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Milí čtenáři,
je to dobré, hu−
mor v Čechách
nevymřel, říkal
jsem si, když při
loučení se mnou
kamarád pozna−
menal: Tak snad
se zase uvidí−
me, když ne tady, tak určitě v ka−
ranténě. Únor byl silně pozna−
menaný chlupatým virem, vzhle−
dem připomínajícím námořní mi−
nu. Podle někoho to dokonce
mina je, výsledek mikrobiologic−
kého bádání vojáků, který měl
být ranou pro hospodářství Číny.
Jiný zase za ním vidí mimozem−
šťany. Nějak se to však asi zvrtlo
a koronavirus se vlivem globali−
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zace a neustálého pohybu lidí
po celé planetě vrhl i na další
státy a jejich obyvatele. Jak je
ekonomika provázaná a nadná−
rodní, prokázala i cena akcií,
která letěla dolů, a to i u tak vý−
znamných společností, jako
jsou softwaroví giganti Microsoft
a Apple. Ani oni se totiž neobej−
dou bez výrobních kapacit v Čí−
ně a bez zákazníků na obřím
asijském trhu.
Konec února poznamenal také
útok obyvatel na obchody, shá−
nění roušek a vytváření zásob tr−
vanlivých potravin. Podíl na pa−
nice lidí mají jistě média, která
snad z nedostatku jiných témat,
nebo proto, že je dnes nejoblí−
benější co nejvíce neustále děsit
lidi, přiživovala katastrofické
scénáře a informovala téměř
o každém kýchnutí a zvýšené te−
plotě.
Každá epidemie respiračních

nemocí, zvláště když se týká no−
vého druhu viru, na který zejmé−
na oslabení lidé s nemocemi
plic a nemocemi srdce nejsou
dostatečně připraveni, je nepří−
jemná, ale jak doufám, také nic,
co by lidstvo nedokázalo zvlád−
nout. Ve čtvrtek 27. února bylo
v Evropě 14 lidí mrtvých na ná−
sledky komplikací s nemocí způ−
sobenou koronavirem. Každého
života je škoda, ale myslím, že
jsou nemoci, jejichž schopnost
zabíjet je vyšší, a přesto nepo−
dléháme panice.
Na zajímavost související s ko−
ronavirem mě upozornil jeden
kamarád. Za posledních 20 let
čelilo lidstvo již osmi smrtelně
nebezpečným virům, jako byla
ptačí chřipka, prasečí chřipka,
šílené krávy, SARS, MERS a
kdoví jak se všechna ta one−
mocnění jmenovala. Téměř vždy
měla společné to, že do roku

2000 se nás tyto nemoci nechy−
taly, jen jejich původci žili ve zví−
řatech. Lidé po staletí žili a často
i bydleli ve společnosti se zvířaty
a nikdy je jejich nemoci neohro−
žovaly. Co se stalo, že je tomu
posledních 20 let jinak?
Také počasí je jiné. V únoru jsme
si začali zvykat, že ráno bylo
chladno jako v zimě, v poledne
slunečno a teplo jako na jaře a
odpoledne deštivo a větrno jako
na podzim. Tak doufejme, že se
alespoň v březnu trošku počasí
uklidní, bude přirozeně chladné
a deštivé, jak má být v březnu a
vědci s lékaři konečně najdou
lék, který pomůže zdolat virus,
který nás nyní tak děsivě trápí.
Příjemné březnové čtení Roz−
hledu a radování se z životních
radostí, které jistě přijdou, a
rozjímání, snad již také nad
krásou rozkvetlé přírody vám
přeje Karel Bárta, šéfredaktor.
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Očekává se další horký rok a počet instalací klimatizací poroste

Připravte se na sezónu s námi!
Říká se, že je vždy lepší být
připravený, než zaskočený a
pokud se potvrdí některá va−
rování klimatologů o suchém
a horkém jaru a létu, a také
odborníků z NASA, kteří letos
předpokládají pro Evropu
mimořádně teplé a suché jaro
a část léta, může nás být za−
skočených hodně.
„Letos bych určitě všem zájem−
cům o montáž klimatizace dopo−
ručoval, aby s výběrem a dohod−
nutím termínu montáže příliš ne−
otáleli,“ říká nám Zdeněk Krůs
z firmy Elektro Efekt v Klatovech
v moderním obchodním a servis−
ním centru u Kauflandu. „Trošku
se obávám, že situaci na trhu ta−
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ké zkomplikuje současné omeze−
ní výroby podstatných částí kli−
matizací ve východní Asii. Čínské
a korejské firmy omezily pro ne−

dostatek lidí výrobu, zkompliko−
valo se i celní odbavování a na−
kládka v přístavech, a tak je mož−
né, že lodní přeprava zboží do
Evropy se prodlouží i na ně−
kolik měsíců.
Proto letos očekávám, že se
zvýší vlivem teplého počasí
poptávka, ale může dojít k vý−
padkům dodávek klimatizací.
Kdo se rozhodne co nejdří−
ve, má větší šanci letos v létě
zažívat ve svém bytě, domě
nebo kanceláři příjemné pro−
středí. Klimatizace je dnes při
tropických vedrech i téměř
nutností pro toho, kdo trpí
nějakým srdečním oslabe−
ním nebo vysokým tlakem.

OBCHOD l E-SHOP
MONTÁŽ l SERVIS
WWW.ELEKTROEFEKT.CZ
Máme dlouholeté zkušenosti
s prodejem a instalací klimatiza−
cí. Zákazník s našimi klimatizační−
mi jednotkami získá v elegantním
a vysoce účinném provedení vše
potřebné pro chlazení v době ve−
der a případně i vytápění až do
teploty − 25 °C. Nenechte se za−
skočit vedrem a přijďte se sezná−
mit s naší nabídkou. Zdeněk Krůs
vám rád zodpoví každý váš dotaz,
poradí s výběrem a při objednání
domluví termín montáže vaší kli−
matizace.“
(kb)
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Máte strach z koronaviru?
Při každé epidemii onemocní nej−
dříve jedinci se slabší imunitou.
Tak tomu bude i v tomto případě.
Vzhledem k tomu, že koronavir
neustále mutuje, nebudou vědci
nejspíše schopni vytvořit účinnou
očkovací látku. Jak se v budoucnu
bude virus šířit, to se dá dnes jen
těžko odhadnout. Proto je důležité
připravit svůj imunitní systém na
případné napadení jakýmkoli pa−
togenem.
Oslabení dnešního jedince způso−
buje mnoho věcí – strava, která ne−
obsahuje správné živiny, málo po−
hybu, stres, spěch, emoční zátěže

a celkově nezdra−
vé životní prostře−
dí. Je pravda, že
jednou musí umřít
každý. Tak už je to na Zemi zařízeno.
Člověk jako takový však může do urči−
té míry rozhodovat o tom, jestli si život
zkrátí, nebo prodlouží. Jak bude jeho
život kvalitní je
možná ještě dů−
ležitější, protože
nikdo nestojí o to
žít v bolestech.
Pro naši imunitu
je prvořadý stav
sliznic.
Plíce,
ústní dutina, sliznice trávicího traktu a
střeva. Podle mých zkušeností málok−
terý člověk má své sliznice v pořádku.
Nemám na mysli jen ty, kdo jsou ne−
ustále napadáni nákazou z venku.
Většinou si vůbec nejsme vědomi
svého oslabení. Nikdo moc neřeší pá−
lení žáhy, či občasný kašel nebo
mokrý nos. Zdá se to jako běžná sou−
část života. Při bližším pozorování je
to nejspíš jinak.
Kdo z těch nemocných si dnes vzpo−
mene, jestli před několika lety…,
před operací…, před rozvinutím Alz−
heimera, Parkinsona, astmatu, cuk−
rovky… neměl tyto nenápadné po−
slíčky. Slyšela jsem také: „nejsem
nemocný, nemám horečku“. Podle
toho se také nedá stoprocentně po−
znat zdravého jedince. Imunita jen

není schopná dostatečně rychle re−
agovat na napadení. Horečné stavy to−
tiž rychlost reakce zvyšují. Tomuto té−
matu jsem se věnovala v předchozích
článcích. Opětovně si je můžete pře−
číst na www.1zapper.cz
A jak vám mohu pomoci? Frekvenční
přístroje zjistí stav vaší imunity, záro−
veň mohou pre−
ventivně zničit pa−
togeny, které vaši
imunitu oslabují.
Frekvence může−
me použít i při sa−
motném napadení
koronavirem.
Pravda ale je, že v této situaci, kdy je
napadení prokázáno, dotyčný člověk
již leží v nemocnici a nemá možnost
mé přístroje použít.
Informační preparáty firmy Joalis jsou
další pomocí. Obsahují informace
i o koronaviru a v těle působí až rok.
Stále jsme ale u správné, postupné
detoxikace základních orgánů. Ta má
svá pravidla a potřebuje čas. Nene−
chávejte všechno na poslední chvíli.
Kvalita vašeho života je ve vašich ru−
kou. Já jsem jen průvodce.
Hana Bártová – 606 828 402

www.1zapper.cz
tel.: 606 828 402
Dr. Sedláka 937, Klatovy
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Koupelnové jaro přichází
v novém kabátě

Nadcházející jaro v mnohém z nás
probouzí touhu po změně, která do−
stane často podobu změny bydlení.
Zaměřujeme se na stavby a rekon−
strukce nových koupelen, kde dnes
trávíme více času než dříve a chce−
me, aby to bylo v co nejmodernějším,
nejkrásnějším, ale také vysoce funkč−
ním prostředí.
Prodejci firmy Koupelny Šota s. r. o.
nám potvrdili, že také u nich se s nad−
cházejícím jarem pravidelně zvyšuje
počet zákazníků, kteří si přicházejí vybí−
rat novou koupelnu. Připraveno mají 25
nových vystavených vzorových koupe−
len, vybrat si však mohou dokonce až
z 60 různých podob nových koupelen.
Vzorové koupelny představují nejmo−
dernější designové trendy pro letošní
rok, které byly na podzim představeny
na nejprestižnější výstavě keramických
dlaždic, obkladů a koupelnového ná−
bytku CERSAIE v italské Bologni.
Především se prosazují velké formáty
obkladů a dlaždic, které dokonale imi−
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tují přírodní materi−
ály, kámen, mra−
mor, beton, dřevo a
také kovové desky.
V designu koupelen
se upouští od deko−
rační zdobnosti,
malých ozdobných
listel a malých for−
mátů. Najdete zde
i mnoho nových a
inteligentních řešení
sprchových koutů a
koupelnového ná−
bytku, které nejen
zkrášlují, ale i usnadňují údržbu a pro−
dlužují životnost.
Firma Koupelny Šota pro své rekon−
strukce a stavby nových koupelen na−
bízí zákazníkům vždy materiály, instala−
ce, koupelnové zařízení a nábytek jen
od ověřených dodavatelů, u nichž má
jistotu kvalitní výroby a tím i dlouholeté
záruky spolehlivé funkce. „Nechceme
jezdit na zbytečné reklamace a opravy,
proto si hlídáme nejen kvalitu práce, ale
i stavebního a instalačního materiálu,“
zdůrazňuje pan Stanislav Heindl, ředitel
firmy. „Jsem rád, že si lidé již vyšší
kvality cení a požadují ji.“
Firma Koupelny Šota nabízí kromě
koupelen i rekonstrukce a stavbu no−
vých kuchyní. Pro zákazníky je výho−
dou při jednom nepořádku a s jednou
firmou vyměnit vodovodní instalace
nejen v koupelně, ale často i v navazu−
jící kuchyni, kde je možné položit no−
vou dlažbu a vyměnit kuchyňskou linku
včetně vestavěných spotřebičů. Ideální
je tato rekonstrukce při přestavbě sta−
rého panelákového bytového jádra.
„Důležité je, že umíme zákazníkovi po−
moci se vším. Poradíme, zaměříme,

navrhneme a zrealizujeme novou kou−
pelnu i kuchyni při minimálních staro−
stech zákazníka.“
Vystavené nové vzorové koupelny
mohou být pro vás inspirací, a pokud
si přichvátnete, můžete využít ještě
i zlevněné zboží z loňského výprodeje
a ušetříte.
(kr)
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799 000 Kč
St. pozemek (600 m2), Kout na Šumavě,
okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 600 m2 na
okraji zástavby rodinných domů v obci Kout na Šumavě, 3 km
od Kdyně, resp. Km od Domažlic. IS: elektřina 230/400 V,
obecní vodovod na pozemku, obecní kanalizace. K pozemku
vede asfaltová přístupová komunikace. V místě obvyklá
občanská vybavenost, dostupnost do centra Domažlic do 10ti
minut. Na nemovitost lze čerpat hypotéční úvěr, s kterým Vám
rádi a zdarma pomůžeme. Doporučujeme vidět.
Zajímavá investice.
& 734 319 301

G

1 899 000 Kč

G

1 999 000 Kč

Rodinný dům 5+2 (2091 m2), Potvorov

Rodinný dům 4+1 (1191 m2), Chocomyšl

Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 2091 m2
v Potvorově, okr. Plzeň−sever. I. NP: bytová jednotka
3+1; II. NP: bytová jednotka 2+1. IS: voda ze studny,
elektřina 220/380 V, obecní kanalizace, topení: ústřední
tuhá paliva. Dům je podsklepen a navazují na něj dílna
s garáží, na pozemku se dále nachází samostatná dílna
s garáží. Možno financovat hypotečním úvěrem, který
& 734 319 302
Vám zdarma zprostředkujeme.

Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 1191 m2
v Chocomyšli, okr. Domažlice. Dům má 4 pokoje, 2 kuchy−
ně, 1 x koupelna, 1 x samostatné WC. IS: voda ze studny,
elektřina 220/380 V, obecní kanalizace, topení: ústřední tu−
há paliva, na domě plynová přípojka. Na dům navazuje ko−
telna a prostorná stodola, na pozemku se dále nachází
samostatná garáž. V roce 2018 vyměnněna okna za plas−
tová. Možno financovat hypotečním úvěrem, který Vám
zdarma zprostředkujeme.
Doporučujeme vidět!
& 734 319 302

G

2 099 000 Kč

Rodinný dům (847 m2), Merklín,
okr. Karlovy Vary
Nabízíme k prodeji rodinný dům na vlastním pozemku 847 m2
v obci Merklín, okr. Karlovy Vary, 10 km od Karlových varů.
Dům má dispozici 4+1 a je téměř kompletně podsklepen. IS:
obecní vodovod, elektřina 220/380V, obecní kanalizace, tope−
ní: ústřední tuhá paliva. Na pozemku se dále nachází kolna.
Nemovitosti nejsou zatíženy žádným zástavním právem a je
možno je financovat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma
zprostředkujeme. Vřele doporučujeme! & 734 319 302

20 000 Kč/měs.
G

2 299 000 Kč

G

2 599 000 Kč

2 990 000 Kč

3+1/L (72 m2), ul. Palackého, Přeštice, okr. Plzeň−jih

Rodinný dům 5+1 (1347 m2), Kladruby, okr. Cheb

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 3+1 o podlahové
ploše 63,42 m2 v Přešticích v ulici Palackého. K bytu ná−
leží lodžie o velikosti 6,00 m2 a sklep o velikosti 2,88 m2.
Byt je v osobním vlastnictví a nachází se ve třetím patře
panelového domu, který prošel částečnou revitalizací
(střecha, plastová okna, plastové stoupací vedení). Byt je
po částečné rekonstrukci z roku 2010 (koupelna, kuchy−
ně). Fond oprav 520,− Kč. Bezproblémové parkování je
zajištěno na parkovacích stáních před bytovým domem.
V okolí veškerá občanská vybavenost. & 734 319 301

St. pozemek (5809 m2), Ústaleč, okr. Klatovy

Nabízíme k prodeji rodinný dům okr. Cheb. I.NP: kuchyně,
obývací pokoj, koupelna s WC; II. NP: 3x pokoj. IS: voda
z vlastního vrtu + studna, elektřina 220/380V, septik, to−
pení: lokální tuhá paliva. Dům je částečně podsklepen
a navazují na něj dílna, na pozemku se dále nachází za−
hradní posezení a kryté stání na automobil. Dům prošel re−
konstrukcí – plastová okna, vnitřní rekonstrukce, rekons−
trukce střechy. Možno financovat hypotečním úvěrem.
Doporučujeme vidět!
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji stavební pozemek na okraji zástavby
rodinných domů v obci Ústaleč 20 Km od centra Klatov
a centra Sušice. Dle ÚP bydlení smíšení obytné venkov−
ské. IS na pozemku: elektřina 230/400 V u pozemku,
vlastní studna na pozemku. K pozemku vede zpevněná
přístupová obecní komunikace. V místě běžná občanská
vybavenost. Pozemek se nachází na velmi klidném místě
s krásným výhledem. Zajímavá investice. Vřele tuto ne−
movitost doporučujeme.
& 734 319 301

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

Skladovací hala, garáž (590 m2),
ul. Komenského, Švihov, okr. Klatovy
Nabízíme k pronájmu bývalý autoservis v obci Švihov, okr. Kla−
tovy. Autoservis s vlastním sociálním zázemím má podlahovou
plochu o velikosti 185 m2. K autoservisu dále přísluší kancelář,
kuchyňka se šatnou o velikosti 35 m2 a dále udržovaná zděná
hala o podlahové ploše 370 m2, která plynule navazuje na auto−
servis. Komerční objekt se nachází v oploceném areálu a v blíz−
kosti hlavní komunikace Plzeň – Klatovy, tudíž má velmi dobrou
strategickou polohu.. K objektu dále patří parkovací plocha u
haly k parkování cca 15 automobilů. IS: elektřina 230/400V,
vodovod, kanalizace. Prostor haly se nachází v uzavřeném ob−
jektu. Doporučujeme!
& 734 319 301

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

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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Největší prodejna se sortimentem hospodářských potřeb na
Sušicku si získává oblibu u stále věšího počtu zákazníků

Využijte možnost výhodných nákupů
Již třetím rokem slouží zákazní−
kům na Sušicku zrekonstruovaná
prodejna MARKET s velmi širokým
sortimentem potřeb pro řemeslní−
ky mnoha oborů podnikání, farmá−
ře, zahrádkáře, ale i domácí kutily
s prodejní plochou o velikosti přes
800 m2. Je moderně pojatou pro−
dejnou, kde lze na dost velkém vy−
asfaltovaném parkovišti snadno
přeložit zboží z nákupního vozíku
přímo do auta. Jedná se o prodejnu
s většinově samoobslužným způso−
bem prodeje, a co nás jistě zákaznic−
ky asi nejvíce zajímá a těší, je to, že jde
o prodejnu s velmi výhodnými cena−
mi a navíc s mnohdy specifickým
sortimentem, který jen tak v jiné
prodejně nenajdeme…

Atraktivní ceny
a široký výběr
Po více jak dvou letech jsme prodej−
nu opět navštívili, abychom si udělali
obrázek o tom, jak ji sušičtí zákazníci
využívají a co jim nabízí. Prohlídka té−
to prodejny udělala na naši redakci vel−
mi příznivý dojem, a to především díky
velice atraktivním cenám, o kterých
jsme se již přesvědčili i v dalších

prodejnách MARKET firmy FERRUM,
ocenili jsme i příjemný a ochotný per−
sonál, který je schopný při výběru zbo−
ží odborně poradit, ale MARKET nás
nezklamal ani velmi rozsáhlou
možností výběru zboží
u některých sortimentů.

Ráj chovatelů
zvířat
Např. u nabízené
kolekce pracov−
ních a volnoča−
sových oděvů a
obuvi jsme
mohli
jen
u rukavic vy−
bírat z více jak 50
různých druhů, nebo
u sortimentu potřeb pro
zdravou výživu zvířat, a
to jak hospodářských tak
i domácích mazlíčků, jde
jistě o nejrozsáhlejší
nabídku v celém re−
gionu Sušicka. Zá−
kazník si může vy−
brat z různých krmných směsí a kon−
zerv přes vitaminové a minerální krmné
doplňky, lizy, šroty, až po preventivní
přípravky proti některým nemocem
zvířat, např. Acidomidy, které se
používají kromě jiného jakožto pre−
vence proti kokcidióze – to ocení
především chovatelé králíků.
Dále byla velmi zajímavá mimořád−

ně široká nabídka potřeb pro výži−
vu a ochranu rostlin i pletiv aj. po−
třeb pro oplocení. No prostě,
v této prodejně si chovatelé a
zahrádkáři určitě na nedosta−
tečný výběr stěžovat nebudou.

Velký výběr barev
a čistících prostředků
V této prodejně jsme také
mohli vybírat barvy a
laky a vzhledem k na−
instalované míchačce
barev je možné vybí−
rat téměř z jakéhoko−
liv barevného odstí−
nu.
A co nás příjemně
překvapilo, byl roz−
sah nabídky čistí−
cích, mycích i pra−
cích potřeb, který
ocení mnoho prak−
tických žen.
A pak mé kolegy−
ni zazářily oči,
když uviděla výběr dětského oblečení. Okam−
žitě si začala prohlížet krásné i praktické dět−
ské kalhoty s laclem pod označením PINOC−
CHIO za 319 Kč v zelené barvě nebo v mas−
káčovém provedení, ale i dětské holinky ve
velmi líbivém barevném provedení, které již
delší dobu sháněla, a to za velmi sympatic−
kých 219 Kč. Věříme, že tato nabídka potěší
i nejednu maminku.
(kr)

FERRUM – Sušice / U sila 1376 / Tel.: 606 740 176, 773 788 688
Otevřeno: Po – Pá: 7.30 až 17.30 hod., So: 8.00 až 12.00 hod.
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Instalace tepelných čerpadel v topné sezoně
využít našeho „jádrového vr −
Nemusíte se obávat, že
tání“. Vyvrtat otvor trvá několik
v době instalace se přeruší
minut včetně vrtání betono−
vytápění domu a budete
vých nebo žulových soklů.
několik dní bez tepla. Jak
Před montáží společně po−
vlastně průběh výměny za
soudíme odvod vznikajícího
dosavadní kotel na pevná
kondensátu u vnější jednotky.
paliva nebo za plynový či
Tento bod stavební přípravy
elektrický kotel probíhá?
není možné podceňovat, neboť
Doba mon−
množství zkondenzované vody může
táže je zpra−
vidla jeden být více jak 10 l za den. Je žádoucí,
den. Před tím aby se voda vsakovala do terénu ne−
bo odváděla do dešťové kanalizace.
má náš zá−
Dále před montáží společně vyřídí−
kazník mož−
nost některé me žádost o připojení tepelného čer−
padla k elektrické síti a dohodneme
přípravné prá−
Ohýbačka trubek ce si dle našich
se s vámi, kdo připraví elektrický pří−
vod do místa, kde bude vnitřní část
instrukcí sám zajistit a tím se mu ce−
tepelného čerpadla.
na instalace snižuje. Pokud potřebu−
Poslední co zbývá, je provedení
jete vše nechat na nás, samozřejmě
úpravy otopného systému pro připo−
stavební přípravu zabezpečíme.
jení trubek k tepelné−
V případě, že se
mu čerpadlu. Zpravidla
tepelné čerpadlo ne−
se toto provádí naší fir−
zavěšuje na stěnu
mou v den montáže
domu, je zapotřebí
tepelného čerpadla.
připravit základové
Dle konkrétní situ−
pasy pod vnější jed−
ace v některých pří−
notku. Prostup do
padech dokonce ani
domu si můžete sa−
stávající otopný sys−
mi připravit nebo
Jádrové vrtání
Rozhled 3/2020

tém nevypouštíme, ale místa při−
pojení zamrazíme.
Instalace v topném období má do−
konce své přednosti. Tepelné čer−
padlo rovnou spustíme a zákazník si
ověří, jak mu nastavení vyhovuje.
Prvního října minulého roku se
otevřela možnost podávat žádosti
o„KOTLÍKOVÉ DOTACE“. Všichni

zateplení domu, nebo jiné úpravy
není potřeba provádět.
V těchto dnech žádosti o kotlíko−
vou dotaci můžete nadále podá−
vat! Žádosti padají do „zásobníku“
a odtud se při uvolnění finančních
prostředků přesouvají do evidence
žadatelů.
Ing. Jiří Tichota

Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
pøípadnì volejte
s odbornými dotazy na
777 939 270.

naši zákazníci
mají žádosti po−
dané a tím té−
měř jisté přizna−
né plnění, které
Lisovačka Cu
je 80 až 85 %
trubek REMS
z fakturované
částky do max. výši 150 000 Kč.
Takže obdrží až 127 500 Kč.
Podmínkou přiznání dotace je
odstranění kotle na pevná paliva
první a druhé emisní třídy a insta−
lovat tepelné čerpadlo. Žádné

Dodávka, montáž a servis
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!
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Jak dlouho bude mít Klenčí pod
Čerchovem ještě pitnou vodu ?

ale někdy jezdí cister−
ny plné i dolů, např.
v loňském roce v jed−
nom dnu projelo od
hranic 15 cisteren
s tekutým digestátem
z německých bioply−
nových stanic na pole
v našem okrese. Ale i provoz samotných ka−
Rozvíjet a budovat vodovodní síť zatím ne−
mionů vodní zdroj ohrožuje, protože každý
umíme a bohužel, jak vyplývá z dále uvede−
kamion má ve svých nádržích stovky litrů
ného příkladu, neumíme ani stávající zdroje
nafty. Zejména v zimě, kdy inertní posyp ne−
pitné vody chránit.
dokáže udržet silnici bezpečně sjízdnou, hrozí
Městys Klenčí pod Čerchovem s 1300 obyva−
havárie. V zimním období by si tato silnice
teli má od třicátých let minulého století svůj
zasloužila zákaz průjezdu kamionů meziná−
vodovod a zdroj vody čerpá ze zářezů nad ob−
rodní dopravy.
cí. Voda je kvalitní, teče samospádem, ale dí−
V týdnu od 11. 2. do 14. 2. letošního roku do−
ky dlouhodobému suchu i zde začíná ubývat.
šlo při sněžení k několika drobným haváriím
Naneštěstí srdcem ochranného vodního pás−
neovladatelných kamionů na zde uvedené sil−
ma prochází silnice II. třídy směřující k hranič−
nici. Přímo v srdci ochranného pásma zůstala
nímu přechodu Lísková, která prudce stoupá
přes noc uvízlá plná cisterna asi s pevným
a jsou v ní prudké zatáčky. Léta zde byl provoz
substrátem. V případě havárie, ale i cement,
malý, ale se vznikem přeshraničního přecho−
umělá hnojiva při poškození cisterny, dokáží
du začal provoz stoupat, ale co je nejhorší, za−
zničit vodní zdroj. Jen se štěstím zůstala cis−
čaly tudy projíždět a zkracovat si cestu i ka−
terna na vozovce a byla následující den vy−
miony.
proštěna.
Okresní úřad Domažlice začal hledat způsob
Budeme−li dále čekat na zákaz průjezdu ka−
ochrany tohoto vodního zdroje. Zprvu bylo
mionů, hlavně v zimním období, může dojít ke
rozhodnuto o zákazu solení na této silnici, na−
konec se podařilo vyloučit přepravu látek ško− Tentokrát uvízlá cisterna nezpůsobila žádnou havárii. Ale nebez− zničení vodního zdroje pro obyvatele Klenčí
pečí ekologické havárie, která ohrozí zdroj pitné vody pro městys
pod Čerchovem a žádný další tak vydatný
dících vodnímu ochrannému pásmu, tj. zaká−
Klenčí pod Čerchovem, visí na vlásku.
v okolí není! Naše lehkomyslnost s ochrannou
zat přepravu cisteren s kapalnými substráty.
Čerpací stanice na Lískové mají povinnost se záso− prázdné cisterny přes tento úsek jezdit mohou. Za− vodních zdrojů a podpora businessu za každou cenu
pomněli se však domluvit, kdo a jak bude prázdné se nám může vymstít. Následky zaplatíme my všich−
bovat přes Německo.
Dopravci však nelenili a na Ministerstvu dopravy cisterny kontrolovat. Řidiči jsou vybaveni tiskopi− ni, dopravci se budou vymlouvat, že nic neporušili.
Ing. Petr Smutný
ČR si vymohli výklad příslušné vyhlášky tak, že sem o výkladu vyhlášky z Ministerstva dopravy ČR,
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Semináře pro rodiče ze Sušicka a Horažďovicka
Zajímají Vás otázky spojené se vzdělává−
ním a výchovou dětí? Umějí se naše děti
efektivně učit? Jsou naše výchovné meto−
dy vždy funkční a efektivní pro děti i pro
rodiče? A jaká rizika čekají na děti na inter−
netu?
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání
(MAP) se na území Sušicka a Horažďovicka

SEMINÁ\
UÍME SE
UIT SE

RIZIKA SV TA
INTERNETU
V ŽIVOT D TÍ
NEJAST JŠÍ
CHYBY VE
VÝCHOV A
JEJICH DpSLEDKY
PRO DALŠÍ VÝVOJ
DÍT TE

14

zaměřuje především na podporu rozvoje
vzdělávání, systémové plánování tohoto roz−
voje a zároveň připravuje celou řadu seminá−
řů pro pedagogy a exkurzí pro děti. Na bře−
zen a květen jsme ale připravili také atraktivní
semináře pro rodiče. Akce projektu MAP jsou
zdarma, je jen potřeba informovat nás o Vaší
účasti. Nabídku naleznete v tabulce.

Účast na seminářích je zdarma, své
místo rezervujte na e−mailu map@mas−
posumavi.cz, nebo na telefonním čísle
720982172. Uveďte své jméno a počet
přihlašovaných osob.
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělává−
ní na spojeném území ORP Horažďovice a
ORP Sušice (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/
0009137) je spolufinancován Evropskou
unií a Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Realizaci
projektu zajišťuje Místní
akční skupina Po−
šumaví.
(pi)

KDY

KDE

PRO KOHO

ANOTACE

12. 3.
tvrtek
15:30 –
17:30 h

Kinokavárna
Sušice,
PƎíkopy 178

Široká
rodiēovská
veƎejnost,
pedagogové
ZŠ i MŠ

Základní seznámení s metodou FIE (bĢžnĢ mezinárodnĢ užívaná zkratka = Feuerstein Instrumental Enrichment),
která pƎináší vynikající výsledky ve zvyšování schopnosti myslet, Ǝešit problémy a rozvíjet schopnosti uēit se. Využívá se
jednak jako nástroj rozvoje a zvyšování intelektového potenciálu manažerƽ, studentƽ, nadaných žákƽ, ale také jako
nápravný program pro žáky se specifickými vzdĢlávacími potƎebami. Metoda je vhodná pƎedevším pro dĢti od 8 let,
nicménĢ jsou verze i pro pƎedškolní dĢti a mladší školní vĢk.
Lektorka RNDr. KateƎina Vágnerová vás seznámí s metodou a prakticky si vyzkoušíte i prvních nĢkolik úkolƽ.

MÚ Sušice,
námĢstí
Svobody,
zasedací sál,
pƎízemí

Široká
rodiēovská
veƎejnost

Hlavním cílem kurzu je seznámit úēastníky s jednotlivými formami kyberkriminality, vēetnĢ nejnovĢjších fenoménƽ
(zejména mobilní zaƎízení – smartphony a tablety), zpƽsobem pƎijatelným pro zaēáteēníky i pokroēilé uživatele
informaēních technologií. Zvláštní pozornost bude vĢnována problematice sociálních sítí (Facebook, Instagram, TikTok) a
on-line poēítaēových her, které zažívají s nástupem dostupného mobilního internetu obrovský boom.
Lektorem je pan Ing. Petr Šmíd, DiS. z organizace Portus Prachatice.

PƎednáška pro
rodiēe a
pedagogickou
veƎejnost

V této pƎednášce se zamĢƎíme na nejēastĢjší výchovné pƎehmaty, kterých se jako rodiēe dopouštíme, ēasto nevĢdomky a
mnohdy v rámci toho, že chceme pro své dítĢ to nejlepší. Pokusíme se zjistit, ēím je ovlivnĢn náš osobní výchovný styl a
proē své dítĢ vychováme právĢ takto. Projdeme si nejtypiētĢjší výchovné chyby a omyly vēetnĢ dƽsledkƽ, které nastanou,
pokud je budeme aplikovat dlouhodobĢ v praxi.
Lektoruje Mgr. Iva Freslová – pedagog se zamĢƎením na výchovné poradenství a osobnostnĢ sociální rozvoj.

25. 3.
StƎeda
16–18 h

21. 5.
tvrtek
16–18 h

Divadelní sál
Muzea
Horažěovice
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Co ještě milovníci Kávových
zrn nevědí o tomto dezertu?
Psal se rok 1964, v tomto roce
vznikla jedinečná receptura na
Kávová zrna Klasa. Od za−
hájení výroby až do roku
2018 tento smetanovo−
kávový dezert vyrábě−
li cukráři ručně. Výro−
ba však byla časově
velmi náročná, a proto
jsme se v roce 2017 roz−
hodli vybudovat poloauto−
matickou výrobní linku.
Naše Kávová zrna Klasa jsou již zná−
má po celé České republice. Svou ob−
libu si získala díky své originální chuti
a dlouhé trvanlivosti, která je u zrn
v hluboce zmrazeném stavu až jeden
rok. A jak je to vlastně možné? Je to
dáno strukturou výrobku a výrobním
procesem. Povrch Kávových zrn zdobí
cukrářská poleva, která zabraňuje vy−
soušení nebo bobtnání fondánové
hmoty. Fondánová hmota je mikrobio−
16

logicky velmi stabilní a samovolně ne−
podléhá zkáze. Uvnitř
fondánové
hmoty se
nachází
smetano−
vo−kávová ná−
plň, jejíž mikrobiologické

napadení je minima−
lizované tepelným
ošetřením
kávové
náplně při výrobě a
bariérou v podobě
fondánové hmoty a
cukrářské polevy. Ta−
ké se nám podařilo odstranit jediný
konzervant – rumové aro−
ma, které bylo nahra−
zeno přírodním ru−
movým aroma. Nyní
můžeme Kávová zrna
označit jako výrobek bez
konzervantů.
(pi)
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, prosím o radu.
Ve smlouvě nájmu mám
uvedenou dobu určitou na
jeden rok s výpovědní lhůtou
2 měsíce. Před uplynutím
1 roku jsem dala písemně
výpověď bytu 2 měsíce pře−
dem. V kauci stojí, že celá
výše kauce propadá ve pro−
spěch pronajímatele v pří−
padě nedodržení doby náj−
mu. Majitel mi kauci nechce
vrátit, že jsem tuto dobu ne−
dodržela a předčasně jsem
ukončila dobu nájmu. Já
jsem ale dala výpovědní do−
bu dlouhou 2 měsíce. Náleží
mi tedy kauce, anebo ne?
Předem děkuji za reakci.
Dobrý den, Vaše otázka se do−
týká více, poměrně frekvento−
vaných problému najednou.
Pokusím se je objasnit postup−
ně. V první řadě jsou smlouvy
na dobu určitou uzavírány prá−
vě proto, aby obě strany měly
vysokou míru jistoty, že po
určitou dobu bude nájemce
hradit nájem a pronajímatel po−
nechá nájemce v bytě. Zvláštní
ujednání o předčasné (jedno−
stranné) výpovědi jsou časté,
a pokud s nimi strany nemají
problém, pak je lze ve smlouvě
sjednat. Nelze však takové
ujednání zároveň omezovat
možnou sankcí. To jde jaksi
proti smyslu konsensu naleze−
nému v nájemní smlouvě. Není
možné, aby jedna strana sou−
hlasila s určitou rozvazovací
podmínkou závazkového vzta−
hu, ale zároveň trestala její pří−
padné využití. A navíc, s účin−
ností nového občanského zá−
koníku jsou veškeré smluvní
pokuty v nájemních vztazích
vyloučené a tedy i neplatné,
a to nehledě na dobu, kdy jste
nájemní smlouvu uzavřela. Lze
tedy s určitostí říci, že kauce
musí být po skončení nájemní−
ho vztahu vyúčtována, případ−
ně celá vrácena nájemci.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman

Příští Rozhled
vyjde 8. 4. 2020

Dotaz zodpověděl Mgr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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CENA ZLATA JE
STÁLE NA VRCHOLU
Výhodná a rychlá hotovost za Vaše
zlato? Navštivte Zlatou Banku.
V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však roz−
hodnete, dobře zvažte, kde je prodáte.
Je známo, že se stále vyskytuje v této
oblasti mnoho nepoctivců. Máme pro
Vás tip, kde se zaručeně nemusíte
žádných nekalých praktik obávat a na−
víc získáte garanci nejvýhodnější ceny
za výkup.

Ve Zlaté Bance se můžete nezá−
vazně přesvědčit. Obslouží Vás pří−
jemný a profesionálně proškolený
personál, který poskytuje bezplatné
odborné poradenství a individuální
přístup k zákazníkovi. Prodávat mů−
žete používané, či dokonce poško−
zené zlaté, ale i stříbrné šperky. Dále
je možné zpeněžit i jiné předměty,
např. stříbrné příbory, zlaté a stříbr−
né zubní korunky, mince, investiční
zlato i stříbro. Pokud si nejste jisti,
přijďte se bezplatně informovat. Ma−
nažer nám sdělil, že: „V současné
době se cena ryzího zlata pohybuje
na Londýnské Burze kolem 31 000,−
Kč za unci. Zákazníkům garantuje−
me nejlepší výkupní ceny a profe−
sionální a poctivé jednání.” Neváhali
jsme a zeptali se při opětovné náv−
štěvě Zlaté Banky v Plzni jedné ze
zákaznic na to, jak byla s prodejem
svého zlata či stříbra spokojena. Do−
zvěděli jsme se, že se jmenuje paní
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Plavcová a do Zlaté banky přišla
prodat zlaté náušnice, prsteny a ře−
tízky, za něž nakonec získala
11200,− Kč. „Jsem moc spokojená,
ani mě nenapadlo, že můžu dostat
tolik peněz. Jednání na úrovni, ocho−

ta a slušnost – to se hned tak nevidí,
mohu jenom doporučit,“ říká s nad−
šením paní Plavcová.
Prodej zlata je při dnešních cenách
velmi výhodný způsob znovuzhod−
nocení peněz, tak neváhejte ani Vy.

Náměstí Republiky č. 4/3,
Plzeň I. – (vravo od staré radnice)
Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00
13:00 – 17:00

+420 374 446 552
www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.
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V AUTOSPOLU PLUS v Horažďovicích jsme byli svědky

předvedení nové Škody Octavia 4. generace
Historie modelu ŠKODA OCTAVIA
se začala psát přesně před 60 lety,
kdy ŠKODA AUTO představila svůj
osmý model poválečné éry – model
OCTAVIA. Vůz dosáhl velkých ob−
chodních úspěchů a s více než
280 000 prodanými auty položil zá−

pečnost se vedle řady jízdních asis−
tentů a bezpečnostních prvků budou
poprvé starat také Asistent při odbo−
čování (Turn Assist), Antikolizní asis−
tent (Collision Avoidance Assist )a
Varování při vystupování (Exit War−
ning). Zcela nový přístup k ovládání

stupná také jako mild hybrid (mHEV)
a plug−in hybrid (PHEV).

ODVÁŽNÁ PŘEDNÍ MASKA
Masce dominuje robustní, pozoru−
hodná mřížka chladiče a její samo−
statný chromovaný okraj. Poprvé se

OCTAVIA JE OSVĚŽUJÍCÍ, BEZPEČNÁ, POHODLNÁ A ÚSPORNÁ

HNACÍ JEDNOTKA
l Nový dieselový motor 2,0 TDI

EVO s různými úrovněmi výkonu
l Motory 1,0 TSI EVO a 1,5 TSI

EVO s podporou elektromotoru a
Mild hybridizací a DSG –mHEV
l Motor 1,4 TSI + elektromotor
s 6stupňovou DSG převodovkou
se třemi spojkami pro plug−in
hybrid

HYBRIDNÍ POHON
Technologie použitá ve voze OCTAVIA
iV je stejná jako ve voze SUPERB iV.
Základem je benzínový motor 1,4 TSI,
doplněný elektromotorem. Společně
vytvářejí celkový výkon systému 150
kW a točivý moment 350 Nm.
V testovacím cyklu NEDC je maxi−
mální dojezd modelu OCTAVIA pouze
na elektromotor necelých 70 km.
Model OCTAVIA iV je vždy vybaven
šesti stupňovou DSG převodovkou
shift−by−wire se třemi spojkami.

VŽDY ÚSPORNÁ
A VÝKONNÁ OCTAVIA

Jednatel společnosti AUTOSPOL PLUS v Horažďovicích Jan Velek při prezentaci nového modelu vozu OCTAVIA
COMBI 4. generace.
klady pro moderní podobu vozu
OCTAVIA. Ta přišla v roce 1996 a
rychle se stala prodejním bestsel−
lerem, který slaví úspěchy nejen na
domácí půdě, ale také v Evropě a
ve světě. Na několika mezinárod−
ních trzích se v současnosti jedná
o nejprodávanější model vůbec.
OCTAVIA je jedním z deseti nejpro−
dávanějších aut v celé Evropě. Prv−
ních tří generací se celkem prodalo
přibližně 6 500 000 kusů. Nyní při−
chází na trh nová ŠKODA OCTAVIA
4. generace

OCTAVIA NABITÁ NOVINKAMI
Je tak prvním vozem ŠKODA, který
vám zpříjemní cestování prvky jako
head−up displej, shift−by−wire nebo
ergonomickými sedadly. O vaši bez−
20

klimatizace, médií a dalších systémů
vozu přináší nové infotainment sys−
témy.

objevují nové Full−LED Matrix světlo−
mety po obou stranách mřížky. Další
novinkou jsou LED mlhovky.

OSLOVÍ KAŽDÉHO

DYNAMICKÁ ZADNÍ ČÁST

Nová OCTAVIA je autem mnoha tvá−
ří. Každá z nich promlouvá k jiné
skupině zákazníků a jako celek má
potenciál oslovit každého. Zachová−
vá si skvělý poměr ceny a užitné
hodnoty i svou pověstnou praktič−
nost a uživatelskou přívětivost. Díky
široké nabídce motorů si pak na své
přijdou opravdu všichni, a to včetně
milovníků dynamické jízdy, kteří oce−
ní především motory určené pro ver−
zi RS. Zkrátka nepřijdou ani ti zájem−
ci, kteří preferují čistotu životního
prostředí. Vedle alternativního poho−
nu na CNG bude nová OCTAVIA do−

Nově koncipovaná zadní část vozu,
včetně Full−LED koncových světel, je
lekcí v umění designu. Za zmínku
stojí především elegantně osvětlené
krystaly v horní části světel. Nejvý−
raznějšími prvky v zadní části prove−
dení kombi je robustní střešní spoiler
a nově koncipované střešní ližiny.

NOVÉ BARVY
Pro model OCTAVIA nové generace
byly představeny čtyři nové barvy –
černá Crystal, modrá Lava, modrá
Titan a brzy se k nim přiřadí zelená
Mamba.

Široké spektrum motorů nabízí velký
výkon, jenž uspokojí úsporné i spor−
tovní řidiče. Kromě benzínových a
dieselových motorů jsou k dispozici
i alternativní pohonné jednotky: motor
na stlačený zemní plyn (CNG) a
jednotky mHEV a PHEV. Model OCTA−
VIA nové generace je vůbec prvním
automobilem značky ŠKODA vybave−
ný technologií, která nabízí základní
hybridizaci ve formě Mild hybrid sys−
tému. Hlavními prvky tohoto Mild
hybrid elektromobilu (mHEV) jsou
48 V Li−Ion baterie, 48 V generátor,
elektromotor a regenerativní brzdění.
Novým doplňkem v nabídce dieselo−
vých motorů je 2,0 TDI EVO s různý−
mi úrovněmi výkonu. A není potřeba
zdůrazňovat, že OCTAVIA je rovněž
v nabídce s pohonem 4×4 pro obě
provedení karosérie.
V zemích EU jsou všechny benzínové
a dieselové motory používané u mo−
delu OCTAVIA vybaveny filtrem částic.
Všechny dieselové motory pro země
EU jsou také doplněny systémem
SCR, který vyžaduje AdBlue®. (pi)
„Každého zájemce o nový model
OCTAVIE 4. generace co nejsrdeč−
něji zvu k nám na prohlídku vozu
s možností zkušební jízdy,“ vzkazu−
je jednatel společnosti AUTOSPOL
PLUS v Horažďovicích Jan Velek.
Rozhled 3/2020
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Povinnost státu je starat se o zvěř
Na tom se shodli představitelé Okres− vočáků. K tomu musíme ještě připo− nedá se vylákat. To je současný stav,
ního mysliveckého spolku v Domažli− menout, že osevní plochy energetic− ale zatím asi těžko řešitelný.
cích. O myslivosti jsme besedovali kých plodin zejména řepky a kukuři− Stále častěji se hovoří o vlcích, kteří
by podle některých názorů měli natr−
s předsedou spolku Ing. Václavem ce jsou stále větší.
Duffkem, místopředsedou Jiřím Kupi− Čím větší plocha energetických plo− valo zakotvit v naší přírodě. Už jste se
s vlkem setkali?
din, tím lepší pro zvěř?
líkem a jednatelem Petrem Kopfem.
Přesně tak. Zemědělské celky jsou Od našich členů máme informace, že
Dneska se na myslivce obracejí na−
příklad zemědělci, lesáci, řidiči, cho− obrovské a zvěř je v nich dobře ukry− už je i tady zahlédli a byli to vždy jedin−
ci. Myslivci chtějí, aby vlk
vatelé ovcí s tím, že jim
přestal být přísně chráněný
zvěř způsobuje škody.
a v novele zákona o mysli−
To máte pravdu, ale povin−
vosti byl přeřazen z katego−
nost starat se o zvěř nemají
rie přísně ohrožených živo−
myslivci, ale stát. Všichni
čichů do kategorie nižší.
tvrdí, že se zvěř přemnožila
Škody napáchané vlky pře−
a způsobuje škody. V této
sahují miliony korun. Mys−
souvislosti slýcháme od li−
livci chtějí regulovat počet
dí názory, že je třeba zvěř
volně žijících vlků.
vystřílet. Ale to není vůbec
Shodou okolností jsem byl
žádné řešení. Ten problém
u jedné dopravní nehody,
je někde jinde.
kde viníkem byla zvěř. Pře−
A kde?
Uvedeme to na příkladu Účastníci besedy. Zleva: předseda Okresního mysliveckého kvapilo mě, že během vy−
černé zvěře. Všeobecně spolku v Domažlicích Ing. Václav Duffek, místopředseda Jiří šetřování se na místo ne−
hody během krátké chvíle
se mluví o tom, že počty Kupilík a jednatel Petr Kopf.
divokých prasat by nemusely být tak
vysoké. Samozřejmě, že vina za pře−
množení a škody na polích se větši−
nou dává myslivcům. Ale je to trochu
jinak. Stavy černé zvěře kopírují sta−
vy energetických plodin. Úměrně
k tomu, kolik se zaseje kukuřice,
pšenice, řepky stoupá populace di−
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ta, má dostatek potravy a také vodu.
Černá zvěř je velice přizpůsobivá a
dokáže se rychle adaptovat na režim
v dané lokalitě. Zemědělci osévají pří−
liš velké plochy, kde se divočákům
daří a myslivci zase mají problém je−
jich počty eliminovat, protože po vět−
šinu roku je zvěř v nějakém úkrytu a

dostavil člen mysliveckého spolku.
To je jedna z povinností myslivců.
V mysliveckém spolku je určeno 4 až 5
lidí, na které se obrátí policie v případě,
že nehodu způsobila zvěř. Myslivci se
o zraněnou nebo uhynulou zvěř na
vlastní náklady mysliveckého spolku
postarají.

Stát vám jistě pomůže finančně kom−
penzovat náklady.
To se mýlíte. Od státu nedostáváme
žádné finanční podpory. Ale abychom
byli spravedliví, tak Plzeňský kraj nám
například v poslední době poskytl fi−
nanční částku, kterou jsme věnovali
mysliveckým kroužkům mladých.
V dětech vidíme budoucnost a jsme
potěšeni, že mezi dětmi na Domažlicku
je o přírodu a myslivost poměrně velký
zájem. Myslivecké tradice se musejí
veřejně na nejrůznějších besedách pre−
zentovat. Samotný lov je až na posled−
ním místě.
O myslivost vzrůstá zájem i mezi že−
nami.
Jsme tomu moc rádi. Ženy myslivost
zjemňují a dokonce někdy působí vě−
rohodněji a snadněji boří zažité zvyky
a bariéry. Ve veřejnosti stále přetrvá−
vá předsudek, že myslivci střílejí zvěř
pro zábavu a proti tomuhle ženy ne−
musejí vůbec bojovat. Nikdo je s tím−
to předsudkem nespojuje. Během ro−
ku na našem okrese skládá mysli−
vecké zkoušky kolem dvaceti přízniv−
ců Hubertova cechu. Když jsme my
skládali zkoušky z myslivosti, byla
žena mezi námi výjimkou. Dneska
třetina uchazečů jsou ženy a to je po−
těšitelné.
(re)

Rozhled 3/2020

Rozhled 3/2020

23

24

Rozhled 3/2020

Jednatel realitní kanceláře MÜLLER−REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o. Klatovy, Karel Müller odpovídá na otázky redakce:
ré spadá pozemek, na kterém chcete
stavět.

Ptáte se..

Stavba plotu

OTÁZKA: Stavební povolení na
bazén, plot či skleník. Kdy je potře−
ba jít na úřad?
ODPOVĚĎ: Jarní počasí je za
dveřmi, majitelé nemovitostí končí
topnou sezónu a stěhují s nadšením
svůj život na dvorky a zahrady. Naj−
ednou vám však připadne lavička
pod stromem málo. Co takhle pergo−
la! A chtělo by to nový plot, aby ne−
bylo do zahrady vidět z ulice. Ale co
stavební povolení?

Pergola a nový stavební
zákon
Pergola je většinou malá drobná dře−
věná stavba. Její důležitou funkcí bý−
vá poskytnutí zastřešeného nebo za−
stíněného posezení. Oproti altánu je
více v kontaktu s přírodou. Nepočítá
se s dveřmi, okny, ale příroda se ne−
chává prostoupit dovnitř například
popínavými rostlinami, květinovými
stěnami či bylinkovým záhonem. 1.
ledna 2018 vstoupila v platnost a
Rozhled 3/2020

účinnost novela stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., který hovoří zcela
jasně. Pokud pergola dle § 103 ne−
přesáhne zastavěnou plochu 25 m2 a
výšku 5 m, není pro tuto stavbu nut−
né stavební povolení ani zrychlené ří−
zení v podobě ohlášení stavby, jestli−
že se dodrží vzdálenost stavby od
hranice pozemku 2 metry. V případě,
že některý z bodů není splněn, je tře−
ba zažádat o územní souhlas nebo
rozhodnutí. Územní souhlas je ošet−
řen § 96, který obsahuje i výčet do−
kumentů, které jsou k vydání územní−
ho souhlasu potřeba. Žádá se o něj
na stavebním úřadě v místě, pod kte−

Skleník nebo bazén?
Opět rozhoduje velikost. Skleník
bez jakéhokoli povolení či územní−
ho řízení lze postavit do 40 m2 za−
stavěné plochy a do 5 metrů výšky.
Bazén má stejný limit velikosti plo−
chy jako skleník. Obojí musí být
umístěné v odstupové vzdálenosti
nejméně 2 m od hranice pozemku.
Jestliže plánujete stavbu větší, bu−
dete potřebovat územní souhlas. Ať
již si chcete léto na zahradě užívat
v bazénu nebo pod novou pergo−
lou, plánovanou stavbu si pečlivě
nakreslete a změřte. A pokud si
nejste jisti, zajděte na příslušný
stavební úřad, kde získáte kvalifiko−
vané informace v souladu s plat−
ným zákonem.

Jestliže budete stavět plot do výšky
2 m, který nehraničí s veřejně pří−
stupnými pozemními komunikacemi
nebo s veřejným prostranstvím, na−
chází se v zastavěném území či v za−
stavitelné ploše, nebudete potřebovat
územní souhlas. Ten není třeba ani
pro oplocení lesních školek, oplocení
zřízené k ochraně lesních porostů
před zvěří na lesních pozemcích a
oplocení dřevin vysazených za úče−
lem založení územ−
ního systému ekolo−
gické stability. Oplo−
cení však musí být
bez podezdívky a
nesmí dojít k omeze−
Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
ní provozu na po−
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
zemní komunikaci
Karel Müller – tel.: 602 145 068
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
nebo k přerušení tu−
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
risticky značené tra−
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
sy. Pro ostatní ploty
tel.: 376 528 626
potřebujete územní
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
souhlas. Stavební
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
povolení ani ohláše−
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
ní stavby není vyža−
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
dováno.
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Jednatel společnosti KM Wood s.r.o. ing. Karel Maršík říká:

Stále více vlastníků lesů požaduje
komplexní lesnické služby
Společnost KM Wood s.r.o. vznikla ník při úklidu lesa a likvidaci klestu po
přes 7 lety a už od svého počátku na− těžbě. Za den vyčistí 1 až 2 hektary.
bízí svým zákazníkům veškeré služby Pro vlastníka lesa je určitě zajímavá
spojené s vlastnictvím lesa. Jedná se informace, že na naši práci, to je na
například o nákup či prodej dřeva, drcení klestu, dostane zhruba 50 %
odbornou správu lesa dle lesního zá− dotaci. Veškeré administrativní práce
kona, těžbu dřeva, zakládání, pěsto− spojené s dotací umíme vlastníkovi le−
vání a ochranu lesa. Od října loňské− sa také vyřídit.
ho roku je součástí firmy i Pila Nepo− l Po úklidu je třeba vysadit nový les.
muk. Jednatele firmy ing. Karla Mar− To také umíte?
šíka jsme se zeptali.
Samozřejmě. Sadební materiál naku−
l Pane inženýre, nejdříve trochu pujeme a holiny po těžbě vysadíme.
osobní otázka. Proč jste ve své pod− V současné době máme například vel−
kou zakázku u města Havlíčkův Brod,
nikatelské dráze vsadil na dřevo?
To je velice jednoduchá odpověď. Po− kde letos vysazujeme přes milion saze−
cházím z lesácké rodiny a lesnictví nic. Nejde jen o samotné vysazení, ale
jsem také vystudoval. Můj život od dět− je zapotřebí udělat oplocení, aby zvěř
ských let je spjat s lesem a přírodou. Je sazenice nepoškodila. Zde je také mož−
to pestrá a zajímavá práce, která vám nost získat dotace, s čímž umíme vlas−
tníkům také pomoci.
každý den přináší něco jiného.
l Co nabízí firma vlastníkům lesů?
l Proto je výhodné si objednat u va−
Dokonalý servis. Od zakládání lesa, za− ší firmy komplexní služby?
lesňování, přes
výchovu a ochra−
nu mladých po−
rostů až po finální
těžby. Umíme ma−
jitelům lesa také
vytěžené dříví pro−
dat za velmi zají−
mavé ceny, což
není v dnešní době
díky kůrovcové
kalamitě jednodu−
ché. Na trhu je Drtič klestu TREEMME MM350X. Traktor má obrovskou
frézu o výkonu 350 koní. Rozdrtí klest i pařezy na štěpku.
přetlak dřeva.
l Po těžbě je nutné také les řádně Jednoznačně. Potvrzuje to zájem vlas−
tníků jak soukromých majitelů lesů, tak
uklidit.
Na to máme perfektní techniku v po− obcí měst a také státního podniku Lesy
době dvou traktorů Drtičů klestu. Je to ČR. Kůrovcová kalamita a v poslední
výkonná technologie a velký pomoc− době i časté silné vichry ničí lesní po−
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rosty a povinností vlastníků je starat se
o lesy. Naše firma jim nabízí komplexní
servis.
l Nyní máte i možnost vlastního
zpracování dřeva.
K tomu nám slouží pila v Nepomuku.
Momentální kapacita pořezu je 1200
kubíků měsíčně. V současné době plá−
nujeme další technologie, které zvýší

Kdo má zájem o dříví, tak kdy jin−
dy než nyní si ho koupit. Cena
dřeva je někde na 25 až 30 % cen
před rokem 2017. Těží se skoro
dvojnásobně oproti minulým ro−
kům. Dříví prodáváme po celé Evropě,
dále na Balkán – Bosna, Hercegovina a
zprostředkovaně i do Číny. Dřevo pro−
dáváme i soukromníkům včetně dopra−
vy. Jsme schopni jim dřevo přivézt až
domů.
l Mám takový dojem, že přijde do−
ba, kdy uvidíme les pouze na foto−
grafii.

Nakládku a dopravu dříví zajišťujeme vlastními kamiony po celé ČR.
kapacitu pořezu až o 100 %. Dřevo ur−
čené k pořezu nakupujeme pro pilu
v okolí 60 kilometrů, to znamená z Kla−
tovska, Horažďovicka, Strakonicka,
Plzně−jihu. Jsme schopni nabídnout
veškerý sortiment pilařských výrobků
– jako jsou například prkna, fošny, hra−
noly, latě, stavební řezivo, štěpku, kůru,
piliny. Nově jsme rozjeli výrobu kůlů na
oplocenky se špičkou, a to buď kulaté
nebo hranaté, které impregnujeme, aby
v zemi vydržely delší dobu.
l Dřevo je asi v současné době do−
brý prodejní artikl?

To s vámi nemohu souhlasit. Proto,
aby k tomu nedošlo, nabízí naše firma
komplexní služby. Od vysazení až po
těžbu a opětné zalesnění. Našim klien−
tům říkáme, nechte to na nás, máme
velké zkušenosti. Výhody takové
spolupráce jsou jednoznačné. Pružně
a rychle vyřešíme přání klienta, vyso−
ká kvalita našich služeb je za nízké ce−
ny. Při dlouholeté spolupráci mají naši
klienti slevy, dále jim nabízíme výkup
dřeva za co nejvyšší ceny a platíme
ihned. Totéž je i u výkupu lesních po−
zemků.
(re)
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Pozvánka: DOBRÝ, AŽ VELMI DOBRÝ VEČER
Obecně prospěšná společnost Úhlava, Rotary club Klatovy ve spolupráci
s Městskou knihovnou Klatovy vás zvou na besedu z cyklů pořadů DOBRÝ,
AŽ VELMI DOBRÝ VEČER.

Hostem je spisovatel a šumavský patriot Emil Kintzl
a povídat se bude o Šumavě.
Setkání s Emilem Kintzlem se koná ve středu 25. března 2020 od 18:00
hodin v Refektáři jezuitské koleje v Klatovech (Balbínova 59). Pořadatelé co
nejsrdečněji zvou širokou veřejnost. Vstup volný.
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Pozvánka: Sokolské loutkové
divadlo v Sušici slaví 100 let
Vážený příteli loutkového divadla v Sušici. V rámci
oslav stoletého výročí založení našeho divadélka si vás
dovoluji pozvat na
SLAVNOSTNÍ VZPOMÍNKOVÝ VEČER.
Uskuteční se v pátek 13. března 2020 od 17:00 hodin
v Husově sále Sokolovny v Sušici.
Bohumil Krutiš – principál
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SOŠ a SOU Sušice má mistry Evropy
Dne 4. 2. 2020 se konalo
v Bratislavě MISTROVSTVÍ EV−
ROPY soutěže KORUNA KREA−
TIVITY – OPEN INTERNATIO−
NAL CHAMPIONSHIP OF EU−
ROPE CROWN OF CREATIVITY
2020 pod záštitou Asociace Fi−
sy, působící jako odborná aso−
ciace středních odborných
škol a středních odborných
učilišť v kadeřnickém a vizá−
žistickém oboru.
Do evropského finále s tématem
SCIENCE FICTION SHOW získalo
postup na základě výsledků
v předchozích soutěžích, které se
uskutečnily v Bratislavě, Sušici,
Domažlicích a Prostějově, šedesát
žáků z 28 českých a slovenských
škol.
Ze SOŠ a SOU Sušice se na Mis−
trovství Evropy kvalifikovali čtyři
žáci oboru vzdělání Kadeřník v ně−
kolika kategoriích a s velkým
úspěchem reprezentovali nejen
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svoji školu, ale i město Sušice
a Plzeňský kraj.
Mistrem Evropy v kategorii Spo−
lečenský účes se stal Matyáš Jílek
s modelkou Andreou Frančíkovou.
Další titul Mistr Evropy v kategorii
Foukaná získala také Anna Skýpa−
lová s modelkou Sandrou Kodýt−
kovou. Eva Pešťáková s modelem
Adamem Pešťákem obsadila krás−
né 2. místo v kategorii Facepain−
ting a dále jí byla udělena cena
kreativity od člena odborné poroty
Pavla Filandra. Hodiny nácviku zú−
ročila i žákyně Eliška Kožiolová a
s modelkou Barborou Vláčilovou
se umístila v kategorii Společen−
ský účes mezi deseti nejlepšími.
Žáci oboru Kadeřník SOŠ a SOU
Sušice tak dosáhli mimořádných
výsledků v silné mezinárodní kon−
kurenci a právem jim i učitelkám
odborného výcviku patří gratulace
a velké poděkování za reprezenta−
ci školy.
(pi)
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Odpovídá
JUDr. Miroslav Mlčák
advokát
Dobrý den,
pokusím se Vám po−
psat situaci, ve které
se nacházím. Zemřel
mi manžel, se kterým jsem v manželství žila cca 10 let.
Můj manžel měl z prvého svého manželství dnes již dospě−
lou dceru. V mém případě se jednalo o prvé manželství.
Naše manželství, zejména s ohledem na náš oboustranně
vyšší věk, již zůstalo bezdětné. V posledních letech se
manžel se svou dcerou nestýkal, neudržoval s ní, pokud vím, ani jinak
žádný kontakt. S manželem jsme se před několika lety společně do−
hodli, že sepíšeme každý vlastnoruční závěť a odkážeme v nich pro
případ smrti každý veškerý svůj nemovitý i movitý majetek druhému
z nás. To jsme také udělali a závěti uschovali u nás doma.
Až nyní, tedy po úmrtí manžela, jsem se od jeho dcery po pohřbu do−
zvěděla, že můj manžel u notáře údajně sepsal (časově by to mělo
být po sepsání té vlastnoruční závěti) zcela novou závěť. Podle závěti
sepsané u notáře odkázal manžel veškerý jeho majetek, který nabyl
do doby uzavření našeho manželství, toliko své dceři a majetek naby−
tý v době uzavření manželství mně. Závěť jsem ještě neviděla, k notá−
ři na dědické jednání jsem zatím pozvána nebyla.
O tomto jsem opravdu nic nevěděla. Pokud je to, co mi jeho dcera
sdělila, pravda, tak vůbec netuším, proč manžel svou závěť změnil,
nepovažuji to za spravedlivé, neboť jeho dcera o něj v posledních
dnech nejevila vůbec zájem a veškerou starost, zejména pak před je−
ho smrtí, jsem převzala na sebe. Chtěla bych v takovém případě zá−
věť napadnout a požadovat z majetku manžela nabytého před man−
želstvím svůj zákonný podíl, na který mám jako jeho manželka nárok.
Jak bych měla postupovat?
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Vážená paní,
jestliže se situace, kterou mi
v dotaze popisujete, ukáže jako
pravdivá, pak Vás zřejmě zkla−
mu. Vaše šance cokoliv na řád−
ně sepsané závěti ve formě no−
tářského zápisu, respektive na
právních důsledcích spojených
se sepsáním takové závěti,
jsou v praxi nulové.
Závěť, která byla pořízena jako
časově poslední před smrtí Va−
šeho manžela (tj. časově nej−
mladší), ruší závěť časově star−
ší. Pokud tedy Váš manžel
v nové závěti sepsané u notáře změnil
svoji poslední vůli a veškerý majetek
nabytý do svého výlučného vlastnictví
(před manželstvím s Vámi) odkázal své
dceři (namísto Vám, jak bylo učiněno
ve vlastnoruční, časově starší závěti),
pak platí jeho poslední vůle obsažená
v závěti sepsané u notáře.
Zpochybňovat platnost závěti sepsané
u notáře je značně obtížné, ne−li podle
mého vyloučené. Předpokládám, že
veškeré formální náležitosti závěť mít
bude a jediné, co by se dalo teoreticky
zpochybňovat, je to, zda v době sepsá−
ní takové závěti byl k tomuto z hlediska
svého zdravotního stavu způsobilý.
Z lidského hlediska dokáži pochopit
Vaše rozhořčení nad vzniklou situací,
důvody, proč Váš manžel jednal tak, jak
v dotaze popisujete, samozřejmě ne−
znám, toto byste opravdu spíše měla

vědět Vy. Pro právní posouzení věci
však jeho pohnutky, důvody, proč tak
učinil, nejsou podstatné. Významné ne−
ní ani to, že se s dcerou, jak píšete,
manžel v posledních letech nestýkal a
neudržoval s ní ani jinak žádný kontakt.
Pokud dcera nebyla manželem vydědě−
na (k tomu jsou nutné poměrně přísné
zákonné důvody), pak je nadále neopo−
menutelným dědicem.
Je nutné si uvědomit, že Vy, jako
manželka, nejste tzv. neopomenutel−
ným dědicem, na rozdíl od manželovy
dcery, a proto Vám není ze zákona dá−
no právo domoci se změny (Vy tedy
můžete být v závěti platně pro případ
smrti z dědění jeho výlučného majetku
opomenuta).
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Novopečený sedmdesátník dirigent František Kubaň z Klatov přiznává:

Život bez hudby si nedovedu představit
Jak jste se vůbec dostal k hudbě?
Dechový orchestr mladých vznikl v roce 1969. Založil ho učitel (tenkrát
Bylo to přání rodičů, hlavně tatínka,
ještě Lidové školy umění Josefa Kličky v Klatovech) Pavel Czayczyk, který
který se chtěl učit hrát na harmoni−
ho sestavil ze žáků školy. Nesl název Dechový orchestr mladých. František
ku. Protože doma neměli zase tolik
Kubaň se k dirigentskému pultu v orchestru postavil v roce 1977 a zůstal
peněz, aby si mohl splnit svůj chla−
mu věrný dodnes. Ve školním roce 2013 / 2014 byl orchestr přejmenován
pecký sen, tak to chtěl umožnit
na jeho počest na KuFr (orchestr Kubaně Františka).
mně. V roce 1963 jsem začal chodit
František Kubaň se nesmazatelně zapsal do hudební historie Klatovska.
v Plánici panu učiteli Veitovi na har−
K jeho 70. narozeninám mu přejeme hodně zdraví, pohody, radosti a
moniku.
mnoho nezapomenutelných muzikantských zážitků.
Proč jste harmoniku vyměnil za po−
zoun?
To bylo tak. Když jsem začal studo− to bylo úžasné, protože do Amátky jsem dva roky hrál na pozoun. Tady
val na klatovském gymnáziu, měl šli lidé se vztahem k hudbě a téměř jsem spřádal další plány. Rozhodl
jsem už tři roky hry na harmoniku. všichni hráli na nějaký hudební ná− jsem se pro studium hry na pozoun
Nastoupil jsem do Lidové školy umě− stroj. Byli tam vynikající muzikanti. na Konzervatoři v Plzni. Po jejím ab−
ní v Klatovech k panu učiteli Valečko− Tam jsem dostal další odborné i hu− solvování jsem se stal členem Sym−
vi. Chtěl jsem si vybrat trumpetu, dební vzdělání. Ohromnou školou fonického orchestru Českého rozhla−
protože na ni hráli
su Plzeň, kde
moji kamarádi,
jsem působil 18
ale pan učitel mi
let.
řekl – máme má−
Ale na Klatovy
lo pozounistů – a
jste nikdy neza−
dal mi do ruky ta−
pomněl?
kový starší trom−
Ani minutu. Hu−
bon a povzbudil
dební duší jsem
slovy, že v životě
byl stále v Klato−
s ním budu mít
vech. Od roku
uplatnění. Musím
1974 jsem začal
přiznat, že měl
učit na pobočce
stoprocentní
ZUŠ v Plánici a
pravdu. Už na
po třech letech
gymplu jsem měl
jsem přešel do
malý orchestr.
Klatov, kde jsem
Úroveň nic moc, Dirigent František Kubaň s orchestrem KuFr při vystoupení v Klatovech.
převzal Dechový
ale měli jsme s kamarády chuť dělat pro mě byla hra ve Velkém decho− orchestr mladých.
muziku.
vém orchestru Amati Kraslice.
Mají mladí takovou touhu po hudbě,
Neměl jste takové nutkání po gym− Ale v té době v sedmdesátých le− jako byla u vás?
náziu s hudbou skončit?
tech minulého století jste se ne− Musím říci, že na pozouny, lesní rohy
Naopak. Stále jsem v sobě cítil, že té mohl vyhnout vojně?
nebo tuby se moc nehrnou, ale když
muziky mám stále málo, a tak jsem V životě musí mít člověk také občas zase vidí a slyší, jak takový orchestr
se přihlásil na nástavbu v oboru hu− štěstí a to jsem měl. Dostal jsem se hraje, tak jejich touha po muzice do−
dební nástrojař v Amati Kraslice. Tam k Vojenské hudbě do Klatov, kde stává úplně jiný rozměr. Snažím se
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Dirigent a učitel na žesťové nástroje
Základní umělecké školy Josefa Klič−
ky v Klatovech František Kubaň.
zařazovat repertoár, který je jim blíz−
ký, jako jsou muzikálové a filmové
melodie. Mile mě také překvapuje, že
je dovede uchvátit i vážná hudba.
Jaké může mít přání novopečený
sedmdesátník?
Protože můj celý život je spjatý
s hudbou a výchovou mladých muzi−
kantů, je mým přáním, aby z mého
65 členného souboru jich co nejvíce
pokračovalo v hudbě dál, objevovali
její krásu a rozdávali lidem radost,
pohodu a klid v duši, což hudba umí.
Osobní přínos muzikanta se nedá na−
hradit žádným počítačem. Nemyslím
si, že dělám nějak zvlášť výjimečnou
činnost. Podobných dirigentů, jako
jsem já, je v republice spousta. (re)
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Jak úspěšní jsou studenti z Plzeňského kraje
v mezinárodních soutěžích ?
Nejúspěšnější reprezentantkou ve
školních postupových soutěžích
v celé historii Plzeňského kraje je
jednoznačně Miroslava Novoveská
z Masarykova gymnázia v Plzni.
Z Mezinárodní chemické olympiády
(ICHO) dovezla hned tři cenné kovy.
V roce 2018 získala zlatou medaili.
O rok později (2019) vyhrála ve Fran−
cii stříbrnou medaili a v roce 2017 pak
získala v Thajsku bronz. Do sbírky
cenných kovů přidala ještě stříbrnou
medaili z Přírodovědné olympiády ze−
mí EU (EUSO), Mirka zde řešila che−
mickou část této týmové soutěže. Mi−
roslava Novoveská byla účastnicí
Chemického a Dějepisného kempu
konaných v rámci projektu Podpora
talentovaných žáků v Plzeňském kraji.
Momentálně studuje chemii na Uni−
verzitě v Cambridge.
Vojtěch Nováček z Gymnázia, Plzeň,
Mikulášské nám. 23 získal ve školním
roce 2018/2019 na Mezinárodní geo−
grafické olympiádě (iGeo) konané
v Hong Kongu bronzovou medaili.
Úspěšným byl také žák Gymnázia J.
Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323,
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Pavel Kůs, který přivezl ocenění
z Mezinárodní olympiády v astronomii
a astrofyzice (IOAA), a to v letech
2015 (Indonésie) a 2016 (Indie).
Žák Gymnázia Jaroslava Vrchlic−
kého, Klatovy, Národních mučedníků
347, Jan Soukup, přivezl v roce 2015
čestné uznání z Mezinárodní matema−
tické olympiády konané v Thajsku.
Nejúspěšnějším žákem šk. roku
2013/2014 byl Martin Hora z Gymná−

zia, Plzeň, Miku−
lášské nám. 23,
který
přivezl
bronzovou me−
daili z Mezinárodní matematické olym−
piády konané v jihoafrickém Kapském
Městě a stříbro ze Středoevropské
olympiády v informatice z Chorvatska.
Nejvýraznější úspěch ve šk. roce
2012/2013 zaznamenal David Hruš−
ka, žák Gymnázia, Plzeň, Mikuláš−
ské nám. 23, který získal čestné
uznání na Mezinárodní matematické
olympiádě v Kolumbii a bronzovou
medaili na Středoevropské matema−

Mirka Noveská na slavnostním vyhlá−
šení vítězů 50. ročníku Mezinárodní
chemické olympiády v pražském Ru−
dolfinu.

Vítězům robotické soutěže poděkovala Ivana Bartošová a rektor ZČU Miroslav
Holeček

tické olympiádě ve Švýcarsku.
Obecně lze říct, že není školní rok, ve
kterém by žáci škol Plzeňského kraje
nedosáhli mezinárodního úspěchu. Re−
kordní byl rok 2011, kdy žáci získali 5
medailí z mezinárodních olympiád.
Všichni žáci museli projít sítem postu−
pových soutěží (tj. od školních kol přes
okresní, krajská až po národní), aby
mohli náš kraj a Českou republiku re−
prezentovat na mezinárodních kláních.
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sledně postoupilo 54 žáků z 19 škol.
V rámci finále řešili všichni soutěžící
závěrečný on−line test v počítačové
učebně obdobně jako ve školních ko−
lech. Na základě součtu bodů ze všech kol postoupilo
v každé z pěti kategorií pět soutěžících do posledního
ústního kola před komisi. Všichni umístění na stupních
vítězů dostali poukázky na nákup elektroniky od Plzeň−
zity v Plzni, jako je fakulta aplikovaných věd, strojní ského kraje a poukázky na jazykové kurzy Mezinárodní
a elektrotechnická...
letní jazykové školy Západočeské univerzity v Plzni.
Ano, v únoru 2020 se konal již 7. ročník této kolek− w Jaké další soutěže v nejbližší době připravujete?
tivní soutěže, kde se vzájemně utkávají týmy složené
Od března 2020 bude probíhat zbrusu nová on−line
ze 2 až 4 žáků z jedné střední
krajská soutěž v matematice
školy. Odborná porota ze zú−
mKONTEXT, která je určena
častněných 100 žáků ze 13
pro celé třídy žáků 1. ročníků
středních škol nejlépe ohod−
středních škol. Finále soutěže
notila například funkční mo−
se uskuteční 16. dubna
del výtahu, elektronickou ša−
v prostorách Západočeské
chovnici, průmyslového ro−
univerzity v Plzni.
bota nebo projekt s názvem
Žáci gymnázií se utkají 26.
„Dostupná chytrá domác−
března 2020 v soutěži Gym−
nost“.
nazista roku.
w Plzeňský kraj nepořádá
Pro žáky základních
jenom technicky zaměřené
i středních škol jsou v květnu
soutěže. V letošním roce Ivana Bartošová děkuje za reprezentaci kra− připravené hned dvě soutěžní
například opět se Západo− je za vítězství v Poháru vědy.
akce, a to 3. ročník Soutěže
českou univerzitou v Plzni
robotiky a Řemeslo má zlaté
spolupracoval na 2. ročníku on−line soutěže v po− dno, do které žáci základních a středních škol, a nově
rozumění anglickému odbornému textu „KON− i účastníci zájmového vzdělávání ze středisek volného
TEXT“...
času, přihlašují své vlastnoručně vyrobené předměty.
Tématem letošního ročníku, do něhož se přihlásilo
V červnu pak na nádvoří krajského úřadu v Plzni bu−
celkem 1707 žáků z 19 škol z Plzeňského kraje, byly de lákat prezentační akce Ručičky kraje nové zájemce
„Nové technologie“. Soutěžící byli rozděleni do 5 kate− o studium technických oborů středních škol.
gorií podle typu školy a věku. Ve středních školách Všechny informace o akcích a soutěžích Plzeňského
probíhala 4 on−line kola, kdy žáci pod dohledem učitele kraje najdete na www.plzensky−kraj.cz/podpora−
zodpovídali otázky k jednotlivým textům. Do finále ná− technickeho−vzdelavani.

Žáci kraje soupeří v technických
i jiných odborných soutěžích
w Od začátku letošního roku proběhla celá řada pre−
stižních soutěží, v nichž přední místa obsadili žáci
středních škol Plzeňského kraje. Při této příležitosti
jsme se obrátili na Ivanu Bartošovou, náměstkyni
hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu,
abychom se dozvěděli podrobnosti.
Mnoho soutěží pořádá přímo Plzeňský kraj. Řada
z nich má dlouhou historii. Ráda bych vyzdvihla sku−
tečnost, že v letošním roce jsme uspořádali první roč−
ník mezinárodní soutěže „Robo−vozítko Plzeň 2020“
s účastí studentů z pěti zemí a dvou kontinentů světa.
Přestože z dvoudenního klání vyšli jako vítězové stu−
denti z chorvatského Daruvaru, na krásném 2. místě
skončil náš tým ze Střední průmyslové školy elektro−
technické v Plzni.
Úkolem soutěžících bylo zkonstruovat robotické vo−
zítko, prezentovat ho před mezinárodní porotou v an−
glickém jazyce a projet s ním vymezenou dráhu v co
nejkratším čase. Byla jsem velmi mile překvapená,
s jakým nadšením se žáci do soutěže pustili. Velký
vliv mělo také prostředí univerzity, kam se mnoho ze
soutěžících dostalo vůbec poprvé a bylo vidět, že je to
velmi nadchlo. Doufám, že i budoucí kroky těchto na−
daných studentů budou směřovat právě ke studiu
techniky na Západočeské univerzitě v Plzni.
w Již určitou tradicí se stala Technická olympiáda Pl−
zeňského kraje, kde vedle zapojení se středních škol
spolupracují i technické fakulty Západočeské univer−
Rozhled 3/2020
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Průmyslová revoluce označována
4.0 dožene každého
Konec února je ve školství bodem,
kdy je uzavřeno podávání přihlášek
na střední školy. Ne jinak je tomu
i v naší škole – ve Středním odbor−
ném učilišti v Domažlicích a ve Sto−
dě. Žáci ze základních škol si zvolili
buď dvě školy, nebo, a to nás těší ví−
ce, jednu školu a v ní dva obory. Po−
dle výsledků přijímacího řízení si
zvolí ten správný obor pro život. Co
požadují zaměstnavatelé? Převážná
většina spolupracujících firem s na−
ší školou vyžaduje kvalitu, odbor−
nost, digitální gramotnost, mezilid−
ské dovednosti, kreativitu a kritické
myšlení. Je to logické! Průmyslová
revoluce označována 4.0 dožene
každého. Dříve nebo později.
Co naše žáky čeká od nového školní−
ho roku? Strojírenství se ubírá mílový−
mi kroky vpřed a naše škola musí to−
muto „mílaři“ neustále asistovat. Má−
me vybavení pro výuku strojírenské
výroby na vynikající úrovni, a to jak
hardwarově, tak softwarově. S 3D tis−
kárnou dovybavenou o 3D scaner se−
znamujeme žáky s dalšími možnostmi
využití nových technologií. Výuku
jsme obohatili o nová zařízení a stroje,
jako jsou gravírovací laser, univerzální
soustruh, soustruh na obrábění měk−
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Pro talentované a nadané žáky pořá−
dáme řadu odborných soutěží s re−
publikovou i mezinárodní účastí. Ta−
kovou je např. 12. ročník celostátní
odborné soutěže Kovo Junior 2020
pro obor strojní mechanik. Ve středu
kých materiálů, dvě vertikální frézky a
18. března 2020 pořádáme v prosto−
5 D CNC stroj pro řezání polystyrénu.
rách strojírenských dílen v Rohově uli−
Pořídili jsme malou laboratoř pro
ci krajské kolo soutěže. Ve dnech 7. a
mechanické zkoušky materiálů, jako
8. dubna 2020 pořádáme i celostátní
jsou pevnost v tahu, krutu, tlaku, tvr−
kolo této odborné soutěže, jež je
dosti apod. Toto jsou ty nej−
součástí Českých ručiček.
hlavnější inovace ve strojí−
Další dvě soutěže, které pořádá−
renských oborech.
me, jsou určeny žákům oborů ku−
Zkrátka není ani další tech−
chař – číšník, gastronomie. Ve
nický obor truhlář, ve kte−
středu 11. března 2020 v prosto−
rém se výuka rozšířila o no−
rách sálu Městského kulturního
vé produkční CNC obrábě−
střediska v Domažlicích pořádá−
cí centrum pro truhláře.
me již 11. ročník nadregionální
U oborů elektromechanik
soutěže ve stolničení s názvem
pro zařízení a přístroje jsme
Cestování s Hanzelkou a Zik−
výuku odborného výcviku
mundem. Od 12:00 hodin může
rozšířili o nové stroje a za−
široká veřejnost obdivovat připra−
řízení pro výuku robotiky a
vené tabule a menu. Ve čtvrtek 2.
automatizace. Od nového
dubna 2020 pořádáme v prosto−
školního roku plánujeme
rách budovy školy krajskou sou−
dvě nové moderní multi−
funkční digitální učebny Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě Mgr. Zdeňka těž pro žáky oboru kuchař – číš−
ník, gastronomie s názvem „Hr−
s interaktivními dotykovými Buršíková.
displeji, kvalitními výukovými progra− covních příležitostí pro všechny obo− nečku vař!“ na téma Vaření naslepo –
my, senzory, měřidly, 3 D modely, ro− ry, které vyučujeme jak v Domažlicích, jaro našich babiček.
botikou, virtuální a rozšířenou realitou, tak i ve Stodě. Srdečně zvu všechny Přijďte mezi nás a podpořte svojí
zájemce včetně absolventů naší školy, účastí žáky řemeslných soutěží od−
a to jak v Domažlicích, tak i ve Stodě.
Ve službových oborech neustále in− rodiče žáků a širokou veřejnost. Zís− borných dovedností! Vždyť stále platí −
ovujeme a jdeme s moderními trendy, kají informace z první ruky ohledně řemeslo má zlaté dno!
Ředitelka SOU v Domažlicích
které se vyvíjí v gastronomii, kadeř− pracovního uplatnění a velmi cenné
a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková
kontakty.
nických a kosmetických službách.
Klíč k příležitostem
– Berufsinfomeese.
Ve středu 25. března
2020 od 14:00 hodin
se v naší budově
školy Prokopa Velikého 640 v Domaž−
licích sejdou zaměstnavatelé západ−
ních Čech a východního Bavorska
s nabídkou brigád, zaměstnání. Je to
už 6. ročník nabídky studijních a pra−
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje. Poradny má v Praze i v Plzni. Položili jsme mu pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou
kresbou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě
potvrdím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na ko−
lik procent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na zá−
kladě lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je pod−
půrný prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která
jsou bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozběh−
ne do postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat
na dálku a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit.
Rozhled 3/2020

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

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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T3ŠÍME SE NA VÁS

NA NOV3 OTEVENÉ POBO#CE

V DOMAŽLICÍCH
Námƽstí Míru 47 | 226 036 408

LÉTO 2020
FIRST MINUTE
VژPRODEJI!
∞ D3TI ZDARMA
∞ SUPER SLEVY
PRO DOSP3LÉ
∞ NÍZKÁ ZÁLOHA
∞ A DALŠÍ VÝHODY!

Nabídky jsou Ʈasovƽ omezeny aژpoƮet dƽtí zdarma je limitován.
Více informací uvnitȺ prodejny nebo na www.blue-style.cz
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Ambulantní zdravotní péče
na venkově není dobrá
Podpořit dostupnost ambulantní poskytovatele na území obce.
zdravotní péče v Plzeňském kraji V případě okresů Tachov a Plzeň−
2020 chce krajský úřad částkou sever jsou z důvodu chybějící ne−
pěti milionů korun, kterou vyčlenil mocnice v těchto oblastech do
podporovaných
z
rozpočtu.
oborů zahrnuty
Snahou
je
i některé z obo−
zpřístupnit
rů specializova−
ambulantní pé−
né ambulantní
či u poskytova−
péče,“ uvedla
telů zdravotních
krajská radní pro
služeb v ma−
zdravotnictví Mi−
lých obcích na
lena Stárková.
území kraje.
Dotační pro−
„Zdravotní pé−
gram podporuje
če je v určitých
lékařské obory
oblastech zajiš−
všeobecné
těna nedosta−
praktické lékař−
tečně, anebo
ství, praktické
hrozí, že tato pé−
Milena Stárková
lékařství pro děti
če přestane být
poskytována zcela. Tento program a dorost, pediatrie či dětské lékař−
by měl podpořit projekty, jejichž cí− ství, zubní lékařství, gynekologie
lem je získat nové poskytovatele a porodnictví, ale na území okresů
zdravotních služeb primární ambu− Tachov a Plzeň−sever je to také lé−
lantní péče nebo udržet stávající kařský obor vnitřní lékařství, kar−
diologie, endokrinologie a diabeto−
logie a chirurgie.
Podpora dostupnosti ambulantní
zdravotní péče v obcích se týká
malých obcí do 6 000 obyvatel,
které vlastní prostory sloužící jako
ordinace lékaře v dotčených obo−
rech, ale i pro obce, které chtějí
takové prostory pořídit. Dotace je
určena na zajištění prostor pro or−
dinaci a pořízení přístrojového či
dalšího vybavení.
„Druhou možností je pak pod−
pora pro poskytovatele zdravot−
ních služeb, tedy pro lékaře
v dotčených oborech, kteří působí
v ordinacích v malých obcích.
Dotace je určena na pořízení
přístrojového či dalšího vybavení.
Tady je vyčleněna částka jednoho
milionu korun, přičemž se počítá
s 50 % spoluúčastí. Důležité je ta−
ké říci, že pokud lékař získá dotaci
do 300 tisíc korun, musí poskyto−
vat zdravotní péči nejméně tři ro−
ky, jestliže bude částka přesaho−
vat 300 tisíc, doba udržitelnosti se
prodlužuje na pět let,“ upřesnila
radní Stárková.
Lhůta pro podání žádostí je sta−
novena na dobu od 3. do 17. dub−
na 2020.
Rozhled 3/2020

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

pro školní rok 2020/2021:
1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše−
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
maturitní zkouškou.
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi−
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá−
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi−
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium
– výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Uchazeči musí předložit maturitní
vysvědčení ze střední školy. Studium je zakončeno maturitní zkouškou
z odborných předmětů.
Regionální měsíčník rozšiřovaný zdarma do
domácností okresů Klatovy a Domažlice.
Vydává Vogel Medien International, s.r.o.,
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 KLATOVY
Zakladatel Ing. Richard Vogel, jednatel Mgr. Josef Šesták – 376 360 316, 732 906 269,
šéfredaktor Karel Bárta – 376 360 313, 604 158 530, email: sefredaktor.rozhled@
tiscali.cz, sekretariát, inzerce Anna Aschenbrennerová – 605 788 005, 376 360 311,
email: inzerce@vmi−rozhled.cz, grafik Pavel Martiš – 376 360 314
Plošnou reklamu zajišují smluvní poradci: Slavomír Jonáš – 602 355 665, e−mail:
s.jonas@vmi−rozhled.cz; Romana Merglová – 603 163 061

Předškolní a mimoškolní pedagogika – čtyřleté dálkové studium
– výuka probíhá 2 soboty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní
zkouškou.

POZOR NOVINKA
1. 10. 2019 zahajuje vzdělávání Konzultační středisko
Vysoké školy Uherské Hradiště ve Staňkově.
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.
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spoj.: 376 360 311, 605 788 005, 603 114 265 fax: 376 360 312
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Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav

Brázda odpovídá na otázky čtenářů
Pane Brázdo, svět zasáhl vir ko−
ronavirus. Máme se v blízké
budoucnosti obávat dalších
virů, které nás budou po−
stupně ničit?
Už před dvaceti lety jsem
předpověděl, že věk do−
žití budou negativně
ovlivňovat infekce, které
budou mutovat a dušev−
ní poruchy. Na oboje
existuje řešení. Na infek−
ce je třeba posilovat imu−
nitní systém mými známými
způsoby – akupresuru (zá−
pěstí na zápěstí) 2x týdně, držet
20 minut, chodit na masáže páteře
aspoň jednou za půl roku, užívat preventiv−
ně vitamíny a minerály, které ze stravy nepřij−
meme. Jsou to zejména: B, C, Rutin, Křemík,
Hořčík, Vápník, Fosfor, Zinek, Selen, Jod, Ko−
enzym Q10, Beta−glukany. Na drobné infek−
ce je nutné užívat přírodní antibiotika jako na−
příklad Oregano a Štětka lesní.
Jako prevence na problémy s psychikou je
potřeba najít rovnováhu mezi prací a odpo−
činkem, zdravě se stravovat, mít dostatek po−
hybu, žít ve správném prostředí se správným
partnerem a dělat tu správnou práci.
Velká Británie opustila Evropskou unii. Byl
to pro ni dobrý nebo špatný krok?
Podle mne to byl správný krok, který své po−
zitivní výsledky nepřinese ihned, ale do tří let
už je uvidíme všichni.
Mezi lidmi stoupá arogance a nenávist.
Kdy to skončí a lidé se začnou opět cho−
vat k sobě normálně a budou se vzájemně
respektovat?
Všechno souvisí se vším. Když někomu na−
dáváme, je dobré si uvědomit, že mluvíme
o sobě. Druhé změníme, jen když změníme
sebe. Každý by měl proto začít dělat pořádek
u sebe. Svět nezměníme, druhé nezměníme.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600,
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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Proto nemá smysl vydávat energii
na to, co změnit nemůžeme. Je
dobré se přestat starat o to,
co druzí. Potom to bude do−
bré a můžeme být šťastní.
Musím se přiznat, že
i mně nějakou dobu trva−
lo, než jsem k tomu do−
šel. Lepší ale pozdě, ne−
žli nikdy.
Přibývá psychicky la−
bilních lidí, kteří své
problémy
řeší násil−
nými činy,
například
vraždou. Změní
se někdy tato situace,
pane Brázdo?
Situace se patrně nezmění, ale můžeme do−
cílit toho, že my mezi ně patřit nebudeme,
když se budeme řídit radami, které jsem

uvedl v předešlých odpovědích. A k tomu to
hlavní: „Odpustit, neočekávat, nelpět“.
Rádi bychom od vás, pane Brázdo, slyšeli
radostnou pozitivní věštbu. Existuje vůbec
nějaká?
Radost, pohodu, zdraví můžeme mít, ale
podmínkou je mít schopnost být šťastný. A to
každý neumí, resp. není to každému dáno
osudem. V takovém případě je nutné to změ−
nit. I na to mám radu.
Zhmotňovat myšlenku
(přeprogramovat
špatný
program
v podvědomí) lze jen
v poledne, opakovat 12x
po sobě, 12 dní, tři až
sedm dní po sobě a dát
zhmotnění myšlenky maxi−
mum energie. A to jde jen na
správném místě, jako je například kostel,
chrám, les, voda.
Stanislav Brázda

Mám žárlivého manžela, který nemá jediný důvod mě podezírat. Přesto
jeho žárlivost se stále stupňuje. Například jdu se osprchovat a už je pro−
blém. Zasměju se s přáteli, které jsou i jeho přáteli a opět žárlí. Dříve
jsem u něho žárlivost nepociťovala. Můžete mi poradit, pane Brázdo?
Žárlivost je téma, které se tyká mnoha lidi. Je dobré si připomenout takových
pět zásadních důvodů žárlivosti.
1. Partner dává důvod k žárlivosti svým chováním.
2. Žárlivec je sám nevěrný a myslí si, že partner dělá to samé, co dělá on sám.
3. Když si žárlivec nevěří a mysli si, že by jeho partner mohl mít někoho lepšího,
či chce odejít.
4. Když chce žárlivec sám odejit ze vztahu a schválně dělá dusno, hledá důvod
k rozchodu.
5. Žárlivec může být duševně nemocný.
Důvodů může být více, ale pro jednoduchost jsem vybral ty zásadní.
Pokud chcete vědět, která varianta je ta správná, dejte žárlivci test s otázkou:
Jaká čísla tě napadnou z čísel 1–5, když se ptám na náš vztah?
Čísla odpovědí odpovídají číslům ve variantách v textu.
Pokud chcete otestovat, zda je partner/ka žárlivý/á, můžete zkusit další test:
Otázka na žárlivce zní: „Jaké tě napadne písmeno z písmen A, B, C, D, E, když
se ptám na náš vztah?“
Odpovědi: A = Není žárlivý. B = Občas o tom přemýšlí. C =Žárlivost už hraje roli ve vztahu a občas to vybuchne.
D = Žárlivost přestává být pod kontrolou. E =Žárlivý je nad únosnou mez, buď ať se jde léčit, nebo je lepší odejít.
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NOVINKA
189 Kč

NOVINKA
1 ks od 89 Kč
1 pár samec SUPERCENA
+ samice od 188 Kč

Réva SUPERNOVA

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ

vynikající extra sladká stolní
odrůda bez semen, velmi
odolná i do vyšších poloh.

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

89 Kč

69 Kč

149 Kč

OBŘÍ KANADSKÁ
BORŮVKA

ČERVENÝ RYBÍZ JONK−
HEER

OBŘÍ IBIŠEK JAZBER−
RY JAM

jediná opravdová borůvka pro
Vaši zahradu, je velmi odolná
a bohatě plodící.

keřový, velmi raný
s vynikajícími plody na přímý
konzum i zpracování.

neuvěřitelně veliké květy září
do dálky, plně mrazuvzdorný,
kvete již první rok.

69 Kč

99 Kč

99 Kč

Balení 12 ks
od 139 Kč

MARANELL® –

ZIMOLEZ KAMČATSKÝ
„WOJTEK“

MALINÍK
GOLDEN EVEREST –

JAHODY
STÁLEPLODÍCÍ

stáleplodící – vynikající žlutá
odrůda, plodící celé léto,
velmi odolný.

od června až do zimy
opakovaně přinášejí záplavu
chutných plodů.

SUPERPŘEVISLÝ JAHODNÍK,
který neúnavně plodí až do
zimy, nejlahodnější jahody
jaké si jen umíte představit.

velkoplodá a velmi úrodná
odrůda s chutí borůvek, zraje
již koncem května !!!

SUPERCENA

69 Kč

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

NOVINKA
59 Kč

129 Kč

JAHODY VELKOPLODÉ

MEDVĚDÍ ČESNEK

RÉVA RED GLOBE

MALINÍK MARASTAR

RŮŽE

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

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

velmi odolná a úrodná odrůda,
velké hrozny s obřími a velmi
sladkými bobulemi.

stáleplodící maliník s velikými
a velmi sladkými plody,
odolný do všech oblastí.

velkokvěté, polyantky i pnoucí
v nádherné barevné škále,
vybírejte z desítek odrůd.

Balení 12 ks
od 89 Kč

99 Kč

od 79 Kč

NOVINKA
Balení 10 ks
149 Kč

99 Kč

149 Kč

SIBIŘSKÝ JILM

PEPINO VIOLET
exkluzivní odrůda s lahodnými
fialovými plody,
má trochu menší vzrůst,
ale je velmi úrodné.

VELKOPLODÁ LÍSKA
WEBBOVA

BELAMCANDA – ANGÍ−
NOVNÍK

OSKERUŠE VELKOPLODÁ

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

odrůda s velikými plody
a vysokou plodností,
zraje v září.

tradiční a velmi účinná čínská
léčivka, lze pěstovat v bytě
i na zahradě.

velkoplodá odrůda vhodná
k pálení i k jídlu.

Zasíláme i na dobírku poštou. Ovocné stromky se expe−
dují samostatně. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme
barevný katalog a katalog návodů na pěstování.
Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice
Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod.
Rozhled 3/2020

49 Kč

Objednávky přijímáme telefonicky nebo přes e−shop.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209,
514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225, 601534767

e–shop:
www.zahradnictvikruh.cz

199 Kč

– SOSSENHEIMER RIESEN

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

OD NÁS TO ROSTE
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Nejúspěšnější sportovec
roku 2019 okresu Klatovy
Již tradičně na začátku roku vyhlašu−
je Pošumavské sportovní sdružení
okresu Klatovy pod záštitou starosty
města Klatovy Mgr. Rudolfa Salvetra
a ve spolupráci s agenturou SPORT
ACTION s.r.o. výsledky ankety o nej−
úspěšnější sportovce, kolektivy, tre−
néry a rozhodčí roku okresu Klatovy.
V letošním roce se vyhlášení této an−
kety a předávání ocenění konalo 6.
února ve spolupráci se Stálou diva−
delní scénou Klatovy v divadle. Oce−
něné sportovce vybírala odborná ko−
mise z nominací, které mohla podá−
vat široká veřejnost do konce loňské−
ho roku.

Mládež – jednotlivci
1. Antonie GALUŠKOVÁ – 18 let, Klub
vodních sportů Sušice, kanoistika
2. Nicole ZEMANOVÁ – 14 let, TJ
Sport. areál Špičák, sjezdové lyžování
3. Filip LAGRON – 17 let, Hammers
Gym, kickbox
4. Tomáš HURDZAN – 18 let, Šachklub
TJ Sokol Klatovy, šachy
5. Zdeněk KREJČIŘÍK – 18 let, SK Kla−
tovy 1898, fotbal
6. Nikola HODLOVÁ – 14 let, Cyklos−
port Pitstop.cz, horská kola
7. Andrea HNOJSKÁ – 16 let, Klub
stolního tenisu Klatovy, stolní tenis
8. Jaroslav JIŘÍK – 17 let, SPORT
CLUB Klatovy, florbal
9. Lukáš JANOUŠEK – 15 let, LTK Kla−
tovy, tenis
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8. Radek KOHOUT – 19 let, BK Klato−
vy, basketbal

Dospělí – družstvo
1. družstvo žen – Klub stolního tenisu
Klatovy

Úspěšný trenér
1. Vladislav GALUŠKA – 54 let, Klub
vodních sportů Sušice, kanoistika
2. Ladislav SMÁHA ml. – BK Klatovy,
basketbal
3. Václav ŠELMÁT – 42 let, Atletika
Klatovy, atletika
4. Pavel HUBÁČEK – TJ Sušice, fotbal
5. Pavel ČUBAN – 31 let, HC Klatovy,
hokej

Rozhodčí
Jan CIHLÁŘ – TJ Sokol Pačejov, fotbal
Martin TVRDÍK – 34 let, lední hokej
Mgr. Rudolf SALVETR ml. – 32 let, BK
Klatovy, basketbal

Síň slávy
Emil KINTZL (86 let), Kašperské Hory
Vítězné družstvo v kategorii mládež – družstvo dorostu Šachklubu TJ Sokol Kla−
tovy, mistři ČR 2019. Ocenění převzal (zprava) vedoucí družstva Milan Fürba−
cher a dva z členů družstva Tomáš Hurdzan a Lukáš Dolanský. Na fotografii je
dále s mikrofonem moderátor slavnostního večera Radek Šilhan a v pozadí
předávající místostarosta města Klatovy Martin Kříž a místopředseda Pošu−
mavského sportovního sdružení okresu Klatovy Luboš Nový.
Foto: J. Jiřík
10. Vojtěch TOMAN – 13 let, BK Klato−
vy, basketbal
11. Karolína MACHOVÁ – 13 let, Atle−
tika Klatovy, atletika
12. Iveta BEZPALCOVÁ – 10 let, Pla−
vecký klub TJ Klatovy, plavání

Mládež – družstvo
1. družstvo dorostu Šachklub TJ Sokol
Klatovy – šachy

Dospělí – jednotlivci
1. Luboš VANKA – 20 let, Hammers−
gym, kickbox

2. Václav KOSNAR – 23 let, Ice cross
downhill
3. František DIVIŠ – SK Klatovy 1898,
fotbal
4. David ROUBAL – 21 let, HC Klatovy,
hokej
5. Jan VAŠTA – 25 let, JBR enduro te−
am z.s., motocyklové soutěže enduro
6. Vít POHANKA – 19 let, Kanoistický
klub Klatovy, kanoistika
7. Blanka PRESLOVÁ – 21 let, SK Vo−
lejbal Klatovy, volejbal

Cena Kia pro sportovce / ko−
lektiv s největším výkonnos−
tním progresem v r. 2019
Družstvo dorostenců (U 17), Sport
Club Klatovy, florbal

Cena fanoušků pro sportovce,
který získal nejvíce hlasů ve
veřejném hlasování na webu
https://www.nejuspesnejsis−
portovecroku.cz/
Karolína MACHOVÁ – 13 let, Atletika
Klatovy, atletika
Podrobné informace k oceněným spor−
tovcům i kolektivům najdete na webo−
vých stránkách Pošumavského spor−
tovního sdružení okresu Klatovy
www.pssklatovy.cz.
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Křest knihy Karla Klostermanna „Skláři“ v novém
kabátě a duchu přeshraniční spolupráce dnešní doby
V jihočeském městě Strakonice
proběhlo setkání dvou spolků, a to
českého ze Srní „Karel Kloster−
mann – spisovatel Šumavy“ a ba−
vorského z Grafenau „Karl Klos−
termann – Dichter des Böhmer−
waldes“. Odehrálo se v blízkosti
řeky Otavy, kterou slavný spisova−
tel tolik miloval a to v Měšťan−
ském pivovaru Dudák ve Strako−
nicích.
Křest knihy Skláři, kterou její autor
Karel Klostermann napsal v roce
1896 v původním názvu Majitelé
huti, byl českou stranou spolku vy−
dán v těchto dnech pod edičním
vedením Ing. Petra Kuncla a prove−
dených úprav Tiborem Vargou
i Evou Waldmannovou. Vydávaná
kniha je zdařile doplněna ilustrace−
mi mladičké Zuzany Jandové v du−
chu moderní doby, aby oslovila zej−
ména mladé čtenáře.
Vstupního slova křtu se ujal tiskový
mluvčí Pavel Pechoušek, který při−
vítal předsedy obou spolků Václava
Sklenáře a Williho Stegera. Poté
mezi hosty křtu přišel sám „Karel
Klostermann,“ jenž pozvánku do−
Rozhled 3/2020

stal ze spisovatelského nebe od
Pána nejvyššího, aby nás svou pří−
tomností potěšil slovy:
„Milí drazí, přišel jsem mezi vás,
vždyť nemohl jsem si nechat ujít tu−
to výjimečnou příležitost křtu mé

knihy, přesně v den mých 172 na−
rozenin…“ (Karel Klostermann –
13. 2. 1848 – 16. 7. 1923).
Za nevšední umělecký výkon patří
slova uznání a díků aktérovi zpo−
dobnění Karla Klostermanna, všu−

Křest knihy Karla Klostermanna Skláři. Zleva v první řadě: Tibor Varga, Zuza−
na Jandová, Eva Waldmannová, v zadní řadě, opět zleva – sládek pivovaru
Vlastimil Matej, Ing. Petr Kuncl, Ossi Heidel, předseda českého spolku
Václav Sklenář, vedle Emil Kintzl (alias Karel Klostermann), předseda
německé sekce Willi Steger a Christa Steger.

de přítomného nestora Šumavy
Emila Kintzla. Emile, dík! Samo−
zřejmě, že se křtilo Klostermanovo
dílo pivem Klostermann. Těch, ko−
mu přísluší poděkování, by se na−
šlo jistě mnohem víc. Svou přítom−
ností stvrdil význam tohoto dne
i ředitel Městského pivovaru Du−
dák, pan Dušan Krankus a místo−
starosta města Strakonice, Ing.
Rudolf Oberfalcer.
Karel Klostermann čerpal svůj ná−
mět mezi skláři na dnes zaniklé
Hůrce, kde stával i kostel svatého
Vincence vybudovaný r. 1732. Ve
zdejší hrobce byla uložena těla ve
skleněných rakvích rodiny Hafen−
brädlů a Abélů a také lékaře Josefa
Klostermanna, otce autora.
Slavnostní křest tak naplnil vzá−
jemná předsevzetí, která si před
dvaceti lety slíbily český a bavor−
ský spolek přátel Karla Klosterman−
na. Zvolna se tak naplňuje odkaz pí−
seckého přítele Karla Klosterman−
na, básníka Adolfa Heyduka: Karel
Klostermann se stal apoštolem
smíření mezi Čechy a Němci.
Karel Fořt
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KLATOVY
Kino Šumava
4.3. v 17 h – PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST –
ČR/Slovensko, od 15 let,romantický
4.3. ve 20 h – JOKER – USA, od 15 let
5.3. v 17 h – JUDY – USA
5.3. ve 20 h – NEVIDITELNÝ – USA, od 15
let, horor
6.3. v 17 h – V SÍTI – ČR, od 15 let, doku−
ment věnující se zneužívání dětí na internetu
6.3. ve 20 h – PARAZIT – J. Korea, od 15
let, černá komedie, vítěz letošních Oscarů
7.3. v 17 h – LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 –
USA, dabing
7.3. ve 20 h – KRÁLÍČEK JOJO – ČR/Nový
Zéland, satirická komedie
8.3. v 17 h – FRČÍME (3D) – USA, dabing,
animovaný
8.3. ve 20 h – CHLAP NA STŘÍDAČKU –
ČR, komedie
9.3. v 17 h – PARAZIT – Jižní Korea, od 15
9.3. ve 20 h – V SÍTI – ČR, od 15 let
10.3. v 17 h – NEVIDITELNÝ – USA, od 15
let, horor
10.3. ve 20 h – LE MANS 66 – USA
11.3. v 17 h – KRÁLÍČEK JOJO – ČR/Nový
Zéland, satirická komedie
11.3. ve 20 h – BIRDS OF PREY (PODIVU−
HODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN) –
USA, dabing, od 15 let
12.3. v 17 h – 11 BAREV PTÁČETE – ČR,
dokument
12.3. ve 20 h – 3BOBULE – ČR, komedie
13.3. v 17 h – CESTA ZA ŽIVOU VODOU –
Norsko, dabing, fantasy pohádka
13.3. ve 20 h – BLOODSHOT – USA, akční,
podle komiksu
14.3. v 17 h – FRČÍME – USA, dabing, ani−
movaný
14.3. ve 20 h – 3BOBULE – ČR
15.3. v 17 h – TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY
VE STŘEHU – Kanada, dabing, animovaná
pohádka
15.3. ve 20 h – 3BOBULE – ČR
16.3. v 17 h – PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽ−
TÍKA – ČR, krimikomedie
16.3. ve 20 h – 3BOBULE – ČR
17.3. v 17 h – CHLAP NA STŘÍDAČKU
17.3. ve 20 h – NEVIDITELNÝ – USA, od
15 let
18.3. v 17 h – BLOODSHOT – USA
18.3. ve 20 h – FILMOVÝ KLUB: IXCANUL
– Guatemala, od 15 let, drama
19.3. v 17 h – 3BOBULE – ČR
19.3. ve 20 h – 11 BAREV PTÁČETE – ČR,
dokument
20.3. v 17 h – ZAPOMENUTÝ PRINC –
Francie, dabing, rodinná komedie
20.3. ve 20 h – PROXIMA – Francie, drama
o astronautce
21.3. v 17 h – PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČA−
SE – ČR, fantasy pohádka.
21.3. ve 20 h – TICHÉ MÍSTO 2 – USA, sci−
fi thriller
22.3. v 17 h – LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACE−
NÝ POKLAD – USA, dabing, animovaný
22.3. ve 20 h – CHLAP NA STŘÍDAČKU
23.3. v 17 h – RICHARD JEWELL – USA,
drama, Nový film Clinta Eastwooda
23.3. ve 20 h – VLASTNÍCI – ČR, komedie
24.3. v 17 h – PROXIMA – Francie
24.3. ve 20 h – 1917 – USA, od 15 let, vá−
lečný
25.3 v 17 h – ŽENSKÁ NA VRCHOLU – ČR,
komedie s Annou Polívkovou
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25.3. ve 20 h – BLOODSHOT – USA
26.3. v 17 h – TICHÉ MÍSTO 2 – USA
26.3. ve 20 h – ŠARLATÁN – ČR
27.3. v 17 h – MULAN (3D) – USA, dabing
27.3. ve 20 h – ŠARLATÁN – ČR
28.3. v od 18 h – EXPEDIČNÍ KAMERA –
promítané filmy: Surf Cuba, Tieň jaguara,
Boy nomad, Sary Jaz, B7 – 95 kilometrů,
které ti změní život
29.3. ve 20 h – EMMA – VB, romantický
30.3. v 17 h – AFRIKOU NA PIONÝRU –
Slovensko, dokument
30.3. ve 20 h – MULAN – USA, dabing
31.3. v 17 h – EMMA – VB
31.3. ve 20 h – ŠARLATÁN – ČR
1.4. v 17 h – MULAN – USA, dabing
1.4. ve 20 h – FILMOVÝ KLUB: VYSOKÁ
DÍVKA – Rusko, od 15 let

SDS Klatovy
11.3. v 19.30 h – CESTOVATELSKÁ SHOW
ZIKMUND 100
12.3. v 19.30 h – MR. MUZIKÁL – koncert
R. Schwaba a L. Machálkové
13.3. v 19.30 h – TENOR NA ROZTRHÁNÍ
– komedie
15.3. v 15 h – INDIÁNI ZE ŠUPLÍKU – pro
děti
17.3. v 19.30 h – TURECKÁ KAVÁRNA – tři
komické detektivky
18.3. v 19.30 h – MOLIÉRE: LAKOMEC
21.3. v 19.30 h – VZPOURA NEVĚST
22.3. v 17 h a v 19.30 h – VEČERNÍ DÉČ−
KO ANEB PÍSNĚ MARIE ROTROVÉ – ZUŠ
J. Kličky a hudební sk. Sentiment
23.3. v 19.30 h – VIVE VIENNE – koncert
slavné pianistky
27.–29.3. – POEZIE NA RYNKU – postupo−
vý divadelní festival
31.3. v 19.30 h – MUZIKANTI, CO DĚLÁ−
TE… – literárně hudební pořad vzdává hold
L. Janáčkovi
2.4. v 19.30 h – VEČER FILMOVÝCH ME−
LODIÍ – koncert Symfonického orchestru
při ZUŠ J. Kličky Klatovy
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

21.3. v 17 h – VERNISÁŽ VÝSTAVY: KATE−
ŘINA ŠTENCLOVÁ – RETRO – výstava trvá
do 17.5.2020
27.3. v 18 h – DIALOGY S HISTORIÍ
S KRAJINÁŘSKÝM ARCHITEKTEM Z. SEN−
DLEREM
28.3. ve 14 h – VÝTVARNÁ DÍLNA PRO
RODIČE S DĚTMI K VÝSTAVĚ KATEŘINA
ŠTENCLOVÁ – RETRO
Kontakt – 376 312 049

Městská knihovna
11.3. v 18 h – TGM A F.X. ŠALDA – DVA
TYPY KRITICKÉHO MYŠLENÍ – refektář je−
zuitské koleje, přednáška
19.3. v 18 h – PROČ PRÁVĚ VIETNAM –
společenský sál, přednáška
24.3. v 18 h – Z−P ORCHESTRA: JARNÍ
TOUR – KLATOVY – refektář jezuitské koleje
25.3. v 18 h – DOBRÝ AŽ VELMI DOBRÝ
VEČER – refektář jezuitské koleje,
27.3. v 18 h – HEBREJSKÉ A JIDIŠ PÍSNĚ:
HUDBA A ZPĚV MEZI POSVÁTNÝM
A PROFÁNNÍM – koncert, společenský sál
Kontakt – www.knih−kt.cz

Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše
Výstavy v hlavní budově muzea:
do 24.5. 2020 – SPODÁNKY A RANOŠEN−
KY – výstava spodního prádla
do 24.5. – HYGIENA NAŠICH PŘEDKŮ
do 5.4. 2020 – RODNÝM KRAJEM – výsta−
va textilních obrazů
do 28.9. 2020 – „V“ JAKO VÍTĚZSTVÍ –
5. KVĚTEN 1945 – výstava k osvobození
Doprovodné akce k výstavám:
17.3. 2020 – 17 h – SPODÁNKY A RANO−
ŠENKY – komentovaná prohlídka výstavy
Pracovní kurz:
21. a 22.3 2020 – 9–15 h – TIFFANY VIT−
RÁŽE – jednodenní prac. kurzy pod vede−
ním Š. Kašparové; přihlášky – 376326354,
732833770, e−mail: sieberová.muzeum@
email.cz; kurzovné 650 Kč/1 den
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

MKS Klatovy
7.3. ve 20 h – X. COUNTRY BÁL – hraje
Notabene, KD
14.3. v 16 h – DECHOVKA 2020 – hrají
Amatovka, Babouci, Straňanka a Vlčovan−
ka, KD
21.3. ve 14 a v 16 h – LOUTKOVÝ SOU−
BOR BROUČEK: ZLATÉ VLASY DĚDA VŠE−
VĚDA – KD, vchod od Lidlu
21.3. ve 20 h – ČERNOBÍLEJ SVĚT: VIK−
TOR SHEEN – koncert, KD, vstup 15+
28.3. od 8 do 11.30 h – JARNÍ SBĚRATEL−
SKÁ BURZA – malý sál KD Klatovy
28.3. ve 20 h – NA STOJÁKA – LIVE –
K. Hynek, D. Čech, A. Frauenberg – KD
Kontakt – 376 370 922
www.mksklatovy.cz

JANOVICE
NAD ÚHLAVOU
Kulturní akce
10.3. v 18 h – NEJ TREKY NEPÁL – v MÚ
14.3. 14–18 h – DESKOVKY – v hale za
MÚ, hravé odpoledne pro malé i velké
18.3. v 16 h – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ –
v knihovně
20.3. v 19 h – ŠTĚPÁN RAK – koncert, ve
staré radnici
Výstava PO STOPÁCH KRÁLŮ ŠUMAVY –
v knihovně
Kontakt – 376 392 559, 702 157 349
www.knihovna−janovice.cz

HORAŽĎOVICE
Kulturní dům
7. 3. ve 20 h – PARKÁN – Retro MDŽ
12.–15. 3. – 37. ROČNÍK ZÁPADOČESKÉ
OBLASTNÍ PŘEHLÍDKY AMATÉRSKÉHO
DIVADLA
18. 3. v 19 h – VĚRA MARTINOVÁ – kon−
cert
20. 3. v 17 h – MICHAL NESVADBA: MI−
CHALOVI MAZLÍČCI
29. 3. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU:
DOUBRAVANKA
10. 4. v 20 h – BRUTUS – bigbít

DOMAŽLICE
Kulturní akce
13.3. ve 20 h – WOHNOUT: MÁME NA
MÍŇ TOUR – koncert, MKS Domažlice
20.3. ve 20 h – JELEN: PŮLNOČNÍ VLAK
2020 – koncert, MKS Domažlice
Kontakt – 379 722 631
www.idomazlice.cz

HORŠOV. TÝN
Kulturní akce
7.3. – RYBÁŘSKÝ PLES – sál hotelu Šuma−
va
16.19.3. – JARNÍ BURZA ODÍVÁNÍ – sál
MKZ
24.3. v 18 h – FILMOVÉ ZPĚTOHLEDY –
sál MKZ
27.3. v 17 h – ŠTÍSTKO A POUPĚNKA –
představení pro děti, kinosál
30.3.−2.4. – VELIKONOČNÍ VÝSTAVA – sál
MKZ
3.4. v 19 h – JE TO NÁŠ SYN – tragikome−
die, sál hotelu Šumava
4.4. – PRODLOUŽENÁ TANEČ. KURZU
PRO MLÁDEŽ – sál hotelu Šumava
10.4. – KLUBOVÝ KONCERT: SYNOVEC M.
JAGGERA A KYTARISTA C. SANTANY –
koncert

LNÁŘE
Kulturní akce

Galerie U Bílého jednorožce
do 15.3.2020 – VÝSTAVA: VLADIMÍR LE−
VORA
12.3. v 17 h – KOMENTOVANÁ PROHLÍD−
KA VÝSTAVY VLADIMÍR LEVORA
13.3. v 17 h – PŘEDNÁŠKA: M. SYBOLO−
VÁ – VILMA VRBOVÁ−KOTRBOVÁ – DO−
BRÁ DUŠE KLATOVSKÉ GALERIE

14. 3. od 20 h – ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES –
v KD
18. 3. od 8 h a 10 h – BROUK PYTLÍK – div.
představení pro děti v KD
21. 3. od 14 h – LOUČENÍ SE ZIMOU, VÍ−
TÁNÍ JARA – v Městské knihovně
26. 3. od 16 h – DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁT−
KY – pohádkové čtení pro děti v Městské
knihovně
27. 3. od 19.30 h – PAN KAPLAN MÁ TŘÍ−
DU RÁD – divadelní představení v KD
Kontakt – 376 555 646

NÝRSKO
Kulturní akce
5. 3. od 18 h – ŠKOLSKÉ SESTRY DE NOT−
RE DAME KLÁŠTER BYSTŘICE NAD
ÚHLAVOU – beseda v Městské knihovně

14.3. ve 20 h – ARAKAIN: JEKYLL&HYDE
TOUR – koncert, KD Lnáře
28.3. ve 20 h – JELEN: PŮLNOČNÍ VLAK
2020 – koncert, KD Lnáře
25.4. ve 20 h – WOHNOUT: MÁME NA
MÍŇ TOUR – koncert, KD Lnáře
Konkakt – facebook: KD LNÁŘE Offical
Rozhled 3/2020

Pátek 13. velký comeback
v klatovském divadle
Po roce se na Stálou Divadelní Scé−
nu Klatovy vrací ochotníci z Plánice
s veleúspěšnou bláznivou komedií
Tenor na roztrhání.
Tato komedie nás zavede do Cleve−
landu, kde netrpělivě očekávají příjezd
Tita Merelliho, proslulého operního
pěvce světového formátu. Tito přijede
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se svou ženou, aby v operním sále
ztvárnil roli Othella ve stejnojmenné
opeře. Mistr však není zrovna v nej−
lepší kondici, sužují ho zažívací pro−
blémy. Celé vystoupení je na spadnu−
tí. Tito po hádce se svou ženou spoly−
ká pilulky a zapije je lahví vína. Asi si
všichni dovedete představit, co to
s ním udělá! Bude se rušit
celé představení? V divadle
je 1 000 diváků, to je
50.000 dolarů! Dokáže ře−
ditel opery Saunders z této
zapeklité situace vybruslit?
Najde adekvátní náhradu
nebo snad skončí sám na
pilulkách? Jak to všechno
dopadne? Bude ředitel ope−
ry lynčován natěšeným da−
vem nebo budou zážitku
chtiví diváci spokojeni?
Přijďte se sami přesvědčit
do klatovského divadla 13.
března od 19.30. Vstupen−
ky na představení jsou již
v předprodeji SDS Klatovy.
Divadelní spolek Plánice
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HLEDÁM pána, který by pomohl
na jaře s drobnou úpravou na
zahrádce. Mzda podle dohody.
Domažlické předm., Klatovy.
Tel.: 732228696. RR 20148

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1/3+1 o min. výměře 50 m2
kdekoliv v Domažlicích. U vyšších
pater podmínkou výtah. Cena do
1,5 mil. Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309. PM
20055

PRONAJMU prodejnu v centru
Klatov, pronajmu garáž u fotbal.
hřiště, pronajmu zahradu na Mar−
kýtě za sekání trávy. Tel.:
602857551. RR 20146
PRONAJMU nezařízený byt 1+1
v Klatovech blízko centra, nově
zatepleno, nová okna + výtah,
cena dohodou, tel.: 777224953.
RR 20187
CAFÉ CHARLOTTE V Železné Ru−
dě přijme brigádně aktivní DŮ−
CHODKYNĚ na MYTÍ NÁDOBÍ a
úklid společných prostor. Nabízí−
me týden práce a týden volna,
ubytování zdarma, celoroční
provoz a výborné platové ohod−
nocení. Kontaktujte nás na tele−
fonu 725835555. RR 20085

HLEDÁM pracovníka na stavbu
oplocení na Klatovsku, Domaž−
licku. Velmi dobré platové ohod−
nocení. Nástup od 1. dubna −
brigádně i v březnu. Solidní pří−
stup. Pro bližší informace volej−
te: 733 710 319.

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 70 m2 v panelových i cih−
lových domech v Klatovech a Do−
mažlicích. Máme připraveny inve−
story (přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je dokončena v řá−
dech dnů. Možnost vyplatit zálohu
předem. Exekuce či zástavy vyře−
šíme. INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800737309.
PM 20053
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., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
20054
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PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím naší
kanceláře tisíce zájemců o proná−
jem. Úzce spolupracujeme s vel−
kými firmami, pro jejichž zaměs−
tnance hledáme čisté byty k
dlouhodobému pronájmu. Zaru−
čujeme pouze solidní klientelu, je−
jíž výběr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody energií a
klientský servis po celou dobu
nájmu je samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 20047
PRO ZAMĚSTNANCE obchodních
firem hledáme byty k pronájmu
po celém Plzeňském kraji. Nabíd−
něte nám svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební schop−
nosti a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmostí. Provi−
zi máme zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309. PM
20048

PRODÁM NÁDRŽE na vodu
– 1000 L, v ochranném rá−
mu na paletě s výpustným
kohoutem, krásné, čisté.
Cena od 999 Kč. Tel.:
604589329. RR 20024

KOMPLET ložnice světle krémové
barvy z dílny truhláře−řezbáře z
konce 19. století ve stylu secese
s některými prvky nového rokoka.
Byla určena především pro boha−
té měšťany a nižší šlechtu. Kon−
takt – tel.: 604710446. RR 20106
PRODÁM PLASTOVÉ SUDY
220 litrů v krásném stavu,
jako nové, cena za kus
299 Kč. Tel. 604589329.
RR 20025

OBĚHOVÉ čerpadlo (teplovodní)
20−NTV−73−3−LM – nepoužité,
cena dohodou. Při rychlém jedná−
ní sleva. Tel.: 608292025. RR
20184
PRODÁM polohovací stůl (Ikea,
viz foto), vhodný na sezení i na
stání, ve velmi dobrém stavu,
šířka 125 cm, hloubka 70 cm,
jednoduchá montáž, cena 1.500
Kč, sleva možná, Klatovy, tel.:
732833525.

SBĚRATELI prodám: Robot UKS
typ E 20 vel. 1 z roku 1957. Kom−
pletní
a
plně
funkční. Cena dohodou. Tel.:
731446058. RR 20125

PRODAM Honda CB 250 C,
stroj v krásném zachova−
lém původním stavu, dokla−
dy na přihlášení, cena pou−
ze 25.000 Kč. Tel.:
604589329. RR 20023
LEVNĚ nesený 2r. pluh a elektro−
motor 4kW/1400 ot./m. Tel.:
736113051. RR 20186
CIRKULÁRKU dom. výroby se sil−
ným motorem, tel.: 605325131.
RR 20144

PRODÁM dřevěné brikety RUF
oblíbené svou vysokou výhřev−
ností a dobou hoření. 1000 kg =
4.500 Kč. V Plzeňském kraji do−
prava zdarma. Tel.: 604575136.
PM 20001
PRODÁM voznice na podvo−
zku 2.000 až 6.000 litrů
plastové nebo pozinkované.
Velmi levně. Možno i sací s
vývěvou. Tel.: 604589329.
RR 20026
ČTYŘRADLIČNÝ pluh hydraulický
RASPE. Cena 25.000 Kč. Čelní
rotačku šíře 2,70 m zn. NIEMAIER
(zašlu foto). Cena 23.000 Kč.
Tel.: 724003512. RR 20182

PÁNSKÉ kolo vhodné do terénu i
na silnici – málo jeté s přehazo−
vačkou. Cena 1.000 Kč. Tel.:
728496857. RR 20180
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 hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušovickou
buňku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném stavu. Ce−
na od 25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou palubka−
mi, zařízenou k okamžitému pou−
žívání. Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 604867469. PM
20023

PRODÁM silniční betonové pane−
ly rozměr 300 x 120 x 15 cm a
předepnuté stropní panely 6 x 1
m, dále panely 220 x 60 x 12 cm,
Plzeň a okolí. Možnost naložení a
zajištění
dopravy.
Tel.:
603383211. PM 20024
PRODÁM zemědělský stroj Škoda
180 s nakladačem a druhý bez
nakladače s rameny do pluhu. Ve
velmi pěkném stavu, nový lak, ce−
na dohodou. Tel.: 604867469 PM
20025

autíčko i poškozené, nekompletní.
Děkuji. Tel.: 721127427. PM
20030
KOUPÍM tato křesla a tento typ
křesel. Chromový a trubkový
nábytek. Stav nerozhoduje. Sta−
čí napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696 a
email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80222

VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do vojenského muzea oku−
pace a osvobození západních
Čech vojenskou techniku (i čás−
ti), motocykly, automobily, hel−
my, dalekohledy, kordíky, bajo−
nety, tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyznamená−
ní, opasky, pouzdra na pistole,
plyn. masky, zásobníky, kanys−
try, ešusy, čutory, lopatky, torny,
telata, spacáky, šavle apod. Zá−
jem máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice děkuje−
me za nabídky i případné dary.
Army muzeum tel.: 731454110.
KOUPÍM dubovou kulatinu od
průměru 50 cm a délky 1 metru.
Beru i pokřivené a klidně i rozvět−
vené kusy. Tel.: 607234652. RR
20038
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sběratel
stále hledá a dobře zaplatí za
plechové cedule, plakáty, staré
pohlednice či určené fotografie
do roku 1945, uvítám sbírku či
pozůstalost, po dohodě mohu
přijet
za
vámi.
Mobil:
602486490. RR 20087
SBĚRATEL koupí staré pivní lahve
s litými nápisy. Dále sodovkové
lahve, cedule, bedničky od piva a
limonád, půllitry, podtácky, sudy a
vše, co je spojené s pivovarnict−
vím na okrese Klatovy. Za nabídku
předem děkuji, zajímavé věci do−
bře ocením. Tel.: 722720295,
606482803. RR 20143
KOUPÍM staré plechové šlapací

KOUPÍM mobilní buňku nebo ma−
ringotku, i v horším stavu. Možno
i více kusů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.: 603383211. PM
20028
KOUPÍM staré pivní lahve. Tel.:
732170454. PM 20064
KOUPÍM elektrické a mechanické
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. Prosím ty, co volali minule,
aby se ozvali znovu. Ztratil jsem
kontakty.Tel.: 731064361. PM
20061

PRODÁM nádrž 1 000 litrů,
k odběru v Klatovech, tel.:
722660668. Cena 1.200 Kč.
RR 20027
SKŘÍŇ, rozměry š. 220, v. 200,
h. 45. Skříň je v rozebraném sta−
vu. Cena 3.000 Kč. RR 90967

47

VZPO M ÍÍN
NÁME
Už jen kytičku na hrob Vám můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 22. 3. 2020 tomu budou 3 roky ode
dne, kdy od nás navždy odešel pan

Václav Potužník
z Běšin.

Čas běží, vše mizí, jen
vzpomínky zůstávají,
jsou přece krásné,
i když tolik bolí.
17. března 2020 uply−
nou 4 roky od úmrtí
pana

Stanislava Žufana
z Nýrska.
Vzpomínají manželka Miloslava, děti Milosla−
va a Stanislav s rodinami.
RR 20132

Dne 12. 4. 2020 by
oslavil 85 let.

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 2020
uplyne 4. rok od chví−
le, kdy nás náhle opustila paní

Zdeňka Petrželková roz. Horká
z Malé Vísky.
S láskou, úctou a vděčností stále vzpomína−
jí děti a bratr s rodinami.
RR 20114

A 28. 3. 2020 tomu
bude 18 let od úmrtí
paní

Zdeňky Potužníkové.
Za tichou vzpomínku děkují dcery s rodinami.
RR 20110

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce
krvácí. Ta rána stále bolí, zapomenout nám
nedovolí.
Dne 6. března 2020
to jsou 2 roky, kdy nás
navždy opustila paní

Květa Brůhová
z Nýrska.
S láskou a úctou stále
vzpomínají děti, vnou−
čata a pravnoučata.
RR 20094

Odešel jsi tiše, jak
osud si přál, ale v na−
šich srdcích žiješ dál.
Dne 2. března 2020
uplynul 1. smutný rok,
kdy nás navždy opus−
til náš drahý, milova−
ný syn, manžel a tatí−
nek, pan

Dne 17. února 2020
uplynul první smutný
rok od úmrtí pana

Libor Kadlec z Tajanova.
S láskou vzpomínají maminka, manželka,
děti, sestra s rodinou a ostatní příbuzní.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
RR 20020

Jaroslava Presla
z Dešenic.
S láskou vzpomíná
bratr František, kama−
rádi hasiči, štamgasti
a hosté z dešenické
hospůdky.

RR 20097

Kdo Tě znal, v dobrém
vzpomene, kdo Tě mi−
loval, nikdy nezapo−
mene…
Dne 5. 2. 2020 uply−
nul 5. smutný rok, kdy
nás navždy opustila

paní Jaroslava
Peterová z Klatov.
Stále vzpomíná maminka, děti, vnoučata,
bratr s rodinou a ostatní příbuzní. RR 20095

Čas plyne, bolest
v srdci a vzpomínky
zůstávají.
10. března 2020 uply−
ne 3. smutný rok ode
dne, kdy nás opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, pan

Jan Fiala z Nýrska.
S láskou vzpomíná manželka a synové
s rodinami.
RR 20088

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá.
Dne 26. února 2020
uplynul 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Dne 3. března 2020
uplynul první smutný
rok, kdy nás navždy
opustila paní

Jaroslava
Reitmayerová
z Klatov.

Marie Blažková
roz. Bláhová
z Plánice.

S láskou stále vzpomí−
nají manžel a děti s ro−
dinami.
RR 20150

Vzpomínají syn Karel a dcera
Marcela s rodinou. RR 20107

Kdo byl milován, žije v
našich srdcích dál.
21. 2. 2020 uplynulo
40 let ode dne, kdy
nás navždy opustil
pan

Ferdinand Dostál
z Klatov.
S láskou a úctou vzpo−
míná manželka a syn Václav.

Kdo měl rád,
vzpomene a taky
nezapomene...
19. března 2020
vzpomeneme 10.
smutného výročí
dne, kdy nás na−
vždy opustil pan

Josef Lysek.
Dne 8. 3. 2020 by oslavil 72. narozeniny.
S úctou a láskou vzpomíná manželka s ce−
lou rodinou.
RR 20117
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Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.
Dne 8. února 2020
uplynulo 17 let od
úmrtí pana

Václava Vintra
ze Žichovic.
Dne 24. března 2020
by se dožil 80 let.
Stále vzpomínají sourozenci Miloslava, Vla−
dimír a Alena s rodinou.
RR 20113

RR 20100

Dne 24. března 2020
uplyne první smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustila paní

Marie Dvořáková
ze Sobětic.
Vzpomíná manžel Va−
šek, dcera s rodinou a
vnoučata. RR 20119

Rozhled 3/2020

Tak, jak z Tvých očí zá−
řila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 19. února 2020
uplynul druhý rok, kdy
od nás navždy odešla
paní

Dne 21. 2. 2020 uply−
nulo 20 let od chvíle,
kdy náhle odešel

Karel Kořínek
z Klatov.

Karolína Lencová
z Děpoltic.

Dne 24. 2. 2020 tomu
bylo 20 let ode dne,
kdy nás opustila paní

Stále vzpomíná syn František s manželkou,
vnučka Marie a Věra a pravnoučata.
RR 20112

Marie Princlová
z Trnčí.

Bohuslav Kozák
z Plánice.
Stále vzpomínají a ni−
kdy
nezapomenou
dcery s rodinami. Děkujeme všem, kteří jej
znali a vzpomenou s námi, za tichou vzpo−
mínku.
RR 20134

Františka Velíška.

Dne 31. března 2020
vzpomeneme sedmé−
ho smutného výročí
úmrtí paní

pan Antonín Koloros z Běšin.

Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkují syn
a dcera s rodinou.
RR 20129

pana Josefa Krejčího z Horažďovic.
Vzpomíná manželka a dcery s rodinami.
RR 20089

Ztichlo navždy srdce
zlaté, zhasl nám Tvých
očí svit, bude se nám,
náš tatínku, bez Tebe
teď smutně žít.
Dne 12. března 2020
tomu bude 5 let od
chvíle, kdy nás opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,
Těžko je bez Tebe žít – nikdy nezapomenou
manželka, dcery s manžely, vnoučata a prav−
noučata.
RR 20145

Vlasty Velíškové
z Klatov.

Měl jsem rád stín stro−
mů, říční proud a lesy,
které stále šumí a ne−
dají zapomenout. Tvůj
hlas se ztratil, úsměv
vítr odvál, avšak vzpo−
mínky na Tebe nám ni−
kdo nevzal.
12. února 2020 jsme
vzpomněli 5. výročí smutného odchodu

Dne 17. 4. 2020 tomu
bude 25 let, kdy ode−
šla jeho manželka,
maminka a babička,
paní

Stále vzpomínají děti s rodinami a ostatní
příbuzní.
RR 20142

Dne 23. února 2020
uplynulo 30 let, co
odešel tam, odkud ne−
ní návratu, v pouhých
59 letech, pan

Dne 20. února 2020
jsme vzpomněli čtvrté−
ho smutného výročí
úmrtí pana

František Grössl
z Ondřejovic.

Gerta Grösslová
z Ondřejovic.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
RR 20127

Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.

Dne 29. 2. 2020 uply−
nulo 20 let od chvíle,
kdy nás opustil tatí−
nek, dědeček, pradě−
deček a bratr, pan

21. února 2020 tomu
byly 3 smutné roky,
co nás ve věku 45 let
cizím zaviněním tra−
gicky opustil náš mi−
lovaný syn

Ondřej Koranda.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
nešťastní rodiče, bratři Přemek, Štěpán
s rodinou a syn Ondrášek.
RR 20178

Čas utíká a nevrací, co vzal, jen vzpomínka
na Tebe zůstává v našich srdcích dál.
Dne 7. března 2020
uplyne 9. rok od chví−
le, kdy nás navždy
opustil pan

Měla ráda všechny ko−
lem sebe, pro ně žila a
chtěla žít. Srdce se
však zastavilo a musela
odejít. Tvoje duše je
v nebi, Tvůj úsměv
v našich srdcích. Na
zemi už Tě nepotkáme
a přece jsi stále s námi.
Dne 23. 3. 2020 uplyne dlouhých 21 let, kdy
od nás odešla naše drahá maminka, babič−
ka, prababička a sestra, paní

Marie Maxová z Nalžovských Hor.
S láskou vzpomínají děti Květa, Marie a Josef
s rodinami a sestra Jaroslava s rodinou.
RR 20154

Václav Flaška
z Vlčňov.
Nezemřel, kdo
v srdcích žije dál.
2. března 2020 uply−
nul pátý smutný rok od
chvíle, kdy nás opustil
manžel, tatínek a děde−
ček, pan

Jiří Tesarczyk
ze Slavošovic.
Vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
RR 20133

Rozhled 3/2020

S láskou a úctou
vzpomíná celá rodina.
Dne 18. dubna 2020
uplyne 9. rok od chví−
le, kdy nás opustil pan

Václav Flaška
z Pačejova.
S láskou stále vzpo−
mínají maminka
a sestry s rodinami a
manželka s dětmi. RR 20151

Tiše jsi odešel, jak
osud si přál. V srdcích
však vzpomínky stále
máme a všichni na
Tebe vzpomínáme.
Dne 1. března 2020
uplynulo 12 smutných
roků od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

František Hrachovec z Plánice.
Stále vzpomíná manželka Jiřina a celá rodina.
RR 20135
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VZPO M ÍÍN
NÁME

Dne 30. 1. 2020 uply−
nulo 31 let, co nás na−
vždy opustil pan

Tomáš Hrudička.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem příbuzným, přátelům, sborům dobro−
volných hasičů, vojákům z VÚ 4854 Klatovy
a známým za účast, květinové dary i za
projevenou soustrast na posledním rozlou−
čení s naším drahým zesnulým panem

Václav Kohout
z Pocinovic 201.

Ladislavem Duchkem z Točníku,

Dne 12. 2. 2020 uply−
nulo 5 let od úmrtí pana

které se konalo 6. 2. 2020 v obřadní síni
v Klatovech.
Rodina.
RR 20136

Stále s láskou vzpomí−
ná Marie Hrudičková.

Ztichlo navždy srdce
zlaté, zhasl nám Tvých
očí svit, bude se nám,
náš tatínku, bez Tebe
teď smutně žít.
26. února 2020 uplynul
5. smutný rok ode dne,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček

Dne 13. března 2020
uplyne čtvrtý smutný
rok od chvíle, kdy nás
ve věku 60 let opustila
naše milovaná manžel−
ka, maminka a babič−
ka, paní

pan Václav Bára z Nýrska.
S hlubokou láskou a úctou vzpomínají man−
želka Marie, dcery Jitka a Jana s rodinami,
vnoučata Veronika, Dominik a Filip. Za tichou
vzpomínku děkuje rodina.
RR 20109

Pavla Hrudičky.
RR 20073

Kdo v srdcích žije – neumírá…

Ludmila
Kohoutová.

Ludmila Ponocná
rozená Břízová
z Klatov.
S láskou a s bolestí v srdci vzpomíná man−
žel Milan, dcery Leona a Milana s manžely,
vnoučata Kristiánek, Dianka, Viktorka a
Adrienek. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo−
meňste s námi.
RR 20118

Dne 20. února 2020
uplynulo 28 let od tra−
gické smrti

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

Dne 11. března 2020
tomu bude rok, co nás
náhle všechny týden
před svými 83. naroze−
ninami opustila man−
želka, maminka, babič−
ka a prababička paní

Marie Kadlecové z
Lučice u Chudenic.
S láskou vzpomínají
synové Jan, Josef a
Jaroslav s rodinami.
RR 20120

Jiřina Málková
z Nýrska.
28. února 2020 uply−
nulo 30 let, kdy nás
krutý osud rozdělil s

Jiřinko, všichni vzpomínáme! Všem, kteří si
vzpomenou s námi, děkujeme.
RR 20140

Robertem Fraňkem
z Janovic.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s ná−
mi. Stále v srdcích
vzpomínají rodiče, bratr
s rodinou a příbuzní.
RR 20128

Odešli, jak osud si
přál, v našich srdcích
však žijí dál.
Dne 6. 3. 2020 uplyne
30 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil
náš tatínek, pan

Josef Kolerus
z Velhartic.

Utichly kroky i Tvůj
hlas, jen vzpomínka
zůstala v nás.

Dne 27. 2. 2020 to by−
ly 3 roky, co za ním
odešla na věčnost na−
še maminka, paní

Dne 19. března 2020
uplyne 20 let od úmrtí

Marie Kolerusová.

paní Vlasty Zíkové
z Klatov.
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A dne 8. ledna 2020
uplynul 2. smutný
rok, kdy od nás na−
vždy odešla našel mi−
lovaná maminka, ba−
bička a sestra, paní

Vzpomínají se slzami v očích synové Josef,
Václav s rodinami, bratr Václav Kohout,
ostatní příbuzní a kamarádi. Kdo jste je měli
rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
RR 20096

Dne 23. března 2020
uplyne 100 let od na−
rození paní

Vzpomíná manžel a
děti s rodinami.

Když umře tatínek a maminka, slunéčko zaj−
de, v srdci nám zůstane smutek a chlad.
V tom širém světě sotva se najde, kdo by
jak tatínek a maminka uměl mít rád.
Dne 21. 2. 2020 uply−
nulo 9 roků od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til náš milovaný tatí−
nek a dědeček pan

RR 20115

Děkujeme za tichou
vzpomínku. Dcery s ro−
dinami.
RR 20126

Kdo žije v trvalých vzpo−
mínkách, neumírá…
Dne 14. března 2020
uplyne čtvrtý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Josef Šetlík
z Dešenic.
Všem, kteří si s námi
vzpomenou, děkuje manželka Soňa, dcery
Iveta a Lenka s rodinami, syn Josef s přítel−
kyní, vnoučata Patrik, Lenka, Štěpánka,
Lucinka, Eliška, Anežka, Josefínka a ostatní
příbuzní.
RR 20141

Jen kytičku na hrob Ti
můžeme dát, pokojný a
věčný spánek přát.
Dne 25. března 2020
vzpomeneme 5. výročí
úmrtí pana

Ludvíka Oktábce
z Klatov.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami a vnoučata.
RR 20131

Rozhled 3/2020

Tvé oči se zavřely, srd−
ce přestalo bít, avšak
vzpomínky na Tebe, ty
budou navždy v nás
žít.
Dne 22. března 2020
uplyne 5. rok od chví−
le, kdy nás navždy
opustil náš manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Odešla na věky, zbyla jen vzpomínka,
byla ta nejdražší, byla to maminka.
S bolestí v srdcích
18. března 2020 vzpo−
meneme třetího výročí
úmrtí paní

Jaroslav Šperl z Běšin.
Děkujeme všem ta tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, syn
s manželkou, vnoučata a pravnoučata.
RR 20155

V neděli 8. března
2020 uplyne čtvrté vý−
ročí úmrtí pana

Libuše Kreslové.
Nikdy
nezapomene
manžel Václav, dcery
Zdeňka se synem Ni−
kolasem, Libuška s rodinou a bratr Josef
s rodinou. Všem, kteří si vzpomenou s námi,
děkujeme.
RR 20156

Stanislava
Ibermajera
z Klatov,

Čas ubíhá a velká
bolest zůstává.
Dne 4. března 2020
uplynul čtvrtý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš
milovaný,

kdy naposledy „Dopra−
covaly pilné ruce,
utichlo navždy předob−
ré srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval,
vzpomíná dál.“
S úctou a láskou dcera Stánina. RR 20149

Dne 30. března 2020
uplyne 12 let, co nás
opustila paní

Stále vzpomínají děti
s rodinami. RR 20164

Miluše Marčanová z Újezdce.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
rodiče, sestra Jana s rodinou.
RR 20181

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají…
Dne 23. února 2020
by oslavil 100. na−
rozeniny pan

Josef Karlík
z Plichtic.
S láskou vzpomínají
děti František, Anto−
nín, Anna, Marie, Josefa a Karel, vnoučata
a pravnoučata.
RR 20179

pan Jan Svátek.
Kdo jste ho znali, pro−
sím, vzpomeňte s námi. S láskou a bolestí
v srdci stále vzpomíná manželka, dcery
a sestra s rodinami.
RR 20160

Marie
Rajtmajerová
z Lub u Klatov.

Co osud vzal, to ne−
vrací, i když nám srd−
ce krvácí. Ta rána stá−
le bolí, zapomenout
nám nedovolí.
Dne 4. března 2020
uplyne 3. rok, kdy
nás nečekaně opusti−
la dcera, sestra a te−
ta, paní

Dne 19. března 2020
vzpomeneme nedoži−
tých 90. narozenin paní

Růženy Bouřilové
z Andělic.

Dnes bychom Ti přišli
přát, ruku podat a
vzpomínat.
Dne 17. března 2020
by se dožila 80 let paní

Zdeňka
Kindelmannová
z Nýrska.
S láskou vzpomíná manžel, dcera
s rodinou a synové. RR 20139

Vzpomínají švagrová a
neteře.
RR 20157
Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 28. února 2020
uplynulo 30 let, co nás
navždy opustil pan

Václav Bouřil
z Dolan.
S láskou vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.
RR 20158

Měli jste rádi život, chtěli jste s námi žít, při−
šla chvíle zlá, Vy museli jste odejít.
Dne 20. března 2020
uplyne 30 smutných
let, kdy nás navždy
opustila naše mamin−
ka a babička, paní

František Mařák
z Klatov.
Vzpomínají manželka
Emilie a synové s rodi−
nami.
RR 20124

Marie Čížková
z Dehtína.

Dne 6. 3. 2020 vzpo−
meneme 95. výročí
narození paní

A 17. května 2020
uplyne 5 smutných let,
kdy nás navždy opustil
náš tatínek a dědeček,

Vlasty Vališové ze
Sušice.

pan Karel Čížek
z Dehtína.

Dcery Jiřina a Vlasta
s rodinami. RR 20177

Rozhled 3/2020

Dne 17. 2. 2020 by se
dožil 100 let pan

Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Jitka s manželem a vnučky
Michaela a Magda s rodinami. RR 20173

Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout…
Dne 26. února 2020
uplynulo 5 let, od úmr−
tí pana

Františka Pojara
z Bolešin.
S úctou a láskou vzpo−
míná manželka, dcery
a syn s rodinami.
RR 20176
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KOUPÍM FOTOAPARÁTY z obdo−
bí ČSSR (Flexaret, Mikroma
apod.), koupím též věci z pozůs−
talosti – nábytek, obrazy, chro−
mové lustry a lampičky, šavle,
bajonety, vzduchovky, porcelán,
sklo, hodinky, odznaky, medaile
a vyznamenání – civilní i vojen−
ské, pohledy, bižuterii, mince,
vánoční
ozdoby.
Tel.:
603872698 PM 20034
NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1975 VÝKUP − RE−
NOVACE − (chromovaný, dý−
hovaný, selský), lustry, lam−
py, obrazy, hračky, hodinky,
vyznamenání, odznaky, a ji−
né. Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.: 603512322 pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM 20005
KOUPÍM po Vašich babičkách vše
staré – zajímá mě smaltované ná−
dobí, formy na pečení, kamenino−
vé hrnce, hodiny na zeď, hodinky
na ruku, dětské plechové a bakeli−
tové hračky, obrazy, rádia, sklo, fi−
gurální 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 20013

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Koupím ve−
škeré staré pojízdné, nepojízdné
veterány, motorky, Pionýry, mo−
pedy, moto kola, vraky, torza i ná−
hradní díly – blatníky, rám, moto−
ry, sedla, nádrže, plechařinu, ta−
chometr, řídítka, moto helmu, ple−
chovky od olejů a různé jiné moto
věci.
Nabídněte.
Tel.:
605080878.PM 20015

KOUPÍM betonové panely, větší
množství, případně panelové si−
lážní jámy i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 20029

KOUPÍM různé předměty ze
starého koloniálu, restaura−
ce, obchodu, ordinace, kan−
celáře – nábytek, osvětlení,
reklamní materiál – cedule,
nádoby, plechovky, plakáty,
flašky, a jiné.Vše staré, spo−
jené se Starým Plzencem:
pohlednice, foto, plakáty, ob−
raz a jiné. Tel. 603512322.
PM 20007

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI koupím
vše staré: Plechové reklamní ce−
dule, sklo, porcelán, veškeré staré
hračky, figurální porcelán, vánoč−
ní ozdoby, betlém, obrazy, rámy,
hodiny, hodinky na ruku, pohledy,
rádia, mlýnek, hmoždíř, lampu na
petrolej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované nádo−
bí, vše ze staré domácnosti co
bylo k dekoraci. Motorky, moped,
Pionýr i jen díly na tyto moto! A
různé jiné věci, které již nepotře−
bujete. Tel.: 737903420. PM
20014
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KOUPÍM vojenskou vzduchovku
se zadním natahováním, ale i jiné
typy− Slavia, Stella, Haenel, Zbro−
jovka. Dále koupím pivní lahve s
nápisy z20−30 let, půllitry, porce−
lánové podtácky. Pivní pípu, stá−
čečku, paroží, náramkové a ka−
pesní hodinky, rádia, mince, re−
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klamní smaltované cedule, mo−
ped Stadion− motory a díly k ně−
mu, atd. Tel.: 737903420. PM
20012
KOUPÍM starou vzduchovku. Po
armádě a pohraniční stráži, mas−
kované oděvy, saka, čepici, rajtky,
vyznamenání za obranu vlasti a za
službu vlasti, , odznak NB, odzna−
ky vzorných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní odznaky, od−
znaky vojenských učilišť, automo−
bilové odznaky, plakáty a jiná vy−
znamenání, těžítka ve formě mo−
delů děl, tanků, letadel, letecké
uniformy a vše z pozůstalosti po
pilotech apod. Tel.: 721730982.
PM 20019
KOUPÍM tato křesla a tento typ
křesel. Chromový a trubkový
nábytek. Stav nerozhoduje. Sta−
čí napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696 a
email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80223

KOUPÍM jakoukoli tahací harmo−
niku − AKORDEON, CHROMATI−
KU, HELIGONKU i v nálezovém
stavu. Tel.: 728209526. PM
20016
KOUPÍM staré jízdní kolo do roku
výroby 1950, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku, staré lam−
py, zvonky, starou Babetu i nepo−
jízdnou, Škoda 120 M a Škoda
130 M, Škoda 100, nová zadní
světla, aj. náhradní díly, celé auto i
vrak. Též náhradní díly na ČZ mo−
tocros, Jawa panelku nebo ký−
vačku, pionýr 05,20 i vrak. Návo−
dy na obsluhu, katalogy, dobové
prospekty. Tel.: 721730982. PM
20020

PENÍZE za vaši rekreační nemovi−
tost ihned! Vykoupíme vaši chalu−
pu či chatu v okrese Klatovy a Do−
mažlice. Podmínkou pouze vlastní
pozemek a zavedená elektřina.
Peníze vyplácíme do tří dnů. Práv−
ní servis zajištěn. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 20046
KOUPÍM starší rodinný dům
s pozemkem i v horším sta−
vu, okres Klatovy, Sušice,
Šumava. Cena do 600.000
Kč, převod a kupní smlouvu
zajistím. RK nevolat. Tel.:
603147781. RR 20035

ZDARMA nabízím velké množství
prken ze sklepních kójí v Plzni−
Roudné. Kóje nutno rozebrat, prk−
na vynosit a odvézt nákladním au−
tem. Tel.: 602471108. PM 20062

KOUPÍM staré bankovky, mince,
pošt. známky, vyznamenání, od−
znaky aj. sběratelské předměty,
staré motocykly a veterány, staré
bakelit. rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Hodiny, hodinky
náramkové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Porcelánové a
kovové sošky, sklo, lustr + lam−
pičky, obrazy, hračky plechové a
bakelit., nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku, nebo
pozůstalost. Sběratel. Nabízím
solidní jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz. PM
20059

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut, vraky
odvezeme a vše potřebné rychle
vyřídíme. Vykoupíme starší sta−
vební stroje, nákl. automobily a
zemědělské stroje. Dále provádí−
me demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 20027

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli auto−
mobil, prodej – montáž, www.e−
taznezarizeni.cz,
tel.:
775104121. RR 20082
PRODÁM Ford Fusion, r.v. 2004,
modrý, najeto 173 tis., 1.4 ben−
zín. Velmi slušný stav. Cena: 45
tis., tel.: 721026513. RR 20159

PRODÁME Škodu Favorit 135 L,
bílé barvy, r.v. 1989, eko daň za−
placena, 2. majitel, TK do května
2020, cena dohodou, tel.:
606314066. RR 20161
JAWA, ČZ STADION a jiné.
Koupím staré českosloven−
ské motocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv stavu i
jednotlivé díly. Platím ihned
v hotovosti. Slušné jednání.
E−mail: klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866. RR 20072

PRODÁM Suzuki Swift, r. v. 2006,
najeto pouze 82000 km, servisní
kniha, obsah 1.3 benzin, 5 dveří,
červená barva, alu kola, klima +
zimní pneu, el okna, 1. majitel,
melni dobrý stav, nová stk a emi−
se, cena: 89.000 Kč, Klatovy:
723439518. RR 20168

PRODÁM VW Touran r.v. 2003,
najeto 380000 pneu zimní + letní
nové, nová spojka, kompresor,
klima, nové brzdy, auto je tech−
nicky v pořádku, nemá rez. Cena
70.000 Kč, při rychlém jednání
sleva možná. Tel.: 608275185.
RR 20130
PRODÁM Škoda Octavia kombi, r.
v. 2013, obsah 2.0 tdi, najeto 192
tkm, plná servisní kniha, tažné za−
řízení, parkovací senzory, vyhříva−
ná sedadla, dvojitá podlaha v kuf−
ru, 1. majitel, abs, esp, navigace,
klimatronik, nové brzdy, super
stav, nová stk, alu kola, cena
149.000 Kč, Klatovy, telefon:
723439518. RR 20166
PRODÁM Peugeot Partner, r.v.
2008, provoz 2009, najeto 158
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tkm se servisní historií, nové roz−
vody, obsah 1.6 hdi, 2 x šoupač−
ky, parkovací senzory, klima, el
okna, servo, servisní kniha, velmi
dobrý stav, nová stk, cena
129.000 Kč, rychle dohoda, KT,
Tel: 723439518. RR 20167

SBĚRATEL koupí staré mo−
tocykly ČZ, JAWA, OGAR,
skutr ČZ, moped STADION i
jiné značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy, mo−
tory, blatníky, staré technic−
ké průkazy a jinou technic−
kou dokumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě. Nabíd−
něte, určitě se domluvíme.
Telefon: 603237242, e−ma−
il:
flemet@seznam.cz.
RR90001

PRODÁM náhradní díly na AUDI
A6, stříbrná metalíza, 2,4 benzín,
manuální převodovka. Tel.:
736139113. PM 20026
PRODÁM Škoda Fabia kombi, r.v.
2001 obsah 1. 4 benzin, modrá
barva, se servisní knihou, el ok−
na, radio, centrál, nová stk a emi−
se, cena 49.000 Kč, KT, Tel:
723439518. RR 20169
PRODÁM Peugeot Partner, obsah
1.6 16V, klasický dobrý motor,
benzin, servisní kniha, šoupačky,
klima, el okna, radio, nová stk,
imobiliser, 1. majitel, cena:
119.000 Kč, Klatovy tel:
723439518. RR 20170
PRODÁM Peugeot 207 sw, černá
metalíza, obsah 1.4 54 kw, kla−
sický dobrý motor, r.v. 2009, nový
olej, rozvody, svíčky, el. okna,
servo, centrál, radio, nová stk,
hagusy, cena: 79.000 Kč, Klato−
vy, tel: 723439518. RR 20171
PRODÁM pneu 195/65 –
175/70 – 13; 155/70 –
165/65 – 14; 175/70 –
185/70 – 14; 185/65 –
205/55 – 16; 225/45 – 17 i
rozměry. Tel.: 602834411.
20162

15;
13;
14;
15;
jiné
RR

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI i bez
STK nebo i bez SPZ – dokladů.
Koupím jakékoliv moto Babetu,

Jawetu, Jawu CZ apod. i nepo−
jízdné. Děkuji. Tel.: 605111671.
PM 20031

SYMPATICKÝ,
příjemný
46/181/88 s hezkou sport. posta−
vou hledá příjemnou štíhlou nebo
mírně plnoštíhlou ženu, co má rá−
da sex, mazlení, masáže a chce
zažívat něco hezkýho, trvalý diskr.
vztah, na věku nezáleží, na sym−
patiích a solidním jednání ano, KT,
Kdyně, DO, tel.: 733407817. RR
20047
HLEDÁM ženu, veselou, sympa−
tickou, postava tak akorát do 60
L. JÁ důchodce, sám, optimista,
179/99
DOMAŽLICE,
mob:776276685, SMS NE! RR
20111
ON z Bavorska hledá ji z Čech
přes
agenturu
Arendas
www.vdejsedobavorska.cz,
792471354.
JSEM štíhlý nekuřák, VŠ,
49/180/85 a hledám inteligentní a
sympatickou štíhlejší ženu do 49
let z KT, DO a okolí. Jestli jsi vese−
lá optimistka s podobnými zájmy
(příroda, zvířata, výlety, hudba, …
), budu moc rád za odpověď na č.
723620097. Hezký den. RR
20102
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POHODOVÝ, štíhlý 48letý hledá
štíhlou dívku, ženu i starší, která
je taky sama a chybí jí též něžný
dotek, pohlazení a hezké popo−
vídání u kávy. Můžu namazat,
namasírovat i záda dopoledne.
Uvítám dlouhodobý vztah, přá−
telské schůzky bez narušení
soukromí. Piš kdykoliv na SMS
722512502 – PJ, PM, DO, Suši−
ce, Horažďovice a okolí. RR
20121
JÁ 37 let, hledám ženu či dívku
na občasný flirt a erotické hrát−
ky, diskrétnost zaručena. Tel.:
720352667. RR 20101
SYMPATICKOU a štíhlou hospo−
dyni do 50 let z Klatov a okolí, a
má to ráda, jen volat! Tel.:
724516519. RR 20138
ZAJIŠTĚNÝ muž s vlastním zá−
zemím hledá ženu na vážné se−
známení,
Sušice,
tel.:
723252803. RR 20152
54 LET, svobodný, by rád po−
znal dívku k seznámení. Máš−li
vlastní dítě a kladný vztah k ži−
votu na vesnici, rád Tě poznám.
Tel.: 723224715. RR 20153
SYMPAŤÁK 176, po 70, stále
sport., hl. lásku, co též nezkla−
me, bohaté zajištění výhodou.
Tel.: 704532965 – nutně SMS.
RR 20163
HLEDÁM klidnou pohodovou
ženu nekuřačku, se zájmem o
rod. život, přírodu, cestování,
chalupaření. Co hledám, to i na−
bízím. Tel.: 607439878. RR
20165
41LETÝ, vyšší sportovní posta−
vy, prý pohledný, hledá ženu do
50 let na trvalý vztah plný lásky
a radosti. Budu se těšit na Tvoji
brzkou
odpověď.
Tel.:
607522000. RR 20175
MOC BYCH SI PŘÁL najít něja−
kou skromnou, křehkou vílu,
štíhlejší postavy do 50 let, kte−
rou bych mohl chránit před vším
zlým. Pokud také zažila velké
zklamání, možná by ocenila par−
tnera, pro kterého bude vždy na

prvním místě, který jí nikdy ne−
zklame, nebude lhát, ani podvá−
dět. Jsem 10 let rozvedený, ne−
kouřím, nepiju, nechodím do
hospod, kaváren, ale ani do
společnosti. Nejraději bych trávil
většinu času jen se svojí vyvole−
nou, chodil s ní za ručičku na
procházky, jezdil na výlety, ces−
toval po světě nebo se k ní jen
přitulil doma u TV. Odpovědi
prosím formou SMS na č.
608822575. PM 20063
53/178 – rozvedený, štíhlý muž
z Plzně, hledá nezadanou ženu,
která je nyní bez přítele a ráda by
zase prožívala život ve dvou.
Tel.: 739846564. PM 20060
52/180 POHODÁŘ, hledá poho−
dářku.: tel 607467062. PM
20003

PŘEVEDU záznamy z videoka−
zet na DVD nebo Flešku. Lev−
ně. Tel. 777554484. KŘI PM
20002
NABÍZÍM stříhání živých plotů,
prořezávání ovocných stromů,
sekání trávy a údržbu i realiza−
ci zahrad. Tel.: 606943086. RR
20077
ZEDNICKÁ PARTA provádí
rekonstrukce, strojní omí−
tání, obklady, dlažby, jádra
a veškeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR 20083
ELEKTRIKÁŘ – pro oblast SU−
ŠICE, HORAŽĎOVICE, STRA−
KONICE a okolí, bližší info po
tel.: 774079111.

NABÍZÍM vedení účetnictví pro
společnosti i neziskové orga−
nizace, vedení daňové eviden−
ce pro OSVČ. DPH, mzdy, per−
sonalistika, dotační poraden−
ství. Tel.: 723489024. RR
20103
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 20052

CHCETE POSTAVIT PLOT? Na−
bízíme kompletní realizaci
oplocení. Přijedeme – zaměří−
me – naceníme – zajistíme
materiál – postavíme. Poté si
můžete v klidu užívat bezpečí
vašeho domova. Volejte:
733710319,
pište:
bezdek@plotana.cz, navštivte:
www.plotana.cz.

KOUPÍM tato křesla a tento typ
křesel a nábytek do roku 1980.
Stav nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit, ozvu
se. Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80224

MÁTE doma nábytek a chromo−
vý trubkový nábytek, křesla a
nevíte co s nimi??? NÁBYTEK
do roku 1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.) zdarma
odvezu, vykoupím, zprostřed−
kuji prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 80225
NABÍZÍM spolupráci v oblasti
zdravého životního stylu.
www.prijemextra.cz/skrivano−
va 86. Tel.: 737832914. RR
20185

69LETÁ vitální, společenská
vdova se smyslem pro humor a
zálibou zahrádkaření, cestování
– hledá kamaráda, přítele z Ho−
ražďovicka či Klatovska. Telefon:
604151453. RR 20147

ZEDNICKÉ PRÁCE – omítky,
malířské práce, betonování,
kompletní rekonstrukce byto−
vého jádra, obklady, dlažby,
bourací práce a další práce dle
domluvy. Plzeňsko, Klatovsko,
Sušicko a okolí. Rozumné a
přijatelné
ceny.
Tel.:
721757399 nebo email: zed−
nicke.prace11@email.cz RR
90652

STAČÍ nám jeden měsíc na pro−
dej vaší nemovitosti. Svěřte nám
k prodeji svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jednání a
solidním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte, zítra
jsme u vás a do měsíce máte
prodáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 20050

ET semináře a předváděčky.
EET jen za 99,− Kč měsíčně!
EET pokladny mobilní/stálé.
www.SoftAg.cz, 604 951 057.
KŘI PM 20065
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí – zna−
lecké posudky. Drábková, tel.:
608117789. RR 20081
TRÁPÍ Vás hrozící exekuce ne−
movitosti? Bojíte se, že přijdete o
majetek? Vše se dá řešit, nikdy
není pozdě. Naše právní oddělení
zdarma zanalyzuje vaši situaci a
najde optimální řešení. Důležité je
nebát se a začít jednat! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM 20049

FYZIREI – energetické masáže,
harmonizace čaker. Tel.:
775348283, e−mail: poho−
da22@seznam.cz. RR 20137
KLÁŠTERKA – revize
komínů a kotlů.
Tel.: 604871028.
RR 20183
ZAHRADNICKÉ práce, opravy a
úklidy. Tel.: 605012907. RR
20174

HOTOVOSTNÍ půjčky IH−
NED na ruku! Půjčky na
účet do 24 h! Stačí OP ČR,
příjem, mobil a přijít:
Pražská 41, Plzeň, PO, ST,
PÁ
10−16
h,
t.:
605760958. KŘI PM
20021
HLEDÁTE rychlé a bezpečné ře−
šení? Bojíte se nevýhodných
půjček? Jako jediná realitní kan−
celář v Plzeňském kraji Vám vy−
platíme až 80 % kupní ceny vaší
nemovitosti předem. Peníze má−
te na účtu do 24 hodin. Neslibu−
jeme – garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
20051

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let, prsa
č. 5, přírodní klín. Útulnost,
diskrétnost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057. KŘI
PM 20032
SYMPATICKÁ baculka ve zra−
lém věku nabízí příjemný relax
a krásné milování, orálek bez a
jiné erot. služby v soukromí v
Plzni.
Diskrétně.
Tel.:
607412325. KŘI PM 20035
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