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Milí čtenáři,
já vím, že dneš−
ní doba přílišné
radosti a poho−
dě nenahrává.
Obávám se, že
opravdu šťas−
tný
a
bez−
starostný dnes
může být jen ten, kdo se večer
nedívá na televizní zprávy, ne−
poslouchá rádio a nečte novi−
ny. Přesto i on je každodenně
vystavován covidové realitě,
která nás nutí dělat věci jinak
než bychom chtěli, být opatr−
nější a podřizovat se různým
zákazům a omezením spole−
čenského života.
Jen deset dnů nás dělí od nej−
krásnějších svátků v roce a je
jasné, že i vy jste propadli ane−
bo zanedlouho propadnete
onomu předvánočnímu spě−
chu a hemžení. Je těžké se mu
vyhnout. Narychlo ještě shání−
me dárky, a když to nejde nor−
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málně v obchodě, pomáháme
si elektronickými obchody, je−
jichž nabídka je nepřeberná a
díky naší aktivitě i covidu se
výjimečně daří jim i mnoha
přepravním firmám. V předvá−
nočním období desetinásobně
stoupl jejich objem přepravy a
přes milión balíků putuje kaž−
dý den do našich domovů. Dí−
ky tomu ve skladech přeprav−
ních firem i za volanty dodávek
našlo práci mnoho lidí, kteří
pro nás dříve vařili, obsluhova−
li nás, nebo třeba hráli i divad−
lo. Nejde však jen o vánoční
dárky, i když jsou asi na prv−
ním místě. Předvánoční obdo−
bí je také časem, kdy je třeba
ještě hodně věcí udělat, mno−
hé dokončit. Vždyť podle tra−
dovaných staročeských pověr,
co se nestačí napravit do kon−
ce roku, to vás bude pronásle−
dovat a trápit celý příští rok.
Není divu, že se proto všichni
snaží dát do pořádku své vzta−
hy, finanční závazky a i když je
ten předvánoční čas tak uspě−
chaný a neklidný, snaží se
každý potkat co nejvíce svých

přátel a popřát jim do nového
roku to nejlepší.
Přesto však buďme opatrní a
mysleme na to, že i když třeba
my sami máme dobrou imuni−
tu, tak dobře na tom nemusí
být někdo, na kom nám záleží,
koho máme rádi a v dobré víře
jsme jej i navštívili. Chytrý čes−
ký člověk vynikal vždy tím, jak
se dokázal mistrně přizpůsobit
podmínkám, jak dokázal vy−
zrát na zákazy a omezení vrch−
nosti. Alespoň si to o sobě
myslíme a často se podle toho
chováme. Jen abychom při−
tom neztratili přirozený pud
sebezáchovy. Taxíkáři si údaj−
ně libují, jak daleko na různá
vzdálenější místa chatových
osad dnes jezdí a rozvážejí mi−
lovníky společných oslav a pi−
tek. Tak dobře se prý ještě ne−
měli. Možná i v tom je příčina
stále neklesajícího počtu no−
vých pacientů s covidem.
Nenechme si ani v této těžké
době vzít kouzlo Vánoc. Ma−
gický čas, kdy se v každém
z nás probouzí trochu více lid−
ství, čas, kdy se snažíme roz−

dávat radost a lásku možná
třeba jen proto, že se to ten
den čeká, ale já věřím, že tako−
vých lidí je mezi námi méně.
Těšme se proto na chvíle, kdy
v kruhu svých nejbližších
usedneme ke slavnostně pro−
střenému stolu. Zavzpomínej−
me i na ty, kteří mezi námi již
být nemohou. Vzpomeňme,
jak nám s nimi bylo dobře a
rozsviťme vánoční stromeček,
symbol českých Vánoc, a
s ním možná i více lásky ve
svých srdcích. Na chvíli zapo−
meňme na včerejší hádky, na
neúspěchy, na nemoci a mož−
ná si i zazpívejme některou
z českých koled. Čeká nás
krásný, okouzlující a nikdy ne−
selhávající čas Vánoc. Čas na−
děje a nového probuzení.
Tak tedy Pokoj lidem dobré
vůle o Vánocích i celý příští
rok. Za sebe i jménem redak−
ce přeji všem čtenářům Roz−
hledu příjemné, klidné a vý−
jimečně radostné Vánoce a
hodně zdraví, štěstí i lásky
v roce 2021.
Karel Bárta, šéfredaktor
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Doporučujeme jako vánoční dárek

Malíři pod Černou věží
Tak se jmenuje publikace autorů
Milady Čermákové a Josefa
Protivy, která představuje regio−
nální malíře z Klatov a okolí.
Úžasné pohledy na komplex kla−
tovské radnice, Černé věže, jezu−
itského kostela s kulisou šumav−
ského předhůří a hor jsou jako
stvořené pro inspiraci profesio−
nálním i amatérským umělcům.
V knize se dozvíte o malířích, kteří
se v Klatovech a nejbližším okolí
narodili, žili a žijí. Svou tvorbou
mnozí z nich překročili hranice své
působnosti v klatovském regionu.
Publikaci Malíři pod Černou věží si
můžete koupit v Klatovech v Knih−
kupectví Léto, v ŠIWĚ na náměstí,
v Katakombách, v Pavilonu skla
PASK.
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Mistr mnoha technik malíř František
Mracký nacházel náměty pro svou tvorbu
v Klatovech a okolí.
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Kam směruje Oblastní charita Sušice
Oblastní charita Sušice je již
téměř 20 let poskytovatelem
sociálních služeb na jednom
z největších území Plzeňského
kraje. Střediska jsou v Sušici,
Kašperských horách, Železné
Rudě a Kolinci. Ročně posky−
tuje službu zhruba 460 lidem.
Jedná se především o seniory,
zdravotně postižené, chronic−
ky nemocné a lidi v nouzi. Od
1. 9. 2020 má organizace nové−
ho ředitele, Bc. Karla Weishäu−
pela. Zeptali jsme se ho tedy
na pár otázek.
l Jaké služby klienti využívají

nejvíce?
Nejvíce žádaná je stále pečova−
telská služba. Nejčastěji ji využí−
vají senioři, kteří žijí sami a ne−
mohou si už tyto základní potře−
by zajistit svépomocí. Jedná se

kem. V době pandemie jsme ta−
ké zaznamenali nárůst klientů
sociální poradny. Přicházejí
jednotlivci, ale i rodiny s dětmi,
které čelí mnoha těžkým situa−
cím způsobeným ztrátou zaměs−
tnání nebo bydlení.
l Plánujete v budoucnu roz−
voj služeb nebo území, kde
služby poskytujete?
Byli bychom rádi, pokud by se
výhledově podařilo otevřít další
středisko a tím rozšířit nabídku
služeb do více oblastí. Území je
velké a je potřeba zajistit kvalitní
služby i lidem žijícím mimo větší
města. Co se týče rozvoje slu−
žeb, primárně se chceme věno−
vat udržení a zkvalitňování stáva−
jících služeb. Určitě by bylo kam
služby rozšiřovat, stále je v na−
šem regionu ještě málo dostup−

Ředitel oblastní charity Sušice Bc. Karel Weishäupel.
děti a mládež Jonáš. Druhým
projektem, který funguje už ně−
kolik let a letos se rozšířil, je SIB
– Sociálně integrační byt. Jako
organizace spravujeme 4 byty
pronajaté od města Sušice a
zde umožňujeme klientům v kri−
zové situaci krátkodobý proná−
jem bytu za dostupnou cenu.
Tím mají možnost třeba platit
splátky dluhů, stabilizovat svoji
situaci, najít si práci, apod. Pod−
mínkou je spolupráce se sociál−
ní poradnou.

dostupná místa a zvláště v zimě
je to náročné. Pro nákup vozů
vyhledáváme možnosti grantů
i podpory Plzeňského kraje, ale
také oslovujeme dárce. Podpory
dobrovolníků i dárců si moc vá−
žíme a je pro nás důležitá.
l Bude letos Tříkrálová sbír−

v dnešní době neziskovou or−
ganizaci?
Provoz organizace pokrývá
z velké části dotace MPSV a Pl−
zeňského kraje, dalším zdrojem

ka?
Letošní pandemie zkomplikovala
většinu aktivit, vypadalo to všeli−
jak, ale nakonec sbírka bude.
Tradiční koledu a požehnání při−
nesou koledníci za dodržení bez−
pečnostních nařízení a v případě,
že to aktuální vládní nařízení do−
volí. Zájemci, kteří se chtějí zapo−
jit jako koledníci nebo vedoucí,
se mohou informovat na webo−
vých stránkách. Nově bude také

je finanční podpora měst a obcí.
Příspěvek od klientů je dán úhra−
dovou vyhláškou, nevztahuje se
ale např. na krytí nákladů dopra−
vy. Snažíme se obnovovat vozo−
vý park, který je nezbytný pro
zajištění služeb klientům. Území,
na kterém zajišťujeme služby, je
velké, často jezdíme na špatně

možnost si poslechnout koledu
online. Letos to bude tedy taková
inovativní varianta, ale věříme, že
mladší generace pomůže rodi−
čům nebo prarodičům a užijí si
zážitek z koledy společně. Rád
bych všem popřál za celou orga−
nizaci hlavně zdraví a možnost
být s těmi nejbližšími.
(kr)

l Jak je složité financovat

Pomáháme s péčí o vaše blízké.
hlavně o zajištění jídla, hygieny,
úklidu, ale i třeba doprovod k lé−
kaři, apod. Stále více poptávek
je také na odlehčovací služby.
Dlouhodobá péče o člena rodi−
ny je často fyzicky i psychicky
náročná. Odlehčovací služby
pomáhají vystřídat pečujícího
tak, aby mohl pracovat nebo na−
čerpat potřebné síly odpočin−

ná paliativní péče – tedy péče
pro klienty v terminálním stádiu.
Vše je otázka vývoje, prostředků
a plánů na úrovni kraje.
l Má organizace nějaké dlou−

hodobé projekty?
Ano, už mnoho let funguje
v rámci střediska v Kašperských
horách volnočasový klub pro

Sídlo organizace: Havlíčkova 95, Sušice
Tel.: +420 376 523 324 | www.susice.charita.cz
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Dárky a přání od
Koupelny Šota
Současná doba není nijak jednodu−
chá. Mnoho z nás nemůže dělat to, co
bychom chtěli, přáli si, nebo nač má−
me schopnosti. Vánoce jsou však ob−
dobím, v kterém si chceme udělat na−
vzájem radost, obdarovat se a myslet
na budoucnost.
Pokud chcete být opravdu velkorysí a
sebe i svou rodinu potěšit dárkem s tr−
valou hodnotou, nadělte si novou kou−
pelnu nebo kuchyni. Získáte tím mo−
derní, krásnou a užitečnou součást
bytu, která vám bude přinášet dlouho−

noční trh připravila pro své zákazníky
celou řadu novinek, které usnadní vý−
běr i objednávku, a dárků pro ty, kteří
využijí jejich předvánoční nabídky.

době radost a zpříjemňovat vám
každodenní život.
S výběrem i realizací vám může maxi−
málně pomoci firma Koupelny Šota
s.r.o. z Klatov, která má již 27letou tra−
dici poskytování těchto služeb. Firma je
největším prodejcem obkladů, dlažeb,
koupelnového vybavení a doplňků
v Klatovech a okolí. Pro letošní předvá−

může snadno vybrat a objednat zboží
z kompletního sortimentu. V klidu a po−
hodlí domova si složí a „nakliká“ svoji
koupelnu nebo kuchyni z vybraných
komponentů, svůj výběr odešle a na
základě této poptávky od nás dostane
cenovou nabídku. Pro upřesnění může
zákazník navázat i on−line konverzaci
s našimi prodejci a konzultuje s nimi
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Využijte výhod e−obchodu
Pokud chcete zcela bezpečně a uživa−
telsky mimořádně komfortně nakupo−
vat, můžete využít e−obchod www.kou−
pelnysota.cz. V záložce sortiment se
vám otevře mimořádně přehledný
elektronický katalog a obchod, který se
velice rychle načítá. Zákazník si v něm

jednotlivé nabídky, aktuální výprodeje a
získá další aktuální informace.

dárky, které jsou praktické a vždy vám
udělají radost.

Dárkový poukaz a dárek
k tomu

Objednejte včas

Radost svým nejbližším z krásného a
praktického dárku můžete u nás udělat
i zakoupením vánočního dárkového
poukazu v jakékoliv ceně. Můžete tak
například věnovat svým blízkým nové
baterie, sprchový kout, nebo koupelno−
vý nábytek a konkrétní výběr modelu
nechat podle vkusu a potřeb na obda−
rovaném.
Každý zákazník, který u nás v předvá−
nočním čase bude nakupovat dárky a
objednávat realizaci stavby a rekon−
strukce koupelny nebo kuchyně, se
navíc ještě může těšit i na nějaký dá−
rek od nás v hodnotě podle nakoupe−
ného zboží. Snažíme se, aby to byly

Pokud máte zájem o kompletní rekon−
strukci koupelny, kuchyně na míru,
včetně nabídky dveří a instalací, vše
bez starostí, využijte tohoto období
dárků a kontaktujte naše prodejce,
abychom mohli včas domluvit realizaci
na příští rok. Objednací doby jsou
u nás sice delší, ale odpovídají velké
poptávce po našich službách. Každý,
kdo si u nás objednal kompletní reali−
zaci nebo stavbu, již ví, že heslo Kou−
pelna od Šoty, záruka jistoty vždy plati−
lo. Potrpíme si na kvalitu a komplex−
nost dodávek a dlouholeté zkušenosti
i odbornost našich zaměstnanců jsou
zárukou, že se nám daří již 27 let plnit
všechna vaše přání.
(pi)
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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 2021

pf

2021

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 13/2020
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Budeme chodit pěšky ?
Někteří motorističtí novináři si
jsou jistí, že hlavním důvodem
všech ekologických opatření
schvalovaných v Bruselu, je
likvidace individuálního auto−
mobilismu. Mají způsobit to,
že automobily budou tak dra−
hé, že je běžný člověk nebude
moci vlastnit.
Aktuální emisní normu pro
automobily Euro 6 má v roce
2025 nahradit nová, mnohem
přísnější norma Euro 7, která
fakticky zlikviduje automobily
bez elektropohonu. Práce na
předpisech pro Euro 7 má být
podle předsedkyně Evropské
komise Ursuly von der Leyeno−
vé jedním z hlavních úkolů pro
rok 2021. Návrh nové normy
unikl ven a zástupci autoprů−
myslu jsou zděšeni.
Jak informoval deník iDnes.cz,
plán počítá především s masiv−
ním snížením limitů oxidů dusí−
ku. Nové vozy budou v budouc−
nu smět vypouštět pouze 30
miligramů oxidů dusíku na kilo−
metr, v druhém návrhu je údajně
řeč dokonce pouze o 10 mg/km.

Dosud je u dieselových vozidel
povoleno 80 mg oxidů dusíku
na kilometr, u benzinových vozů
60 mg.
„Jde v podstatě o vyhlášení vál−
ky dieselovým a benzinovým vo−
zidlům,“ shrnují kritici, kteří vidí
v návrhu nové normy konec die−
selových a benzinových
aut. Aby byly automobil−
ky schopny dodržet pří−
sné předpisy, musely by
efektivněji
uzpůsobit
proces čištění výfuko−
vých plynů. Což by bylo
nejen velice náročné, ale
zároveň i mimořádně ná−
kladné.
Deník Bild cituje slova jednoho
z insiderů: „To, co je zde poža−
dováno, nezvládne dnes žádný
spalovací motor. Jde v podstatě
o vyhlášení války dieselovým a
benzinovým vozům.“
Boj proti CO2 likviduje i automo−
bilový průmysl. Například prodej
nových aut v zemích Evropské
unie se za osm měsíců letošního
roku snížil o 32 procent na více
než 6,12 milionu vozů. Z toho

v samotném červenci počet re−
gistrací nových aut klesl o 5,7
procenta a v srpnu o 18,9 pro−
centa. Vyplývá to ze zprávy, kte−
rou zveřejnilo Evropské sdružení
výrobců automobilů (ACEA).
Z největších zemí nejvýraznější
propad, o 40,6 procenta, zazna−

menalo Španělsko. V Itálii se
prodej snížil o 38,9 procenta a
ve Francii o 32 procent. V Ně−
mecku, které je největší evrop−
skou ekonomikou, prodej klesl
o 28,8 procenta.
EU tomu říká „Zelený úděl”, ale
jde spíše o zelený „Velký skok”
podle vzoru Mao Ce−tunga, kte−
rý bude znamenat masakr ev−
ropské ekonomiky. Sluníčkářští
fanatici se pro své revoluční zá−

měry nezastaví před ničím. Při−
pomeňme jen, že emise CO2
Evropské unie tvoří zhruba 10
procent emisí celosvětových.
Takže i kdyby CO2 mělo na kli−
ma nějaký vliv, je to jen, jako
když plivne.
Podporujme racionální ochranu
životního prostředí pro člověka,
ale boj proti emisím oxidu uhliči−
tého je naprosto nesmyslný. Ke
změnám teplot a klimatu na pla−
netě vždy docházelo a
dochází, ale hlavní od−
povědnost nenese člo−
věk a CO2, ale aktivita
(a teplota) Slunce a
vzdálenost Země od
Slunce. V historii byly
doby ledové i meziledo−
vé. Ve středověku za
Karla IV. bylo u nás tep−
leji a v Praze se pěstovalo víno,
podobně jako nyní. Ale produk−
ce takzvaných skleníkových ply−
nů s tím neměla nic společného.
Navíc CO2 není škodlivý plyn. Je
to plyn důležitý pro fotosyntézu,
čili díky němu je zaznamenaná
i větší produkce zemědělských
plodin. Postupné snižování emisí
oxidu dusíku je jistě správné, ne−
smí to ale zničit ekonomiku a in−
dividuální automobilismus. (rf)

Poděkování
ortopedii
Chtěla bych touto cestou
veřejně poděkovat panu
doktorovi MUDr. Filipu Hala−
dovi z Klatov. Měla jsem
možnost být jednou z prv−
ních pacientek v jeho orto−
pedické ordinaci, kde nově
používá laserový přístroj.
Léčba tímto přístrojem byla
úspěšná a vyřešila můj
dlouhotrvající problém. Profe−
sionalita, zodpovědnost a vel−
mi lidský přístup pana dokto−
ra Halady je příkladná. Dík
patří také sestřičkám v jeho
ordinaci za příjemný přístup
k pacientům.
Zdeňka Pilmanová, Klatovy

Příští Rozhled
vychází
3. 2. 2021
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Hedvábné pohlazení pro vaše omlazení,
aneb zajímavý příběh ze života
Jedinečný vánoční dárek pro ženy
Když bylo Lence Jahodové z Plzeňska Lence však vadilo, že po takové masáži
40 let, začala si všímat, jak jí pomalu s využitím různých krémů je vždycky
začíná stárnout obličej. Rozhodla se, že mastná a musí si mýt i vlasy. Jednoho
krásného rána na Boží
s tím něco bude dělat
hod se probudila na
a objevila obličejovou
hedvábném polštáři,
jógu. Metoda jí nato−
který si dala pod stro−
lik zaujala, že se brzy
meček. Dočetla se to−
stala její lektorkou.
tiž, že hedvábí zkráš−
Součástí jógy pro tvář
luje, protože obsahuje
byly kromě obličejové
unikátní látky, které
gymnastiky i speciál−
pěstí pleť. Nemohla se
ní masáže.
toho rána nabažit té
Při intenzivnějším
hebkosti, něžnosti a
studiu kosmetických
slasti z doteku své
masáží zjistila, že
tváře s hedvábím.
skutečným tajem−
A jak to někdy bývá,
stvím krásné pleti je
dostala nápad! Ušít
opravdu masáž. Ta ji
z hedvábného povla−
rozproudí krev a lym−
ku rukavice a jimi se
fu, uvolní napětí, vy−
rýsuje kontury, zvýší Lenka Jahodová věří, že krása masírovat. Hedvábí
produkci kolagenu, nemá nic společného s věkem. totiž dokonale klouže
nažene do pokožky čerstvou krev plnou po pleti. Pak to šlo ráz naráz. Rozstříhala
živin, kyslíku a tím pleť zbaví otoků hedvábný povlak polštáře, kamarádka
švadlenka jí ušila první hedvábné ruka−
i jemných vrásek.

14

Pro naše čtenáře připravila
Lenka Jahodová vánoční pře−
kvapení. Když si objednáte
hedvábné rukavičky na jejím e−
shopu dostanete 25 % slevu.

vičky a Lenka se s nimi začala každé rá−
no masírovat, tedy vyhlazovat obličej. Ří−
ká tomu „ranní masáž slunce“.
Po třech týdnech si změn na svém obli− Dnes je Lence Jahodové o pět let víc,
čeji všimla sama, za 8 týdnů i její přátelé má e−shop (www.luxmaru.cz), kde
a za 12 týdnů všichni ostatní. Výsledky hedvábné rukavičky nabízí spolu s ná−
každodenního dotýkání se vlastní tváře vodem, jak se krok za krokem naučit je−
pravým hedvábím byly natolik výrazné, dinečné omlazující manuální techniky
v luxusních masáž−
že se Lenka rozhodla ne−
ních
rukavičkách
nechat si to jen pro sebe
z pravého hedvábí.
a začala rukavičky vyrá−
Lenka věří, že krása
bět. Čekala jí trnitá cesta,
nemá nic společného
kdy hledala nejkvalitnější
s věkem. Lidská kůže
hedvábí a švadleny.
má
neuvěřitelnou
Nakonec se sama sa−
schopnost sebeobno−
motinká vydala na vlast−
vy, regenerace, a
ní pěst do kolébky hed−
proto je možné ji
vábí – do Číny. Navštívila
opravdu
úspěšně
továrnu, kde se hedvábí
omlazovat! Díky hed−
vyrábí. Všude měli ne−
Hedvábné rukavičky z pra−
vábí se z masáže na−
uvěřitelnou čistotu. Po− vého hedvábí.
víc stává slastný ritu−
tom navštívila farmu, kde
chovají bource morušového a pěstují pro ál, který hýčká pleť i duši.
něj moruše. Za šicími stroji seděly spo− Řeklo by se obyčejný příběh obyčejné
kojené ženy. Věděla a pochopila, že její mladé maminky Lenky. Ale jsem pře−
cesta je správná. Bylo pro ni důležité vě− svědčený, že pro mnohé další to může
dět: kdo, kde a za jakých podmínek ruka− být příjemné poznání s návodem, jak
být krásnější a spokojenější.
(re)
vičky pro ní bude šít.
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Slavný „Big Ben a Otec Braun“
žije kousek od (jiho)českých hranic
Kdo by neznal známé německé
seriály Otec Braun nebo Big Ben.
Hlavní roli v nich hraje kulaťoučký a
mnohým sympatický Ottfried Fischer.
Dnes 67letý herec a glosátor žije v ba−
vorském Pasově, v centru, domě
svých prarodičů, kde jako malý kluk
trávil prázdniny. V tomto domě v příze−
mí je dokonce „Muzeum Povodní”.
Právě velká voda v uplynulých letech
také Pasov postihla, včetně tohoto ob−
jektu. Herec žije v posledním patře a do
svého bytu má pochopitelně výtah.
Přestěhoval se sem před pár lety a ži−
je tu se svou druhou manželkou Si−
monou, kterou si letos vzal, ale jejich
vztah trvá už 14 let. Přestože dvacet

Ottfried Fischer s manželkou

Rozhled 13/2020

Ottfried Fischer jako Big Ben
se svou filmovou matkou

Ottfried Fischer s manželkou u papeže Františka na audienci!
let jej trápí Parkinsonova choroba, ne−
naříká, nestěžuje si. Žije si v klidu, ob−
čas ještě něco točí a teď dokonce bu−
de příspívat do novin. Ač katolík, má
psát do bavorských katolických novin
sloupky, které mají být kritické k církvi.
„Budou veskrze ironické, s nadhledem,
nadsázkou, ale místy i kritické. Jedině
tak a s humorem může katolická církev
přežít. Jsem její součástí, ale to nezna−
mená, že nemohu říct svůj názor,“ svě−
řil se Ottfried Fischer, který i při své pů−
vodní váze okolo 200 kilogramů, měří
skoro 190 centimetrů.
„Daří se mi v rámci možností dobře.

Ani korona mě zatím nepotkala, za což
jsem rád, ale myslím si, že daleko horší
než samotné nemoci je strach z nich.
Já vím, o čem mluvím. Jediné, co mě
trápí, jsou moje nohy, že neujdu velkou
vzdálenost, ale jinak si nestěžuji a ne−
nudím se,“ řekl s úsměvem představi−
tel mnoha rolí, ale především Big Bena
a faráře Brauna.
Do Česka, ač to má téměř za humny,
moc nejezdí. Ale považuje Čechy i jižní
Čechy a Šumavu za velmi krásný kout
Evropy.
„Byl jsem tam párkrát a v Praze taky,
ovšem s ohledem na můj zdravotní

stav moc necestuji. Jsem rád, že exis−
tuje vymoženost jako internet, televize
a člověk může takhle cestovat vlastně
po celém světe,“ řekl s humorem sobě
vlastním Fischer.
Sám přiznal, že než začala pandemie
koronaviru, která sužuje i Německo a
Bavorsko především, zúčastňovali se
s manželkou řady akcí a měli i hodně
návštěv.
„Teď jsme to museli omezit, což nás
mrzí, ale rozhodně to není tragédie.
S našimi blízkými a přáteli jsme ve
spojení po telefonu, facebooku, sky−
pu. A až to zase půjde, zase budeme
dělat ty naše mejdánky. Už se na to
moc těším,“ dodal Ottfried Fischer,
který si Vánoce užije s manželkou a
přáteli v poklidu a pohodě a jako
správný katolík by prý rád vyrazil na
půlnoční. Bude−li to s ohledem na růz−
ná opatření, možné…?!
(pru), foto: archiv
O. Fischera a Facebook
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„Rok 2020 jsem si
představoval jinak“,
říká Rudolf Salvetr
Před koncem roku jsme položili ně− ce města. Jezuitský kostel se zaskvěl
kolik otázek dlouholetému úspěšné− v plné kráse a Divadelní ulice v no−
vém hávu ho jen podtrhuje. Zásad−
mu starostovi Klatov a v letošním
ní rekonstrukcí prošly budo−
roce zvolenému náměstkovi
vy divadla i kulturního do−
hejtmanky Plzeňského kraje
mu. Výrazně se zvýšil
pro oblast školství a sportu
komfort návštěvníků v kry−
Mgr. Rudolfu Salvetrovi.
tém bazénu. Předpoklá−
n Letošní rok nebyl pro ni−
dám, že s pozdním podzi−
koho snadný. Přesto si
mem dokončené úpravy
myslím, že se Městu Klato−
"Vodojemu" budou dalším
vy podařilo zrealizo−
zajímavým místem pro
vat řadu projektů.
odpolední vycházky
Jak vy, pane staro−
našich obyvatel.“
sto, hodnotíte le−
tošní rok? Kterých
n V závěru roku
úspěchů si nejvíce
přibylo rekonstruk−
ceníte?
cí Podhůrecké ulice
„Rok 2020 byl na−
mnoho nových par−
Starosta města Klatovy
prosto jiný, než jsem
kovacích
míst,
Mgr. Rudolf Salvetr
si na jeho počátku
přesto si obyvatelé
přál. Místo roku, kdy jsme si měli při− města často stěžují, že zejména
pomínat 760 let od vzniku našeho v centru města chybí místa k parko−
města, bohužel všichni Klatované vání. Uvažuje se například o vý−
museli řešit situaci, se kterou jsme stavbě parkovacího domu?
se nikdy nesetkali. A myslím, že to „Při stále narůstajícím počtu automo−
mohu říci, dokázali ji řešit se ctí, byť bilů je vyřešení dostatečného počtu
měla a má naprosto zásadní vliv na parkovacích míst prakticky nemož−
jejich životy a způsobuje jim i exis− ným úkolem, byť se jejich počet v po−
tenční potíže. Možná i proto naší po− sledních létech zvýšil o několik set.
zornosti trochu unikaly dokončené Historické jádro nafukovací není a bu−
projekty, z nichž bychom se jinak ra− de nutné počítat s určitou docházko−
dovali. Velmi se těším z dokončené vou vzdáleností. V polovině příštího
části historického jádra, vlastně srd− roku by se měla rozběhnout 4
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4 stavba obchvatu a po jeho do−
končení by určité možnosti skýtal ši−
roký průtah městem a chtěli bychom
od odborné veřejnosti (dopravní pro−
jektanti, architekti), aby se nad tímto
územím zamysleli.“
n Do jakých oblastí rozvoje města
si myslíte, že bude nutné v příštím
roce zaměřit pozornost volených
orgánů? Jaký bude Váš hlavní
úkol?
„Vše se bude odvíjet od rozpočto−
vých možností. To je v tuto chvíli
ještě značná neznámá a my připra−
vujeme opravdu velmi střízlivý roz−
počet pro příští rok. Krom provo−
zních záležitostí chceme udržet
opravy infrastruktury, kterou použí−
vá vlastně každý obyvatel města a
zároveň jsou tyto investice příleži−
tostí i pro místní firmy a udržení lo−
kální zaměstnanosti. Připraveno je
již pokračování oprav v sídlišti na
Domažlickém předměstí. Velmi ná−
ročná bude rekonstrukce Pražské
ulice. Koordinace prací zde bude
složitá nejen kvůli historickému ulo−
žení sítí, ale i s ohledem na dopravní
zátěž a především na množství
drobných podnikatelů, kterým by−
chom chtěli co nejméně omezit je−
jich provozy.“
n A ještě jedna osobnější otázka
na závěr. Jistě se těšíte, jako každý
z nás, na letošní svátky. Jak je pro−
žijete a myslíte si, že se budete
moci věnovat i nějakému oblíbené−
mu sportu? Předpokládám, že to je
to, čím si doplňujete životní energii
v náročném povolání.
„Žádné delší volno naplánované ne−
mám. Přál bych si však alespoň pár
svátečních dní prožít v klidu se svý−
mi blízkými. Pohyb a sportovní akti−
vity mne nabíjí, bude−li to jen trochu
možné, lyže či brusle vytáhnu rád.
Dovolím si využít této příležitosti a
popřát všem obyvatelům našeho
kraje klidné svátky, pevné zdraví a
vyjádřit naději, že se v příštím roce
již budeme moci postupně začít opět
setkávat a žít bez větších omezení.“
Děkuji za rozhovor. Karel Bárta
Rozhled 13/2020
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Předvánoční stres? Co to je?...
Tento rok byl pro nás
všechny největší zatěž−
kávací zkouškou. Bylo
třeba přehodnotit spous−
tu věcí, přizpůsobit svůj
režim a často úplně pře−
kopat zajeté pořádky a
přijít s něčím novým. I ve
firmě ZKD Sušice, která se snaží zachovávat své tra−
dice a spolehlivé postupy, se událo mnoho změn.
Tou největší je rozhodně spuštění nového e−shopu.
Rozhodla jsem se ho proto otestovat.
Do Vánoc už nezbývá mnoho času, ob−
chody se střídavě otevírají, zavírají nebo
omezují a člověk ani neví, kdy nakou−
pí všechny dárky, natož pohoštění
pro návštěvy a rodinu. Kam teď?
Otevírám proto wwww.e−coop.cz
a zkusím si objednávku na Váno−
ce. A proč zrovna tady? Jednodu−
ché, protože ZKD Sušice už celá léta
peče, vaří, zdobí a připravuje spoustu
svých vlastních výrobků přímo v lahůdkářské výrobně
v Sušici a všechny se dají na e−coopu objednat.
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Otevírám tedy e−shop.
Nejprve je třeba vybrat
prodejnu, která je mi nej−
blíže. Před svátky ještě
stihli rozšířit e−coop na dal−
ší prodejny, takže nevadí,
že bydlím na vesnici. Teď
už můžu listovat v katego−
riích a vybírat zboží, nebo jednoduše napsat, co hledám.
Například takové Vánoční cukroví. V připravené krabičce
je několik druhů cukroví, od klasického lineckého, roh−
líčků a kokosek až po různé druhy kou−
lí. Tchýni řeknu, že je domácí, roz−
hodně to nepozná.
A co až přijdou na návštěvu chla−
pi? Sladkým je moc nenadchnu.
Bude to chtít i jiné dobroty a
hlavně obložené chlebíčky. Se
šunkou, salámem, s ruským vej−
cem. Skvělé. Zlatým hřebem bude as−
pikový dort. Teď už stačí jen zaplatit kartou
a odeslat objednávku.
Pohoštění jsem zajistila rychle, z pohodlí domova a bez
stresu. Já jsem na Vánoce připravená, a co vy?
(pi)
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Závěrečné zhodnocení kalendářního
roku 2020 na SOŠ a SOU Sušice
Kdybychom měli v současné situaci
zhodnotit tento pomalu končící kalen−
dářní rok, mohli bychom uvést, že byl
rokem, v němž se událo
značné množství změn.
Bez jakéhokoli omezení
nezůstala ani oblast
školství, kde se museli
žákyně a žáci dvakrát
po delší dobu vzdělávat
distančně, což s sebou
nejen během první vlny
koronaviru přineslo řa−
du komplikací. Ačkoli se
chvíli zdálo, že výuka
nebude moci takovýmto
způsobem
probíhat,
přece jen se nám poda−
řilo většinu prvotních
obtíží zdárně překonat a
uplynulý školní rok za−
končit. Tato situace zá−
roveň znamenala pro
nemálo lidí jakousi no−
vou výzvu, kdy museli přehodnotit ur−
čité aspekty svého dosavadního živo−
ta a mnohdy i změnit priority.
Dalo by se říct, že jsme tyto komplika−
ce překonali, zvládli jsme dovést přijí−
mací řízení do zdárného konce, otevře−
li jsme po delší době 2 samostatné tří−
dy 4letých studijních oborů a naučili
se ovládat on−line aplikace, které jsme
do té doby neznali. Všechny takovéto
zkušenosti nám pomohly se lépe při−
pravit na druhou vlnu pandemie, které
nyní čelíme. Je jisté, že nikdo a nic ne−
ní zcela dokonalé, nicméně v rámci
daných možností bychom mohli kon−
statovat, že jsme pro naše žákyně a
žáky zajistili vhodné virtuální prostředí
v aplikaci MS Teams, v němž se mo−
hou vzdělávat pod vedením vyučují−
cích jednotlivých předmětů.
29. listopadu začal advent, doba pří−
pravy na Vánoce, přičemž toto slovo
pochází z latinského adventus, čili pří−
chod. My bychom si určitě přáli, aby
toto období zvěstovalo taktéž příchod
nových lepších časů, nového roku,
který bude v mnoha aspektech lepší
než tento stávající, v jehož průběhu
jsme museli čelit nelehkým životním
zkouškám a občas jsme házeli flintu
22

do žita. Totéž samozřejmě přejeme
i všem našim žákyním a žákům, absol−
ventkám a absolventům i široké veřej−
nosti J
A jak vypadalo dění
na naší škole v prosinci?
V týdnu od 7. do 11. 12.
2020 jsme propagovali
naši školu na portálu
BurzaŠkol.Online, kde
jsme se zapojili do on−li−
ne prezentací v Klato−
vech, Prachaticích, Do−
mažlicích, ve Strakoni−
cích, v Plzni a ve Stodu.
Na konci téhož týdne,
11. a 12. prosince, pak
proběhly celkem 3 termí−
ny dne otevřených dveří,
a to v pátek od 13:00
do 14:30 a od 16:00
do 17:30 a v sobotu
od 9:00 do 12:00. Vzhle−
dem k epidemiologické
situaci musely být realizovány rovněž
on−line přes aplikaci MS Teams. Pokud
jste aktivní na sociálních sítích, zřejmě

vaší pozornosti neunikl ani „adventní
kalendář“, který vám má představit
ve 24 „okénkách“ naši školu a všech−
ny studijní i učební obory.
Určitě bychom vás na závěr chtěli po−
zvat na další den otevřených dveří, jenž
se uskuteční v pátek 15. ledna 2021.
Budeme doufat, že to již situace dovolí

a setkáme se osobně přímo v prosto−
rách naší školy, kde si budete moci
všechno prohlédnout. Chcete−li mít ak−
tuální informace o našich aktivitách,
doporučujeme sledovat naše sociální
sítě (školní Facebook a školní Instag−
ram) a stránky školy, kde se dozvíte
včas vše podstatné.
(pi)
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Jednatel realitní kanceláře MÜLLER−REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o. Klatovy, Karel Müller odpovídá na otázky redakce:

Co je územní plán

Ptáte se..
OTÁZKA: Chci koupit pozemek na
stavbu chaty. Jak se mám v nabídce
pozemků orientovat?
ODPOVĚĎ: Existuje několik důvo−
dů, proč se zajímat, co přesně zna−
menají a umožňují jednotlivé katego−
rie pozemků. Důležité je to obvykle
pro zájemce o koupi parcely, která se
prodává jako stavební, ale také pro
majitele pozemků, kteří by je rádi co
nejlépe zpeněžili nebo na nich třeba
začali stavět. Znát svá práva a umět
se případně bránit v případě jejich po−
rušování je však dobré i tehdy, pokud
se chystá či děje něco, s čím nesou−
hlasíte, na pozemcích, které sousedí
s těmi vašimi.

Jak se značí pozemky
Pojďme si nejprve udělat jasno
v základních pojmech. Pozemek
může být parcelou nebo souborem
parcel. Ohraničení či vytyčení po−
zemku může vyplývat z vlastnické−
ho práva, ale může jít o vymezení
dané územním plánem, územním
rozhodnutím, regulačním plánem či ji−
ným způsobem evidence.
Zájmy vlastníků, zájemců či sousedů
se však týkají zejména parcel. Parcela
je konkrétní část pozemku, vyčleněná
v katastrální mapě a označená parcel−
ním číslem. Parcelu stavební tvoří za−
stavěná plocha a nádvoří, další po−
zemkové parcely patří do kategorie
ostatní plochy. To jsou zemědělské
pozemky (orná půda, chmelnice, vini−
ce, zahrady, ovocné sady a trvalé

travní porosty), lesní pozemky a vodní
plochy.
Pokud je na pozemku v katastru ne−
movitostí prokazatelně zakreslená
stavební parcela, mělo by jít o staveb−
ní pozemek bez ohledu na to, zda na
místě skutečně stojí nějaká stavba.
Jak ale poznat, zda lze stavět na po−
zemku, kde prozatím žádná stavba
nestojí?

Ještě podrobnější údaje zahrnuje pla−
cený výpis z katastru nemovitostí,
který lze rovněž získat on−line, nebo
se dá o něj požádat přímo na katastru
či na některém z pracovišť informač−
ního a ověřovacího terminálu Czech
POINT. Ten poskytuje za nevelký po−
platek výpisy z informačních systémů
veřejné správy, kromě jiného tedy
i z katastru nemovitostí. Základní úda−
je včetně případného zástavního prá−
va na pozemcích však vyčtete i z bez−
platné webové aplikace. Potřebujte
k tomu znát číslo stavby nebo číslo
parcely, ale i to lze s trochou námahy
najít v katastrálních mapách on−line,
což se hodí v případě, kdy se teprve
chystáte nějaký pozemek kupovat.

Komunikujte s úřadem
Ale pozor, z katastru lze prokazatelně
zjistit pouze to, zda je na pozemku za−
kreslena stavební parcela. To, zda je
k zástavbě určený dosud nezastavěný

Realitní kanceláře Müller−reality/immobilien s.r.o.
děkují svým klientům za přízeň projevenou v roce
2020 a přejí Vám všem hodně zdraví, štěstí, lásky
a pohody v novém roce 2021.

Rychlé informace
Nejjednodušším a nejrychlejším způ−
sobem získání základních informací
o konkrétním pozemku je on−line „Na−
hlížení do katastru nemovitostí“. Pro−
střednictvím internetové aplikace lze
získat vybrané údaje, které se týkají
vlastnictví a kategorie parcel, ale i sta−
veb, bytů či nebytových prostor a také
omezení evidovaných v katastru ne−
movitostí.

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
24

dobými záměry obce také poradit,
zda je případná změna kategorie po−
zemku reálná.

prázdný pozemek, z této evidence ne−
zjistíte.
Bude potřeba nahlédnout do platného
územního plánu obce, do jejíž působ−
nosti váš pozemek patří. Většina obcí
a měst má aktuální územní plány ke
stažení na svých internetových strán−
kách i s příslušnou legendou, která
umožní zorientovat se v poměrně slo−
žité dokumentaci i laikovi. Na mapách
je každá část území graficky vymeze−
na tak, aby bylo zřejmé, pro jaký účel
má být využita. Některé části jsou vy−
značeny jako zastavěné, některé jako
plochy veřejného prostranství či ko−
munikace.
Takto lze zjistit, zda jsou pozemky ve
vašem vlastnictví či v hledáčku vaše−
ho zájmu určené k zástavbě. Ale u ně−
kterých pozemků lze docílit změny je−
jich kategorie prostřednictvím žádosti
majitele, kterou posuzuje zastupitel−
stvo obce. Na tuto změnu neexistuje
právní nárok, takže nespoléhejte na
občasná tvrzení některých realitních
kanceláři, podle nichž „stačí požádat“
a z louky se stane stavební parcela.
Nestane, nebo alespoň ne automatic−
ky. Pokud si – ať už v pozici majitelů,
či zájemců – nejste jisti, je nejlepší
začít komunikovat rovnou s přísluš−
ným obecním úřadem. Starosta nebo
úředník příslušného odboru by vám
měl zpravidla dokázat vysvětlit nejen
územní plán a v souvislosti s dlouho−

Z výše uvedeného vyplývá, že územní
plán je pro jakékoli konání ohledně po−
zemků stěžejním dokumentem. Pojď−
me si tedy říci, co všechno zahrnuje a
jak může občan ovlivnit jeho podobu.
Územní plán obce (ÚP) je velmi po−
drobným popisem toho, jak bude
uspořádáno území obce, například
z hlediska ochrany životního prostředí,
rozmístění průmyslových areálů nebo
komunikací či rodinných domků.
Územní plány tak řeší budoucí podobu
veškerých ploch na území obce.
ÚP navazuje na zásady územního
rozvoje kraje a měl by upřesňovat
úkoly a cíle, které byly obecně uvede−
ny v zásadách. Krom toho též územní
plány obcí respektují politiku územní−
ho rozvoje jakožto součást celé hie−
rarchické struktury územního pláno−
vání.
Úřad, který územní plán pořizuje,
předkládá zastupitelstvu obce mini−
málně jednou za čtyři roky zprávu
o uplatňování územního plánu. To
nařizuje stavební zákon. Ze zprávy
by mělo vyplynout, jak se územní
plán osvědčil a co je potřeba změ−
nit. Pokud zpráva obsahuje pokyny
pro zpracování návrhu změny ÚP,
postupuje se dále podobně jako
v případě pořízení nového ÚP. Teore−
ticky je tedy možné dosáhnout změny
územního plánu minimálně jednou za
čtyři roky, u větších měst to bývá
zpravidla častěji.
Občan či vlastník nemovitosti v obci
může připravované zpracování či
změnu územního plánu obvykle zjistit
z oznámení na úřední desce přísluš−
ného obecního úřadu či na jeho inter−
netových stránkách. Je důležité vědět,
že občan nebo vlastník nemovitostí
v obci či investor můžou podat návrh
na změnu územního plánu.
Od okamžiku zveřejnění návrhu zadá−
ní ÚP k němu mohou občané či spol−
ky podávat písemné připomínky.
Obec jim však nemusí vyhovět. Podo−
bu územního plánu lze ovlivnit i při
projednávání jeho návrhu na obecním
zastupitelstvu a připomínkovat pak
i zastupitelstvem schválený návrh.
Nejdůležitější je pak veřejné projed−
návání návrhu, jehož termín se rovněž
oznamuje předem. Nesouhlas s ja−
kýmkoli bodem lze vyjádřit formou
připomínky či námitky. O námitkách
musí úřad na rozdíl od připomínek vy−
pracovat písemné rozhodnutí. Námit−
ku mohou vznést vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem nebo zá−
stupce veřejnosti. To je osoba písem−
ně zmocněná 200 občany, kteří mají
trvalé bydliště v obci, pro níž se
územní plán pořizuje.
(pi)
Rozhled 13/2020

NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozeběhne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit.
Rozhled 13/2020

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

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Bude líp, až se každý začne starat o sebe,
své blízké, své bytí a zbaví se negativismu
V životě lidském existuje pouze jed−
na jistota, a tou je smrt. Všichni umře−
me, ale nevíme kdy a jak. Tvrdím, že
lidské tělo je v dnešní době na−
staveno na 100 let. Aby−
chom se tohoto věku
dožili ve zdraví, mu−
síme nejpozději od
60 let něco pro
sebe
dělat.
Především tělo
zásobovat vita−
míny, minerály,
protože nemáme
tak pestrou stravu
jako dříve a nesmí
chybět pohyb na
čerstvém vzduchu.
Nejvíc nám může uško−
dit stres vyvolaný zejména
strachem. Ten nám nesmírně moc ubí−
rá energii a podle mých zkušeností je
organismus ve stresu neschopný přijí−
mat energii a biologicky účinné látky.
Výsledkem je, že se náš organizmus
oslabuje. Stres odčerpává víc, než
jsme schopni přijímat. Podle mé teorie
se organizmus v určité fázi díky pudu
sebezáchovy zablokuje, aby nevydal
poslední kapku vitamínů, minerálů a
energie, abychom nezemřeli. Tělo fun−
guje v jakémsi nouzovém provozu.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600,
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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Našel jsem způsob, jak organismus a docela dobře k tomu využila Covid−
zablokovaný stresem odblokovat, aby 19 (dříve to byly krize či jiné infekce).
naše tělo bylo schopno zaset přijímat Její překroucené názory jako hlásná
vitamíny, minerály a opět trouba přejímají media, která ještě
se nastartovalo. Jsou strach u lidí umocňují. Informace, kte−
to moje akupresu− ré dostáváme po celý den v různých
ry, které tělo ote− formách, ve kterých se vytrácí reálná
vřou pro příjem skutečnost, přinášejí strach a bezna−
energie. Zá− děj. Podle mé věštby tomu věří a tím
kladní akup− i podléhá cca 50% populace.
resura
je Nikdo v současnosti neví, co z Covi−
jednoduchá. du−19 kdy bude. Ale že infekce mutují,
Dáte ruce ví každý, a že se v pravidelných inter−
křížem, zá− valech objevují nové infekce, ví také
pěstí na zá− každý.
pěstí a držíte Můžeme mít pohodu?
cca 25 minut, Když se řídíme osvědčeným „Odpus−
potom cca 2x týd− tit, neočekávat, nelpět“, jsme v poho−
ně 20 minut.
dě a můžeme mít vše i zdraví, a to za
Strach
předpokladu, že jsme zdraví fyzicky
Pro reálné zhodnocení situace je i duševně. Všechny problémy a pře−
třeba sledovat seriózní média a dělat kážky snadno překonáme. Nemá
si každý sám svůj úsudek. Podle mé smysl na nic čekat. Tvrdím, že čekání
křišťálové koule 35% popula−
ce vytváří a šíří lži. Dnes lze
věřit maximálně 20% infor−
PŘEJI VŠEM ČTENÁŘŮM HODNĚ
mací. Nejvíce strachu vyvo−
ŠTĚSTÍ, RADOSTI, OPTIMISMU
lávají média tím, že nepodá−
vají reálné hodnocení situa−
A ZDRAVÍ V ROCE 2021
ce. Schválně například uvá−
dějí jen čísla, která nic neří−
kají o realitě.
na cokoliv je
Já tvrdím, že největším nepřítelem čekáním na
je strach, který je v nás trochu i gene− smrt. Proto je
ticky dán. Strach si neseme už od dět− dobré žít naplno, teď a tady a
ství, protože rodiče vyvolávají ve plánovat budoucnost, jinak nemáme
svých dětech strach, aby je udrželi co zhmotňovat. Potom nám může stá−
v poslušnosti. Úzká společnost lidí le „svítit Slunce“. Ve srozumitelnější
ovládající světové dění (podle mě je to řeči to znamená, že energie Slunce je
20% lidí) strachem udržuje davy lidí rozhodujícím faktorem vůle, vytrva−
(těch zbývajících 80%) v poslušnosti losti a úspěchu.

Když jsem nyní vytáhl na současnou
situaci jednu runovou kartu, vyšla
runa s číslem 9. Karta znamená růst,
prospěch. Nabízejí se nové možnosti
a šance, kterých bychom měli využít.
Tato karta zároveň hovoří o rovnováze
energií, které se právě teď začínají
projevovat.
Kdo poctivě konal a koná, nemusí
se ničeho a nikoho bát. Už jsem psal
mnohokrát, že všechno máme v hla−
vě. Když v hlavě budeme mít strach a
chaos, zhmotníme tyto negativní
energie a tím si je přitáhneme. Když
budeme myslet pozitivně, stejnou
měrou se nám vše vrátí. Kdo žije ze
dne na den, bude tak žít i nadále. Ale
ta nejistota žití ze dne na den vyvolá−
vá stres, strach a právě strach způ−
sobí velký odběr energie a biologicky
účinných látek a oslabí se imunitní
systém. Důsledkem toho je infekce či
nemoc.
Dnešní doba není výjimečná, je
jen jiná. Předpověděl jsem tuto si−
tuaci již minulý rok koncem léta.
Tehdy se mi dost lidí
smálo, když jsem
věštil, že nebude
dobrá ekonomická si−
tuace. Nemá smysl se
vracet zpět, je třeba jít
dopředu a vše nové má
přednost před starým.
Kdo se brání změně, nemůže jít do−
předu. Už píši 30 let, že změna a po−
hyb je život. Kdo se hýbe a nebojí se
změn, ten žije a nemá čas na blbosti,
jako je strach. Štěstí přeje připrave−
ným a každý je strůjcem svého štěstí.
Stanislav Brázda
Rozhled 13/2020

Zlatá Banka nabízí
výhodný výkup zlata
Chcete získat rychle hotovost za Vaše zlato
či stříbro? Navštivte Zlatou Banku!
Vzhledem k ekonomické situaci ve
světě, kdy se řada investorů uchylu−
je k uchování finančních prostředků
ve zlatě, cena zlata stále roste. Proto
nyní nastal ten správný čas
pro jeho zpeněžení. Pro−
dejem starých nepotřeb−
ných zlatých šperků, zub−
ních korunek, hodinek apod.
můžete získat zajímavý
finanční obnos, který Vás
zaručeně nadchne, a to se
přeci vyplatí.

pro Vás prodej starožitných šperků,
poničených šperků či dalších výrob−
ků ze zlata výhodný, přijďte se nezá−
vazně informovat do Zlaté Banky.

Výkup zlata a stříbra
za výjimečné ceny
Zlatá Banka vykupuje ve−
škeré zlaté šperky, zubní ko−

Diskrétní prostředí je zde zaručeno
a ochotný personál Vám rád poskyt−
ne odborné poradenství a informace
o aktuální ceně výkupu zlata.
runky, hodinky, tabatěrky, slitky, od−
litky či mince. Pokud si nejste jistí,
zda lze i Vaše předměty vykoupit,
není nic jednoduššího, než se zajít
poradit s odborníkem. Naši speciál−
ně proškolení zaměstnanci Vám po−
skytnou kvalitní poradenství a na
místě dokáží během krátké chvíle
určit ryzost zlata a navrhnout Vám
tak i výkupní cenu. Zlatá Banka sa−
mozřejmě vykupuje i stříbro. Pokud
bude výkup možný a Vy budete
souhlasit s cenou, vyplní se krátký
formulář a ihned na místě získáte fi−
nanční hotovost. Jedinou podmín−
kou pro výkup je Vaše zletilost
a předložení dokladu totožnosti.

Spokojenost zákazníků
ukazuje na kvalitu služeb
Zlatá Banka má mnoho spokojených
zákazníků, a to především díky její
spolehlivosti, ochotě a odbornosti
zaměstnanců a také díky individu−
álnímu přístupu ke každému kliento−
vi. Jako jedna z mála také nabízí jed−
ny z nejvyšších výkupních cen zlata
a stříbra. Pokud si nejste jisti, zda je
Rozhled 13/2020

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

Náměstí Republiky č. 4/3,
Plzeň I. – (vpravo od staré radnice)
Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00
+420 374 446 552
www.zlatabanka.com
Neváhejte tedy a přijďte se o kvali−
tách Zlaté Banky sami přesvědčit.
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V Červeném Poříčí otevřeli
Restauraci Českou korunu
„Jsme rádi, že se nám podařilo nově
pronajmout Restauraci Českou koru−
nu,“ sdělil nám s neskrývanou ra−
dostí starosta obce Červené Poříčí
pan Karel Karásek.
Nespokojili jsme se pouze s tímto
konstatováním a chtěli jsme na vlastní
oči vidět první krůčky nových pronaj−
ímatelů. Hned při vstupu do restaura−
ce nás mile překvapila neuvěřitelná
čistota a pořádek. Než jsme se stačili
rozkoukat, oslavila nás s úsměvem
žena. I když měla roušku, slyšeli jsme
v jejím hlase, který nás vítal, ten uchu
lahodící milý úsměvný tón.
Novými pronajímateli jsou manželé
Petr a Lenka Kopřivovi. Ve svém obo−
ru nejsou žádnými začátečníky. Ve
městě Vysokém nad Jizerou na Libe−
recku provozovali penzion. Proč se
vydali do Červeného Poříčí? Na naši
zvídavou otázku okamžitě odpověděl
Petr Kopřiva.
„Majitel penzionu objekt prodává, tak−
že jsme si museli hledat nové místo.

Viděli jsme inzerát a video Obecního
úřadu v Červeném Poříčí, přihlásili se a
vyšlo nám to. S manželkou jsme se

směřující z Plzně do Klatov, Železné
Rudy a na Šumavu. Věříme, že i místní
lidé si k nám najdou cestu. Těšíme se

shodli, že Restaurace Česká koruna je
z několika důvodů perspektivním mís−
tem. Má velké parkoviště, terasu, v ob−
ci je zámek, nedaleko hrad Švihov a
restaurace je přímo na silničním tahu

na ně a jsou srdečně vítáni. Chce to
svůj čas, ale musí se to rozjet.“
Petr Kopřiva je absolventem hotelové
školy v Mariánských Lázních a svému
kuchařskému oboru se věnuje nepře−

tržitě 35 let. Jak nám prozradil, má rád
poctivou českou kuchyni, kterou také
najdete na jídelním lístku. Menu zde
dostanete za 85 korun a s naprostou
jistotou vám už nyní můžeme říci, že
budete mít problém vše sníst, takové
to jsou porce. Moje babička pro ně
měla výstižné přirovnání. To jsou por−
ce jako pro dřevorubce.
„Měl jsem také možnost alespoň na
krátkou chvíli být společně v kuchyni
při přípravě jídel s „Panem kuchařem“
Zdeňkem Pohlreichem. O tom, že je ve
svém kuchařském umění jedničkou,
není pochyb. Ale opět jsem si u něho
potvrdil, že v našem oboru je zákla−
dem úspěchu čistota,“ zavzpomínal
Petr Kopřiva na setkání se Zdeňkem
Pohlreichem.
Za nás můžeme říci, že kuchyně v Če−
ské koruně v Červeném Poříčí je vyni−
kající, ale to si musíte sami vyzkoušet.
Restaurace má kromě pondělí otevře−
no denně od 11 hodin. Pouze nyní
v prosinci se otevírací doba změní. Bu−
de otevřeno do neděle 20. prosince.
Opět se otevře 5. ledna 2021. Jen pro
vysvětlení. Toto omezení je z důvodů
vyřízení všech náležitostí s předáním
penzionu ve Vysokém nad Jizerou, kte−
ré musejí manželé Kopřivovi zajistit.
V Restauraci Česká Koruna v Červe−
ném Poříčí jste všichni srdečně vítání.
(re)

Šumava 2020
– tak trochu jiná sezóna
Letošní rok bude ve statistikách náv−
štěvnosti Národního parku Šumava už
navždy výjimečným. Důvod je všem
dobře známý – koronavirová krize,
která zásadně změnila veškeré náv−
štěvnické trendy. Přitom v mnoha
ohledech byla návštěvnická sezóna
rekordní.
„Nízká návštěvnost se držela do kon−
ce dubna. Až květnový počet záznamů
se vyrovnal roku předcházejícímu a
v červnu ho již překonal. Předpověď
o zvýšeném tlaku návštěvníků na pří−
rodní oblasti se začala naplňovat. O let−
ních prázdninách byly zaznamenány
rekordní hodnoty: červenec o 44 % více
oproti dvouletému průměru a v srpnu
o 27 % více. V září byla návštěvnost
stále mírně zvýšená a v říjnu již pokles−
la pod průměr vlivem vyhlášení nouzo−
vého stavu a vyhlášených vládních na−
řízeních jako reakce na druhou vlnu epi−
demie Covid−19,“ říká Josef Štemberk
z NP Šumava.
Data z automatických sčítačů ukáza−
la, že celková návštěvnost od ledna
2020 do konce září přesáhla v součtu
průměrnou celoroční návštěvnost v mi−
nulých letech. Ta se dle výsledků sčíta−
čů pohybovala okolo 1,9 miliónů náv−
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štěvníků. V průběhu června až října, te−
dy v době nejsilnější turistické sezóny,
byla v průměru oproti předchozím le−
tům vyšší o čtvrtinu až třetinu.
Vyšší návštěvnost registrovali napří−
klad v jižní části národního parku. Na−
příklad na Plešném jezeře došlo k ná−
růstu o 36 %. Obecně se dá říci, že cel−
ková návštěvnost za letošních 10 měsí−
ců je na stejné úrovni jako návštěvnost
celého roku 2019. V průběhu letní se−
zóny se stíraly rozdíly mezi víkendovou
návštěvností a návštěvností v běžné
pracovní dny. Bylo méně zahraničních
návštěvníků, na druhou stranu bylo zře−
telné větší zastoupení těch, kteří běžně
Šumavu nenavštěvují.
Rekordní pak byl zájem o pravidelný
program Správy Národního parku Šu−
mava Průvodci divočinou. Uskutečnilo
se rekordních 117 výprav, v rámci kte−
rých proškolení průvodci představili šu−
mavskou divočinu více než tisícovce
zájemců. Přesně jich bylo 1098, a to
i přesto, že museli osm výprav zrušit –
především kvůli vyhlášenému nouzové−
mu stavu a s tím spojených omezení.
Za 12 let tak prošlo šumavskou divoči−
nou bezmála deset tisíc zájemců na ví−
ce než tisícovce vycházek.
Rozhled 13/2020

Odpovídá
JUDr. Miroslav Mlčák
advokát
S ohledem na svůj po−
kročilejší věk a chatr−
nější zdraví chci mít
majetkové vztahy se
svými dvěma zletilými dětmi vyřešeny ještě za svého života.
Nechci věc řešit formou sepsání závěti a stejně tak nechci,
aby se po mé smrti děti o zanechaný majetek dohadovaly.
S dětmi jsem se o tom již bavil, ty s mým rozhodnutím souhla−
sí a jsou ochotny se mnou darovací smlouvy ohledně mého
majetku, jak jej dále uvádím, uzavřít.
Mám takovou představu, že ze čtyř zemědělských pozemků, které vlas−
tním na Domažlicku, daruji každému z dětí dva z nich do jejich výhradního
vlastnictví, rekreační chatu daruji své dceři, neboť ji stejně již se svou ro−
dinou několik let užívá a stará se o ni. Svoji neobvyklou a poměrně vzác−
nou sbírku známek bych daroval synovi, neboť je vášnivý sběratel, jako
jsem byl kdysi já a současně bych mu daroval byt, ve kterém nyní žiji a
chci v něm dožít. Chci však mít jistotu, že v bytě opravdu budu moci do
konce svého života bydlet, tak jako doposud a že neskončím někde na uby−
tovně, jako se to stalo mému kamarádovi. Vím, že v minulosti se pro ty
případy smluvně zřizovaly tzv výměnky. Existuje i nyní nějaká podobná
právní možnost?
Vážený pane,
vyřešení majetkových otázek za Vaše−
ho života, tak jak jste se k tomu roz−
hodl, je podle mého názoru nejlepším
možným řešením. Jednak si o rozdě−
lení svého majetku mezi potomky roz−
hodnete podle svého uvážení a sou−
časně předejdete případným problé−
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mům, sporům, které by mohly nastat
mezi dědici v případě dědického řízení.
Možnost, abyste byl oprávněn do kon−
ce svého života, a to výhradně sám,
užívat za účelem svého bydlení, prak−
ticky tak jako doposud, jednotku (byt),
lze podle platné právní úpravy smluv−
ně dobře, a z Vašeho pohledu i bez−

pečně, upravit. V tomto ohledu bych
tedy neměl obavy.
Je v praxi poměrně běžné, že spolu
s darovací smlouvou uzavírají dárce a
obdarovaný, a to bezplatně, smlouvu
o zřízení věcného břemene –
služebnosti zatěžující ve pro−
spěch dárce darovanou nemo−
vitost. Na základě takto uzavře−
né smlouvy má pak dárce prá−
vo, povětšinou do konce svého
života, užívat darovanou nemo−
vitost, nebo její konkrétní část,
a to za dalších podmínek ve
smlouvě upravených. Vždy do−
poručuji ve smlouvě upravit i otázku,
kdo bude zajišťovat a hradit náklady
spojené s užíváním předmětné nemo−
vitosti (např. náklady na elektřinu,
otop apod.), úklid, běžnou údržbu a
opravy předmětné nemovitosti.
Smlouva o zřízení služebnosti podléhá
vkladu práva do katastru nemovitosti,
a její výhodou je, že zavazuje nejen
obdarovaného jako aktuálního vlastní−
ka nemovitosti, ale i případného kaž−
dého další vlastníka nemovitosti.
Smlouva o zřízení služebnosti tedy sa−
ma o sobě nezabrání možnosti další−
mu smluvnímu převodu nemovitosti
na jiného vlastníka. To v praxi může
být, a někdy opravdu je, problém,
protože změna vlastníka nemovitosti
často přináší do smluvně zajištěného
práva doživotního užívání oprávněné
osoby mezilidské problémy apod.

Již méně se zatím v praxi využívá dal−
šího právního institutu, který do naše−
ho právního řádu, a to s účinností od
1.1.2014, zavedl zákon č. 89/2012
Sb., tedy (nový) občanský zákoník.
Tou možností, která je podle mého
velmi praktická i pro Vás, je smluvní
sjednání zákazu zcizení a zatížení, a
to jako práva věcného (zapisuje se do
katastru nemovitostí). Takové smluvní
ujednání máte možnost vtělit do jedné
listiny (což je efektivní i z hlediska fi−
nančních nákladů), tedy uzavřít ji
spolu s darovací smlouvou a se
smlouvou o zřízení věcného břemene
– služebnosti.
Co v praxi znamená sjednání zákazu
zcizení a zatížení? Vlastník věci (v da−
ném případě předmětné nemovitosti)
tuto nesmí dále převést, ať již za úpla−
tu (prodej) či bezplatně (darování) a
nesmí věc jakýmkoliv způsobem ani
zatížit (např. věcným břemenem, zá−
stavním právem, předkupním prá−
vem, právem stavby, nájmem, pach−
tem apod.). Tyto dva zákazy mohou
být sjednány jen na přiměřenou dobu
a v takovém zájmu, který je hodný
právní ochrany. V případě darování
nemovitosti lze tedy tyto dva zákazy
sjednat časově tak, že platí do doby
smr ti dárce. Praktický význam pro
dárce má zákaz zcizení nemovitosti
v tom, že mu dává právní jistotu, že
obdarovaný nemovitost nepřevede na
jiného vlastníka.
29

„Motivujeme žáky k týmové práci a
schopnosti přijmout osobní zodpovědnost,“
říká ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková.
Střední odborné učiliště v Domažli−
cích a ve Stodě je moderní školou,
využíváme systémy založené na on−
line práci a sdílení dat v cloudových
úložištích. Poskytujeme komplexní
vzdělání s nástroji Průmyslu 4.0.
Distanční vzdělávání žáků proběhlo od
října do začátku prosince jak v teoretic−
ké i v praktické přípravě, tak i v oblasti
soutěžní. Ve spolupráci s partnerskou
společností Siemens rozvíjíme talent
našich žáků, motivujeme žáky k týmové
práci, ke schopnosti přijmout osobní
zodpovědnost a pomáháme jim tak při−
pravit se na budoucí povolání. Účastí
v soutěžích odborných dovedností zís−
kávají také nové zkušenosti.
Siemens Sinumerik Cup 2020, sou−
těž o putovní pohár pro nejlepší
středoškolský tým v oblasti progra−
mování CNC strojů, změnil po pěti le−
tech svoji podobu. Rostoucí renomé
soutěže a zvýšený zájem ze strany
studentů a pedagogů byl důvodem,
proč Siemens letos poprvé soutěž or−
ganizoval jako otevřenou pro všechny
střední školy a střední odborná učiliš−
tě v České republice.
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Do šestého ročníku soutěže Siemens
Sinumerik Cup 2020 se tak mohly při−
hlásit týmy z libovolné střední školy
a učiliště v České republice. Celkem

řizovač ve dvou týmech navrhlo tech−
nologický postup a v řídicím systému
SINUMERIK vytvořilo program na vý−
robu kešky (schránky používané při

Soutěžní tým ve složení Michael Rubáš, Karel Herschmann a Tomáš Bor, žáci
4. ročníku oboru mechanik seřizovač, při obhajobě soutěžní práce – vytvoření
programu CNC strojů v řídicím systému Siemens dle výkresové dokumentace
a obhajoba on−line formou (nástroje Průmyslu 4.0).
se přihlásilo 14 soutěžních týmů z ce−
lé republiky, z toho z naší školy se při−
hlásily dva soutěžní týmy. Celkem
6 žáků 3. ročníku oboru mechanik se−

geocachingu). Situaci neměli jedno−
duchou. Na jaře byla škola z důvodu
Covid19 uzavřena a žáci museli spolu
komunikovat on−line formou pomocí

programu Teams a společně se podí−
let na vypracování zadaného úkolu. Ve
čtvrtek 26. listopadu 2020 proběhla
prezentace soutěžních týmů on−line
formou. Soutěžící pomocí sdílené ob−
razovky v programu Teams obhajovali
svoji práci, seznámili hodnotící komisi
o postupu programování a následném
vyrobení. Ing. Vít Hadáček ze společ−
nosti Siemens sdělil, že je to taková
další forma průmyslové revoluce 4.0.
Hlavním hodnotitelem soutěže Aleš
Polzer z VUT Brno v úvodu videokon−
ference uvedl, že i do hodnocení se
započítá komunikace soutěžících při
vlastní prezentaci jejich práce. Nyní už
jen netrpělivě čekáme na vyhodnocení
soutěže a na jakém místě se umístí
oba soutěžní týmy z naší školy.
Od 1. září 2020 jsme otevřeli a vzdě−
láváme ve spolupráci s firmou Ger−
resheimer Horšovský Týn čtyřletý
obor zakončený maturitní zkouškou
Mechanik seřizovač se zaměřením
technologie zpracování plastů. Žáci
tohoto zaměření jsou finančně podpo−
rováni formou stipendia přímo firmou,
část odborného výcviku je konána 4
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ci se Západočeským konzumním
družstvem Sušice s rozsáhlou sítí
prodejen Coop v regionech Domaž−
licka, Klatovska, Sušicka a Tachov−
ska. Odborný výcvik bude konán
pod vedením zkušených instrukto−
rek přímo na prodejnách, kde si žá−
ci mohou i zajímavě vydělat.
Změnu máme od příštího školní−
ho roku u čtyřletého oboru Gas−
tronomie, v kombinaci L0+H,
což znamená, že žáci se přihlásí
do čtyřletého oboru gastronomie,
vykonají přijímací jednotné testy,
ve třetím ročníku si mohou udělat
výuční list oboru kuchař – číšník a
pokračují do čtvrtého ročníku, kte−
rý zakončí maturitní zkouškou.
NAVŠTIVTE DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ, které budeme letos pořá−
dat netradičně, a to až v lednu
2021. Ve venkovních prostorách

Bc. Josef Konop, vedoucí učitel odborného výcviku strojírenských oborů pro−
chází se druhým týmem ve složení Jiří Hruška, Jan Suchý a Matěj Bozděch, žá−
ky 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, jejich prezentaci, kterou budou obha−
jovat v on−line prostředí Microsoft Teams před soutěžní komisí.
4 ve výukovém středisku firmy. Ab−
solventi se uplatní jako procesní inže−
nýři, technologové, seřizovači vstřiko−
lisů i CNC obráběcích strojů, progra−
mátoři CNC strojů.
Další novinkou, kterou máme od
1. září 2020 schválenou, je znovuo−
tevření tříletého oboru zakončeného
výučním listem Prodavač. Tento obor
po devíti letech otevíráme ve spoluprá−

před budovami škol v Domažlicích a
ve Stodě s přilehlými pracovišti od−
borného výcviku Vám učitelé ochotně
poskytnou veškeré potřebné informa−
ce (za dodržení hygienických a bez−
pečnostních opatření). V Domažlicích
a ve Stodě ve čtvrtek 14. ledna 2021.
Veškeré informace o škole získáte na
webových stránkách www.soudom.cz
a www.soudom−stod.cz.
(pi)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE
klienty. Záruka plateb− DOPRAVA ZDARMA).
ní schopnosti a právní Tel. 604575136. PM
servis po celý nájemní 20133
vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajiště−
PRODÁM voznice
nu od nájemců. IN−
na
podvozku
STINKT
REALITY
2.000 až 6.000 lit−
s.r.o.,
VOLEJTE
rů plastové nebo
Z D A R M A
pozinkované. Vel−
800737309.
PM
mi levně. Možno i
PRONAJMU byt 2+1 20048
sací s vývěvou.
v rod. domku v Nýr−
Tel.: 604589329.
sku. Zvláštní vchod. KOUPÍM Garáž –
RR 20026
Tel.: 733269735. RR Doudlevce, Bory, Slo−
20784
vany. Platba v hoto−
vosti.
Tel.: PRODÁM dřevěné bri−
HLEDÁM levný pro− 724005187.
PM kety RUF oblíbené
nájem 1+0, 1+1 či 20071
svou vysokou výhřev−
malého bytu v Klato−
ností a dobou hoření.
vech nebo okolí s do−
1000 kg = 4 000,−Kč.
brým spojením do
V Plzeňském kraji do−
Klatov, kde mám prá− 3 OVČÍ KŮŽE vyčině− prava zdarma. Tel.
ci. Případně mohu né, péřové deky, větší 604575136.
PM
starším lidem vypo− množství vlny na ple− 20001
moci. Jsem muž, 40 tení, gramorádio a
let. Za nabídky moc staré desky, masážní PRODÁM
mobilní
děkuji.
Tel.: panel do sprchy, tel.: buňky UNIMO, více
725078831.
RR 737330518.
RR druhů, rozměry 6 m x
20787
20767
2,5m x 3 m, po mon−

zařízenou k okamžité−
mu používání. Zajiště−
ní dopravy na místo
určení.
Tel.:
604867469.
PM
20023

PRODÁM vzrostlý su−
kulent Pryšec trojúhlý
(Euphorbia trigona),
výška 70 cm, košatý,
stáří 20 let, vhodný do
bytu i zimní zahrady.
Cena dohodou. Tel.
732 162 602

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu léka−
ře byt 3+1 s lodžií
v Klatovech. Podmín−
kou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli
stavu i rekonstrukci.
Cena do 1,6 mil. IN−
STINKT
REALITY
s.r.o.,
VOLEJTE
Z D A R M A
800737309.
PM
20054

táži vhodné jako dílna,
DVEŘE bílé 60/P 1/3 mobilní zahradní do−
sklo, ždímačku na mek apod., Ejpovic−
prádlo, pivní tácky kou buňku 5−6 m x 3
sbírka slonů a papíro− m x 3 m – více kusů,
vé ubrousky, srdečná vnější opláštění –
přání – pohlednice, jemně vlnitý hliníkový
tel.: 735491541. RR plech. Vnitřní rozvod
PRONAJMEME váš 20768
elektřiny vč. jističů a
byt do 14 dnů. Oslov−
osvětlení. Podlaha,
te prostřednictvím na− PRODÁM kvalitní dře− strop a stěny zateple−
ší kanceláře tisíce zá− věné pelety. Certifikát né. Slušovickou buň−
jemců o pronájem. EN plus A1. 6 mm z ku, obloženou palub−
Úzce spolupracujeme pilin ze smrkového kami. Buňky jsou v
s velkými firmami, pro dřeva. Paleta = 1050 pěkném stavu. Cena
jejichž zaměstnance KG. = 70 pytlů po 15 od 25000,− Kč. Dále
hledáme čisté byty k kg. Paleta = 6500,− prodám maringotku,
dlouhodobému pro− Kč. (Plzeňský kraj + obloženou palubkami,
nájmu. Zaručujeme
pouze solidní kliente−
PRODÁM: 1.) Subwoofer Onkyo SKV−208
lu, jejíž výběr můžete
– výška 50 cm, šířka 27 cm a hloubka 43
sami ovlivnit. Právní
cm, basový reproduktor má průměr 23
servis, převody ener−
cm; 2.) 2 ks stojanové reproduktory zn.
gií a klientský servis
JAMO, každý výška 91 cm a šířka 18
po celou dobu nájmu
cm.Cena dohodou. Pište na jony85@se−
je
samozřejmostí.
znam.cz
Prázdný byt vám ne−
vydělá! INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJ−
TE
ZDARMA
800737309.
PM
20047

KONKRÉTNÍ kupec
hledá byt 2+1/3+1 o
min. výměře 50 m2
kdekoliv v Domažli−
cích. U vyšších pater
podmínkou výtah. Ce−

PRO ZAMĚSTNANCE
obchodních firem hle−
dáme byty k pronájmu
po celém Plzeňském
kraji. Nabídněte nám
svůj byt pro prověřené

na do 1,5 mil. Peníze
k dispozici ihned. IN−
STINKT
REALITY
s.r.o.,
VOLEJTE
Z D A R M A
800737309.
PM
20055

PŘIJMU ženy do noč−
ního klubu u němec−
kých hranic. Ubyto−
vání zdarma. Majitel−
ka
žena.
Tel.:
732504490.
RR
20806

URGENTNĚ hledáme
k prodeji byty do 70
m2 v panelových i cih−
lových domech v Kla−
tovech a Domažlicích.
Máme připraveny in−
vestory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá
transakce je dokonče−
na v řádech dnů. Mož−
nost vyplatit zálohu
předem. Exekuce či
zástavy vyřešíme. IN−
STINKT
REALITY
s.r.o.,
VOLEJTE
Z D A R M A
800737309.
PM
20053
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PRONAJMU kadeřnic−
ké a kosmetické místo
v provozovně Klatovy,
Krameriova ulice. Info
na tel.: 721196270.
RR 20796

apod. Zájem máme i
o fotografie, doku−
menty a časopisy.
Velice děkujeme za
nabídky i případné
dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

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

POZOR
PŘÍLEŽI−
TOST: Sběratel stále
hledá a dobře zaplatí
za plechové cedule,
plakáty, staré po−
hlednice či určené
fotografie do roku
1945, uvítám sbírku
či pozůstalost, po do−
hodě mohu přijet za
vámi.
Mobil:
PRODÁM zemědělský 602486490.
RR
stroj Škoda 180 s na− 20087
kladačem a druhý bez
nakladače s rameny KOUPÍM LP gramofo−
do pluhu. Ve velmi nové desky a staré
pěkném stavu, nový
černobílé pohledy i
lak, cena dohodou.
sbírky. Přijedu. Tel.:
Tel. 604867469 PM
721442860.
RR
20025
20778

PRODÁM jablka pod−
zimní (staré odrůdy
bez chem. ošetření) a
na zpracování nebo
zkrmení. Lokalita Ho−
lýšov, Plzeň. Velmi
levně.
Tel.:
774140229
–
607180458.

VYKOUPÍME za veli−
ce slušné ceny do vo−
jenského muzea oku−
pace a osvobození
západních Čech vo−
jenskou techniku (i
části),
motocykly,
automobily, helmy,
dalekohledy, kordíky,
bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj.
boty, vysílačky, vy−
znamenání, opasky,
pouzdra na pistole,
plyn. masky, zásobní−
ky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny,
telata, spacáky, šavle

KOUPÍM jakoukoliv
tahací harmoniku −
AKORDEON, CHRO−
MATIKU, HELIGONKU
i v nálezovém stavu.
Tel. 728209526. PM
20016
KOUPÍM mobilní buň−
ku nebo maringotku, i
v horším stavu. Mož−
no i více kusů. Nabíd−
něte – doprava zajiš−
těna. Tel. 603383211.
PM 20028
PRODÁM IBC Ná−
drž 1000 litrů, na
paletě v ochranné
kleci, rozměry:
120 x 100 cm vý−
ška 120 cm, váha
cca. 65 kg, pěkné
čisté od 1.600 Kč,
k odběru v Klato−
vech. Info na tel.
722660668. RR
20027
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KOUPÍM betonové
panely, větší množ−
ství, případně panelo−
vé silážní jámy i pane−
lové
cesty.
Tel.
736139113
PM
20029
KOUPÍM staré pivní
láhve a sklenice s ná−
pisy pivovarů. I jedno−
tlivé kusy, děkuji sbě−
ratel. Tel. 732170454.
PM 20080
KOUPÍM vojenskou
vzduchovku se za−
dním natahováním,
ale i jiné typy − Slavia,
Stella, Haenel, Zbro−
jovka. Dále koupím
pivní lahve s nápisy z
20−30 let, půllitry, por−
celánové podtácky.
Pivní pípu, stáčečku,
paroží, náramkové a
kapesní hodinky, rá−
dia, mince, reklamní
smaltované cedule,
moped Stadion−moto−
ry a díly k němu, atd.
Tel. 737903420. PM
20012

porcelán, veškeré sta−
ré hračky, figurální
porcelán,
vánoční
ozdoby, betlém, obra−
zy, rámy, hodiny, ho−
dinky na ruku, pohle−
dy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na
petrolej, drobný náby−
tek, chromový lustr,
formy na pečení, ka−
menné hrnce, smalto−
vané nádobí, vše ze
staré domácnosti, co
bylo k dekoraci. Mo−
torky, moped, Pionýr i
jen díly na tyto moto!
A různé jiné věci, které
již nepotřebujete. Tel.
737903420.
PM
20014

VYKLÍZÍTE GARÁŽ?
Koupím veškeré staré
pojízdné, nepojízdné
veterány,
motorky,
Pionýry, mopedy, mo−
to kola, vraky, torza i
náhradní díly – blatní−
ky, rám, motory, sed−
la, nádrže, plechařinu,
tachometr,
řídítka,
moto helmu, plechov−
ky od olejů a různé ji−
KOUPÍM po Vašich né moto věci. Nabíd−
babičkách vše staré – něte. Tel. 605080878
zajímá mě smaltované PM 20015
nádobí, formy na pe−
čení, kameninové hrn− KOUPÍM staré ban−
ce, hodiny na zeď, ho− kovky, mince, pošt.
dinky na ruku, dětské známky, vyznamená−
plechové a bakelitové ní, odznaky aj. sběra−
hračky, obrazy, rádia, telské předměty, staré
sklo, figurální porce− motocykly a veterány,
lán a také různé staré staré bakelit. rádio Ta−
díly na motorky, mo− lisman, Philips, Tele−
pedy, pionýry. Prostě funken aj. Hodiny, ho−
vše, co se Vám již ne− dinky náramkové a
hodí. Platím ihned – kapesní: Omega, Heu−
děkuji za nabídky. Tel. er, Glasshütte, Doxa,
605080878.
PM Prim aj., se stopkami i
bez. Porcelánové a
20013
kovové sošky, sklo,
Z VAŠÍ POZŮSTA− lustr + lampičky, ob−
LOSTI koupím vše razy, hračky plechové
staré: Plechové re− a bakelit., nábytek,
klamní cedule, sklo, knihy, housle, trumpe−
Rozhled 13/2020

tu aj. staré věci do r.
1960. Vykoupím i ce−
lou sbírku, nebo po−
zůstalost. Sběratel.
Nabízím solidní jedná−
ní. Tel. 608979838.
Email: antikvs@se−
znam.cz. PM 20059
PRODÁM 4 sta−
vební parcely v ob−
ci Bavorov, 40 km
od Č. Budějovic
v nové zástavbě
rod. domů. Pěkné
klidné místo, 500
m od lesa, inž. sítě
na hranici pozem−
ku (voda, plyn,
elektřina, odpad).
3 x 558 m2, 1 x
1108 m2 – cena
za
1
parcelu
470 000 Kč, Tel.
607568051,
702804913,
e−
mail: v.bobr@se−
zbnam.cz,
PM
20121

KOUPÍM starou vzdu−
chovku, nejraději vo−
jenskou.
Tel.
724005187
PM
20138
SBĚRATEL koupí sta−
ré pivní lahve, plecho−
vé reklamní cedule,
stáčečky, kompresory
− prosím o pomoc
s doplněním sbírky.
Velmi dobře zaplatím.
Za nabídky předem
děkuji,
Tel.
731573913.
PM
20139

KOUPÍM les i s po−
zemkem. Jakékoliv
stáří. Může být malá
výměra nebo neudr−
žovaný. Napadený ků−
rovcem nevadí. Tel.:

773585290.
20523

RR

KOUPÍM
zahradu
v Klatovech a okolí.
Tel.: 774880242. RR
20802
KOUPÍM garáž v Kla−
tovech do 250.000
Kč. Tel.: 721666440.
RR 20807
PENÍZE za vaši rekre−
ační nemovitost ih−
ned! Vykoupíme vaši
chalupu či chatu
v okrese Klatovy a Do−
mažlice. Podmínkou
pouze vlastní poze−
mek a zavedená elek−
třina. Peníze vyplácí−
me do tří dnů. Právní
servis zajištěn. IN−
STINKT
REALITY
s.r.o.,
VOLEJTE
Z D A R M A
800737309.
PM
20046

EKOLOGICKÁ likvida−
ce vraků osobních a
nákladních aut, vraky
odvezeme a vše po−
třebné rychle vyřídí−
me. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl.
automobily a země−
dělské stroje. Dále
provádíme demontáž
ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a
výkup železného šro−
tu. Tel. 604867469.
PM 20027

TAŽNÉ zařízení na ja−
kýkoli
automobil,
prodej – montáž,
www.e−taznezarize−
ni.cz,
tel.:
775104121.
RR
20082

PRODÁM
VW
TRANSPORTER T6
2.0 TDI , 150 Hp,
R.v. 2016, Koupe−
ný nový v ČR , 6
míst, serviska, ce−
na 370.000 Kč. Tel
604589329. RR
20023

KOUPÍM DVOU−
RYCHLOSTNÍ BA−
BETU.
Tel.
604589329. RR
20025

PRODÁM Volkswagen
Caddy , r. v. 2009, 2.
0 + CNG, benzin+
CNG, servisní knížka,
1. majitel, v super sta−
vu bez koroze, servo,
airbagy, el okna, kli−
ma, navigace, nová
stk a emise, cena:
PRODÁM Volkswagen 109.000 Kč, Klatovy,
Caddy Live, 7 míst, r. tel.: 723439518. RR
v. 2005, obsah 1. 6 20789
Mpi benzin, najeto
pouze 151tkm, ser− PRODÁM
Peugeot
visní knížka, 1. maji− 307 kombi, r. v. 2006,
tel, servo, airbagy, el obsah 1.6 benzin, 80
okna, klima, navigace, kw, el okna, servo,
7 míst, nová stk a centrál, červená me−
emise, cena: 109.000 talíza, alu kola, klima,
Kč, Klatovy, tel.: nová stk a emise, KT,
723439518.
RR cena: 69.000 Kč,
20788
TEL.: 723439518. RR
20791
KOUPÍM Avia nosič
kontejnerů nebo Avia
sklápěčku, může být i
v horším stavu a bez
stk, prosím volejte ne−
bo pište na telefon:
SBĚRATEL koupí
723/439518.
RR
staré motocykly
20790
ČZ, JAWA, OGAR,
skútr ČZ, moped
STADION i jiné
značky, kompletní
i nekompletní, tor−
za, rámy, motory,
blatníky,
staré
technické průkazy
a jinou technickou
dokumentaci aj.
Přijedu a zaplatím
na místě. Nabíd−
něte, určitě se do−
mluvíme. Telefon:
603237242,
e−
mail: flemet@se−
znam.cz.
RR
20369
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VZPO M ÍÍN
NÁME
Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 22. 12. 2020
uplyne smutných 10
let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
bratr, pan

Dny, týdny, měsíce
i léta plynou, ale nikdy
nezacelí tu ránu
bolestivou.
Dne 5. 1. 2021 uplyne
10. smutný rok od od−
chodu na věčnost pana

23. 12. 2020 uplyne
5 let ode dne, kdy
nás navždy opustila
naše maminka, dce−
ra, manželka, sestra,
snacha a teta, paní

Hana Mazancová
z Vráže.

Viktora Sytaše.

Za tichou vzpomínku
všech, co jí měli rádi, děkuje její sestra s ro−
dinou.
RR 20766

Všem, kteøí si s námi
vzpomenou na našeho
tatínka a dìdeèka, dìkují dcera s rodinou a
syn s rodinou.
RR 20733

Zdeněk Huc
z Veselí.
S láskou vzpomínají sestry a bratr s rodinami.
RR 20745

Dne 16. 1. 2021 uply−
ne druhý smutný rok,
kdy nás navždy opus−
tila paní

Těžko se s Tebou lou−
čilo, těžké je bez Tebe
žít, láska však smrtí
nekončí, v srdci Tě
stále budeme mít…
Dne 23. prosince
2020 uplyne 7. rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Daniela Havlíčková rozená Kloudová.
S láskou stále vzpomíná manžel, syn a sestry
s rodinami.
RR 20769

Dne 5. prosince
2020 uplynulo dlou−
hých 30 let od úmrtí

pana Karla
Nováčka z Klatov.

Jarmila Přerostová
ze Zavlekova.

Největší láska umírá, když oko tatínka se na−
vždy zavírá. Měl rád všechny kolem sebe,
pro ně žil a chtěl žít. Srdce se však zastavilo
a musel jsi od nás odejít.
Dne 30. 12. 2020 by
se dožil 93 let pan

S láskou stále vzpomí−
ná dcera Jitka a vnou−
čata Markéta a Simona.
RR 20712

František
Hošťálek z Újezda
u Plánice.

Co osud vzal, to
nevrací, i když nám
srdce krvácí. Ta rána
stále bolí, zapomenout
nám nedovolí.
Dne 5. 1. 2021 uplyne
sedmý 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.
RR 20797

S láskou vzpomíná
dcera Jana a vnučky
s rodinami. RR 20653

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
2020 uplynul třetí
smutný rok ode dne, kdy nás navždy opustil

pan Pavel Babka z Klatov.
A dne 13. ledna 2021
uplyne třetí smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustila paní

Marie Nováčková
z Klatov
S láskou vzpomíná syn s rodinou. Všem, kteří
si vzpomenou s námi, děkujeme. RR 20780

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. 2020 tomu
bude 5 smutných let,
co nás opustil náš mi−
lovaný manžel, otec, dědeček, strýc a švagr

Václav Čuda z Hoštiček.
S láskou stále vzpomínají manželka Blanka,
syn Jiří a vnuk Šimůnek a ostatní. RR 20782
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Stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkujeme.
RR 20781
Nezemřel, kdo
v srdcích žije dál.
Dne 7. ledna 2021 by
se dožil 75 let pan

František Fořt
z Chudenic.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka a děti
s rodinami. RR 20795

Dne 6. prosince 2020
uplynulo smutných 15
roků, kdy nás ve 42 le−
tech navždy opustila
paní

Václava Kalousová
roz. Kadlecová.
S láskou vzpomíná zar−
moucená rodina s dět−
mi Vendou a Tomášem. Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou s námi.
RR 20801

Kdo byl milován, žije
v našich srdcích dál.
Dne 20. 12. 2020
vzpomeneme 2. smut−
ný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil ta−
tínek, dědeček, pra−
dědeček, pan

Josef Macháček
z Babic.
A 14. 1. 2021 vzpo−
meneme 7. smutný
rok, kdy nás navždy
opustila maminka,
babička, prababička,

paní Jaroslava
Macháčková
z Babic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.
RR 20779
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VZPOM
ÍN Á M E
VZPOMÍN

Tvé oči se zavřely, srdce přestalo bít, avšak
vzpomínky na Tebe, ty budou navždy v nás žít.
Dne 9. ledna 2021 uplyne 3. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila paní

Dny plynou jak tiché
řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá za−
pomenout.
Dne 18. 12. 2020
uplynou tři smutné ro−
ky, kdy odešla na věč−
nou pouť, ze které ne−
ní návratu, paní

Libuše Mašková z Myslovic.
Moc nám všem chybíš… S bolestí, úctou a
láskou stále vzpomíná dcera, syn a sou−
rozenci s rodinami.
RR 20786

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.
RR 20655

…a když mě budeš potřebovat, prostě si
jen v srdci zašeptej mé jméno. Budu tam.
Dne 21. 12. 2020
uplyne druhý smutný
rok, kdy nás navždy
opustila naše mamin−
ka, babička a praba−
bička, paní

Jiřinka
Heidlbergerová
z Poleně.
S láskou vzpomínají děti s rodinami. Děkuje−
me všem, kteří vzpomenou s námi. RR 20777

Těžko se s vámi louči−
lo, těžké je bez vás žít,
láska však odchodem
nekončí, stále vás
v srdci budeme mít.
Dne 5. prosince 2020
uplynul čtvrtý smutný
rok ode dne, kdy od
nás odešel pan

Mareček Löffelmann
a 2. ledna 2021 uplyne 7. rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila

paní Ludmila
Löffelmannová
roz. Thurnwaldová
z Běšin.
S láskou vzpomíná
a nikdy nezapomene
rodina.
Děkujeme
všem, kteří si vzpome−
nou s námi.
RR 20775

Čas mírní bolest, ale
nedá zapomenout…
Dne 29. prosince
2020 vzpomeneme 10.
smutného výročí, kdy
nás navždy opustila

Dne 16.12. 2020 by
se dožil 100 let pan

Josef Stuchl
z Klatov.
S úctou a láskou
vzpomínají syn Josef
s rodinou a všichni
příbuzní. Za tichou
vzpomínku děkujeme
i všem ostatním.

Jaroslav Kopačka
z Maršovic.
Za tichou vzpomínku a modlitbu děkuje rodi−
na a ostatní příbuzní. Děkujeme všem, kteří
si vzpomenou s námi.
RR 20776

V životě se loučíme
mnohokrát, s mamin−
kou jenom jednou.
Kdybychom si oči vy−
plakali, její už se ne−
ohlédnou.
Dne 24. 12. 2020 uply−
ne dvanáctý smutný rok
bez Tebe, maminko.
Navždy nás opustila

Jaroslava Krausová z Týnce.
Za Tvoji lásku Ti nemùžeme víc dát,
jen kytièku na hrob a na Tebe vzpomínat.
S láskou vzpomíná celá rodina. RR 20659

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. 2021 uplyne 3. smutný rok od
chvíle, kdy nás po těžké nemoci opustil

pan Ludvík Boldizsar ze Srní.
S láskou vzpomíná manželka, děti, vnouča−
ta a pravnoučata.
RR 20770

paní Marie
Červená z Klatov.
RR 20732

Za Tvoji lásku, oběta−
vost, nic víc Ti nemů−
žeme dát, než kytičku
na hrob a vzpomínat…
Dne 27. prosince
2020 uplyne 23. smut−
ný rok, co nás navždy
opustil náš tatínek 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.
RR 20783
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Kdo měl rád,
vzpomene a taky
nezapomene.
Dne 15. 12. 2020 uply−
nulo 28 let ode dne,
kdy nás opustil pan

Za tichou vzpomínku
děkuje rodina. RR 20740

Jak tiše žil, tak tiše
odešel, skromný ve
svém životě, velký ve
své lásce a dobrotě.
Dne 14. ledna 2021
uplyne desátý 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.
RR 20749

Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, ne−
bude už chodit v temnotě, ale bude mít svět−
lo života. Jan 8,12
Dne 19. prosince
2020
vzpomeneme
nedožitých 82. naroze−
nin, kterých by se dožil

pan Karel Přerost
ze Zavlekova,
který nás navždy opus−
til letos 12. července.
A 16. ledna 2021 uplynou smutné dva roky,
kdy navždy odešla naše maminka a babička

paní Jarmila Přerostová.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. S láskou
a úctou vzpomínají synové Pavel a Milan s pří−
telkyní a vnoučata Marek a Lucie. RR 20798
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PRODÁM Škoda Fabia
kombi, r. v. 2009, ob−
sah 1. 4 Mpi, benzin,
klima, abs, el okna,
servisní knížka plně
servisované ve Škoda
servisu, nová stk, air−
bagy, radio, imobiliser
proti krádeži, cena:
115.000 Kč, Klatovy,
Tel.: 723439518. RR
20792
PRODÁM
Peugeot
207 sw, r. v. 2008,
obsah 1. 6 hdi, 80 kw,
červená barva, pano−
rama střecha, nová
spojka, nová stk, kli−
ma, radio, el okna, ce−
na: 69.000 Kč, Klato−
vy
,
telefon:
723439518.
RR
20793

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

KOUPÍM LADA, VAZ,
ŽIGULI i bez STK nebo
i bez SPZ – dokladů.
Koupím jakékoliv mo−
to Babetu, Jawetu, Ja−
wu CZ apod. i nepo−
jízdné. Děkuji. Tel.
605111671.
PM
20031
KOUPÍM Jawa Pionýr,
Babetta Stella nebo ji−
ný moped i nepojízd−
né. Pro syna. Přijedu,
platím hotově. Tel.
724005187.
PM
20070

KOUPÍM malotraktor
Holder, TK MT8, Sla−
via, může být i v hor−
ším stavu, prosím vo−
lejte nebo pište na
telefon: 723439518.
PRODÁM
Multicar
RR 20794
M25, valník. r.v.86,
PRODÁM náhradní dí− 53 000 km, STK do
ly na AUDI A6, stříbr− 2022, ve velmi do−
ná metalíza, 2,4 ben− brém stavu. Eko pla−
zín, manuální převo− ceno. Cena 69.000
dovka.
Tel. Kč. Bližší informace
telefonu
736139113
PM po
603 278 273.
20026
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VZPOM
ÍN Á M E
VZPOMÍN
Dny plynou jak tiché ře−
ky proud, jen bolest
zůstává, nedá zapome−
nout.
Dne 2. 1. 2021 uplyne
pátý smutný rok, kdy
nás navždy opustil pan

Miloslav Holý
z Újezda u Plánice.
Stále vzpomíná manželka Božena s rodinou.
Za tichou vzpomínku děkujeme. RR 20803

Očím ses ztratila – ale
v srdcích zůstaneš
navždy…
Dne 22. prosince 2020
uplyne 6. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Anna Šafránková
z Vrhavče.
S láskou vzpomíná manžel a ostatní příbuzní.
RR 20804

Prázdný je domov,
smutno je v něm, ces−
tička na hřbitov zůstává
jen, chybíš nám mami−
ko, všem.
Dne 3. 1. 2021 uplyne
1 rok plný smutku a
stesku, kdy nás navždy
opustila naše drahá
maminka a babička, paní

Elena Tremlová z Lub.
S láskou v srdci stále vzpomínají syn Petr
s manželkou, dcera Elen s rodinou a vnuk
Zdeněk. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo−
meňte s námi. Děkujeme.
RR 20805

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Nezasíláme složenku ani fakturu
na úhradu řádkových inzerátů.
Pokud nejsou adresa nebo
telefon uvedeny v inzerátu, tak je
telefonicky NESDĚLUJEME !
Pokud inzerát končí značkou
PM (+číslo), zasílejte prosím
písemné odpovědi na adresu
plzeňské redakce Rozhledu:
Purkyňova 1017/22, 301 00 Plzeň
tel.: 377 221 996
Rozhled 13/2020

OCEŇOVÁNÍ nemovi−
tostí – znalecké po−
sudky. Drábková, tel.:
RR
61/177, zadaný, ne− 608117789.
kuřák hledá přítelkyni 20081
k občasným diskrét−
ním schůzkám. Tel.:
ZEDNICKÁ PARTA
provádí
rekon−
721072989.
RR
strukce, strojní
20773
omítání, obklady,
dlažby, jádra a ve−
AHOJ,
já,
muž
škeré zednické
70/175, se rád se−
práce,
tel.:
známím se ženou,
723136228. RR
která je taky sama.
20083
Zn.: Domažlicko. Tel.:
606130305.
RR
ELEKTRIKÁŘ – pro
20799
oblast Sušice, Horaž−
NEJEN na rok 2021 ďovice, Strakonice a
okolí, bližší info po
hledám par tnerku,
tel.: 774079111.
která má ráda turisti−
ku, cestování, příro−
du aj. Rozvedený
62/178,
nekuřák
z DO − není podmín−
ka. Tel.: 721011545.
RR 20800
HLEDÁM fér ženu na
vdávání! Věk neroz−
hoduje – i starší. On
– 30 let, SRN, se
státnicí, čtvrtmaraton
stále.
Tel.:
704532965.
RR
20808

PROVÁDÍM ZEDNIC−
KÉ PRÁCE – omítky,
malířské práce, beto−
nování, kompletní re−
konstrukce bytového
jádra, obklady, dlaž−
by, bourací práce a
další práce dle do−
mluvy. Plzeňsko, Kla−
tovsko, Sušicko a
okolí. Rozumné ceny.
Tel.: 721757399 ne−
bo
email:
zednicke.prace11@e
mail.cz RR 90652

35/185 nekuřák, hle−
dá dívku 16–19 let
k vážnému seznáme−
ní. Nekuřačku, která
také hledá par tnera
pro život. Mám rád
filmy s akční témati−
kou, komedie, horory
a české filmy. Rád
cestuji, chodím na
procházky a navště−
vuji kulturní akce.
Jsem ze Středočes−
kého
kraje.
Tel.
604969788, e−mail:
CHCETE POSTAVIT
lovehvezd@se−
PLOT?
Nabízíme
znam.cz. PM 20106
kompletní realizaci
oplocení. Přijedeme
– zaměříme – nace−
níme – zajistíme ma−
NABÍZÍM stříhání ži−
teriál – postavíme.
vých plotů, prořezá−
Poté si můžete v kli−
vání ovocných stro− du užívat bezpečí va−
mů, sekání trávy a šeho domova. Volej−
údržbu i realizaci za− te: 733710319, pište:
hrad.
Tel.: bezdek@plotana.cz,
606943086.
RR navštivte: www.plo−
tana.cz.
20077

KOMINICTVÍ – čištění
a kontroly spalino−
vých cest. Klatovsko,
tel.: 608788784. RR
20760
TRÁPÍ Vás hrozící
exekuce nemovitosti?
Bojíte se, že přijdete o
majetek? Vše se dá
řešit, nikdy není poz−
dě. Naše právní oddě−
lení zdarma zanalyzu−
je vaši situaci a najde
optimální řešení. Dů−
ležité je nebát se a za−
čít jednat! INSTINKT
REALITY s.r.o., VO−
LEJTE
ZDARMA
800737309.
PM
20049

ných půjček? Jako
jediná realitní kance−
lář v Plzeňském kraji
Vám vyplatíme až 80
% kupní ceny vaší
nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibu−
jeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY
s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 20051

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme
vás složitou transakcí
krok za krokem. Ne−
movitost prověříme
technicky i právně a
navíc vyjednáme ma−
ximální SLEVU! A ne−
zaplatíte ani korunu
navíc!
Více
na
www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma
na 800888957. PM
STAČÍ nám jeden mě− 20052
síc na prodej vaší ne−
movitosti. Svěřte nám
k prodeji svou nemo−
vitost a přesvědčte se PŘÍJEMNÁ baculka
o rychlém jednání a 55 let, prsa č. 5, pří−
solidním přístupu na− rodní klín. Útulnost,
šich
obchodníků. diskrétnost. Plzeň.
Dnes zavoláte, zítra Volat 7–22 hod na
jsme u vás a do měsí− tel.: 773153057. KŘI
ce máte prodáno. IN−
PM 20032
STINKT
REALITY
s.r.o.,
VOLEJTE
Z D A R M A SKVĚLÝ sexík s po−
800737309.
PM hlednou blond. I mezi
svátky ve dne. Věko−
20050
vě neomezeno, sle−
HLEDÁTE rychlé a vička. SMS ne. Volej
bezpečné
řešení? 731 002 305. KŘI
Bojíte se nevýhod− PM 20127
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz

pro školní rok 2021/2022:
1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše−
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
maturitní zkouškou.
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi−
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá−
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi−
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

SLEDUJTE
důležité informace na zhora uvedených
www. stránkách školy.

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

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