tak si to nedovede
sesumírovat. Teď si to uvědomuji
a tím je soucítění s ním větší,“ řekl
Hasilův syn Josef Vávra.
Hasil neměl rád přezdívku Král
Šumavy, říkával, že je Pepík ze Zá−
brdí.
„Věřil, že mu pomáhaly čtyři vě−
ci: modlitba k Panně Marii před
každým přechodem hranic, jeho
instinkt, výborný sluch a daleko−
hled. Pepík byl úžasný, dobrý člo−
věk. Odvážný. Bývalí mocní z něj
udělali hrdlořeza, on ale nikoho ne−
zabil ani neměl vztah ke zbraním,
byl hluboce věřící. Josef Hasil by
měl být uznávaný a žáci a studenti
ve školách by se o něm měli učit
jako o hrdinovi své doby, což zatím
není,“ řekl kamarád Horešovský,

autor pomníku Hasilova bratra Bo−
humila v Českých Žlebech.
Josef Hasil převáděl na přelomu
40. a 50. let minulého století lidi
z Československa na Západ. On
i bratr Bohumil se stali agenty
americké zpravodajské služby.
V roce 2001 dostal od prezidenta

Josef Hasil

Václava Havla medaili Za hrdinství.
Podle postavy Krále Šumavy vznikl
v roce 1959 slavný, i když kontro−
verzní film režiséra Karla Kachyni
s Jiřinou Švorcovou a Radovanem
Lukavským v hlavních rolích.
My vám přinášíme i několik
skutečných zajímavostí o natáčení
Krále Šumavy, který vznikal na
Kvildě.
Perličkou bezesporu je, že reži−
sér Kachyňa neměl maličkou, zato
ikonickou roli pašeráka Kiliána
obsazenou žádným hercem. Když
přijel se štábem na Šumavu, za−
ujala ho tvář jednoho muže, který
se ve štábu pohyboval a řekl mu,
že ji bude hrát on. „A víte, kdo já
sem?“ zeptal se onen muž. „To je

mi jedno, ale budeš to
hrát ty,“ odpověděl re −
žisér. „Já jsem tu jako dozor ze
Státní bezpečnosti,“ odvětil chlá−
pek. Přesto ale na nabídku kývl.
Do filmových titulků se však ne−
dostal. Menší role totiž tento film
neuvádí.
Herečka Jiřina Švorcová, před−
stavitelka prodavačky Marie Ryso−
vé, měla v té době s Jiřím Valou,
který hrál Karla Zemana, milostný
poměr. Později jí ho ale přebrala její

byla od svých 18 let aktivní ko−
munistkou. Sama se ale po Sa−
metu hlásila k demokracii a podpo−
rovala ODS.
Při scéně, kdy se Švorcová jako
Marie Rysová topí v močálu, měla
kolem těla omotaný obvaz a filmaři
ji museli do močálu, uměle vytvo−
řeného bagrem a zalitým vodou,
stahovat násilím, aby efekt z topící
se ženy byl autentický. V době uve−
dení viděly film rekordní 4 miliony
diváků!

Film Kral Sumavy, na snímku Miloslav Holub a Radovan Lukavský

Film Kral Sumavy, na snímku Jiřina Švorcová a Jiří Vala
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tehdejší nejlepší kamarádka Jiřina
Jirásková. Ta však po revoluci v ro−
ce 1989 byla mezi prvními, kdo si
přál odchod Švorcové z Vinohrad−
ského divadla jako „zaryté ko−
munistky“. Přitom sama Jirásková

Zajímavostí také je, že restaura−
ce, kam ve filmu chodili vojáci, je
na Kvildě. Do stejné hospody cho−
dil pro pivo Véna, kterého hrál To−
máš Holý ve slavném filmu Za trn−
kovým keřem.
(pru)
Rozhled 13/2019

Výrobna ZKD Sušice – talíř plný dobrot
Píše se rok 1995 a v nových prosto−
rách Na Baště se po restituci znovu
rozjíždí lahůdkářská výrobna druž−
stva ZKD Sušice.
Prostory jsou sice nové, ale tradice
slavné cukrářské a lahůdkářské výroby
v Sušici už letitá. Vše začalo v cukrárně
hotelu Fialka na sušickém náměstí, kde
pan Karel Sedlecký založil a celá léta
rozvíjel tradici kvalitních cukrářských

výrobků. Více jak 200 vlastních recep−
tur na nejrůznější dortíky, řezy nebo
laskonky sypal pan Sedlecký doslova
z rukávu.
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I dnes, po tolika letech, můžete
spoustu z jeho nejlepších re−
ceptů stále ochutnat a zjis−
tit, že se příliš nezměnilo.
Stále se vše připravuje
ručně, z poctivých re−
ceptur a bez jakýchkoliv
konzervantů. Výrobky
ZKD Sušice poznáte
snadno – jsou zhotoveny
z klasických su−
rovin (mouka, máslo,
mléko, čerstvá vejce, lís−
kové oříšky, čokoládová
poleva, kakao, šlehačka),
avšak bez použití směsí,
ztužovačů a chemických
přísad. Téměř, jako doma
u maminky. Zdejší za−
městnanci jsou odborníci
v tom, co dělají. A dělají
to opravdu dobře! Každá
novinka nebo přání zá−
kazníka je pro ně nová
výzva. Přes rok vyrobí stovky sladkých
dortů na zakázku, jen podle obrázku,
pro různé slavnostní příležitosti a věřte,
že rozzářené oči při předávání a opě−

tovný návrat zákazníka je pro ně
největší odměnou.
Když do lahůdkářské vý−
robny vstoupíte v této
době, zavane k vám
vůně Vánoc. Záhy zjis−
títe, že zdejší cukrářky

A když na vás dolehne předvánoční
stres, při pohledu na tyhle šikulky
stres brzy opadne. Vyrobí výborný
bramborový nebo vlašský salát – „ja−
ko od maminky“. K tomu stačí osma−
žit tradičního kapra, kterého si můžete
objednat ve vybraných prodejnách

právě připravují vánoční těsta, ze kte−
rých si můžete sami upéct svá linecká
kolečka nebo vanilkové rohlíčky. Anebo
si rovnou smlsnout na hotovém cukro−
ví, které je, jak zde říkají, „jako od ma−
minky“. Věřte, že až se zakousnete,
vrátíte se zpět do svých dětských let,
do babiččiny kuchyně provoněné vanil−
kou a skořicí.

COOP, a štědrovečerní večeře je hoto−
vá. Není to úžasné? I přípravu pohoš−
tění na Silvestr tu mohou vyřešit za
Vás. V nabídce lahůdkářské výrobny
ZKD Sušice je několik druhů chlebíč−
ků, hotové pomazánky nebo úžasné
aspikové dorty. A tak už stačí jen od−
počívat a užívat si závěr roku s rodi−
nou a přáteli.
(kr)

21

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

Ptáte se..

Úkoly stavebního dozoru

OTÁZKA: Jaká je úloha stavební−
ho dozoru při stavbě nemovitosti?
ODPOVĚĎ: Stavební dozor má
přesně stanovené úkoly před zaháje−
ním stavby, v průběhu výstavby, po
dokončení stavby, při přípravě ke ko−
laudačnímu řízení i při samotné kolau−
daci. U staveb prováděných svépo−
mocí je externí stavební dozor povinný
podle stavebního zákona.

Kdo může stavební dozor
vykonávat
Osoba, vykonávající stavební dozor,
musí být dobrým odborníkem a mít
velké praktické zkušenosti. Z hlediska
kvalifikace může stavební dozor vyko−
návat pouze osoba vysokoškolsky
vzdělaná v oboru stavebním či archi−
tektonickém nebo osoba se středním
vzděláním stavebního směru a třemi
roky praxe při provádění staveb.
Dobrý stavební dozor je především
manažerem stavby, rádcem investora
a zárukou dobré spolupráce všech zú−
častněných stran. Proto jej lze doporu−
čit všem, kteří nejsou vzdělaní ve sta−
vebním oboru a nemají dostatek času
se stavbě své nemovitosti věnovat.

Stálá přítomnost na stavbě
není nezbytná
Stavební dozor může být nepřetržitý.
Zodpovědná osoba bude na stavbě
prakticky stále, ale to se vyplatí pouze
v případě velkých projektů. Pokud sta−
víte rodinný domek, bude dostačovat,
když si sjednáte, že stavební dozor
přijde na stavbu dva až třikrát týdně
v souladu s harmonogramem staveb−
ních prací.
Levnější variantou je stavební dozor
nepravidelný, který je prováděn na vý−
zvu stavebníka. Ten musí být se sta−
vebním dozorem domluven, ve kterém
okamžiku bude přivolán. Především
by to mělo být tehdy, když se uzavírá
konkrétní dílčí část stavby a je nutné
zkontrolovat kvalitu práce a použitého
materiálu.

Realitní kanceláře Müller−reality/immobilien s.r.o.
děkují svým klientům za přízeň projevenou v roce
2019 a přejí Vám všem hodně zdraví, štěstí, lásky
a pohody v novém roce 2020.
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Stavební dozor dohlíží na kvalitu pro−
vedených prací, konstrukcí a všech
částí stavby. Jeho úkolem je také
kontrolovat soulad provedených sta−
vebních prací s projektovou doku−
mentací, a také soulad údajů na fak−
tuře se skutečně provedenými prace−
mi a s položkovým rozpočtem. Spo−
lečně se stavbyvedoucím, stavební−
kem a jinými osobami je oprávněn
provádět zápisy do stavebního dení−
ku či do jednoduchého záznamu
o stavbě.
Činnost stavebního dozoru by měla
být zakotvena ve smlouvě o dílo, kte−
rou si sjednává stavebník se zhotovi−
telem stavby, nebo přímo stavebník
se stavebním dozorem. Tam se spe−
cifikují práva a povinnosti stavebního
dozoru, kontrolní dny, položkový roz−
počet a harmonogram výstavby.

Stavební dozor není
stavbyvedoucí
Vedení prováděné
stavby zajistí stav−
byvedoucí. Ten bý−
vá zaměstnancem
stavební
firmy,
u které si stavebník
stavbu objednal.
Není proto možné,
a ani vhodné, aby
byl zároveň sta−
vebním dozorem,
jak to některé firmy
stavebníkům nabí−
zejí. Nemůže totiž
zastupovat zájmy

stavebníka a zároveň hájit zájmy sta−
vební firmy. Což může nastat napří−
klad v případě nekvalitní práce či po−
stupu v rozporu s technickou doku−
mentací.

Cena stavebního dozoru
Ceny mohou být velmi rozdílné. Ně−
kteří odborníci si stanovují fixní mě−
síční částku. Při dvou až třech náv−
štěvách týdně to může být v rozmezí
10–25 tisíc Kč měsíčně. Nebo lze
také dohodnout, že si bude stavební
dozor účtovat peníze za každou náv−
štěvu zvlášť nebo podle počtu hodin,
které na stavbě a jejím dozoru strá−
ví. Hodinové sazby se pohybují ve
značném rozpětí, cca od 300 do 800
Kč na hodinu plus cestovní náklady.
Cena je tak závislá na rozsahu prová−
děných prací, složitosti a velikosti
stavby a také na lokalitě.
Cena za stavební dozor se může zdát
vysoká. Ovšem jistota, že zaručí do−
statečnou kvalitu provedené stavby a
jejího financování, může v budoucnu
investorovi daleko více prostředků
ušetřit.

Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
Karel Müller – tel.: 602 145 068
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
tel.: 376 528 626
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
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Na zlatou neděli to chce polibek
Jmelí je polocizopasník – ze stromu
vysává pouze mízu, ale fotosynté−
zou si chlorofyl vytváří samo –
svým růstem však svého hosti−
tele oslabuje. Je mu prakticky
jedno, jestli se usídlí na listna−
tých stromech, jedlích či boro−
vici, své zvláštní ko−
řeny dokáže zapus−
tit do několika dru−
hů listnatých, jeh−
ličnatých i ovocných
stromů. Je−li strom ex−
trémně napaden a jmelí
není včas očesáno, může po−
stupně dojít k odumírání napade−
ných větví. Nejvhodnějším obdobím
jeho sběru je doba od října do za−
čátku prosince, kdy má nejvíce
účinných látek.
„Jmelí bylo odnepaměti magickou
rostlinou a připisovala se mu zázrač−
ná moc. Jak napsal římský historik
Plinius Starší, keltští kněží odsekávali
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na Nový rok zlatým srpem větvičky
jmelí s velkou úctou a přáním štěstí a
lásky. V lidovém léčitelství má pras−
tarou tradici a bylo také velice ceně−
no jako kultovní rostlina. Do−
kladem toho je i stále živá tra−
dice jmelí jako vánočního a
novoročního symbolu
pohody a míru a coby
rostliny přinášející štěs−
tí,“ říká bylinkářka Jiřina
Bortlíková. Dokonce se
traduje, že kdo chce mít
štěstí v novém roce, měl by
se políbit s milovanou osobou
na zlatou neděli přesně ve 13 hodin
pod zlatým jmelím.
„Jmelí není a nikdy nebylo jedovaté,
jedná se o pověru. Z celé rostliny jsou
při požití většího množství jedovaté
jen kuličky. Spíš vám pomůže, je totiž
považováno za všelék. Harmonizuje
výši krevního tlaku, posiluje srdeční
sval a odstraňuje pocit návalu krve do

hlavy, zejména v klimakteriu. Reguluje
vylučování žluči do střev a ovlivňuje
činnost slinivky. Potlačuje chorobně
zvýšenou činnost štítné žlázy a pomá−
há i při léčbě některých projevů senné

rýmy. Jmelí rovněž prospívá při léčbě
nočního pomočování dospělých a bí−
lého výtoku. Tlumí některé bolesti hla−
vy, závratě, působí antiskleroticky. Po−
máhá při ženské i mužské neplodnos−
ti, při pocitech strachu, nervozitě a
epilepsii, zastavuje krvácení, přidává
se do čaje na zastavení ženského kr−
vácení a zvyšuje imunitu. V lidovém
léčitelství se jmelí při−
suzoval i protinádorový
účinek,“ říká Jiřina Bor−
tlíková.
S ohledem na výši ko−
run stromů, ve kterých
si jmelí libuje, doporu−
čujeme pořízení jmelí
sušeného. Vyhnete se
tím pádu ze stromu
i záměně jmelí s velmi
podobným ochmetem
evropským, který je
mírně jedovatý a jehož
léčivé účinky jsou
sporné. Sušenou nať
jmelí seženete v lékár−
nách a prodejnách by−
linek.
(bá)
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Našly se další dva obrazy Richarda Lindnera
Pátrání bývalého kriminalisty Karla Fořta pokračuje:
Obrazy druhého nejvyššího muže kla−
tovského gestapa mají své pokračují−
cí dějství. Richard Lindner pocházel
z Mnichova, kde absolvoval reálné
gymnázium a uměleckoprůmyslovou
školu s nástavbou na mnichovské
Akademii výtvarného umění. V době
největší hospodářské krize minulého
století byl vlivem existenčních pomě−
rů přinucen vstoupit do řad bavorské
policie i jejích zpravodajských složek.
Na území bývalého Československa
se ocitl již v roce 1938 při vzniku Su−
det. Dohlížel v té době na práva osob,
které se rozhodovaly „opčním prá−
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vem“ mezi občanstvím dvou států.
O rok později byl již pevně zařazen do
struktur nově vzniklého gestapa. Jeho
působení v rámci Protektorátu Čech a
Moravy má svůj počátek na služebně
v Písku a po jejím zrušení byl přeřa−
zen do Klatov, kde mu byl přidělen re−
ferát zpravodajství, špionáže, činnosti
parašutistů a také držení zbraní. Byl
trochu kontroverzní osobou pro mno−
hé své kolegy, přesto dobře vycházel
se svým nadřízeným Heinrichem
Winkelhoferem. Oba jmenovaní byli
u MLS (Mimořádného lidového sou−
du) v Klatovech popraveni mezi po−
sledními za své válečné zlo−
činy. Lindner 25. dubna 1947
a jeho nadřízený 30. dubna
téhož roku.
Pokračující pátrání z mé stra−
ny po jeho namalovaných ob−
razech v klatovském vězení
může mít mnohé spojitosti
s tím, že mu bylo dovoleno ve
vězení malovat. Zdá se mi, že
ve všech těch dosud utaje−
ných vztazích jsou nejdůleži−
tější právě ty s bývalým konfi−

dentem Františkem Klasch−
kem, který bezesporu pra−
coval přinejmenším pro dvě
zahraniční zpravodajské
centrály a snad i po válce
pro Státní bezpečnost. Jak
jinak by se dostal do vězení
v Klatovech, aby s Lindne−
rem strávil poslední chvilky
jeho života i s farářem Čeň−
kem Rejškem
před popravou, a
jak jinak by zase
z toho vězení
zmizel, bez jaké−
hokoliv záznamu
či odsouzení?
Na světě jsou další dva obrazy Richar−
da Lindnera, které již delší čas ležely
zapomenuty v garáži jejich majitelky,
bez většího zájmu. Vše vždy nespočívá
jen na pouhém slovíčku – kdyby. Kdy−
by se bývala nevšimla uveřejněných
článků a mé píšící maličkosti o nich,
možná by je i prodala. Možná? Ke vše−
mu mi sdělila: „Pokud si vzpomínám,
tak tyto dva obrazy – namalované zátiší
viselo v jídelně mých prarodičů a druhý
obraz s chodskou tématikou v jejich
obývacím pokoji. Léta jsem kolem nich
chodila, aniž bych věděla, kdo je malo−

val. A zrovna tak, že byly namalovány
v dřívějším vězení dnešní budovy sou−
du. To jsem doopravdy nevěděla.“
Druhý obraz Chodů v krojích, včetně
rozmlouvajícího dudáka, na mě působí
tak, že nemá daleko k obrazům akade−
mického malíře Aloise Kalvody (zemřel
v r. 1934), který vlastnil zámek v Běha−
řově. To je pouze můj amatérský po−
hled na věc. Osobně jsem zvědav, zda
se ještě nějaký obraz Richarda Lindne−
ra objeví, aby jejich počet dosáhl deseti
tak, jako v případě velitele Wehrmach−
tu, německého armádního generála,
Rudolfa Toussainta, který maloval ob−
razy pro změnu po válce ve vězení na
Borech. Zatím je jich šest.
Karel Fořt
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SOU v Domažlicích a Stodě opět bodovalo v celostátní soutěži

Nejúspěšnější mladí strojaři
v programování převzali ocenění
Vicepremiér a ministr průmyslu a ob− ského veletrhu v Brně a zúčastnilo se jí níku oboru mechanik seřizovač Jiří
chodu Karel Havlíček společně s ná− 146 žáků ze 34 středních škol a učilišť Hruška, který v Brně zvítězil a v cel−
městkem pro průmysl a podnikání z celé České republiky. Žáci soutěžili ve kovém hodnocení získal úžasné 2.
Eduardem Muřickým
místo v řídicím systému
ocenili vítěze 11. roč−
Siemens. Jiří Hruška pře−
níku prestižní středo−
vzal ocenění z rukou vi−
školské soutěže Mla−
cepremiéra a ministra
dých strojařů v progra−
průmyslu a obchodu Kar−
mování CNC obrábě−
la Havlíčka na Minister−
cích strojů. Soutěž po−
stvu průmyslu a obchodu
řádá Svaz strojírenské
v Praze.
technologie a Minister−
NOVINKY
stvo průmyslu a ob−
chodu patří po mnoho
Od 1. září 2020 otevíráme
let mezi partnery.
ve spolupráci s firmou Ger−
„Soutěž patří mezi ukáz−
resheimer Horšovský Týn
ky příkladné spolupráce
čtyřletý obor zakončený
mezi školami a firmami,
propaguje technické Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s oce− maturitní zkouškou Me−
vzdělávání a jako taková něným Jiřím Hruškou (uprostřed) s jeho rodiči na slavnostním chanik seřizovač se za−
technologie
zapadá do rámce politi− ocenění na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze. Vlevo: ře− měřením
zpracování plastů. Žáci
ky ministerstva průmys− ditelka SOU v Domažlicích a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková.
lu a obchodu v oblasti rozvoje odbor− třech kategoriích rozdělených podle ří− tohoto zaměření budou finančně pod−
ného vzdělávání. Věřím proto, že bude dicích systémů CNC obráběcích strojů porováni formou stipendia přímo fir−
pokračovat i v příštím roce a minister− – Siemens, Heidenhain a Fanuc. Zá− mou, část odborného výcviku bude ko−
stvo bude opět jejím partnerem,“ říká stupci těchto firem tradičně ocenili ví− nána ve výukovém středisku firmy. Ab−
vicepremiér a ministr průmyslu a ob− těze jednotlivých kategorií hodnotnými solventi se uplatní jako procesní inže−
nýři, technologové, seřizovači vstřikoli−
chodu Karel Havlíček.
věcnými cenami
Jako každý rok proběhla samotná sou− Naši školu SOU v Domažlicích a Sto− sů i CNC obráběcích strojů, programá−
těž v rámci Mezinárodního strojíren− dě úspěšně reprezentoval žák 3. roč− toři CNC strojů.
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Další novinkou, kterou máme od 1. zá−
ří 2020 schválenou, je znovuotevření
tříletého oboru zakončeného výučním
listem Prodavač – manažer prodeje.
Tento obor po devíti letech otevíráme
ve spolupráci se Západočeským kon−
zumním družstvem Sušice s rozsáhlou
sítí prodejen Coop v regionech domaž−
licka, klatovska, sušicka a tachovska.
Odborný výcvik bude konán pod vede−
ním zkušených instruktorek přímo na
prodejnách, kde si žáci mohou i zají−
mavě vydělat.
V hodnocení škol „Škola doporučená
zaměstnavateli“ se naše škola umísti−
la v Plzeňském kraji na čtvrtém místě.
Právě zaměstnavatelé znají úroveň vý−
uky, vybavení, pedagogy, přístup k od−
borným praxím a výslednou kvalitu ab−
solventů. Naše škola má právo použí−
vat oficiální pečeť Škola doporučená
zaměstnavateli.
Ředitelka SOU v Domažlicích
a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje, že
pomáhá lidem při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. REIKI také
vyučuje a zasvěcuje. Poradny má v Praze i v Plzni. Položili jsme mu pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy ve−
smírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických
mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil
při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů REIKI.
První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde. V sou−
časnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat dál.
REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků energií
přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla ven.
REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví nemo−
cí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho
proudí temenní sedmou čakrou a vy−
chází rukama. Energie vlastně léči−
telem protéká a je předávána klien−
tovi. Obvykle stačí dvě, tři návštěvy,
ale mám také klienty, kteří za
mnou jezdí každé dva týdny. Jedno
sezení i se stanovením diagnózy trvá
40 – 60 minut.

w Co děláte, když léčíte?

w Léčíte pouze energií?

Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou
kresbou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě
potvrdím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na
kolik procent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na
základě lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je
podpůrný prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech,
která jsou bolavá, nedotýkám se. Také mohu pouštět energiii přes hlavu do
celého těla. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozběhne do postižené−
ho místa, kde je zapotřebí.

Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Den otevřených dveří
předčil očekávání
V říjnu a listopadu na naší
škole SOŠ a SOU Sušice pro−
běhly dny otevřených dveří,
kterých se zúčastnilo celkem
500 žáků z 12 základních škol
a dále 60 žáků přišlo se svými
rodiči.
Žáci si mohli prohlédnout nejen
budovu školy, ale také školní díl−
ny, prostory kadeřnictví a cvičné
kuchyňky, domov mládeže. Do−
provázeli je naši studenti z ma−
turitního oboru Cestovní ruch a
žáci ostatních oborů si pro ně

připravili zajímavé činnosti.
Uchazeči si vyzkoušeli například
trenažér svařování, trenažér
autoškoly, poznávali druhy koře−
ní a různé zednické, truhlářské a
instalatérské pomůcky. Mohli si
vyzkoušet, jak se svařují plasto−
vé trubky, dále si zapojili elek−
trický obvod a měnili zapalovací
svíčku. Na dalším stanovišti si
mohli nechat změřit tlak, uvolnit
krční svaly při příjemné masáži,
zopakovali si, jak správně obvá−
zat poraněnou ruku. V počítačo−

vé učebně se
děvčata
a
chlapci se−
známili s pro−
jektováním
na počítači.
Budoucí kadeřnice zájemce če−
saly, kulmovaly, žehlily vlasy a
tvořily účesy na přání žáků. Za
svoji aktivitu dostal každý dárek
a sladkou odměnu.

Rádi bychom vás pozvali na
další den otevřených dveří, který
se uskuteční 10. ledna 2020 od
8:00 do 14:00 hodin. Srdečně
se na vás všechny těšíme, rádi
vám podáme podrobné infor−
mace o studiu na SOŠ a SOU
v Sušici a zodpovíme případné
dotazy.

Informace pro uchazeče:
Na podání přihlášky ke studiu
na SOŠ a SOU v Sušici budete
mít o jeden den více času, neboť
je přestupný rok 😊 přihlášky za−
sílejte na adresu školy do
1. března 2020.
(pi)

Nabídka stravování pro
studenty i širokou veřejnost
Nabízíme firmám, institucím i jednotlivcům jídla dle týdně zpra−
covaného jídelního lístku, který pro zákazníky zveřejňujeme
vždy ve středu předchozího týdne. Obsahuje dva druhy jídel
včetně polévky a nápoje. Jídla jsou připravována z čerstvých
surovin a bez použití polotovarů.
Obědy můžete konzumovat v prostorách našich výdejen U Kaplič−
ky 761, Poštovní 9 a Volšovská 1139 a to od 11:30 do 14:00 hod.,
nebo nabízíme možnost přípravy jídel do Vámi dodaných termo−
portů případně jídlonosičů. Výdej jídel do těchto nádob se uskuteč−
ňuje od pondělí do pátku na adrese Volšovská 1139 v časech od
10:30 hodin do 13:00 hodin.
Cena oběda je 65 Kč včetně DPH (jsme plátci DPH)
Obědy je možné přihlašovat elektronicky na webových stránkách
školy (https://jidelnicek.sossusice.cz/faces/login.jsp), s firmami je
uzavírána smlouva o stravování.

Kontakt: Ing. Pavla Holmanová, tel.: 376 52 46 62
Rozhled 13/2019
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Jaký bude rok 2020 pro Česko ?
Rok 2020 je rok Bílé Krysy
(kovové) v Taoistické astro−
logii, v Čínské rok Myši. Nu−
merologicky je rok 2020
v čísle 4. To znamená „Pev−
ná zem“, v Tarotu „Věž“ fy−
zická aktivita.
Kovová Krysa je příkrá,
chladná, ve svém jangovém
stavu symbolizuje zbraň. Je
spravedlivá, nezávislá, má sil−
nou vůli, je prudká, přímá, od−
hodlaná, umí se koncentrovat.
Tyto mocné schopnosti dávají
lidem (státům, hnutím, firmám
atd.) šanci přežít. Ale dávají
současně schopnost zastřít
postranní úmysly. Tak pod jed−
nou maskou může ukrývat
žárlivost, urputnou touhu zís−
kávat, vlastnit a vítězit, ať to
stojí cokoliv. Snadno si stano−
vuje cíle, kterých snadno do−
sahuje. Výborně si vede v ob−
chodě a investicích.
Kovová Krysa ztělesňuje ty
nejlepší, ale i ty nejhorší vlas−
tnosti.
Z toho je patrné, v čem se bu−
de příští rok dařit a komu se
bude dařit. Potíže mohou mít
lidí (firmy, státy) ve znameních
Tygra, Koně, Kohouta.
Krysa je pracovitá, přímá a
spravedlivá, kdo nebude jed−
nat podle těchto „Krysích“ zá−
sad, pohoří a prohraje. Bude
se dařit těm, kteří budou pra−
covití a budou jednat v soula−
du zákona příčiny a následku.
Očekávat můžeme jen tolik,
kolik budeme ochotni dát.
Uspějí ti, co se budou chovat
sociálně, jejich činy budou
v souladu s myšlenkami a bu−
dou tolerantní. Bylo by dobré
mít na paměti nebezpečí, které
charakterizuje rok 2020 z po−
hledu numerologie – č. 4 a Ta−
rotu – Věž. Vypozoroval jsem,

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600,
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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že když je den numerologicky
v čísle |4, je více havárií, ne−
štěstí, úrazů. To se může týkat
zejména lidí, kteří jsou du−
chem nepřítomni, tudíž nepo−
zorní. Též se to může
týkat lidí, kteří jsou
neústupní, mají
bojovnou ná−
ladu, zneuží−
vají moci,
svého po−
stavení,
jsou zlí, tr−
pí
před−
sudky, tyra−
nizují ostat−
ní, žijí v iluzi,
jsou pyšní.
Když jsem vylo−
žil na Česko na pří−
ští rok 2020 kartu Runo−
vé magie s otázkou, jak by se
dala zlepšit situace, vyšla kar−
ta s číslem 15 – Elhaz.
A protože je nejenom naše
společnost rozpolcená, vytáhl
jsem i druhou kartu – s číslem
10 – Nauthiz, která vyšla obrá−
ceně.
Tyto dvě karty patrně dobře
charakterizují náladu ve
společnosti. První říká, že
máme dobře a smysluplně
rozvíjející se ekonomiku, lidé
se cítí dobře, míříme k cíli, kte−
rý je už vidět. Symbolem této
runy je severský los, který se
hrdě se vztyčeným parožím
brodí trávou a býlím. Jeho ob−
rovské lopatkovité parohy vy−
jadřují vznešenost (znovu na−
bývající vlastenectví a sebedů−
věru) a připravenost vzepřít se
čemukoli.
Tato runa je považována za
posvátnou runu boha Heim−
dalla, který ve své funkci hlídá
duhový most Bifrost. Tento
most spojuje Ásgard s ostatní−
mi říšemi světa a představuje
spojení mezi nimi. To je při
věštbě na ČR hodně symbo−
lické a znamená to, že po cca
osmdesáti letech se můžeme
konečně nadechnout a začít
užívat svobody a demokracie
a je ve vzduchu cítit, že opět

můžeme začít být hrdí na to,
že jsme zrovna tady, ve středu
Evropy. Jedním z ukazatelů je
i to, se Česko v žebříčku kvali−
ty života posunulo (na 24.
místo) za posledních
pár
let
hodně
vpřed a dokon−
ce jsme před−
běhli
USA
(na 26 mís−
tě). Karta
Elhaz pro−
r o k u j e
úspěšné
završení na−
šich záměrů
a plánů, do
budoucna má−
me hledět s opti−
mizmem.
Je jasné, že jsme sou−
částí Evropy a není jen na
nás, jak se ekonomika bude
vyvíjet. Ale takový je život a
chtěli jsme do Evropy a vždy
je něco za něco. Před deseti
lety jsem věštil, že do třiceti let
budou jen tři unie: Evropská,
Asijská, Americká. A ke globa−
lizaci jde vývoj a ten nejde za−
stavit. Je to nutná daň pro to,
aby se nám žilo levněji a tím
lépe.
Runa Elhaz nám (lidem i stá−
tu) dává sílu pro vykonání
všeho, co je
potřeba a be−
re pod svá
ochranná
křídla naši (i
státníků) vůli,
nezbytnou pro obranu před
negativními názory a vlivy, kte−
ré by nám mohly uškodit. Ru−
na nám pomáhá odhalit vnitřní
sílu, která nás může pohánět
v touze po dosažení osvícení
(nalezení řešení). Runa nám
dává sílu na vyřešení problé−
mů, urovnání sporů, nebo
uzdravení. Jak jednotlivců, tak
státu.

Ale jako zásadní musí stát
čestnost, upřímnost a har−
monie, snaha o usmíření.
Společnost nejenom v Česku
je rozdělená, ti, co prohráli,
nejsou tolerantní a nejsou
ochotni prohru přijmout. Zej−
ména pro ty vyšla runa Naud−
hiz a ta věští všem, kdo se vze−
přou zákonům karmy, že se
musí připravit na to, že pone−
sou důsledky svého jednání.
Tolerance a uznávání autorit
(těch, co vyhráli čestným a
demokratickým způsobem) je
nutnost nejenom ve sportu
i v tom, abychom se mohli po−
sunout dál. Netolerance sni−
žuje i schopnost emocionální
inteligence. Pomlouvání těch,
co vyhráli, dává energii po−
mlouvaným a bere energii po−
mlouvajícím. Co zasejeme, to
sklidíme, když pomluvíme, bu−
deme pomluveni, když uhodí−
me, budeme uhozeni, když
soudíme, budeme souzeni.
Vyslaná negace je předzvěs−
tí ztroskotání našich projektů
a následného utrpení a boles−
ti. Pokud je narušen přirozený
řád, znovunastolení vyžaduje
oběť, takový je zákon karmy.
Pokud už se někdo v problé−
mech ocitne,
uspět může−
me jen za
podmínek, že
se nám podaří
dospět k neutrál−
nímu a vyššímu
pohledu na naše
problémy.
Protože všechno máme
v hlavě, a velkou roli v našem
životě hraje osud, máme urči−
tou šanci vše změnit v náš pro−
spěch, když budeme mít důvě−
ru v působení vyšších sil Stvo−
ření a Tvoření a dáme dostatek
energie do síly myšlenky ke
změně k lepšímu ve správný
čas na správném místě.

VŠEM PŘEJI HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A POHODY
A TO NEJEN V NOVÉM ROCE 2020.
Stanislav Brázda
Rozhled 13/2019

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 2020/2021:
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.

Pozvánka na vánoční
koncert do Klatov

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.

Proběhne v neděli 22. prosince 2019 od 18:00 hod. v kostele
Církve čs. husitské v Klatovech (naproti soudu). Spirituály a
písně ve vícehlasných úpravách zazní v podání hudební skupi−
ny ELIAS Klatovy. Vstupné je 100 Kč a část výtěžku ze vstupné−
ho bude použita na opravu varhan.

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi−
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

POZOR NOVINKA
1. 10. 2019 zahajuje vzdělávání Konzultační středisko
Vysoké školy Uherské Hradiště ve Staňkově.
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
Rozhled 13/2019
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRONAJMU v Klatovech
byt velikosti 50m2 neda−
leko centra, cena doho−
dou. Tel.: 777224953.
RR 90950

HLEDÁM PRÁCI: Mytí
nádobí, úklid. Nebo bri−
gádu na odpoledne a na
víkendy. Děkuji za zavo−
lání nebo jen SMS. Tel.:
776361102.
PM šíme. INSTINKT REALI−
190141
TY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 190053

VYMĚNÍM byt 1+1 v
paneláku 6. patro za byt
v cihlovém domě nejlépe
v přízemí nebo 1. patře v
podobné lokalitě. Klato−
vy, klidné prostření, byt
situován na jih. Tel.:
776401264. RR 90951

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře
byt 3+1 s lodžií v Klato−
vech. Podmínkou je pou−
ze vyšší patro, nikoli pří−
zemí. Byt může být v ja−
kémkoli stavu i rekon−
strukci. Cena do 1,6 mil.
INSTINKT
REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190054

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 2+1/3+1 o min. vý−
měře 50 m2 kdekoliv v
Domažlicích. U vyšších
pater podmínkou výtah.
Cena do 1,5 mil. Peníze
k dispozici ihned. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
URGENTNĚ hledáme k VOLEJTE
ZDARMA
2
prodeji byty do 70 m v 800737309.
PM
panelových i cihlových 190055
domech v Klatovech a
Domažlicích. Máme při−
praveny investory (přímé
kupce) s hotovostí. Celá STARŠÍ manželé hledají
transakce je dokončena podnájem v rodinném
v řádech dnů. Možnost domku. Klatovy a okolí.
vyplatit zálohu předem. Tel.: 605226889. RR
Exekuce či zástavy vyře− 90871
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PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kance−
láře tisíce zájemců o
pronájem. Úzce spolu−
pracujeme s velkými fir−
mami, pro jejichž za−
městnance hledáme čis−
té byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme
pouze solidní klientelu,
jejíž výběr můžete sami
ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klient−
ský servis po celou dobu
nájmu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevy−
dělá! INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 190047
PRO ZAMĚSTNANCE
obchodních firem hledá−
me byty k pronájmu po
celém Plzeňském kraji.
Nabídněte nám svůj byt
pro prověřené klienty.
Záruka platební schop−
nosti a právní servis po
celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi má−
me zajištěnu od nájem−
ců. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM
190048

PRODÁM PLASTO−
VÉ SUDY 220 litrů v
krásném stavu, jako
nové, 299 Kč / kus.
Tel. 604589329. RR
90020

PRODÁM zahradní
traktor ve velice pě−
ném stavu, hydrop−
řevodovka, Briggs−
Stratton 17 Hp, žací
102 cm.
Cena
25.000 Kč. Tel.
604589329.

SKŘÍŇ, rozměry š. 220,
v. 200, h. 45. Skříň je v
rozebraném stavu. Ce−
na 3.000 Kč. RR 90967

PRODÁM dřevěné brike−
ty RUF. Vysoká výhřev−
nost. V Plzeňském kraji
doprava zdarma. 1tuna
=4.500
Kč,
tel.
604575136.
PM
190147
PRODÁM kardany
za traktor, velký vý−
běr, krátké, dlouhé,
se spojkou, s homo−
kinetickým kloubem
atd. Ceny od 1000
Kč.
Tel.:
604589329.
RR
90021

chladné zbraně – Kordí−
ky, dýky, tesáky, šavle,
kordy, bajonety, apod.
Dále uniformy, letecké
bundy, maskované ob−
lečení,
převlečníky,
pláštěnky, celty, stany,
nebo dílce, čepice, kal−
hoty, saka, boty, holínky
a pod. Dále výstroj −
helmy, dalekohledy, op−
tiky, vysílačky, vyzna−
menání, odznaky, opa−
sky, přezky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, ešusy, čutory,
lopatky, torny, telata,
spacáky, apod. Zájem
máme o veškerou vo−
jenskou tématiku a vy−
bavení do roku 1950.
Velice děkujeme za na−
bídky i případné dary.
Army muzeum tel.:
731454110.

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá a
dobře zaplatí za plecho−
vé cedule, plakáty, sta−
ré pohlednice či určené
fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či
pozůstalost, po dohodě
mohu přijet za vámi.
PRODÁM polohovací Mobil: 602486490. RR
stůl (Ikea), jednoduchá 90036
montáž, vhodný na se−
zení i na stání, viz foto, SBĚRATEL, ne překup−
ve velmi dobrém stavu, ník koupí jakékoliv sta−
šířka 125 cm, hloubka ré helmy – vojenské,
70 cm, jednoduchá hasičské, policejní, čet−
montáž, cena 1.700 Kč, nické, motocyklové, vy−
sleva možná, Klatovy, cházkové, nebo jen čer−
tel.: 732833525.
né plechy z hasičáren,
dále četnické buřinky,
části, díly, odznaky, ko−
kardy a podobně. Velmi
dobře zaplatím. Tel:
731454110.

VOJENSKÉ muzeum se
zaměřením na okupaci
a osvobození západních
Čech pro doplnění ex−
pozice vykoupí za velice
slušné ceny: Vojenskou
techniku (i části), moto−
cykly, automobily. Dále

daile a vyznamenání –
civilní i vojenské, po−
hledy, bižuterii, mince,
vánoční ozdoby. Tel.:
603872698.
PM
190122
KOUPÍM jakoukoliv ta−
hací harmoniku – AKOR−
DEON, CHROMATIKU,
HELIGONKU i v nálezo−
vém
stavu.
Tel.:
728209526.
PM
190088
KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky,
vyznamenání, odznaky
aj. sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Talis−
man, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky
náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass−
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelá−
nové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, kni−
hy, housle, trumpetu aj.
staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku
nebo pozůstalost. Sbě−
ratel. Nabízím solidní
jednání. Mám zájem také
o staré veterány, cokoliv
co se hýbalo i značně
poškozené, koupím i dí−
ly. Tel: 608979838.
Email:
antikvs@se−
znam.cz. PM 190020

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk,
borovice), může být vy−
těžený i po kalamitě.
Seriózní jednání, platba
hotově.
Tel.:
KOUPÍM za slušnou ce− 731027795. RR 90082
nu CD hudbu pro ne−
mocného chlapce. Mo−
PRODÁM NÁDRŽE
derní i starší muziku.
na vodu – 1000 L,
Různé věci nahrané na
v ochranném rámu
CD. Jiný přehrávač ne−
na paletě s výpust−
máme, jen na CD. Tel.:
ným
kohoutem,
376572158. RR 90975
krásné, čisté. Tel.:
604589329.
RR
90022
FOTOAPARÁTY z období
ČSSR (Flexaret, Mikro−
ma apod.), koupím též
věci z pozůstalosti – ná−
bytek, obrazy, chromo−
vé lustry a lampičky,
šavle, bajonety, vzdu−
chovky, porcelán, sklo,
hodinky, odznaky, me−
Rozhled 13/2019

VZPOM
ÍN Á M E
VZPOMÍN
Dny plynou jak tiché
řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá za−
pomenout.
Dne 18. 12. 2019
uplynuly dva smutné
roky, kdy odešla na
věčnou pouť, ze které
není návratu, paní

Libuše Mašková z Myslovic.
Moc nám všem chybíš… S bolestí, úctou a
láskou stále vzpomíná dcera, syn a sou−
rozenci s rodinami.

Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz,
maminko, navždy zůs−
tává v nás!
Dne 22. prosince
2019 tomu bude 20
let, co zemřela paní

Libuše Valečková
z Kolovče.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera s rodinou.

Na Štědrý den 2019
uplyne dlouhých 25 let,
co nás náhle opustila
moje maminka, paní
Tvé oči se zavřely, srdce přestalo bít, avšak
vzpomínky na Tebe, ty budou navždy v nás žít.
Dne 9. ledna 2020 uplyne 2. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila paní

Ludmila Bosáková
roz. Nyklesová
z Balkov.
S bolestí v srdci, lá−
skou a úctou vzpomí−
nají manžel, synové
s rodinami a ostatní
příbuzní. Děkujeme všem, co vzpomenou
s námi.

Dobrý člověk nikdy
neumírá v srdcích
těch, kteří ho milovali.
Dne 6. ledna 2020
uplyne 5. 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.

Za Tvoji lásku, oběta−
vost, nic víc Ti nemů−
žeme dát, než kytičku
na hrob a vzpomínat…
Dne 27. prosince
2019 uplyne 22 smut−
ných let, co nás na−
vždy opustil náš tatí−
nek a dědeček, pan

Václav Treml z Lub u Klatov.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Man−
želka a dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

18. prosince 2019 vzpomeneme 15. smut−
ného výročí dne, kdy nás navždy náhle
opustili manželé

Helena Bílková.
Prosím,
vzpomeňte
s námi! Mgr. Alena Vác−
lavovicová s rodinou.

Je to již 10 dlouhých let, kdy
jsme Tě naposled spatřili
a slyšeli Tvůj hlas. Loučil
jsi se nestihla, tolik jsi
chtěla žít, nás milovat a
mnoho toho ještě říct.
Pro Tebe přestaly hvězdy
svítil, slunce hřát, ten, kdo
Tě nejvíce miloval, nepře−
stane nikdy na Tebe vzpomínat.
Odešla v Kristových letech, v den vánoční a
to 24. prosince ve svých 33 letech. 24.
12. 2019 tomu bude 10 smutných let, kdy
nás náhle opustila moje dcera

Stánička Přerostová.
Stále vzpomíná maminka a dcera Evička.
Děkuji všem, kdo na ni vzpomenou s námi.

Jak tiše žil, tak tiše
odešel, skromný ve
svém životě, velký ve
své lásce a dobrotě.
Dne 14. ledna 2020
uplyne devátý smut−
ný rok od chvíle, kdy
nás opustil pan

Ladislav Prantl
z Předslavi.
S láskou vzpomíná manželka, syn a dcera
s manželem, vnoučata Kristýnka a Tomášek.

Tak, jak z Tvých očí zá−
řila láska a dobrota, tak
nám budeš chybět do
konce života.
Dne 8. ledna 2020
uplyne jeden rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila paní

Marie Nováčková
z Kroměždic.
S láskou a velkou bolestí stále vzpomíná
manžel Josef, syn a dcera s rodinami, vnou−
čata, pravnoučata, sestra a bratr a ostatní
příbuzní.

Těžko se s vámi louči−
lo, těžké je bez vás žít,
láska však odchodem
nekončí, stále vás
v srdci budeme mít.
Dne 5. prosince 2019
uplynul třetí smutný
rok ode dne, kdy od
nás odešel pan

Mareček Löffelmann

Anička Řičicová a Václav Opatrný
z Klatov.
Kdo jste je znali, vzpomeňte prosím s námi.
S láskou vzpomínají sourozenci a děti s ro−
dinami.
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Dne 23. 12. 2019
uplynou 4 roky ode
dne, kdy nás navždy
opustila naše mamin−
ka, dcera, manželka,
sestra, snacha a teta,
paní

Hana Mazancová
z Vráže.
Za tichou vzpomínku všech,co jí měli rádi,
děkuje její sestra s rodinou.

a 2. ledna 2020 uplyne 6. rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila

paní Ludmila
Löffelmannová
roz. Thurnwaldová
z Běšin.
8. 12. 2019 by oslavila
45. výročí narození.
S láskou vzpomíná
a nikdy nezapomene
rodina. Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou s námi.
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VZPO M ÍÍN
NÁME
Kdo Tě znal, v dobrém
vzpomene, kdo Tě mi−
loval, nikdy nezapo−
mene…
Dne 18. 12. 2019
uplynul desátý rok od
úmrtí pana

Miloslava Fraňka
z Klatov.

Kdo měl rád,
vzpomene a taky
nezapomene.
Dne 15. 12. 2019 uply−
nulo 27 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.

S láskou vzpomíná manželka a synové
s rodinami.

Dne 7. 12. 2019 to již
bylo neuvěřitelných
30 let ode dne, co od
nás nečekaně a na−
vždy, v nedožitých 51
letech, odešla naše
maminka a babička
paní

Marie Rückerová
z Janovic nad Úhlavou.
Kdo jste ji znali, věnujte jí, prosím, společně
s námi tichou vzpomínku. Syn s rodinou.

Tak, jak z Tvých očí
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 21. 12. 2019
uplyne první smutný
rok, kdy nás navždy
opustila naše drahá
maminka, paní

V životě se loučíme
mnohokrát s mamin−
kou jenom jednou.
Kdybychom si oči vy−
plakali, její už se ne−
ohlédnou.
Dne 24. 12. 2019 uply−
ne jedenáctý smutný
rok bez Tebe, maminko.
Navždy nás opustila

Jaroslava Krausová z Týnce.

Dne 16. 1. 2020 uply−
ne první smutný rok,
kdy nás navždy opus−
tila paní

Jarmila Přerostová
ze Zavlekova.
S láskou stále vzpomí−
ná manžel Karel, děti
Pavel, Jitka, Milan,
vnoučata Markéta, Simona, Marek.

Dopracovaly
pilné
ruce, utichlo navždy
předobré srdce. Zůs−
tal jen žal, ten, kdo Tě
miloval, vzpomíná dál.
Dne 12. ledna 2020
uplyne 5. smutný rok,
kdy nás navždy opus−
til pan

Václav Plánička ze Skelné Hutě.
S láskou a úctou vzpomínáme – manželka
a dcery s rodinami.

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
srdce krvácí. Ta rána
stále bolí, zapomenout
nám nedovolí.
Dne 5. 1. 2020 uplyne
šestý smutný rok od
úmrtí paní

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

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše s bo−
lestí v srdci vzpomínat.
Dne 9. 1. 2020 uply−
ne 1. smutné výročí
úmrtí naší milované
manželky, maminky,
babičky a prababičky,

paní Milady Trnkové ze Žichovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Jiřinka Heidlbergerová z Poleně.
S láskou vzpomínají děti s rodinami. Moc
nám chybíš, maminko. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

11. ledna 2020 uply−
ne 20 let ode dne,
kdy nás navždy opus−
til pan

Josef Šejba
ze Strážova.
Stále vzpomíná man−
želka, synové Petr, To−
máš s rodinami a
ostatní příbuzní.
Odejde−li ten, kdo
nám byl drahý, zavane
chladný vítr a vezme
s sebou vše na druhý
břeh. Nikdy však ne−
odvane z našich srdcí vzpomínku na člově−
ka, který pro nás tolik znamenal.
Dne 26. 12. 2019 si připomeneme nedoži−
té 80. narozeniny pana

Zdeňka Märze.
Zůstává navždy zapsán v našich srdcích.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Rodina
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Dne 25. prosince
2019 tomu bude 20
let, co nás opustil pan

Stanislav Nedvěd
z Bližanov.
S láskou a úctou vzpo−
míná manželka a děti
s rodinami.

Čas mírní bolest, ale
nedá zapomenout…
Dne 29. prosince
2019 vzpomeneme 9.
smutného výročí, kdy
nás navždy opustila
paní

Marie Červená
z Klatov.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Očím ses ztratila – ale
v srdcích zůstaneš
navždy…
Dne 22. prosince 2019
uplyne 5. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Anna Šafránková
z Vrhavče.
S láskou vzpomíná manžel a ostatní příbuzní.
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VZPOM
ÍN Á M E
VZPOMÍN
Dne 13. ledna 2020
uplyne druhý smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustila paní

Èas plyne, bolest
a zármutek zùstávají.
4. 12. 2019 uplynulo
13 let ode dne, kdy
nás náhle opustil beze
slova rozlouèení pan

Bedøich Kuèera
z Klatov.

Marie Nováčková
z Klatov

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

Maminky neumírají,
maminky jen usínají,
aby se probouzely
v srdcích svých dětí.
Dne 28. srpna 2019
tomu bylo 5 let od do−
by, kdy nás navždy
opustila

paní Miroslava
Červená.
S láskou a úctou vzpomíná syn Zbyněk
s rodinou a ostatní příbuzní.

a dne 5. prosince
2019 uplynulo dlou−
hých 29 let od úmrtí
pana

Karla Nováčka
z Klatov.
S láskou vzpomíná
syn s rodinou. Všem,
kteří si vzpomenou
s námi, děkujeme.

5. prosince 2019
uplyne pátý smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustil náš mi−
lovaný, pan

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
2019 uplynul druhý
smutný rok ode dne,
kdy nás navždy opustil pan

Pavel Babka z Klatov.

S láskou stále vzpomí−
ná dcera Iva s rodi−
nou. Děkujeme všem, kteří si 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
2019 uplyne 6. rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Daniela Havlíčková rozená Kloudová.

pan Ludvík Boldizsar ze Srní.
S láskou vzpomíná manželka, děti, vnouča−
ta a pravnoučata.

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal. V srdcích jen
vzpomínky, úcta a žal.
Dne 2. 1. 2020 uplyne
čtvrtý smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustil pan

Miloslav Holý z
Újezda u Plánice.
Stále vzpomíná manželka Božena s rodi−
nou. Za tichou vzpomínku děkujeme.

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

Kdo byl milován, žije
v našich srdcích dál.
Dne 20. 12. 2019
vzpomeneme 1. smut−
ný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil ta−
tínek, dědeček, pra−
dědeček, pan

Josef Macháček
z Babic.
A 14. 1. 2020 vzpo−
meneme 6. smužný
rok, kdy nás navždy
opustila maminka,
babička, prababička,
paní

Jaroslava
Macháčková
z Babic.
Za tichou vzpomínku děkují dcery s rodinami.
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Vladimír Rus
z Malechova.
Stále vzpomínají děti a ostatní příbuzní.

Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkujeme.

Ladislav Moulík
z Klatov.

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. 2020 uplyne 2. smutný rok od
chvíle, kdy nás po těžké nemoci opustil

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvilič−
ku postát a tiše vzpo−
mínat…
Dne 21. ledna 2020
uplyne 10 let ode dne,
kdy zemřel pan

KOUPÍM starší ro−
dinný dům s pozem−
kem i v horším sta−
vu, okres Klatovy,
Sušice, Šumava.
Cena do 600.000
Kč, převod a kupní
smlouvu zajistím.
RK nevolat. Tel.:
603147781.
RR
90794

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vy−
koupíme vaši chalupu či
chatu v okrese Klatovy a
Domažlice. Podmínkou
pouze vlastní pozemek a
zavedená elektřina. Pení−
ze vyplácíme do tří dnů.
Právní servis zajištěn.
INSTINKT
REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM
190046

JAWA, ČZ STADION
a jiné. Koupím staré
československé mo−
tocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv
stavu i jednotlivé dí−
ly. Platím ihned v
hotovosti. Slušné
jednání.
E−mail:
klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866. RR
90199

44/180 hledá ženu pro
vážný vztah, rodinu. S
vyřešenou minulostí, pro
život na vesnici. Jen váž−
ně! Sejít se, poznat se.
Tel.: 608852485. RR
90964

52LETÝ předvede strip−
týz na vánočním večírku
nebo provedu nahatý
předvánoční úklid. Tel.:
606467062.
PM
190159

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazne−
zarizeni.cz,
tel.:
775104121. RR 90048
35

Výzva
12. června byl před Penny v Klatovech napa−
den pracovník ochranky. Nabízíme odměnu
svědkovi události. Tel.: 721178531. RR 90908
SVOBODNÝ, bezdětný,
štíhlý 56letý, 170 cm vy−
soký muž by se rád se−
známil s tolerantní ženou
v přiměřeném věku, kte−
rá už také nechce být sa−
NETTER Mann 53 sucht ma. Nikdy není pozdě.
schlanke, deutschpre− Písemné nabídky prosím
chende Frau für feste do redakce. RR 90969
Beziehung / Partners−
chaft. Raum Sušice –
Kaltovy,
tel.:
778269338. RR 90952
54/183/83 nekuřák hle−
dá kamarádku na turisti−
ku Sušicko, Klatovsko,
Šumava.
Tel.:
702962961. RR 90795

CIZINEC žijící v Čechách
hledá ženu, věk kolem
50–65 roků, střechu nad
hlavou mám, finančně
jsem zajištěn. Jsem
sportovně založený –
cyklistika, plavání. Při−
stěhování je možné. Vo−
lat
na
mobil:
723308857. RR 90961
CHALUPÁŘ 62/171, za−
jištěný, hledá k sobě pří−
telkyni, jež je silně domi−
nantní – paní. Nejlépe
učitelku. Není podmín−
kou. Úroveň, vážný
vztah. Tel.: 721444018.
RR 90965
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SBĚRATEL
koupí
staré motocykly ČZ,
JAWA, OGAR, skutr
ČZ, moped STADION
i jiné značky, kom−
pletní i nekompletní,
torza, rámy, motory,
blatníky, staré tech−
nické průkazy a ji−
nou technickou do−
kumentaci aj. Přije−
du a zaplatím na
místě. Nabídněte,
určitě se domluví−
me.
Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR90001
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!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Nezasíláme složenku ani fakturu
na úhradu řádkových inzerátů.
Pokud nejsou adresa nebo
telefon uvedeny v inzerátu, tak je
telefonicky NESDĚLUJEME !
Pokud inzerát končí značkou
PM (+číslo), zasílejte prosím
písemné odpovědi na adresu
plzeňské redakce Rozhledu:
Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň
tel.: 377 221 996
NENÍ to už to pravé oře−
chové v posteli? Se
mnou můžeš prožít, co
si
zasloužíš.
Tel.: PŘÍJEMNÁ blondýna,
724516519. RR 90970 ID, pracující, hledá muže
finančně
zajištěného
OSAMĚLÝ MUŽ – absti− okolo 50 let, ne obézní−
nent, nekuřák, aktivní tu− ho, na přátelství a více.
rista hledá osamělou že− Tel.: 775270251. Pouze
nu pro vážné seznámení, volat okolo poledne – ni−
nejdříve seznamovací koli SMS. RR 90893
schůzky o víkendech,
popřípadě společné celé HLEDÁM muže pro ži−
víkendy. Později trvalý vot. ZN.: 377538011.
společný život. Ne se− RR 90977
znamování po telefonu.
Možno odkudkoliv. Nabí− HLEDÁM muže – Čecha,
zím lásku, věrnost, opo− min. SŠ se zázemím pro
ru a v případě dětí v péči vytvoření rodiny. Všes−
pomoc s péčí o ně a je− tranná (mírné sporty, tu−
jich výchovu. Očekávám ristika, hudebnice) z Plz−
ochotu změny bydliště. ně 46/166/66. S láskou
Odpovědí zasílejte na ad− se dá stihnout víc, jen se
resu redakce pod č. inz. musí
najít.
PM 190105
Tel.:720665888. PM
190162
52/180 HLEDÁ ženu,
která má ráda polohu 69. ALENA Z TACHOVA 60
Tel.: 607467062. PM +, sama, hledá muže 65
190158
+, který chce poznat
ještě lásku. Společné ak−
VÁNOCE jsou jednou v tivity. Tel.: 737183759.
roce, to není fáma, když PM 190163
dva jsou spolu – muž a
dáma. Co bude s náma?
Plzeňák 60/170/73 bez
závazků. Kamarádko z TO NAŠE mládí dávno již
Plzně a okolí, ozvi se. ztracené ve vzpomín−
Tel.: 776107499 po 19. kách zůstalo. Najdu ně−
kterou kamarádku i záro−
hod. PM 190154
Rozhled 13/2019

veň kamaráda popovídat
u kafíčka. Prosím odpo−
vědi do redakce. RR
90959
JSEM Z TACHOVA a hle−
dám kámošku kolem 60
let pro společné akce:
Např. wellness, vycház−
ky,
pokec.
Tel.:
737183759.
PM
190164

CHCETE
POSTAVIT
PLOT? Nabízíme kom−
pletní realizaci oploce−
ní. Přijedeme – zaměří−
me – naceníme – zajis−
tíme materiál – postaví−
me. Poté si můžete v
klidu užívat bezpečí va−
šeho domova. Volejte:
733710319, pište: bez−
dek@plotana.cz, nav−
štivte: www.plotana.cz.

OCEŇOVÁNÍ nemovitos−
tí – znalecké posudky.
Drábková,
tel.:
veškeré
608117789. RR 90044 PROVÁDÍM
zednické práce – štuko−
vé, jádrové omítky, le−
ZEDNICKÁ PARTA
pidlo, perlinka, betono−
provádí rekonstruk−
vání, rekonstrukce by−
ce, strojní omítání,
tového jádra, malířské
obklady, dlažby, jád−
práce, bourací práce,
ra a veškeré zednic−
obklady, dlažby a další
ké práce, tel.:
práce dle domluvy. Pl−
723136228.
RR
zeňsko, Klatovsko, Su−
90077
šicko a okolí. Rozumné
a přijatelné ceny. Tel.:
NABÍZÍM stříhání živých 721757399. RR 90652
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání TRÁPÍ Vás hrozící exe−
trávy a údržbu i realiza− kuce nemovitosti. Bojíte
ci
zahrad.
Tel.: se, že přijdete o majetek.
Vše se dá řešit, nikdy
606943086. RR 90062
není pozdě. Naše právní
oddělení zdarma zanaly−
DOBRÝ DEN, nabízím zuje Vaší situaci a najde
službu jako společník, optimální řešení. Důležité
pro ženy – cena doho− je nebát se a začít jed−
dou. Plzeňský kraj. Mo− nat! INSTINKT REALITY
bil: 723930175. RR s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM
90974

190049
KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok
za krokem. Nemovitost
prověříme technicky i
právně a navíc vyjedná−
me maximální SLEVU! A
nezaplatíte ani korunu
navíc!
Více
na
www.zkontrolujto.cz ne−
bo volejte zdarma na
800 888 957. PM
190052

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kan−
celář v Plzeňském kraji
Vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovi−
tosti předem. Peníze má−
te na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantu−
jeme. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 190051

ZLATÝ retrívr – prodám
– štěňata s PP, PSI, oba
rodiče výborní, lovecky
vedeni, nadějní pro chov.
Vhodný jako společník k
dětem i starším lidem.
Tetovaná, čipovaná, od−
červená – odběr v polo−
vině ledna 2020. Tel.:
7 2 3 7 5 7 4 8 6 ,
721208507. RR 90925

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovi−
tosti. Svěřte nám k pro−
deji svou nemovitost a
přesvědčte se o rychlém
jednání a solidním pří−
stupu našich obchodní−
ků. Dnes zavoláte, zítra
jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309.
PM JÁ, MAZLIVÁ, sexy čiči−
190050
na se těším na tvou
návštěvu v mém diskr.
BLESKOVÉ HOTO−
luxusním pelíšku. Jen
VOSTNÍ PŮJČKY do
volat 728883302. SMS
výplaty! Netřeba
ne. KŘI PM 1890151
účet! Vemte OP ČR,
příjem, mobil a
přijďte: Pražská 41,
Plzeň, PO, ST, PÁ
10−16
h,
t.:
605760958. KŘI PM
190156

PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057.
KŘI PM 190058
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Zlato stále atakuje vrchol

Prodej drahých kovů
se ve Zlaté Bance vyplatí.
Celosvětový trh se zlatem a stří−
brem zaznamenává stále vyšší ce−
ny těchto drahých kovů. Mnoho
z nás většinou ani netuší, jaké po−
klady máme doma. Ať
už se jedná o staré,
poškozené či poláma−
né šperky, staré min−
ce, zlaté zubní korun−
ky, stříbrné příbory či
z módy vyšlé šperky.
Podle světových ko−
moditních zpráv tlačí
cenu vzhůru jednak
obavy ohledně vývoje
světové ekonomiky,
a v neposlední řadě
i případné dopady
z tzv. Brexitu. Výkup
drahých kovů je
v současné době nej−

rychlejší a nejjednodušší způsob,
jak své peníze znovu zhodnotit.
Aktuální cena na Londýnské burze
se pohybuje okolo 31 000,− Kč za
unci. V souladu s vývojem české
koruny cena zlata od začátku roku
2019 opět mírně stoupla. „Své
zlaté či stříbrné šperky můžete
snadno proměnit na velmi zajíma−
vé finanční částky,“ konstatuje
manager Zlaté Banky, který podle
svých slov stále registruje vysoký
počet zákazníků.
Paní Novotná se rozhodla na−
vští vit Zlatou Banku v Plzni
a informovat se o výkupních ce−
nách. „Měla jsem několik sta−
rých prstenů po prarodičích, ale
38

rozhodně jsem je nechtěla prodat
pod cenou. Zaujala mě právě Zlatá
Banka, která nabízí vysoké ceny
za výkup. A byla jsem skutečně

mile překvapena, dosta−
la jsem přes 12 tisíc
korun, za které si něco
hezkého koupím“ po−
chvaluje si.
O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně pře−
svědčit. Obslouží Vás příjemný
personál, diskrétní prostředí při
výkupu drahých kovů je samo −
zřejmostí.

Náměstí Republiky č. 4/3,
Plzeň I. – (vravo od staré radnice)

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00

+420 374 446 552
www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.
Rozhled 13/2019
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