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Milí čtenáři,
začněme ten−
to nový měsíc
něčím pozitiv−
ním: Šedivě
p o š m o u r n é
počasí únoro−
vých dnů, kte−
ré i podle sta−

rých indiánů byly jen dny hladu a smr−
ti, jsou konečně za námi. Březen je
prvním jarním měsícem a my se mů−
žeme s každým jeho dnem radovat
z prodlužující doby denního světla, ob−
rovské síly slunce, která nezadržitelně
probouzí přírodu ze zimního spánku a
dává tak opět život každému semínku,
každému pupenu na stromě, každé
květině. 
Letos začíná astronomické jaro přesně

20. března v 10:38 hodin, kdy Slunce
vstupuje do znamení Berana. Tento jev
nazýváme jarní rovnodenností. Staré
národy si v tento den připomínaly, že
síla dne se vyrovnala síle noci, tedy síla
dobra a života od této chvíle začíná
překonávat sílu zla a smrti. Byl to pro
ně velmi významný svátek, který také
patřičně slavily. Keltská bohyně Alban
eilir, germánská Ostara, slovanská Ve−
sna pro ně vždy znamenala přicházející
čas plození, probuzení bujné bohyně,
barvení kraslic, setí semen. Ostara,
později Velikonoce, je také slavnost
příchodu jara a je zasvěcena bohu pol−
ních prací Tórovi. V domě se zavěšuje
věnec s kraslicemi, žlutými květy, stu−
hy v barvách pastelových a magickým
znakem znázorňujícím semeno rašící
v zemi.  
Možná i nám prodlužující se dny a sílící
sluneční svit pomůže v našem trápení.
Je známé, že slunce je hlavním zdro−
jem vitamínu D, který podle nedávné
španělské vědecké studie u pacientů

s onemocněním covid−19, když jim byl
doplňkově ke standardní léčbě podá−
ván vitamin D3 (cholekalciferol), vý−
znamně snížil o 82% nutnost přijetí na
JIP a o 60 % snížil jejich úmrtnost.
Protože již z dřívějších pozorování je
známo, že u lidi s vyšší přirozenou hla−
dinou vitamínu D je pravděpodobnost
úmrtí na tuto nemoc o 60% nižší, vy−
dávají různá zdravotnická zařízení ofici−
ální doporučení ke zvýšenému přísunu
vitamínu D3. Pro člověka nejpříznivější,
kdy nemůže dojít k předávkování, je
přirozený pobyt na slunci a rozumné
slunění. Proto využijte každého krásné−
ho březnového dne a sluňte se.
Březen je také doba, kterou můžeme
již využít na budování nových sídel, je−
jich rekonstrukci, nových záhonů a setí
trávy i rostlin. Několik návodů najdete
i v tomto čísle Rozhledu. Myslete však
také na to, že již podle starých čín−
ských filozofů jen člověk, který má obě
stránky správně vyvážené, duchovní
i materiální, může být spokojený, může

prožívat chvíle štěstí a naplnění. Rozví−
jejte proto kromě svých materiálních
statků také své duchovní stránky, roz−
víjejte svoji mysl, udělejte si čas na re−
laxaci a vnímání krásy světa a hlouby
života. Stačí jen si najít chvíli klidu pro
sebe, využít ji na čtení hezké knížky, na
poslech klidné hudby, nebo jen vy−
pnout a relaxovat a nechat vystoupit
z podvědomí myšlenky, která nás první
napadnou.
Najděte v sobě sílu a zkuste nějakou
jarní očistnou kůru, možná vyzkoušejte
i dnes tolik populární ranní otužování, a
stejně jako se příroda zbavuje a odpla−
vuje na jaře při tání sněhu své špíny a
zimní usazeniny, zbavte se jich i vy.
Myslete také víc na to, co chcete a mé−
ně na to, co nechcete a čeho se bojíte.
Ač tomu možná nevěříte, jen tohle do−
káže často změnit úplně všechno. 
Příjemné čtení Rozhledu, a protože
v dubnu vycházíme až po Velikono−
cích, také velikonoční radování, vám
přeje Karel Bárta, šéfredaktor.
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EXPRES INZERCE
FIRMA hledá brigádníky na občasné stěhování, vyklíze−
ní bytů, domů, práce i s těžšími břemeny ze Sušice ne−
bo Klatovska. Práce je na smlouvu o provedení práce.
Tel.: 603147781. RR 21183
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Lékařka MUDr. Jana Váchalová je
primářkou Kliniky infekčních nemocí
a cestovní medicíny Fakultní nemoc−
nice Plzeň. Právě na tuto kliniku se
dostávají od jara loňského roku zá−
važné případy nemoci covid−19, a
právě tým lékařů, sester a dalšího
personálu se pod jejím vedením sna−
ží už více než rok fyzicky i psychicky
náročnou situaci zvládnout. Jak se
dívá na možnost očkování i jak složi−
tý je samotný proces, odpověděla
pro Radniční listy města Plzně. 
n V rámci očkování přicházejí jako
první na řadu nejstarší občané nad
80 let. Jak důležité je pro ně očko−
vání? 
Senioři jsou nejvíce ohroženou skupi−

nou. Ukazuje nám to i zkušenost z na−
ší infekční kliniky, kde v podstatě s co−
videm bojujeme už od jara loňského
roku. Staří lidé jsou opravdu ohroženi
nejtěžším průběhem a často bohužel
na onemocnění doplatí i životem. Po−
dle mého názoru je proto navržená
strategie očkování v České republice
v pořádku, očkování může seniory za−
chránit. Tím, že se sníží počet covid
pozitivních pacientů, kteří potřebují
hospitalizaci, pomůže to odlehčit ne−
mocnicím, které jsou v současné do−
bě velmi přetížené. 
n Jak složitý je proces očkování? 
Samotná vakcinace je otázkou pár mi−
nut, jde to poměrně rychle. U skupiny
starších občanů může být vše o tro−

chu pomalejší, ale jsme na to připra−
veni. Máme připravený personál, kte−
rý seniorovi pomůže. Spíše apelujeme
na správnou observaci po očkování.
To znamená, že opravdu dbáme na to,

aby byl pacient po dobu půl hodiny po
očkování pečlivě hlídán a pozorován,
aby se nic nestalo. 
n Co by mělo přesvědčit seniora,
který ještě například s očkováním
váhá a není rozhodnut? 
Většina seniorů žila v době, kdy se vy−
skytovala velmi nebezpečná infekční
onemocnění, která zabíjela. Příkladem
mohou být pravé neštovice. Všichni
víme, že očkováním se podařilo toto
onemocnění zcela vymýtit. Proto si
myslím, že právě senioři by s vakcina−
cí a vůbec s přesvědčením nechat se
očkovat neměli mít problém. Vakcína
je opravdu bezpečná, podle mého ná−
zoru velmi povedená, na podobné bá−
zi jsme si přáli mít vakcínu již dlouhou
dobu. Nyní je k dispozici, z čehož má−
me opravdu velkou radost. Věříme, že
to pomůže. 

„Vakcína proti covid−19 je bezpečná a velmi povedená,“
říká primářka infekční kliniky z Plzně.

MUDr. Jana Váchalová, primářka
 Kliniky infekčních nemocí a cestovní
medicíny FN Plzeň.



5Rozhled 3/2021

Příští Rozhled 
vychází 

7. 4. 2021

Dotace je určena na podporu začí−
najících a stávajících včelařů a rea−
lizaci ozdravných a preventivních
opatření proti závažným onemocně−
ním včelstev. 
Jejím účelem je stabilizace počtu
včelstev, zkvalitnění včelích chovů a
rozšíření a zlepšení opylovací služby
včelstev. U stávajících včelařů je pod−
porováno pořízení nových nástavko−
vých úlů, u začínajících včelařů navíc
pořízení minimálního nutného vybave−
ní k úspěšnému včelaření. Celkem bu−
de rozděleno 2,5 mil. Kč.              (re)

Plzeňský kraj

Na podporu
včelařství
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340 000 Kč

2 500 000 Kč 4 000 000 Kč

799 000 Kč

St. pozemek (5 809 m2), Ústaleč, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 5 809 m2

na okraji zástavby rodinných domů v obci Ústaleč 20 km
od centra Klatov. Dle ÚP bydlení smíšení obytné venkov−
ské. IS na pozemku: elektřina 230/400V u pozemku, vlast−
ní studna na pozemku. K pozemku vede zpevněná přístu−
pová obecní komunikace. V místě běžná občanská vyba−
venost. Pozemek se nachází na velmi klidném místě
s krásným výhledem. Vhodné pro milovníky koní, přírod či
chovu domácích zvířat. Doporučujeme osobní prohlídku..
Lze čerpat hypotéční úvěr,. 
Vřele tuto nemovitost doporučujeme. & 734 319 301

Zahrádka, chata se zahrádkou – Klatovy a okolí 700 000 Kč
Rekreační chata, voda podmínka, do 15ti km od Domažlic 800 000 Kč
Chalupa s vodou a elektřinou v Koloveč, Srbice, Blížejov 900 000 Kč
Rekreační chata u Hnačovského rybníka 800 000 Kč
Zděná či dřevěná chata – Babylon, Kout na Šumavě 900 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci Hartmanice, Sušice, Kašperské hory 1 200 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí Modrava, Srní, Prášily 1 500 000 Kč
Chalupa k trvalému bydlení Domažlicko 1 300 000 Kč
Rodinný dům Přeštice 2 200 000 Kč
Rodinný dům Horšovský Týn 2 000 000 Kč
RD v lepším stavu Stod, Chotěšov, Holýšov 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Domažlice a okolí 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Klatovy, Štěpánovice, Vrhaveč, Týnec 2 800 000 Kč

Garsoniera, původní stav – Klatovy 900 000 Kč
Byt 0+1, 1+kk, 1+1 i původní stav – Klatovy  1 000 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Domažlice 900 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Sušice 800 000 Kč
Byt 2+1 původní stav, Kdyně 900 000 Kč
Byt 2+1, původní stav, Nýrsko 1 300 000 Kč
Byt  2+1 s lodžií, Horšovský Týn 1 300 000 Kč
Byt 3+1, 4+1, zděné jádro, OV, Klatovy 1 900 000 Kč
Byt 3+1 Domažlice i okolí 2 300 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, původní stav Železná Ruda 2 200 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií Staňkov 1 800 000 Kč
Byt 4+1 panel, dobrý stav, Klatovy 2 200 000 Kč
Byt  3+1, 4+1 cihla, Domažlice 2 300 000 Kč

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

Doporučuji osobní prohlídku. & 734 319 302

9 990 000 Kč
RD 7+kk/G (776 m2), ul. Domažlická, Klatovy 
Nabízíme k prodeji objekt o velikosti 776 m2 a celkové dispozici 7+kk.
Objekt sestává z domu se čtyřmi bytovými jednotkami (jedna bytová
jednotka nedodělána), stodoly a nebytového prostoru se sociálním zá−
zemím i kuchyňkou .V 1.NP se nachází dvě bytové jednotky o dispozici
2+kk, které prošly kompletní rekonstrukcí. V 2.NP se nachází bytová
jednotka o dispozici 3+kk (plastová okna, nová rozvod topení, podla−
hy, kuchyně) a druhá jednotka připravená k dodělání. IS.: el 230/400V
(dva samostatné elektroměry), obecní kanalizace, voda – obecní vo−
dovod, topení – ústřední plynové + krb. K domu dále přiléhá prostorná
stodola a menší zahrada s pergolou. & 734 319 301

Stavební pozemek (558 m2), ul. Jiráskova,
Mariánské Lázně, okr. Cheb
Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme prodej pozemku v Mariánských Láz−
ních, v ulici Jiráskova. Jedná se o pozemek vedený jako zahrada o výměře 
558 m2 nacházející se ve vilové rezidenční čtvrti Mariánských Lázní v památkové
zóně. Nachází se v klidném místě přitom nedaleko centra a bezprostředně u lázeň−
ských parků. IS. – veškeré sítě na hranici pozemku. Na pozemku je dle ÚP možné
stavět rodinný dům. Součástí kupní ceny je stavební dokumentace (1.NP – 3 gará−
že, technická část, hostinský pokoj, koupelna, výtah. 2NP – obytná část, terasa, vý−
tah. 3NP – terasa jacuzzi, sauna, odpočinková místnost, výtah) a platné stavební
povolení. Přístup až k pozemku po asfaltové komunikaci. Vynikající dostupnost ob−
čanské vybavenosti. Na nemovitost lze čerpat hypotéční úvěr, s kterým Vám rádi
a zdarma pomůžeme. Doporučujeme vidět. & 734 319 301

Chata 2+kk (400 m2), Rozhrání, Klatovy
Nabízíme k prodeji podezděnou dřevěnou chatu o zastavěné
ploše 16 m2 na vlastním pozemku o velikosti 386 m2 v rekre−
ační oblasti Rozhrání nedaleko centra Klatovy. Chata je dvou−
podlažní a dispozičně řešena jako 2+kk. V 1.NP se nachází
pokoj s prostorem k vybudování kuchyňské linky, chemické
WC a verandička. V 2. NP se nachází ložnice. IS: el. 230/400V,
voda ze sezónního obecního vodovodu + vlastní kopaná
studna. Součástí prodeje je podíl na zpevněné přístupové 
cestě, která vede až k chatě. Krásná, klidná lokalita s výbornou
dostupností z centra Klatov. 
Doporučujeme. & 734 319 301

999 000 Kč
Chata 2+kk/B ( 394 m2), ul. K Višňovce, Holýšov, 
okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji zděnou slunnou chatu o dispozici 2+kk v Ho−
lýšově, okr. Domažlice. Chata o zastavěné ploše 17 m2 stojící na
vlastním pozemku o celkové velikosti 394 m2. V chatě se nachází
v 1.NP obývací pokoj s kuchyňkou, a v 2.NP ložnice s balkonem
a krásným výhledem do celého okolí. IS.: voda obecní vodovod,
el. 230V, topení: lokální tuhá paliva. Na pozemku stojí suché WC.
V okolních lesích výborné houbařské rybářské podmínky. Chata
se nachází cca 1km od centra Holýšova. Koupě nemovitosti je
možno financovat hypotéčním úvěrem, který Vám 
zdarma zprostředkujeme. Doporučujeme! & 734 319 301

1 899 000 KčG

G8 476 000 Kč
3+kk (86 m2), Masarykova ul, Mariánské Lázně
Nabízíme k prodeji krásný byt 3+kk o podlahové ploše 86 m2, který
se nachází v 5. patře nově rekonstruovaného domu nad kolonádou
v Mariánských Lázních s výhledem na město. Byt 3+kk se skládá ze
dvou bytových jednotek vedle sebe, které lze propojit, nebo nechat
odděleny. Jedná se o byt 2+kk o ploše 57 m2 a byt 1+kk o ploše 
29 m2. Majitel však tyto byty chce prodat jako celek. Cihlový dům je
situován v samém lázeňském centru Mariánských Lázní. Koupi bytu
je možno financovat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
středkujeme. Velmi zajímavá nabídka k prodeji, vřele doporučuje−
me osobní prohlídku. & 734 319 301

RD 5+2 (233 m2), Milavče
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 233 m2 o za −
sta věné ploše 150 m2 v Milavčích, okr. Domažlice. Nemo −
vitost o dvou nadzemních podlažích má dispozici 5+2 a je
částečně podsklepena. IS: voda: obecní vodovod, obecní
kanalizace, el. 220/380V, plynofikace v komunikaci u objek−
tu, vytápění: ústřední tuhá paliva. Možno financovat hypo−
tečním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.  

Vřele doporučujeme! & 734 319 302

G



Ani různá omezení spojená s korona−
virovou pandemií by neměla motoris−
tickým fanouškům bránit ve sledová−
ní novinek v nabídce automobilů. Tím
spíše, když se na našich silnicích ob−
jevil v mnoha směrech výjimečný
představitel dnes nejoblíbenější kate−
gorie SUV, nový Hyundai Tucson.
Na dvoudenní testování jsem tento no−
vý a stěžejní model Nošovické automo−
bilky dostal od klatovského prodejce
Auto Nejdl, který nabízí modely Hyun−
dai ve svém letos nově otevřeném
autosalonu této korejské značky na
Domažlickém předměstí. Hned při prv−
ním setkání s Tucsonem je jasné, že
originálnější a modernější auto Hyun−
dai ve své nabídce nemá. Je to krásné,
rodinné SUV s jednoznačně rozpozna−
telnými designovými prvky, které jsou
nadto velice esteticky vytříbené. 
Samozřejmě vás zaujme originální
přední maska s denními led světlomety
ve tvaru křídel, boční prolisy zdůrazňu−
jící sílu a sportovní charakter automo−
bilu, kouzelná chromovaná ozdobná
lišta zakončená na zadním sloupku ka−
rosérie a zezadu se váš pohled zastaví
na famózní grafice rozklenutých světel
s tenoučkou svíticí lištou propojující
obě lampy v jeden segment. Zadní stě−
rač je chytře schovaný pod spojlerem
pátých dveří. 
Při nasedání si uvědomuji, že vysoký
práh je zakrytý lemem dveří, což zna−

mená čisté kalhoty, žádné špinění od
zablácených prahů, které znám z jiných
automobilů. Velmi příjemné sedačky
by asi stály za samostatný popis. Do−
stal jsem k testu nejluxusnější provede−
ní, proto si užívám elektrické nastavo−

vání sedadel s pamětí, jejich vyhřívání,
na léto je v sedadlech zabudovaná ven−
tilace a pro velké zmrzlíky i vyhřívaný
volant. Ten je zcela nový, hezky tvaro−
vaný a s příjemně padnoucím věncem.
To, co mě osobně v interiéru nejvíce
zaujalo, je krásná palubní deska. Řidič
před sebou nemá žádnou starou kap−
ličku, ale nový plně digitální přístrojový
panel Supervision s 10,25“ barevným
displejem, rychlou a perfektní grafikou,
kterou si můžete měnit podle stylu jíz−

dy. Vychutnávám si, jak při zapnutí
blinkru se jeden z budíků změní v mo−
nitor kamery sledující mrtvý úhel a si−
tuaci za vozidlem. 
Originální a povedený je i velký 10,25“
digitální panel infoteimentu a multimé−

dií, který netrčí jako
nějaký přilepený tab−
let v prostoru, ale je
krásně zapuštěný do
palubní desky. Má
elegantní grafiku, kte−
rá není vlezlá, zbyteč−
ně neodvádí pozor−
nost řidiče a její ovlá−
dání snadno pocho−
píte. Manželce se nej−
více líbila klimatizace s nepřímými vý−
dechy schovanými v dlouhé liště
táhnoucí se po celé šířce přístrojové
desky. Mě zase okouzlilo ambientní
osvětlení interiéru, které vám v noci po−
může najít snadno mobil či klíče, ale
i osvětlení venkovní kliky dveří, „vítací“
osvětlení, přisvětlování do zatáček a
perfektní kamera. Úžasné je, že hodně
těchto příjemností ve vybavení je již od
druhého výbavového stupně. 
Díky prodloužení rozvoru a karoserie
se podařilo na zadních sedadlech vy−
kouzlit o 26 milimetrů víc prostoru pro
kolena, než pamatujeme ze staršího
modelu. To je u rodinně konstruované−
ho SUV přirozeně žádoucí a vítané. Na

zadní lavici se k tomu dobře i nasedá a
ani při manipulaci s dětskými sedačka−
mi nebude problém. Pod sedačkami je
tu skrytá Li−Pol baterie o kapacitě 1,5
kWh, takže do kufru naskládáte u hyb−
ridu zavazadla v objemu až 616 litrů.
Ani při jízdě nemohu novému Tucso−
novi nic vytknout. Jezdím s hybridem
1.6 T−GDI s výkonem 132 kW, auto−
matickou převodovkou a pohonem
všech kol. Přeplňované šestnáctis−
tovce pomáhá elektromotor o výkonu
44 kW. Elektrický a spalovací motor
pracují společně a najednou. Pomá−
hají si navzájem pro lepší dynamiku a
úsporu paliva. Motor je odhlučněný
perfektně. V základu pojedete vždy na
ECO režim, já jsem hojně využíval re−
žim  Sport, který z Tucsona udělá po−
řádného divocha. K dispozici je volba
módů pro terén, bahno, sníh a písek.
Tohle auto bylo však konstruované
převážně na komfor tní a nenásilné
ježdění, kdy se plnohodnotně projeví
um širokorozsahových tlumičů. Pod−
vozek si libuje i na nerovnostech a dr−
ží velmi dobře i při ostřejším projíždě−
ní zatáček.
Nový Tucson si myslím je zajímavý
i cenově. I v nejnižší výbavě má stan−

dardně velmi širokou výbavu, kterou si
jinde musíte připlácet. Pokud máte zá−
jem o nové modely Hyundai, určitě se
můžete telefonicky spojit s prodejci fir−
my Auto Nejdl, seznámí vás nejlépe se
všemi novinkami a současným stavem
v možnostech prohlídky a prodeje no−
vých automobilů. 
Stále otevřený je značkový servis, kde
vás rádi přivítají s jakoukoli záruční
i pozáruční opravou a servisem. Po−
zvání samozřejmě platí pro všechny
majitele vozů značky Hyundai, i pokud
si vůz pořídili jinde. 
Nemusíte se obávat, dodržována jsou
všechna hygienická opatření při kon−
taktu i při servisních službách.       (bá)
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Tucson se stal novým 
měřítkem moderních SUV
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Dobrý den, rádi bychom
koupili byt v družstevním
vlastnictví s výhledem
převodu do OV do 2 mě−
síců. Anuita splacena,
bezdlužnost, prodávající
je člen družstva s odpo−
vídajícím podílem. Nic −
mé ně dům je dělen: 49%
družstevníci, 51% město.
Ráda bych se zeptala, co
za problém by mohlo
vyvstat při ta kovémto po−
měru dělení. Předem dě−
kuji za odpověď.

Dobrý den, základní právní
poučka zní, že ve spolu −
vlastnictví se skrývá ďábel.
Tím Vás nechci strašit, jen
poukázat na to, že výkon vlast −
nického práva více osob na
jedné věci může působit potí−
že. Ve Vašem případě je nutné
posoudit, zdali se budou do
osobního vlastnictví převádět
všechny družstevní byty, ne−
bo byty jen těch, kteří o to
projeví zájem. V  tomto dru−
hém případě nastane situace,
kdy po čtvr tém převedeném
bytě musí ze zákona vznik−
nout společenství vlastníků
jednotek, tedy třetí subjekt 
nadaný určitými právy a po−
vinnostmi k  domu. V  zásadě
spolu mohou bez problému
všichni vycházet do okamži−
ku, kdy dojde například k ha−
várii vody, střechy atp. a bude
nutné vynaložit vyšší výdaje
nad rámec fondu oprav.
Spolu vlastníci se podílejí soli−
dárně a bude nutné zejména
majoritního vlastníka – obec
donutit vynaložit prostředky,
jistě nad rámec rozpočtu 
obce, na tyto opravy.

Děkujeme za dotaz, 
Váš Rea lit ní Ombudsman

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje



Vzduchové tepelné čer−
padlo získává energii ze
vzduchu. Díky této získa−
né energii dodává teplý
vzduch přímo do vytápě−
ného prostoru, nebo  do
radiátorů či podlahového
topení. Metoda dodávání
tepla do radiá torù èi po−
dlahového topení je ob−
vyklejší a plnì nahrazuje
kotle plynové i kotle na pevná
paliva. Zastavme se u této va −
rianty získá vání energie, abychom
si vysvìtlili systém fungování
vzducho vého èerpadla a jeho výho−
dy. Málokdo si umí pøedstavit, že
i pøi extrémních mrazech −20 OC te−
pelné èerpadlo topí, a pro to stále
ještì pøežívají klasické zpùsoby
vytápìní.

Princip vzduchového te−
pelného èerpadla je velmi
jednoduchý, bezpeèný a spo −
lehlivý. Teplonosná látka (tzv.
chladivo) odebírá teplo ze
vzduchu i pøi vysokém mrazu.
Chladivo má schopnost vy −
paøovat se i pøi velmi nízkých
teplotách. Díky procesu vypa −
øování se odebírá okolnímu
pro støedí teplo.

Páry chladiva se ve
výměníku ochlazují  vo−
dou z otopného systé−
mu a kondenzují. Tímto
se teplo získané při
vypa řování  předá do
otop ného systému. Bì −
hem kon denzace chla−
diva se teplo uvolòuje
a ve výmìníku tepelné−
ho èerpadla odevzdává
tepelnou energii do vo−

dy v otopném systému.
Letošní zima potvrdila, že  te−

pelné čerpadlo systému vzduch –
voda pracuje i při velkých mrazech.
Samozřejmě efektivita různých te −
 pelných čerpadel a rozsah, do jaké
teploty vytápí, jsou rozdílná. Rádi
vám doporučíme značku a model,

který nej lépe odpo −
vídá vašim podmín−
kám a vašim poža −
davkům na vytá −
pění, ohřev teplé 
vody nebo bazénu.
Ne mu síte se obávat
ani hlučnosti kvalit−
ních  tepelných čer −
pa del. Navíc, pokud
je za po třebí  zařízení
s extremně tichým

pro vozem, máme
k dispozici  novou
řadu od společnosti
Viess  mann, která je
vhodná pro hustou
zástavbu, řadové do−
my a další místa, kde
tepelné čerpadlo ne−
ní vůbec slyšet.

Podobný princip
založený na výparu
a kondenzaci platí
i pro zemní tepelná
èerpadla (energii zí −

skáváme z vrtù èi zemního kolekto−
ru), nebo pro systém voda – voda
(vy užíváme energii ve vodì). Pøesto,
že se zdá využití vody jako nej −
vhodnìjší zdroj energie, je z více
dùvodù možno použít tuto technolo−
gii jen zøíd ka. Blíže rádi vysvìtlíme.

Rozhodnete−li se,
že chcete váš dùm
zhodnotit a zainvestovat tak do zem−
ního primárního okruhu tepelného
èerpadla (což mùže být vrt nebo
zemní kolektor), doporu èu jeme
vám vynikající tepelná èer padla
znaèky NIBE. Toto øešení je více 
využíváno v horských, klimaticky
drsnìjších podmínkách než v mís−
tech s mírnìjším klimatem.

Neodkládejte rozhodnutí zbavit se
drahého vytápìní plynem nebo bì −
hání kolem stávajícího kotle. Vy −
zkou šejte si nové moderní vytápìní
ještì v této topné sezónì!

INFORMUJTE SE 
O KOTLÍKOVÝCH DOTACÍCH !!!
ZA STARÝ KOTEL 120 000 Kč.

Ing. Jiří Tichota

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

pøípadnì volejte 
s odbornými dotazy na 

777 939 270.

Mráz a vzduchová tepelná èerpadla

Dodávka, montáž a servis                 
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!
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Koronakrize se nevyhnula ani novému
Domovu pro seniory Hnačov. Vstup do
areálu je proto pro bezpečnost obyva−
tel přísně kontrolovaný a omezený.
Senioři však osamocením netrpí. Po−
kud to jde, navštěvují se vzájemně a
společně hrají různé hry, nebo si jen
povídají. Celodenní péči jim věnuje
provozovatel Domova pro seniory pan
Hanousek s celou rodinou.
Stará se také o nákupy pro ubytované,
vaří a zajišťuje celodenní stravu, vše
s maximálním důrazem na kvalitu podá−
vaných jídel a hygienické bezpečí. Po−
kud senior potřebuje, odveze jej paní
Renata Hanousková na nákupy, dopro−
vodí k doktorovi, nebo na úřad.
„V této době se opravdu stále potvrzu−
je, jakou výhodou pro obyvatele Domo−
va pro seniory Hnačov je naše menší,
klidná, rodinná komunita. Velký vliv na
pohodu ubytovaných má příjemné pro−
středí našeho domova zasazeného do
okolních lesů a vlastního parku, který
neustále sami ještě rozšiřujeme o nové
vzrostlé stromy a keře,“ říká paní Rena−

ta Hanousková. „Pobyt v přírodě má ur−
čitě velký vliv na posilování psychiky
našich seniorů, kteří tak lépe a klidněji
zvládají stres z informování veřejnosti
o probíhající pandemii.“ 

„S manželem jsme generace, kterou
učili úctě ke stáří, ta v nás zůstává.
Všichni jednou zestárneme a budeme
chtít žít důstojně i ve vyšším věku. Ni−
kdo nechce žít v osamění a zapomnění.
Několik let jsme plá−
novali projekt domo−
va seniorů, ve kte−
rém se každý bude
cítit dobře a šťastně. 
Víme, jak to v domo−
vech pro seniory
chodí (ne všude) a
rozhodně nepatříme
do kategorie, kde je
vše časově dané a
kde chybí empatie.
Individuální přístup
ke každému je naše priorita. Náš záměr
je, aby se zde lidé cítili opravdu dobře a
aby si uvědomili, že život může být i ve
stáří plný lásky, legrace a pohody.
Již při založení nového domova jsme
chtěli především nabídnout klidné, pří−
jemné bydlení s velkým pocitem bezpe−
čí, bez starostí a napětí, které je tak běž−

né především v současném městském
prostředí. Každý ze seniorů bydlí v gar−
soniéře nebo ve dvoupokojovém bytě,
má svůj vlastní domov a zajištěné sou−
kromí, vše samozřejmě s kompletním

sociálním zařízením. Ze všech pokojů je
krásný výhled na jih a na celý areál. Po−
kud chce, může se zapojit do různých
aktivit, ale do ničeho není nucen, je jen
na něm, s kým se bude stýkat a jak

často. Přesto tu není nikdo, kdo by se
stranil ostatních. Často od našich se−
niorů slyšíme, že jsme jejich velká rodi−
na, dokonce, že nebýt nás, nikoho už
by neměli. Vzpomínám při tom vždy na
svého tatínka, o kterého jsme se také
tady starali a zpříjemnili mu tak poslední
roky jeho života.“

„Náš areál leží v nádherném prostředí
v těsné blízkosti Hnačovského rybníka
na okraji lesního komplexu, který se
rozprostírá mezi městečkem Plánice a
městečkem Nalžovské Hory v Šumav−

ském předhůří. Zdejší bohatost rybníků,
říček, potoků a na druhé straně smíše−
ného lesa okolo našeho areálu způso−
buje celoročně takřka ideální vlhkost
a dostatek kyslíku v ovzduší.“

„Ubytovaní senioři považují za před−
nost našeho domova nejen umístění
areálu, ale i kvalitní stravování. Vaříme
především klasickou českou kuchyni,
na kterou byli zvyklí celý život a mají ji
nejraději,“ připomíná nám Adolf Hanou−
sek. 
Provozovatelé dbají také na zajištění
všech zdravotních služeb. „Velice se
nám osvědčila spolupráce se zdravot−
nickou organizací Advantis Medical,
která našim klientům zajišťuje veškerou
domácí zdravotnickou péči. Jejich zdra−
votní sestry sem pravidelně dojíždí a
velmi ochotně, řekla bych se srdíčkem
na dlani, velmi mile a kvalitně zajišťují
pravidelnou péči našim klientům. Když
je třeba nějaké vyšetření, berou i náběry
krve a moči. Mohou zajistit také rehabi−
litaci po úrazech nebo po operacích.
Moc chceme také poděkovat MUDr. Ji−
římu Kloudovi, lékaři z Plánice, který
skvěle a s velkým zájmem pečuje o na−
še klienty i v této těžké době,“ ujišťuje
nás paní Renata Hanousková. Zajištěny
jsou i pravidelné prohlídky u zubaře.
Novinkou pro případ nouze je i vlastní
nově zakoupený defibrilátor.             (pi)

Život velké rodiny v Domově pro seniory
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I. Domnívám se, že Vás ne−
překvapím, ale pro jistotu a
pro pořádek to zmíním. V pří−
padě smluvního převodu
vlastnického práva k nemo−
vité věci zákon vyžaduje pro
takové jednání písemnou
formu. Tím zákonem je ob−
čanský zákoník, tj. zákon č.
89/2012 Sb.
Písemnou formu tedy musí
mít jak právní jednání (smlou−
va), na základě kterého do−
chází ke smluvnímu převodu
vlastnického práva nemovi−
tosti za finanční plnění (tj.
kupní smlouva), tak právní
jednání (smlouva), na zákla−
dě kterého dochází ke smluv−
nímu převodu vlastnického
práva nemovitosti za jinou ne−
movitost (tj. směnná smlou−
va) a samozřejmě i právní
jednání (smlouva) o převodu
vlastnického práva k nemovi−
tosti bezúplatné povahy (tedy
darovací smlouva). 
Zákon písemnou formu vyža−
duje i pro další právní jednání,
kterými se zřizuje nebo převá−
dí jiné věcné právo k nemovi−
té věci (než−li je právo vlas−
tnické, např. u smlouvy o zří−
zení věcného břemene), ja−
kož i pro právní jednání, kte−

rým se takové věcné právo
mění nebo ruší. Neexistence
písemné formy způsobuje ne−
platnost takového právního
jednání.
K platnosti právního jednání
učiněného v písemné formě
se vyžaduje podpis jednají−
cího. Jedná−li se o více osob
v právním jednání, kterým se
zřizuje nebo převádí věcné
právo k nemovité věci, anebo
kterým se takové právo mění
nebo ruší, musí být jejich
projevy na jedné listině. Po−
kud to tedy shrnu z hlediska
formy, tak kupní smlouva
o převodu vlastnického práva
k nemovité věci musí být vy−
hotovena  v písemné formě
(datována a podepsána jed−
najícími osobami) a to na jed−
né společné listině.
II. K Vašemu dotazu, zda je
nutné, aby kupní smlouva by−
la vyhotovena advokátem,
notářem, sděluji, že nikoliv.
Pokud tedy máte možnosti a
schopnosti, nic nebrání tomu,
abyste si návrh kupní smlou−
vy vypracovali sami či za po−
moci kohokoliv jiného. V pří−
padě jednodušších převodů a
v dnešní době, kdy je internet
dostupný široké vrstvě obyva−

telstva, si dokáži představit,
že nějaké použitelné vzory
kupních smluv se dají na

internetu dohledat a
podle nich přizpů−
sobit přípravu své
konkrétní smlouvy.
V žádném případě
to však nedoporu−
čuji (jen to uvádím
jako alternativu),
vždy je dle mého
názoru vhodnější a
jistější vyhledat

k přípravě takové smlouvy
odbornou právní pomoc. Pro−
dej (koupě) nemovitosti není
totiž pro drtivou většinu veřej−
nosti běžnou, každodenní zá−
ležitostí.  
III. Náležitou péči byste však
měli věnovat obsahu samo−
tné kupní smlouvy. Ta by mě−
la v prvé řadě obsahovat iden−
tifikaci jednajících osob (pro−
dávajícího a kupujícího), dále
by měla obsahovat správné
označení nemovitosti, která je
předmětem prodeje, dále ne−
smí chybět samotný smluvní
konsesnus jednajících osob
(ujednání o tom, že prodávají−
cí kupujícímu nemovitost pro−
dává a kupující ji od prodáva−
jícího kupuje), ujednání o výši
kupní ceny, splatnosti kupní
ceny a způsobu jejího zapla−
cení. Nezapomeňte v závěru
smlouvy na uvedení místa a
data uzavření smlouvy.
O podpisu kupní smlouvy
jsem již mluvil shora, pouze
upozorním na to, že minimál−
ně na jednom vyhotovení kup−
ní smlouvy si nechte Vaše
podpisy úředně ověřit a toto
vyhotovení spolu s návrhem
na vklad do katastru nemovi−
tostí dodejte příslušnému ka−
tastrálnímu úřadu – pracoviš−
ti). To jsou podle mého mini−
mální obsahové náležitosti,
které by každá kupní smlouva
měla mít, ale může samozřej−
mě obsahovat i mnohá další

smluvní ujednání (právě proto
doporučuji svěřit její vyhoto−
vení odborníkovi).  
IV. Občanský zákoník a stejně
tak ani žádný jiný právní před−
pis neukládá povinnost, jak
by měla kupní smlouva vypa−
dat co do formy písma (může
být klidně sepsána rukou, ne−
bo na starém psacím stroji,
dnes již převážně na počítači
či jiném obdobném zařízení).
Tím pádem je logické, že ne−
mohou existovat ani žádná
pravidla co do druhu písma,
jeho velikosti apod. Nejsou
ani žádná pravidla, pokud jde
o rozčlenění textu kupní
smlouvy. Smlouva tedy může
být v podobě obyčejného
souvislého textu, nemusí být
v ní obsažen ani žádný odkaz
na paragraf zákona. Samo−
zřejmě, že z hlediska přehled−
nosti (úpravy textu kupní
smlouvy) je vhodnější text
smlouvy rozčlenit do článků a
ty ještě do odstavců, popř.
bodů. V případě, že využijete
právních služeb, většinou
v textu kupní smlouvy nalez−
nete i nějaký ten paragraf (te−
dy odkaz na konkrétní usta−
novení právního předpisu).
V. Počet vyhotovení kupní
smlouvy by měl být minimál−
ně o jeden vyšší, než−li je po−
čet jednajících osob. Každý
z účastníků by měl obdržet
jedno vyhotovení kupní
smlouvy a jedno zbylé vyho−
tovení je určeno k dodání do
katastru nemovitostí.
VI. Vyhotovením a podepsá−
ním kupní smlouvy však ještě
daný případ nekončí. Nezbyt−
né je vyplnit na příslušném
formuláři návrh na vklad vlas−
tnického práva do katastru
nemovitostí a tento návrh
spolu s jedním vyhotovením
uzavřené kupní smlouvy do−
dat na příslušný katastrální
úřad – pracoviště a zaplatit
zde správní poplatek.

Chtěl jsem se zep−
tat, zda si smlouvu
na prodej své ne−
movitosti mohu
připravit sám, či

zda je nutné využít k tomu služeb advokáta ne−
bo notáře? Pokud si ji budu moci připravit
sám, tak bych chtěl vědět, zda platí nějaká pra−
vidla pro samotný obsah kupní smlouvy a její
formu? Platí nějaká pravidla, co se týká úpravy
kupní smlouvy a jejího rozčlenění (myslím tím,
zda je např. předepsaný nějaký typ písma, jeho velikost
a zda může být sepsána jako souvislý text, nebo zda
musí být článkovaná, zda musí být odkaz na konkrétní
paragrafy zákona)?

Odpovídá advokát
JUDr. Miroslav Mlčák 
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Každý, kdo někdy stavěl dům
nebo třeba jen malou chatku,
nebo garáž, dobře ví, jak ná−
ročná a důležitá při výstavbě
je správná stropní konstrukce.
Také ví, jak důležité je použít
tu správnou technologii a sta−
vební konstrukci, aby strop
plnil nejen estetickou funk−
ci, ale společně se stěnami
tvořil kompaktní celek a za−
jistil tak dostatečnou tuhost
stavby. 
O jedné moderní a úspěšné
metodě výstavby stropů jsme
si povídali s jejím dodavate−
lem, majitelem firmy KUBA−
BETON, panem Jakubem
Maglovským z Nýrska.
„Naše stropní panely jsou
stavební systém určený pro
řešení vodorovných kon−
strukcí, tedy hlavně stropů,
balkónů a schodišť. Předpja−
té dutinové stropní panely
mají vysokou únosnost, po−

žární odolnost a umožňují pře−
klenout velké rozpony mezi nos−
nými konstrukcemi stavby.“
n Jak se to dříve dělávalo?
„Vybudovat bezpečné a kvalitní
stropní, schodišťové a balkóno−
vé nosné konstrukce je časově,

organizačně a finančně nároč−
né. Existují různé možnosti, jak
vyrobit stropy z betonu. Buď ze
staveništního betonu přímo na
staveništi, nebo za dokonale
příznivých podmínek ve výrob−
ním závodě. V prvním případě

běžných stropů ze železobeto−
nu musí být celá plocha stropu
podepřena, obedněna, vyztu−
žena a vybetonována. Tento
způsob je náročný na čas a sa−
mozřejmě zde hraje velkou roli
finanční zátěž. Přímo na stave−
ništi navíc nelze vyrábět vysoce
výkonné druhy betonu, jaké se
používají při výrobě prefabriko−
vaných dílů ve výrobním závo−
dě. Vždy je tam nutné uzavřít
kompromis mezi ztrátou vlh−
kosti, zráním betonu (technolo−
gickou pauzou) a povětrnostní−
mi podmínkami. Dlouho trvající
doba zrání betonu brání plynu−
lému průběhu dalších činností
na stavbě.“
n Co je hlavní předností va−
šich stropních panelů?
„Strop prefabrikovaný v továrně
zaručuje konstantní kvalitu a do
značné míry odstraňuje závis−
lost doby stavby na počasí. Pro
vás to znamená: žádné náklady
na bednění a s tím související
čas, žádné podpěry a přede−
vším žádná stavební vlhkost,
protože náš strop je dodán su−
chý a ve správný čas k vám na
staveniště. Vzhledem k tomu, že
technologie výroby se neustále
zdokonaluje, vyhovuje náš strop
i nejpřísnějším statickým  4

Váš strop může být pevný,
lehký a rychle postavený



19Rozhled 3/2021

4 nárokům – např. z hlediska
užitečných zatížení, rozpětí a
protipožární ochrany. Stropy
z prefabrikovaných betonových
dílců jsou díky propracovanému
systému montáže poměrně
rychle namontovány a jsou
okamžitě zatížitelné a pochozí.“
n Je váš stavební systém ur−
čen pro každou stavbu?
„Naše stropní dílce jsou moder−
ním řešením všech vodorov−
ných nosných konstrukcí. Sys−
tém dodáváme od technického
návrhu přes výrobu konstrukč−
ních prvků, dopravu až po mon−
táž. Dokážeme uspokojit potře−
by každého stavebníka v nej−
kratším možném čase a nejvyš−
ší kvalitě. Můžeme také vyzdvih−
nout jejich vlastnosti, jako je
především požární odolnost a
vysoká únosnost. 
Dále je nutno podotknout, že
naše stropní dílce umožňují pře−
klenutí velké vzdálenosti mezi
nosnými konstrukcemi stavby, a
to až do 18 metrů. Další výho−
dou, na kterou bych chtěl upo−
zornit, je rychlost montáže. Za
pouhé 2–3 hodiny je strop kla−
sického rodinného domku plně
položený, pochozí a nosný. Du−
tiny v panelech mohou být v pří−
padě potřeby optimálně využity
jako napájecí a kabelové kanály,
aniž by to negativně ovlivnilo
statiku stropu. Na přání lze reali−
zovat individuální prostupy po−
dle potřeby stavby. Náš strop

přesvědčuje nejlepšími hodno−
tami.
Náš stropní systém nejsou
pouze betonové panely. Ale dí−
ky komplexním službám, které
ke každé zakázce poskytujeme,
získávají zákazníci vysokou zá−
ruku kvality.
Stropní systém z přepjatých
panelů se uplatňuje v bytové vý−
stavbě se značně členitými pů−
dorysy, při výstavbě rodinných
domů, řadových a bytových do−
mů, v průmyslových a zeměděl−
ských objektech, ale i drobných
stavbách jako jsou garáže nebo
dílny. Možností, kde se dají stro−
py a schodiště vyprojektované,
vyrobené a postavené v rámci
našeho systému využít, je
opravdu mnoho.
Naše stropní panely a schodiš−
tě jsme jen v letech 2019 a 2020
montovali v řadových rodinných
domcích v Dobřanech v lokalitě
Malá Strana, v řadových rodin−
ných domcích v Domažlicích
v lokalitě Na Bábě, v novém by−
tovém domě v Klatovech, v no−
vých rodinných domech v Brní−
řově, v Kyšicích a Letkově, ale
uplatnili se i při přestavbě rodin−
ného domu v historickém jádru
Domažlic. 
Rád každému, kdo o náš mo−
derní stropní systém bude mít
zájem, osobně vše ještě po−
drobněji přiblížím a provedu
předběžnou kalkulaci nákladů.“        

(kr)
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Právě špičkový nejmodernější vyso−
ce účinný kapalinový chromatograf
byl jedním z  důvodů, proč jsme se
setkali s Mgr. Jiřím Míkou. V České
republice je zhruba jen 20 těchto
přístrojů.
Pane magistře, jaký význam pro vaši
laboratoř má právě tento přístroj.
Pro naši laboratoř je to obrovský
úspěch, že jsme získali kapalinový
chromatograf s  hmotností detekcí té
nejvyšší kategorie. Pomocí něho jsme
schopni provádět analýzu kontaminu−
jících látek ve vodách, potravinách a
tak dále. Například dříve jsme mohli
ve vodě analyzovat 40 pesticidů, nyní
160. Podstatně se zkrátila i doba ana−
lýzy a to z 2 hodin na 20 minut.
Otevřeli se vám nové možnosti?
Přesně tak. Můžeme analyzovat perf−
luoroalkylované sloučeniny, které
jsou analogií DDT z dřívějších zátěží.
V  současné době jsou to prakticky
teflon, teflonové těsnění a fluorované
sloučeniny. Jsou všude, na nádobí,
jsou součástí hasících pěn, v teflono−
vém nádobí. Tyto sloučeniny se po−
stupně uvolňují a putují do odpadních
vod a zamořují okolí. Jsou prakticky
„neodbouratelné“, jako už zmiňované
DDT. Právě na našem novém zařízení
se dají dobře stanovit. Například do−
staneme vzorek kuchyňského nádobí

a zjistíme, zda se z  něho neuvolňují
tyto sloučeniny.
A co potraviny?
To je další segment naší služby díky
novému přístroji. Zjistíme, v  jakém
množství obsahují pesticidy. Jestli
nám někdo dodá špenát, mrkev, jabl−
ka, tak mu sdělíme, zda obsahují pes−
ticidy. Tato analýza jde napříč všemi

druhy potravin rostlinného původu. Je
to věc pro nás úplně nová, o to však
zajímavější. Našim cílem je to dále
rozvíjet. Teď provádíme analýzu v roz−
sahu 300 pesticidů v  potravinách a
naším cílem je číslo 700. Souvisí to
s tím, že se k nám dovážejí věci z nej−
různějších míst světa, například z Čí−
ny, a tam může být problém.
Také kontrolujete biopotraviny?
Ano, zákazníci posílají k analýze bio−
potraviny a v této souvislosti mám do−
brou zprávu. Z výsledků, které máme
k  dispozici, mohu říci, že jsou to
opravdu biopotraviny bez pesticidů.
Potraviny jsou strašně zajímavá a ob−
sáhlá věc.
Jako například?
Nyní jsme schopni stanovovat i alka−
loidy přírodního původu v  potravi−
nách. Je to především pro bylinné

směsi. Tyto látky si rostliny vyrábějí
samy. Když jsou ve velkém stresu, tak
si je začnou vyrábět ve velkém množ−
ství, aby se ubránily škůdcům. 
Jak to souvisí s bylinnou směsí?
Když se připravují bylinné směsi na
čaje, tak se do nich přidávají různé by−
linky, které v sobě nesou buď přiroze−
né, nebo stresem vytvořené alkaloidy.

Nebo se do směsi přidávají i byliny,
které tam nepatří. Například podběl a
jemu podobné, který obsahuje poměr−
ně hodně alkaloidů. Jsou to v podstatě
jedy, které si rostlina vyrábí na svoji
ochranu proti škůdcům. Některé jsou
přímo toxické a mohou negativně pů−
sobit na játra nebo ledviny. Tyto látky
jsme také schopni stanovit.
Existuje rostlina, která je doslova
narvaná alkaloidy?
Je to kostival a shodou okolností prá−
vě tyto alkaloidy jsou jednou z těch lá−
tek, které pomáhají léčit. Ale pozor.
Nejrůznější tinktury nebo mazání
z  kostivalu lze používat jen zevně.
Kostival je uznávaná léčivá rostlina,
ale pouze jen na zevní užívání – tedy
mazání. Pak absorpce alkaloidů do
krevného řečiště je minimální. 
Náš rozhovor, pane magistře, nyní

zaměříme na rozbor vody, který je
pro tuto dobu také aktuální.
Právě v tomto období k nám přicházejí
lidé, kteří mají svoje studně, chalupáři
a další zájemci, abychom jim udělali
rozbor vody. Mnozí z nich se pravidel−
ně po roce vracejí. Naše doporučení
je takové, že každým rokem by si měli
majitelé studní nechat zkontrolovat

vodu, aby věděli, co pijí.
Z hlediska chemie se vo−
da moc nemění. Jestliže
voda ve studni obsahuje
dusičnany, tak se dá
předpokládat, že tam bu−
dou za pět i deset let, po−
kud se někde nezmění
hydrogeologické poměry.
Ovšem zcela jiná věc je
mikrobiologie, která se
může velmi rychle změnit.
Stačí, když nemáte dobře
zabezpečenou studni a
nějakým otvorem se vám
do ní dostane například
hlodavec. Navíc poslední
roky jsou poměrně teplej−
ší a na teplotě podzem−
ních vod je to znát. Teplo−
ta šla nahoru a každá de−
setina stupně navíc zjed−
nodušuje mikrobiální kon−

taminaci. Jestliže se někomu něco ne−
zdá na jeho vodě ze studně, měl by si
ji nechat zkontrolovat. Cena rozboru
vody včetně DPH u nás stojí 891 Kč. 
Kde vás mohou zájemci o vaše služ−
by navštívit?
Kromě Klatov jsme navázali spoluprá−
ci s lékárnou Panacea v Horažďovi−
cích (Blatenská 322) a v ní nabízíme
pro tento region rozbor pitné vody.
Spolupráce je perfektní. V lékárně do−
stanete připravené tašky s lahvičkami
a podrobným návodem na odběr vo−
dy. Vzorky přineste zpět do lékárny.
Naše hygienická laboratoř si vzorky
převezme a ještě ten samý den prove−
deme jejich rozbor. Ideální je zpraco−
vat vzorky vody do 24 hodin od sa−
motného odběru. Stejně tak funguje
naše spolupráce s  lékárnou v Sušici
na náměstí.                                   (re)

„Díky novému kapalinovému 
chromatografu jsme udělali velký 
skok dopředu v náročných analýzách.“

Vedoucí Hygienické laboratoře v Klatovech Mgr. Jiří Míka říká:

Vedoucí Hygienické laboratoře v Klatovech Mgr. Jiří Míka nám ukazuje kapalinový chroma−
tograf, který velmi podstatně rozšířil nabídku služeb laboratoře. 
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MARANELL® – 
SUPERPŘEVISLÝ  JAHODNÍK,
který neúnavně plodí až do 
zimy, nejlahodnější jahody 
jaké si jen umíte představit

69 Kč 

SIBIŘSKÝ JILM 
neuvěřitelně rychle rostoucí 
živý plot,  
vyroste až 2 m za rok.  
Sází se cca 3 ks/m 

ODOLNÉ RŮŽE
velkokvěté, polyantky i pnoucí
– krásně vonící a celé léto 
kvetoucí růže 

od 79 Kč

RÉVA KARMEN 
vynikající a velmi odolná 
odrůda (z Ruska) extra sladké
stolní hrozny, vhodná i do  
vyšších poloh.  

149 Kč 69 Kč

IBIŠEK S OBŘÍMI
KVĚTY 
neuvěřitelně veliké květy září
do dálky, plně mrazuvzdorné,
kvetou již první rok. 

149 Kč 69 Kč

JAHODY 
VELKOPLODÉ 
velkoplodé odrůdy jahodníků
do všech oblastí. Plodí již 
několik týdnů po vysazení 

Balení 12 ks 
od 89 Kč

59 Kč

VELKOPLODÉ LÍSKY 
odrůdy s velikými plody 
a vysokou plodností, 
zrají v září. 

Balení 12 ks 
od 139 Kč

BORŮVKA AMELAN−
CHIEROVA  
nepotřebuje rašelinu, 10−15kg
z každého keře. Zcela 
mrazuvzdorná a brzy plodící.  

89 Kč

MINIKIWI ISSAI  
mrazuvzdorná samosprašná
odrůda kiwi vhodná i do našich
podmínek, plodí již 2. rokem 

149 Kč

MALINÍK WILLAMET−
TE
největší maliny, velmi odolné
a úrodné sazenice, 
netrpí chorobami ani škůdci 

69 Kč

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ 
velmi rané, téměř beztrnné 
nebo i sladké odrůdy, 
plody mají skvělé léčivé účinky
a mnoho vitamínů

INDIÁNSKÁ BORŮVKA
VICKY 
nádherné sněhobílé květy 
a velmi sladké a chutné plody,
opravdová nádhera 

149 Kč 69 Kč149 Kč

ČERNÝ JEŘÁB –
ARONIE SLADKOPLODÁ
nenáročný keř, bohatě plodící
v každé zahradě, plody plné 
vitamínů a antioxidantů.

149 Kč

ČERNÝ MALINÍK –
BLACK JEWEL  
bujně rostoucí a bohatě plodící
maliník s temně černými 
sladkými plody

99 Kč od 149 Kč

NOVINKA

Zasíláme i na dobírku poštou. 
Ovocné stromky se expedují samostatně. 
Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme 
katalog návodů na pěstování.

Ovocné stromky a keře, 
sadba jahod a růží, 
sazenice révy atd… 

OD NÁS TO ROSTE

Objednávky přijímáme telefonicky nebo přes e−shop.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 

514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225, 601534767

e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

SUPERCENA

AKCE

ČERVENÝ RYBÍZ JONK−
HEER
keřový, velmi raný 
s vynikajícími plody na přímý
konzum i zpracování  

MEDVĚDÍ ČESNEK  
vynikající léčivka používaná
již po staletí, roste v každé 
zahradě, nevymrzá

POSCHOĎOVÁ 
CIBULE
sibiřská cibule, kterou můžete
sklízet i v zimě. 
Cibulky mají vynikající chuť

JAHODY 
STÁLEPLODÍCÍ   
od června až do zimy 
opakovaně přinášejí záplavu
chutných plodů.   

OVOCNÉ STROMKY
sloupovité i klasické – jabloně,
hrušně, meruňky, broskvoně,
nektarinky, třešně, višně  
a skvělé NOVINKY  

FÍKOVNÍK DOTATO     
velmi oblíbená a odolná 
odrůda, i u nás spolehlivě 
plodící slaďoučké fíky. 

Balení 10 ks
149 Kč  

NOVINKY
1 ks od 89 Kč
1 pár samec
+ samice od 188 Kč

SUPERCENA



OTÁZKA: Vláda prodloužila
lhůtu pro podání přiznání k da−
ni z nemovitosti?

ODPOVĚĎ: Jestliže jste v mi−
nulém roce získali nemovitost –
ať již koupí, darem nebo dědě−
ním, je třeba se do konce března
přihlásit speciálním daňovým při−
znáním k dani z nemovitých věcí.
Zákonem stanovený termín 31.
ledna byl dnes Vládou ČR posu−
nut o dva měsíce, do 31. března
2021.

Co je předmětem daně 
z nemovitosti
Daň z nemovitosti se platí každo−
ročně a platí ji každý, kdo vlastní
jakoukoli nemovitost – byt, dům,
pozemek, pole, zahradu. Neplatí
se pouze za pozemky zastavěné
zdanitelnými stavbami v rozsahu
zastavěné plochy těchto staveb,
lesní pozemky, na nichž se na−
cházejí lesy ochranné a lesy
zvláštního určení, pozemky, které
jsou vodní plochou s výjimkou
rybníků sloužících k intenzivnímu
a průmyslovému chovu ryb a po−
zemky určené pro obranu České
republiky. 

Kdo musí podat daňové 
přiznání
Musí to být všichni, kteří zakoupili
v předcházejícím roce nemovi−
tost. Dále každý, kdo svoji nemo−
vitost výrazněji změnil, a tím zvět−
šil výměru nemovitosti například
přestavbou, přístavbou a podo−
bně. Také je třeba podat nové
daňové přiznání, pokud došlo ke
změně typu pozemku. Například
se z orné půdy stal stavební po−

zemek apod. Nové daňové při−
znání musí podat i ti poplatníci,
kteří v rámci jednoho kraje pro−
dali nemovitost, ale další nemovi−
té věci v daném kraji stále vlastní.
Pokud jste se stali spoluvlastníky
nemovité věci, stačí, aby přiznání
k dani podal jeden ze spoluvlas−
tníků jako zástupce za všechny.
Pokud se spoluvlastníci nedo−
hodnou, musí podat každý daňo−
vé přiznání za svůj spoluvlastnic−
ký podíl. Také ti, kteří nemovitost
v uplynulém roce prodali, musí
splnit svou povinnost a oznámit
příslušnému úřadu finanční sprá−
vy, že jim převodem nemovitosti
zanikla povinnost daň platit. 

Rozhodný den pro podání
daňového přiznání a vznik
poplatníka
Rozhodným dnem pro vznik

povinnosti platit daňové přiznání
je ten, kdy byl podán návrh na
vklad na katastrální úřad. K to−
muto datu je nový vlastník za−
psán do katastru. Pokud byl te−
dy podán návrh na vklad v před−
cházejícím roce a v tomtéž roce
byl nový vlastník zapsán, je tře−
ba daňové přiznání podat do 31.
ledna následujícího roku.
Ovšem vyjma roku letošního,
kdy byl termín posunut na 31.
března 2021. Pokud byl zápis

proveden až v novém roce, je
lhůta pro podání daňového při−
znání prodloužena do konce tře−
tího měsíce následujícího po
měsíci, v němž byl vklad vlas−
tnického práva zapsán. Jestliže
tedy oznámení o vkladu přijde
třeba 30. ledna, lhůta pro podání
daňového přiznání je 30. duben.
Zdaňovacím obdobím je kalen−
dářní rok. Proto nezáleží na tom,
kdy byla v průběhu roku nemo−
vitost nabyta do vlastnictví. Nový
vlastník se stává daňovým po−
platníkem s počátkem nového
kalendářního roku. 

Jak a komu se daňové
přiznání podává
Na přiznání k dani z nemovitosti
existuje příslušný formulář, který
je možné vyplnit buď on−line na
stránkách finanční správy, nebo
si jej stáhnout ve formátu PDF.
Ten lze doručit osobně, poštou
nebo elektronicky. Pokud má po−
platník datovou schránku, je povi−
nen doručit přiznání touto for−
mou. Pro oznámení zániku povin−
nosti platit daň žádný formulář
neexistuje. Stačí to oznámit dopi−
sem. Daňové přiznání se ode−
vzdává finančnímu úřadu, v jehož
kraji nemovitost
leží. Pokud vlas−
tníte více nemo−
vitostí v jed nom
kraji, finanční
úřad vyměří cel−
kovou daň. Vlas−
tníci, kteří získali
během uplynulé−
ho roku nemovi−
tosti v různých
krajích, musí po−
dat přiznání k da−
ni z nemovitosti
v každém kraji
samostatně. 

Jak a kdy daň zaplatit 
Daň se neplatí spolu s podáním
daňového přiznání. V případě,
že jste podali daň osobně nebo
poštou, počkejte, až vám přijde
složenka, na níž bude přesná
částka vyměřená finančním úřa−
dem. Pokud jste použili elektro−
nický formulář, daň se vypočítá
automaticky po zadání přísluš−
ných údajů. I tak přijde od fi−
nančního úřadu složenka, a to
nejpozději 25. května. Nepře−
sáhne−li roční daň částku 5.000
Kč, je splatná najednou do 31.
května. Ke stejnému datu lze
daň z nemovitých věcí zaplatit
najednou i při vyšší částce. Také
je však možné při vyšší částce
platbu rozložit do dvou splátek.
První je splatná do konce květ−
na, druhá pak do 30. listopadu.
V následujících letech již daňové
přiznání nebudete podávat, ale
pouze vyčkáte na výzvu finanč−
ního úřadu (resp. dodání složen−
ky) pro úhradu daně. V letošním
roce finanční správa doporuču−
je, aby poplatníci s ohledem na
složitou epidemiologickou situa−
ci omezili osobní kontakt se
správcem daně a využili přede−
vším elektronickou formu podá−
ní. V případě konkrétních dotazů
a problémů s vyplněním daňo−
vého přiznání jsou také zřízeny
nové infolinky. 

Ptáte se..

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

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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Nečekané odvolání Pavla Ha−
ise a Václava Rady z pozice
úspěšných jednatelů Sušické
nemocnice a tím i změna
v nasměrování dalšího vývoje
zdravotní péče v nemocnici,
vyvolalo vlnu občanské ne−
spokojenosti, která přes pro−
testy a petice vyústila v návrh
na konání místního referen−
da. Během jednoho týdne se
podařilo zajistit více než po−

třebný počet podpisů a pří−
pravný výbor referenda podal
dne 11. 11. 2020 na Městský
úřad Sušice návrh na jeho
konání.
Nyní k takovému, historicky
prvnímu, místnímu referendu
směřují i občané města Sušice.
Otázky, ve kterých by měli ob−
čané na území Sušice rozho−
dovat, se přímo týkají poskyto−

vání akutní lůžkové péče v su−
šické nemocnici a výstavby no−
vé sportovní haly. 
V současné době Sušická ne−
mocnice poskytuje akutní péči
pouze na interně, a to jen
z části své kapacity, a na JIP.
Chirurgické lůžkové oddělení,
na které se podařilo bývalým
jednatelům zpět získat registra−
ce a které bylo znovu otevřeno
začátkem ledna 2020, je od říj−

na 2020 opět uzavřeno. Zastu−
pitelé města Sušice v prosin−
ci roku 2019 schválili a vede−
ní města doporučili variantu
poskytování péče v Sušické
nemocnici ve třech akutních
lůžkových odděleních (chi−
rurgie, interna a JIP), kom−
plementu (RTG, SONO, CT
a laboratoř) a lůžkách ná−
sledné péče. Pod vedením

dnes již bývalých jednatelů
se tímto směrem nemocnice
vydala. Jejich náhlým odvolá−
ním však nastal zvrat a bu−
doucnost nemocnice je nyní

nejistá. Proto vznikl návrh na
místní referendum. 
V otázce „Chcete, aby město
Sušice aktivně podporovalo
zdravotní péči v rozsahu: lůžko−
vá interna, lůžková chirurgie, JIP,
následná péče, ambulance,
komplement (RTG, SONO, labo−
ratoř), včetně pořízení CT pří−
stroje v Sušické nemocnici?“ se
tak občané mohou rozhodnout,
jakou podobu nemocnice chtějí.
Podstatou je snaha o stabilizaci
akutní lůžkové péče nejen pro
občany Sušice, ale i celé spádo−
vé oblasti
Naproti tomu výstavbu velké
sportovní haly za více než 130
milionů korun považuje příprav−
ný výbor v této epidemiologicky

nepříznivé době za zbytnou in−
vestici, která by se měla mini−
málně o dva roky odložit, aby
nezatížila městský rozpočet tře−
ba i na úkor poskytované péče
v nemocnici. 
Podaný návrh na vyhlášení re−
ferenda je od data podání v če−
kací fázi. Během nouzového sta−
vu, který začal dne 5. 10. 2020,
jsou všechny lhůty spojené
s kontrolou bezvadnosti návrhu
a vyhlášením referenda přeruše−
ny. Po skončení nouzového sta−

vu tak přijde na řadu 15denní
lhůta pro kontrolu návrhu měst−
ským úřadem a pokud bude vše
v pořádku, musí zastupitelstvo
města referendum do devade−
sáti dní vyhlásit. Výsledek refe−
renda bude pro místní politiky
závazný.
Ukazuje se, že nynější situace
a budoucnost nemocnice ne−
ní mnoha obyvatelům města
lhostejná. Proto je důležité,
aby v den vyhlášení referenda
přišli oprávnění sušičtí voliči
k urnám a sdělili politikům
svůj názor. Pokud nebude re−
ferendum úspěšné, vloží lidé
svoje zdraví pouze do rukou
politiků, což se v minulosti již
opakovaně neosvědčilo.   (rb)

REFERENDUM je jedna z forem přímé demokracie. V tomto
všelidovém hlasování voliči vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas
s předloženým řešením problému. Stejně jako většina států
světa se i Česká republika hlásí k demokratickým hodnotám a
za demokratický stát se považuje takový stát, ve kterém je hlav−
ním zdrojem moci právě lid. 
Z historického hlediska umožnil konat první místní referendum
po pádu komunistického režimu zákon z července roku 1992,
díky kterému byla do ústavy Československa zahrnuta ustano−
vení, jež dávala lidem možnost zapojovat se do rozhodování
místní samosprávy prostřednictvím lokálních hlasování. Místní
referenda jsou tak významnými nástroji, s jejichž pomocí
mohou občané ovlivnit rozhodování ve svém vlastním pro−
středí v období mezi místními volbami.

Historicky první místní
referendum v Sušici



Není to tak dávno, co se ke mně do−
staly vzpomínky od mého kamaráda,
bývalého pplk. Ing. Ladislava Hobzy,
vojenského veterána žijícího v Plzni.
Jak jeho vzpomínky souvisejí s udá−

lostí, která se stala před 23 lety?
Ing. Ladislav Hobza mi nejdříve sdě−
lil několik životních momentů ze své−
ho života.
„Narodil jsem se v Suchém Vrbném –
dnes je to městská čtvrť Českých Bu−
dějovic. Později se naše rodina pře−
stěhovala do Českého Krumlova, kde
můj tatínek byl ředitelem Obchodní
akademie. S příchodem nových po−
řádků v padesátých letech minulého
století se znelíbil „vrchnosti“ a byl
z ředitelského postu odvolán s tím, že

mu postačí být běžným šumavským
učitelem. Této neopodstatněné změně
se vyhnul tím, že se naše rodina pře−
stěhovala do Klatov a já zde začal stu−
dovat gymnázium,“ zavzpomínal můj

kamarád Ladislav
Hobza. Dnes žije
v Plzni, ale na Kla−
tovy nedá dopustit,
o čemž mě záhy
přesvědčil.
„Karle, nebudeš mi
věřit, ale koupil
jsem si v Klatovech
hrob a nechal do
něho převézt ostat−
ky mých rodičů
z Moravy, kam kan−
torsky doputovali.
Chci být také po−

chován v Klatovech – tady jsou mé
kořeny,“ svěřil se mi s úsměvem a po−
kračoval. 

„V Plzni se mi stal ka−
marádem bývalý major
letec Miroslav Holak,
který dříve sloužil v Plz−

ni−Líních jako velitel stíhací „stresové
letky“ a později byl převelen do Če−
ských Budějovic.“
A právě o něm stíhacím letci majoru
Miroslavu Holakovi mi Ing. Hobza vy−
právěl příběh starý 23 let.
„Bylo 8. června 1998, 9 hodin 29 mi−
nut, kdy nad Českými Budějovicemi
zaburácely motory dvou stíhaček MiG−
21, které se vracely z Pardubic na své
domovské letiště. Připravovali se k při−
stávacímu manévru, když ve výšce
600 metrů nad zemí oba stroje vletěly
do mraků a ztratily mezi sebou vizuální
kontakt. Jedna ze stíhaček se snažila

situaci vyřešit tím, že po vzájemné
radiokomunikaci (i s věží letiště) přida−
la plyn a chtěla se od druhé vzdálit na
bezpečnou vzdálenost. Předtím letěly
ve formaci křídlo na křídlo, vedle sebe.
Při tomto manévru obě stíhačky o se−
be lehce ťukly, čímž se pilot prvého

stroje dostal do nekontrolovatelné ro−
tace a měl co dělat se katapultáží za−
chránit. Stroj dopadl nedaleko rozesta−
věného rodinného domku právě v Su−
chém Vrbném. Druhý stroj pilotovaný
zmíněným Miroslavem Holakem, který
se také katapultoval, spadl na sídliště
Vltava v Českých Budějovicích. Kata−
pultáž z této stíhačky MiG−21 byla o to
složitější, že zde byl v kabině kromě pi−
lota ještě „černý pasažér“ – mechanik,
který se vracel na své mateřské letiště,
byť proti předpisům. V kabině letadla
měl být jen pilot! Světe div se, všichni
členové osádky obou letadel přežili,
byť se středně těžkými zraněními. 
To na zemi po dopadu druhého letad−
la, těsně u panelového domu a parko−
viště, byla situace nadmíru horší.
Všechno pohltily nenasytné plameny,
včetně přízemní části panelového do−
mu. Na místě zasahovalo skoro 20
hasičských sborů. Výsledkem bylo

celkem 17 zraněných osob a z tohoto
počtu jen jedna těžce. Všichni přežili!
Zničeno či silně poškozeno bylo 22
zde zaparkovaných osobních automo−
bilů, většina z nich shořela. 
Celkově vyčíslené škody se vyšplhaly
přes částku vyšší třiceti milionů ko−
run. Na místo neštěstí se dostavil
i tehdejší ministr obrany s velitelem
letectva i primátor města Českých Bu−
dějovic. Oba piloti stanuli před sou−
dem za trestný čin obecného ohrožení
a shodně byli odsouzeni k podmíneč−
nému odnětí svobody v trvání 20 mě−
síců a k peněžitému trestu, pro každé−
ho ve výši 50.000 Kč. 

Zpracoval dle vyprávění Karel Fořt
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Pád stíhaček na sídliště Vltava 
v Českých Budějovicích

Už za pár dní se událost stala námětem lidových vtipů:

n „Na zastávce na sídlišti Vltava se musíte rozhlédnout nejen doleva
a doprava, ale také nahoru.“

n „Inzerát: Prodám zachovalou Škodu 120 s motorem z MiG−21.“
n „Čekám na zastávce na čtrnáctku a přiletí jednadvacítka...“
n Ještě za dlouhou dobu, když se mě ptal někdo na bydliště, tak stačilo říct

„U MIGA“ a každý hned věděl, kde to je. Bydlím v paneláku hned vedle. 

Stalo se před 23 lety

Oba MiGy−21 ve skupinovém letu. 



25Rozhled 3/2021

V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však
rozhodnete, dobře zvažte, kde jej
prodáte. Je známo, že se stále vy−
skytuje v této oblasti mnoho nepo−
ctivců. Máme pro Vás tip, kde
se zaručeně nemusíte žádných
nekalých praktik obávat a navíc
získáte garanci nejvýhodnější
ceny za výkup.

Ve Zlaté Bance se můžete ne−
závazně přesvědčit. Obslouží
Vás příjemný a profesionálně
proškolený personál, který po−
skytuje bezplatné odborné po−
radenství a individuální přístup

k zákazníkovi. Prodávat můžete pou−
žívané či dokonce poškozené zlaté,
ale i stříbrné šperky. Dále je možné
zpeněžit i jiné předměty, např. stříbr−
né příbory, zlaté a stříbrné zubní ko−
runky, mince, investiční zlato i stříb−
ro. Pokud si nejste jisti, přijďte se
bezplatně informovat. Manažer nám
sdělil, že: “V současné době se cena
ryzího zlata pohybuje na Londýnské
Burze kolem 38 000,− Kč za unci.
Zákazníkům garantujeme nejlepší
výkupní ceny a profesionální a pocti−
vé jednání.” Neváhali jsme a zeptali
se při opětovné návštěvě Zlaté Ban−
ky v Plzni jedné ze zákaznic na to,
jak byla s prodejem svého zlata či

stříbra spokojena. Dozvěděli jsme
se, že se jmenuje paní  Plavcová
a do Zlaté investiční banky přišla
prodat  zlaté náušnice,  prsteny 
a řetízky, za něž nakonec získala

11200,− Kč. “Jsem moc spokojená,
ani mě nenapadlo, že můžu dostat
tolik peněz. Jednání na úrovni, ocho−
ta a slušnost to se hned tak nevidí,
mohu jenom doporučit,” říká s nad−
šením paní Plavcová.

Prodej  zlata  je  při  dnešních  ce−
nách  velmi  výhodný  způsob zno−
vuzhodnocení  peněz, tak  neváhejte
ani Vy.

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

CENA ZLATA JE STÁLE NA VRCHOLU

Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Banku.

Neváhejte a přijďte se přesvědčit 
ke skutečným odborníkům. 
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Naše vychytávka zvyšuje účinnost topení
I když se jedná o komfortní topení, tak pokud kolem topení chodíte celý tý−
den, tak vám začne vrtat hlavou, jestli by se nedalo ještě něco zlepšit. Část
tepla, které vyzařuje zadní strana topení, jsme vrátili zpět do místnosti po−
mocí tepelné izolační desky, kterou montujeme na zeď za topení (venkovní
zdivo). V této souvislosti jsme dostali nápad využít tepla, které vyzařuje za−
dní strana topení a teplo za pomoci komínového efektu vrátit zpátky do
místnosti. 

Řešení se našlo
Výsledkem naší snahy je jednoduchá a finančně nenáročná vychytávka. Jedná
se o plechový výlisek tvarově přizpůsobený přírodnímu panelu, který připevníme
na jeho zadní část, která je u zdi. Po namontování naší vychytávky jsme se
všimli velkého rozdílu v teplotním komfortu a rychlosti natápění. Prostor je rych−
leji vytopen na nastavenou teplotu, teplo je stejnoměrně rozloženo po místnosti.
Výhodou tohoto řešení je rychlejší teplo a nižší spotřeba el. energie

S kuponem vychytávka zdarma
Naši vychytávku montujeme jak pro
nové majitele topení, tak i pro ty, kteří
už naše přírodní panely mají. Stačí
nám zavolat a provedeme montáž.
Když si čtenáři vystřihnou modrý ku−
pon, který je součástí tohoto článku, a
nám ho předloží, dostanou naši vychy−
távku zdarma. Kupon platí jak pro stá−
vající, tak i pro nové naše klienty. Jen
chceme upozornit, že kupony se nes−
čítají a jejich platnost je do konce srp−
na 2021. (pi)

JSME TU STÁLE PRO VÁS
„Výhodná varianta vytápění. Vyrábíme, montujeme a provádíme záruční
i pozáruční servis. Jsme tu stále pro vás,“ vzkazují všem stávajícím i bu−
doucím klientům majitelé firmy eurotop in s.r.o. ve Kdyni na Domažlicku
Jiří Janoušek a Daniel Smolík.

Topení z přírodního kamene

PŘEDNOSTI TOPENÍ:
n Úspora energie až 18 %
oproti všem topným systémům
(dřevo, plyn, uhlí).
n Výměnou za přímotopy šetří−
me 30% nákladů za elektřinu.
n Topení lze připojit na 20hodi−
nový nízký tarif a celá domácnost
je měřena v této sazbě.
n Konstantní vlhkost v každém
místnosti 52–58%.

n Teplota v každé místnosti je
regulovatelná termostatem.
Jednoduchá a pohodlná obsluha.
n Topení lze kombinovat se
všemi topnými systémy.
n Nepřepaluje vzduch a nevíří
prach. Vhodné pro alergiky a ast−
matiky.
n Rychlá a snadná montáž,
žádné stavební úpravy.
n Záruka 14 let.

Topením z  přírodního kamene se
navždy zbavíte revizí, čištění, kon−
trol a oprav komínu. Také vás neče−
kají výměny kotle, rozvodů, vodních
radiátorů.
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Sušice je město, které je neodmysli−
telně spjato s výrobou zápalek, byť
zde už v současné době takováto vý−
roba neprobíhá. Obdobně i v historii
naší školy byli na  různých pracoviš−
tích vzděláváni a vychováváni žákyně
a žáci v řadě oborů, z nichž některé již
v  naší aktuální nabídce nenajdete.
Na druhou stranu se však otevřely

další obory, jež reagovaly na poptáv−
ku z  různých sfér na  trhu práce či
na genius loci Sušicka a Šumavy. Val−
nou většinu z nich se nám daří každo−
ročně naplnit dostačujícím počtem
žákyň a žáků, ale – jak jsme mimo−
chodem informovali i v předcházejí−
cím vydání – jsou i takové, kde je tato
situace skutečně náročná. Navzdory
tomu, že se jedná prakticky u všech
technicky zaměřených oborů o profe−
se velmi lukrativní a na trhu práce
hojně žádané, je o některé z nich pro−
jevován malý zájem. Sami jsme
mnohdy oslovováni našimi partner−
skými firmami, které nám zprostřed−
kovávají možnosti rozličného uplatně−
ní pro naše absolventky a absolventy,
čímž lze jen dokladovat, že se – co se
následného uplatnění týče – není roz−
hodně čeho obávat. Máte−li zájem se
naučit řemeslo, které vás bude živit,
bavit, bude po vás vidět plno vykona−
né práce a lidé si vás budou v mnoha
případech předcházet – pokud budete
odvádět výborné výkony – neváhejte
a informujte se u nás. Moc rádi vám
pomůžeme s rozhodnutím, který z ná−
mi nabízených oborů bude tou opti−
mální volbou právě pro vás. 😊

Školní rok 2020/2021 je značně ne−
standardní nejen pro žákyně a žáky,
nýbrž i pro vyučující, jelikož se
uskutečňuje až na několik výjimek
prakticky výhradně v  distanční for−
mě. Toto omezení je velmi limitující
i pro současné žákyně a žáky závě−
rečných ročníků základních škol,
kteří by za  normální situace mohli

navštívit školy, o  něž mají zájem,
prohlédnout si je a na cokoli se zep−
tat. Takovouto možnost vám bohu−
žel nabídnout nemůžeme, avšak
položili jsme několik otázek žákyním
a žákům vybraných oborů, které by−
chom v rámci „boje“ za jejich napl−
nění rádi podpořili. V minulém čísle
jste si mohli přečíst rozhovor se zá−
stupcem oboru zedník a dnes by−
chom vám rádi představili další
z našich učebních oborů, a sice in−
stalatéra. Oslovili jsme tudíž žáka
3.  ročníku tohoto oboru, Jiřího Rů−
žičku, a požádali ho o  zodpovězení
několika otázek.
l Jirko, kdy ses rozhodl být instala−
térem? Co bylo tím hlavním impul−
zem? 
„Mám−li být upřímný, nevěděl jsem,
co bych chtěl dělat za práci do bu−
doucna a co by mě vůbec bavilo. Pů−
vodně jsem byl půl roku na jednom
oboru, ale ten mě vůbec nechytl, tak
jsem přemýšlel o přestupu na  obor,
který by se mi líbil. Po dlouhém uva−
žování a radě od rodičů jsem změnil
zaměření na obor instalatér, ten mi při−
šel zajímavý a perspektivní 😇.“
A teď mám jasno! Neudělal jsem chy−

bu a v instalateřině hodlám i do  bu−
doucna pokračovat.
l Co v  současné době děláš? Kde
pracuješ? Co Tě na instalateřině ba−
ví a naopak, co je v tomto oboru ob−
tížné?
„V současné době jsem žákem závě−
rečného ročníku oboru instalatér a po
skončení studia bych chtěl pracovat

v  domovské instalatérské firmě.
Na  instalateřině mě baví to, že skoro
každý den jsem jinde a nedělám ne−
ustále tu samou práci. To mě na tom
baví, neboť nejsem moc typ člověka,
kterého by bavila stále tatáž práce do−
kola. Instalateřina mě opravdu chytla
a baví mě v ní, dá se říct, úplně všech−
no. Co je v tomto oboru obtížné? Těž−
ko říct, každý to vnímá jinak...“
l Máš nějaké profesní plány do bu−
doucna? Čemu by ses rád věnoval?

„Po skončení školy bych chtěl praco−
vat u již zmíněné firmy a postupem
času si třeba založit nějakou vlastní.
A co bude pak dál, se uvidí 😇.“
l Jirko, moc děkujeme za rozhovor
a přejeme Ti mnoho profesních
i osobních úspěchů do budoucna.
Kromě toho jsme od  února spustili
novou propagační akci, o  které jste
již možná slyšeli. Pakliže jste aktivní
na  sociálních sítích, určitě budeme
rádi, když budete sledovat náš školní
Instagram, kde se dozvíte mj. i o zmí−
něné akci, a to pod  hashtagem
#igornacestach! Maskotem je právě
papoušek Igor, pojmenovaný podle
známé filmové postavy z  filmu Obe−
cná škola (1991), Igora Hnízda. Ten−
to papoušek má „hnízdo“ na  naší
škole a vydává se na pravidelné vý−
pravy do  blízkého i širokého okolí,
kde zanechává naše školní placky.
Informace o  jejich umístění jsou ná−
sledně předávány v  příbězích na
školním Instagramu. Souhrnné pří−
spěvky s  nalezenými plackami se
pak objevují i na školním Facebooku.
Zájem je skutečně velký, což nás ne−
smírně těší a rovněž podněcuje k dal−
ší aktivitě. Inu, jak se říká – kdo si
hraje, nezlobí. A právě v tomto duchu
bychom rádi pokračovali v  našich
činnostech i v  dalším období a tro−
chu rozptýlili chmury, jež s  sebou
přináší tato nelehká doba. Držte se a
zůstaňte s námi. 😊

Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček

Se zápalem pro obor a tradici,
vzdělávej se u nás v Sušici…



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
vesmír ná 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 roz e běh ne 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. 

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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Držet krok s nejnovějšími odbornými
postupy, to je zásada, kterou se již
dlouhá léta snaží dodržovat vedení
firmy Šumavské zahrady. Pravidelně
obnovuje vybavení a techniku a v loň−
ském roce také zavedla novou tech−
nologii osevu trávníku. 
„Tuto moderní technologii a stroj na je−
jí aplikaci, dovezený z USA, jsme kou−
pili pro další zkvalitnění našich služeb a
proto, abychom našim zákazníkům za−
jistili, že nový trávník bude vždy perfek−
tní,“ vysvětluje vedoucí společnosti
Jan Sládek. „Často jsme se totiž setká−
vali s tím, že jsme založili nový trávník,
ale po našem odchodu se mu již nevě−
novala dostatečná následná péče a
trávník postupně usychal. Často
i proto, že se trávníky zakládají v mís−
tech, kde není dostatečný přístup k vo−
dě, nebo majitelé zahradu využívají jen
rekreačně. Hledali jsme způsob, jak
tento problém vyřešit a povedlo se to.“ 
Za hustým, sytě zeleným trávníkem,
který je ozdobou každé zahrady, se to−
tiž nemusí skrývat jen to nejdražší osi−
vo a pravidelná odborná péče, ale také
způsob jeho založení. Šumavské za−
hrady jsou vybaveny moderní techni−

kou, která jim umožňuje vedle klasicky
pokládaného travního koberce, nebo
mechanickým osevem, nabízet také
založení trávníku hydroosevem. Často
při ceně poloviční, než jaká bývá u po−
kládaného trávníku, se již za dva týdny
můžete těšit z krásného zeleného
a hustého trávníku. 
„Hydroosev je technologie, při níž se
smíchá travní osivo, mulčovací materi−
ál, fixátor, hnojivo a další přísady pro
zajištění klíčivosti a růstu trávníku s vo−
dou,“ vysvětluje pan Jan Sládek. „Vše

se musí smíchat ve
správném poměru
uvnitř speciálního
technologického zaří−
zení. Z něj se pak na
zvolenou a připrave−
nou plochu provádí
nástřik homogenní ka−
šovité suspenze. Vy−
tvořená směs drží pů−
du a osivo na jednom
místě, dokud si travní
semeno nevyžene ko−
řínky a není schopné
se na jednom místě udržet samo. Ne−
ohrozí jej deště, které za běžných pod−
mínek travní směs spláchnou do
jednoho místa. Suspenze má hygros−
kopické vlastnosti, proto se vedle toho
podílí i na zamezení rychlého vysychá−
ní půdy a v noci absorbuje vzdušnou
vlhkost a zajišťuje optimální podmínky
pro růst trávníku. Směsi pro hydroosev
lze obohatit přísadami pro urychlení klí−
čení a živinami pro kvalitnější výživu.
Výhodou je, že poměr přísad v hydroo−
sevní směsi se může měnit podle roč−
ních podmínek a zajistit tak vždy opti−
mální schopnost klíčení.
Pro zahradníka je to ideální technolo−

gie. Díky fixátoru nejsou semena vyzo−
bávaná ptáky, a i když se nový osev
nedostatečně zalévá, díky hygrosko−
pickým vlastnostem má nový trávník
mnohem větší šanci vydržet zelený
a krásný. 
Tato technologie hydroosevu je
především v USA používaná již 50 let
a to především na plochy ohrožené
erozí, na svazích u dálnic, na sjezdov−
kách, které jsou díky této technice
zpevněné i bez nutnosti používat zpev−
ňující sítě. Navíc zabraňuje prašnosti.

Hydroosev je ideální i na založení tráv−
níku v parcích, zahradách i průmyslo−
vých zónách, při osevu lyžařských
sjezdovek a sportovních areálů, zaklá−
dání trávníků na golfových hřištích, při
osevu na letištích a heliportech. Pro
svoji nenáročnost na údržbu a spoleh−
livost perfektního výsledku, ale i eko−
nomickou výhodnost, jej však Šumav−
ské zahrady doporučují na osev každé
zahrady.“ 
Šumavské zahrady také stále ještě
hledají zaměstnance pro doplnění ko−
lektivu spolupracovníků. Zájem mají
především o zahradníky a projektanta. 

(pi)

Krásný trávník v každých podmínkách



My v čachrovské škole jsme si tuto představu ujas−
nili již před třemi roky, kdy byla naše škola vybudo−
vána na zcela nových základech s příchodem nové
ředitelky a pedagogického sboru. 
Většina tradičních škol je založena pouze na pasivním
příjmu spousty informací. S informacemi je dítěti často
předáván i názor. Takže žák není nucen přemýšlet, vše
mu je „naservírováno na podnose“. Co se stane s ta−
kovým dítětem, které nedostává prostor k aktivnímu a
činnostnímu učení? Velmi brzy ztrácí motivaci, kreati−
vitu a chuť se dozvídat další věci. Pročpak by se také
snažilo, když zjistí, že ke svému vzdělávání může tak
málo přiložit ruku k dílu. Jeho úkolem je jen „našprtat“
se na test či zkoušení. Často mu chybí vnitřní motiva−
ce, nedělá to pro sebe, svou budoucnost, ale kvůli uči−
telům, rodičům, kvůli strachu ze špatných známek. 
My jsme tento tradiční způsob vzdělávání opustili. Ne−
vyvíjíme na žáky tlak, ale řadou atraktivních metod a
aktivit docilujeme, že výuka děti baví a chtějí se dovídat
více. Jsme přesvědčeni, že neexistuje nudné učivo, jen
nudný způsob vyučování. Vědomosti dále obohacuje−

me především o sociální dovednosti, které jsou pro
nás ještě důležitější. Chceme, aby si žáci uměli sami
získat potřebné informace, učit se, cítili zodpovědnost
za své vzdělávání, byli samostatní, dokázali kriticky
zhodnotit nalezené informace, uměli si na věci vytvářet
vlastní názor a uměli si ho obhájit. V neposlední řadě se
soustřeďujeme na to, aby dovedli pracovat v týmu. Až
budou jednou dospělí a pány svého času, zjistí, že tyto
dovednosti jsou velmi důležité a pomohou jim v životě
uspět.
Jak takových cílů ve škole na Čachrově dosahujeme?
Již více jak tři roky má naše škola jasnou filozofii vzdě−
lávání. Jsme v ní jednotní a stále ji zdokonalujeme a
vnášíme do ní nové prvky. V letošním školním roce se
naše základní škola rozrostla na 51 žáků, takže jsme si

mohli dovolit zrušit málotřídní systém a každý ročník
(od první do páté třídy) je vyučován samostatně. Prů−
měr deseti žáků na třídu nám dovoluje individuální pří−
stup ke každému dítěti. To se stalo velkou výhodou i při
distanční výuce. S malou školou zkrátka vzrůstá pro−
stor pro každé dítě. 
V naší škole si žáci nemohou vyučování tzv. odsedět.
Celý den jsou nosiči dění ve třídě – objevují, analyzují,
třídí, sestavují, porovnávají, diskutují, zdůvodňují svoje
názory, čtou, píší, vysvětlují. Pracují samostatně, ve
dvojicích, ve skupinkách – jak komu vyhovuje. Odpadá
strach z nezvládnutí nebo nestihnutí úkolu. Žáci se od
sebe učí navzájem. Všechny tyto činnosti spojuje pr−
vek hry. Stavíme na různorodosti metod jako je 4
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Jak by měla vypadat škola 21. století? 
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4 např. Sfumato (splývavé čtení),
Hejného metoda výuky matematiky,
metody kritického myšlení známé pod
zkratkou RWCT. Tyto a další metody se
mezi sebou prolínají, prostupují všemi
předměty a vzniká škola hrou, která děti
vede k rozvoji jejich potenciálu. 
Děti mezi sebou nesrovnáváme,
protože každý z nás je jiný a má talent
na něco jiného. Nesoutěžíme mezi se−
bou ani s nějakou imaginární normou
(to je na jedna, to je za tři). Sledujeme
vzdělávání jako proces a všímáme si
pokroků jednotlivce, tedy kde byla jeho
startovací čára a kam ve svém vzdělá−
vání došel. To učíme sledovat i děti sa−
motné technikami sebehodnocení.
Chybu chápeme jako pomocníka
v učení, jako důkaz, že se učíme. Není
třeba se jí trápit, stejně ji nezměníme,
důležité je se z ní poučit. Aby se děti
nebály chybovat (tedy učit), musí vě−
dět, že za chybu nehrozí trest (od mra−
čení učitele a posměšky spolužáků až
po pětku v žákovské). Chybovat a tedy
se efektivně učit můžeme jen v bez−
pečném prostředí. V par tnerské at−
mosféře naší školy nám děti důvěřují,
učení pro ně není stres. 
V neposlední řadě také navazujeme
přátelské vztahy s rodiči. Je pro nás dů−
ležité, aby rodiče věděli, co se ve škole
děje a důvěřovali nám. Pokud se chcete
i vy o naší škole dozvědět více, musíme
vás v této těžké covidové době odkázat
na telefon (373 705 052) či e−mail
 (reditel@skolacachrov.cz). Až přijdou
lepší časy, najdete na webu a FB školy
pozvánky na akce pro veřejnost – ote−
vřené hodiny, besedy o metodách, dny
otevřených dveří, diskuze s odborníky
na vzdělávání. 
V tuto chvíli všem přejeme pevné zdra−
ví a těšíme se na příznivější období pro
vzájemnou spolupráci. 
Markéta Kotěšovcová, ředitelka školy
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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
matu ritní 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.

e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz 

pro školní rok 2021/2022:
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n K uplatnění absolventů gastrono−
mických oborů v životě sděluje žákům
ze ZŠ a jejich rodičům Jiřina Šlaisová,
učitelka odborných gastronomických
oborů: 
„Když se setkáváme s našimi studenty
poprvé, ptáme se, zda je zajímá přípra−
va pokrmů. Jestli je to „táhne“ do ku−
chyně. Víš, jaký příbor se používá k ry−
bě a jak se připravuje kvalitní dezert?
Dokážeš určit o jaký druh zeleniny nebo
ovoce se jedná, jaké koření je zdraví
prospěšné?
V gastronomickém oboru se naučíš
nejen druhy potravin, ale i jejich složení
a výživovou hodnotu. Poznáš nové pro−
středí, práci s lidmi a kouzlo české i za−
hraniční kuchyně. Čekají tě předměty
jako technologie přípravy pokrmů, po−
traviny a výživa, stolničení i ekonomika.
Gastronomický obor není jen práce
v hospodě. Možností je mnoho, např.
lázeňství, nemocnice, závodní stravo−
vání a tak dále. Znalosti, které u nás zís−
káš, můžeš uplatnit nejen v profesním
životě, ale i v civilním. Kdo by nerad
překvapil své přátele skvělou večeří?
V době karantény jsme si, víc než kdy
dřív, uvědomili, jak je důležitá a správně
vyvážená strava. Dobře zvolený jídelní−
ček odlehčí nejen našemu zažívání, ale

i naší celkové pohodě. Obranný systém
lépe funguje a my jsme odolnější vůči
chorobám i nepřízni počasí.“
n Proč se vyučit prodavačem v sou−
časné době?
Ing. Iveta Vlčková, učitelka odborných
ekonomických předmětů, odpovídá:
„V tomto tříletém učebním oboru získáš

vědomosti a dovednosti pro celou oblast
obchodu. Právě o tento obor je v dnešní
složité době velký zájem na trhu práce
v pozicích obchodních zástupců, prodej−
ních asistentů, vedoucích prodeje. 
Studium se zaměřuje na osvojení
schopností komunikace při jednání se
zákazníky a obchodními partnery, na

znalosti zboží a jejich využití při prodeji,
příjmu, skladování, ošetřování, vysta−
vování a také aranžování zboží v prodej−
ně. Naučíš se využívat moderní metody
a techniky prodeje zboží, včetně prová−
dění administrativních prací spojených
s účetnictvím.
V průběhu studia se naučíš zboží pro−
pagovat, porozumět psychologii pro−
deje zboží a poskytování služeb. Se−
známíš se také s ekonomikou, bankov−
nictvím a finanční gramotností, což je
v dnešní době důležité. Výhodou toho−
to oboru je absolvování odborné praxe
v  síti prodejen COOP v  domažlickém
regionu a znalost cizího jazyka. Po za−
pracování v zaměstnání je zde samo−
zřejmě možnost se uplatnit v  pozici
podnikatele.“
n Jak probíhá v  současné době vý−
uka praktického vyučování oboru
truhlář?
Reaguje Ing. Miroslav Solnička, učitel
odborných předmětů a vedoucí meto−
dické komise:
„Výuka probíhá v současné době dis−

tančním způsobem v rámci pandemic−
kých opatření. Při teoretickém vyučová−
ní splňujeme a termínově odpovídáme
probírané látce a tematickým plánům
daným ŠVP. 4

Proč se vyučit nebo studovat
řemesla na SOU v Domažlicích?

Jednou z velmi dobrých  akcí, kterou SOU v Domažlicích pořádá jsou nejrůzněj−
ší soutěže a také rauty. Na nich se žáci s studenti SOU prezentují svými dove−
dnostmi. Jedním z nich byl i raut pro žáky ZŠ Mařenka.
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4 Praktické vyučování se distančně
nahradit nedá, ale i přesto se snažíme
názornými ukázkami, vysvětlováním
i nahráváním videí jednotlivých techno−
logických postupů, prezentacemi a sa−
mostatnými zadanými pracemi pro co
nejobjektivnější přípravu žáků. U třetího
ročníku jsme do distančního vzdělávání
odborného výcviku zapojili také přípra−
vu k závěrečným zkouškám a plánuje−
me individuální konzultace především
pro slabší žáky.“
n Jak probíhá odborná příprava ka−
deřnic a kosmetiček?
Odpovídá Ludmila Zieglerová, učitel−
ka odborných předmětů a vedoucí
metodické komise:
„Distanční výuky praktického vyučová−
ní zajišťujeme prostřednictvím MS Te−
ams formou videokonferencí. Žáci se
přihlašují na výuku dobře, komunikují.
V případě špatného signálu WI−FI, či ji−
ných důvodů, podají informace a
omlouvají se.

Výuka je prezentována verbálně, po−
mocí prezentací, využívána jsou odbor−
ná videa a fotografie, příklady z praxe a
běžného života, nad kterými se stu−
dentkami diskutujeme. Žákyně ze zada−
ných úkolů a praktických cvičení zasíla−
jí videa dodržování technologických po−
stupů a fotografie.“
n Proč se učit jazykům v řemeslných
oborech?
Nad touto otázkou se zamýšlí Ing.
Zdeněk Pitner, učitel anglického jazy−
ka a výchovný poradce:
„Cizí jazyky vyučované na naší škole tj.
němčina a angličtina patří mezi ty před−
měty, které si žáci 4. ročníků často volí
k maturitní zkoušce. Je−li tomu tak z ne−
skrývaného zájmu o ten či onen jazyk či
z obavy z matematiky, ponecháváme
na laskavém rozhodnutí minulých, sou−
časných i budoucích maturantů. V kaž−
dém případě zájem o výše uvedené ja−
zyky je každý rok velký.
K zvládnutí všech nástrah, které matu−

ritní zkouška z  cizího jazyka přináší,
pouhý zájem nestačí. Za úspěchem,
ostatně jako v každé jiné činnosti, je
schována práce, často tvrdá práce, ne−
zřídka dřina. Letošní maturanti to mají
o to těžší, že do jejich přímého kontaktu
se školou se postavil neviditelný koro−
navirový soupeř a distanční výuka se
stala alternativou, kterou přijímají mladí
lidé rozdílným způsobem. Tak jako
v předešlých letech, tak i letos jsou je−
jich průvodci na cestě ke kýženému ma−
turitnímu vysvědčení jejich učitelé, kteří
museli distanční výzvu přijmout stejně
jako jejich studenti. Ocitli jsme se rázem
v situaci, kterou si před rokem nikdo
z nás nedovedl představit ani v tom nej−
bizarnějším snu. Při vědomí, že není jiné
cesty, daly se obě strany do boje, proto−
že nám nic jiného nezbylo.
Vedeme−li žáky po celou dobu jejich
studia k  tomu, že fňukáním a nářkem
se nikdy nic nespraví. Nic jiného než
systematická, vpravdě mravenčí

každodenní práce je tou jedinou cestou
k cíli, a to jak na straně učitelů, tak stu−
dentů.
Každý učitel, který přistoupil k dis−
tanční výuce zodpovědně, ví, kolik úsi−
lí, času a energie musí tomuto novému
pedagogickému módu věnovat, pokud
mu leží na srdci připravenost žáků k to−
mu poslednímu kroku, kterým maturitní
zkouška je. Máme maximální pochope−
ní pro ty žáky, kteří se nám svěřují s tím,
že by mnohem raději byli ve škole, že
jim chybí pověstný sociální kontakt, že
už vše trvá hodně dlouho apod. Je to−
mu tak, ale dosud jiná možnost kromě
konzultací jeden na jednoho prostě ne−
existuje.
Snažme všichni přijmout tuto situaci
jako výzvu a svou intenzívní prací a
pevnou vírou v  lepší se pokusme tuto
možná dosud nejtěžší zkoušku zvlád−
nout, stejně jako tu maturitní, abychom
sami sobě dokázali, že jsme v nelehké
době obstáli. Věřte, není to málo.“   (re)

V průběhu studia mají žáci a studenti SOU v Domažlicích a Stodě možnost si
zvýšit svoji kvalifikaci nejrůznějšími kurzy jako například kurzem barmanským. 



Novým náměstkem hejtmanky Pl −
zeňského kraje pro oblast ekono−
miky, investic a majetku se pro pří−
ští čtyři roky stal Pavel Karpíšek
(ODS).  Protože resort, který do−
stal na starost, není právě jedno−
duchý, a dvojnásob to platí v dneš−
ní těžké době, požádali jsme pana
náměstka o následující rozhovor. 

n Mít na starosti oblast financí,
to asi není nic záviděníhodného.
Zejména v  dnešní době, kdy eko−
nomika bojuje doslova o své živo−
bytí. Jaký byl Váš start do letošní−
ho roku?
q Pro start nového roku bylo pro Pl−
zeňský kraj rozhodující schválení roz−
počtu na rok 2021. Některé kraje se
rozhodly jít do nového roku s rozpo−
čtovým provizoriem, což u nás neby−
lo myslitelné. Bylo to náročné, ale
rozpočet jsme zvládli schválit ještě
v polovině prosince. Jeho parametry
byly perfektně připraveny mou před−
chůdkyní v pozici ekonomické ná−
městkyně – Marcelou Krejsovou.
V novém funk č ním období krajského
vedení jsme se ale museli hlavně 
ujistit o výši daňových výnosů v mě−
nící se legislativě. To nebylo jed no −
duché, ale vše jsme nastavili tak, aby
bylo v novém roce dostatečně zajiš−
těno financování všech organizací
Plzeň ského kraje, zůstaly zachovány
potřebné dotační tituly a zbyly peníze
také na klíčové investice. 

Při sestavování rozpočtu jsme se
navíc potýkali s pandemickou situací
a zohlednili změnu daňového systé−
mu v souvislosti se zrušením superh−
rubé mzdy. Ta správně nechala v kap   −
sách občanů více jejich peněz, ale zá−
roveň vzala část prostředků kraji.

Do nového roku jsme proto vstou−
pili s předpokladem příjmů krajského
rozpočtu ve výši necelých 4,9 mi −
liardy korun. V minulých letech, za
časů hojnosti, naštěstí Pl zeň ský kraj
hospodařil příkladně, takže teď může−
me z dříve ušetřených financí použít
837 milionů. Navíc na před financo −
vání projektů dotovaných z národních
či evropských financí můžeme čerpat
až 475 milionů ze sjednaného revol−
vingového úvěru.
n S  čím vším musíte počítat,
abyste ukočíroval krajskou kasu?
q I když jsem se musel vyrovnat
s  nižšími daňovými příjmy, tak 
v  žádném případě nebyly poníženy
prostředky na zásadní investice. Nej−

vyšší podíl na nich má rozestavěný
západní okruh města Plzně, dále se
jedná o energetická opatření na bu−
dovách škol a další podpořené pro−
jekty. V návrhu rozpočtu je plánováno
na investice celkem téměř
3,3 miliardy korun. Určitý ne−
dostatek příjmů se může pro−
jevit v investicích do silniční
sítě (cca 300–400 milionů),
který ale doufejme nahradí
slíbená dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktu−
ry. Letošní rok také nebu−
de nejhojnější v obla−
sti investic do kraj−
ského majetku. Na
druhou stranu ale
bude zřejmě ještě
možné, a to na základě definitivních
výsledků loňské ho hospodaření kra−
je, posílit letoš ní rozpočet i dalšími
180 miliony korun, které chceme na−
směrovat zejmé na do oblasti dopra−
vy a rozvoje jednotlivých částí kraje.

Vzhledem k nejistotě dalšího prů−
běhu pandemické krize a s tím spo−
jených dopadů na daňové příjmy
obcí a krajů musíme vývoj ekono−
mické situace ale neustále velmi
bedlivě sledovat a být připraveni
rychle reagovat na případné výpad−
ky příjmů. Situaci může krátkodobě
vyřešit dojednaný revolvingový úvěr,
ale zejména máme ještě v  rezervě
dříve uspořené finanční prostředky,
uložené v Rezervním fondu. V  dal−

ších letech budeme samozřejmě
chtít využít i slibované finanční pro−
středky Evropské unie na obnovu
ekonomik zasažených koronaviro−
vou pandemií.
n Téměř všichni si stěžují na sku−
tečnost, že není na investice. Jak

je na tom Plzeňský kraj, co si bu−
deme moci dovolit, co můžeme od−
dálit a o čem se už nyní ví, že zřej−
mě budeme muset oželet?
q Ono je jednoduché říkat, že není

na investice a  že kdyby bylo,
tak všechno postavíme
a opra víme. Dobrý hospo−
dář i v dneš ní ekonomicky
nelehké době finanční
prostředky na investice
najde. A Plzeň ský kraj dě−
lá vše pro to, aby tím 

dobrým hospodářem byl.
Jde totiž o to, abychom

do ma jetku kraje
inves tovali účelně
a s co nej vět ším do−
padem na kvalitu ži−

vota občanů. Je nut né vždy pečlivě
zvážit nejen výši vstup ních nákladů,
ale i náklady na budoucí provoz no−
vého nebo re konst ruo vaného díla.

Sna ží me se co nejvíce zapojit
i mož né národní a unijní do−
tační programy, protože
kom  binací finančních pro−
středků kraje a dotačních
zdrojů se často dostáváme na
velmi efektivní investování. 

Vedle toho platí, že Plzeň −
ský kraj provozuje řadu zaří−
zení z oblasti zdravotnictví,
sociální sféry, kultury či škol−
ství, kde je pro nás klíčové, že
občané kraje budou nové
a re konstruo vané objekty vy−
užívat a budou s jejich provo−

zem spokojeni. A na takové investice
prostředky vždy najdeme.
n Které investiční akce nás čekají
v  nejbližších měsících, případně
letech?
q V  letošním roce dokončíme
a pře dáme do užívání několik důle −

žitých investičních akcí. Pro potřeby
Konzer vatoře Plzeň například do −
kon číme rekonst rukci objektu Tylo−
va 15. Inves tujeme ve všech čás−
tech kraje, což potvrzuje i to, že
v  Ta chově dáme letos do provozu
dvoupodlažní tělocvičnu v  areálu
místního gymnázia. Pokra ču jeme
také v rekonst ruk ci oddělení léčebny
dlouhodobě nemocných ve Stodské
nemocnici, kde letos bude zprovo−
zněno západní křídlo a do jara příští−
ho roku i východní křídlo. V nejbliž −
ší době nás čeká výstavba atletické−
ho tunelu na pozemcích mezi naším
areálem SOU elektrotechnického
v Plzni na Vejprnické ulici a Atle −
tickým stadionem města Plzně. 

A samozřejmě máme i dlouhodo−
bější  výhled. Začali jsme s  projek−
tem kompletní rekonstrukce a do−
stavby Rokycanské nemocnice
a po kračujeme v projektování nové

budovy Západočeské galerie
v  lokalitě U Zvonu. A k  tomu
samozřejmě máme řadu men−
ších investičních akcí, které
postupně připravujeme.
n Váš odbor má na starosti
také majetek kraje. Kromě
nemovitostí, např. budov –
vlastní kraj také pozemky, 
lesy, na co jsme ještě za −
pomněli?
q Rozmanitost krajského
nemovi tého majetku je znač−
ná. A to i ve vztahu k  budo−
vám, které zmiňujete. Jejich
využití je opravdu široké. Kraj
vlastní a spravuje školské bu−

dovy, budovy sloužící ke zdravotním
účelům, k účelům poskytování soci−
álních služeb i k  účelům sloužícím
kulturním potřebám. Specifickým
druhem majetku jsou i nebytové bu−
dovy sloužící pro potřeby správce
pozemních komunikací. Kromě bu−
dov a pozemků pod nimi kraj vlastní
i dal ší druhy pozemků. Zejména se
jedná o pozemky silniční, které se
nacházejí pod pozemními komuni−
kacemi II. a III. třídy. Těch je velké
množství. Dále se jedná o pozemky
zemědělské, zejména pozemky po
bývalých školních statcích, dnes vy−
užívané především pro potřeby
praktické školní výuky. V majetku
kraje určitě najdeme i vámi zmíněný
les. Máme dokonce i svůj krajský
rybník. Ale urči tě i další  druhy ne−
movitostí. Je jich zkrátka opravdu
hodně. 4

Mgr. Ing. Pavel Karpíšek

„Dobrý hospodář peníze na investice vždycky najde,“
říká náměstek hejtmanky Pavel Karpíšek

S ředitelkou Irenou Bukačovou 
v perle baroka – Mariánské Týnici

Projizdka na kole krásným Plzeňským krajem
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4 n Jak se dá starat v krajském
měřítku o takové majetky?
q Určitě máte na mysli to, že 
objem krajského majetku je obrov−
ský a je rozptýlen skutečně po ce−
lém kraji. Ano, je to náročná čin−
nost, ale péče o krajský majetek je
zajištěna prostřednictvím jednotli−
vých příspěvkových organizací, kte−
ré ho spravují přímo v místě, kde se
nachází. Jedná se především o za−
jišťování potřebné kaž dodenní pé−
če o tyto nemovitosti. Vedle toho na
centrální úrovni zajišťujeme napří−
klad pojištění krajského majetku ja−
ko celku, což díky velkému objemu

tohoto majetku zajistí mimo jiné
i nižší pojistné.
n Někdo by mohl uvažovat o tom,
jestli není lepší  prodej, který by
nahradil pronájem?
q Zde platí, že téměř veškerý ne−
movitý majetek kraje je využí ván
prostřednictvím jed not li vých kraj−
ských orga nizací k plnění veřejného
účelu, ke kterému byly zřízeny. Jed−
ná se například o školy, zdravotnic−
ká zařízení, domovy sociální péče,
dětské do movy, muzea či galerie.
O možném pronájmu nemo vitostí
kraje lze proto hovořit jen ve vztahu
k malému množství majetku. Navíc

se aktuálně jedná především o po−
zemky využívané k  zemědělským
činnostem, například polnosti

v  okolí Horšovského Týna. I zde
však dochází k  dalšímu využití to−
hoto majetku pro účely kraje, proto−
že je zde přímo u pachtýře zajištěn
praktický výcvik studentů v  oboru
zemědělství. 

Pokud ale kraj vyhodnotí, že
vlast nictví konkrétní nemovité věci
už pro něj opravdu nemá smysl a
nelze předpokládat ani jeho budoucí
vy užití, pak tento konkrétní majetek
nabízíme k prodeji. Každý rok se
nějaký takový majetek najde a jeho
prodeje se průběžně realizují. V cel−
kovém objemu krajského majetku
jde ale o velmi malé záležitosti.

Se znakem obce v kanceláři 
ve Vejprnicich

Medituji, učím se nové věci, sportuji,
pracuji (i když bych nemusel, ale mám
to štěstí, že mohu dělat to, co mne baví)
a divím se, proč se lidé neradují ze živo−
ta. Všiml jsem se, že většina lidí posílá
dál příspěvky negativní, zkreslené, za−
vádějící, kde se nadává. Nechápu, kam
se někteří lidé dostali a jak málo lidí má
svůj názor.
Proto připomínám jedinou jistotu, kte−
rou máme – že všichni stejně umřeme,
a proto je zcela zbytečné nadávat, být
agresivní, ničit sebe i druhé, znepříjem−
ňovat život sobě i druhým, když život je
jen jeden a je krátký. Ze statistiky je pa−
trné, že přibývá duševních poruch a
ukazuje se, že současnou situaci
mnoho lidí nezvládá. 

Jak žít, nejenom přežít 
Podle mé předpovědi z roku 2020, kdy
jsem předpověděl, že od února 2021
bude hůř, současná situace může tr−
vat dva až tři roky, dílčí problémy se
potáhnout cca pět let. 
Nejdůležitější je zachovat si
zdravý rozum a dobré zdra−
ví. Jak udržet fyzické
zdraví je mnoho návo−
dů. Já stručně zopa−
kuji ten můj osvěd−
čený návod. 
1. Doporučuji 2x
týdně provádět
moje akupresury –
zápěstí na zápěstí
po dobu 22 minut.
Tím napravíme důsled−
ky stresu, který způsobí,
že náš organismus rychleji
spotřebovává energii a vitamíny, což
nejsme schopni přirozeným způsobem
doplňovat. Proto se může stát, že se
náš organismus stresem zablokuje pro
příjem energie a vitamínů a akupresura−
mi jej opět odblokujeme.
2. Z výše uvedeného důvodu doporu−
čuji užívat v doporučeném množství

vitamíny a minerály, jako minimum je
dobré užívat alespoň multivitaminy. 
3. Je dobré užívat přírodní antibiotika,
protože při stresu dojde většinou
i k oslabení organismu, tím se mohou
„probudit ze spící formy“ některé infek−
ce. Podle mých zkušeností je osvědče−
né např. Oregano, Štětka lesní. Na popr−
vé doporučuji celé rodině užívat cca
dva měsíce denně, potom preventivně.
4. Ideální je 3x týdně aspoň 45 minut
aktivního pohybu (běh, kolo, rychlá
chůze a podobně). 

Pro utužení psychického
zdraví: 
Zprávy je dobré sledovat jen na serióz−

ních TV, které se zpravodajstvím
zabývají (ČT, Nova, Prima) a

to max. půl hodiny denně. 
Ideální je alespoň ob−

den 30 minut relaxač−
ní cvičení (např. jó−
ga, návodů na inter−
netu je mnoho), de−
chová cvičení, po−
slouchat relaxační
hudbu, klasickou

hudbu, šachy, spole−
čenské hry, nějaký ko−

níček, věnovat se něče−
mu, z čeho budete mít radost,

učit se nové věci, poznávat svůj ro−
dinný systém, věnovat se dětem, rodi−
ně, sebevzdělávání, čtení. 
Utužovat vztahy s rodinou a kamarády.
To lze i pomocí techniky na dálku. Ra−
dovat se z toho, co máme (vidíme na
mnoha příkladech, že to není samozřej−
mé) a netruchlit pro to, co nemáme.

Najít zalíbení v tom, co máme mož−
nost dělat, protože mnoho lidí nemůže
dělat to, co je baví. Pokud je to nutné,
tak řešit změnu. Vždy když něco skončí,
tak proto, aby mohlo začít něco nového
a lepšího. Je dokázáno vědecky, že po−
zitivně naladění lidí najdou dříve a lepší
práci než negativní lidé.
Největší problém, se kterým se stále
setkávám, je agresivita a netolerance.
Chybí nám radost ze života. Jen 50% li−
dí se umí radovat ze života. Netolerance
je příčinou chaosu, strachu a paniky.
Netolerance je náš další problém a s tím
souvisí agrese, závist a nenávist.
Mnoho lidí se nemá rádo. Kdo nemá
rád sebe, nemá rád druhé. Jen tak si lze
vysvětlit neodpovědnost a nevážení si
sama sebe a tím i druhých. Každá agre−
se vyvolá ještě větší agresi a vše, co vy−
šleme, se nám vrátí. 
Všechno špatné je pro něco dobré,
proto i z této situace je dobré se poučit.
Současná doba nás donutila se zasta−
vit, ale mnoho lidí neví, co s tím. 
Na závěr bych dodal moje motto: Kaž−
dý je strůjcem svého štěstí, ne osudu. 
Kdo si myslí, že má špatný osud, může
jej změnit meditací, nechat sloužit mši
za uzdravení rodinných kořenů. Ideální
je odpustit, neočekávat a nelpět a na nic
nečekat. Čekání na cokoliv, kohokoli, či
na zázrak je ztráta času a čekáním na
smrt. Jakou myšlenku vyšleme, taková
se nám vrátí. A nejenom v  této době
platí, že každý se musí o sebe postarat
sám.

Všem hodně štěstí a zdraví 
a radosti přeje Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda doporučuje:

Smiřme se s tím co je a co nejde změnit
Na úvod je dobré připomenout moudra Davida Biarda: 

n Ti, kdo nadávají na tento svět, jsou obvykle ti, kterým se nepodařilo žít.
n Svět se nebude věnovat tomu, aby vás učinil šťastnými.
n Štěstí je ve schopnosti připustit, že některé věci nelze změnit. 
n Hmotný úspěch ke štěstí nevede. Štěstí je v tom, že se přestanete bát

změn. 
n Čas od času musíte být připraveni začít znovu. 
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HLEDÁM pracovníka na stav−
bu oplocení na Klatovsku,
Domažlicku. Velmi dobré pla−
tové ohodnocení. Nástup od
1. dubna 2021. Solidní pří−
stup. Pro bližší informace vo−
lejte: 733710319.

PŘIJMEME brigádníky do za−
hradnictví – Klatovsko, tel.:
604978604. RR 21171

HLEDÁM mytí nádobí, doplňo−
vání zboží, úklid. Nebo nabíd−
něte vaše volné místo. SMS
celý den, volat po 15 hodině.
Děkuji, tel. 776361102   PM
21066

POPTÁVÁM byt ke koupi 2+1,
2+kk, 3+1. Stav
nerozhoduje. Nejsem realitka
a ani překupník! Děkuji za na−
bídky. Tel. 721081547. RR
21112

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 70 m2 v panelových i
cihlových domech v Klatovech
a Domažlicích. Máme připrave−
ny investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transakce je
dokončena v řádech dnů. Mož−
nost vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřešíme.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA, tel.:
800737309. PM 21022

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1

s  lodžií v Klatovech. Podmín−
kou je pouze vyšší patro, nikoli
přízemí. Byt může být v jakém−
koli stavu i rekonstrukci. Cena
do 3 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA, tel.:
800737309. PM 21023

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1/3+1 o min. výměře 50
m2 kdekoliv v Domažlicích. U
vyšších pater podmínkou vý−
tah. Cena do 2,5 mil. Peníze
k dispozici ihned.

INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 21024

PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím
naší kanceláře tisíce zájemců o
pronájem. Úzce spolupracuje−
me s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledáme
čisté byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž výběr mů−
žete sami ovlivnit. Právní ser−
vis, převody energií a klientský
servis po celou dobu nájmu je
samozřejmostí. Prázdný byt
vám nevydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21020

PRO ZAMĚSTNANCE obchod−
ních firem hledáme byty k pro−
nájmu po celém Plzeňském

kraji. Nabídněte nám svůj byt
pro prověřené klienty. Záruka
platební schopnosti a právní
servis po celý nájemní vztah
samozřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 21021

KDO pronajme zahradu v  za−
hrádkářské kolonii, dohoda jis−
tá. Tel. 777904079 PM 21062  

LOŇSKÉ senážní balíky prů−
měr 130 cm 300 kusů. Cena
dohodou. Tel.: 602292538.
RR 21036

SAZENICE smrk. Prodám pěk−
né, vzrostlé sazenice lesních
stromků – smrk výška 35 až 50
cm. Cena 10 Kč za kus. Tel.:
728553330. RR 21122

PROFESIONÁLNÍ vířivku Intex
průměr 2m – 4 osoby. Příslu−
šenství v ceně. K vidění v Dlou−
hé Vsi. Cena 7 tisíc. Tel.:
602305142. RR 21140

PRODÁM dřevěné brikety RUF
oblíbené svou vysokou vý−
hřevností a dobou hoření.
1000 kg = 4 000,−Kč. V Pl−
zeňském kraji DOPRAVA
ZDARMA. Tel. 604575136.
PM 21001  

PRODÁM kvalitní české dře−
věné pelety. Certifikát EN plus
A1. 6 mm z pilin ze smrkové−
ho dřeva. Paleta = 1050 kg =
70 pytlů po 15 kg. Paleta =
6500,− Kč. V Plzeňském kraji
DOPRAVA ZDARMA. Tel.
604575136.   PM 21002    

PRODÁM požárně odolné bez−
pečnostní dveře Solodoor
DPB2, šíře 80 cm, výška 200
cm, levé, dekor olše, včetně
bezpečnostního kování Rostex
BKR1, 100% stav. Za velmi pří−
znivou cenu. Plzeň. Informace
na tel. 732162602

PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6 m x
2,5m x 3 m, po montáži vhod−
né jako dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou buň−
ku 5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč.  jističů a
osvětlení. Podlaha, strop a stě−
ny zateplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami. Buň−
ky jsou v pěkném stavu. Cena
od 25.000 Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou palub−

kami, zařízenou k okamžitému
používání. Zajištění dopravy na
místo určení.  Tel.: 604867469.
PM 21046   

PRODÁM silniční betonové pa−
nely 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 na−
ložení a zajištění dopravy. Tel.
603383211. PM 21047

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s rameny
do pluhu. Ve velmi pěkném
stavu, nový lak, cena doho−
dou. Tel. 604867469 PM
21048    

HLEDÁME do truhlářské
výroby i nezaučeného
člověka, který má rád
práci s dřevem. Volejte
tel.: 606953426. RR
21109

PŘIJMEME šikovného
truhláře. Volejte tel.:
606953426. RR 21110

PRODÁM pozinkovanou
nádrž na podvozku 2 až 6
tisíc litrů ve velmi do−
brém stavu. Levně. Tel.:
604589329 RR 21077

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

PRODÁM  IBC Nádrž 1000
litrů, na paletě v ochranné
kleci, rozměry: 120x100
cm výška 120cm, váha
cca. 65 kg, pěkné čisté od
1.600 Kč, k odběru v Kla−
tovech. Info na tel.
722660668. RR 20027
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Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka, 
byla ta nejdražší, byla to maminka. 

S bolestí v srdcích
18. března 2021 vzpo−
meneme čtvrtého vý−
ročí úmrtí paní 

Libuše Kreslové. 

2. dubna by oslavila
pětasedmdesátiny.

Nikdy nezapomene
manžel Václav, dcery Zdeňka se synem Ni−
kolasem, Libuška s rodinou a bratr Josef
s rodinou. Všem, kteří si vzpomenou s námi,
děkujeme.                                          RR 21133

Kdo žije v trvalých vzpo −
mínkách, neumírá…
Dne 14. března 2021
uplyne pátý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan 

Josef Šetlík 
z Dešenic.                          

Všem, kteří si s námi
vzpomenou, děkuje manželka Soňa, dcery
Iveta a Lenka s rodinami, syn Josef s přítel−
kyní, vnoučata Patrik, Lenka, Štěpánka,
 Lucinka, Eliška, Anežka, Josefínka a ostatní
příbuzní.                                         RR 21135

Dne 6. března 2021
uplyne 20 let od chvíle,
co nás navždy opustila
paní
Zdeňka Presslová

z Malé Vísky.
Děkujeme za tichou
vzpomínku. Dcery Jitka
a Martina s rodinou.

Dne 7. 3. 2021 by
oslavila 80. narozeniny
paní 
Anna Mazancová

z Kydlin.
Stále vzpomínají syno−
vé Jaroslav a Miroslav
s rodinami.    RR 21143

Již není mezi námi, již
není slyšet milý hlas.
Nám zůstalo jen vzpo−
mínání na toho, kdo nás
měl tak rád.
Dne 9. 3. 2021 uplynul
smutný rok, kdy nás
navždy opustil pan

Petr Lorenc 
z Chotěšova u Velhartic.
Vzpomíná manželka, děti, vnoučata a prav−
noučata.                                             RR 21141

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá…
Dne 22. března 2021
tomu bude 5 let, kdy
nás navždy opustil pan

Karel Nový 
z Neznašov

a 29. března 2019
uplyne první smutný
rok  od chvíle, kdy od
nás navždy odešla paní

Alexandra Nová
z Neznašov.

Stále vzpomínají dcery
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

RR 21147

Dne 21. 3. 2021 vzpo−
meneme na 25. výročí
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan 

Josef Kohout 

a 6. 3. 2021 vzpome−
neme  4. rok, kdy nás
navždy opustila paní 
Květa Kohoutová

z Nýrska.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Alena
s rodinou.                                      RR 21149

Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, jen láska,
úcta a vzpomínky v
srdcích zůstaly nám…
Dne 15. března 2021
uplyne 6. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Vojtěch Marek
z Lub.

S láskou stále vzpomíná manželka Jiřina,
dcera Martina s rodinou, vnučka Verunka,
vnuk Dominik a sestry  Růža a Lída s rodi−
nami.                                           RR 21129

V srdcích žal a v očích slzy. Tvá ztráta tolik
bolí, že ani čas ji nezahojí.

Dne 28. 3. 2021 tomu
bude již 12 let, co nás
navždy opustila paní

Janina Sýkorová
roz. Zábršová

z Plánice.
Zemřela tragicky vi−
nou nezodpovědného

řidiče při autonehodě v Pačejově. S láskou
vzpomínají děti, přítel, maminka, sourozenci
a ostatní příbuzní.                           RR 21138

Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají.  

Dne 20. února 2021
jsme vzpomněli páté−
ho smutného výročí
úmrtí pana
Františka Velíška.

Dne 31. března 2021
vzpomeneme osmého
smutného výročí  úmrtí
paní  

Vlasty Velíškové
z Klatov.

Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkují syn
a dcera s rodinou.                           RR 21123

Čas ubíhá a velká 
bolest zůstává.

Dne 4. března 2021
uplyne pátý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš
milovaný,

pan Jan Svátek.
Kdo jste ho znali, pro−

sím, vzpomeňte s námi. S láskou a bolestí
v srdci stále vzpomíná manželka, dcery
a sestra s rodinami.                       RR 21155

Ztichlo navždy srdce
zlaté, zhasl nám Tvých
očí svit, bude se nám,
náš tatínku, bez Tebe
teď smutně žít.
Dne 12. března 2021
tomu bude 6 let od
chvíle, kdy nás opustil
náš milovaný manžel,

tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Antonín Koloros z Běšin.
Těžko je bez Tebe žít – nikdy nezapomenou
manželka, dcery s manžely, vnoučata a prav−
noučata.                                            RR 20145
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Prosím, vzpomeňte 
s námi. 

22. února 2021 uply−
nulo 10 let od úmrtí
mého otce 
JUDr. Jiřího Bílka 

Mgr. Alena Václavovi−
cová s rodinou. 

RR 21152

Tam, někde mezi hvězdami, máme někoho,
na kterého nikdy nezapomeneme.

Dne 2. března 2021
uplynul první smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Miloslav Skřivan
z Lub.

S láskou stále vzpomí−
nají manželka a dcery
s rodinami. RR 21125

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá.

Dne 26. února 2021
uplynul 2. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Marie Blažková
roz. Bláhová

z Plánice.
Vzpomínají syn Karel a dcera 
Marcela s rodinou. RR 21126

Kdo v srdcích žije – neumírá…

Dne 13. března 2021
uplyne pátý smutný rok
od chvíle, kdy nás ve
věku 60 let opustila na−
še milovaná manželka,
maminka a babička,
paní
Ludmila Ponocná

rozená Břízová
z Klatov.

S láskou a s bolestí v srdci vzpomíná man−
žel Milan, dcery Leona a Milana s manžely,
vnoučata Kristiánek, Dianka, Viktorka a
 Adri enek. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo−
meňte s námi.                               RR 21131

Čas běží, vše mizí, jen
vzpomínky zůstávají,
jsou přece krásné,
i když tolik bolí.
17. března 2021 uply−
ne 5 let od úmrtí pana
Stanislava Žufana

z Nýrska.
Vzpomínají manželka
Miloslava, děti Miloslava a Stanislav s rodi−
nami. RR 21130

Tiše jsi odešel, jak
osud si přál. V srdcích
však vzpomínky stále
máme a všichni na
 Tebe vzpomínáme.
Dne 1. března 2021
uplynulo 13 smutných
roků od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

František Hrachovec z Plánice.
Stále vzpomíná manželka Jiřina a celá rodina.

RR 21144

Dne 9. 3. 2021 vzpo−
mínáme prvního výročí
úmrtí paní

Marie Gashiové
roz. Reitmayerové

z Klatov.
S láskou a úctou vzpo−
mínají manžel a synové
s rodinami a ostatní pří−
buzní.                                              RR 21148

Tvé oči se zavřely, ma−
minko, srdce přestalo
bít, avšak vzpomínky
na Tebe, ty budou na−
vždy v nás žít.
Dne 17. 2. 2021 uply−
nulo 5 smutných let,
kdy nás navždy opusti−
la maminka, babička a
prababička, paní

Karolína Saková z Klatov.
S láskou stále vzpomíná dcera Zdeňka a
vnoučata s rodinami.                       RR 21145

Těžko se s Vámi loučilo, těžké je bez Vás žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Vás stále
budeme mít.
Dne 12. února 2021
uplynul smutný 6. rok,
kdy nás navždy opustil

pan František
Křesťan z Klatov.

Dne 23. dubna 2021
uplyne 2. smutný rok,
kdy nás navždy opus−
tila paní
Věra Křesťanová

z Klatov.
S láskou a s nadějí v srdci vzpomínají dcera
a syn s rodinami a ostatní příbuzní. Děkuje−
me všem, kdo vzpomenou s námi. RR 21151

Už jen kytičku na hrob Vám můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 22. 3. 2021 tomu
budou 4 roky ode dne,
kdy od nás navždy
odešel pan 

Václav Potužník
z Běšin. 

A 28. 3. 2021 tomu bu−
de 19 let od úmrtí paní 
Zdeňky Potužníkové.
Dne 19. 9. 2021 by
oslavila 85. výročí na−
rození.

Za tichou vzpomínku děkují dcery s rodinami. 
RR 21153

Jak tiše žila, tak tiše
odešla, skromná ve
svém životě, velká ve
své lásce a dobrotě.
Pro nás trpěla, pro
nás žila, za vše Ti dě−
kujem, maminko milá.
Vzpomínka na Tebe,
maminko, stále bolí a
zapomenout nedovolí.
Dne 23. 3. 2021 uplyne dlouhých 22 let,
kdy od nás odešla naše drahá maminka,
babička, prababička a sestra, paní

Marie Maxová z Nalžovských Hor.
S láskou vzpomínají děti Květa, Marie a Jo−

sef s rodinami a sestra Jaroslava s rodinou.
RR 21158

Nezemřel ten, kdo žije v našich srdcích dál.
Dne 3. dubna 2021
by se pan 

Petr Boublík, 
bývalý řezník z Klatov,
dožil 100 let. Zároveň
dne 17. března 2021
uplyne 16 smutných
let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají

manželka a dcery s rodinami.        RR 21181

Tvé oči se zavřely, srd−
ce přestalo bít, avšak
vzpomínky na Tebe, ty
budou navždy v nás žít.
Dne 26. 3. 2021 uply−
ne 10 let, kdy nás na−
vždy opustil pan

Bohuslav Haas 
z Horšovského 

Týna. 
Za tichou vzpomínku děkují manželka Bože−
na, dcery a vnoučata.            PM 21061 PM
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Tvé oči se zavřely,
maminko, srdce pře−
stalo bít, avšak vzpo−
mínky na Tebe, ty bu−
dou navždy v nás žít.
Dne 26. 3. 2021 uply−
ne 2. rok od úmrtí paní 

Ireny Lísové 
z Horažďovic. 

Stále vzpomínají synové s rodinami a ostat−
ní příbuzní.                                      RR 21124

V pondělí 8. března
2021 uplyne již páté
výročí úmrtí pana 

Stanislava 
Ibermajera z Klatov,

co naposledy „Dopra−
covaly pilné ruce,
utichlo navždy předob−
ré srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.“
S úctou a láskou dcera Stánina.    RR 21160

Dne 24. března 2021
uplyne rok od smutné
události, kdy nás ná−
hle opustila naše milo−
vaná

Alžběta 
Kalivodová.

S láskou vzpomínají vši −
chni příbuzní a známí.                    

RR 21096

Čas mírní bolest, nedá
zapomenout.

Dne 13. února 2021
jsme vzpomněli 2.
smutného výročí, kdy
nás navždy opustil 

pan František
Brant z Nedanic.

Za tichou vzpomínku
děkují manželka a synové s rodinami. 

RR 21136

Těžko se s Tebou lou−
čilo, těžké je bez Tebe
žít, láska však smrtí
nekončí, v srdci Tě
stále budeme mít…
Dne 21. 3. 2021 uply−
ne třetí rok, kdy nás
navždycky opustila
paní 

Jaroslava Pavlíčková z Domažlic.
Každý první jarní den na Tebe, babičko, bu−
deme s láskou a úctou vzpomínat: manžel,
synové a snachy, vnoučata, pravnoučata a
ostatní příbuzní.  Kdo jste ji znali a měli ji rá−
di, vzpomeňte v tento den s námi. Děkuje−
me za vzpomínku.                         RR 21097

Kdo Tě znal, v dobrém
vzpomene, kdo Tě
měl rád, nikdy neza−
pomene.
3. března 2021 by se
dožil 70. let náš milo−
vaný manžel, tatínek
a dědeček, pan

Josef Král 
z Mlynářovic.

Stále vzpomínají manželka Věra, dcera Lenka
s rodinou a syn Pepa. Za tichou vzpomínku
všem děkujeme.                               RR 21106

Čas plyne, bolest
v srdci a vzpomínky

zůstávají.
10. března 2021 uply−
ne 4. smutný rok ode
dne, kdy nás opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, pan
Jan Fiala z Nýrska.

S láskou vzpomíná manželka a synové 
s rodinami.                            RR 21103

Odešels, táto, bez
slůvka rozloučení, 
tak náhle, že těžko 

k uvěření.
Dne 5. 3. 2021 by se
80. narozenin dožil 

pan Josef Hora 
z Nové Plánice

S láskou a stálou vzpomínkou nikdy neza−
pomenou manželka, syn a dcera s rodinou

RR 21159

Dne 21. února 2021
uplynuly smutné 4 ro−
ky od tragického úmr−
tí našeho milovaného
syna

Ondřeje Korandy z Klatov,
který zemřel ve věku 45 let. Měl rád přírodu
a zvířata.
Stále na něho s láskou a bolestí v srdci vzpo−
mínají nešťastní rodiče, syn Ondrášek, bratři
Přemek a Štěpán s rodinou.           RR 21169

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce
krvácí. Ta rána stále bolí a zapomenout ne−
dovolí…
Dne 7. března 2021
uplyne 10. rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil 

pan Václav Flaška
z Vlčňov.

Dne 18. dubna 2021
uplyne 10. rok od
chvíle, kdy nás opustil 

pan Václav Flaška
z Pačejova.
S láskou a úctou

vzpomíná celá rodina.RR 21168

Těžké bylo se s Tebou
loučit, ještě bez Tebe
žít…
Dne 26. února 2021
uplynulo šest let od
chvíle, kdy nás navždy
opustil pan

František Pojar
z Bolešin.

S láskou vzpomínají manželka, dcery a syn
s rodinami.                                      RR 21172

V únoru 2021 uplynu−
lo 25 let, kdy nás opus−
til ve věkuj nedožitých
48 let pan

Petr Tuček 
z Klatov.

Nikdy nezapomene
manželka a syn Petr
s rodinou.      RR 21139

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, 
ten nikdy neodešel.

Dne 22. 3. 2021 by
oslavil 94. narozeniny
náš milovaný tatínek,
dědeček a praděde−
ček, pan

Václav TOMAN
z Malé Vísky

u Klatov.
S láskou stále vzpomí−

ná celá rodina. Děkujeme všem, kteří vzpo−
menou s námi.                              RR 21182



43Rozhled 3/2021

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Dne 2. března 2021
uplynulo 10 let od
chvíle, kdy nás navždy
opustil pan 

Miroslav Makrlík
ze Sušice. 

Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka, synové a
dcera.                                           RR 21176

Dopracovaly pilné ru−
ce, utichlo navždy
předobré srdce. Oči−
ma drahýma se již ne−
podíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš. 
Dne 26. března 2021
uplyne 1. smutný rok
od úmrtí pana

Jaroslava Křena z Klatov. 
S láskou a vděčností vzpomínají děti Marie,
Barbora , Milan, Jaroslav a Lukáš s rodinami
a ostatní příbuzní. Všem, kdo si vzpomenou
s námi, děkujeme.                           RR 21173

Dne 24. 2. 2021 jsme
vzpomněli na den, kdy
nás navždy opustila
moje milovaná man−
želka, matka, tchyně,
babička a prababička, 

paní Věruška 
Kovaříková z Klatov.
S láskou stále vzpomí−

ná manžel, dcera Věra a syn Karel s rodina−
mi. Věruško, nikdy nezapomeneme a děku−
jeme Ti za všechno. Kdo jste ji znali, vzpo−
mínejte na ni s námi.                     RR 21114

Odešel jsi tiše, jak
osud si přál, ale v na−
šich srdcích žiješ dál.
Dne 2. března 2021
uplynul 2. smutný rok,
kdy nás navždy opus−
til náš drahý, milova−
ný syn, manžel a tatí−
nek, pan

Libor Kadlec z Tajanova.
S láskou vzpomínají maminka, manželka,
děti, sestra s rodinou a ostatní příbuzní.
 Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 

RR 21069

Oči se zarosily a za−
plakaly bolem, když
jsme Ti, maminko, dá−
vali sbohem. Odešla
jsi tiše, jak osud si
přál, ale v našich srd−
cích žiješ dál…
Dne 18. března 2021
uplyne 5. rok od chví−

le, kdy nás náhle opustila paní

Zdeňka Petrželková roz. Horká
z Malé Vísky.

S láskou, úctou a vděčností stále vzpomína−
jí děti a bratr s rodinami.               RR 21098

1. března 2021 jsme
si připomněli 35. výro−
čí dne, kdy nás opus−
til pan

Josef Jandovský
z Granátky.

Stále vzpomínají man−
želka, synové a dcera
s rodinami.  RR 21115

S úctou a láskou si připomínáme první
smutné výročí, kdy nás opustili naši rodiče.

Paní Anna Koudelková
zemřela 25. 2. 2020 v nedožitých 89 letech a

pan Josef Koudelka 
zemřel 31. 3. 2020 v nedožitých 93 letech.
Za tichou vzpomínku všem, kdo je znali a
měli rádi, děkuje rodina.                RR 21154

Je smutno bez Tebe
žít, nemá kdo poradit,
pohladit…
Dne 24. března 2021
uplyne druhý smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustila  paní 

Marie Dvořáková
ze Sobětic. 

Vzpomíná manžel Vašek, dcera s rodinou a
vnoučata.                                       RR 21113

Kdo Vás měl rád, nikdy
nezapomene.

Dne 11. 3. 2021 uply−
ne 10 let a 14. 3. 2021
uplyne 13 let od chví−
le, kdy nás navždy
opustili

Vlasta a Jaroslav
Bouřilovi 

z Tajanova.
Stále vzpomínají děti

s rodinami.

RR 21137

Ztichlo navždy srdce
zlaté, zhasl nám Tvých
očí svit, bude se nám,
náš tatínku, bez Tebe
teď smutně žít.
26. února 2021 uplynul
6. smutný rok ode dne,
kdy  nás navždy opustil

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček
pan Václav Bára z Nýrska.

S hlubokou láskou a úctou vzpomínají man−
želka Marie, dcery Jitka a Jana s rodinami,
vnoučata Veronika, Dominik a Filip. Za tichou
vzpomínku děkuje rodina.               RR 21170Dne 3. března 2021

uplynul druhý smutný
rok, kdy nás navždy
opustila paní

Jaroslava 
Reitmayerová 

z Klatov.
S láskou stále vzpomí−
nají manžel a děti s ro−
dinami.        RR 21174

Dne 20. února 2021
uplynulo 29 let od tra−
gické smrti

Pavla Šiply z Bìšin.
Vzpomínají tatínek a
sourozenci s rodinami.

Dne 30. března 2021
uplyne 13 let, co nás
opustila paní

Marie 
Rajtmajerová

z Lub u Klatov.
Stále vzpomínají děti
s rodinami.  RR 21178
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PRODÁM suché palivové dře−
vo, štípaný smrk, 850 Kč za
prostorový metr. Tel.
604867469. PM 21051 

VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do vojenského muzea
okupace a osvobození západ−
ních Čech vojenskou techni−
ku (i části), motocykly, auto−
mobily, helmy, dalekohledy,
kordíky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty, vy−
sílačky, vyznamenání, opa−
sky, pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky, torny,
telata, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotografie,
dokumenty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

KOUPÍM starou vzduchovku.
Po armádě a pohraniční strá−
ži, maskované oděvy, saka,
čepici, rajtky, vyznamenání
za obranu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, odznaky
vzorných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní odznaky,
odznaky vojenských učilišť,
automobilové odznaky, pla−
káty a jiná vyznamenání, tě−
žítka ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké unifor−
my a vše z pozůstalosti po pi−
lotech apod. Tel. 721730982.
PM 21006 

KOUPÍM LP gramofonové de−
sky a staré pohledy. i celé
sbírky. Přijedu. 721442860.
RR 21038

VYKUPUJI pohlednice a kni−
hy. Tel.: 603147781. RR
21156

KOUPÍM po Vašich babičkách
vše staré – zajímá mě smalto−
vané nádobí, formy na pečení,
kameninové hrnce, hodiny na
zeď, hodinky na ruku, dětské
plechové a bakelitové hračky,
obrazy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé staré dí−
ly na motorky, mopedy, pioný−
ry. Prostě vše, co se Vám již
nehodí. Platím ihned – děkuji
za nabídky. Tel. 605080878.
PM 21040  

KOUPÍM různé předměty
ze starého koloniálu, re−
staurace, obchodu, ordi−
nace, kanceláře – náby−
tek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, nádoby,
plechovky, plakáty, flašky,
a jiné. Vše staré, spojené
se  Starým Plzencem: po−
hlednice, foto, plakáty, ob−
raz a jiné. Tel. 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 21032  

PODĚKOVÁNÍ manželům Novákovým z Nýr−
ska za záchranu paní Jindrákové a jejího
syna z hořícího domu. Za tento skutek jim
patří náš velký dík. 

Poděkování
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KOUPÍM staré plechové šla−
pací autíčko i poškozené, ne−
kompletní. Koupím starý ná−
bytek – možno i vyklizení. Dě−
kuji. Tel. 721127427. PM
21044      

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky, starou
Babetu i nepojízdnou, Škoda
120 M a Škoda 130 M, Škoda
100, nová zadní světla, aj.
náhradní díly, celé auto i
vrak. Též náhradní díly na ČZ
motocros, Jawa panelku ne−
bo kývačku, pionýr 05,20 i
vrak. Návody na obsluhu, ka−
talogy, dobové prospekty. Tel.
721730982.  PM 21007 

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI kou−
pím vše staré: plechové re−
klamní cedule, sklo, porcelán,
veškeré staré hračky, figurální

porcelán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy, hodiny,
hodinky na ruku, pohledy, rá−
dia, mlýnek, hmoždíř, lampu
na petrolej, drobný nábytek,
chromový lustr, formy na pe−
čení, kamenné hrnce, smalto−
vané nádobí, vše ze staré do−
mácnosti, co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr i jen
díly na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotřebujete.
Tel. 737903420. PM 21041  

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v  horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.
603383211. PM 21049     

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Koupím
veškeré staré pojízdné, nepo−
jízdné veterány, motorky, Pio−
nýry, mopedy, moto kola, vra−
ky, torza i náhradní díly – blat−
níky, rám, motory, sedla, nádr−

že, plechařinu, tachometr, ří−
dítka, moto helmu, plechovky
od olejů a různé jiné moto vě−
ci. Nabídněte. Tel.
605080878.  PM 21042

KOUPÍM vojenskou vzduchov−
ku se zadním natahováním,
ale i jiné typy − Slavia, Stella,
Haenel, Zbrojovka. Dále kou−
pím pivní lahve s nápisy z 20−
30 let, půllitry, porcelánové
podtácky. Pivní pípu, stáčeč−
ku, paroží, náramkové a ka−
pesní hodinky, rádia, mince,
reklamní smaltované cedule,
moped Stadion motory a díly
k němu, atd. Tel. 737903420.
PM 21043  

KOUPÍM jakoukoliv tahací har−
moniku − AKORDEON, CHRO−
MATIKU, HELIGONKU i v nále−
zovém stavu. Tel. 728209526.
PM 21038  

KOUPÍM betonové panely, vět−
ší množství, případně panelo−
vé silážní jámy i panelové ces−
ty. Tel. 736139113 PM 21050          

KOUPÍM staré bankovky, min−
ce, pošt. známky, vyznamená−
ní, odznaky aj. sběratelské
předměty, staré motocykly a
veterány, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Telefunken
aj. Hodiny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelánové a
kovové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky ple−
chové a bakelit., nábytek, kni−
hy, housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960.   Vykoupím i
celou sbírku, nebo pozůsta−
lost. Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel. 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 21056

KOUPÍM starou dřevěnou har−
moniku – heligonku i nefunkč−
ní a přívěsek na krk – madon−
ka, tel. 737942060 PM 21063   

KOUPÍM na stavbu jednoosou
– dvouosou maringotku (le−
sanku) i v horším stavu. Děku−
ji, odvoz si zajistím, tel.
737942060 PM 21064  

KOUPÍM starší dům nebo cha−
lupu, vhodnou k  rekonstrukci,
tel.: 606916148. RR 21142

PRODEJ patrového dvojgene−
račního rodinného domu se
zahradou a terasou o zasta−
věné ploše vč. nádvoří 227
m2, celková užitná plocha
520m2, novostavba r. 2000,
cihla Porotherm + zateplení,
vytápění kotel na t. paliva +
tepelné čerpadlo, klimatiza−
ce, krb, poblíž centra, klidné
prostředí u lesoparku, v žád−
né předměstské zástavbě,
soukromí, vlastní studna,
čtyři stání + garáž. Tel.:
604890121. RR 21118

PRODÁM RD v Sušici + za−
hrada 600 m2, krásné místo,
dostupná Šumava, 5.200.000
Kč, možná výměna za 2+1,
1+1 + doplatek. RK nevolat.
Jen vážní zájemci. Tel.:
732772729. RR 21164

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme
vaši chalupu či chatu v okrese
Klatovy a Domažlice. Podmín−
kou pouze vlastní pozemek a
zavedená elektřina. Peníze vy−
plácíme do tří dnů. Právní ser−
vis zajištěn. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21019

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše potřeb−
né rychle vyřídíme. Vykoupí−
me starší stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469. PM
21052  

PRONAJMU trubkové lešení
+ podlážky cca 100 m2 –
2.000 Kč/měsíc. I dlouhodo−
bě. Vratná kauce 5.000 Kč.
Klatovy. A zároveň koupím
trubky v délce 6m. Tel:
720686209. RR 21180

PŘENECHÁM pronájem hrobu
na hřbitově ve Starém Plzenci,
tel. 774132024  PM 21067

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 21072

KOUPÍM Simson S51 Enduro
nebo Elektronik, stav nerozho−
duje, s SPZ i bez, tel.:
776822803. RR 21119

HISTORICKÝ Traktor Massey
Ferguson, čtyřválec Perkins,
r.v. 1963, TI PS, plně pojízd−
ný, zánovní pneu, vše funkční
+ lišta na sekání, čáp, boční
i zadní náhon, hydraulika, po
výměně oleje a filtrů, doklady
SRN. Cena 89.000 Kč. Zetor,
zahradní traktor. Tel.:
604890121. RR 21117

PRODÁM pneu, alu kola, ple−
chové disky, nové i použité,
např. Škoda, VW, Audi, Peu−
geot, Citroen, Ford, BMW,
Opel, FIAT, Hyundai, Honda,
Toyota atd. Tel.: 602834411.
RR 21165

PRODÁM pneumatiky 2 kusy
traktorové 6.50/16, cena
1.000 Kč za kus, tel.:
607104213. RR 21167

PRODÁM 4 ks pneumatik –
letní na Felicii na hliníkových
discích, rozměr 165/70−13,
rok v provozu, cena 500
Kč/ks. Mobil: 604977991. RR
21179

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI i
bez STK nebo i bez SPZ – do−
kladů. Koupím jakékoliv moto
Babetu, Jawetu, Jawu CZ
apod. i nepojízdné. Děkuji. Tel.
605111671. PM 21045

KOUPÍM Multicar i v nepojízd−
ném stavu nebo Avii sklápěč,
kontejner nebo skříňovou. Při−
jedu kamkoliv, tel.
736736059.   PM 21065   

STARŠÍ muž s vlastním bytem
v Klatovech hledá vitální přítel−
kyni, která má ráda procházky
do přírody. Nejlépe z Klatov a
blízkého okolí. Odpovědi pro−
sím písemně do redakce. RR
21017

HLEDÁM k  vážnému sezná−
mení paní ve věku 55 až 59 let.
Samota je hrozná. Klatovy a
blízké okolí. Tel.: 774843196.
RR 21111

45LETÝ, 185 cm, hledá sym−
patickou ženu do 40 let, pro
společný život. Zn.: Řidičský
průkaz vítán. Tel. 722920560.
RR 21150

DEUTSCHER Mann sucht
Frau aus Tschechien bis 65 J.
duch aus anderen Ländern.
Bin 60 J., 170/69, ehrlich,
treu, liebevoll, dunkles−Haar,
bei Cham, alleinlebend, Be−
ruf: Schachtmeister – Bade−
meister, Ernste anrufe under
0049−0160−99579735. RR
21162

56/183/86 NEKUŘÁK hledá
štíhlou partnerku ze Sušice
nebo Klatovska na cesty po
Šumavě Tel.: 702962961. RR
21157

KOUPÍM DVOURYCH−
LOSTNÍ BABETU. Tel.
604589329. RR 21076

JAWA, ČZ, MANET, STA−
DION… Koupím staré
československé moto−
cykly všech značek, v ja−
kémkoliv stavu i jednotli−
vé díly. Platím ihned v
hotovosti. Slušné a se−
riozní jednání. Tel.:
607946866. E−mail:
klsp@seznam.cz.  RR
21091

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1975 VÝKUP  −
(chromovaný, dýhovaný,
selský), lustry, lampy, ob−
razy, hračky, hodinky, vy−
znamenání, odznaky,  a ji−
né. Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel. 603512322 pa−
vel.rejsek@seznam.cz
PM 21030 

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekompletní,
torza, rámy, motory, blat−
níky, staré technické prů−
kazy a jinou technickou
dokumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě. Na−
bídněte, určitě se domlu−
víme. Telefon:
603237242, e−mail: fle−
met@seznam.cz. RR
21001

PRODÁM VW TRANS−
PORTER T6 2.0 TDI , 150
Hp, R.v. 2016, Koupený
nový v ČR , 6 míst, servi−
ska, cena 370.000 Kč.
Tel 604589329. RR
21074

Blahopřání

KOUPÍM jakýkoliv funkč−
ní traktor i bez SPZ. Tel.:
604589329 RR 21075
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36/185 nekuřák, bezdětný
hledá dívku 16−19 let k vážné−
mu seznámení. Nekuřačku,
která také hledá partnera pro
život.  Mám rád filmy s akční
tématikou, komedie, horory a
české filmy. Rád cestuji, cho−
dím na procházky a navštěvuji
kulturní akce.  Jsem z okresu
Beroun. Tel. 604969788, e−
mail: lovehvezd@seznam.cz.
PM 21003   

RÁD POZNÁM sympatickou
ženu z  Plzně nebo blízkého
okolí do 30 km, nekuřačku
s vyřešenou minulostí, ve vě−
ku 44−53 let nejen na toulky
přírodou, ale i životem. Muž
54/178, štíhlý. Tel.
605363221  PM 21039   

59 HLEDÁ přítele k  vážnému
seznámení, kterému nevadí
děti. Doufám, že ještě existuje
obyčejný normální muž, který
ví, co chce. Do 60 let. Zn.: Jen
vážné nabídky. RR 21107

HLEDÁM pohledného muže
z Plzně a nejbližšího okolí ve
věku 60−65 let pro vážný vztah
plný porozumění a důvěry
s vyřešenou minulostí. Osobní
setkání. Na SMS neodpoví−

dám. Tel. 775497976. PM
21005   

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní realizaci
oplocení. Přijedeme – zamě−
říme – naceníme – zajistíme
materiál – postavíme. Poté si
můžete v klidu užívat bezpečí
vašeho domova. Volejte:
733710319, pište:  bez−
dek@plotana.cz, navštivte:
www.plotana.cz.

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast Su−
šice, Horažďovice, Strakoni−
ce a okolí, bližší info po tel.:
774079111. RR 21055

NABÍZÍM stříhání živých plo−
tů, prořezávání ovocných
stromů, sekání trávy a údrž−
bu i realizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 21102

KLÁŠTERKA Jiří
kolaudační revize komínů

tel.: 604871028. 
RR 21134

PŘEVÍJENÍ elektromotorů tří−
fázových i světelných, Letovy
43, tel.: 376396324, mobil:
723327101. RR 21163

VYROBÍM na vaši chatu, cha−
lupu různé doplňky ze dřeva,
kromě lamina. Tel.
775195608 PM 21059   

ŠI−DEKO nabízí menší dárečky
ručně dělané a opravy oděvů.
Přijďte nás podpořit do Kolince
na OÚ. Tel.: 720117664. RR
21166

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ PRÁ−
CE – omítky, malířské práce,
betonování, kompletní rekon−
strukce bytového jádra, ob−
klady, dlažby, bourací práce a
další práce dle domluvy. Pl−
zeňsko, Klatovsko, Sušicko a
okolí. Rozumné ceny. Tel.:
721757399 nebo email: zed−
nicke.prace11@email.cz RR
21035

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce ne−
movitosti? Bojíte se, že přijde−
te o majetek? Vše se dá řešit,
nikdy není pozdě. Naše právní
oddělení zdarma zanalyzuje
vaši situaci a najde optimální

řešení. Důležité je nebát se a
začít jednat! INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA,
tel.:  800737309. PM 21025

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti. Svěř−
te nám k prodeji svou nemovi−

tost a přesvědčte se o rychlém
jednání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes za−
voláte, zítra jsme u vás a do
měsíce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA, tel.:
800737309. PM 21026

PROVÁDÍM zednické práce –
sádrokarton, štuky, fasády,
dlažba, levně, vše po telefon−
ní domluvě, tel.: 602247467.
RR 21128

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhodných
půjček? Jako jediná realitní
kancelář v  Plzeňském kraji
Vám vyplatíme až 80 % kupní
ceny vaší nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu do 24 ho−
din. Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21027

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou trans−
akcí krok za krokem. Nemovi−

tost prověříme technicky
i právně a navíc vyjednáme
maximální SLEVU! A nezapla−
títe ani korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo vo−
lejte zdarma na 800 888 957.
PM 21028

UPEČU pro vás cukrářské vý−
robky včetně borůvkových ko−
láčů v Plzni. Tel. 724754498
PM 21060  

PRODÁM selata na výkrm i
na rožeň. Tel.: 606509783.
RR 21177

HLEDÁŠ to, co doma nemáš,
máš tajné sny? Ráda ti je
splním, zavolej. Přijď a bude−
me spolu jen já a ty. Má fo−
tečka je reálná, vlastní. Tel.
604737781  KŘI PM 21004 

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let, pr−
sa č. 5, přírodní klín. Útul−
nost, diskrétnost. Plzeň. Vo−
lat do 20 hod. na tel.:
773153057.  KŘI PM 21058   

ZEDNICKÁ PARTA prová−
dí rekonstrukce, strojní
omítání, obklady, dlažby,
jádra a veškeré zednické
práce, tel.: 723136228.
RR 21037

Tel. 604 737 781



47Rozhled 3/2021




