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Milí čtenáři,
tak už je to téměř
jisté, jaro se ujalo
své vlády. Je po−
slední únorový den
a při psaní tohoto
úvodníku, který si
přečtete začátkem
března, na mne
praží slunce přes
okna redakce. O něco dříve než jindy,
a jako by chtělo dohnat to, co zane−
dbávalo v zimních měsících, kdy bylo
slabé a schovávalo se za mraky.
Každý den si nyní můžeme přečíst, že
zase padl někde nějaký teplotní rekord
pro toto období a katastrofisté nás zlo−
bí tím, že předvídají také letos velmi
teplé a suché jaro a léto. Já jen dou−
fám, že se jim tato předpověď nesplní.
Ostatně zatím mě osobně nijak nepře−
svědčili, protože spolehnout se nedá
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ani na krátkodobé předpovědi, natož
pak na ty dlouhodobé.
Proto zapomeňme na strašení horkem,
zimou, suchem, přívalovými dešti a
buďme my věčně nespokojení Češi rá−
di, že je už březen, krásný jarní měsíc
plný očekávání, kvetoucích květin, ra−
šící zeleně i mužné síly, zpívajícího
ptactva a u nás dokonce i pěkně teplý.
Příkladem pozitivního myšlení nám
může být jeden motoristický fanda,
který staré české přísloví: „Březen, za
kamna vlezem“ si po svém upravil na:
„Je březen, do garáže vlezem.“ Když
jsem dost nechápavě koukal, vysvětlil
mi, že je přece nejvyšší čas pořádně
vytunit svého veterána a připravit jej na
první jarní výlet s lepou děvou. A už se
prý těší, jak oslaví letos 20. března den
jarní rovnodennosti, astronomický po−
čátek jara, který v tento den začne pře−
sně ve 22:58 hod.
V březnu je také nejvyšší čas na zahá−
jení jarní očistné kůry pro tělo a duši,
abychom byli lépe připraveni na další
část roku. Jarní očistná kůra by nám
měla pomoci zdolat jarní únavu a zre−

generovat tělo po zimních chmurách a
virózách. Doporučuje se jeden až dva
týdny snížit příjem potravy, pít čistou
vodu, omezit cukr, moučná a tučná
jídla na minimum. Nesmíte však mít
pocit, že nějak trpíte a strádáte, proto
současně naplánujte několik výletů do
přírody. Všude ucítíte nový bujný život,
příroda se probouzí, probuďte se i vy.
Nezapomeňte se i nějak odměnit a
udělat radost. Třeba návštěvou hezké−
ho koncertu, výjimečného filmu, nebo
osázením truhlíku jarními květy. Stý−
kejte se s dobrými přáteli, utužujte ro−
dinné vazby a dělejte všechno proto,
abyste měli tyto dny kolem jarní
rovnodennosti spojené se samými po−
zitivními vjemy.
Pokud vám můžu také doporučit, pře−
staňte brát vážně většinu negativních
zpráv, které na nás hrnou média. Když
se začnete zajímat a vyhledávat je,
zjistíte, že o dobrých zprávách se ne−
mluví, ty nejsou dost in. A možná, že
na jednu špatnou najdete dvě dobré
zprávy. Víte, že v loňském roce poprvé
po tisících letech nežila na světě větši−

na obyvatel v chudobě? Nebo že lid−
stvo zažívá období nejnižší nezaměs−
tnanosti za posledních 40 let, že stra−
šidelná ozónová díra nad Antarktidou
zmizela a ozónová vrstva nad celým
světem se zcela obnoví do roku
2060? Že naši čeští vědci mají příští
rok představit unikátní Solar Air Water
Energy Resource systém, který doká−
že získat vodu z pouštního vzduchu a
kultivovat poušť v úrodnou půdu? Že
by to byl konečně příspěvek na vyře−
šení migračního tlaku na Evropu? Po−
dle jedné studie OSN je v Africe dost
půdy na uživení ještě mnohem větší
populace, než je tam dnes, stačí jen
využívat současné a zajistit nové zdro−
je pitné vody a naučit Afričany moder−
ně zemědělsky hospodařit.
Ale zpět do dnešní reality a do české
kotliny. Věřím, že také v březnovém
Rozhledu najdete nějakou pozitivní
zprávu, která vás potěší anebo po−
může. Příjemné čtení Rozhledu a ra−
dost snad již také nad krásou rozkvé−
tající přírody, vám přeje Karel Bárta,
šéfredaktor.
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V řeznictví U Pavlíka je maso
pod přísnou kontrolou
Předpovědi meteorologů na březen
nejsou jednotné. Co však jisté je, že
kvalitní uzeniny i maso vám rád a
ochotně nabídne mediálně známý

vás to vyžene na zahrádky a budete
mít chuť si něco malého narychlo
ugrilovat nebo opéct na ohníčku, ur−
čitě doporučím Pavlíkovy špekáčky

neznamená, že se tak nemůže dít
i u nás. Nijak Poláky neobhajuji, ale
je tam hodně zpracovatelů masa a
bylo by hloupé si myslet, že v tako−
vém množství jsou všichni naprosto
vzorní. Důležitá je spíš naše domácí
kontrola a ta zafungovala. Já sám
jsem natolik zkušeným profesioná−
lem, také vzhledem ke své dlouholeté
praxi na sanitní porážce v bývalém

klatovském masokombinátu, ale
nejenom tam, že jsem schopen od−
halit jakoukoli vadu v mase tohoto
typu. Určitě by mi to neuniklo.
Pokud by se mi v dodávce něco ta−
kového objevilo, tak to pojede
okamžitě „šupem letem“ dodavateli
zpátky. Drtivá většina, 99 % veške−
rých dodávek masa, které prodá−
vám, je z českých chovů a na kvalitu
veškerého dodávaného zboží jsem
velmi přísný. Jen 1 % prodávaného
masa pochází z dovozu a týká se to
jen skotu z Karpat,“ ujišťuje nás i své
zákazníky klatovský řezník pan Pavel
Havlíček.
(pr)

Foto Robert Sedmik, časopis Týden.
klatovský řezník Pavel Havlíček ve
svém řeznictví U Pavlíka v Koldino−
vě ulici pod nemocnicí.
„V březnu zvu zákazníky na jedny
z posledních zabijačkových hodů
před jarní sezónou. Každý, kdo si
chce ještě pochutnat na pravých če−
ských vepřových zabijačkových po−
choutkách, může se těšit na dny od
středy 13. do soboty 16. března, kdy
budou v nabídce jitrničky, jelítka, tla−
čenky i zabijačková polévka. Samo−
zřejmě zvu i na kompletní nabídku
mojí uzené klasiky, což je celý sorti−
ment zákazníky velmi oblíbených
uzených krkoviček a slanin z mé
vlastní výroby, na kterou jsem pro zá−
kazníky připravil velké cenové zvý−
hodnění,“ zve nás na vepřové po−
choutky pan Havlíček.
„A pokud už bude takové teplo, že
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jen z masa, o kterých naši stálí zá−
kazníci říkají, že špekáčky od Pavlíka
jsou nejlepší na světě. Jsou vyrobe−
ny jen ze správného, tradičního po−
měru hovězího a vepřového masa,
syrového vepřového sádla, soli a ko−
ření. Jsou proto vhodné i pro lidi
s bezlepkovou dietou. Na rychlou ve−
čeři nebo svačinu jsou výborné
i Pavlíkovy krumlovské párečky, které
v březnu nabízím v cenové akci.“
A co vy říkáte na aféru polské maso?
„Já jsem se k tématu „polské maso“
již vyjadřoval ve velkém rozhovoru
na Parlamentních listech a o něco
později také v prestižním tištěném
časopisu Týden. Uvedl jsem tam, že
skutečnost, že došlo k odhalení
jednoho případu nelegálních porážek
nemocného dobytka a nesprávného
zacházení s masem v Polsku, ještě
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odpovídá JUDr.
Judita Jakubčíková,
advokátka
Před 4 lety jsem uzavřela
s majitelem bytu nájemní
smlouvu na dobu neurčitou
a předmětem nájmu je byt 3+1. Nyní jsem obdržela od ma−
jitele bytu výpověď z tohoto nájmu údajně proto, že byt
jsem v posledním půlroce velmi málo užívala. Měl
mi právo majitel bytu dávat výpověď z nájmu bytu,
když jsem v bytě bydlela v posledním půlroce sku−
tečně málo. Pečovala jsem totiž o svoji nemocnou
sestru, která bydlí v jiném městě a nyní, když ses−
tra zemřela, se musím vrátit do svého bydliště
a neměla bych kde bydlet. Prosím o odpověď.
Vážená paní,
k výpovědi z nájmu v současné
době již soud nedává tzv. „při−
volení“ k výpovědi, což dříve
bylo podmínkou.
Podstatné je to, že vlastník dá
platnou výpověď z nájmu. Mu−
sí se jednat o písemnou výpo−
věď a ta musí být doručena ná−
jemci, přičemž výpovědní lhů−
ta činí 3 měsíce. V této výpově−
di musí být uveden samozřej−
mě i důvod k této výpovědi.
Pronajímatel současně musí
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podle
dnešního
platného
práva
upozornit nájemce
na skutečnost, že nájemce má
právo podat návrh k soudu
o přezkoumání, zda je výpo−
věď oprávněná či nikoliv. Mů−
že tak učinit ve lhůtě 2 měsí−
ců ode dne doručení této vý−
povědi nájemci.
V daném případě je velmi dů−
ležité i to, jestli má pronajíma−
tel povinnost zajistit nájemci
bytovou náhradu, která by

měla odpovídat bytu, jehož
nájem pronajímatel vypověděl
a též by se mělo jednat o byt
ve stejném místě jako byt vy−
povídaný.
Žalobu je možné podat z důvo−
dů, které jsou uvedeny přímo
v občanském zákoníku a
když důvod uvedený pronaj−
ímatelem ve výpo−
vědi tedy neexis−
tuje.
Ve Vašem případě
beru do úvahy jako
důvod výpovědi
z nájmu předmět−
ného bytu skuteč−
nost, že jste se po
dobu několik měsí−
ců
nezdržovala,
případně, že jste se málo zdr−
žovala v předmětném pronaj−
atém bytě.
Vy však podle vlastních slov

máte velmi vážný důvod, proč
se tak stalo. V daném případě
jste měla právo, ale zřejmě
i povinnost, postarat se o Vaší
sestru, a nikdo a to podotýkám
nikdo, Vám v takovémto poči−
nu nemůže bránit.
Proto Vám doporučuji, abyste
skutečně podala pokud mož−
no neprodleně předmětnou
žalobu.
Pokud takovou žalobu nepo−
dáte a uplynou více než 2 měsí−
ce ode dne doručení výpovědi
(kdy jste fakticky tuto výpověď
převzala), pak budete povin−
na předmětný byt po uplynutí
výpovědní doby vyklidit a
předat zpravidla protokolem
pronajímateli. Pokud by na−
stala tato situace a neučinila
jste tak, pak by nastoupila exe−
kuce a to samozřejmě zcela
jistě nechcete.

Rozhled 3/2019

759 000 Kč

599 000 Kč
2

Chata 2+kk/B (40 m ), Vranov u Stříbra
Nabízíme k prodeji pěknou chatu. Chata je dřevěná
s omítnutím, je dispozičně řešena jako 2+kk s bal−
konem a zádveřím. Chata je částečně podsklepena.
Objekt se nachází cca 50 m od vody – nehrozí za−
plavení. IS: elektřina 220/380 V, topení: lokální tuhá
paliva, WC, studna cca 150 m od chaty.

& 734 319 302

G

2 299 000 Kč

C

899 000 Kč
2

Stavební pozemek (459 m ),
Dolní Lukavice

2+kk (64 m ), ul. Rozvojová zóna, Janovi−
ce nad Úhlavou

Nabízíme k prodeji rovinatý stavební pozemek
o výměře 459 m2 v Dolní Lukavici, okr. Plzeň−jih. Pří−
stup k pozemku je po zpevněné obecní komunikaci.
IS: veškeré v komunikaci u pozemku. Pro připojení k
inženýrským sítím nutno zaplatit poplatek 160.000,−
Kč ve prospěch zřizovatele inženýrských sítí. &

Nabízíme k prodeji byt 2+kk o ploše 64 m2. Byt se
nachází v prvním patře bytového domu Topení
ústřední dálkové. Ohřev vody. V bytě možno připojení
internetu. K bytu náleží komora na patře o velikosti
5 m2. V blízkosti domu dětské hřiště. Bytový dům je
v lokalitě bývalých kasáren.
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& 734 319 301

734 319 302

2 990 000 Kč

C

2 999 000 Kč

G

1 199 000 Kč

RD 6+1/G (1341 m2), Myslív, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji rodinný. V 1. NP se nachází ku−
chyně s jídelnou, obývací pokoj, ložnice, dva dětské
pokoje, předsíň, komora, koupelna a WC. IS.: el
230/400 V, septik, voda – obecní vodovod, topení −
lokální na tuhá paliva. Cca 300 m od rodinného do−
mu se nachází pozemek o velikosti 780 m2, na kte−
rém je povolena stavba RD.

& 734 319 301

G

3 600 000 Kč

2+kk (45 m ), Vrchlického ul., Plzeň

St. pozemek (5878 m2), Příchovice, Plzeň – jih

3+1/B (63 m2), Plzeň, Smrková ul.

RD 6+1 (429 m2) Skviřín, okr. Tachov

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt. Byt je v osob−
ním vlastnictví a nachází se v 4. patře (posledním)
cihlového domu bez výtahu. Byt je po kompletní re−
konstrukci (podlahy, elektřina v mědi, nový kotel).
K bytu náleží sklep. V roce 2026 bude v domě vybu−
dován výtah. Fond oprav 1.632,− Kč.

Nabízíme k prodeji stavební pozemek nedaleko Přeštic.
Pozemek je již geometricky rozdělen na tři stavební po−
zemky + přístupová cesta – v případě využití pozemků
jako jednoho celku, se zelený pozemek nemusí využít
jako přístupová cesta. IS: elektřina 230/400V v blízkos−
ti pozemku – dopojení k pozemku na náklady ČEZu, ka−
nalizace – nutno vybudování vlastní ČOV, voda – nutno
vybudovat vlastní vrt.
& 734 319 301

Nabízíme byt 3+1 s balkonem o výměře 62 m2. Byt
je v osobním vlastnictví a nachází se v 6. (posled−
ním) patře panelového domu, který prošel kompletní
revitalizací. Byt je po velmi zdařilé rekonstrukci byto−
vého jádra, dále nové omítky v pokojích. K bytu nále−
ží sklepní koje. Fond oprav 1.559,− Kč. V okolí veške−
rá občanská vybavenost.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji rodinný dům. Dům prošel částeč−
nou rekonstrukcí v roce 2018 (nově vybudováno to−
pení – tepelné čerpadlo, plastová okna, výmalba, ko−
berce, interiér + kompletně a nově vybaveno). Mě−
síční náklady na provoz plného domu voda, odvoz
odpadu, svícení a topení cca 3.500,−Kč.
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Vřele doporučujeme!

& 734 319 302

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

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

& 734 319 301

900 000 Kč
1 000 000 Kč
900 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
1 300 000 Kč
1 300 000 Kč
1 900 000 Kč
2 300 000 Kč
2 200 000 Kč
1 800 000 Kč
2 200 000 Kč
2 300 000 Kč
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Komfortní SUV pro velkou rodinu
Jsou automobily, které při projíždění
městem budí pozornost a probouzejí
v nás emoce. Vždy mezi ně patřily
automobily Citroën a její nejnovější
vlajková loď nové SUV Citroën C5
Aircross snad ještě o maličko víc.
Od Auto Nejdl, prodejce vozů Citro−
ën, jsem přivítal možnost se s tímto
automobilem, kterým značka možná
chtěla trochu oslavit i své stoleté vý−
ročí založení, krátce seznámit. Ne−
vím, zda se C5 Aircross zapíše do
historie, jako třeba modely 2 CV
(1948), DS (1955), CX (1974), nebo
XM (1989), ale na mě tohle nové
velké SUV udělalo opravdu dobrý
dojem.
Od prvního pohledu navazuje na nový
designový styl Citroënu, který v roce
2014 poprvé představil model C4
Cactus. Na rozdíl od svých menších
brášků je však o mnoho luxusnější a
pohodlnější. To je asi pro něj to nejty−
pičtější. Vypadá sice jako mohutný,
svalnatý, sympatický silák, který na−
značuje, že si troufne i na drsnější
podmínky provozu, ale ve skutečnosti
je to především luxusní, pohodlný
rychlík, který bude vyhovovat nejen
sportovně založenému řidiči, ale i vel−
ké rodině s mimořádnou potřebou
prostoru a příjemné jízdy na dlouhých
cestách.
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Již při usednutí si všímám mimořád−
ně praktického uspořádání ovládacích
prvků, odkládacích schránek, celko−
vého pocitu velké vzdušnosti interiéru.
Příjemná je velká loketní opěrka s ote−
víráním víka do stran jako u BMW a

výbavy, které vám zpříjemňují pobyt
v automobilu. Už základní výbava je
na rozdíl od jiných značek mimořádně
bohatá. Ocenil jsem tradičně fran−
couzsky pohodlné, bohatě polstrova−
né polohovatelné sedačky s vytápě−

velice moderní, přitom přehledný je
i hlavní digitální přístrojový displej
s úhlopříčkou 12,3 palce, který má
několik možných režimů zobrazení vo−
litelných z volantu. Samozřejmě, že
takový vůz je vybaven všemi možnými
moderními asistenty a mnoha různý−
mi praktickými ale i luxusními prvky

ním a masáží, ale i třeba velmi šikovně
posuvné tři zadní sedačky s nastavi−
telným sklonem opěradel, která tak
ještě zvětšují kufr ze základu 580 litrů
na 720 a po sklopení na 1630 litrů.
Pokud oceníte luxusní a pohodlný
interiér, určitě vás potěší jízda s tímhle
SUV. Půjčený automobil měl přeplňo−

vaný benzínový 1,6 litrový čtyřválec
o výkonu 133 kW (180 koní), který
byl spojen s automatickou osmistup−
ňovou převodovkou. Motor byl dosta−
tečně výkonný, a když už jsem byl až
moc uklidněný z pohodlné, plavné jíz−
dy, která žehlila díky skvělému podvo−
zku všechny nerovnosti šumavských
silnic, stačilo zmáčknout tlačítko
sport a z C5 Aircross se stal ostrý tvr−
ďák, který jel, jako kdyby byl připrave−
ný na rallye. Opravdu vynikající je
osmistupňová automatická převodo−
vka, která řadí spolehlivě, téměř ne−
znatelně a přispívá k velmi tichému
provozu auta. Mezi přednosti patří ur−
čitě i 230 mm světlé výšky, což je
v kategorii SUV poměrně hodně, a
umožní to jistě bezpečnou jízdu i po
hrbolatých polňačkách a lesních ces−
tách.
Když jsem od C5 Aircross odcházel,
přemýšlel jsem, komu by se mohl ne−
líbit. Vždyť cenou, která začíná na
530.000 Kč, v této kategorie vozů roz−
hodně nepatří k nejvyšším. A s 5letou
zárukou je to automobil velmi zajíma−
vý. Pak mi došlo, že lidem, kteří ne−
mají rádi emoce a chtějí být nenápad−
ní. Těm se C5 Aircross rozhodně líbit
nebude. Ale přijďte se raději podívat
do autosalonu Auto Nejdl a přesvědč−
te se sami.
(bá)
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Lékařů ubývá
V době, kdy náš národ
stárne a přibývá nemocí,
potřebujeme stále častěji
pomoc lékařů. Spoléháme
se na to, že nám pomohou
a zbaví nás bolestí. Od
svých klientů pak slýchám,
kolik času takhle stráví
v čekárnách na vyšetření.
Kolik těch vyšetření absol−
vují a jak funguje rozdílný
pohled lékařů specialistů.
Většinou si každý hledí
svého oboru a jednotlivé
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diagnostiky s řešením
www.1zapper.cz
problémů na sebe úplně
nenavazují. Neberou
tel.: 606 828 402
v potaz celostní pohled
Dr. Sedláka 937, Klatovy
na organismus. Málok−
terý lékař má vůbec čas
člověka takto posoudit už jen z důvo− Nesmíme zapomínat ani na viry. Ty
ovlivňují imunitu, která pak špatně re−
du přeplněných čekáren.
Jak píši ve svých článcích, v zapper aguje na další patogeny a oslabuje or−
centru se zabývám CELOSTNÍM pohle− ganismus celkově. Jen žloutenkové vi−
dem na člověka jako takového. Posu− ry měřím hodně často. Žloutenka pak
zuji zdravotní potíže a bolesti částí těla bývá skrytá – chronická. Vůbec si jí ne−
v souvislostech se stavem vnitřních or− musíme všimnout. Jen se nám bude
tvořit víc žlučových kamenů. To
gánů. Podle čínské medicíny –
následně ovlivní slinivku.
orgánového pentagramu
Nejprve budeme jen na−
a systému energetic−
fouklí, pak můžou přijít
kých drah, tzv. meri−
průjmy, zácpy, točení
diánů, jsem schop−
hlavy, cukrovka a
ná určit, kde mají
kdoví co ještě. Určitě
bolesti svůj počá−
nevíte, že točení hla−
tek.
vy může souviset i se
Dalším bonusem
slinivkou. A při tom ko−
pro mé klienty je to,
lečku od lékaře k lékaři, řekl
že mým úkolem není jen
Vám někdo tyhle souvislosti? Že
stanovit původ problémů, ale
provést i určitou terapii, tak aby klient to ale není zadarmo? To není, ale ani lé−
odcházel s minimálními bolestmi, či ky na recept nejsou vždy zadarmo.
bez nich. Mám zkušenosti, že zlikvido− Alespoň Vám to ušetří čas a někdy i ne−
vat bakteriální zátěže v těle umožní příjemné rozhovory.
srůsty nehojících se ran a zlomenin, Nejlépe tedy bude, když zavoláte na
zacelení bércových vředů, zlepšení číslo 606 828 402 a objednáte se tam,
diabetických hnisavých končetin. Dal− kde Vám pomohou. Reference a další
ší bakteriální zátěže způsobují dlouho− články najdete na www.1zapper.cz
trvající kašle, parodontózu, záněty Přeji Vám hezké a slunečné dny
Hana Bártová
nosních dutin nebo močových cest.
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Mráz a vzduchová tepelná èerpadla

Vzduchové tepelné èer−
padlo je takové, které zís−
kává energii ze vzduchu.
Díky této získané energii
mùže foukat teplý vzduch
pøímo do vytápìného pro−
storu, nebo dodává teplo
do radiátorù èi podlahové−
ho topení. Metoda dodá−
vání tepla do radiátorù èi
podlahového topení je ob−
vyklejší a plnì nahrazuje kotle
plynové i kotle na pevná paliva. Za−
stavme se u této varianty získávání
energie, abychom si vysvìtlili sys−
tém fungování vzduchového
èerpadla a jeho výhody. Málokdo si
umí pøedstavit, že i pøi extrémních
mrazech −20 OC tepelné èerpadlo to−
pí, a proto stále ještì pøežívají kla−
sické 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
prostøedí teplo.
Rozhled 3/2019

Páry chladiva se ve
výměníku ochlazují
vodou z otopného
systému a kondenzu−
jí. Tímto se teplo zís−
kané při vypařování
předá do otopného
systému. Bìhem kon−
denzace chladiva se
teplo uvolòuje a ve
výmìníku tepelného
èerpadla odevzdává
tepelnou energii do vody
v otopném systému.
Podobný princip založený na vý−
paru a kondenzaci platí i pro zemní
tepelná èerpadla (energii získáváme
z vrtù èi zemního kolektoru), nebo
pro systém voda – voda (využíváme
energii ve vodì). Pøesto, že se zdá
využití vody jako nej−
vhodnìjší zdroj ener−
gie, je z více dùvodù
možno použít tuto
technologii jen zøídka.
Blíže rádi vysvìtlíme.
Ujišujeme vás, že
tepelné èerpadlo sys−
tému vzduch – voda
pracuje i pøi velkých
mrazech. Samozøej−
mì efektivita rùzných

tepelných èerpadel
a rozsah, do jaké zá−
porné teploty pracují,
jsou rozdílné. Rádi
vám doporučíme
značku a model, kte−
rý nejlépe odpovídá
vašim podmínkám
a vašim požadavkům
na vytápění, ohřev
teplé vody nebo ba−
zénu. Nemusíte se
obávat ani hlučnosti
kvalitních tepelných
čerpadel. Navíc, pokud je zapotřebí
zařízení s extremně tichým provo−
zem, máme k dispozici novou řadu
od společnosti Viessmann, která je
vhodná pro hustou zástavbu, řadové
domy a další místa, kde tepelné čer−
padlo není vůbec slyšet.
Rozhodnete−li se,
že chcete váš dùm
zhodnotit a zainvestovat tak do
zemního primárního okruhu tepel−
ného èerpadla (což mùže být vrt
nebo zemní kolektor), doporuèu−
jeme vám vynikající tepelná èer−
padla znaèky NIBE. Toto øešení je
více využíváno v horských, klima−
ticky drsnìjších podmínkách než
v místech s mírnìjším klimatem.

Neodkládejte rozhodnutí zbavit se
drahého vytápìní plynem nebo bì−
hání kolem stávajícího kotle. Vy−
zkoušejte si nové moderní vytápìní
ještì v této topné sezónì!
VYUŽIJTE POSLEDNÍ KOLO
KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ!!!
ZA STARÝ KOTEL 120 000 Kč.
Ing. Jiří Tichota

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

777 939 270.

Dodávka, montáž a servis
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!
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Evropský pohár a Mistrovství
republiky na Dolní Moravě

Gabriela Krůsová na startu Evropského poháru ve snowboardcrossu.
Ve dnech 6.–7. 2. se historicky popr−
vé v České republice konal Evropský
pohár ve snowboardcrossu a hostila
ho Dolní Morava. Trať byla postavena
odborníky na snowboardcrossové
tratě a splňovala tak i zahraniční kri−
téria. Závodilo se ve dvou dnech, a to
ve středu a čtvrtek. Sešli se zde špič−
koví jezdci z celé Evropy a mezi nimi
i tři závodnice klatovského snowboar−
dového klubu Snow Rockets.
Rozhled 3/2019

Klatovská závodnice Gabriela Krůso−
vá, Karolína Dobrá a Nikola Šottová
se již pravidelně zúčastňují Evrop−
ských pohárů v zahraničí. Teď se
mohly předvést na domácí trati a ne−
vedly si vůbec špatně. Ve středečním
závodě si nejlépe z děvčat vedla Gab−
riela Krůsová, která obsadila krásné
10. místo. Ve čtvrtek si Gabriela vyje−
la místo 12. Holky si šlapaly na paty a
Karolína Dobrá brala nejdříve 12.

brala nepopulární 4. příčku. V závodě
juniorů závodilo i několik našich zá−
stupců, ale na větší výsledek bohužel
nedosáhli.
V závodě dětí se mistryní republiky
stala jezdkyně Snow Rockets Anna Ha−
lašová, která následně ovládla i nedělní
závod. V kategorii chlapců brali všech−
ny medailové pozice rakeťáci a zaslou−
žili se tak o velký týmový úspěch. Pro
klatovský klub to jsou výborné výsled−
ky a stal se tak nejúspěšnějším mlá−
dežnickým klubem víkendu.
(pb)

místo, druhý den pak 10. Karlovarská
Nikola Šottová obsadila 21. a 23.
místo. Pro holky to bylo jedno z nej−
lepších umístění v Evropském poháru
a odváží si tak cenné body.
O víkendu 9.–10.
2. na zjednodu−
šené trati odstar−
tovala série Čes−
kého poháru pro
rok 2019. Hned
prvním závodem
bylo Mistrovství
republiky. Vzhle−
dem k tomu, že
série je zařazena
i mezi závody FIS
race a mohou zá−
vodit i zahraniční
jezdci, nechyběla
velká konkuren−
ce. V závodě ju−
niorek se mezi
Češkami stala vi−
cemistryní re−
publiky Karolína Výborně si vedly klatovské „rakeťačky“ i v závodech
Dobrá z Plzně. Republikového finále AŠSK ČR ve snowboardingu –
Gabriela Krůsová slalomu 14. února.
13
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UVEX SPORTS na stupních vítězů
S výrobky firmy UVEX SPORTS Nyr−
sko, k.s., se setkáte všude ve světě.
Nejčastěji je můžeme vidět při tele−
vizních přenosech
ze závodů světo−
vých pohárů v alp−
ském lyžování. Na
stupních vítězů je
mají vítězové sjez−
du, slalomu, snow−
boardingu, ale i skoku
na lyžích. Často se s nimi setkáváte
při ochraně amatérských sportovců,
při vašich lyžařských výletech nejen
na Šumavu.
S dalšími vý−
robky se mů−
žeme setkat
ve výrobních
podnicích
i v soukromí,
kde se používají
k ochraně očí i celého obličeje jako
ochranné brýle nebo štíty. Všechny
lyžařské helmy a sportovní a
ochranné brýle jsou nabízeny ve
smyslu důležitého motta: Bezpeč−
nost na prvním místě.
Firma UVEX SPORTS Nyrsko, k.s.,
patří do velké rodinné společnosti se
sídlem v bavorském Fürthu. Byla zalo−
žena v roce 1926 a dnes působí po
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celém světě. Její výrobky jsou pravi−
delně hodnoceny v různých nezávis−
lých testech a získávají ta nejvyšší
místa a ocenění. Jedním
z nich prošly
nedávno i ly−
žařské brýle
pro sjezdové
lyžování
a
snowboarding, vyráběné
v nýrském závodě, uvex
downhill 2000 VLM a model Alpina
Pheos S. Oba modely lyžařských brýlí
byly výborně hodnoceny. V testu zís−
kaly 1. a 2. místo v konkurenci 13 ob−
dobných vý−
robků. Model
uvex downhill
2000 VLM
získal 1. místo
a odbornými hodnotiteli bylo oce−
něno především jak jsou odolné, po−
hodlné, poskytující výborný výhled a

chránící oči před škodlivým zářením.
Stejně výborné hodnocení pro své
mimořádné optické vlastnosti získaly
i brýle Alpina Pheos S, které
v testu obsadily druhé
místo.
Jak nás informova−
la jednatelka nýr−
ského závodu
UVEX SPORTS
paní Ing. Miroslava
Koutná, MBA, jsou tyto
výrobky ve světě známy
jako lyžařské brýle UVEX
a ALPINA německé kva−
lity. Na jejich výrobě se
podílí od vyseknutí tvarů
ze základních materiálů,
šití pásků, zhotovování
skel, lepení lemů a ventila−
cí až po konečnou montáž a balení, ši−
kovné ruce nýrských zaměstnanců
UVEX SPORTS.

Stejně výborné odborné hodnocení
získávají i lyžařské helmy, které patří
ke světové špičce a většina použitých
komponentů pochází z nýrské−
ho závodu UVEX
SPORTS. Pro vše−
chny zaměstnan−
ce je tak ctí, že
se takto mohou
podílet na spor−
tovních úspě−
ších mnoha zá−
vodních lyžařů
i bezpečnějším
provozování rekre−
ačních zimních spor tů
na mnoha místech světa.
Dobře ví, že firemní heslo Protec−
ting people (Ochraňujeme lidi) není
jen prázdným heslem a jejich výrobky
uživatelům skutečně ochranu posky−
tují. Rádi mezi sebou přivítají nové
kolegy.
(kr)
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Neriskujte poškození motoru nebo vysokou
pokutu kvůli nefunkčnímu filtru pevných částic
První filtry pevných částic (DPF) se v osobních autech objevily již v roce
2000. Od té doby se kvůli splnění emisních norem rozšířily napříč značkami
a moderní vůz s naftovým motorem už bez něj nekoupíte.
Filtr má za úkol zachycovat saze, kte−
ré by jinak vyletěly do ovzduší, přispívá
tedy ke zlepšení životního prostředí.
Saze se většinou vypálí při de−
lší jízdě vyšší rychlostí,
avšak ve filtru po nich
zůstane trocha nespali−
telného popílku. Jakmile
se jím filtr zaplní, je nut−
né ho vyměnit, nebo
profesionálně renovovat.
Majitele vozidla tak filtr
dokáže potrápit, hlavně když
jezdí krátké trasy po městě, což
nemají moderní turbodiesely v oblibě.
Ä Problém s drahými filtry pev−
ných částic řeší tisíce řidičů. Často
se snaží ušetřit a vybírají mezi laci−
nými kopiemi, ale to se nemusí vy−
platit. Existuje tedy nějaké levné ře−
šení nefunkčního filtru DPF, když se
těm z druhovýroby nedá stoprocen−
tně věřit?
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Zanešený filtr je možné nechat
odborně vyčistit, ale ne každá firma to
dělá správně. Přípustné je pouze proti−
směrné čistění a vždy přede−
psaným způsobem pro
daný typ filtru. Postup
čištění se provádí
v uzavřeném obvodu,
bez nutnosti jakého−
koliv řezání nebo na−
rušení filtru. Výhodou
tohoto postupu je, že
se žádné škodlivé látky
neuvolňují do okolního pro−
středí. Tento proces probíhá proti smě−
ru toku výfukových plynů a je prováděn
mimo vozidlo. Jedná se o tzv. "mokrý"
způsob čištění teplou vodou, přičemž
regenerační časy, tlak a teplota vody
jsou přesně regulovány, aby se za−
mezilo nežádoucímu poškození filtru.
Parametry čištění vždy citelně závisí na
typu filtru a stupni jeho zanesení. Při

čištění filtrů je třeba se vy−
varovat nekontrolovaných
teplotních parametrů, stej−
ně jako příliš rychlých dy−
namických změn v závis−
losti na nejvyšší dovole−
nou teplotu. Velmi důleži−
tou součástí čistícího pro−
cesu je použití speciálního
čisticího prostředku.
Rychloservis Klatovy
provádí rychlé, šetrné a
certifikované čistění DPF filtrů a ka−
talyzátorů německou technologií Ad−
vanpure. Renovacemi filtrů se Rychlo−
servis Klatovy zabývá již více než 5 let
a v současné době disponuje nejmo−
dernější dostupnou technologií v obo−
ru. Tato technologie pracuje s individu−
álním nastavením, aby specifické pod−
mínky byly v souladu s nejvyšší efekti−

vitou a zároveň bezpečností při regene−
račním procesu každého jednotlivého
typu filtru. Promyšlené a dobře koordi−
nované postupy této nové čistící tech−
nologie mají schopnost obnovit filtr do
téměř původního stavu. Z důvodu vy−
sokého stupně čisticí schopnosti a roz−
sáhlé kontroly kvality je tak zaručena
dokonalá obnova funkčnosti filtru. (pi)

CHCETE-LI váš filtr udržet v bezvadné kondici, využijte profesionální ekolo−
gické renovace DPF v Rychloservisu Klatovy za velmi rozumné ceny.
Otevřeno mají každý den od 8:00 do 17:00 hod.
RENOVACI filtru na vašem voze si můžete objednat na telefonu 608 107 711
nebo osobně na adrese Viléma Glose 161, Klatovy.
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yƍŖ¹ƍƋƐƆƊƖƗƍƋƆƗ¹ƌĺƑƤƠƠEĶƃƌĺ¹ƅ
y¡ƄƏƒ§ƍŖ¹ƍĺƒƊƕyƗƐƒ§ƐƏƒƒ¡¹
yƇƋƆƔƈƍƑƊ¡ƖƊƕƗƋ¹

LPOUBLO¬PTPCB+BOB)BNQMPW
QFSTPOBM!VWFYTQPSUTD[ 
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JEDNODUŠE
VÝHODNÁ NABÍDKA
rûÃÇäéÄÝÝôò·éäËÃË«½ĀÃ½ßȳ:ºĂÃé
ÙËÄÃéôËĀéĀɕÄºû]:IT½éÝrÃÖÛ«Ã
ÝÖËéÝäéôü¨Ëȳ]:IT½éÝȳI·äɕôËĀûĀËôȳ
www.skodaplus.cz

ŠKODA CITIGO AMBITION
1,0 MPI / 44 KW
Cena

ǜǤǤǟǛǛ:

Do provozu

ǣȹǝǛǜǢ

Tachometr

ǝǞǢǛǛºÃ

ŠKODA FABIA AMBITION
1,0 MPI / 55 KW
Cena

ǝǠǣǡǛǛ:

Do provozu

ǜǝȹǝǛǜǢ

Tachometr

ǜǤǟǛǛºÃ

ŠKODA RAPID AMBITION
1,0 TSI / 70 KW
Cena
rßéäËÙ«ĀËôÄüÖÙäÄÙÖÙË£ÙÃé]:IT½éÝȭ
AUTOSPOL Plus
[äÙºËÄ«ºǞǡǡȮǞǟǜǛǜ*ËÙĂËô«
b½ȳȭǞǢǡǠǜǝǡǞǤ
www.autospolplus.cz

ǤȹǝǛǜǢ

Tachometr

ǜǢǟǛǛºÃ

ŠKODA OCTAVIA AMBITION
1,2 TSI / 81 KW
Cena

Naplno bez bariér s programem
ŠKODA Handy
gĂô·äÝ«ÄÖ½ÄËÄēäûÖÙËÙĂ«ä½ÖÙòºĀò~bT
~bTȹTȳgÄÝÖËÛäôòĀĀĀôü¨ËÄÄËéÄéȮÃòĂä
Ý«¨ËÄ¨äéÖÙô«äȮÖËÃòĂÃrÃÝĂËÝäËÝääÄ
ÖÛÝÖôºȮÝĀ·«ßäÄÃôü¨ËÄ¨ËēÄÄËôÄ
«ÖË·«ßäÄȳCÖÛô·ĀéĀrÃ«Ë·Ã
ĂºrÃËÃòȳ

ǝǢǠǛǛǛ:

Do provozu

ǞǟǣǛǛǛ:

Do provozu

ǜǜȹǝǛǜǠ

Tachometr

ǟǛǟǛǛºÃ

ŠKODA
HANDY

www.skoda-handy.cz

rßéäËÙ«ĀËôÄüÖÙË·ôËĀò]:Iȭ
AUTOSPOL PLUS
[äÙºËÄ«ºǞǡǡȮǞǟǜǛǜ*ËÙĂËô«
b½ȳȭǞǢǡǠǜǝǡǞǤ
www.autospolplus.cz
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WËĀ¨ËéÖ·äÝÖÙËºÄÄºé]:IC·B«úȳCûÄ
rÃ]:IC·B«úÖÛ«ÄßôòĀCIr]:I$-
ĀºÄÄéǝǜǤǤǛǛ:ÖÛ«¢«ÄÄËôÄÝ]:I
$«ÄÄ«½[Ùô«Ýȳ
]:IC·B«úȮôĂûäûÄ·ôü¨ËÄ·ßÄºûÖÙËrÝȳ
skodanejmix.cz

ROZHOUPEJTE SE
TWICIrzrp~
ŠKODA FABIA
8-~ǝǜǤǤǛǛ:

rßéäËÙ«ĀËôÄüÖÙË·ôËĀò]:Iȭ
AUTOSPOL PLUS
[äÙºËÄ«ºǞǡǡ
ǞǟǜǛǜ*ËÙĂËô«
b½ȳȭǞǢǡǠǜǝǡǞǤ
www.autospolplus.cz

-½éÝäÙä«ôÄ¢ËäË£Ùē

:ËÃ«ÄËôÄÝÖËäÛÃ«ÝIǝ
ôËĀéCIr]:I$-ȭ
ǟȮǡɇǟȮǤ½ȹǜǛǛºÃȮǜǛǡɇǜǜǞ£ȹºÃ

rĀËÙËôüÖÛº½êôÙéÄôòĀ]:I$-ǜȳǛBT-ä«ôôÄǝǜǤǤǛǛ:ÖÛ«ēÄÄËôÄÝ]:I$«ÄÄ«½[Ùô«ÝôÄǝǜǤǤǛǛ:ȭÝÖ½äºÖÛÃǣǠǛǛǛ:ɂǞǤʌɃȮôüßêôÙéǜǞǟǤǛǛ:ȮÖËÖ½äºûĀ
éĀôÛÄôÄÝÃ½ËéôûǛ:Ȯ½ºËôÖ½äûĀêôÙǝǜǠǡǢǝ:Ȯ½ºËôÖ½äûĀêôÙôȳÖË·«ßäÄǝǡǠǤǠǛ:ȮWT[CôȳÖË·«ßäÄǝǟȮǠʌȮ½ºêôÙéǡǛÃÝòȮÖËÝ½ÄȮÄÙËôÄËÃÙÄÝÖ½äºǡǠǤǢǛ:Ȯ
ÃÝÄÝÖ½äºêôÙéǝǟǤǠ:ȮÃÝÄÝÖ½äºêôÙéôȳÖË·«ßäÄǞǞǞǞ:ȮêÙËºËôÝĀÖȳȳǜǠȮǞǟʌȳ]:ITË·«ßäÄ[äÄÙËÝ¨é·¨ôÙ«·ÄÖË·«ßäÄȮÖËô«ÄÄÙéÄɂǠʌÝÖË½éêÝäɃÝéĀÄÄÃËÄéÝò
ĀĀßºËÄÖÙò¨ËÝôÄ¨ÖË·«ßäÄɂǡǛÃÝòɃÖË·«ßäÄÝº½ɂ½«Ã«äÖ½ÄÄǜǛǛǛǛ:Ƀȳ½ßÖÙÃäÙû·ÝËéȭôºº½«ÄäǠǛ½äĂÄÖËéĂ«äôËĀéȳbäË«Ä«ºä«ôÄÄºÄÄÄºËéôÝÃûÝ½éʧǜǢǞǝ
ĀºËÄȳǣǤȹǝǛǜǝ[ȳȮËÄÝº¨ËĀºËÄºéȮ··ÃÖÛ«·äÃÄôĀÄ«ºÃĀ«ÝÖË½ÄËÝä]ºË$-CÝȳÙȳËȳÙé¨ËéÝäÙÄËéĀôĀºËôüôĀä¨ȳ

Výprodej vozů ŠKODA Fabia s bonusem až 48.400 Kč při platbě v hotovosti
[]ºËôËéºÄĂºËééßäÛäĂǝǛʌĀÝÙô«ÝȮ
½û«ÖÛÝ½éßÄÝäôȳ
TËºéÃäôòĀ]:IÝäÙüǟÄËô½ä¨ä
éßäÛ«äÖÄĀĀËÖÙôûÄËôüÃÄéËÖËäÛËôÄü¨½òȮ
Öº·]ºËôºÄĂºÖ½ÄÝ½ôéÙÄÖÙôôÃȳ
]ºËôºÄĂºËÝ¨é·ºéÖËÄûÝǝǛʌÝ½ôËéÄÃäÙ«½
«ÖÙ«éÄ·ĂÄ·ß¨ËÖÙôɕÛé½ß¨ôü¨ËÖÙËôÝȳ
ËÖÛ·äÝôÃéôËĀéËÖÙôéÖÙË¢Ý«ËÄ½ÄÖ«
ôɕéäËÙ«ĀËôÄÃÝÙô«Ýé]:Iȳ

ABY VAŠE ŠKODA
~p[b< 
IW-%-C<C/
rûéĂ«·äĂǝǛʌÝ½ôû
Ā]ºËôºÄĂºûȳ

TËºé]ºËôËéºÄĂºé·ßäÄÃäȮ·ÖÙËôÝĀÙÃ
ÖÛ«ÖÙôÄôÄßÃÝÙô«Ýéȳ
õõõȳÝºËôɈºÄ«ĀºȳĀ

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTOSPOL PLUS
[äÙºËÄ«ºǞǡǡȮǞǟǜǛǜ*ËÙĂËô«
Tel.: 376 512 639
www.autospolplus.cz

Platí pro vozy ŠKODA

starší 4 let
Rozhled 3/2019
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Na Komedy festu letos i Spejbl s Hurvínkem
sedě, odmoderují, kro−
Další, v pořadí už 6.
mě již tradičního mode−
ročník festivalu hu−
rátora a tváře Lukáše
moru Komedy fest,
Pavláska, také Spejbl
jehož hlavním mas−
a Hurvínek. Jejich účast
kotem je smějící se
má i hlubší smysl. „Prá−
velbloud, se v zápa−
vě tihle dva sympaťáci,
dočeské metropoli
kteří těší malé i velké
uskuteční letos od
diváky desítky let, bu−
26. 5 do 1.6. Zajíma−
dou spolumoderovat to
vostí bude i to, kdo
zahájení s Lukášem.
odmoderuje zahajo−
Jan Svěrák
A k tomu budou také oce−
vací večer, kdo bude
oceněn, i která jména se na pře− něni „Cenou Komedy festu” za celo−
hlídce humorných představení ob− životní přínos českému humoru.
jeví. Komedy fest je sice Plzeňská Právě proto, že pan Spejbl slaví příští
rok oficiálně sto let na scé−
záležitost, ale nikoli regio−
ně a Hurvínek za dalších pár
nální.
let, chceme, aby do jubilea
„Zveme, a taky k nám jezdí
vstupovali už jako čestné
diváci z celé republiky. My
osobnosti festivalu,” podotkl
bychom rádi povědomí o fes−
Jiří Turek.
tivalu rozšířili do celé republi−
Kromě dvojice S+H,
ky a těší nás, že se
bude oceněn napří−
nám to postupně da−
klad i duchovní otec
ří,” řekl producent
Járy Cimr mana,
festivalu Jiří Turek.
herec Zdeněk Svě−
Letošní zahájení,
rák, ale i další
které bude 26. 5.
osobnosti. Jaké, to
v Měšťanské be−
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je zatím tajemstvím.
Vloni si Cenu Komedy festu odvezli
z Plzně Jiřína Bohdalová a Stanislav
Zindulka, předloni Iva Janžurová
a Petr Nárožný.
Letošní přehlídky hu−
moru Komedy fest
se zúčastní prostřed−
nictvím
skvělých
představení například
jak po celý týden, tak
i v rámci Open Air v
amfiteátru OC Plaza
umělci, jako třeba:
Jana Paulová a Pavel
Zedníček, Simona
Babčáková, Pavel
Liška, Tatiána Vilhel−
mová, David Pra−
chař, Linda Rybová,
Igor Chmela a Jana
Janěková ml., Simo−
na Babčáková, Lenka
Vlasáková, Jan Do−
lanský, Petra Jung−
manová, Dana Sys−
lová, Vilém Udatný,
Martin Zounar, Marti−

na Randová, Martin Kraus, Daniela
Šinkorová či Simona Stašová.
Podrobný program, stejně jako od−
kaz na vstupenky, najdou zájemci na
webu komedyfest.cz.
(pru)
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Celosvětový úspěch díky „Industrial Service
Excellence“ z našeho regionu
3. Bavorsko−český den pro firmy předvede 1. dubna 2019 vznikající nové obchodní modely z oblasti
průmyslových servisních konceptů a inovací služeb.
Akce se koná 1. dubna 2019 ve Forum AMF u firmy Knauf AMF v Grafenau od 17:00 do 20:00 hodin.
Již potřetí vytvoří Bavorsko−český ropy. Ať využijeme společně naše sil−
den pro firmy „platformu bez hra− né stránky kdekoliv, je pohraničí mís−
nic“ mezi Dolním Bavorskem a Če− tem k setkání.“ Bavorské ministerstvo
chami. V tomto roce se
financí a Ministerstvo
zaměřuje na možnosti
pro místní rozvoj Če−
a potenciály Industrial
ské republiky chtějí
Service Excellence, te−
přeshraniční spolu−
dy průmyslových in−
práci prohloubit a po−
ovací služeb. Odborné
depsali za tímto úče−
přednášky a Best Prac−
lem společné prohlá−
tice ukáží, jak si mohou
šení.
i firmy z našeho spo−
Tento cíl podporuje
lečného hospodářské−
i Bavorsko−český den
ho regionu zajistit
pro firmy. Zprostřed−
úspěšnou budoucnost
kuje nové informace
na celosvětovém trhu.
a umožní diskuzi na
Na Bavorsko−českém Manažerka kontaktních sítí témata zajišťující bu−
regionálním fóru uvedl Bavorsko−Čechy Ing. et Ing. doucí úspěch v ba−
bavorský ministr financí Jaroslava Pongratz, MBA
vorsko−českém pří−
a domova Albert Fürac−
hraničí. Cílovou sku−
ker: „Příhraničí k našim českým sou− pinou akce jsou firmy ze všech odvět−
sedům je jedinečné atraktivní místo ví, vysoké školy a výzkumná centra,
k životu a k zaměstnání ve středu Ev− studenti a další zájemci.
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Přeshraničně a zaměřeno na
všechna odvětví
Bavorsko−český den pro fir−
my chce aktivně podpořit
dialog mezi českými a
německými sousedy.
Zaměřuje se kromě sa−
motných přednášek též
na přeshraniční networking účastníků
bez ohledu na odvětví. Simultánní pře−

klad všech přednášek, možnost využít
tlumočníky pro bilaterální rozhovory a
zprostředkování kontaktů mezi český−
mi a bavorskými firmami prostřed−
nictvím „managementu kontaktních
sítí Bavorsko−Čechy“, který má sídlo
v Evropském domě ve Freyungu, jsou
další bezplatné služby, kterých mohou
návštěvníci využít.
Záštitu převzali: hejtman Plzeňského
kraje Josef Bernard, hejtmanka Jiho−
českého kraje Ivana Stráská, hejtman−
ka Karlovarského kraje Jana Mračko−
vá Vildumetzová a prezident krajského
sněmu Dolní Bavorsko Olaf Heinrich.
Spolupořadatelé jsou Krajská
hospodářská komora v Plzeň−
ském kraji, Jihočeská hos−
podářská komora, Krajská
hodpodářská
komora
v Karlovarském kraji, Prů−
myslová a obchodní komo−
ra Dolního Bavorska a Řemeslnická
komora Dolní Bavorsko−Horní Falcko.

Akce se koná 1. dubna 2019 ve Forum AMF u firmy Knauf AMF v Gra−
fenau od 17:00 do 20:00 hodin, předprogram od 15:00 hodin.
Vstup na akci je zdarma. Je nutné se ale předem přihlásit u paní Ing.
Jaroslavy Pongratz, manažerky kontaktních sítí Bavorsko−Čechy.
E−mailem: j.pongratz@euregio−bayern.de nebo telefonicky na čísle
+49 170 8118194.
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Hospodářská krmiva – Rybařina
Těžko se mi tomu věří, další
rok utekl a naše prodejna na
Hospodářská krmiva a Ryba−
řinu v Hadravě vstupuje již
do třetí sezony. Za dva roky
našeho provozu se událo
spoustu věcí, Rozšířili jsme
prodej rybářské bižuterie.
Máme spousty háčků a jiné
drobotiny s hlavním zaměře−
ním na plavanou. Takže kdo
loví na splávek, najde u nás
široky výběr potřebných do−
plňků, splávků a krmení. Mů−
žeme se dokonce pochlubit
krmením od světového šam−
piona pana Konopáska, Vý−
běr z tohoto krmení máme v
několika řadách.

zy na našem prodejním
pultu.
Protože jsme prodejna
i na hospodářská krmiva,
máme standardně v na−
bídce krmivo pro králíky,
slepice, kachny, krůty a
další zvířectvo, co běhá
po dvoře. Samozřejmostí
je výběr, jak pro mladá
tak i pro chovná zvířata.
Můžete si vybrat krmivo
s léčivem antikoxidik či
bez, vše je jen na výběru
zákazníka.

Myslíme i na
chovatele koní

Nezapomněli jsme ani na
milovníky koní. Nově
S naší nástrahou vylovíte
jsme zařadili výrobky od
i 10kilového kapra
světoznáme firmy Pave.
Tradiční krmení od firmy
Velkou nabídku máme i v ná−
strahách na kapry, především Roman Liebzeit ve svém obchodě v Hadravě všem Energys de Heus máme
pro koníky v mnoha řa−
od českých malovýrobců, kteří zájemcům rád poradí nejlepší krmivo.
dách, stejně tak i pro
dbají na vysokou atraktivnost.
Vzpomínám si na příběh, kdy jsem kolem sedících rybářů jsem již deset ostatní zvířata. Opětovně můžeme
nabídnout spoustu krmných doplňků.
přijel na vodu a chtěl odzkoušet no− minut po nahození tahal 10kg kapra.
vou nástrahu, tzv. bolies. Bylo obrov− Neustále sledujeme trh, a jakmile Abychom nezapomněli na naše
ské horko a nikdo nic celý den ne− najdeme něco zajímavého či něco pejsky a kočičky, i zde máme zají−
chytil. K mému překvapení a všech co si přeje zákazník, objeví se to br− mavý výběr od konzerv až po pytle
Rozhled 3/2019

s krmením. Speciální lahůdkou je
italská šunka – tu pejskové prostě
milují.
Nově jsme se začali věnovat holu−
bářům, kteří mají problém se sháně−
ním krmiva a doplňků. Desítky dru−
hů semen, granulované krmení či
solné koupele máme stále v nabídce
a připravujeme další a další překva−
pení.
Děkujeme všem zákazníkům za je−
jich přízeň a zveme na návštěvu
všechny příznivce rybařiny a chova−
telství k nám do Hadravy.
Roman a Veronika Liebzeitovi

HOSPODÁŘSKÁ KRMIVA
HADRAVA
U Sedmi koz
– Rybařina
Hadrava 3, Chudenín
tel.: 605 818 169
e−mail: rliebzeit@seznam.cz
www.facebook/Hospodářská
krmiva Rybařina
Otevírací doba:
Po, St, Pá: 16–19 h, So: 9–13 h
25

Adam Babka z Klatov má
bronz z mistrovstsví světa
Minulý měsíc proběhlo ve
francouzském městě Pornic
mistrovství světa 1:28
World Championship mode−
lů RC aut Mini−Z v pěti kate−
goriích: 2WD/4WD Open, Le
Mans, 2WD Stock, F1 Open,
Mini−Z Box Stock. Jednotlivé
kategorie se liší technickými
parametry modelů, možnos−
tí tuningových dílů, úprav a
dalšími technickými nároky.
Ve čtyřech kategoriích, tedy
se 4modely, byl přihlášen
i klatovský závodník Adam
Babka.
Organizátorský klub Modeles
club Pornic připravil v prosto−
rách sportovního centra per−
fektní závodní trať, která byla
technická a rychlá. Současně
tady měli závodníci i vynikají−
cí podmínky pro pit stop a
servis. Divácké zázemí bylo
plně využito po celý čas ko−

Adam Babka na „bedně“ ve francouzském městě Por−
nic, kde proběhlo mistrovství světa 1:28 World Cham−
pionship modelů RC aut Mini−Z v pěti kategoriích. Tře−
tí místo je velkým úspěchem klatovského závodníka.
Celý průběh závodu je sledován ko−
misaři, kteří dohlíží nejen na pravid−
la, ale i na technické parametry mo−
delů, které musí být splněny pro při−
jetí do závodu.
Adam Babka se v celkových výsled−
cích světového žebříčku roku 2019
v RC Mini−Z umístil v kategorii 2WD
Stock na krásném 3. místě, v kate−
gorii Formule 1 na 6. místě, v kate−
gorii 2WD/4WD Open na 13. místě.
V kategorii 2WD Le Mans byl 12.
Mezi závodníky byli i tzv. tovární
jezdci výrobců a vývojářů nových
tuningů a modelů. I v této oblasti jde
vývoj stále dopředu v zájmu zlepše−
ní parametrů jízdních vlastností, sta−
bility a rychlosti modelu, což je ná−
ročný úkol. 3D tisky, uhlíkové, kom−

Na technické olympiádě Plzeňského kra−
je, na akademické půdě Západočeské uni−
verzity Plzeň, představil Adam Babka svůj
vlastní model, který byl oceněn v oblasti
strojní jako jedna z nejlepších prezentova−
ných prací.
nání šampionátu, zejména pak ve fi−
nálový den, kdy byli závodníci i jejich
speciální modely doslova v obležení.
Účast na šampionátu i složení závo−
dníků podtrhlo jeho vysokou úroveň.
Z různých zemí se sjelo 99 závodní−
ků a na trať postavili celkem 194 zá−
vodních modelů. Mezi nimi byl
i Adam Babka (17 let), který byl od
samého počátku rovnocenným
protihráčem světové špičky.
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Pohled na závodní trať.

pozitní materiály a počíta−
čem laděné motory jsou ve
světovém závodění běžnou
věcí. Některé tuningové mo−
dely se totiž pohybují rych−
lostí cca 70km/h. a toho lze
dosáhnout jen pečlivou tech−
nickou přípravou.
Adam Babka star toval na
mistrovství světa s modely,
které si sám připravoval,
upravoval a vylepšoval 3D
tištěnými díly a pro jeden
model 4x4 dokonce vyvinul
speciální flexibilní podvozek
s dokonalým vyvážením a
extremně nízkým těžiště. To−
to řešení modelu a stavba
flexibilního podvozku bylo
zdrojem mnoha užitečných
diskusí nad technikou, která
sklízela obdiv pro dokonalé
technické provedení, pře−
snost a mimořádné kvality
jízdy na dráze.

Vlastní ojedinělá konstrukce flexibil−
ního podvozku oslovila i při jeho
prezentaci na technické olympiádě
Plzeňského kraje, kde byl oceněn
v oblasti strojní jako nejlepší prezen−
tovaná práce. Zvlášť mimořádně je
třeba hodnotit, že jde skutečně
o vlastní konstrukci i výrobu Adama
Babky, a že se podvozek osvědčil
i v praxi na závodní dráze.
Za naprosto skvělé výsledky a 3.
místo na mistrovství světa RC mo−
delů MINI−Z Adamovi Babkovi gratu−
lujeme a stejně tak gratulujeme
i k vynikajícímu výsledku v technic−
ké olympiádě Plzeňského kraje s fle−
xibilním podvozkem modelu.
Adam Babka navštěvuje v klatov−
ském Domově dětí a mládeže
(DDM) kroužek RC auta MINI−Z, kde
se mohou členové kroužku s tako−
vými vymoženostmi nových tech−
nologií seznámit. Děti se v kroužku
učí při ladění svých modelů tech−
nickým dovednostem, které určitě
využijí i v praxi. Je to například
správné nastavení a péče o baterie
modelů, řešení různých odklonů
kol, tuningové díly z kompozitních
materiálů a podobně. DDM Klatovy
navíc poskytuje dětem zrenovované
prostory a závodní dráhu pro tré−
nink a závodění.
Díky tomuto zázemí a podpoře tech−

Adam Babka se připravuje na závod.
nického kroužku mohl i Adam Babka
trénovat a odladit modely během
přípravy, aby je pak reprezentoval na
mistroství světa. Přátelská atmosfé−
ra a báječná skupina lidí a dětí toho−
to kroužku pod vedením J. Pfeffera
byla podporou ve chvílích napětí bě−
hem přípravy.
Zveme tímto kluky a holky se záj−
mem o techniku, závodění do dobré
party, aby přišli a rozšířili tým těch,
kteří mají touhu tvořit a soutěžit nej−
en na republikové, ale i na světové
úrovni. I to je v Klatovech možné a
Adam Babka se svými výsledky na
předních příčkách světového žebříč−
ku roku 2019 je toho důkazem.
(re)
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Bál a paní doktorka
Na bály a plesy jsem chodíval v mládí te přijet hned příští týden. Já si ho při−
nerad. Přítomní na nich dávali často vezla poprvé před pěti lety z Nieder−
na odiv svůj snobizmus a hráli si na landu.“ „Odkud?“ „No prostě z Ho−
někoho, kým ve skuteč−
landska a od té doby si
nosti nebyli. To jsem od
pro něj jezdíme do TU−
srdce zcela nenáviděl.
ZEXU.“ Už jsem to ne−
Každý se předváděl,
mohl poslouchat, a tak
měl potřebu všem okolo
pravím: „Do toho plzeň−
sdělovat, jaká místa
ského a českobudějo−
v Čechách či v zahrani−
vického TUZEXU, který
čí navštívil či u jakého
je nám nejblíže, vozí
krejčího si nechal šít
druhou jakost. Mně to
nebo v jakém značko−
říkala známá mé ženy,
vém obchodě si zakou−
která tam prodávala.“
pil své nejnovější šaty.
Paní protáhla obličej a
Koncem osmdesátých
její ostrý pohled projel
Josef Tauchen
let jednou rozhovor
celým mým tělem, jako
u našeho stolu na bále v rábském kul− když se nůž zaboří do kostky másla.
turním domě probíhal následovně: Přisedli jsme si k jinému stolu a ne−
„Tak už jste měla to kakao z Holand− udělali jsme dobře. Diskuze probíhala
ska?“ „Neměla.“ „Tak to k nám musí− velmi obdobně. Po valčíku a ploužáku

jsme vyslechli následující: „Paní, tento
týden jsme měli u nás v Sušici ‚na gyn−
dě‘ těžký týden. Operace za operací!
Co vám budu povídat, operace trvaly
i šest hodin, byla jsem
z toho na mrtvici. As−
poň, že to dopadlo
v celku dobře.“ Paní
sedící vedle mě u stolu,
která nebyla z Rabí a
neznala místní poměry,
se mě obratem šeptem
zeptala: „To je paní
doktorka, ta s těmi sil−
nými dioptriemi, a jak
se jmenuje?“ Kývl jsem
a povídám: „Ano, to je
‚paní doktorka‘ přes
úklid
podlahových
ploch v nemocnici“. Jedinou školu,
kterou vychodila, byla však ta základní.
Muzika pana Lukeše ze Strakonic za−
hrála další oblíbené skladby a píseň
„Mexiko−hvězda, hvězda mexikána“ a
její oblíbený refrén „adios Mexiko“

a moje žena povídá: „Pojďte pane ‚sta−
viteli‘, dnes jste přebral,“ a vykročili
jsme k domovu.
Znovu jsem si vzpomněl na plamenné

vyprávění „paní doktorky“ a řekl jsem
si pod vousy: „V té nemocnici bych si
nenechal uříznout nohu ani po smrti,
protože naše ‚paní doktorka‘ by pak po
okrese vyprávěla, jak se s ní nadřela!“
Josef Tauchen, Rabí

Novinky
z Pekáren a cukráren Klatovy
zakoupíte v podnikových
prodejnách a u vybraných
prodejců.

www.pecukt.cz
Rozhled 3/2019
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REALITNÍ
PORADNA
Majitelka bytu bydlí v domě
s přítelem a mně pronajala
být s tím, že tu mohu bydlet,
jak dlouho chci. Prý čím dé−
le, tím lépe. Před týdnem mi
zavolala, že chce byt prodat
a hned tu poslala paní z rea−
litky se zájemci. Já jsem si
hned začala hledat nové byd−
lení a měla jsem štěstí, že
jsem našla nové bydlení
a chci se do Vánoc odstěho−
vat, abych mohla Vánoce
slavit už v klidu. Když jsem
volala majitelce bytu, že se
budu stěhovat, tak mi řekla,
že mi pošle výpověď písem−
ně a ta že začne platit od
1.12. V nájemní smlouvě
mám napsanou dvouměsíční
výpovědní lhůtu, a tak prý jí
musím ty dva měsíce ještě
platit nájem na bytě, i když
už tu nebudu bydlet. Jsem
důchodkyně a mám malý dů−
chod. Abych mohla platit
7000 za tento nájem, tak mi
pomáhala sociálka. Teď mu−
sím zaplatit nájem v novém
bytě, kauci ve výši nájmu by−
tu a poplatek realitce, také
ve výši nájmu. Už to je pro
mě moc peněz a musím si
půjčit. Nevím, kolik mě bude
stát stěhování a nemohu si
dovolit platit ještě dva měsí−
ce nájem za byt, ve kterém
už bydlet nebudu. Musím jí
ten nájem ještě platit?
Děkuji za odpověď, Podolská

Slavné „Husákovo” letadlo
skončilo na střeše hotelu

Až se někdy vydáte do rakouského
Grazu, nezapomeňte se podívat ke
zdejšímu hotelu NovaPark. To, co
uvidíte zde, nikde jinde nemáte
šanci spatřit. Na střeše budov jsou
totiž dva letouny. A jeden z nich,
ten do oranžova zbarvený, má
velikou spojitost s ČR a bývalým
Československem.
Jde totiž o letoun, kterým létal ko−
munistický prezident Gustáv Husák
a i někteří členové tehdejší vlády.
Celkem 53 metrů dlouhý Iljušin 62M
pak stát chtěl dát do šrotu a rakous−
ký podnikatel Kollmann z příhranič−
ního městečka Heidenreichstein jej
koupil, zrenovoval a udělal v něm re−
stauraci a bar. Roky bylo letadlo hojně
navštěvováno, ale protože bylo bo−
kem centra a v podstaté zastrčené,
zákazníků ubývalo. Pak několik let
byla unikátní restaurace uzavřena
a letado bylo na prodej za v přepočtu
8 milionů korun. Majitel hotelu v Gra−
zu se rozhodl letoun pořídit k druhé−
mu, Boeingu 727 a z obou vytvořil po
renovaci za desítky milionů korun na−
prosto výjimečnou atrakci.
„V Iljušinu, kterým létal váš dávný
prezident Husák, jsme udělali denní
a noční bar, v sousedním, 46 metrů
dlouhém Boeingu 727, kterým létaly
na zápasy dva basketbalové týmy,
je restaurace. Už nyní je o návštěvu
velký zájem. Nejenom ze strany na−
šich hotelových hostů a obyvatel

Štýrského Hradce, ale i turistů ze ši−
rokého okolí,” prozradil jednatel ho−
telové společnosti Helmut Neukam
s tím, že oba letouny mají svůj vlast−
ní „terminál“, který také slouží jako
možná forma restaurace...
„Je to naprosto úchvatné. Sed−
nout si do toho letadla, dát si něco
dobrého a při dobrém počasí vidět
do okolí. Zvláště, když si uvědomíte,
že jste v letadle, které tak trochu
tvořilo dějiny,” přiznala Rozhledu

Martina Steinke, manažerka turistic−
ké společnosti, původem Češka,
žijící mnoho let v Rakousku. „Ge−
niální nápad. Než aby ty stroje skon−
čily ve šrotu, je tohle super. Někteří
obyvatelé Grazu sice zprvu říkali, že
to bude strašárna, ale ten hotel není
v centru města a ničemu to nevadí.
Naopak, zvykli si na to a teď tam
poměrně hodně lidí chodí jako
někam, co nelze navštívit úplně
běžně…,” dodala paní Steinke.
Hotelová společnost do−
konce unikátní bar a restaura−
ce v letadlech dala do turistic−
kých průvodců, proto je o ně
mezi turisty i z jiných částí Ev−
ropy a světa nyní takový zá−
jem.
(pru)

Dobrý den, trochu se ve Vašem
dotazu ztrácím. Píšete, že paní
chce byt prodat, a proto Vám
dá výpověď s tím, že jí budete
platit nájem po dobu výpovědní
lhůty. Taková výpověď by však
byla neplatná, protože postrádá
zákonný výpovědní důvod.
Smlouvu na dobu určitou je
možné před uplynutím doby
jednostranně vypovědět pouze
ze zákonem stanovených dů−
vodů. Konkrétně toto stanovuje
§ 2288 občanského zákona
v platném znění.
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje

28

Rozhled 3/2019

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz

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

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

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
Rozhled 3/2019
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Léčivá relaxace ve venkovských lázních Bad Birnbach

Nejteplejší termální minerální

pramen ve střední Evropě
Od ropy k léčivému pramenu
Venkovské lázně Bad Birnbach jsou
v jihovýchodní části Dolního Bavorska
nedaleko od českých hranic. „V 30.
letech minulého století tento region
patřil k nejchudším v Bavorsku,“ říká
ředitel Správy lázní Viktor Gröll a po−
kračuje. „Naděje na prosperitu regio−
nu svitla ve chvíli, kdy se zde začala
hledat ropa. Když v roce 1939 z vrtu
o hloubce 1 618 metrů místo očeká−
vané ropy vytryskl horký termální pra−
men, nezavládlo zrovna velké nadše−

„Nic tak neposílí jako plavání a gym−
nastika v naší léčivé termální birn−
bašské vodě. Je plná minerálů a z te−
rapeutického hlediska velmi prospívá
svalům a kloubům,“ vysvětluje ma−
nažérka lázní Josefine Kohlmeier.
ní. V té době ještě nikdo netušil, že ter−
mální minerální voda bude pro tento
region velkým štěstím. Zlomovým ob−
dobím v budování lázní byla 70. léta
minulého století. Díky velkým investi−
cím začal tento region prosperovat.
Všichni jsme také věřili, že jednou
padne i železná opona a začnou
k nám jezdit i hosté z České republiky.
To se stalo a česká klientela je pro na−
še lázně velmi významná. Proto naše

webové stránky jsou také v češtině,“
s neskrývanou radostí sděluje Viktor
Gröll.

Zdraví na prvním místě

fluorid sodný, bikarbonát a chlorid.
Blahodárně působí především na de−
formující onemocnění kloubů, chro−
nické zánětlivé revmatické onemocně−
ní, chronické degenerativní páteřní po−
ruchy a revmatismus. Cvičení v ter−
mální vodě má velmi příznivý vliv na
oběhový systém a pohybové ústrojí.

Lázeňský komplex Rottal Terme vy−
užívá léčivý pramen o teplotě 70 °C,
který napájí celkem 31 venkovských
i vnitřních termálních
bazénů o různých te−
plotách od 26 °C do
40 °C. V bazénech se
denně mění voda.
„Lázně v Bad Birnba−
chu Rottal Terme tvoří
dva samostatné kom−
plexy a to Terapiebad
s léčivým zaměřením
a Vitarium s atrakce−
mi, jako je například
plavání v proudu,
saunový svět nebo se
ponoříte do slané la−
guny. Navštěvovat
můžete oba komple−
xy,“ vysvětluje mana− Koordinátorka česko−bavorské spolupráce Simona
Fink a vedoucí regionálního rozvoje Waldemar Her−
žérka lázní Josefine
fellner seznamují české novináře s možnostmi, které
Kohlmeier.
nabízejí lázně Bad Birnbach všem, kteří je navštíví.
„Máme zde kanál
s termální vodou v délce 105 metrů a Účinky léčivé vody jsou vědecky pro−
v Evropě je jediným svého druhu. Na kázané. Není bez zajímavosti, že mezi
milovníky saunování čeká nádherný pěti lázeňskými komplexy Dolního Ba−
saunový svět jak s finskými, tak i par− vorska byly podle vědecké studie ter−
ními saunami. Léčivá voda obsahuje mální lázně v Bad Birnbachu vyhod−
noceny jako nejlepší pro zbave−
ní se stresu,“ připomíná Josefi−
ne Kohlmeier.

Minibus bez řidiče

S minibusem s umělou inteligencí jezdíte
bezplatně.

V Bad Birnbachu jezdí první
německý minibus bez řidiče.
Spojuje centrum Bad Birnbachu
s lázeňským komplexem Rottal
Therme a s místním vlakovým
nádražím. Minibus přepravuje
až 6 osob a je přístupný pro vo−
zíčkáře i cestující s kočárky.
Cesta, kterou chcete jet, je pře−
sně naprogramována a „nauče−
Solná laguna.
Její slanost je 12%.
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„Milí hosté z České republiky, užijte
si naše léčivé prameny. Jste u nás
srdečně vítáni,“ zve k návštěvě Bad
Birnbachu ředitel Správy lázní Viktor
Gröll.
ná“ z autobusů. „V Německu je to
první pilotní projekt a bavorské lázeň−
ské městečko Bad Birnbach se uká−
zalo jako ideální místo pro testování.
Minibus jezdí rychlostí 15 km/hod., je
vybaven řadou senzorů, GPS a sledo−
vací zařízení zajišťuje bezpečnost
cestujících i ostatních účastníků sil−
ničního provozu. Během krátké doby
si získal mezi lázeňskými hosty vel−
kou oblibu. Nicméně nebylo jednodu−
ché prosadit toto vozidlo s umělou in−
teligencí do provozu, protože na to
nejsou u nás žádné zákony. Trvalo
nám to 2,5 roku, než jsme získali
všechna povolení, ale povedlo se,“ ří−
ká vedoucí regionálního rozvoje Wal−
demar Herfellner.

Pohlazení od přírody
„Návštěvu malebných venkovských
lázní Bad Birnbach všem vřele dopo−
ručuji. Je zde spousta přírodních krás
kolem řeky Rott, hustá síť stezek pro
nordic walking, pěší turistiku, jogging
i cykloturistiku. Pro milovníky golfu je
k dispozici místní golfový areál s jed−
ním 18jamkovým a jedním 9jamko−
vým hřištěm. Venkovské lázně Bad
Birnbach jsou skvělým místem pro
odpočinek a v termální vodě se vaše
tělo i duše doplní novou energií. Svůj
pobyt můžete strávit v soukromí
apartmánů a penzionů nebo ve čtyř−
hvězdičkovém hotelu. Venkovské láz−
ně mají jedno z nejlepších hodnocení
od hostů mj. pro svoji neobyčejnou
polohu, atmosféru, jedinečnou péči a
pohostinnost,“ sděluje koordinátorka
česko – bavorské spolupráce Simona
Fink.
Romana Merglová
Součástí kanálu s termální
vodou je i jeskyně s hudbou.
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Co zajímalo návštěvníky Domova seniorů
První příležitost podívat se do nového
Domova seniorů v Hnačově a sezná−
mit se s jeho umístěním, možnostmi
ubytování, technickým a rehabilitač−
ním zázemím i jeho provozovateli,
kteří zde poskytují všechny služby,
využilo poslední únorovou neděli ně−
kolik nových zájemců.
„Lidé se nejvíce zajímali o to, jaké je
tady u nás ubytování. Zda budou mít
dostatek soukromí a zda o ně bude do−
bře postaráno, pokud to budou potře−
bovat. Líbilo se jim, že jsme takový
malý, klidný Domov seniorů s výrazně
rodinným zázemím. Máme k sobě
všichni velice blízko a já i moje manžel−
ka jsme, jak si o sobě myslíme, hodně
srdeční a empatičtí lidé, kteří se vždy
snaží maximálně vyjít vstříc všem po−
třebám a požadavkům našich ubytova−
ných klientů,“ popsal nám v prvním
Dnu otevřených dveří v Domově senio−
rů Hnačov pan Adolf Hanousek, jeho
provozovatel.
Ubytování je možné v jednolůžkových
garsoniérách nebo ve dvoupokojových
bytech, třeba pro manželský pár či ka−
marády a vše samozřejmě s komplet−
ním sociálním zařízením. Ze všech po−
kojů je krásný výhled na jih a na celý
areál. Součástí areálu je kuchyně, jídel−
na a odpočinková klubová místnost,
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která slouží k besedám, koncertům ne−
bo společenským hrám. V areálu je ta−
ké wellness centrum s pestrou nabíd−
kou procedur: např. infrasauna, rašeli−
nové zábaly, několik druhů masáží, su−
ché uhličité koupele, ale také pedikúra,
manikúra, kadeřnictví a spousta další−
ho. Zajištěno je i praní prádla. Pro ty,
kteří nemají vlastní auto, je zajištěna

tování energie Reiki, kterou se snažíme
našim klientům pomoci od různých
drobných neduhů. Je to tradiční, stale−
tími prověřená ja−
ponská technika
předávání energie a
posilování vlastních
životních sil,“ říká
paní Hanousková,

Pan Adolf a Renata Hanouskovi se 4 roky starali také o svého dědečka a jako
jemu i ostatním dříve narozeným lidem chtějí zajistit celoroční příjemný, klidný
a bezpečný život bez starostí.
doprava do města na nákupy, k dokto−
rovi či k zajištění jiných potřeb.
„Trošku takovou novinkou je rozšíření
našich rehabilitačních technik o posky−

která společně i s manželem tuto tech−
niku ovládá.
Návštěvníkům se líbila také zdejší
příroda, zdravé prostředí lesů a neda−

lekého rybníka i široké možnosti vy−
užití volného času. Jen pro ilustraci:
Je zde minigolf, možnost hraní peta−
nque, venkovních šachů,
dámy, kuželek, kulečníku a
mnoho dalšího. Můžete se
bavit pozorováním a krme−
ním koziček, slepic, pávů,
prasátek, kachen a dalších
malých zvířat. Voda v neda−
lekém Hnačovském rybníku
má prý podle starých zápi−
sů i léčivé účinky. I známý
léčitel páter Ferda ze Sušice, když si
pacient stěžoval na bolesti kloubů,
tak mu doporučoval koupání v Hna−
čováku.
Zájemci se informovali i o cenách za
ubytování. Garsoniéra včetně tepla, vo−
dy, odpadů, elektrické energie a všech
dalších poplatků přijde na 6999 Kč.
Další informace jsou uvedeny na strán−
kách www.domovhnacov.cz, nebo vás
s nimi milerádi seznámí provozovatelé
domova paní Renata a Adolf Hanous−
kovi při dalším Dni otrevřených dveří,
který se zde koná opět poslední neděli
v březnu – 31. 3. od 14 hod., nebo
kdykoliv jindy – můžete přijet ve všední
dny i o víkendech. Jste srdečně zváni a
kromě setkání a prohlídky bude připra−
veno i malé občerstvení.
(bá)
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Nové cechovní DELICATO
K nově zavedenému systému če−
ských cechovních norem se v loň−
ském roce přihlásila i společnost
TANY, spol. s r. o. a recepturu histo−
ricky nejdéle nabíze−
né oblíbené značky
DELICATO upravila
tak, aby splňovala
přísná kritéria těchto
norem i pro tavený
sýr. Jedná se o jediný
tavený sýr, který se
v současné době mů−
že pochlubit tímto
prestižním hodnoce−
ním.
Tavený sýr DELICATO
se vyznačuje vysokým
podílem přírodních sýrů
typu Gouda a neobsa−
huje žádné náhražky
mlékárenských surovin.
Tomuto tavenému sýru
byla díky jeho nadstan−
dardním parametrům a
senzorickým vlastnos−
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tem udělena národní značka kvality
„KLASA“ a zároveň mu hodnotitelská
komise nezávislých odborníků v 10.
ročníku soutěže o Dobrý tuzemský po−

travinářský výrobek udělila ocenění
„Česká chuťovka 2018“.
Na původní státní normy navazuje no−
vý systém českých cechovních norem,
který nabízí řešení, jak
opět pozvednout kvalitu
českých potravin a vrátit
jim jejich historické reno−
mé i u spotřebitelů.
Systém českých cechov−
ních norem je odpovědí
výrobců potravin a nápo−
jů na dlouhodobé připo−
mínky odborné i spotřebi−
telské veřejnosti k neexis−
tenci standardů kvality. Če−
ské cechovní normy mají
být základní normou, které
stanovují kvalitativní para−
metry potravin, pro něž by−
la norma zpracována a z ní
vyplývající nadstandardní
parametry, kterými se da−
ná potravina liší od jiných
srovnatelných
potravin
uváděných na trh.
(pi)
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Absolventi SOU v Domažlicích a Stodě
mají do života skvěle našlápnuto
Konec února byl ve školství
bodem, kdy se uzavřeno po−
dávání přihlášek na střední
školy. Ne jinak je tomu i v naší
škole – ve Středním odborném
učilišti v Domažlicích a ve Sto−
dě. Žáci ze základních škol a
jejich rodiče si vybrali. Zvolili
buď dvě školy nebo, a to nás
těší více, jednu školu a v ní
dva obory. Následně se budou
muset podle výsledků přijíma−
cího řízení rozhodnout a vy−
brat ten správný obor pro ži−
vot. A zde nastupují zaměstna−
vatelé! Co požadují? Někteří
ještě stále chtějí více a více
zaměstnanců, ale převážná
většina spolupracujících firem
s naší školou vyžaduje kvalitu
a odbornost. Je to logické!
Průmyslová revoluce označo−
vána 4.0 dožene každého. Dří−
ve nebo později. Výkonnost a
produktivita se již dnes kvanti−
tou nahradit nedá.
n Co čeká naše žáky od nové−
ho školního roku?
Strojírenství se ubírá mílovými
kroky vpřed a naše škola se
snaží tomuto „mílaři“ neustále
asistovat. Vybavení pro výuku
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První místo v olympiádě z němčiny pro SOU Domažlice vybojoval Jan
Mildner, žák 3. ročníku oboru mechanik seřizovač domažlického učiliště le−
tos v únoru v Domě dětí a mládeže Domino Domažlice, kde proběhlo okresní
kolo olympiády v německém jazyce. V bohatě zastoupené třetí kategorii (ur−
čené pro střední školy) jsme zvítězili a postoupili do krajského kola. Další náš
žák Dominik Červený skončil na velmi pěkném pátém místě. Oběma patří
velký dík za vzornou prezentaci SOU Domažlice. Je třeba zdůraznit, že v sou−
těži porazili své vrstevníky z jiných, většinou humanitně orientovaných škol.
SOU Domažlice tradičně upřednostňuje němčinu u technických oborů a nabí−
zí svým žákům i pilotní česko−německé přeshraniční kurzy pořádané ve
spolupráci s partnerskou učňovskou školou v Chamu.

strojírenské výroby je na vynika−
jící úrovni, a to jak hardwarově,
tak softwarově. A jdeme ještě
dál. Rozšiřujeme, dovybavuje−
me a modernizujeme strojíren−
ské vzdělávání. Naši 3D tiskár−
nu jsme doplnili o 3D scaner, a
tím ukazujeme a seznamujeme
naše žáky s dalšími možnostmi
využití nových technologií. Jed−
ná se nejen o využití dat ze sca−
neru pro přímé modelování
v CAD aplikaci a tvorbu výrobní
dokumentace, ale také o vyžití
pro přenesení do výrobních pe−
riferií jako je CNC stroj a 3D tisk.
V letošním roce jsme ještě po−
řídili gravírovací laser, univer−
zální soustruh, soustruh na
obrábění měkkých materiálů,
dvě vertikální frézky a 5D
CNC stroj pro řezání polysty−
rénu.
Pořídili jsme malou laboratoř
pro mechanické zkoušky ma−
teriálů, jako jsou pevnost v ta−
hu, krutu, tlaku, tvrdosti apod.
Toto zařízení bude využíváno
hlavně v hodinách teorie pro ná−
zornější předání informací. Toto
jsou ty nejhlavnější inovace ve
strojírenských oborech.
4
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4 Zkrátka nepřijde ani další
technický obor truhlář, ve kte−
rém se výuka rozšířila o nové
produkční CNC obráběcí cen−
trum pro truhláře.
U oborů elektromechanik pro
zařízení a přístroje jsme výuku
odborného výcviku rozšířili
o nové stroje a zařízení pro vý−
uku robotiky a automatizace,
které jsme odkoupili od končící
firmy KEL v Bělé nad Radbuzou.
Ve službových oborech ne−
ustále
inovujeme
inventář
jednotlivých oborů a jdeme
s moderními trendy, které se vy−
víjí v gastronomii, kadeřnických
a kosmetických službách.

telé západních Čech a východ−
ního Bavorska s nabídkou bri−
gád a zaměstnání. Nenechte si
ujít tuto jedinečnou příležitost
získat informace přímo z první
ruky.

Talent a nadání
má zelenou

Klíč k příležitostem –
Berufsinfomeese
Abychom zprostředkovali setká−
ní žáků ze ZŠ a jejich rodičů, a
hlavně pro naše žáky a jejich ro−
diče i širokou veřejnost, pořádá−
me již 5. ročník nabídky studij−
ních a pracovních příležitostí
pro všechny obory, které vy−
učujeme jak v Domažlicích, tak
i ve Stodě s názvem Klíč k příle−
žitostem – Berufsinfomeese.
Ve středu 20. března 2019 se
v budově školy Prokopa Veli−
kého 640 v Domažlicích od
14:00 hod. sejdou zaměstnava−
Rozhled 3/2019

Kurz Pneumatika 2019
Letos v lednu absolvovali vybraní žáci ze dvou tříd třetího ročníku oboru me−
chanik seřizovač domažlického učiliště týdenní odborný kurz „Pneumatika“
v naší německé partnerské škole v Rodingu. Kurz je součástí čtyřletého če−
sko − německého přeshraničního modulu, který je nabízen mechanikům − se−
řizovačům a má za cíl zvýšit jejich jazykové i odborné kompetence v cizoja−
zyčném prostředí. Mechanici − seřizovači se seznámili s německou termino−
logií oborů pneumatika a hydraulika a naučili se sestavovat jednoduché i po−
měrně složité pneumatické obvody v simulačním programu na PC a také na
výukových „boardech“ firmy Festo. Kurz byl zakončen testem získaných zna−
lostí, u kterého všichni zúčastnění se ctí uspěli. Nezbývá než poděkovat lekto−
rům kurzu, pánům Matthiasi Simethovi a Florianu Breuovi, za vzorné vedení
výuky, personálu Hotelu Hecht, který se o českou skupinu celý týden staral
a Martinu Šípovi, který tento kurz zorganizoval a dozoroval.

Pro talentované a nadané žáky
pořádáme řadu odborných sou−
těží s republikovou i mezinárod−
ní účastí. Takovou byl např. již 6.
ročník mezinárodní soutěže pro
kadeřníky, kosmetičky, vizážisty
a vlasové stylisty s názvem Be−
auty Cup Domažlice 2019, kte−
rá v letošním roce byla postupo−
vou soutěží na Open Internatio−
nal Championship of Europe
2019 Korunu kreativity.
Další soutěží, kterou pořádáme
v prostorách školy, je krajská
soutěž pro žáky oboru kuchař
– číšník s názvem „Hrnečku
vař!“. Uskuteční se ve středu
13. března 2019 na SOU Do−
mažlice.
Přijďte mezi nás a podpořte svo−
jí účastí žáky řemeslných soutě−
ží odborných dovedností! Vždyť
stále platí – řemeslo má zlaté
dno!
Ředitelka SOU v Domažlicích
a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková
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Výhodná nabídka od firmy eurotop in ve Kdyni na Domažlicku do konce dubna 2019

Digitální termostat do každé místnosti nebo
A
M
odrazová tepelná izolace za každý panel
AR
Jestliže s firmou eurotop in ve Kdyni na Domažlicku uzavřete smlou−
vu do konce měsíce dubna tohoto roku na montáž topných těles
z přírodního kamene, dostanete zdarma digitální termostat do každé
místnosti nebo odrazovou tepelnou izolaci za každý panel zdarma.
Výrobou a montáží topení z přírodního
kamene se kdyňská firma zabývá už
15 roků. Panely jsou vyrobeny z pří−
rodního kamene a v nich jsou uloženy
topné kabely. Topení využívá vynikající
schopnosti kamene akumulovat teplo,
které poté vyzařuje. Sálavé teplo je
levnější, příjemnější a hlavně je zdraví
prospěšné.
O přednostech a výhodách topení
jsme hovořili s majiteli firmy Danielem
Smolíkem a Jiřím Janouškem.

Kolik protopíte, vám spočítá−
me předem
Prvotní otázka každého zájemce o na−
še topení je: Kolik protopíme? Když
nám sdělí rozměry bytu a další infor−
mace, jako například zda je dům po−
staven z cihel, pórobetonu nebo jiné−
ho materiálu, tak mu zdarma připraví−
me energetický výpočet včetně všech
pořizovacích nákladů. Po mnohale−
tých zkušenostech můžeme říci, že se
naše výpočty od skutečné reality nijak
neliší. Topení z přírodního kamene lze
připojit na 20 hodinový nízký tarif a
celá domácnost je měřena v této saz−
bě. Klientka z Plzně nám sdělila, že si

klient, který dříve topil uhlím a dře−
vem, díky přírodním panelům ročně
ušetřil 4.000 korun.

Proč odrazovou tepelnou
izolaci?
Pro zvýšení účinnosti vytápění mon−
tujeme odrazovou tepelnou izolaci,
která se dává za
panel na zeď. Izo−
lační folii nám do−
dává německá fir−
ma. Teplo z pane−
lu neohřívá zeď,
ale odráží se od
fólie a sálá do
prostoru v mís−
tnosti. Je to další
krok k úspoře fi−
nančních nákladů
za topení. Na čas−
tou otázku našich
klientů, zda nebu−
de za folií zeď
plesnivět, můžeme se stoprocentní
jistotou odpověď, že nemusejí mít vů−
bec žádné obavy. Speciální vysoce
kvalitní ekologická izolace „dýchá“
a je odolná až do 750 °C.

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením

předností je, že nemusíte platit za čiš−
tění, kontroly a opravy komínu. Také
vás nečeká výměna kotle, rozvodů ne−
bo vodních radiátorů a nemusíte mít
skladovací prostory pro uhlí a dřevo.
Záruka na naše topení je 14 let a všem
klientům poskytujeme záruční i pozá−
ruční servis.

Nejsou to žádné přímotopy
Obvykle se setkáváme s tím, že zá−
jemci o naše topení si myslí, že
jsou to přímotopy. Je to naprostý
omyl. Ano, vytápíme elektrickou
energií, ale naše topení funguje na

zcela jiném principu než přímotopy.
Topné elektrické kabely jsou ulože−
ny v topném panelu a tento přírodní
kámen nahřívají na určitou teplotu.
Když vymění přímotopy za naše
topné panely, ušetří na nákladech
za topení až 40 %. Topení přírodní−
mi kameny je také méně nákladněj−
ší, a to v průměru o 20 až 30 %
oproti ostatním topným systémům
(uhlí, dříví, plyn).

Sálavé teplo blahodárně
působí na lidský organismus
Nevzniká totiž žádná cirkulace
vzduchu, nevíří se prach ani žádné

Tepelné záření z přírodního kame−
ne. Díky dlouhovlnnému tepelné−
mu záření je teplota v místnosti
stejnoměrně rozložena. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu.

Konvenční, klasické topení.
Obvykle topení ohřívá vzduch
jen v blízkosti topného tělesa.
Horká hlava, studené nohy a ví−
ření alergenních látek.

po roce udělali jednoduchou kalkulaci.
V rodinném domku mají 9 našich top−
ných panelů a oproti dřívějšímu kla−
sickému ústřednímu topení ušetřili
20% nákladů za topení. Další náš

Výhody, které oceníte
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alergeny.
Te p l o t n í
rozdíl v mís−
tnosti mezi po−
dlahou a stropem není větší než 2 až
3°C. Panely z přírodního kamene
v sobě udržují přirozenou vlhkost,
která v místnosti nikdy neklesne pod
52 až 58 %. Takové prostředí je ide−
ální při dýchacích potížích, pro ast−
matiky, alergiky, starší osoby i no−
vorozence. Revmatici si pochvalují
úlevu při bolestech kloubů. Kámen
sám o sobě pozitivně působí na náš
organismus, aniž si to uvědomuje−

me. Například odstraňuje bloky v tě−
le, které zabraňují toku životodárné
energie, posiluje duševní rovnováhu
a citovou vyváženost. Má příznivý
vliv na psychiku.

Přijďte k nám
Zájemci o naše topení se s námi mo−
hou osobně setkat každý pátek v naší
firmě. Sídlíme ve Kdyni v Nádražní uli−
ci (u autobusového nádraží). Každý
pátek od 8:00 do 12:00 hodin a od
13:00 do 16:00 hodin jsme vám
k dispozici. Srdečně zveme každého,
kdo uvažuje, nebo se už rozhodl pro
topení z přírodního kamene.
(re)

Především je to jednoduché a poho−
dlné topení. Na termostatu si nastavíte
teplotu a máte zatopeno. Další velkou
Rozhled 3/2019

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

Ptáte se..
OTÁZKA: Proč jsou realitní
transakce oproti minulým lé−
tům složitější?
ODPOVĚĎ: Realitní kanceláře
se staly po roce 1989 nedílnou
součástí českého trhu s nemovi−
tostmi. Mnoho lidí díky práci rea−
litních makléřů prodalo či koupi−
lo svou nemovitost. V době vel−
ké poptávky po bydlení ovšem
mnoho prodávajících uvažuje
nad prodejem svého rodinného
domu, bytu či pozemku bez
účasti realitní kanceláře. Situace
se ovšem mění ve chvíli, kdy po−
ptávka po nemovitostech klesá.
Jak velký vliv na to může mít na−
příklad Česká národní banka
(ČNB) a její nové podmínky spo−
jené s úvěry na bydlení?
I v době rostoucího zájmu o re−
ality již není tak snadné vyřídit
všechny formality spojené
s prodejem nemovitosti, jak to−
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mu bývalo ještě před několika
lety. Některé nemovitosti jsou
zatížené hypotečním úvěrem,
zástavou či nedořešenými vzta−
hy spoluvlastníků. Mnohdy se
stává, že prodávající nedokáže
přesně stanovit reálnou výši
kupní ceny a při prodeji bez po−
moci realitní kanceláře by zby−
tečně tratil nebo nemá povědo−
mí a všech právních náležitos−
tech převodu nemovitosti na
nového vlastníka.
Nesmíme ovšem zapomenout
také na vyřízení znaleckého po−
sudku, vyhotovení průkazu
energetické náročnosti budovy

S rostoucími nároky klientů mů−
že být role realitních kanceláří
v budoucnu mnohem důležitější
než nyní. Tak, jak si lidé vybírají
specialisty z různých oborů, mo−
hou sáhnout při řešení bytové
otázky po profesionálovi z obla−
sti nemovitostí.
S postupně se zvyšující složi−
tostí realitních transakcí může
být tedy v budoucnu role realit−
ních zprostředkovatelů mnohem
více žádaná než nyní. Pracovníci
v našich kancelářích v Klato−
vech, Sušici a Kašperských Ho−
rách jsou připraveni vám vždy
ochotně zdarma poradit v pro−
blematice nemovitostního trhu.

(PENB) či správného vyplnění
daňového přiznání pro zaplace−
ní daně z nabytí nemovité věci.
Prodej nemovitosti je tedy často
svěřen realitnímu makléři, který
dokáže vše zařídit. Čím vyšší
ovšem budou úrokové sazby
úvěrů na bydlení a čím více po−
žadavků bude kladeno na zá−
jemce o vlastní bydlení, tím větší
význam mohou realitní profesio−
nálové mít.
Lidé v České republice stále
preferují vlastní střechu nad hla−
vou na úkor
bydlení v náj−
mech, ale pokud
se jim hypoteční
úvěr získat ne−
podaří, bude je−
Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
jich další cesta
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
k nalezení vy−
Karel Müller – tel.: 602 145 068
sněné nemovi−
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
tosti těžší. Zku−
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
šený
realitní
tel.: 376 528 626
makléř by měl
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
být maximálně
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
nápomocen nej−
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
en prodávajícím,
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
ale i kupujícím.
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Potřebujeme Evropu, která nebude
„otravovat“ občany ani živnostníky,
říká ředitelka krajské hospodářské komory Mgr. Radka Trylčová,
která ví, jak podporovat venkov a malé firmy.
Manažerka
se zkušenostmi
Radka Trylčová v sobě nezapře
manažerské schopnosti, protože
vedle náročné práce v čele hospo−
dářské komory má za sebou i zku−
šenost z vedení větší samostatné
instituce. Od roku 2006 totiž půso−
bila po určitou dobu jako ředitelka
Centra sociálních služeb Harmonie
v Mirošově. I na tomto místě za ní
zůstaly výborné konkrétní výsledky,
když například zde dokázala za−
ložit už tehdy kvalitní Alzheimer
centrum.
Z těchto svých předcházejících
působení Radka Trylčová ví, že
kontrétní řešení něco stojí,
a proto dokázala v čele
kraje prosadit navýšení
prostředků určených na
oblast životního prostředí.
Díky tomu má kraj dosta−
tek financí na řešení kon−
krétních problémů.

Radka Trylčová
vystudovala Pedagogickou fakultu, obor angličtina−historie. Krátce
také vyučovala na Masarykově gymnáziu v Plzni a jazykových
školách. Posléze přešla na krajský úřad, kde pracovala v oddělení
vnějších vztahů. Zde získala první zkušenosti s politickým děním.
Studovala a pracovala v zahraničí. Při vstupu České republiky
do Evroské unie pracovala v Bruselu a pomáhala tam založit
zastoupení Plzeňského kraje. Má šestadvacetiletého syna Jirku, který
studuje medicínu.

V Bruselu bych chtěla, pokud bu−
du zvolená, pokračovat ve způsobu
práce, na který jsem zvyklá z pozi−
ce komory i kraje.

Radka do Evropy
Radce Trylčové se nyní
dostalo zajímavého oceně−
ní, když byla vybrána jako
jedna z předních kandidá−
tek do Evropského parla−
mentu. Vzhledem k tomu,
že ji občanští demokraté
nominovali na páté místo
jejich celostátní kandidát−
ky, bude mít Pošumavský
region velkou šanci, že je−
ho zástupce zasedne v bru−
selském parlamentu.

Radka Trylčová s Václavem Liškou z odboru ŽP při likvidaci
jedné z největších skládek pneumatik v Plzeňském kraji

naše členství v EU,
ale zaměřme se
na konkrétí oblasti,
v nichž Unie občas
dělá chyby a přehání
svou snahu v tom,
co všechno musí re−
gulovat. Z působení
v komoře dobře
Jaké jsou vaše
znám, jak evropská
priority?
byrokrace občas umí
Zásadními jsou pro mne
komplikovat život zej−
Radka Trylčová s ředitelem Tyfloservisu PhDr. Josefem Cerhou
zdravé potraviny. Otázkou při slavnostním předání cvičné kuchyně pro slabozraké v Plzni ména drobným pod−
kvality potravin a produktů
nikatelům a živnostní−
se dlouhodobě zabývám nejen ja−
Naše členství v Unii nemá být kům. Mým ideálem proto zůstává
ko zákazník, ale i z pozice radní. otázkou emocí, ale rozumných ře− Unie, která nebude zbytečnými pře−
Podporuji soutěž Regionální potra− šení, která prospějí České republice šlapy „otravovat“ ani občany, ani
vina a místní výrobce a trhy.
a jejím občanům. Nezpochybňujme podnikatele, živnostníky a firmy.
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V obraně proti podobným chybám
vidím hlavní roli našich zástupců
v Evropském parlamentu.
Takto popisuje svou představu
o fungování České republiky v Ev−
ropské unii Radka Trylčová, která
už prokázaka svou kvalifikaci nej−
enom v oblasti podpory podnikání,
ale také v otázkách životního pro−
středí a zemědělství. A právě tyto
oblasti dnes patří v rámci debaty o
dalším vývoji Evropské unie k těm
nejdůležitějším. Stačí připomenout
třeba otázku skleníkových plynů
nebo jaderné energie, aby bylo
jasné, že by nás právě na tomto
poli měli v Bruselu zastupovat lidé
s odbornou zkušeností.
Rozhled 3/2019

10 důvodů proč

jíst kysané zelí
Kysané zelí skladovali ve vel−
kém množství už staří Řekové
a Římani. V 16. století bylo po−
važováno dokonce za všelék.
Dnes je vědecky dokázáno, že
kysané zelí poskytuje mnohé
významné zdravotní přínosy.
Proč jíst kysané zelí?
1. Obsahuje vitamín K, díky
kterému mohou buňky stimulo−
vat mineralizaci kostí a zabraňo−
vat hromadění vápníku v tep−
nách.
2. Obsahuje vitamín B12, který
napomáhá tvorbě červených kr−
vinek a je nezbytný pro vývoj ner−
vové soustavy v dětském věku.
3. Je bohatý na vitamín C, kte−
rý je důležitý pro tkáňové dýchá−
ní. Podporuje vstřebávání žele−
za, stimuluje tvorbu bílých krvi−
nek, vývoj kostí, zubů, chrupa−
vek a podporuje růst.
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4. Má vysoký obsah vlákniny,
která podporuje trávení, funkci
mozku a srdce. Snižuje riziko sr−
dečního infarktu a mozkové mrt−
vice.
5. Posiluje imunitu, pomáhá
zvládat stres, zlepšuje náladu,
přispívá k duševní rovnováze
a pomáhá při hubnutí.
6. Je dobrou a efektivní pre−
vencí rakoviny a napomáhá i při
její léčbě.
7. Snižuje krevní cukr, chrání
proti vzniku nádorů a má omla−
zující účinky.
8. Je balzámem pro trávicí
systém a snižuje riziko zánětů.
9. Zlepšuje střevní mikroflóru,
a proto se doporučuje po užívání
antibiotik.
10. Snižuje hladinu špatného
LDL cholesterolu.
Kysané zelí je vitamínová bomba
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Potřebujeme Evropu, která nebude
„otravovat“ občany ani živnostníky,
říká ředitelka krajské hospodářské komory Mgr. Radka Trylčová,
která ví, jak podporovat venkov a malé firmy.

Krajskou hospodářskou komoru už
několik let z pozice ředitelky řídí
Radka Trylčová. Tuto rodačku z Ma−
nětína však znají nejenom podni−
katelé a živnostníci, ale také řada
občanů v obcích a městech, proto−
že již déle než dva roky působí také
v roli radní Plzeňského kraje pro
oblasti životního prostředí a země−
dělství. Mohlo by se zdát, že obě ro−
le v sobě mají určitou protichůd−
nost, protože si mnozí myslí, že ži−
votní prostředí a podnikání mohou
jít občas proti sobě.
w Daří se vám skloubit obojí
dohromady?
Vyznávám rozumná a praktická
řešení. Uměním je najít průnik i ve
zdánlivě odlišných věcech. V sou−
časné době konjunktury řada firem
přistupuje s respektem k životnímu
prostředí kolem nás. Manažeři si
začínají uvědomovat, že ohleduplný
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Mgr. Radka Trylčová

přístup začíná být nutností a navíc
může pozvednout firmu i v rámci tzv.
společensky odpovědného rámce.
Zákazníci si čím dál více všímají,
zda−li a jak firma třídí odpad, jak se

podílí na tzv. konceptu být eko. Také
si žádají ekovýrobky nebo produkty,
na jejichž výrobu bylo použito méně
elektrické energie nebo si vyžádaly
menší energetickou náročnost.

A skutečně také existuje rozumná
politika životního prostředí, která
v sobě neobsahuje ani ideologické
extrémy, ani zavírání očí před nut−
ností zachovat přírodu kolem nás
v dobrém stavu, aby se nám dobře
žilo a kvalitní příroda zůstala i pro ge−
nerace našich potomků.
w Jak je to s podporou podnikání?
Stát nesmí vymýšlet stále nové
a nové předpisy a zákony, které pod−
nikatelům a živnostníkům kompli−
kují život. Nárůst byrokracie ze stra−
ny státu je pro ně doslova a do pís−
mene smrtící. Jejich podpora je dů−
ležitá. Nehoruji za obrovské dotace,
ale určitý způsob podpory a ocenění
si malé a střední, a zejména české
firmy rozhodně zaslouží. Pozornost
musí být upřena nejen na živnostníky
a podnikatele, ale na všechny aktivní
lidi, protože klíčem k rozvoji podni−
kání je hlavně to, aby stát aktivním
lidem „nepřekážel.“ Právě v době
mého učinkování v krajském vedení
se takovéto kroky podařilo uvést do
praxe. Zaváděn je například systém
podpory menších zemědělců, proto−
že ti jsou k životnímu prostředí šetr−
nější, a navíc jejich farmy jsou stabil−
nější v době, kdy přijdou určité hos−
podářské problémy.
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Zlato stále atakuje vrchol
Prodej drahých kovů se ve Zlaté Bance vyplatí.

Celosvětový trh se zlatem a stříbrem
zaznamenává stále vyšší ceny těchto
drahých kovů. Mnoho z nás většinou
ani netuší, jaké poklady máme doma.
Ať už se jedná o staré, poškozené či
polámané šperky, staré mince,
zlaté zubní korunky, stříbrné
příbory či z módy vyšlé šperky.
Podle světových komoditních
zpráv tlačí cenu vzhůru jednak
obavy ohledně vývoje světové
ekonomiky, a v neposlední řadě
i případné dopady z tzv. Brexitu.
Výkup drahých kovů je v sou−
časné době nejrychlejší a nej−
jednodušší způsob, jak své pe−
níze znovu zhodnotit. Aktuální
cena na Londýnské burze se

pohybuje okolo 31 000,− Kč za unci.
V souladu s vývojem české koruny
cena zlata od začátku roku 2019 opět
mírně stoupla. „Své zlaté či stříbrné
šperky můžete snadno proměnit
na velmi zajímavé finanční částky,“
konstatuje manager Zlaté Banky, kte−
rý podle svých slov stále registruje
vysoký počet zákazníků.
Paní Novotná se rozhodla navštívit
Zlatou Banku v Plzni a informovat se
o výkupních cenách. „Měla jsem ně−
kolik starých prstenů po prarodičích,
ale rozhodně jsem je nechtěla prodat
pod cenou. Zaujala mě právě Zlatá
Rozhled 3/2019

Banka, která nabízí vysoké ceny za
výkup. A byla jsem skutečně mile
překvapena, dostala jsem přes 12 ti−
síc korun, za které si něco hezkého
koupím“, pochvaluje si.

O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvěd−
čit. Obslouží Vás příjemný personál,
diskrétní prostředí při výkupu dra−
hých kovů je samozřejmostí.

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

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

+420 374 446 552
www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.
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Výuka na SOŠ a SOU Sušice probíhá
díky projektům ROP v nových učebnách
Realizace dvou projektů ROP, a
to „Modernizace odborných uče−
ben a výuky řízení vozidel“ a
„Modernizace odborného výcvi−
ku“, přinesla výrazný posun
v kvalitě přípravy žáků školy na
svá budoucí povolání. Umožňuje
učitelům využívat velmi moderní
techniku při výuce odborných
předmětů a praxe.
Díky 13milionové dotaci vznikly
nové učebny trenažérů, programo−
vání, gastronomie a byl vybaven
odborný výcvik CNC strojem, svá−
řecím simulátorem a svařovacími

stroji, dále celou řadou strojů na
dělení a tvarování materiálů a pří−
stroji pro opravy a diagnostiku mo−
torových vozidel. V učebně pro−
gramování a technického kreslení
se mohou žáci technických oborů
naučit pracovat s moderní techni−
kou, včetně práce s 3D tiskárnami.
Výsledky své teoretické práce tak
mohou žáci vidět ihned po zpraco−

42

vání úlohy ve formě hotového plas−
tového výrobku. Kromě toho je
zde možnost celé řady velkofor−
mátových tisků a propojení pro−
gramů se stroji CNC. Učebna tre−
nažérů umožní žákům lepší nácvik
prvních hodin výuky řízení motoro−
vých vozidel mimo vlastní silniční
provoz. Žáci mají více času na za−
žití základních návyků ovládání vo−
zidla. Součástí učebny je trenažér
3. skupiny (místo řidiče simuluje
Škoda Fabia a provoz je promítán
na 3 velké monitory) a trenažér 4.
skupiny (jako předchozí, ale celý

aktivitám věnovat v učebních pro−
storách školy, kde je na to více ča−
su a do podniků mohou na praxe
odcházet s dostatečnými základní−
mi informacemi o funkci tohoto
gastronomického zařízení.
Dotace přinesla škole velmi dobré
vybavení a učitelé mohou učit to,
co je požadováno ve firmách. Věří−
me, že i zájem ze strany budou−
cích žáků studovat na naší škole
bude díky tomuto kvalitnímu vyba−

techniku a byli tak schopni se co
nejdříve zapojit do řádného pra−
covního procesu a to v různě vel−
kých firmách. Naším cílem je vy−
chovávat kvalitní absolventy, kteří
budou plnit požadavky současné−
ho trendu vývoje firem a budou
schopni v těchto firmách zastat ná−
ročné úkoly, které budou na ně do
budoucna kladeny. Díky rozsáhlé
spolupráci s celou řadou firem ví−
me, co firmy v současné době po−

vení větší a že se tak zvýší zájem
o obory studia podpořené těmito
projekty ROP Jihozápad.
Modernizace učeben rovněž při−
spěla k lepší uplatnitelnosti žáků
na trhu práce, což bylo naším cí−
lem. Chceme, aby absolventi na−
šich oborů i v budoucnu neztráceli
kontakt s technickým pokrokem,
byli schopni ovládat nejmodernější

třebují a díky modernizaci všech
učeben a odborného výcviku jsme
na tyto potřeby připraveni a snaží−
me se firmám připravovat absol−
venty, které požadují. Není proto
nutné se těchto oborů obávat,
protože žáci budou připraveni do−
bře a mají jistotu, že ze strany firem
je o naše absolventy velký zájem.
(pi)

trenažér je nakláněn v různých
směrech jako simulace jízdy po
nerovném terénu). Pro gastrono−
my vznikla nádherná profesionální
učebna vybavená nejmodernějším
gastronomickým zařízením. Žáci
zde mohou nacvičovat různé úko−
ny práce tak, jako kdyby vařili ve
velké moderní hotelové kuchyni.
Díky projektu se tak mohou těmto
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Příští Rozhled
vychází
3. dubna 2019

Nezapomněli na americké letce
Přelet dvou bojových leta−
del JAS−39 Gripen zahájil
pietní akt k uctění památky
posádky amerického bom−
bardéru B−24 Liberátor se−
střeleného v únoru 1944
v Dubči u Nepomuku.
Připomínky 75. výročí zmaře−
ných životů deseti mladých
amerických letců se zúčastnili
náměstek hejtmana Plzeň−
ského kraje Pavel Čížek, se−
nátor Vladislav Vilímec a radní
Radka Trylčová. Součástí
programu byla komentovaná
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prohlídka expozice v měst−
ském muzeu, kde kromě vy−
stavených částí amerického
bombardéru
návštěvníci
zhlédli i trosky německé stí−
hačky Messerschmitt Bf 110,
která se podílela na útoku na
americký Liberator. V průbě−
hu odpoledne pozval milé
hosty do farmářského pivova−
ru Zlatá kráva jeho majitel Ra−
dovan Sochor, který v Nepo−
muku po více než 80 letech
obnovil tradiční výrobu piva.
Vlastimil Hálek

Senátor Vladislav Vilímec (uprostřed) v živé diskusi s Kateřinou Jandíko−
vou z plzeňské jednoty Československé obce legionářské a majitelem
farmářského pivovaru Zlatá kráva v Nepomuku Radovanem Sochorem.
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Rok 2019 bude ve znamení
porozumění, vzájemného pochopení,
usmíření, zábavy a dobré dovolené
Podle čínská astrologie jsme letos pá−
tým únorem vstoupili do roku Prasete,
které je inteligentní, smyslné, požit−
kářské. Není náhoda, že ro−
ky Prasete vždy začínají
lichým číslem, které
symbolizuje zna−
mení typu „Jin“,
což je ženský
princip. Proto
muži narození ve
znamení Prasete
by mohli být
zženštělí. V jedné
čínské bajce se vy−
práví o mazaném
prasátku, které odmítlo
pracovat pro svého farmá−
ře, ačkoliv všechny ostatní zvířata
na farmě pracovala. Jen prase spalo,
jedlo a dokonce si stěžovalo, že mu
málo chutná. Přišlo na to, že dostane
najíst, i když nic nedělá. Ale ve chvíli,
kdy to nejméně čekalo, ho farmář pro−
dal na maso a jeho bezstarostné dny
byly sečteny. Byly z něj jitrnice, řízeč−
ky a další pochutiny. Tím prase utrpě−
lo porážku své vlastní vychytralosti.

To by mohlo být ponaučením pro ty,
kdo si chtějí jen užívat zábavy a požit−
ků, k čemuž tento rok bude evokovat.
Opatrnost bych doporučil
znamením zejména Dra−
ka, Koně a Hada. Přišel
jsem na to, že mnoho
lidí narozených ve
znamení Prasete
mělo dlouho špat−
né období, a to až
7 let. To jim skon−
čilo teprve v průbě−
hu roku 2018. Při
oslavě konce tohoto
špatného období dopo−
ručuji hlídat účty, abyste
neutratili více, než vyděláte.
Každý rok je něčím charakteristický.
Rok 2019 by měl být rokem porozumě−
ní, vzájemného pochopení, rokem
usmíření, zábavy a dobré dovolené.
Trochu více zábavy by si měli dopřát
zejména lidé, kteří se narodili ve zname−
ní Prasete, Tygra, Zajíce, Ovce, Krysy
a Psa.

Kdo seje vítr,
sklidí bouři

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

Ani dnes neztratila tato moudrost nic ze
své aktuálnosti. Pokud někdo něco pro−
vedl, osudová odplata se mohla táhnout
i několik generací, ale spravedlnost si
vždy našla svůj cíl. Mnohdy v podobě
smrti potomků i v dalších generacích.
Takové vysvětlení neobvyklých úmrtí mi

vycházelo ve skupinových terapiích
(Rodinných konstelacích), kdy se uká−
zalo, že spravedlnost neexistuje v rámci
jednotlivce, ale v rámci celého rodinné−
ho systému. Když v našem rodinném
systému někdo něco provede, odpoví−
dáme za to, i když s tím faktickým neka−
lým činem nemáme nic společného.
Máme totiž společného předka. A po
svatbě i další členy rodinného systému,
se kterým jsme se „spojili rituálem
svatby“.

Nepodceňujte infekce
Infekce může být důvodem, proč jsou
někteří jedinci útoční, vzteklí, na vše na−
dávají, jsou negativní, netolerantní. To
může být jeden z důvodů, proč je jejich
blízcí najednou nepoznávají, nevědí, co
se s nimi stalo.
Už několikrát jsem uváděl, že boreliózu
má velké množství lidí, Vědecky je do−
kázáno, že se přenáší i sexem, stejně
jako chlamydie a jiné infekce. Boreliózu
je možné dostat nejenom od klíštěte,
komára, z mléčných nepasterizovaných
výrobků, ale i od zvířat, které tuto in−
fekci mají. Je prokázáno, že borelióza,
ale i toxoplazmóza
způsobují mimo
zasažení nervové
soustavy, problé−
my s mozkem
i porušení pudu
sebezáchovy. Podle Světové zdravot−
nické organizace je zatím nevyléčitel−
ných infekcí dvanáct.

Také tvrdím, že by před plánovaným po−
četím měli oba partneři projít čistící ků−
rou a utlumit infekce aspoň bylinami.
Na chlamydie – oregano (lepší jsou ex−
trakty, bylina snese jen 70 stupňů tep−
lou vodu, stejně jako většina bylin), uží−
vat aspoň 3 měsíce a potom preventiv−
ně 2x týdně). Na boreliózu užívat štětku
lesní 2,5 měsíce, potom preventivně 2x
týdně. Když se znova objeví příznaky in−
fekcí, už stačí užívat 14 dní. Ale jsem
věštec a vše je nutné konzultovat s lé−
kaři. To jsem jen popsal, jak to dělám já.
Boreliózu jsem dostal z ovčího sýra a
chlamydie ani nevím kde, protože je má
skoro každý a přenáší se kapénkovou
infekcí, při sexu, při líbání, ale i tím, že
sáhnete na tlačítko zvonku, či na kliku
v obchoďáku. A pokud si ihned neumy−
jete ruku a dáte si párek v rohlíku či
zmrzlinu, je hotovo. Chlamydie je zná−
ma asi 90 let, a proto se s ní už děti ro−
dí. Díky této infekci mají oslabený imu−
nitní systém, či alergie a jiné problémy.
Podle mě mají chlamydie všichni, kteří
chovají domácí zvířata. Potvrzuje se
moje teorie, že chlamydie je původně
od domácích zvířat. To tvrdím už 30 let.
chlamydie i borelióza způsobují nejen
neplodnost, ale i poškození plodu, rako−
vinu a jiné zdravotní problémy.

Buďte vždy dobře
naladěni
To je ten nejlepší lék proti stresu, proto−
že on je většinou příčinou našich nemo−
cí. Proč se há−
dat, proč se na−
padat kvůli bl−
bostem, proč se za−
bývat zbytečnými zá−
ležitostmi, proč se
neradovat ze života.
Starostí všichni máme
dost a vypadá to, že ještě dlouho bude−
me mít. Tak proč si je ještě přidělávat,
když je život tak krátký.
Stanislav Brázda

Regionální měsíčník rozšiřovaný zdarma do
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Naše společnost je stabilní podnik
s více než dvacetiletou tradicí.
Sídlo firmy se nachází v Janovicích nad Úhlavou.

Jsme dodavatelem výrobků do automobilového
průmyslu a spotřebního zboží.
V našich výrobních procesech používáme
moderní technologie a výrobní postupy.

Máte zkušenost s vedením lidí ve výrobě
a zájem o stabilní zaměstnání ?
Pak neváhejte a zašlete svůj životopis
na pozici:

Mistr
vstřikolisovny
Pracovní náplní této pozice je řízení práce
pracovníků vstřikolisovny (tj. seřizovačů a obsluh)
na směně dle vypracovaného výrobního plánu.
Hlavním předpokladem pro tuto práci
je SŠ vzdělání technického směru, organizační
schopnosti, samostatnost a spolehlivost.
Jedná se o práci v třísměnném provozu.

Co Vám můžeme nabídnout ?
Platové podmínky

33.000,− Kč

+ příplatky za směnnost
Na každou směnu je zajištěna autobusová doprava
z Klatov do Janovic nad Úhlavou a zpět.
K dispozici je dotované stravování, jídelní
a nápojové automaty. Po zapracování přispíváme
na penzijní připojištění. Investice do dalšího
vzdělávání zaměstnanců je pro nás samozřejmostí.
V případě Vašeho zájmu zašlete Váš životopis
na personální oddělení :

Panušová Markéta,
panusova@intertell.cz, tel. 376 375 634
Ostatní volné pozice naleznete na našich
webových stránkách :

www.intertell.cz
Rozhled 3/2019
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Kontakt – www.kdmrakov.cz

HORAŽĎOVICE
KD Horažďovice

KLATOVY
Kino Šumava
6.3. v 17 h – NEDOTKNUTELNÍ – USA
11., 16. a 19.3.3. ve 20 h – ŽENY V BĚHU
12.3. v 17 h – MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ –
historický
17.3. v 17 h – PSÍ DOMOV – dobrodružný
29.3. v 17 h – ŽENY V BĚHU – ČR

MKS Klatovy
9.3. ve 20 h – COUNTRY BÁL
16.3. v 16 h – DECHOVKA 2019: MALÁ MUZI−
KA NAUŠE PEPÍKA, BOŽEJÁCI, DH MILOČAN−
KA, MÁJOVANKA
23.3. ve 14 a v 16 h – LOUTKOVÝ SOUBOR
BROUČEK: ZLATOVLÁSKA – vchod od Lidlu
23.3. ve 20 h – NA STOJÁKA LIVE
25.3. v 19 h – TANČÍRNA – taneční večer pro ši−
rokou veřejnost
31.3. v 16 h – MUSER TOUR – hudebně−taneční
show zaměřená na děti 8–15 let
Kontakt – 376 370 922
www.mksklatovy.cz

17.3. v 19.30 h – DIV. KLUB: NA VLASTNÍ UŠI
BAND – hudební projekt
18.3. v 19.30 h – LADY OSKAR – komedie
22.3. v 19.30 h – JIŘÍ STIVÍN & CO? S PLZEŇ−
SKOU FILHARMONIÍ – koncert
24.3. v 15 h – MAXIPES FÍK
27.3. v 19.30 h – ANASTASIA – muzikál
28.3. v 19.30 h – JIŘÍ KOLBABA: VELKÝ
OKRUH JIHEM AFRIKY – přednáška
29.–31.3. – DIV. KLUB: POEZIE NA RYNKU –
regionální festival
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

Galerie U Bílého
jednorožce
do 7.4.2019 – MILAN KNÍŽÁK: ŽÍT JINAK
8.3. v 17 h – MGR. Š. SKÁLOVÁ: NOVÉ ŠATY
PRO NOVOU ŽENU V NOVÉ REPUBLICE – před−
náška
29.3. v 18 h – DIALOGY S HISTORIÍ S KRAJI−
NÁŘSKOU ARCHITEKTKOU L. VOGELOVOU:
TERRA FLORIDA – ZEMĚ ROZKVETLÁ
Kontakt – 376 312 049

SDS Klatovy

Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše

7.3. v 19.30 h – DRAHÁ LEGRACE
8.3. v 19.30 h – JARO 2019: SKETY – koncert
10.3. v 15 h – POHÁDKY PRO HURVÍNKA
12.3. v 19.30 h – SMÍM PROSIT? – komedie
14.3. v 19.30 h – SANCTA MARIA ANEB SLYŠ−
TE ZPĚV ANDĚLŮ – varhanní koncert
15.3. v 19.30 h – DO HROBKY TANEČNÍM KRO−
KEM – div. spolek Plánice

Výstavy v hlavní budově muzea:
7.3.–5.5.2019 – PŘIŠLO JARO… – výstava jar−
ních zvyků našich předků, vernisáž 7.3. od 17 h
ve výstavním sále
7.3.–5.5.2019 – VELIKONOČNÍ POHLEDNICE
7.3.–5.5.2019 – ROZKAS PRO OBYVATELE –
výstava k 80. výročí Protektorátu
7.3.–29.9.2019 – NOVÉ PŘÍRŮSTKY V MUZEJ−
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NÍCH SBÍRKÁCH
Komentovaná prohlídka k výstavě:
12.3. v 17 h – PŘIŠLO JARO… – výst. sál
Pracovní semináře:
19.3. v 17 h – KRASLICE PLASTICKY ZDOBENÉ
A BATIKOVANÉ – přednáškový sál
26.3. v 17 h – KRASLICE POLEPOVANÉ SLÁ−
MOU – přednáškový sál
30.3. – 9–12 h –DRÁTOVANÁ VEJCE – předná−
škový dál
Tvořivá dílna:
30. 3. 2019 – 13–17 – VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
100X JINAK – přednáškový sál
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

KLENOVÁ
Galerie Klenová
30.3. v 15 h – SÝPKA – VERNISÁŽ: CESTA
2019 – výstava do 19. 5. 2019
30.3. v 16 h – PURKRABSTVÍ – VERNISÁŽ:
FOTOGRAFOVÉ ZE SBÍREK GALERIE KLATOVY
/ KLENOVÁ – do 26. 5. 2019
30.3. v 17 h – ZÁMEK – VERNISÁŽ: LINORYT
II. – výstava do 26. 5. 2019
Kontakt – 376 392 208
www.gkk.cz

MRÁKOV
Rockové akce
22.3. ve 20.30 h – KOMUNÁL + LIMETAL – KD

9.3. ve 20 h – PARKÁN: RETRO MDŽ + PÁN−
SKÝ STRIPTÝZ
14.–17.3. – 36. OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA ČINO−
HERNÍHO A HUDEBNÍHO DIVADLA
29.3. v 18 h – PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ V.
HOŠKA: KYRGYZSTÁN A KAZACHSTÁN – diva−
delní sál
30.3. ve 20 h – SIFON – bigbít
31.3. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU: POŠU−
MAVSKÁ MUZIKA

STAŇKOV
Kino Staňkov
8.3. v 17.30 h – MIMI A LÍZA: ZÁHADA VÁNOČ−
NÍHO SVĚTLA – SR, animovaný
15.3. v 17.30 h – V HUSÍ KŮŽI – animovaný,
dabing
22.3. v 17.30 a ve 20 h – BOHEMIAN RHAPSO−
DY – hudební
29.3. v 17.30 h – SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – Ru−
sko, animovaný

HOLÝŠOV
Kino Holýšov
9.3. v 17.30 h – MIMI A LÍZA: ZÁHADA VÁNOČ−
NÍHO SVĚTLA – SR, animovaný
16.3. v 17.00 h – EXPEDIČNÍ KAMERA –
www.expedicnikamera.cz
23.3. v 17.30 a ve 20 h – BOHEMIAN RHAPSO−
DY – hudební
30.3. v 17.30 h – SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – Ru−
sko, animovaný

Rozhled 3/2019
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AIKIDO Klatovy – japonské bo−
jové umění, stálý nábor nových
členů ve věku 10–? let, trénink
Po, Pá: 18–20 hod., tel.:
607668443.
LKW FAHRER mit profi
Führerscheinkl. CE für Ka−
belbau gesucht! Mitarbeit
und Deutschkenntnisse
Voraussetzung! Studenn−
lohn: 15 EUR, Übernach−
tungs – möglichkeit wird
gestellt!
Tel.:
+49−
9928902424,
+49−
1714702133,
+420
775380018. RR 90027

PŘIJMU sestru do ordinace.
Pracovní doba Po–Čt: 7.30–
15.30 h. Po dohodě lze i méně
hodin denně. Tel.: 603264192.
NABÍZÍME stálou brigádu v
Klatovech. Roznos letáků Kauf−
land, 1x za týden. Více info pí
Přerostová – tel.: 775702501.
RR 90059

HLEDÁM zedníka, obkladače,
fasádníka na opravu domku –
Přešticko, Rokycansko – tel.:
730630880. RR 90154
JSTE VYUČENÁ cukrářka / cuk−
rář a hledáte zajímavou práci v
mladém kolektivu na horách, s
ubytováním zdarma? V dlouho−
leté zaběhlé firmě s bohatými
zkušenostmi a s možností roz−
voje vlastního potenciálu věcí v
oboru cukrařina hledá vyhláše−
ná cukrárna Café Charlotte
právě Vás. Náplní Vaší práce
bude příprava zákusků pro pří−
mý prodej, tvorba speciálních
dortů na objednávky, vlastní
výroba zmrzliny a mnoho dal−
ších zajímavých věcí v oboru
cukrařina. Více info na tel.:
725835555. RR 90177
DO KAVÁRNY v Železné Rudě
přijmeme paní na mytí nádobí
a úklid společných prostor,
vhodné i pro aktivní důchodky−
ně. Dále přijmeme servírky –

baristky na HPP a studentky na
víkendové brigády – příprava
kávy a pohárů. Nabízíme velmi
slušné platové ohodnocení a
ubytování zdarma. Více infor−
mací na tel.: 725835555. RR
90178
PŘIJMU zkušeného traktoristu
s praxí − byt k dispozici. Josef
Vít, Čemíny čp.6,330 33 Město
Touškov. Telefon − 377922825
nebo mobil − 603327051. KŘI
PM 190067
AHOJ ŽENO, dívko! Potřebuješ
si nutně vydělat příjemnou
cestou dostatek peněz? Nebo
jen přivýdělek? Bez obav mů−
žeš vyřešit svou situaci u mě v
malém, čistém, diskr. privátku.
Jsi−li spolehlivá, i začátečnice,
ráda pomohu a poradím. Stálí
klienti se už těší. Piš SMS,
ozvu se. Tel.: 730509461 KŘI
PM 190070

CIHLOVÝ slunný klidný byt s
výhledem 2+1 v Holýšově −
Přímý majitel nabízí dobře situ−
ovaný, slunný a suchý byt 2+1
v klidné lokalitě o výměře
82,54 m2 vč. příslušenství v
Holýšově, Ruská ul., okna V−Z.
Jedná se o byt v původním sta−
vu a vybavení v 1. NP cihlové−
ho domu, který se nachází v
bezprostřední blízkosti lesa −
klidné prostředí a krásný vý−
hled. K bytu náleží 2x sklepní
prostory (10,75 m2 a 14,48
m2), půda 7,18 m2. Veškerá
občanská vybavenost v do−
cházkové vzdálenosti. Obchod
+ dětské hřiště na dohled z ok−
na. Cena k jednání 1,5 mil. Kč.
KONTAKT: +420 602546200.
RR 90110
URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 70 m2 v panelových i
cihlových domech v Klatovech a
Domažlicích. Máme připraveny
investory (přímé kupce) s hoto−
vostí. Celá transakce je dokon−
čena v řádech dnů. Možnost vy−
platit zálohu předem. Exekuce či
zástavy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
190053
NUTNĚ poptáváme ke koupi pro
rodinu lékaře byt 3+1 s lodžií v
Klatovech. Podmínkou je pouze
vyšší patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli stavu i re−
konstrukci. Cena do 1,6 mil. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VOLEJ−

TE ZDARMA 800737309. PM
190054
KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1/3+1 o min. výměře 50 m2
kdekoliv v Domažlicích. U vyš−
ších pater podmínkou výtah. Ce−
na do 1,5 mil. Peníze k dispozici
ihned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190055

BYT 1+1 v Nýrsku pronajmu.
Tel.: 776566195. RR 90130
PRONAJMU zcela zaříze−
nou pivnici v Běšinech u
Klatov. Tel.: 603195471.
RR 90053

PRONAJMU nový podkrovní byt
3KK, 14 km od Klatov, s balkó−
nem a se zahradou, 95 m2,
slunné místnosti, klidné prostře−
dí, vhodné pro mladou rodinu i
pro seniory. Tel.: 604867469.
PM 190035
PRONAJMU garsoniéru v RD v
centru Klatov s možností parko−
vání. Tel.: 602614480.
PRONAJMU nebytové prostory
v patře, 80 m2, Plzeň – Šlovi−
ce, blízko dálnice. Tel.:
731521112.
PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím
naší kanceláře tisíce zájemců o
pronájem. Úzce spolupracujeme
s velkými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čisté by−
ty k dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní klien−
telu, jejíž výběr můžete sami
ovlivnit. Právní servis, převody
energií a klientský servis po ce−
lou dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám nevydě−
lá! INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800737309.
PM 190047
PRO ZAMĚSTNANCE obchod−
ních firem hledáme byty k pro−
nájmu po celém Plzeňském kra−
ji. Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka plateb−
ní schopnosti a právní servis po
celý nájemní vztah samozřej−
mostí. Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190048

SENO volně ložené,
603365857. RR 90103

tel.:

Prodám kvalitně proložené řezi−
vo, zakryté, přírodně proschlé
více jak 5 let, vlhkost do 20 %:
fošny 60x200 dl. 3,5 m − 4 ks
/dl 4 m − 5 ks /4,3 m − 13 ks
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/5,4 až 5,9 m − 83 ks, hranoly
150x200 dl. 6 m − 2 ks /dl. 6,5
m − 3 ks /dl. 7 m − 1 ks, hranoly
100x200 dl. 5,9 m − 1 ks /dl.
6,5 m − 1 ks, hranoly 200x200
dl. 5,2 m − 1 Ks /dl. 5,8 m − 1 ks
/dl. 6,5 m − 1 ks /dl. 6,9 m − 2
ks, dl. 7,5 m − 1 ks /dl. 8,8 m −
1 ks, tel.: 732824583. RR
90113
PRODÁM nádrž , voznice,
kejdovač, fekál, napáječka
2–6000 Litrů pozink nebo
plast.
Levně.
Tel.
604589329. RR 90021

VLASOVÉ sušáky – stojanové, 2
kusy, kus à 500 Kč, tel.:
607837657. RR 90141
PRODÁM shrnovač píce
Fella TS 800, velmi pěkná,
cena 105.000 Kč, tel.:
604589329. RR 90020

AUTOMATICKÝ kotel Viadrus
Ekoret litina super stav 15kw
možno rozšířit na 18 kw, se šne−
kovým podavačem na uhlí nebo
pelety, plní emisní normy, kotel
absolutně v perfektním stavu,
možno přestavět zda chcete mít
násypku vlevo nebo pravo,
rychle sleva, telefon 723439518
Klatovy, cena: 37.000 Kč. RR
90162
PLYNOVÉ závěsné kotle použité,
funkční, průtok. ohřev TV. Tel.:
602478875. RR 90175
PRODÁM mobilní buňky UNIMO,
více druhů, rozměry 6 m x 2,5m
x 3 m, po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 5−6 m
x 3 m x 3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hliníko−
vý plech. Vnitřní rozvod elektřiny
vč. jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené. Slušo−
vickou buňku, obloženou palub−
kami. Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, obloženou
palubkami, zařízenou k okamži−
tému používání. Zajištění dopra−
vy na místo určení. Tel.:
604867469. PM 190026
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 nalo−
žení a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 190027

PRODÁM ocelovou nádrž z va−
gonu 20 m3, vhodná na jímku
nebo na vodu. 604867469 Tel.:
604867469 PM 190029

VOJENSKÉ muzeum se zamě−
řením na okupaci a osvobození
západních Čech pro doplnění
expozice vykoupí za velice
slušné ceny: Vojenskou techni−
ku (i části), motocykly, auto−
mobily. Dále chladné zbraně –
Kordíky, dýky, tesáky, šavle,
kordy, bajonety, apod. Dále
uniformy, letecké bundy, mas−
kované oblečení, převlečníky,
pláštěnky, celty, stany, nebo
dílce, čepice, kalhoty, saka, bo−
ty, holínky apod. Dále výstroj –
helmy, dalekohledy, optiky, vy−
sílačky, vyznamenání, odznaky,
opasky, přezky, pouzdra na pis−
tole, plyn. masky, zásobníky,
ešusy, čutory, lopatky, torny,
telata, spacáky, apod. Zájem
máme o veškerou vojenskou
tématiku a vybavení do roku
1950. Velice děkujeme za na−
bídky i případné dary. Army
muzeum tel.: 731454110.
KOUPÍM housle, violu violoncel−
lo, kontrabas v jakémkoliv stavu
i popraskané nebo jinak poško−
zené. Tel. 728279034. RR
90073
SBĚRATEL, ne překupník koupí
jakékoliv staré helmy – vojen−
ské, hasičské, policejní, čet−
nické, motocyklové, vycházko−
vé, nebo jen černé plechy z ha−
sičáren, dále četnické buřinky,
části, díly, odznaky, kokardy a
podobně. Velmi dobře zapla−
tím. Tel: 731454110.
STARÉ pivní i limo lahve s litými
nápisy, také porcelánové pod−
tácky, půllitry s lit. nápisy, soud−
ky od piva, plech. a smalt. cedu−
le a jiné pivov. věci. Sběratel.
Tel.: 603158092. RR 90166
KOUPÍM elektrické a mechanic−
ké vláčky všeho druhu jako Piko,
Merkur, Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen příslu−
šenství. Dále koupím trafa, do−
mečky a vše co souvisí se želez−
nicí. Tel.: 731064361. PM
190056
PŘEDSEZÓNNÍ servis
sekaček. Tel. 604589329.
RR 90019

KOUPÍM staré plechové šlapací
autíčko i poškozené, nekomplet−
ní. Děkuji. Tel.: 721127427. PM
190060
KOUPÍM menší auto, možno i
4x4, stáří do 10 ti let, v dobrém
stavu. Solidní jednání. Nabídněte
na tel.: 371424317 dopoledne.
PM 190065
KOUPÍM jakoukoliv tahací har−
moniku − AKORDEON, CHRO−
MATIKU, HELIGONKU i v nálezo−
vém stavu. Tel.: 728209526.
PM 190006
NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1975 VÝKUP − RE−
NOVACE − (chromovaný,
dýhovaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky, ho−
dinky, vyznamenání, odzna−
ky, a jiné. Možnost vyklizení
celé pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU. Tel.: 603512322 pa−
vel.rejsek@seznam.cz. PM
190012

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte –
doprava
zajištěna.
Tel.:
603383211. PM 190032
KOUPÍM po českosloven−
ské armádě a pohraniční
stráže do r. 1970 maskova−
né oděvy, saka, čepici, rajt−
ky, vyznamenání za obranu
vlasti a za službu vlasti, od−
znak NB, odznaky vzorných
vojáků do r. 1960 – až 3000
Kč, pilotní odznaky, odzna−
ky vojenských učilišť, těžít−
ka ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké uni−
formy a vše z pozůstalosti
po pilotech apod. Tel.:
721730982. PM 190003

KOUPÍM uniformy četnictva,
policie – Rakousko − Uhersko,
SNB, RG, cedule četnické poli−
cejní stanice aj. Foto, bodák, od−
znak NB. Tel.: 728347491. PM
190005

PRODÁM NÁDRŽE na vodu
– 1000 L, v ochranném rá−
mu na paletě s výpustným
kohoutem, potravinářské,
krásné, čisté. Cena od 999
Kč, tel.: 604589329. RR
90022

PRODÁM zemědělský stroj Ško−
da 180 s nakladačem a druhý
bez nakladače s rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném stavu, no−
vý lak, cena dohodou. Dále na−
kladač ozn. 500 za traktor s dra−
pákem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 190028
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VZPOM
ÍN Á M E
VZPOMÍN
Žije dál v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.
11. 3. 2019 uplyne 27
let od úmrtí našeho
tatínka, dědečka a
pradědečka, pana

Kdo v srdcích žije – neumírá…
Dne 13. března 2019
uplyne třetí 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.

Josefa Andrleho
ze Sobětic.
8. 10. 2019 pak vzpo−
meneme jeho nedožitých 100. narozenin.
Za tichou vzpomínku děkují dcery Jana
a Anna s rodinami.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chví−
lemi postát a tiše
vzpomínat.
Dne 21. března 2019
uplyne 10 let od chví−
le, kdy nás navždy
opustil pan

5. března 2019 uply−
nul třetí smutný rok
ode dne, kdy od nás
navždy odešel pan

Jaroslav Janeček
ze Štipoklas.
S láskou vzpomíná a
nikdy nezapomene
manželka a synové
s rodinami.

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

Čas plyne, bolest
v srdci a vzpomínky
zůstávají.
10. března 2019 uply−
ne 2. smutný rok ode
dne, kdy nás opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, pan

Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.

Jan Fiala z Nýrska.

Dne 20. února 2019
jsme vzpomněli třetího
smutného výročí úmrtí
pana

S láskou vzpomíná manželka a synové
s rodinami.

Františka Velíška.

Josef Šafařík
z Číhaně.
Dne 31. března 2019
vzpomeneme šestého
smutného výročí úmrtí
paní

Vzpomínají manželka, syn Josef a dcera
Alena s rodinami a bratr Václav s rodinou.

Vlasty Velíškové
z Klatov.

Kdo měl rád,
vzpomene…
Dne 22. března 2019
uplyne 10 let ode dne,
kdy nás opustil pan

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

S bolestí v srdcích
18. března 2019 vzpo−
meneme druhého vý−
ročí úmrtí paní

Libuše Kreslové.

Karel Javorský
z Děpoltic.

Čas ubíhá a velká
bolest zůstává.
Dne 4. března 2019
uplynul třetí smutný
rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil
náš milovaný,

S láskou a úctou
vzpomíná celá rodina.

Dne 17. 3. 2019 uply−
ne 5 let od úmrtí pana

Josefa Votípky
z Velenov.
Všem, kdo jste ho
znali a vzpomenete
s námi, děkuje dcera
Vlasta s rodinou.

V pátek 8. března
2019 uplyne třetí výro−
čí úmrtí pana

Stanislava
Ibermajera z Klatov,
kdy „Dopracovaly pil−
né ruce, utichlo na−
vždy předobré srdce,
zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná
dál.“
S úctou a láskou dcera Stánina.
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Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka,
byla ta nejdražší, byla to maminka.

Nikdy
nezapomene
manžel Václav, dcery
Zdeňka, Libuška s ro−
dinami a bratr Josef s rodinou. Všem, kteří si
vzpomenou s námi, děkujeme.

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.

Ztichlo navždy srdce
zlaté, zhasl nám Tvých
očí svit, bude se nám,
náš tatínku, bez Tebe
teď smutně žít.
Dne 12. března 2019
tomu budou 4 roky od
chvíle, kdy nás opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Antonín Koloros z Běšin.
Nikdy nezapomenou manželka, dcery s man−
žely, vnoučata a pravnoučata.

Jen kytičku na hrob Vám můžeme dát, pokoj−
ný a věčný spánek přát. Utichly kroky i Váš
hlas, ale obraz Váš zůstane v nás.
Dne 24. 2. 2019 uply−
nulo dlouhých 32 let
ode dne, kdy nás
opustil pan

Josef Paleček
z Klatov

a 10. 3. 2019 uplyne
první smutný rok ode
dne, kdy od nás na−
vždy odešla paní

Věra Palečková.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Marcela a
Ivana s rodinami. Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.
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Pepo, i když jsi mi
odešel, v mém srdíčku
stle hřeješ tou nadějí,
že zase budeme jed−
nou spolu.
15. 4. 2019 už to bu−
de 7 let mé samoty.
Za všechny, kdo si
vzpomenete na

Josefa Kalistu z Velhartic,
děkuje Radka.

Čas utíká a nevrací, co vzal, jen vzpomínka
na Tebe zůstává v našich srdcích dál.
Dne 7. března 2019
uplynul 8. rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Václav Flaška
z Vlčňov.
S láskou a úctou
vzpomíná celá rodina.

VZ P O M Í N ÁM E
Dne 4. března 2019
by se dožil 90 let pan

Miloslav Šrámek
z Předslavi.
Dne 8. května 2019
tomu bude 15. let od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Ztichlo navždy srdce
zlaté, zhasl nám Tvých
očí svit, bude se nám,
náš tatínku, bez Tebe
teď smutně žít.
26. února 2019 uplynul
4. 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.

Jen kytičku na hrob Vám můžeme dát, po−
kojný a věčný spánek přát. Utichly kroky
i Váš hlas, ale obraz Váš zůstane v nás.
16. března 2019
vzpomeneme 5. výro−
čí úmrtí pana

Odešel táta půlnoční
tmou, odešel tiše
s bolestí svou. Lásku
měl na rtech, dobrotu
v srdci, poctivost ve
své duši.
Dne 10. listopadu
2018 odešel

Josefa Forejta
z Černíče

Dušánek Jelínek

To, že se rána zahojí,
je jen zdání, v srdci
jen bolest, zůstává
vzpomínání.
Dne 18. dubna 2019
uplyne 8. rok od chví−
le, kdy nás opustil

pan Václav Flaška
z Pačejova.
S láskou stále vzpomínají maminka a sestry
s rodinami a manželka s dětmi.

a 15. února 2019
jsme vzpomněli 6. vý−
ročí úmrtí paní

Růženy Benediktové
z Černíče.

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá…
Dne 22. března 2019
tomu budou tři roky,
kdy nás navždy opus−
til pan

Za tichou vzpomínku děkuje celá rodina.

Karel Nový
z Neznašov

Dne 30. března 2019
uplyne 11 let od chvíle,
kdy nás opustila paní

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

Marie Rajtmajerová
z Lub u Klatov.

Alexandra Nová
z Neznašov.

Stále vzpomínají děti
s rodinami.

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 2019
uplyne 3. 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.
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tam, odkud není návratu.
S velikou bolestí vzpomínají matka a
sourozenci.

Stále vzpomínají dcery
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Kdo žije v trvalých vzpo−
mínkách, neumírá…
Dne 14. března 2019
uplyne třetí 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.

Dne 22. března 2019
tomu budou 2 roky
ode dne, kdy od nás
navždy odešel pan

Václav Potužník
z Běšin.

A 28. března tomu bu−
de 17 let od úmrtí paní

Zdeňky Potužníkové.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.

Dne 21. února 2019
uplynuly 2 smutné ro−
ky od tragického
úmrtí – způsobeného
cizím zaviněním –

Ondřeje Korandy z Klatov.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
nešťastní rodiče, bratři Přemek, Štěpán
s rodinou a syn Ondrášek.
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VZPOM
ÍN Á M E
VZPOMÍN
Dne 10. března 2019
by se náš milovaný ta−
tínek a dědeček, pan

Antonín Vacovský
z Klatov,
bývalý holič, dožil 100
let.
Nikdy nezapomene a
s láskou vzpomíná
dcera Věra s rodinou.

Těžko se s Tebou lou−
čilo, těžké je bez Tebe
žít, láska však smrtí ne−
končí, v srdci Tě stále
budeme mít…
Dne 21. 3. 2019 uply−
ne první rok, kdy nás
navždycky opustila
paní

Tiše jsi odešel, jak
osud si přál. V srdcích
však vzpomínky stále
máme a všichni na
Tebe vzpomínáme.
Dne 1. března 2019
uplynulo 11 smutných
roků od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

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

Čas běží, vše mizí, jen
vzpomínky zůstávají,
jsou přece krásné,
i když tolik bolí.
17. března 2019 uply−
nou 3 roky od úmrtí
pana

Děkujeme všem, kteří se dne 9. února 2019
přišli do arciděkanského kostela Narození
Panny Marie v Klatovech naposledy rozlou−
čit s panem

Josefem Aschenbrennerem,
učitelem hudby.

Děkujeme i za všechny květinové dary.
S vděkem a úctou rodina.

Odešla ve 13 letech

Dominička
Patlejchová.
V lednu 2019 by osla−
vila 27 let.
Bolest a smutek zůstá−
vá dál. Maminka, ba−
bička a strýc Milouš.

Stanislava Žufana
z Nýrska.
Vzpomínají manželka Miloslava, děti Milosla−
va a Stanislav s rodinami.

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. Za tichou vzpomínku, kdo
jste ji znali a měli ji rádi, děkujeme.

Díky za to, čím jsi pro
nás byl, za každý den,
který jsi pro nás žil. Čas
mírní bolest, ale nedá
se nikdy zapomenout.
Dne 6. 3. 2019 uply−
nul první smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil

Ing. Ladislav Troch ze Srbic.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcera
a syn s rodinami a všichni, kdo ho měli rádi.

V očích slzy, v srdci
žal, to nejdražší nám
osud vzal. V našich
srdcích Tě stále má−
me, není dne, kdy na
Tebe nevzpomínáme.

Dne 31. března
2019 uplyne dlouhých 20 let od chvíle, kdy
od nás navždy odešla naše milovaná dce−
ra, sestra, teta, vnučka a kamarádka

Michalka Štěpánková
z Nalžovských Hor.
Kytičku květů už jen můžeme Ti dát a s lá−
skou vzpomínat – rodiče, bratr Jindra, ses−
tra Karolína s Lukášem, babička a ostatní
příbuzní.
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Očím jste se ztratili, ale v srdcích
zůstanete navždy…
17. 3. 2019 uplyne je−
den dlouhý smutný
rok od chvíle, kdy na−
posledy
dotlouklo
srdce naší maminky

Boženy Tremlové
ze Švihova

a 11. 4. 2019 uplyne již
33 let, co nás navždy
opustil náš tatínek

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád,
nezapomene.
Dne 24. února 2019
jsme vzpomněli nedo−
žitých 69. narozenin

pana Josefa Žižky
z Křížovic u Plánice.
Miloval život a život uměl žít. Děkujeme přá−
telům a kamarádům, kteří se přišli rozloučit
27. listopadu 2018 do krematoria v Klato−
vech. S láskou a úctou vzpomínají manželka
a synové s rodinami, sestra Marie s rodinou.

Vladimír Treml.
S láskou vzpomínají
dcery Božena, Vlaďka
a Magda s rodinami.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce
krvácí. Ta rána stále bolí, zapomenout nám
nedovolí.
Dne 6. března 2019
tomu je rok, co od nás
navždy opustila paní

Květa Brůhová
z Nýrska.

Předobré srdce na
světě jsme měli, jež
dovedlo nás milovat,
kdybychom láskou
vzbuditi je chtěli, ne−
ozve se nám vícekrát – umlklo, ztichlo, šlo
již spát. Chybí nám Tvůj úsměv, Tvoje po−
hlazení, za Tebe, maminko, náhrada není.
Dne 23. 3. 2019 uplyne dlouhých 20 let od
chvíle, kdy od nás odešla naše drahá ma−
minka, babička, prababička a sestra, paní

Marie Maxová z Nalžovských Hor.
Za Tvoji lásku Ti nemůžeme víc dát, jen ky−
tičku na hrob a vzpomínat. S láskou děti
Květa, Marie a Josef s rodinami a sestra Ja−
roslava s rodinou.

S láskou a úctou stále
vzpomínají děti, vnou−
čata a pravnoučata.

Očím ses ztratil – ale
v srdcích zůstaneš
navždy…
Dne 11. února 2019
uplynul 1. rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Karel Konvalinka
z Kolince.
S láskou stále vzpomínají manželka, synové
s manželkami a vnoučata.
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KOUPÍM betonové panely, větší
množství, případně panelové si−
lážní jámy i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 190033
KOUPÍM šavli, bajonet, letecký
kordík, lovecký tesák, lesní
roh, housle, vzduchovku, po−
plašňák, celtu, odznaky, meda−
ile, vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vojenské
učiliště, za budování vlasti aj.
ČSSR vyznamenání, kovový
model děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 190023
STARÉ fotoaparáty (Flexaret,
Mikroma, Stereomikroma, Lei−
ca, měchové aj.), náramkové a
kapesní hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdoby, lout−
ky, panenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy na bá−
bovku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 190024
KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starého i nepojízd−
ného Pionýra, moped S11,
S22, JAWETA i na náhradní
díly, Škoda 120 a Škoda
130, Škoda 1000 MB, Ško−
da Octavia, náhradní díly,
celé auto i vrak. Též náhrad−
ní díly na ČZ 250 typ 513
motocros, Jawa panelku
nebo kývačku, pionýr 550,
555, 05,20 i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy, dobo−
vé
prospekty.
Tel.:
721730982. PM 190004

KOUPÍM vše z pozůstalosti –
nábytek, chromové lustry a
lampičky, sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané nevěsty,
dětí, kytičky), kořenky, sošky
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tanečnic, figurky zvířátek, svíc−
ny, obrazy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová radia,
staré housle, violu, vše skaut−
ské a junácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 190025
KOUPÍM různé předměty ze
starého koloniálu, restaura−
ce, obchodu, ordinace,
kanceláře – nábytek, osvět−
lení, reklamní materiál – ce−
dule, nádoby, plechovky,
plakáty, flašky atd. O Sta−
rém Plzenci – vše staré: po−
hlednice, foto, plakáty, ob−
raz a jiné. Tel. 603512322.
PM 190014

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Koupím ve−
škeré staré pojízdné, nepojízdné
veterány, motorky, Pionýry, mo−
pedy, moto kola, vraky, torza i
náhradní díly – blatníky, rám,
motory, sedla, nádrže, plechaři−
nu, tachometr, řídítka, moto hel−
mu, plechovky od olejů a různé
jiné moto věci. Nabídněte. Tel.:
605080878.PM 190009

Rozhled 3/2019

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI koupím
vše staré: Plechové reklamní ce−
dule, sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální porcelán,
vánoční ozdoby, betlém, obrazy,
rámy, hodiny, hodinky na ruku,
pohledy, rádia, mlýnek, hmoždíř,
lampu na petrolej, drobný náby−
tek, chromový lustr, formy na
pečení, kamenné hrnce, smalto−
vané nádobí, vše ze staré do−
mácnosti co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr i jen dí−
ly na tyto moto! A různé jiné vě−
ci, které již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 190011
KOUPÍM po Vašich babičkách
vše staré – zajímá mě smaltova−
né nádobí, formy na pečení, ka−
meninové hrnce, hodiny na zeď,
hodinky na ruku, dětské plecho−
vé a bakelitové hračky, obrazy,
rádia, sklo, figurální porcelán a
také různé staré díly na motorky,
mopedy, pionýry. Prostě vše, co
se Vám již nehodí. Platím ihned
– děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 190010
KOUPÍM staré bankovky, mince,
pošt. známky, vyznamenání, od−
znaky aj. sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Talisman, Phi−
lips, Telefunken aj. Staré hodiny,
hodinky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami i bez. Por−
celánové a kovové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., nábytek, kni−
hy, housle, trumpetu aj. staré vě−
ci do r. 1960. Vykoupím i celou
sbírku nebo pozůstalost. Sběra−
tel. Nabízím solidní jednání. Tel:
608979838. Email: antikvs@se−
znam.cz.PM 190020

KOUPÍM les s pozemkem. Stáří
ani výměra nerozhoduje. Horší
stav nevadí. Platba hotově.
773585290. RR 90038

KDO DARUJE nebo za symbo−
lickou cenu prodá důchodci
funkční NOTEBOOK. Děkuji. Tel.:
728095358. RR 90165
EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut, vra−
ky odvezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykoupíme
starší stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stroje. Dá−
le provádíme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného šrotu.
Tel.: 604867469. PM 190031

PŘIPRAVUJEME setkání za−
městnanců bývalého PVT Klato−
vy. Zájemci se mohou zaregis−
trovat do 31. 3. 2019 na e−mai−
lové
adrese:
mlynarik.honza@seznam.cz ne−
bo na tel.: 604518219. RR
90157

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 90048
JAWA, ČZ STADION a jiné.
Koupím staré českoslo−
venské motocykly všech
značek, v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly. Platím ih−
ned v hotovosti. Slušné
jednání. E−mail: klsp@se−
znam.cz. Tel.: 607946866.
RR 90131

PRODÁM pneu, alu kola, ple−
chové disky, nové i použité,
např. Škoda, VW, Audi, Peuge−
ot, Citroen, Ford, BMW, Opel,
Fiat, Hyundai, Honda, Toyota
atd. Tel.: 602834411. RR
90151
PRODÁM Citroen C4 Picasso,
1.6 Hdi, 80 kw, r. v. 2007, ser−
visní kniha, modrá metalíza, kli−
ma, el okna, rdio, tempomat,
servo, velmi pěkný stav, nová
stk a emise, Klatovy, Tel:
723439518, cena: 105.000 Kč.
RR 90158

PRODÁM stavební parcelu 355
m2, k.ú. Ústaleč, v zastavěné
části obce, cena dohodou, tel.:
731406615. RR 90104
PENÍZE za vaši rekreační nemo−
vitost ihned! Vykoupíme vaši
chalupu či chatu v okrese Klato−
vy a Domažlice. Podmínkou
pouze vlastní pozemek a zave−
dená elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 190046
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Sběratel koupí staré moto−
cykly ČZ, JAWA, OGAR,
skutr ČZ, moped STADION
i jiné značky, kompletní i
nekompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a jinou
technickou dokumentaci
aj. Přijedu a zaplatím na
místě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Telefon:
603237242, e−mail: fle−
met@seznam.cz.
RR90001

KOUPÍM Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové ná−
hradní díly. Na sms odpovím
603535061.
PRODÁM Volkswagen Golf V
kombi MPI, r. v. 12 / 2009, ob−
sah 1, 6 benzin, 75 kw, najeto
123 tkm + servisní knížka, ne−
kuřák, el okna, centrál na do,
imobiliser proti krádeži, radio +
cd, velmi dobrý stav, nová stk a
emise, airbagy, servo, 2 klíče,
cena 145.000 Kč, telefon:
723439518. RR 90159
PRODÁM Škoda Fabia 1. 4 ben−
zim, r. v. 2001 velmi pěkné auto,
najeto cca 153tkm, servisní kni−
ha, nová stk a emise, alu kola,
Klatovy, telefon: 723439518,
cena: 65.000 Kč. RR 90160
PRODÁM Škoda Fabia II obsah
1.4 Mpi , r.v. 27. 12. 2007− pro−
voz 2008, 63 kw, najeto 185tkm
se servisní knihou pravidelně
servisováno v Škoda servisu +
protokol z TUV, modrá barva,
nové rozvody, 4 x airbag, el ok−
na, centrál, klima, imobiliser
proti krádeži, velmi pěkný stav,
nová stk a emise, Klatovy tele−
fon: 723/439518, cena : 97.000
Kč. RR 90161

PRODÁM Škoda Octavia kombi
1.9 tdi 81 kw, r.v. 12/2000, pro−
voz 2001, najeto pouze 175tkm
se servisní knihou + protokoly z
TUV ,,německé stk,, dvojitá po−
dlaha v kufru, imobiliser, abs, 4
x el okna, 2 x klíč, radio, ton.
skla, nová stk a emise, airbagy,
nekuřák, Klatovy 723439518
cena: 77.000 Kč. RR 90163
PRODÁM Peugeot 307, r. v.
2005, obsah 1. 4 16 v benzin,
nový model, airbagy, abs, el. ok−
na, imobiliser, alu kola, nová stk
a emise, 1. majitel, modrá meta−
líza, digitální klima, cena 62.000
Kč , KT, tel: 723439518. RR
90164
PRODÁM náhradní díly na AUDI
A6, stříbrná metalíza, 2,4 ben−
zín, manuální převodovka. Tel.:
736139113 PM 190030
KOUPÍM menší auto, možno i
4x4, stáří do 10 ti let, v dobrém
stavu. Solidní jednání. Nabídněte
na tel.: 371424317 dopoledne.
PM 190065
KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI i
bez STK nebo i bez SPZ – dokla−
dů. Děkuji. Tel.: 605111671. PM
190061

59LETÝ muž, nekuřák, abstinent
hledá nezadanou ženu nekuřač−
ku ve věku 36–58 let pro vážné
seznámení, společný rodinný ži−
vot. Nehledám majetek ani fi−
nanční zabezpečení. Výhodou:
malé dítě v péči, popř. těhotná či
toužící po společném dítěti.
Podmínkou: bydliště v dosahu
vlaku, ochota po seznámení se
přistěhovat, velký zájem o sex.
Nabízím lásku, věrnost, oporu,
pomoc. Ozvi se, lásko, nebudeš
litovat. Tel.: +420 705404111.
RR 80379
58/178, ženatý, nekuřák hledá
partnerku, přítelkyni k občas−
ným diskrétním schůzkám. Tel.:
722676226. RR 90105
JE JARO, čas na lásku. Ženy a
dívky – nebuďte sami. Sezná−
míme Vás s mužem z Bavorska
720409101. www.vdejsedoba−
vorska.cz
HLEDÁM nezadanou ženu pro
společný manželský život. Pod−
mínkou: bez důchodových a so−
ciálních dávek (s výjimkou dá−
vek na děti), bez dluhů a exeku−

cí, 100% zdravotní stav, ochota
se po seznámení přistěhovat. Na
nabídky odpovím jen dopisem –
uveďte kontaktní adresu. RR
90122
SLUŠNÝ muž 50 let, sympatic−
ký, hledá starší ženu, baculka
nevadí, nejlépe důchodkyni, kte−
rá by chtěla zažít krásné milová−
ní. Jestli po tom také tajně tou−
žíš, nestyď se a napiš do redak−
ce. Klatovsko. Zn.: Diskrétní
vztah. RR 90126
HLEDÁM ženu na pravidelné in−
timní schůzky, věk, postava a
stav nerozhodují. Diskrétnost
zaručena. Tel.: 604517187. RR
90127
HLEDÁM milou sympatickou,
krásnou, štíhlou bytost 25–35
let. Já 39 let, štíhlý, modrý oči.
Najdu Tě? Tel.: 703352516. RR
90143
NAJDU lásku svého života?
31letý mladík štíhlé sport. po−
stavy hledá slečnu na přátelství
a časem více. Sušice a okolí,
volat nebo SMS po 17. hod. Tel.:
737102383. RR 90148
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DOBRÝ DEN, touto cestou hle−
dám muže v uniformě (není
podmínkou) do 30 let. Jsem
pracující středoškolačka 24 let,
menší plnoštíhlé postavy. Po−
kud máš zájem, tak se ozvi. Zn.:
I boubelky mají právo na štěstí
a lásku. RR 90123
VĚŘÍM, že touto cestou potkám
upřímného muže z Klatov nebo
z bl. okolí, se kterým nalezne−
me společnou radost v důcho−
du. Odpovědi prosím do redak−
ce. RR 90150

60LETÝ muž rád pozná ženu,
která je také sama. Sušice a
okolí. Tel.: 607863707. RR
90149
44 LET / 180 výšky, zadaný ne−
kuřák hledá přítelkyni štíhlé po−
stavy, nekuřačku pro nezávazný
dlouhodobý milenecký a diskrét−
ní vztah. 100% zdraví nabízím a
požaduji. Domažlice. SMS –
608847691. RR 90152
MUŽ 41, 174/86 z Domažlicka s
vyřešenou minulostí hledá štíh−
lou a hodnou ženu přiměř. věku
k vážnému seznámení (děti mi
nevadí). Těším se na Tvou od−
pověď. Tel.: 724108082. RR
90167
MUŽ 44 – 179/78kg hledá ne−
zadanou štíhlejší ženu na vážné
seznámení, Domažlicko + okolí.
Tel.: 723923750. RR 90174
TOLERANTNÍ VODNÁŘ hledá
ženu ve věku 56−63 let (spíše
štíhlejší) k vážnému seznámení,
pro kterou není charakter a čest−
né jednání cizí. Totéž nabízím já.
Nevím, zda toho v dnešní době
nežádám příliš mnoho. Rád ces−
tuji, ale samotného mne to tolik
nebaví. Také chalupařím a rád
jsem
v
přírodě.
Tel.:
606414620. PM 190071

52/178 – Jsi obklopená lidmi a
přesto se cítíš sama? Je na ča−
se to změnit, protože na lásku
není nikdy pozdě. Možná budeš
pro mě ta, na kterou čekám.
Tel.: 605080878 PM 190066

JSI mezi lidmi a přece sám? Jsi
klidný a toužíš prožít hezký ži−
vot jako já – 70/172, Plzeňský
kraj. Odpovědi, prosím, do re−
dakce. RR 90168
SŠ hledá pro společný život
muže 70–75 let, vyšší postavy,
nekuřáka, který je upřímný a
stále věří v lásku. Odpovědi do
redakce. RR 90169

ZEDNICKÁ PARTA provádí
rekonstrukce, strojní omí−
tání, obklady, dlažby, jádra
a veškeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
90077

DOUČUJI český jazyk. Učitelka
českého jazyka v důchodu –
Klatovy. Tel.: 704089056 – vo−
lat kolem 20. hod. RR 90064
PROVÁDÍM veškeré zednické
práce – omítky, rekonstrukce
bytového jádra, malířské prá−
ce, bourací práce, obklady,
dlažby a další práce dle domlu−
vy. Plzeňsko, Klatovsko, Sušic−
ko a okolí. Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 90117

52/180 pozve pohodovou dá−
mu přiměřeného věku a posta−
vy do kočičí kavárny v Plzni.
Zn.: Žijeme jen jednou. Tel.:
607467062. PM 190068
OBČAS musíme zapomenout
na to co cítíme a myslet na to
co si zasloužíme: Lásku, spo−
lečně prožité zážitky, procházky
výlety apod. Muž 42/180/85,
svobodný bez závazků nabízí
posezení u kávy ženě do 40 let,
uvítám i 1 děcko. Naše setkání
nás sblíží a posune blíže spo−
lečnému vztahu. Nejsem za−
stánce dlouhého psaní SMS.
Tel.: 725541088 PM 190073

ŽENA 63/170 plnoš., pohledná,
ze Sušicka pozná pána do 65 r.
vyš. po. intelig. společ. sebevě−
domého, a který může být opo−
rou v živ. Zatím na výlety a vše
hezké. Tel.: 604442915. RR
90106

zeminy i větší množství cca
3000 tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při větším
množství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň, Klatovy. Přeštice. Tel.:
603383211, 604867469. PM
190034

HODINOVÝ MANŽEL
– odbornost, zručnost,
kvalita. Řemeslné práce
v domácnosti i na zahra−
dě. Montáže, zapojení,
opravy, údržba všeho dru−
hu. Zákaznická linka –
604549473.

STAČÍ nám jeden měsíc na pro−
dej vaší nemovitosti. Svěřte
nám k prodeji svou nemovitost
a přesvědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu našich
obchodníků. Dnes zavoláte, zít−
ra jsme u vás a do měsíce máte
prodáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190050
KUPUJETE
NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou trans−
akcí krok za krokem. Nemovi−
tost prověříme technicky i práv−
ně a navíc vyjednáme maximál−
ní SLEVU! A nezaplatíte ani ko−
runu navíc! Více na www.zkon−
trolujto.cz nebo volejte zdar−
ma na 800888957. PM
190052

OPTIMISTKA SŠ 65/165/75
nekuřačka, bez zvířátek, hledá
štíhlého přítele vyšší postavy,
který má rád přírodu, toulání po
vlasti pěšky i autem. Další záj−
my historie, umění, rekreační
sporty. Případné odpovědi zasí−
lejte na adresu redakce pod č.
inz. PM 190064

MÍSTNÍ firma poptává výrobní
zakázky v podobě drobnovýro−
by, kompletace. Nabízíme pro−
vedení těchto prací ve vlas−
tních prostorách vlastními za−
městnanci a dopravou. Tel.:
736797470. RR 90142

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábková,
tel.: 608117789. RR 90044

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce ne−
movitosti. Bojíte se, že přijdete
o majetek. Vše se dá řešit, ni−
kdy není pozdě. Naše právní
oddělení zdarma zanalyzuje Va−
ší situaci a najde optimální ře−
šení. Důležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190049
HOTOVOSTNÍ PŮJČKY! Ih−
ned vyplácíme 2000–8000
Kč! Netřeba účet! Stačí OP
ČR, příjem. Pražská 41,
Plzeň, PO, ST, PÁ 10−16 h,
t.: 605760958. KŘI PM
190022

HLEDÁM kamarádku z Plzeň−
ska 64–72 let, která také zůsta−
la sama. Tel.: 608049215 PM
190072

KLÁŠTERKA – revize
komínů a kotlů.
Tel.: 604871028.
RR 90005
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NABÍZÍM stříhání živých plotů,
prořezávání ovocných stromů,
sekání trávy a údržbu i reali−
zaci zahrad. Tel.: 606943086.
RR 90062

ZAHRADNICKÉ práce, opravy
a úklidy. Tel.: 605012907. RR
90153
NABÍZÍME bagrování, výkopové
práce, kopání bazénů, uložení
bazénů, odvodňovací drenáže
okolo domů, případně zeměděl−
ské drenáže, terénní a zahradní
úpravy. Dále nabízím ukládku

HLEDÁTE rychlé a bezpečné ře−
šení? Bojíte se nevýhodných
půjček? Jako jediná realitní
kancelář v Plzeňském kraji Vám
vyplatíme až 80 % kupní ceny
vaší nemovitosti předem. Pení−
ze máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantujeme. IN−

STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 190051

COTON DE TULEAR. Prodám
štěňátka bez PP po výstavně
úspěšných předcích. Malý pej−
sek s nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střihovou
úpravu, jenom se pročesává.
Je antidepresivní, vhodný i pro
alergiky. Je bdělý a ostražitý,
ale zbytečně neštěká. Vhodný
na canisterapii – k rehabilitaci.
Oblíbený pro výstižnou a při−
způsobivou povahu. Miláček
celé rodiny, lásku rád bere i
oplácí s nadšením. Kupní
smlouva při odběru. Do do−
brých rukou. Cena dohodou.
Kontakt – e−mail: hajami@vol−
ny.cz, 602823882, 378774498.
RR 90128

PRODÁM pejska jorkšírského
teriéra. Tři roky starého. Menší
velikosti. Pěkný. Cena 3.500
Kč. Mob.: 604207899. RR
90094
NABÍZÍM k odběru štěňátka
křížence hnědého labradora a
border kolie. Stáří 6 týdnů, ce−
na 700 Kč (za očkování). Plzeň
tel.: 731246499

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let, pr−
sa č. 5, přírodní klín. Útulnost,
diskrétnost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057. KŘI
PM 190058
SYMPATICKÁ baculka ve zra−
lém věku nabízí erotickou re−
laxaci, příjemné odreagování,
milování, orálek bez a další
erot. služby ve svém bytečku v
Plzni.
Diskrétně!
Tel.:
607412325 KŘI PM 190063
JSEM TA, která tě po těle i du−
ši pohladí. Čtyřky prsa, štíhlá,
pěkná akorát. Uvítáme spolu
jaro v mém soukromí. SMS
ne, volat 8−17 h. Tel.:
603773286 KŘI PM 190069
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