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o zlepšení života celé společ−
nosti, tedy nás voličů, i mně do−
volte, abych začal těmi nahoře.
Milí čtenáři,
jsem rád, že
se opět set−
káváme
nad strán−
kami Roz−
hledu, který
pro vás při−
pravujeme
a zdarma rozesíláme do dvou
okresů již 22 let. Stejně jako staří
známí se při setkání nejčastěji
baví o tom, co říkáme o těch na−
hoře, jejichž sporům moc ne−
rozumíme a máme většinou asi
i oprávněný pocit, že v nich jde
především o upevnění si vlastní−
ho korýtka a dobře placených
několika, někdy i desítek funkcí,
a jen v ojedinělých případech
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Můžeme mít různé názory na
potřebu, užitečnost a smysl roz−
bujelého aparátu Evropské unie,
který, jak se zdá, stále význam−
něji prostřednictvím legislativy
ovlivňuje náš způsob života, ale
zcela reálně musíme počítat
s tím, že Evropskou unii potře−
bujeme a její aparát je jen třeba
správně ovlivňovat a snažit se
o jeho zlepšení, aby tak okatě
neopomíjel zájmy menších zemí
a zemí z bývalého východního
bloku. Stačí jen připomenout
rozdílné výše mezd a rozdílnou
kvalitu potravin a každý ví, o co
jde. Myslím, že právě proto je
velice důležité, abychom tentok−
rát tolik „nekašlali“ na volby na−
šich poslanců do Evropského
parlamentu, šli k volbám a po−

slali tam opravdu ty, kteří za na−
še zájmy budou bojovat. Ty, kteří
nás ve svých předvolebních
článcích a setkáních dostatečně
přesvědčí o své pravdě, nebo ty,
kterým vzhledem k jejich dosa−
vadnímu politickému zapojení
dostatečně věříme.
Potraviny a příroda jsou mé ob−
líbené téma, proto se o něm
zmíním i v tomto čísle. Opět se
v minulých dnech objevilo téma
sucha, protože duben byl trochu
méně deštivý, než mohl být. Při
těchto stescích, které se opakují
několik posledních let, si vždyc−
ky říkám, jak je možné, že se nic
neděje, když každý starý země−
dělec dobře ví, v čem je hlavní
problém. Na polích se nedělá
hluboká orba, nehnojí se krav−
ským hnojem, který zadržuje vo−
du, pěstuje se zbytečně mnoho
řepky a kukuřice, a ta dokonce

z velké míry pro potřeby spalo−
vání v bioplynkách, nestaví se
žádné nové přehrady a velmi
málo rybníků. Dělá se jen to, co
vyhovuje ekonomice, ale ne to,
co potřebuje krajina, co potře−
bují lidé, kteří v ní žijí. Tak nač si
stěžujeme. Máme lepší auta,
lepší televizory, lepší mobily, ale
asi budeme mít méně vody.
Ale protože jsem životní optimis−
ta, věřím, že nás nakonec květen
potěší, dostatečně zalije, aby
pastýřova hůl nezůstala suchá a
studený máj zajistil ve stodole
ráj, jak praví staré pranostiky. Za−
čtěte se do květnového čísla
Rozhledu, které opět přináší
mnoho informací pro váš osobní
rozhled a nezapomeňte jít k vol−
bám, je to i ve vašem zájmu.
Příjemné čtení a krásný
rozkvetlý květen Vám přeje
Karel Bárta, šéfredaktor.
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Koncert Jiřího Stivína
v Klenčí pod Čerchovem
Hudební alchymista v akci
V sobotu 18.
května
2019
v 16:00 hodin
se kostel sv.
Martina v Klenčí
pod Čerchovem
rozezní
sólo−
vým koncertem
Jiřího Stivína.
Zájemci si po−
slechnou ukáz−
ky z děl barok−
ních mistrů do−
plněný improvi−
zacemi.
Hudební alchymista Jiří Stivín je schopen hrát na všechny možné
i nemožné dechové nástroje, zároveň již léta úspěšně přebíhá od
vážně hudby k jazzu a zpět. „Dokážu zahrát na všechno, co má dí−
ru,“ říká tento multiinstrumentalista. Hudba jej stále uchvacuje, nej−
více ho vzrušuje improvizace.
Předprodej vstupenek na koncert Jiřího Stivína je v Informačním
středisku v Klenčí pod Čerchovem osobně nebo na objednávku –
tel.: 379 795 325, 607 178 100. Ceny vstupenek: 1. až 5. řada – 200
Kč, ostatní – 150 Kč.
Rozhled 5/2019
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Jednatel realitní kanceláře MÜLLER−REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o. Klatovy, Karel Müller odpovídá na otázky redakce:

Ptáte se..

dá. Pokud se vám ihned věnují, rádi
vám zodpoví všechny dotazy, či vám
ve stručnosti vysvětlí jak pracují, je
patrné, že ke klientům zaujímají
osobní přístup.

OTÁZKA: Jak správně vybrat rea−
litní kancelář na prodej vaší nemovi−
tosti?

NABÍZENÉ
SLUŽBY

ODPOVĚĎ: Je mnoho důvodů,
proč se do prodeje nemovitosti ne−
pouštět na vlastní pěst.
Dobrý realitní makléř vám totiž může
ušetřit velké množství času i starostí.
Jak si však vybrat dobře a nenaletět?

ŘIĎTE SE RECENZEMI

OSOBNÍ NÁVŠTĚVA

Stejně jako v každém jiném odvětví slu−
žeb i při výběru realitní kanceláře si mu−
síte dát pozor a pečlivě vybírat. Asi nej−
lepší možností je řídit se doporučením.
Další možností je na internetu najít věro−
hodné recenze a řídit se podle nich. Dej−
te však i na svůj vlastní úsudek.

Nejlepší možností je zajít si do sídla
dané realitní kanceláře a na vlastní
oči se přesvědčit, jak kanceláře vy−
padají a zda mají opravdu tak profe−
sionální přístup, jak na svých webo−
vých stránkách slibují. Osobní pří−
stup ke klientovi totiž mnohé vypoví−
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a odhad ceny nemovitosti, které dobrá
realitní kancelář nabízí zdarma. Neboj−
te se ptát i na méně obvyklé otázky –
realitní makléř by měl být skutečným
odborníkem, který se ve svém oboru
dokonale vyzná. Naše realitní kancelář
působí na trhu již 29 let a jsme 12 ná−
sobným držitelem „Česká kvalita“
udělovaném Ministerstvem průmyslu
a obchodu každé dva roky.

Dobré realitní kan−
celáře vám nena−
bídnou pouze pro−
dej bytu či domu,
ale také za vás vyří−
dí nezbytnou admi−
nistrativu. Měly by
vám předložit doku−
menty, kde bude
specifikováno po−
jištění, výše provize
a podobné informa−
ce. Samozřejmostí
by mělo být pora−
denství, konzultace

Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
Karel Müller – tel.: 602 145 068
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
tel.: 376 528 626
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
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V sobotu 18. května 2019 jste zváni do Chodské Lhoty

Pojďme na 32. ročník Chodské bůty
Členové Českého zahrádkářského
svazu v Chodské Lhotě zvou
všechny příznivce pěší turistiky
na tradiční májový turistický po−
chod Chodskou bůtu. Letos je
to už 31. ročník.
Chodská bůta se jde v sobotu
19. května a připraveny jsou tři
trasy 8, 15 a 20 km dlouhé. První
dvě jsou středně náročné, dvacítka
je pro zdatné turisty. Každá trasa má
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pět značkových kontrol o účas−
ti a všechny vedou příjem−
nou krajinou s výhledem na
nejkrásnější části Šumavy,
Českého i Bavorského le−
sa. Na své si přijdou i mi−
lovníci cykloturistiky na
trasách v délce 20 a 50
km.
Registrace a start je jako už
tradičně od budovy Obecního

úřadu Chodská Lhota v době od 10:00 do
14:00 hodin. Na trase pochodu bude několik
vyznačených občerstvovacích míst a zdravotní
služba.
Cílem pochodu je přírodní areál Lomeček Čes−
kého zahrádkářského svazu Chodská Lhota,
kde na účastníky čeká občerstvení, kulturní
program s klatovskou kapelou F.R.C. Předávat
se budou také odměny pro nejstaršího muže a
ženu tohoto pochodu. Všichni účastníci Chod−
ské bůty dostanou doklad o účasti.
(re)
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Slezina a její funkce
Tento orgán je uložen v levém
podžebří. Je součástí imunitní
obrany organizmu. Její oslabe−
ní okamžitě poznáme na man−
dlích, které jsou se slezinou
propojeny lymfatickým systé−
mem. Takže odejmutí mandlí
u malých dětí není nejspíš ide−
ální řešením problémů s imu−
nitou. Hlavním úkolem sleziny,
dle tradiční čínské medicíny, je
spolu se svým dceřiným orgá−
nem žaludkem řídit trávící pro−
ces. Napomáhá rozkládat po−
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www.1zapper.cz
tel.: 606 828 402
Dr. Sedláka 937, Klatovy

travu a část z ní přemě−
ňovat na jemnou esenci, kterou v sobě
absorbuje a dále distribuuje do celého
těla, hlavně do plic. Slezina je tak jedi−
ným orgánem v těle, který vytváří
energii z toho, co jíme.
Každá nemoc a
oslabení má pů−
vod i v psychice.
Co oslabuje nejví−
ce slezinu? Du−
ševní práce a ne−
ustálé přemýšlení
a přemítání. Pře−
mýšlení v přiroze−
ném rozpětí je
normální a zdraví
nenarušuje. Stane−li se však přílišným
a přerůstá−li do stresů a starostí, jeho
následky budou negativní.
A jak se tedy projevují „slezinové“ po−
tíže? Pocity plnosti v žaludku, nemož−
nost požití větší porce jídla, nevolnost,
ale i krvácení z nosu. Zvětšuje se při
hepatitidě, infekční mononukleóze či
jaterní cirhóze. Krvácení z nedostatku
destiček může mít charakter krvácení
do kůže v podobě malých červených
teček, zvaných petechie, nebo samo−
volné tvorby modřin. Rovněž se obje−

vuje krvácení z nosu a dásní, závratě,
točení hlavy, nespavost a únava. Žalu−
deční a dvanáctníkové vředy, oslabené
svalstvo, studené, těžké a bolící nohy.
Také bolestivé klouby u palců nohy –
haluxy – už jen proto,
že přes ně vede ener−
getická dráha sleziny.
Sama jsem si tyhle
bolesti vyzkoušela
několik let, až jsem
skoro nemohla cho−
dit. Prvotní příčinou
mohou být vysoké
podpatky a špičaté
boty. Ne vždy je to
však úplná pravda. Co by asi tak řekli
muži? Bolestí jsem se zbavila po opa−
kovaném použití přístroje Bemer, který
mám ve svém centru, ne žádnými ko−
rektory palců. Od té době mě haluxy
nebolí. Tento přístroj způsobuje větší
prokrvení končetin, takže řeší i otoky a
„diabetické“ zánětlivé nohy a bércové
vředy. Nabízím tohle řešení i Vám. Ne
vždy je hned nutná operace.
Nezapomeňte se co nejdříve objednat
na tel. čísle 606 828 402.
Vaše Hana Bártová
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759 000 Kč

599 000 Kč
2

Chata 2+kk/B (40 m ), Vranov u Stříbra
Nabízíme k prodeji pěknou chatu u obce Vranov, okr.
Tachov o zastavěné ploše 40 m2. Chata je dřevěná
s omítnutím, je dispozičně řešena jako 2+kk s balko−
nem a zádveřím. Chata je částečně podsklepena. Objekt
se nachází cca 50 m od vody – nehrozí zaplavení. IS:
elektřina 220/380 V, topení: lokální tuhá paliva, WC,
studna cca 150 m od chaty. Krásná, klidná lokalita.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

G

1 599 000 Kč

850 000 Kč

Byt 2+kk (64 m ), ul. Rozvojová zóna, Ja−
novice nad Úhlavou

Stavební pozemek (459 m ),
Dolní Lukavice
Nabízíme k prodeji rovinatý stavební pozemek. Pří−
stup k pozemku je po zpevněné obecní komunikaci.
IS: veškeré v komunikaci u pozemku. Pro připojení k
inženýrským sítím nutno zaplatit poplatek 230.000,−
Kč ve prospěch zřizovatele inženýrských sítí. Velmi
pěkná lokalita.
Doporučujeme!
& 734 319 302

E

D
2

2

1 899 000 Kč

Nabízíme k prodeji byt, vystavěný v roce 2008 v cihlovém do−
mě. Byt se nachází v prvním patře bytového domu. V pokojích
se nachází plovoucí podlahy, v chodbě PVC a v kuchyni, kou−
pelně s WC dlažba. Okna jsou plastová na západní stranu. To−
pení ústřední dálkové. K bytu náleží komora na patře o velikosti
5 m2. V blízkosti domu dětské hřiště. Bytový dům je v lokalitě
bývalých kasáren. Velmi výhodná nabídka k investici či k byd−
lení v klidné lokalitě. Doporučujeme. & 734 319 301

G

2 199 000 Kč

Chata 2+1 (56 m ), Pňovany

Byt 2+kk (90 m2), ul. Vančurova, Klatovy

Byt 2+kk (45 m2), Vrchlického ul., Plzeň

Nabízíme k prodeji pěknou chatu v blízkosti přísta−
viště Radost. IS: voda – vlastní vrt, el. 220/380V, to−
pení: lokální tuhá paliva, jímka. Chata stojí v těsné
blízkosti přehradní nádrže Hracholusky – vhodné pro
rybáře. Chata stojí na pronajatém pozemku s ročním
nájemným 4.056,− Kč. Krásná, klidná lokalita.
Vřele doporučujeme!

Nabízíme k prodeji byt v historickém. Byt je po kompletní
rekonstrukci z roku 2016, nachází se v 1. patře cihlové−
ho domu bez výtahu a je v osobním vlastnictví. Topení
a ohřev vody zajištěn vlastním plynovým kotlem. K bytu
náleží sklep, kolna, pavlač na patře a zahrada na poseze−
ní a grilování. Parkování je zajištěno ve vnitrobloku za
domem. Klidná lokalita s veškerou občanskou vybave−
ností. Vřele doporučujeme osobní prohlídku!

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt v osobním
vlastnictví a nachází se v 4. patře (posledním)
cihlového domu bez výtahu který bude vybudován
v roce 2026. Byt je po kompletní rekonstrukci (po−
dlahy, elektřina v mědi, nový kotel). Okna bytu jsou
orientována do klidného vnitrobloku.
Fond oprav 1.632,− Kč.
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& 734 319 302

Zahrádka, chata se zahrádkou – Klatovy a okolí
Rekreační chata, voda podmínka, do 15ti km od Domažlic
Chalupa s vodou a elektřinou v Koloveč, Srbice, Blížejov
Rekreační chata u Hnačovského rybníka
Zděná či dřevěná chata – Babylon, Kout na Šumavě
Chalupa i k rekonstrukci Hartmanice, Sušice, Kašperské hory
Rodinný dům před rekonstrukcí Modrava, Srní, Prášily
Chalupa k trvalému bydlení Domažlicko
Rodinný dům Přeštice
Rodinný dům Horšovský Týn
RD v lepším stavu Stod, Chotěšov, Holýšov
Rodinný dům – Domažlice a okolí
Rodinný dům – Klatovy, Štěpánovice, Vrhaveč, Týnec
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& 734 319 301

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

& 734 319 302

G

1 150 000 Kč

RD 6+1/G (1 341 m2), Myslív, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji rodinný dům V 1. NP. Z chodby vstup
do podkroví do 2. NP, kde nachází dva pokoje a dále půdní
prostory vhodné k vystavění dalšího pokoje. IS.: el
230/400 V, septik, voda – obecní vodovod, topení – lo−
kální na tuhá paliva. Dům je částečně podsklepen a pří−
sluší k němu garáž a malé vesnické stavení na pozemku u
domu. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení či
rekreaci. Vřele doporučujeme.
& 734 319 301

G

2 499 000 Kč

RD 3+1 (3 482 m2),
Žďár – Nalžovské Hory, okr. Klatovy
Prodej rodinného domu (chalupy) k trvalému bydlení i k rekreaci.
V roce 2018 prošel rekonstrukci. Dominantou je velká zahrada
a potůček se stodolou. V podkroví je možno vybudovat další obytné
místnosti. Na dům navazují chlévy a kotelna. Okna dřevěná, podla−
hová krytina dlažba. Vytápění je řešeno kamny na tuhá paliva či
možnost ústředního vytápění, které je nyní odpojeno. Odpad sveden
do septiku. Voda – obecní vodovod. Na zahradě o výměře 2 663 m2
se nachází potok vhodný pro chov pstruhů. Občanská vybavenost
v Horažďovicích 15 km, Klatovy 20 km.
& 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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Šlápněte s Aimtecem do pedálů !
Za sportem i zábavou do Plzně ke sv. Jiří
Jedenáctý ročník sportovní akce ur−
čené pro širokou veřejnost Aimtec
Open Race se uskuteční 18. května
v Plzni−Doubravce u kostela sv. Jiří.
Připraven je celodenní program plný
sportu a zábavy pro celou rodinu.
Hlavním bodem programu je CYKLO−
MARATON Plzeň – Radeč – Plzeň,
který závodníky zavede do přírodního
parku Radeč. Účastníci mají možnost
si vybrat ze dvou tras v délce 37 km a
65 km. Oba treky jsou vedeny převáž−
ně po lesních a polních cestách v pře−
krásné přírodě údolím Berounky a po−
dél Korečnického potoka. Následovat
bude stoupání na hřeben Radče, kde je
nejvyšší kóta závodu – vrchol Brno
(výška 718 m. n. m.). Pak trasa pře−
vážně klesá a přes Osek vede oblastí
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Kokotských rybníků do údolí řeky Kla−
bavy. Do Plzně se účastníci vrátí přes
Novou Huť a Zábělou.
Pro děti a mládež budou na louce
u sv. Jiří připraveny DĚTSKÉ ZÁVODY
na nenáročném okruhu v délkách od
jednoho do tří kilometrů. Startovat se
může už i na odrážedle. Nově je na
program zařazen RODINNÝ DECATH−
LON, aneb desetiboj trochu jinak.
V něm nejde o body ani o čas. Hlav−
ním smyslem je se společně s celou
rodinou pobavit a užít si příjemný den.
Mezi disciplíny bude patřit jízda na ko−
ni, plavba na kánoi, zdolání horolezec−
ké stěny nebo střelba z luku. Součástí
bude i oblíbený výlet na rozhlednu
Chlum, kde je pro všechny účastníky
desetiboje zajištěn vstup zdarma. Prv−

ních 200 registrovaných dětí získá
praktický dárek zdarma.
V zázemí závodu na louce u sv. Jiří bu−
de připraven bohatý ZÁBAVNÝ PRO−
GRAM pro všechny věkové skupiny.
Decathlon expo zóna umožní si vy−
zkoušet sportovní vybavení, dále bude
k dispozici horolezecká stěna s výškou
8 metrů, skákací hrad a trampolína,
tombola o horské kolo a další sportov−
ní ceny. Účastníci cyklomaratonu mo−
hou využít servis kol, hlídací zónu a
mnoho dalšího. Parkování je na louce
zdarma a nebude chybět ani občer−
stvení a živá muzika v podání Kam bě−
žíte?! Akustic Band.
Registrace a podrobnější informace
jsou k dispozici na
www.AimtecOpenRace.cz
a na sociálních sítích
facebook.com/AimtecOpenRace a
instagram.com/aimtecopenrace.

Akce se koná pod záštitou primátora
města Plzně Martina Baxy a hejtmana
Plzeňského kraje Josefa Bernarda. Po−
řadatelem akce je Aimtec, plzeňská
technologická a poradenská společ−
nost vyvíjející softwarové nástroje pro
výrobní a logistické firmy.
(re)
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Nová vinotéka v království
praček, chladniček a televizorů
návce, nebo posezení se
sklenkou dobrého vína nebo
přírodní limonády z Moravy a
odpočinutí po náročných ná−

ního centra a volnou chvilku
využijte k relaxaci. Při domluvě
s vedením firmy je možné si
pro uzavřenou společnost pro−

kupech, můžete využít i nově
otevřenou venkovní terasu
před vinotékou. Zastavte se,
i když půjdete jen kolem vino−
téky na procházku do parku,
nebo nebudete chtít jít s par−
tnerkou nakupovat do obchod−

najmout i podzemní vinný
sklep s barem, obsluhou a ma−
lým tanečním parketem.
„Někdy se nás zákazníci ptají,
proč jsme otevřeli u nás zrovna
vinotéku,“ vysvětluje člen ve−
dení firmy. „Pravdou je, že nás

OBCHOD l E-SHOP l MONTÁŽ l SERVIS

Jak co nejvíce zpříjemnit
svým zákazníkům výběr a ná−
kup nových elektrických do−
mácích spotřebičů, pomocní−
ků a prostředků zábavy, se
dlouhodobě snaží klatovská
firma Elektro Efekt, s.r.o..
Po loňské velké rekonstrukci,
která znamenala podstatné
zvětšení prodejní plochy a
umožnila dále rozšířit sorti−
ment bílé domácí techniky,
praček, myček nádobí, chlad−
niček a vestaveb kuchyňských
spotřebičů, otevřela firma letos
na jaře další prostory, kde zá−
kazníkům nabízí také příjemné
posezení a relexaci u sklenky
moravského vína.
V nové vinotéce si můžete vy−
brat ze stáčených i lahvových
vín z nejlepšího výběru produk−
ce vinařů z Velkopavlovické
oblasti Modrých hor. K ochut−
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jižní Morava okouzlila svojí vy−
rovnanou a pozitivní atmosfé−
rou, kterou jsme chtěli trošku
přenést i do Klatov. Na Moravu
jezdíme již dlouhá léta, poznali
jsme ve vinařské oblasti Mod−
rých hor mnoho milých lidí a vy−
nikajících vinařů, od kterých
jsme začali brát vína a chceme
se s jejich vynikajícími výrobky,
které jsou dnes výborně hod−
noceny znalci vína z celé Evro−
py a vyhrávají světové soutěže,
podělit i s našimi zákazníky
a milovníky vína na Klatovsku.“
V nových prostorách firmy
Elektro Efekt si zájemci o re−
konstrukce starých kuchyní
mohou vybrat z největší nabíd−
ky kuchyňských vestaveb na
Klatovsku. O vestavěné spotře−
biče je velký zájem, protože
jsou nejen kvalitní a za výhod−
né ceny, ale splňují i současné
představy o moderní kuchyni a
mechanici Elektro Efektu vám
vybraný spotřebič nejen přive−
zou, ale i osadí a uvedou do
provozu. Přijďte se podívat, ur−
čitě si vyberete a můžete na
chvilku zažít i krásu, pohodu a
radost jižní Moravy a Modrých
hor.
(kr)
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Instalace tepelných čerpadel v topné sezoně
Nemusíte se obávat, že
si můžete sami připravit nebo
v době instalace se přeruší
využít našeho „jádrového vrtá−
vytápění domu a budete
ní“. Vyvrtat otvor trvá několik
několik dní bez tepla. Jak
minut včetně vrtání betono−
vlastně průběh výměny za
vých nebo žulových soklů.
dosavadní kotel na pevná
Před montáží společně po−
paliva nebo za plynový či
soudíme odvod vznikajícího
elektrický kotel probíhá?
kondensátu z nasávaného
Doba mon−
vzduchu u vnější jednotky. Tento
táže je zpra−
bod stavební přípravy není možné
vidla jeden podceňovat, neboť množství zkon−
den. Před tím denzované vody může být více jak
má náš zá−
10 l za den. Je žádoucí, aby se vo−
kazník mož−
da vsakovala do terénu nebo odvá−
nost některé děla do dešťové kanalizace.
přípravné prá−
Dále před montáží společně vyří−
Ohýbačka trubek ce si dle na−
díme žádost o připojení tepelného
šich instrukcí sám zajistit a tím se čerpadla k elektrické síti a dohodne−
mu cena instalace snižuje. Pokud me se s vámi, kdo připraví elektric−
potřebuje vše zajistit naší firmou, ký přívod do místa, kde bude vnitř−
samozřejmě stavební přípravu za−
ní část tepelného čerpadla.
bezpečíme.
Poslední co zbývá, je
V případě, že se
provedení úpravy otop−
tepelné čerpadlo
ného systému pro při−
nezavěšuje na stě−
pojení trubek k tepel−
nu domu, je zapo−
nému čerpadlu. Zpra−
třebí připravit zá−
vidla se toto provádí
kladové pasy pod
naší firmou v den mon−
vnější jednotku.
táže tepelného čerpad−
Jádrové vrtání
Prostup do domu
la. Vytápění přerušíme
Rozhled 5/2019

cca na dvě hodiny, takže ani nepo−
znáte, že se nějaké práce na otopné
soustavě prováděly.
Dle konkrétní situace v některých
případech dokonce ani stávající
otopný systém nevypouštíme, ale
místa připojení zamrazíme.

80 do 85%. To znamená částku
až 127 500 Kč.
Využijte této možnosti co nejdří−
ve! Podmínkou přiznané dotace je
nevyhovující kotel na pevná paliva.
Kvalita zdiva, oken a případného
zateplení s tímto druhem dotací
nesouvisí!
Ing. Jiří Tichota
Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
pøípadnì volejte
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Lisovačka Cu
trubek REMS

Instalace v topném období má do−
konce své přednosti. Tepelné čer−
padlo rovnou spustíme a zákazník si
ověří, jak mu nastavení vyhovuje.
V tomto roce se otevře po−
slední kolo „KOTLÍKOVÝCH DO−
TACÍ“. Z fakturované částky do
max. výše 150 000 Kč obdržíte od

Dodávka, montáž a servis
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!
11

Y½MLPHÍQ¡SU¡FH
Y.ODWRYHFK
Operátor výroby brýlových čoček
Zaostři na novou práci. Pojď s námi vyrábět špičkové
brýlové čočky pro celý svět.
Nabízíme nejen 5 týdnů dovolené, příspěvky
na dopravu, rozvinutý program beneﬁtů nebo 13. plat,
ale hlavně až 32 000 Kč za 35 hodin týdně
a smlouvu na dobu neurčitou ihned.

Pomáháme lidem po celém světě lépe vidět.
376 346 208
777 358 089
prace@zaostri.cz

Víc zjistíš na www.zaostři.cz
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Má dopravní
psychologie smysl?
Nedávno odsoudil okresní soud
řidiče autobusu za vážný přestu−
pek. Jak to, že dopravní psycho−
log neodhalil rizikového jedince?
Pokud ano, proč jej vedení závo−
du nechalo jezdit, nebo jej ales−
poň důsledně nekontrolovalo?
Když jsme v úvodu sedmdesátých
let minulého století zakládali poprvé
v ČR u státních podniků ČSAD stře−
diska dopravní psychologie, patřila
k základním úkolům prevence bez−
pečnosti silničního provozu. Vedení,
jemuž šlo spíše o lidi, než o zisk,
zpravidla dbalo doporučení psycho−
loga. Nedosahovala−li psychosoma−
tická kapacita řidiče potřebných
kvalit, nemohl například pracovat
v náročné dopravě – řídit autobus či
mezinárodní kamion. Dbalo se na
to, aby řidič před nástupem na ná−
Rozhled 5/2019

ročnou dopravu měl dlouholetou
bezúhonnou praxi. Dnes se může
stát řidičem autobusu člověk bez
praxe a sk. B jako u zmíněné kau−
zy, Jde−li navíc o řidiče, který trpí
oslabenou sebekontrolou a nemá
vždy pod kontrolou ani autobus a
jsou−li tyto nedostatky uvedeny
v psychologickém posudku, mělo
by je vedení respektovat. Povin−
ností dopravního psychologa je
upozornit na přednosti i slabiny řidi−
če. Vedoucí, který považuje psycho−
logii za formalitu, se nemusí s dopo−
ručením, které mj. vyžaduje opako−
vané psychologické kontroly řidiče,
ztotožnit a převzít odpovědnost za
jeho případné selhání. Tak se i stalo
v uvedeném případu. Dopravní psy−
chologie tedy smysl má, pokud ve−
doucí neignoruje její výsledek. Ne−
nechat řidiče po nehodě jezdit, do−
kud nejsou znovu prověřeny jeho
schopnosti, by mělo být samozřej−
mostí. Ani to se nestalo.
PhDr. et Mgr. Karel Havlík,
akreditovaný dopravní psycholog
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Našim českým lidem kvalitní
české jídlo, říká řezník Pavlík
První květnový týden má být sice
podle meteorologů ještě chladný
a deštivý, ale to neznamená, že
v květnu nebude dost slunce a
hezkých dní, které lákají ke grilo−
vání a k posezení při dobrém jídle
s přáteli. Na zahájení grilovací se−
zóny se připravuje i řezník Pavel
Havlíček z řeznictví U Pavlíka
v Klatovech Pod Nemocnicí.
Při naší návštěvě právě vyndával
z udírny novou várku šunkových
klobás, které nám dal ještě teplé
ochutnat. „Na grilovací sezónu
jsem připraven. Jistotou jsou Pavlí−
kovy špekáčky, které jsou vyráběny
jen z masa, a hodně mých stálých
zákazníků je přesvědčených, že
jsou nejlepšími špekáčky na trhu.
Dobře se opékají na ohni i grilu, je−
jich chuť je tradiční, jakou známe
ještě z doby mládí, z doby, kdy
jsme jezdili na letní tábory, nebo
s kamarády pod širák.
Na grilování nabízím i moje šunko−
vé a paprikové klobásy, a jako spe−
cialitu mohu doporučit i koňskou
klobásu. Samozřejmě je na grilová−
ní výborné maso z farmářských ku−
řat z Loužné u Horažďovic a z jiho−
českých Lhenic, kvalitní stařené
hovězí maso z českých chovů a ve−
přové maso. Správné maso je první
zárukou perfektního výsledku při
grilování, a nejen při něm, ale i při
běžné úpravě jídel a zákazníci si to−
ho jsou dobře vědomi a ti, kteří to
poznali, se vracejí.“
Pan Havlíček je ve svém obchodě
sám, má se tedy co otáčet, aby
stihl vyrábět i prodávat. „Když to ji−
nak nejde, chodím do práce i v so−
botu a v neděli, kdy si dělám přípra−
vu výroby. Dobré jídlo chce určitou
píli, je to spousta práce a spotřebu−
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je to i čas.“ Právě vyndává z pece
čerstvě do zlatava upečené šišky
sekané, kterou také ochutnávám.
Je vynikající. Je cítit masem, žádné
náhražky, konzervační látky a barvi−
va. Jako od maminky.
„Jsem ze staré potravinářské školy,
já neovládám a ani se už nechci na−
učit používat nějaké ty moderní vý−
dobytky chemického potravinář−
ského průmyslu. Já zůstanu u své
tradiční řeznické výroby. Mně se na
onkologii moc nechce,“ dodává
a směje se pan Havlíček.
Se zápalem jemu vlastním se při−
pravuje i na nadcházející volby do
Evropského parlamentu:
„Kdyby o nás v „europotentamen−
tu“ nerozhodovali potentáti s pat−
nácti tituly, kteří jsou všichni jen
pouhými teoretiky, ale rozhodovali
praktici, tak by nikdy nemohli do−
pustit, aby čeští lidé neměli dobré
české jídlo a prodávali se u nás
i ošizené potraviny druhé kategorie,
nebo dokonce potraviny zkažené.
Právě pro obrovský nešvar dvojí
kvality potravin na našem trhu svou
osobní účastí na kandidátce Alter−
nativy pro Českou republiku podpo−
řím do Europarlamentu lídra kandi−
dátky JUDr. Kláru Samkovou, Ph.D.
Jsem si jistý, že se tam těch poten−
tátů nebude bát, ale bude za naše
české zájmy neúnavně bojovat.
Známe se velice dobře, můžu říci,
že si jsme názorově i lidsky velmi
blízcí, a kdykoli, cokoli potřebuje
znát v oblasti jídla a potravin, nevá−
há mi zavolat, nebo za mnou i přijet.
Pokud mě moji zákazníci chtějí
podpořit, jsem na kandidátce Alter−
nativy pro ČR na 18. místě, mohou
mně dát i svůj hlas a mé jméno za−
kroužkovat.“
(kr)
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Traktory obsadí náves v Brnířově
V sobotu 11. května se náves v Brní−
řově na Domažlicku opět zcela zaplní
starými traktory, auty a motorkami.
Na tento den totiž naplánovali orga−
nizátoři 8. setkání starých traktorů
a veteránů v Brnířově.
Za těch sedm úspěšných ročníků se
brnířovské setkání stalo jedno z největ−
ších a nejpopulárnějších v celé repub−
lice. Přesáhli jsme už také magické
číslo 200 vystavených exponátů. Kaž−
dý rok se nám také povede přitáhnout
do Brnířova nějaký opravdový unikát.
V loňském roce to byl například Dře−
věný traktor z roku 1913. I letos máme
přislíbenou účast našeho známého
sběratele z Vysočiny, který finišuje na
dokončení renovace traktoru PUJMAN
r.v. 1936. Mezi veterány bude jistě nej−
zajímavější exponát – víceúčelový vůz

ŠKODA TREKKA, r.v.1968, která se vy−
ráběla v létech 1966–1972 a bylo vy−
robeno na 3000 kusů. Tento vůz vznikl
na upraveném podvozku a s mecha−
nickými komponenty modelu ŠKODA
OCTAVIA – Super (AZNP Mladá Boles−
lav). Model vyráběný v pěti verzích a
šitý na míru novozélandskému trhu byl
úspěšně vyvážen i do Austrálie a Viet−
namu.
Také ukázka zemědělské techniky
z dob našich babiček, která probíhá na
hrázi rybníka, se nám každoročně roz−
růstá o zajímavé mašinky. Letos by−
chom chtěli pohánět jednu z mlátiček
starým elektromotorem (v bedně na
kolečkách).
Tímto zveme majitele starých traktorů
a všechny, kteří mají zájem vidět sta−
rou zemědělskou techniku i v pohybu.
Přijďte k nám do Brnířova v sobotu 11.
května. Výstava začíná v 10.00 hodin.
Spanilé jízdy pojedou od 14.00 hodin.
Za SDH Brnířov Mirek Beneš

Příští Rozhled
vychází
5. 6. 2019
Rozhled 5/2019
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Odpovídá
JUDr. Miroslav Mlčák
advokát
Mám dvě zletilé děti,
z nichž syna (47 let)
jsem více jak 15 let ne−
viděla, odstěhoval se do
USA. Neudržujeme spolu žádné kontakty, nevím, co dnes dělá,
a syn o mě nejeví dlouhodobě jakýkoliv zájem. Naopak, starší
dcera (52 let), se o mě stará, bydlí i se svojí rodinou v mém do−
mě. Kromě tohoto domu mám ve vlastnictví nějaké zemědělské
pozemky a určité finanční úspory. Myslím si, že by bylo správ−
né a spravedlivé, aby po mé smrti veškerý můj majetek zdědila má dcera.
Myslíte, že řešením je, pokud sepíšu závěť a v ní vše odkáži své dceři?
Vážená paní,
je nutné si uvědomit, že Váš syn je tzv.
neopomenutelným dědicem, což z po−
hledu našeho českého práva znamená,
že má nárok v případě Vaší smrti na
povinný díl Vašeho majetku (pozůsta−
losti), a to bez ohledu na existenci po−
slední vůle (dříve byl tento jednostranný
úkon označován jako závěť). Neopome−
nutelným dědicem jsou toliko Vaši po−
tomci, nikoliv však již např. Váš manžel
(pokud jste stále vdaná) a stejně tak ji−
mi nejsou ani jiní Vaši příbuzní.
Jestliže se rozhodnete pořídit (sepsat)
poslední vůli, pak Vám doporučuji učinit
tak u notáře, a to z několika praktických
důvodů (z hlediska právní jistoty). Je
však pravdou, že podle našeho práva je
možné platně pořídit poslední vůli i jinými
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formami, než−li jen sepsáním u notáře.
Pokud tedy sepíšete platně poslední vůli
(závěť), ve které odkážete pro případ
své smrti veškerý svůj majetek Vaší
dceři, má i přesto Váš syn právní nárok
na to, aby získal ze zanechaného Vaše−
ho majetku alespoň část, kterou by zdě−
dil, pokud by žádná poslední vůle Vámi
pořízena nebyla. Tato jeho část, jelikož
je zletilým potomkem (zletilým neopo−
menutelným dědicem), činí alespoň
jednu čtvrtinu jeho zákonného podílu.
V případě nezletilých potomků (nezleti−
lých neopomenutelných dědiců) činí ta−
kový podíl alespoň tři čtvrtiny z jejich
zákonného dědického podílu.
Je i možné, že syn v rámci dědického ří−
zení nemusí svého práva neopomenutel−
ného dědice využít a pak bude plně zcela

platit Vaše poslední vůle a vše zdědí Vaše
dcera. Pokud však syn nebude chtít ob−
sah Vaší poslední vůle respektovat a
uplatní své dědické právo neopomenutel−
ného dědice, pak bude mít nárok na jed−
nu čtvrtinu ze svého zákonného
podílu (z podílu, na který by měl
podle zákona nárok, pokud by ne−
byla sepsána poslední vůle).
Určitým řešením Vaší situace by
bylo, pokud byste svým jedno−
stranným právním jednáním syna
vydědila. Právní institut vydědění
náš právní řád zná a je upraven
v § 1646 až § 1649 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v plat−
ném znění. Smyslem vydědění je to, že
na základě takového právního jednání
bude z dědění neopomenutelný dědic
(potomek, popřípadě jeho potomek –
vnuk zůstavitele), ať již zcela či i jen zčás−
ti, vyloučen. Pro vydědění však musí být
splněny zákonné důvody, tzn. že se nej−
edná o Vaši libovůli a potomek (neopo−
menutelný dědic) je ze zákona proti tako−
vé libovůli zůstavitele chráněn. Zákonný−
mi důvody pro vydědění jsou tyto:
1. neopomenutelný dědic neposkytl
zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi,
2. neopomenutelný dědic neprojevoval
o zůstavitele opravdový zájem, jaký
by projevovat měl,
3. neopomenutelný dědic byl odsou−
zen pro trestný čin, který svědčí
o tom, že má zvrhlou povahu,
4. neopomenutelný dědic vede trvale
nezřízený život,

5. neopomenutelný dědic je za zadlu−
žený, nebo si počíná tak, že je tu
obava, že se pro jeho potomky ne−
zachová jeho díl z dědictví (v tomto
případě, se nepominutelný dědic
„přeskočí“ a jeho díl se zůstaví jeho
potomkům).
Navíc lze vydědit i toho, kdo nemá dě−
dickou způsobilost. Jedná se např.
o osobu, která se dopustila jednání,
které má povahu trestného činu, proti
zůstaviteli nebo jeho rodině.
Vydědění se činí stejnou formou jako
poslední vůle (závěť), a proto opět do−
poručuji věc řešit za právní pomoci no−
táře. Je však nutné vědět, že vyděděný
potomek, pokud s tímto právním jedná−
ním zůstavitele nesouhlasí (v rámci dě−
dického řízení je povinností notáře jej
o vydědění informovat), má možnost
se proti tomu právně bránit, a to podá−
ním soudní žaloby. V samotném sou−
dním řízení pak vyděděný dědic, pokud
chce procesně uspět, musí jako žalob−
ce tvrdit a prokázat, že nebyl dán zá−
konný důvod, pro který byl vyděděn.
Jak je ze shora uvedeného zřejmé,
pořízením poslední vůle, respektive
vyděděním, může být, ale také být ne−
musí, Vaše situace vyřešena a na−
opak to může vést ke vzniku soudních
sporů mezi Vašimi potomky. V obdo−
bných situacích, kterou popisujete ve
svém dotazu, obvykle radím řešit si−
tuace bezúplatným převodem (daro−
váním) majetku za života rodičů svým
potomkům.
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Po stopách zapomenutých obrazů
Když jsem začal shromažďo−
vat podklady pro své příběhy
válečné a poválečné Šumavy,
nikdy bych si nepomyslel, že
se k některým protagonistům
přiblížím víc, než bych si i přál.
Ve své poslední třetí knize píši
i o Richardu Lindnerovi, tajemní−
kovi gestapa, který působil
v Klatovech jako druhý nejvyšší
muž, hned po samotném veliteli
Heinrichu Winkelhoferovi. Ri−
chard Lindner měl bezesporu
v sobě i umělecké nadání. V Kla−
tovech nezačal vůbec dobře, ne−
boť se na něm podepsalo zatý−
kání domažlického odbojáře Ja−
na Smudka, nepolapitelné le−
gendy druhé světové války. Při
jeho zatýkání se zachoval doslo−
va diletantsky, a tak došlo ke zra−
nění gestapáka Jakoba Neubau−
era. Po válce byl Richard Lin−
dner zatčen a na svůj trest čekal
ve zdech klatovské vazební věz−
nice. Byl postaven před Mimo−
řádný lidový soud a popraven
v dubnu roku 1947.
Rozhled 5/2019

Jsem přesvědčen, že ve zdech
svého arestu Richard Lindner
maloval, neboť se před mé zra−
ky dostal obraz jeho olejomalby

fotografii.
Od
současného je−
ho majitele z Ho−
ražďovicka jsem

Černé jezero
s motivem Černého jezera z ro−
ku 1946. Dokonce měl prý na−
malovat obrazy tři. Černé jezero
předkládám na doprovodné

se dozvěděl, že se do jeho ru−
kou dostal od kamaráda, syna
klatovské bachařky, která v té
době ve věznici působila. Kam

se poděly zbylé
dva obrazy, zdali
vůbec existovaly,
nevím. Ani jsem po
nich
nepátral,
i když to ve mně
navodilo vzpomín−
ky na mé předcho−
zí zaměstnání de−
tektiva.
Druhým malířem z řad nacistů
byl tříhvězdičkový armádní ge−
nerál Rudolf Toussaint, velitel
Wehrmachtu, který se vzdal při
Pražském povstání i s celou
svou armádou našemu známé−
mu generálu Karlu Kutelvašero−
vi. Oba po válce skončili ve vě−
zení – vítěz i poražený! Taková
byla doba. V období let 1945 –
1953 měl Rudolf Toussaint
v borské věznici v Plzni namalo−
vat dokonce deset obrazů. Nej−
známější z nich jsou Salome a
Žně. Obrazy Rudolfa Toussainta
i Richarda Lindnera mají svoji
vypovídající hodnotu.
Karel Fořt
17
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Nová ŠKODA SCALA
ŠKODA SCALA je prvním modelem značky
postaveném na nové platformě MQB A0
Nový charakter, nové
technologie, nové jméno

Prostor pro všechny
a pro všechno

Česká automobilka doplňuje nabídku
vozů oblíbené kompaktní třídy o vůz
ŠKODA SCALA. Zcela nový model na−
bízí vysokou úroveň aktivní a pasivní
bezpečnosti, Bi−LED přední světlomety
a TOP LED zadní světla, velkorysou na−
bídku místa pro cestující i zavazadla a
mnoho prvků Simply Clever. K dispozi−
ci je pět výkonných a úsporných přepl−
ňovaných motorů TSI a TDI, jejichž vý−
konové spektrum sahá od 66 kW (90
k) do 110 kW (150 k) a v nabídce je ta−
ké motor s pohonem na ekologický
zemní plyn (CNG). Pětidveřový vůz s
karoserií hatchback kombinuje revo−
luční emocionální design, vysokou
funkčnost a nejmodernější možnosti
konektivity.
Nový vůz ŠKODA SCALA přenáší do
sériově vyráběného vozu designový ja−
zyk studie VISION RS, která vzbudila
pozornost na pařížském autosalonu.
Nový hatchback je dalším důležitým
vývojovým stupněm designového jazy−
ka značky ŠKODA.

I přes kompaktní vnější rozměry vstu−
puje vůz ŠKODA SCALA do třídy kom−
paktních vozů s velkoryse pojatým

Hlavní změnou je zcela nová palubní
deska.

Velký důraz je kladen
na bezpečnost

Novou Škodu Scala představil jednatel společnosti AUTOSPOL PLUS spol.
s r. o. v Horažďovicích Jan Velek.
interiérem typickým pro vozy
ŠKODA. Délka nového modelu
činí 4 362 mm, šířka 1 793 mm
a výška 1 471 mm. Dlouhý roz−
vor náprav modelu ŠKODA
SCALA 2 649 mm je jedním
z parametrů přispívajících k vel−
mi dobrým jízdním vlastnostem.
Jak je pro vozy ŠKODA tradiční,
disponuje vůz ŠKODA SCALA

Scala jde cestou výraznějších tvarů. Díky tomu vůz vypadá svébytně. Scala je
typickým pětidveřovým kompaktem. Je to fešanda, jak na její adresu zaznělo
první hodnocení zúčastněných při jejím představení.
20

jedním z největších zavazadlových pro−
storů ve své třídě. Základní objem činí
467 l a sklopením opěradel zadních se−
dadel lze objem zavazadlového prosto−
ru rozšířit až na 1 410 l. A co víc – pro−

stor, který mají k dispozici cestující na
zadních sedadlech, je zcela bezkonku−
renční. Když k tomu připočtete tradičně
skvělé rozvržení dostupného prostoru,
máte vůz, který vám vždy nabídne hod−
ně místa navíc.

Asistenční systémy známé z vozů vyš−
ších tříd zajišťují novou úroveň bezpeč−
nosti ve třídě kompaktních vozů. Bez−
pečnost zajišťuje až 9 airbagů, systém
tísňového volání, Front Assist (včetně
nouzového brzdění), asistent změny
jízdního pruhu (Side Assist) dosah 70
m – poprvé u vozu ŠKODA, asistent
hlídání jízdního pruhu (Lane Assist),
proaktivní ochrana cestujících (Crew
Protect Assist) včetně zadních bočních
airbagů.
Nové mobilní online služby ŠKODA
Connect usnadňují propojení řidiče
s vozem i okolím, virtuální kokpit a
systém infotaimentu nabízí největší
displej ve své třídě.
Na nový model připravila společnost
VWFS výhodné financování s výhodou
až 45.000 Kč.
(pi)

Model SCALY je možné si prohlédnout v našem autosalonu a
vyzkoušet si při zkušební jízdě jeho vynikající jízdní vlastnosti
s možností vyhrát zdarma zapůjčení vozu na víkend

Objednejte se na testovací jízdu k nám do AUTOSPOL PLUS spol. s r. o.
a přesvědčte se sami. Těšíme se na Vás.
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOSPOL PLUS, spol. s r.o., Strakonická 366, 341 01 Horažďovice
Tel.: 376 512 639 | info@autospolplus.cz | www.autospolplus.cz
Rozhled 5/2019
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ŠKODA CITIGO AMBITION
1,0 MPI / 44 KW
Cena

ǜǤǤǟǛǛ:

Do provozu

ǣȹǝǛǜǢ

Tachometr

ǝǞǢǛǛºÃ

ŠKODA FABIA AMBITION
1,0 MPI / 55 KW
Cena

ǝǠǣǡǛǛ:

Do provozu

ǜǝȹǝǛǜǢ

Tachometr

ǜǤǟǛǛºÃ

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

Do provozu

ǤȹǝǛǜǢ

Tachometr

ǜǢǟǛǛºÃ

ŠKODA OCTAVIA AMBITION
1,2 TSI / 81 KW
Cena
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ǝǢǠǛǛǛ:

ǞǟǣǛǛǛ:

Do provozu

ǜǜȹǝǛǜǠ

Tachometr

ǟǛǟǛǛºÃ
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, minulý týden jsem
po ujištění, že jde jen o evidenci
návštěv podepsala protokol o pro−
hlídce. Bohužel jsem poté zjistila,
že hypotéku dostanu v mnohem
menší výši a rozhodla jsem se vy−
užít jinou realitní kancelář. Teď
jsem bohužel zjistila, že v proto−
kolu je uvedeno, že pokud využiji
služeb jiné kanceláře, zaplatím
pokutu. V protokolu není uvedeno
kolik, jen že ve výši náhrady ško−
dy. V protokolu je uvedeno pouze
mé příjmení, telefonní číslo
a podpis. Není uvedené rodné
číslo, datum narození, číslo
občanky ani křestní jméno. Je vů−
bec něco takového vymahatelné?
A jak se pak určuje výše náhrady
škody? Nemělo by toto být ve
smluvním vztahu specifikováno?
Děkuji a s pozdravem,
Ilona Klementová
Dobrý den, neznám obsah onoho
protokolu, proto těžko soudit, jaký
závazkový vztah jste s realitní
kanceláří uzavřela. Obecně lze říci,
že protokoly o prohlídce zavazují
zájemce o koupi uzavřít smlouvu
kupní na konkrétní nemovitost
pouze prostřednictvím zprostřed−
kovatele, který nemovitost zájemci
ukázal. To by samo o sobě nebyl
problém, pokud by k tomuto jed−
nání měla realitní kancelář opráv−
nění od majitele nemovitosti. To
bohužel většinou nemá, ostatně
kdyby měla (např. ve formě zpro−
středkovatelské smlouvy), tento
protokol by byl zcela zbytečný.
A právě zde je celý problém tohoto
závazkového jednání. Makléř totiž
zavazuje stranu obchodu uzavřít
smlouvu s druhou stranou, která
o tom však ani nemá tušení. Jako
takové je toto jednání, resp. záva−
zek z něj vyplývající neplatný. Mu−
sím dále konstatovat, že právě na
tyto protokoly chodí do Realitnímu
Ombudsmanovi nejvíce stížností.
Makléři se totiž tváří, že potřebují
pouze „pro šéfa“ potvrdit, že na
prohlídce s klientem byli a klient,
který netuší, o co jde, dokument
v dobré víře podepíše. Ve skuteč−
nosti však podepisuje formu zpro−
středkovatelské smlouvy výhradní−
ho charakteru. Na druhou stranu je
nutno objektivně uvést, že záznam
o tom, kdo nemovitost navštívil, je
ochranou majetku prodávajícího.
Má se však jednat o čistou eviden−
ci, nikoli skrytý závazek.
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil

Stříbřené poklady lidové zbožnosti
Až do 16. června můžete
navštívit unikátní výstavu
stříbřených figurek svět−
ců. Otevřena je denně
od 10 do 17 hodin v Pa−
vilonu skla (PASK) v za−
hradě u Muzea Dr. Karla
Hostaše v Klatovech.
Výstava upozorňuje na
oblibu figurek světců, kte−
ré si od poloviny 19. století
lidé středních a nižších
společenských vrstev
přiváželi jako suvenýr

z návštěv poutí na svatá mís−
ta. Stávali se součástí jejich
domácích modlitebních sva−
tých koutků a také jako vý−
zdoba malých kapliček
a kostelů.
Stříbřené figurky, vázičky a
svícny jsou velmi půvabné,
vyráběné specifickou tech−
nikou a na výstavu byly za−
půjčeny z mnoha veřej−
ných i soukromých sbí−
rek na Šumavě i v Ba−
vorském lese.
(bá)

Nicovský kostel má již nový kabát!
Letos, na velikonoční neděli, 21. dubna jsme přivítali
v poutním kostele Narození Panny Marie v Nicově or−
chestr KuFr Band, známé a úspěšné hudební těleso
ZUŠ Josefa kličky v Klatovech.
27. benefiční koncer t obohatil posluchače duchovní
oslavou vzkříšení. Vznešené tóny orchestru v symbióze
s nádherou barokní architektury zmnohonásobily hudeb−
ní prožitky slavnostního ve−
likonočního dne. Poděko−
vání náleží kvalitní a výraz−
né hudební osobnosti, diri−
gentu tohoto aktivního hu−
debního tělesa, navíc rodá−
ku se vřelým vztahem
k nicovskému skvostu, pa−
nu Františku Kubaňovi.
Za spolupráci děkujeme
Městu Plánice. Velmi oce−
ňujeme také ochotu a po−
moc ve formě sponzorství
pro všechny účinkující,
Penzionu a restauraci JEZ a
SPI, panu Jiřímu Novému.

Za vstřícnost a krásná slova v projevu patří poděkování
panu faráři páteru Pavlu Vrbenskému.
Ten největší dík však patří vám, vážení příznivci benefič−
ních koncetrů! Věrně a pravidelně, v jakýchkoliv podmín−
kách, s nadšením a úsilím jste přijížděli podporovat a
zhmotňovat myšlenku Nicovského nadačního fondu – zá−
chrana architektonického dědictví, a to po celých 7 let.
Nezištně pomáhat v dneš−
ní době je velká zvláš−
tnost!
27. benefiční koncert byl
opět úspěšný. Výtěžek,
12.400 Kč, bude opět pou−
žit na další nutné stavební
úpravy exteriéru, (interiéru)
této vzácné středověké pa−
mátky. Připravujeme další
i jubilejní koncerty.
Děkujeme za značnou kul−
turní a společenskou záslu−
hu vás všech, vážení přátelé.
Za Nicovský nadační
fond Jana Háková

Realitní poradnu sponzoruje
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Studenti oboru Strojírenství ze SPŠ Klatovy uspěli
v celostátní soutěži Autodesk Academia Design 2019
V Praze proběhl 25. ročník sou−
těže Autodesk Academia Design
2019. Celostátní prestižní CAD
soutěž v dovednostech používání
digitálních technologií (2D kreslení
technických výkresů, 3D modelo−
vání digitálních modelů za softwa−
rové podpory produktů společ−
nosti Autodesk) pro studenty 2.,
3., 4. ročníků VOŠ, SŠ a OU pořá−
dala v letošním roce SPŠ na Pro−
seku ve spolupráci s Computer
agency, o.p.s. a firmou pro 3D tisk
Prusalab.
Studenti oboru Strojírenství Střed−
ní průmyslové školy Klatovy
úspěšně reprezentovali školu ve
3 kategoriích.
V kategorii 3D modelování (Inven−
tor Professional 2019) bylo úko−
lem vymodelovat součásti a pod−
sestavy pro rotační lopatkové čer−
padlo podle výkresových podkla−
dů, jednotlivé díly následně složit
do výsledné sestavy a vytvořit vý−
kresovou dokumentaci. Student
čtvrtého ročníku Radek Housar
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prokázal skvělé dove−
dnosti a umístil se ve
velké konkurenci škol
z celé republiky na vyni−
kajícím 2. místě.
V kategorii 3D tisku (In−
ventor
Professional
2019, 3D tiskárny Prů−
ša) se pracovalo ve
dvoučlenných týmech.
Úkolem soutěžících by−
lo navrhnout a na 3D tis−
kárně vytisknout spojo−
vací díly pro stavbu
mostní konstrukce. Se−
stavený most byl zatě−
žován závažím až do
destrukce. Naši školu
úspěšně reprezentoval
student čtvrtého ročníku
Dominik Dolp a umístil
se na 4. místě.
V kategorii 2D (Auto−
CAD 2019) měli soutěží−
cí nakreslit výrobní do−
kumentaci pro pneuma−
tický rotační šestiválco−

Úspěšní studenti SPŠ Klatovy. Zprava: Radek Housar, Domi−
nik Dolp a Oldřich Olšan.

vý motor. Toto zadání
velmi dobře zvládl stu−
dent třetího ročníku
Oldřich Olšan a obsadil
pěkné 7. místo.
Studenti oboru strojíren−
ství vzorně reprezentova−
li SPŠ Klatovy a prokáza−
li vysokou úroveň získa−
ných znalostí ve 2D kres−
lení i 3D modelování a
dovedností 3D tisku s vy−
užitím programů firmy
Autodesk ve verzích
2019.
Všem soutěžícím stu−
dentům děkujeme za
velmi úspěšnou repre−
zentaci školy a gratuluje−
me ke skvělým výsled−
kům v celostátní soutěži
Autodesk Academia De−
sign 2019.
Ing. Věra Andrlíková,
Ing. Petra Rubášová,
učitelky odborných
předmětů SPŠ Klatovy
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Pozvánka do prázdninového regionu St. Englma v Bavorském lese

Dobrodružství i zábava pro celou rodinu
Městečko St. Englmar leží nedaleko
hranic s Českou republikou, v blízkosti
obce Viechtach, cca 50 km od hranič−
ního přechodu Železná Ruda a 90 km
od Strážného. Pro svoji nadmořskou
výšku 1 095 m se St. Englmar řadí ke
100 německým městům, které dostaly
přezdívku klimatické nebo také vzduš−
né lázně. Zážitkové místo v Bavor−
ském lese nabízející zábavu, dobro−
družství, pěší i cyklo turistiku navštíví
ročně kolem 100 000 návštěvníků

ce než 1.000 m. Zlatým hřebem jízdy
na bobové dráze je zatáčka o 360° ve
výšce 6 metrů. Trochu adrenalinu při
takové jízdě ocení všichni. Zatímco si
děti užívají na dětském hřišti s prolé−
začkami, řádí na skákacím hradu,
autodromu, šlapacích tříkolkách, visu−
té lanovce apod., dospělí si mohou
nerušeně užívat chutnou bavorskou
kuchyni. Kdo by chtěl změnu, může si
zaskákat na trampolíně až do výšky
6 m, anebo vystoupat na místní roz−
hlednu do výšky 20 m. Vstup do zážit−
kového parku včetně parkování pro
osobní automobily je zdarma. Jízdné
zaplatíte pouze na bobové dráze a ně−
kolika vybraných atrakcích.

Stezka v korunách stromů
WaldWipfelWeg
Těšit se můžete na bezbariérovou pro−
cházku nad vrcholky stromů ve výšce
30 metrů. Za dobrého počasí uvidíte až
k Dunaji a k vrcholkům Alp. Stezka
v korunách stromů plynule navazuje na
Přírodní zážitkovou stezku, která je di−
dakticky zpracována a přináší zábavu
i poučení pro každého. Mimoto si užije−
te i putování po Stezce optických kla−
mů, kde vás bude šálit zrak. Děti se
mohou vyřádit na lezecké stěně, v dět−
ském lanovém parku, v indiánském tý−

Dům vzhůru nohama
pí či pozorovat alpaky, klokany, lamy
a ovce ve volných výbězích.
Do areálu WaldWipfelWeg se platí
vstupné – 7,50 Euro dospělý, 5 Euro
dítě. Zvýhodněné jsou skupiny nad 15
osob nebo rodiny s dětmi. Stezka je
otevřena celoročně!

Ráj bobových drah
Pohodlně nahoru a zprudka dolů.
V bezprostřední blízkosti Stezky v ko−
runách stromů je zážitkový park Egidi−
Buckel se dvěma nejdelšími bobovými
dráhami v Bavorském lese o délce ví−

Je to jediný dům v Bavorsku, který stojí
na střeše a vše je otočeno vzhůru noha−
ma. Zkrátka všechno je naopak. Už při
vstupu do domu budete zmateni. To se
nedá popsat, to se musí zažít. Představ−
te si doma mouchu na stropě. V takové
poloze budete v domě, kde je všechno
úplně „na hlavu postavené“.
(re)

Další informace v češtině naleznete na www.waldwipfelweg.de | Tipy na výlety do Bavorska najdete na www.bavorsko−cechy.eu
Rozhled 5/2019
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Melanom je nejzhoubnější kožní nádor
Znaménka na kůži mohou být nebezpečná
Maligní melanom patří mezi nej− preventivních prohlídek. V ČR orga− však měl i sám sledovat svoje zna−
agresivnější nádory vůbec, velmi nizuje Den melanomu Česká der− ménka a při jakékoliv změně navští−
časně metastázuje, a proto matovenerologická společnost a vit svého kožního lékaře ihned. Po−
i úmrtnost na melanom je vyso− v tento den vyšetří zdarma kožní lé− dezřelé jsou zejména změny barvy,
ká. Pokročilá stadia metastázují− kaři, kteří se této akce účastní, něko− velikosti, tvaru a ohraničení zna−
cího melanomu jsou
ménka, dále pak svědění ne−
prakticky neléčitelná.
bo krvácení ze znaménka.
Epidemiologické studie
Kdo je ohrožen více?
o výskytu maligního me−
Zejména lidé s mnohočetný−
lanomu nejsou příliš po−
mi znaménky nebo s výsky−
vzbudivé. Výskyt mela−
tem kožního nádoru v rodi−
nomu v posledních le−
ně. Dále pak lidé se světlou
tech celosvětově trvale
pokožkou, kteří se snadno
prudce vzrůstá, u nás se
spálí, a lidé, kteří se často
od r. 1970 zvýšil jeho vý−
opalují a navštěvují solaria.
skyt více než desetiná−
Je tedy lepší vůbec necho−
sobně.
dit na slunce?
Kromě toho pozorujeme
Úplně se vyhnout slunci urči−
trvalý posun do stále niž−
tě není nutné a vlastně ani
ších věkových skupin.
možné. Je třeba ale vyhnout
Jedná se o jeden z nejčas− „Nejlepší prevencí, jak předcházet onemocnění, je se nejintenzivnějšímu záření
tějších nádorů u mladých ochrana před slunečním zářením a pravidelné kontroly přes poledne a používat
pigmentových névů u kožního lékaře,“ radí MUDr. Kate−
jedinců
ve
věku
ochranné krémy s dostateč−
řina Hladíková.
30–40 let. Výjimkou nej−
ně vysokým UV filtrem.
sou případy ve věku 20–30 let. lik tisíc pacientů. Bližší informace Zvláštní opatrnosti je zejména třeba
A v posledních 3 letech bohužel za− najdete na www.melanomy.cz.
u malých dětí, u kterých každé větší
znamenáváme výskyt i u dětí. Na Protože jsme do redakce dostali spálení několikanásobně zvyšuje ri−
druhou stranu ale kůže, jakožto or− mnoho dotazů, navštívili jsme Kožní ziko vzniku melanomu v dospělosti.
gán dobře přístupný zevnímu vyšet− ordinaci MUDr. Kateřiny Hladíkové Možností ochrany je i speciální plá−
ření, poskytuje snadnou možnost v Klatovech a zeptali se.
žové oblečení pro děti i dospělé, kte−
včasného zachycení počínajícího Paní doktorko, zapojíte se do Ev− ré již UV filtr obsahuje.
tumoru ve stádiích, kdy zahájení ropského dne melanomu, který Co když je znaménko podezřelé
léčby dává téměř 100% naději na proběhne letos 13. května?
nebo se mění?
úplné vyléčení. Proto je význam pre− Ano, naše kožní ordinace se účastní Vždy je nutné chirurgické vyříznutí a
vence obrovský. Je tedy důležité, Evropského dne melanomu každo− histologické vyšetření. Pokud pa−
aby se každý naučil chodit pravidel− ročně, ale vyšetření znamének pro− cient přijde včas, odstranění postačí
ně na preventivní prohlídky ke kož− vádímě zdarma běžně i v ostatních k úplnému vyléčení. Nikdy by se ja−
nímu lékaři. Pro podporu tohoto dnech kdykoliv během ordinačních kékoliv pigmentové névy neměly
správného trendu slouží Evropský hodin.
odstraňovat laserem nebo dokonce
den melanomu.
Jak předcházet onemocnění?
zmrazováním.
Evropský den melanomu letos pro− Nejlepší prevencí je ochrana před Jak je to s názorem, že pokud se
běhne již poosmnácté 13. května. slunečním zářením a zejména pak znaménko vyřízne, dojde k rozse−
Jeho cílem je zvýšit vědomosti ob− pravidelné kontroly pigmentových vu a úmrtí?
čanů o nebezpečnosti některých névů.
Ano, to je velmi rozšířená lidová po−
mateřských znamének a slunečního Jak často jsou kontroly u kožního věra. Pokud někdo přijde k lékaři
záření, informovat o možnostech lékaře nutné?
pozdě, naděje na přežití jsou velmi
ochrany a zejména pak o nutnosti Obvykle postačí 1x ročně. Každý by malé. Nezbývá nic jiného než nádor
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stejně vyříznout. Přesto pacient brzy
umírá. To je však způsobeno poz−
dním příchodem k lékaři a nikoliv
chirurgickým zákrokem.
Je možné maligní melanom sku−
tečně vždy včas poznat?
Ano. Zkušený kožní lékař s pomocí
moderních diagnostických přístrojů
téměř vždy pozná počínající nádor.
Velkou pomocí pro včasnou diagnó−
zu maligního melanomu je vyšetření
digitálním dermatoskopem.
Co je to digitální dermatoskop?
Digitální dermatoskop je nejmoder−
nější přístroj k vyšetření pigmento−
vých névů a k včasné diagnostice
maligního melanomu. V západních
zemích patří toto vyšetření k běžné
součásti kožního vyšetření.
Jedná se o speciální kameru napo−
jenou na počítač. Kamera znamén−
ko zvětší až 250x a obraz doplní o 3D
informaci vyšetřovaného útvaru.
Specializovaný software počítače
pak znaménko vyhodnotí. Dochází
tak k vizualizaci znaků, které nejsou
běžným okem, lupou, či ručním der−
matoskopem identifikovatelné. To
vše zajistí včasnou diagnózu riziko−
vého znaménka či již počínajícího
nádoru. Navíc máme možnost
uchovat obraz k pozdějšímu porov−
nání. Po určité době je pak při kon−
trole možné rozhodnout, zda se zna−
ménko zhoršuje nebo naopak „vy−
zrává k lepšímu“. Tak se vyhneme
zbytečným operacím.
Seznam pracoviš, která vyšetření
digitálním dermatoskopem provádí,
stejně tak i další informace o proble−
matice kožních nádorů najdete na
adrese www.melanomy.cz.
V Západočeském kraji jsou 2 pra−
coviště provádějící vyšetření digitál−
ním dermatoskopem – Kožni klinika
Fakultní nemocnice Plzeň a Kožní
ordinace MUDr. Kateřiny Hladíkové
v Klatovech, Dukelská 101, tel.
376 322 023.
(red)
Rozhled 5/2019
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Krajská radní Radka Trylčová:
Musíme zadržet každou kapku vody
Sucho. Slovo, které se v posled−
ních týdnech skloňuje častěji než
kdykoli dřív. Změny počasí a zá−
sahy do krajiny nás prostě doho−
nily. Proto se i Plzeňský kraj snaží
se suchem bojovat. Podle radní
pro životní prostředí Radky Tryl−
čové jde především v první fázi o
investice do vodovodních sou−
stav.
„V poslední době přibývá obcí,
které hlásí problémy s úbytkem
pitné vody. Nouzové zásobování je
řešením krátkodobým. My to musí−
me řešit aktivně. Proto jsme nyní
uvolnili finanční prostředky, které
podpoří výstavbu nových vodo−
vodů a propojování stávajících. Jde
o vůbec největší položku v rozpo−
čtu životního prostředí kraje,“ říká
naléhavě.
w Je sucho v Plzeňském kraji už
opravdu vážným problémem?
Jde o první vlaštovky, které
ale signalizují vážný problém. Pro−
28

blémy s pitnou vodou se objevují i
v oblastech, kde nás to překvapilo
– například v podhůří Českého lesa
nebo na severním Plzeňsku. Někde
zdroje vody vysychají, jinde se
kvalita vody zhoršuje a objevují se
v ní třeba pesticidy.
w Jak to bude kraj řešit?
Nechali jsme už zpracovat studii,
jak propojovat vodárenské sousta−

vy. Řada lidí má vlastní studnu
a z různých důvodů se nechtějí na
obecní vodovody napojovat. Situa−
ce se ale začíná měnit. Studny vy−
sychají, voda se zhoršuje. A tak zá−
jem o napojení na vodovod roste
a do budoucna bude určitě ještě
vyšší. Jenže ne všechny obce mají
finance na vybudování vlastního
vodovodu nebo jeho vybudování
brání složitý terén. Proto je třeba
hledat možnosti řešení. Kraj teď
nabízí, že obcím zaplatí jak studii,
tak i projekt na vybudování nové−
ho vodovodu. Ale když už v obci
zdroje pitné vody vysychají, je
i tohle všechno málo. Je třeba tam
odněkud vodu dovést. A právě
proto vznikla myšlenka propojová−
ní vodárenských soustav, kdy by
bylo možné dostat vodu z přehrad
i do vzdálenějších míst.
w Takže by v případě nouze bylo
možné přetáhnout vodu z jedno−
ho konce kraje na druhý?

Ne úplně přes celý kraj, ale
na větší vzdálenosti určitě. Na −
příklad Nýrská přehrada má vel−
kou kapacitu a výbornou vodu,
kterou by mohly využívat i další
obce směrem k Plzni nebo k Do−
mažlicím.
w Ale přehrady samy o sobě nic
neřeší, pokud voda prostě není.
Jak zajistit, aby nám voda z kraje
neodtékala, když ležíme na hor−
ních tocích našich řek?
V minulosti jsme narovnávali
toky řek, ničili tůně, rozorávali me−
ze a polní cesty. Teď musíme jít
opačnou cestou, a proto podpo−
rujeme revitalizaci toků, meandry
a tůně nebo výsadbu stromů po−
dél polních cest. Jednáme se ze−
mědělci o jejich hospodaření, aby
se voda v krajině udržela. Ve měs−
tech diskutujeme o možnostech
zelených střech a fasád, o budo−
vání retenčních nádrží na dešťo−
vou vodu.
Rozhled 5/2019

Pracujete s dětmi a mládeží, jste rodičem nebo
jste členem školské rady? Pak si nenechte ujít…!!!
MAS Pošumaví pořádá během
května a června bezplatné vzdě−
lávací semináře pro osoby, které
se v rámci své profese nebo ja−
ko dobrovolníci ve svém volném
Co – akce/semináƎ
Spolupráce uēitele a asistenta
pedagoga (AP)

Kdy
Po 6. 5. 2019
13:00 – 17:00

Kde
ZŠ Blatenská,
Horažěovice

čase věnují dětem a mládeži, pro
rodiče či zřizovatele škol.
Jste−li tedy pedagogický pracov−
ník nebo pracujete s dětmi v jaké−
koliv z neziskových organizací, jste

Kdo se mƽže zúēastnit
Uēitelé, kteƎí mají ve tƎídĢ
asistenta pedagoga;
asistenti pedagogƽ

Út 7. 5. 2019
14:00 – 17:00

PROSTOR
Sušice,
Lerchova 926

Pedagogové ZŠ i MŠ, ZUŠ,
SV ēi osoby z NNO
pracujících s dĢtmi

Sem A: 9:0010:00
Sem B: 10:3012:00
Sem C: 14:0015:00

Setkání rodiēƽ dĢtí vstupujících do MŠ (vede Ǝeditelka
MŠ Tylova, Sušice)

Út 14. 5. 2019
16:00 –17:30

Škola na území
Sušicka (bude
urēeno podle
zájmu) – Sem A,
Sem B;

Pedagogové MŠ, ZŠ, DR, ŠK
a SV aj.

Souēástí vzdĢlávání je podrobná instruktáž, jak pracovat s
profesionální výukovou figurínou dospĢlého ēlovĢka s KPR monitorem
a pohyblivou ēelistí (PRESTAN), kterou lze pro potƎeby výuky zapƽjēit
zdarma od MAS Pošumaví. Žádáme organizace, které budou mít zájem
o zapƽjēení této figuríny, aby vyslaly na toto školení svého zástupce.
Zúēastnit se samozƎejmĢ mohou i zástupci organizace, která nemá
zájem si pƽjēovat figurínu.

Sem A) Téma 3boxík a 3box – vhodné pro MŠ a družiny
Sem B) Podpora gramotností a další aplikace - jak pracovat se sadou
10 mobilních zaƎízení - pro ZŠ, pƎíp. školní kluby ēi SV

ZŠ Chanovice –
Sem C

Sem C) Ukázky využití ICT ve vzdĢlávání v MŠ, ZŠ, DR, ŠK ēi SV
(zkrácená verze dopoledních ukázek)
PROSTOR
Sušice,
Lerchova 926
MŠ Na
Palouēku,
Horažěovice
Loretská 935

Rodiēe, jejichž dítĢ nastoupí
v následujícím školním roce
do MŠ

PƎíprava dítĢte na MŠ, spolupráce s rodiēi, prevence problémƽ dítĢte
ve školce, inkluze. Akce je volnĢ pƎístupná, bez nutnosti registrace.
Setkání vede paní Bc. Miroslava Oudesová, Ǝeditelka MŠ Tylova, Sušice

Asistentky primární
logopedické péēe (PLP)

Malé opakování pro ty, kteƎí již dƎíve absolvovali akreditovaný Kurz
PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE a chtĢjí si „osvĢžit“ znalosti –
lektoruje Mgr. Jana VavƎincová

Souhrn pro asistentky primární logopedické prevence
(logopedické asistenty)

Po 20. 5. 2019
13:00 – 16:00

SemináƎ k robotické
stavebnici Lego WeDo

Út 21. 5. 2019
13:00 - 16:00

PROSTOR
Sušice,
Lerchova 926

Pedagogové ZŠ ēi ēi osoby
z NNO pracujících s dĢtmi

„Podporujeme nadané dĢti
pro budoucnost“

t 30. 5. 2019
14:30 – 17:30

PROSTOR
Sušice,
Lerchova 926

Vedoucí pracovníci škol,
pedagogové, ale i rodiēe
a široká veƎejnost

Informatorium pro ēleny
školských rad

So 8. 6. 2019
10:00 -14:00

PROSTOR
Sušice,
Lerchova 926

lenové školských rad
(zástupci rodiēƽ, zƎizovatelƽ,
uēitelƽ)

Setkání rodiēƽ dĢtí
vstupujících do MŠ (vede

St 19. 6. 2019
16:00 –17:30

PROSTOR
Sušice,
Lerchova 926

Rodiēe, jejichž dítĢ nastoupí
v následujícím školním roce
do MŠ

Ǝeditelka MŠ Smetanova, Sušice)

Téma semináƎe: legislativní vymezení AP, druhy AP, náplŸ práce AP,
desatero AP, vedení AP uēitelem a diskuse nad praktickými pƎíklady –
lektorka Mgr. Jana VavƎincová

Informaēní semináƎ zamĢƎený na ukázky práce s dĢtmi a žáky pƎi
využívání informaēních a komunikaēních technologií (ICT). Jak snadno
a rychle zvládnout individualizaci vzdĢlávání a mít okamžitý pƎehled o
progresu žáka. Využití tabletƽ pƎi vzdĢlávání typu 1:1 tj. jedno zaƎízení
na jednoho žáka.

Po 13. 5. 2019
ICT v praxi škol – konkrétní
ukázky použití ICT pro žáky ZŠ
i MŠ, ŠK i SV – využití
možností dotací (výzva
Šablony II) z OP VVV

Obsah/lektor

„Malé“ opakování, jak poskytnout první pomoc, kterou by mĢl dobƎe
ovládat každý z nás. Lektorky: Mgr. ervená a Mgr. Caletková ze SZŠ
Klatovy.

Resuscitace dospĢlých i dĢtí a
život ohrožující stavy
(tento semináƎ je již obsazen, ale
pokud budete mít zájem, napište
nám a v pƎípadĢ dostateēného
poētu zájemcƽ zorganizujeme
v ēervnu ještĢ jeden)

zákonným zástupcem nezletilých
dětí nebo zastupujete obec zřizují−
cí základní školu, a to na území
Horažďovicka nebo Sušicka, jsou
tyto akce určeny právě vám.

Semináře jsou bezplatné, protože jsou organizovány v rámci projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání na spojeném území ORP Horažďo−
vice a ORP Sušice“, který je financován z OP VVV (Operační program Vý−
voj, výzkum a vzdělávání) a státního rozpočtu ČR.

SemináƎ k využití robotické stavebnice ve výuce. Stavebnice lze
zdarma vypƽjēit od MAS Pošumaví. SemináƎ vede lektorka ŠtĢpánka
Baierlová.
VzdĢlávací semináƎ „Podporujeme nadané dĢti pro budoucnost“ je
zdarma poskytován organizací MENSA R a dozvíte se: proē nadaný
žák nemusí vždy být ten nejvzornĢjší ze tƎídy, proē je dƽležité
podporovat nadané dĢti, jak s podporou nadaných žákƽ na škole zaēít,
které metody práce s nadanými volit, kde hledat další informace,
materiály a odbornou pomoc
Školská rada je orgán školy umožŸující zákonným zástupcƽm
nezletilých žákƽ, zletilým žákƽm a studentƽm, pedagogickým
pracovníkƽm školy, zƎizovateli a dalším osobám podílet se na správĢ
školy.
Tento semináƎ je urēen ēlenƽm školských rad základních škol.
Téma: legislativní vymezení školské rady – provázanost kompetencí
školské rady a kompetencí Ǝeditele školy ve školském zákonĢ. Lektor PhDr. Bc. Miloš Beneš.
PƎíprava dítĢte na MŠ, spolupráce s rodiēi, prevence problémƽ dítĢte
ve školce, inkluze. Akce je volnĢ pƎístupná, bez nutnosti registrace.
Setkání vede paní Jaroslava Holeēková, Ǝeditelka MŠ Smetanova,
Sušice

bo telefonický kontakt, abychom vás mohli informovat v případě změny
programu). Přihlásit se můžete též telefonicky na čísle 720 982 172.

Přihlášky zasílejte na email map@masposumavi.cz (uveďte prosím jmé−
no a příjmení, organizaci, kterou zastupujete, nebo „rodič“ a emailový ne−
Rozhled 5/2019
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Západočeské konzumní
družstvo Sušice ve zkratce
Mzdy a pracovníci

Již šedesát osm let existuje Zápa−
dočeské konzumní družstvo Suši−
ce (dříve Jednota SD Sušice).
I nadále provozuje maloobchodní
prodejny pod značkou COOP, vel−
koobchodní sklady, výrobu, vlast−
ní dopravu a údržbu. V rámci
maloobchodního trhu s rychloob−
rátkovým zbožím a zbožím denní
spotřeby dnes patří mezi celou
škálu typů těchto prodejen na tr−
hu. Své prodejny provozuje druž−
stvo v malých obcích i v okres−
ních městech Klatovech a Domaž−
licích. Největší prodejna vykazuje
průměrný měsíční obrat 3,5 mili−
onu korun, nejmenší pak pouhých
92 tisíc korun. Za rok 2018 utržily
prodejny řízené družstvem 838
milionů korun. Další obchodní
činností jsou dva velkoobchodní
sklady v Sušici a Kolinci. Jejich
obrat činil v prodejních cenách
bez DPH 626 milionů korun. Po−
slední obchodní činností je výrob−
na v Sušici s obratem 21 milionů
korun. Doprava a údržba zajištují
servis obchodním činnostem.

Průměrná mzda v ČR
přesáhla 31.000 Kč a
očekává se, že na konci
roku dosáhne 34.000 Kč.
Tuto mzdu a více však
bere pouze 1/3 pracují−
cích. Běžné mzdy jsou nižší. Oblast
obchodu a služeb tradičně vždy patři−

la k nejméně placeným zaměstnáním.
Toto platí i dnes, a to i přes růst mezd
v obchodě. Průměrná mzda zde nyní
činí od 18.000 do 21.000 Kč (podle
způsobu hodnocení). Z tohoto pohle−
du je ZKD Sušice s průměrnou mzdou
pracovníků prodejen v částce 20.827
Kč lepším průměrem. Celkem za
družstvo dosahuje průměrná mzda

22.477 Kč. Za poslední dva roky
vzrostla o 25%, což představuje část−
ku 30 milionů korun. V letošním roce
to bude dalších 12 milionů korun. Jak
je dnes zvykem, mají pracovníci ke
mzdě poskytované stravenky, kolek−
tivní smlouvu, sezonní příplatky, mož−
nost práce na zkrácený úvazek, od−
měny při životním a pracovním výročí

a vybraným profesím platí družstvo
dojíždění do zaměstnání. Dnes
v družstvu pracuje 473 pracovníků, a
to v okresech Klatovy, Strakonice,
Domažlice, Sokolov a Plzeň jih.

Vesnické prodejny
V roce 2018 bylo v ČR zavřeno 513
malých prodejen s potravinami. Nej−
více šlo o prodejny v malých obcích,
kde klesá kupní síla. Z celkového po−
čtu 111 prodejen, které provozuje
ZKD Sušice, se jich v obcích do 500
obyvatel nachází 47 (42% z celku).
Jejich tržby však představují jen 15%
z celku. Jejich průměrný měsíční ob−
rat činí 280 tisíc korun. Z tohoto dů−
vodu je zřejmé, že se problematika
udržitelnosti podnikání ve vesnickém
prostoru týká i sušického družstva.
Jelikož má družstvo v celé řadě obcí
svoje členy, snaží se udržet v provozu
i malé ztrátové prodejny. V současné
době jde o 21 prodejen, jejichž ztráta
ročně činí dva miliony korun. 4
30
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Umístění mezi ostatními
spotřebními družstvy v ČR
V ČR provozuje obchodní činnost 42
spotřebních družstev. ZKD Sušice
patří k těm největším a dlouhodobě
stabilizovaným. Toto lze doložit i gra−
ficky pomocí umístění v jednotlivých
ukazatelích:

Víte že…
Družstvo provozuje bodový věrnostní
program. Za nákupy získávají účas−

přímo ze Šumavy. Tím ZKD Sušice při−
spívá i k udržení zaměstnanosti a
k rozvoji v regionu, kde působí.
Družstvo v rámci projektu „Pro do−
brou věc“ dlouhodobě podporuje ne−
ziskové organizace a sociální projek−
ty. Ročně se jedná o částku okolo
100 tisíc korun. Od roku 2018 lze na
tyto projekty věnovat i body z věrnos−
tního programu. Takto bylo již věno−
váno více jak deset milionů bodů.
Všem dárcům děkujeme.
Skupina COOP v roce 2018 sponzo−

COOP KONZUM v Dešenicích – obec přispěla na provoz v roce 2018, v letošním
roce je tato podpora ve vyjednávání.
4 V roce 2018 schválil Plzeňský
kraj pro obecní úřady částku 3 milio−
ny korun z Fondu obnovy a stabiliza−
ce venkova na podporu malých pro−
dejen. Na ní „dosáhlo“ šest obcí, kde
jsou prodejny ZKD Sušice. Pro dal−
ších devět prodejen si podporu
z obecního rozpočtu družstvo vyjed−

nalo samo. Jednalo se o tyto prodej−
ny: Ústaleč, Čečelovice, Třebomysli−
ce, Chocomyšl, Nový Kramolín,
Čermná, Folmava, Nezdice n. Šuma−
vě, Nezdice u Přeštic, Hojsova Stráž,
Víteň, Zborovy, Chotěšov, Čejkovy.
Pro rok 2019 byla Plzeňským krajem
také vypsána tato dotace, o kterou

lze žádat do 22. května. Všem obcím,
kde podpořili „svoji“ prodejnu, patří
poděkování. Pro družstvo je to však
i závazek a musí se snažit prodejnu
provozovat co nejlépe. Jelikož se jed−
ná o jednomístné prodejny, je zde
největší problém rychle zajistit náhra−
du, pokud vedoucí prodejny onemoc−
ní, anebo náhle potřebuje k lékaři, či
krátkou dovolenou. K tomuto druž−
stvo zaměstnává tzv. „střídače“, kteří
Rozhled 5/2019

v případě vícedenní absence stávající
vedoucí na prodejnu nastoupí a zajistí
provoz.

Členské vztahy
Družstvo má 13.835 členů, kteří jsou
organizovaní v 84 místních člen−
ských základnách (dále jen MČZ) při
prodejnách druž−
stva. V čele MČZ
stojí členský výbor,
který jí organizuje.
Jednou za rok je
svolána
výroční
členská
schůze
MČZ, kde mimo jiné
jsou zvoleni delegáti
na Shromáždění de−
legátů, které se koná
jednou ročně. Jde
o nejvyšší orgán
družstva,
který
schvaluje roční uzávěrky, podnikatel−
ské plány, výroční zprávu, volí (odvo−
lává) představenstvo a kontrolní ko−
misi družstva. To je v podstatě demo−
kratický princip družstevnictví –
spoluúčast na řízení. V dnešní době
se to zdá jako přežilá forma podniká−
ní, ale opak je pravdou. Výrazem to−

tníci programu body, za které obdrží
slevy na vybrané zboží z běžné na−
bídky anebo ze speciálních akcí. No−
vě byly zavedeny i slevy na vybranou
zeleninu. Své body mohou i darovat
na vybraný projekt.
Tento program dnes
využívá 21.420 zá−
kazníků. Ti, kteří po−
skytli svoji mailovou
adresu, pravidelně
dostávají informace
elektronicky. Tato
„Dobrá karta COOP“
je propojena s bonu−
sovým programem
Benzina a Creedo.
Družstvo za rok na−
koupí od padesáti re−
gionálních výrobců
zboží za více jak 300 milionů korun.
Tím tyto výrobce nejenom podporuje,
ale ve svých prodejnách nabízí i spe−
ciality vyrobené v regionu, které ne−
musí být přepravovány na dlouhou
vzdálenost. Jsou čerstvé, originální,
chutné a mnohdy pochází i ze surovin

rovala úspěšnou českou pohádku
Čertí brko, která byla uvedena v listo−
padu do kin. Letos bude hlavní po−
hádkou na Štědrý den na ČT1.
V rámci předpremiéry pozvalo zdar−

ma ZKD Sušice malé diváky do kin
v Sušici a Horšovském Týně. Letos
byl již podepsán sponzoring na další
českou pohádku Hodinářův učeň, je−
jíž premiéra bude v srpnu 2019.
Ing. Roman Bruzl,
předseda ZKD Sušice

hoto jsou i tzv. „sdílené ekonomiky“.
Družstvo činnost MČZ podporuje nej−
enom metodicky, ale i finančně, a to
částkou okolo 700 tisíc korun ročně.
Pokud by zákony v ČR umožňovaly
toto účtovat jako daňové náklady, by−
la by tato podpora vyšší. K podpoře
vyššího zájmu o členství v družstvu
je nyní prověřována možnost posky−
tovat členům vyšší výhody při jejich
nákupech v prodejnách COOP.
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Patnáct let v Evropské unii. Evropské volby jsou před námi

Senátor Vladislav Vilímec říká:
všech ohledech pří−
kladný. V posledních
letech je s Evropskou
unií spojeno mnoho by−
rokracie. Především ne−
volené evropské institu−
ce jsou dnes armádou
mimořádně dobře pla−
cených úředníků, která
si samozřejmě hledá
svou vlastní důležitost. To je prapů−
vod vyvolávání neustálého napětí
mezi národními státy a evropskou
komisí. Nedávno jsme v Senátu
projednávali takovou drobnou no−

V Evropě musíme
být vidět a slyšet
n Vážený pane senátore, jak

jste Vy osobně prožíval vstup
do Evropské unie před patnácti
lety?
Před patnácti lety jsem byl ještě
v nočních hodinách, coby zástup−
ce Plzeňského kraje, přítomen na
přechodu v Železné Rudě slav−
nostnímu propojení naší republiky
s Evropskou unií, a to za účasti
mnoha starostů a dalších politiků.
Vstup naší země do Evropské
unie jsem považoval za určité za−
vršení našeho polistopadového
úsilí. Vždyť již Občanské fórum
přišlo s heslem o návratu do Evro−
py. Dnes se někteří protagonisté
této myšlenky názorově posunují,
ale byla to vlastně Klausova vlá−
da, která podala přihlášku do Ev−
ropské unie. Pamatuji si, že ono−
ho 1. května se také konala velká
slavnost v europarku na přechodu
Železná u Bělé nad Radbuzou.
n Tehdy jsme sice vstoupili do
Evropské unie, ale na „plno−
právné členství“ jsme si museli
nějakou chvíli počkat.
Máte pravdu. Tehdy jsme ještě ne−
byli součástí Schengenu a platila
mnohá omezení především ve
volném pohybu pracovních sil.
Symbolem pro mě, že jsme se
stali skutečně součástí Evropské
unie nejen na papíře, byl pak až
vstup do Schengenu. Předtím zde
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stále ještě existovaly kontroly na
hranicích.
n Co pozitivního nám přineslo
naše členství v Evropské unii.
A naopak, jaká negativa?

Tradiční Odemykání České studánky na Domažlicku bylo příležitostí k setkání
senátora Vladislava Vilímce s kandidátkou do Evropského parlamentu, radní
Plzeňského kraje, Radkou Trylčovou. Oba se osvěžili pramenitou vodou z Če−
ské studánky – silného pramene vytékající na úbočí Myšího vrchu. Dodnes je
tento pramen na východní straně čerchovského hřebene poutním místem.
Foto: QAP.CZ
Nevidím smysluplnou alternativu
fungování naší země mimo Evrop−
skou unii. To neznamená, že sys−
tém fungování Evropské unie je ve

velu zákona o finanční kontrole.
Hlavním smyslem tohoto zákona
je fakticky zahrnout pod systém fi−
nanční kontroly dobrovolné svazky

obcí. S tímto požadavkem přišli ev−
ropští byrokraté. Bude to zase zna−
menat zvýšení administrativní ná−
ročnosti fungování obecních svaz−
ků. Položme si otázku, zda má
Evropská komise řešit takové pro
fungování celé unie nepodstatné
drobnosti.
n Evropská unie se za patnáct
let od našeho vstupu změnila.
Národní státy musí být neustále
ve střehu, aby počínání evrop−
ské komise nešlo proti jejich
oprávněným zájmům.
Když se na to podíváme z pohledu
finanční rozvahy, tak 741 miliard za
patnáct let není nezanedbatelná
částka. Bez těchto peněz by ně−
které věci pravděpodobně nebylo
možné vůbec uskutečnit. Evrop−
ská unie je přes všechny problémy
určitým garantem západního život−
ního stylu, demokracie a míru.
n Jste zakládajícím členem
ODS. Tato politická strana patří
v Evropském parlamentu do
Klubu Aliance konzervativců a
reformistů. Jaké reformy tedy
prosazujete?
Posláním tohoto klubu je hájit su−
verenitu členských států, svobodu
jednotlivce, volného trhu a parla−
mentní demokracii. V Evropském
parlamentu a vůbec na evropské
půdě je třeba velmi důrazně hájit
naše zájmy. Dělají to ostatně
všichni další členové. Teď přišla
evropská komise s pokusem od−
stranit právo veta v případě daňo−
vých otázek. Takovou snahu náš
Senát jednoznačně odmítl. Ostat−
ně odmítá to i naše vláda. Tyto po−
kusy o dominanci určitých člen−
ských států neustávají a zvláště
menší státy musí mít na svých po−
zicích v Evropském parlamentu,
ale i v dalších evropských institu−
cích výrazné a hlavně houževnaté
osobnosti.
n Jste přesvědčen, že takové
osobnosti ODS nabízí ve volbách
do Evropského parlamentu?
Jan Zahradil je v evropské politice
nepřehlédnutelnou osobností. Za
celý evropský klub působí ve vol−
bách jako tzv. Spitzenkandidat.
Žádná jiná naše politická strana či
hnutí takovou pozici nemá. Když
půjdu do našeho regionu, na pá−
tém, tedy potenciálně volitelném
místě, je Radka Trylčová. Kandi−
duje již podruhé. Je právě tako−
vým houževnatým člověkem, na−
víc skutečně velmi dobře jazykově
vybaveným. Jsem přesvědčen, že
se svým přístupem se v Evrop−
ském parlamentu určitě neztratí.
Znám ji jako kolegyni v krajské ra−
dě a velkou bojovnici za zelenou
Šumavu i proti suchu. Byla by
v pozici evropského poslance
oporou pro celý náš kraj.
(re)
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Vážení čtenáři, obchodní partneři
a zaměstnanci,
rádi bychom Vás informovali o již avizované změně
názvu společnosti LIC technika s.r.o., ke které dochá−
zí z důvodu korporátní identity s naší mateřskou fir−
mou Langmatz GmbH, Garmisch−Partenkirchen a ze−
sílení významnosti a úspěchů této značky, která je na
trhu již přes padesát let a klade důraz především na
vysokou kvalitu výrobků, jejich užitnou hodnotu a udr−
žitelnost životního prostředí díky použitým recyklova−
ným materiálům.
Více na našich nových webových stránkách
www.langmatz.cz
20letou historii společnosti LIC technika s.r.o. jsme
ukončili velmi úspěšně, s navýšením obratu téměř o
50% oproti předchozímu roku. K navýšení prodejů
došlo jak u prodejů do EU (především do Německa,
kde nejvyšší podíl připadá na prodej domovních prů−
chodek), tak u prodejů v tuzemsku (nejvyšší podíl tvo−
ří prodej podzemních rozvaděčů). Naší velkou sna−
hou do budoucna je procentuální navýšení poměru
prodeje v tuzemsku.
Zaměstnanci měli možnost v průběhu roku vyplnit
anonymní dotazník týkající se jejich spokojenosti či
nespokojenosti s pracovním prostředím, organizací
práce, pracovní dobou, platovými podmínkami, firem−
ními bonusy apod. K velké spokojenosti vedení spo−
34

lečnosti dopadlo vyhodnocení tohoto dotazníku pří−
znivě. Nadále pokračujeme v trendu podpory spoko−
jenosti našich zaměstnanců. Ti měli též možnost nav−
štívit výrobní závod mateřské společnosti v Oberau
v Německu, kde mohli porovnat prostředí, úroveň a
technické zázemí výrobních prostorů obou firem. Ja−
ko poděkování za dobře odváděnou práci byl zaměs−
tnancům, jako každoročně, přidělen příspěvek, který
slouží na úhradu rekreace, nákladů na volný čas,
zdraví, vzdělávání či sportovní vyžití.
Od 1. 1. 2019 působíme již tady pod názvem
Langmatz CZ s.r.o.
Rozšířili jsme naše výrobní prostory, firma čítá 35 za−
městnanců, probíhá zavedení nového softwarového
programu, který bude lépe vyhovovat potřebám
a růstu naší společnosti.
Pro rok 2019 je plánován stejný obrat firmy, jakého
jsme dosáhli v minulém roce, vzhledem k již uzavře−
ným smlouvám s některými odběrateli a stoupajícímu
zájmu o naše výrobky.
Rádi bychom přivítali nové posily do týmu skladníků,
expedientů a manipulačních dělníků. V případě zájmu
kontaktujte prosím naše personální oddělení na
personalista@langmatz.cz .
Všem čtenářům přejeme hodně osobních, ale i pra−
covních úspěchů a spokojenosti.
Soňa Pelcová,
ředitelka společnosti
Rozhled 5/2019

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.
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Oprášili jsme recepty
starých mistrů pekařů.
Tvarohový koláček
Milovníci tvarohových nápní
nemohou odolat. Máte na výběr
dvě velikosti – 20g a 50g

Chléb
podmáslový
kulatý
Do těsta přidáváme
podmáslí, aby měl chléb
typickou mléčnou chuť
a byl nadýchaný.

České buchty
Pravé, tvarohové…
…prostě jako od
babičky!

Chléb tvarohový
(Hraničář)
Tak to je nejoblíbenější
chléb. Není to tím, že do
těsta přidáváme tvaroh?

Tvarohový
závin
Tvarohový
šáteček

Klasické tvarohové
dobroty, které nás
provázejí od dětství.

www.pecukt.cz
Rozhled 5/2019
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Hygienická laboratoř Labtech Klatovy doporučuje:

Nechte si na jaře udělat
rozbor vody ve studni
Víte co pijete? Kolik stojí rozbor vo−
dy? Má pivo stejnou kvalitu v plasto−
vé nebo skleněné láhvi? Máme mít
strach z bakterie legionelly, která
přežívá ve vodovodním potrubí nebo
v klimatizacích? Je nutný rozbor vody
z vrtaných studní?
Tyto a další otázky byly předmětem be−
sedy s vedoucím Hygienické laborato−
ře v Klatovech Mgr. Jiřím Míkou a paní
Jarmilou Kozojedovou, vedoucí provo−
zu hygienické laboratoře.

zmeme následně druhý den ráno, tedy
v úterý a ve čtvrtek. Ještě ten samý
den provedeme jejich rozbor. Ideální je
zpracovat vzorky vody do 24 hodin od
samotného odběru.

Voda a čistota provozu
rozhodují o kvalitě piva

Neotálejte s rozborem vody
Právě v tomto období k nám přicházejí
lidé, kteří mají svoje studně, chalupáři a
další zájemci, abychom jim udělali roz−
bor vody. Mnozí z nich se pravidelně po
roce vracejí. Naše doporučení je tako−
vé, že každým rokem by si měli majite−
lé studní nechat zkontrolovat vodu, aby
věděli, co pijí. Obecně lze říci, že se
mění povědomí lidí a chtějí mít jistotu,
že ve studni nemají závadnou vodu.
Z hlediska chemie se voda moc nemě−
ní. Jestliže voda ve studni obsahuje du−
sičnany, tak se dá předpokládat, že tam
budou za pět i deset let, pokud se ně−
kde nezmění hydrogeologické poměry.
Ovšem zcela jiná věc je mikrobiologie,
která se může velmi rychle změnit. Sta−
čí, když nemáte dobře zabezpečenou
studni a nějakým otvorem se vám do ní
dostane například hlodavec. Navíc po−
slední roky jsou poměrně teplejší a na
teplotě podzemních vod je to znát. Te−
plota šla nahoru a každá desetina stup−
ně navíc zjednodušuje mikrobiální kon−
taminaci. Jestliže se někomu něco ne−
zdá na jeho vodě ze studně, měl by si ji
nechat zkontrolovat. Cena rozboru vo−
dy včetně DPH u nás stojí 891 Kč.

Pracovní tým Hygienické laboratoře Labtech s.r.o. v Klatovech.
vých osadách se setkáváme s tím, že
při rozboru vody zjistíme, že je znečiš−
těna z nefungujících septiků. Při zkou−
mání příčin přijdeme na to, že majitelé
nemovitostí septiky nevyvážejí a jejich
obsah se vsakuje do okolní zeminy,
která se časem nasytí a je zaděláno na
problém. Někde ani septiky nemají.
Provádíme rozbory pitné vody a na zá−
kladě zjištěných výsledků vyhodnocu−
jeme její kvalitu a současně radíme zá−
kazníkům, pokud je to třeba, jak ji zlep−
šit. Obvykle jde o navržení způsobu de−
zinfekce, ale často jde i o závažnější
návrhy týkající se chemismu vody.
Zkrátka klientovi poradíme nejvhodněj−
ší řešení. Poradenský servis je zdarma.
Je to naše taková přidaná hodnota.

Vrtané studně

Setkáváme se s obecným názorem, že
u vrtaných studní není nutný rozbor vo−
Problém se jmenuje septik dy. Lidé, kteří tento názor mají, tvrdí, že
Zejména na vesnicích nebo i v chato− vrtaná studně je téměř hermeticky uza−
vřena proti znečistění zven−
ku a hloubkový vrt je záru−
kou kvalitní vody. A mají
pravdu, ale jen z části.
Obecně doporučujeme,
aby si na začátku nechali
udělat rozbor vody, aby vě−
děli, co pijí a pak i v delším
časovém intervalu rozbor
opakovali. Hlavním problé−
mem u vrtaných studní bý−
vá vysoký obsah železa,
manganu a někdy i arsenu.
Laborantka Eva Křesáková v chemické laboratoři. Nyní jsme například řešili
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případ, kdy si klient nechal udělat 50
metrový vrt a řešil problém, že je z vrtu
cítit zápach po zkažených vejcích. Byl
to sirovodík. Přitom vrtaná studně ne−
byla v lokalitě, kde jsou nějaké sopečné
aktivity. Zjistili jsme, že ve vrtu jsou
bakterie, které přeměňují sírany na
sirovodík. Nějaký speciální druh
bakterií v podloží již dávno existoval
a při vrtání se bakterie dostaly do
vody. Když se voda ohřála, byl to
neskutečný zápach. Mikrobiologie
je nevyzpytatelná. Klientovi jsme
poradili co udělat a nyní už má vodu
z vrtu dobrou.

V segmentu pivovarnictví jsme ušli do−
cela velkou cestu. V České republice
máme asi kolem 300 malých pivovarů.
Připomínky ze strany odborné, ale
mnohdy i laické veřejnosti k malým pi−
vovarům jsou takové, proč některá vár−
ka piva chutná jinak. Je totiž řada důle−
žitých parametrů, které by měly malé
pivovary hlídat. My jsme tuto poptávku
vytušili a jdeme malým pivovarům
vstříc. Nabízíme zástupcům malých pi−
vovarů, aby si u nás nechali zkontrolo−

Rozbor vody pro
Horažďovice a okolí
Kromě Klatov a Sušice jsme v loň−
ském roce navázali spolupráci s lé−
Laborantka mikrobiologie Tamara Suchá.
kárnou Panacea v Horažďovicích
(Blatenská 322) a v ní nabízíme pro vat vodu, kterou používají na vaření pi−
tento region rozbor pitné vody. V lékár− va. Zájem je velký. Rozbory piv děláme
ně dostanete připravené tašky s lahvič− včetně mikrobiologie a jsme schopni
kami a podrobným návodem na odběr jim poradit, když mají nějaký problém.
vody. Vzorky přineste zpět do lékárny, Větším pivovarům zajišťujeme i servis.
kde si je vyzvedneme. Chceme upozor− Hlídáme jim kvalitu piva i čistotu provo−
nit na jednu velmi důležitou organizační zu. Na téma důležitost vody pro vaření
věc. Tašky s lahvičkami si můžete v lé− piva a čistota provozu jsme připravili
kárně vyzvednout kdykoliv, ale samo− loni na podzim celostátní seminář v Pi−
tný odběr pitné vody z domácí studně a vovarském Dvoře Purkmistr v Plzni
předání vzorků lékárně má svůj řád. Černicích.
Vzorky vody v horažďovické lékárně
Panacea odebírají jen v pondělí a ve Pivo z PET lahve
středu. Otevírací doba lékárny je od Provádíme laboratorní rozbory vody,
7:30 do 17:00 hodin. Doporučujeme potravin, alkoholických i nealkoholic−
vzorky předat nejlépe po obědě. Naše kých nápojů, odpadů, odpadních vod,
hygienická laboratoř si vzorky převe− analýzy pracovního ovzduší, hluku 4
Rozhled 5/2019

4 a životního prostředí. Dále mikro−
biologickou a chemickou kontrolu po−
travin a surovin pro potravinářskou vý−
robu. Velký zájem je o analýzy obalo−
vých materiálů a to především plastů.
Denně se setkáváme s potravinami,

potrubí nebo v klimatizacích. Výskyt
bakterie bude málo pravděpodobný,
když voda bude mít minimální teplotu
55 °C. Zda její dodavatel dodržuje tuto
teplotu, která je mimochodem daná
vyhláškou, se přesvědčíme velmi
snadno a to tím, že si ji te−
ploměrem změříme. Když
zjistíme, že je např. o 10 °C
nižší, hrozí nebezpečí vý−
skytu bakterie. Jejich přeží−
vání ve vodovodní síti je
umožněno v biofilmech a
inkrustacích. V nich jsou
bakterie chráněny před pů−
sobením dezinfekce. Proto
se například v Německu
velmi přísně dodržuje režim
teplé vody. Jednou týdně
se musí ohřát na teplotu
vyšší než 70 °C, jednou
Odborná pracovnice Mgr. Marie Zimprichová denně na 60 °C, aby prošla
měří pesticidy na kapalinovém chromatografu.
teplotní zónou, ve které se
které jsou zabalené v plastu. Je třeba bakterie legionelly spolehlivě zničí.
říci, že spotřebitelé nemusejí mít oba− Největší nebezpečí, kdy nás může le−
vy. Plastové obaly používané v potravi− gionella ohrozit, je při sprchování, tedy
nářství vyhovují těm nejpřísnějším nor− při tvorbě aerosolu. Vdechujeme
mám. U nápojů, které jsou baleny vzduch obsahující bakterie v drobných
v plastových PET lahvích můžeme po kapičkách. K nákaze dochází téměř vý−
nějakém čase zjistit ur−
čitou drobnou senzo−
rickou změnu.
Plasty, ač se to nezdá,
jsou poměrně porézní
a propouštějí kyslík.
Například balení piva
do PET lahví můžeme
považovat za trochu
sporné. Ať chceme ne−
bo ne, postupem času
pivo v PET lahvi lehce
oxiduje a jeho chuť ne−
bude nikdy stejná jako
ve skleněné láhvi. Fe− Příjem vzorků registruje Ivana Zazvonilová.
nolické látky, které jsou
v pivech, rády reagují s kyslíkem a po− hradně vdechnutím infikovaného aero−
tom se trochu změní chuť piva. Běžný solu do plic.
spotřebitel asi nic nepozná, ale profíci Pak mluvíme o takzvané Legionářské
nemoci a její příznaky jsou podobné ja−
to řeknou přesně.
ko u zápalu plic virového typu – to je
Máme mít obavy z bakterie zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest
legionelly?
hlavy a na hrudi. U jedinců s oslabe−
Nechceme nikoho strašit, ale problém nou imunitou je průběh těžší a může
s bakterií legionelly, která se vyskytuje dojít i ke zvracení a celkové zmatenos−
v teplé vodě, nelze podceňovat. Není ti. V těch nejtěžších případech selháva−
úplně škodlivá při pití, ale problém na− jí ledviny i játra. Náchylnější k onemoc−
stává, když ji vdechujeme v aerosolu nění jsou starší lidé nebo ti, kteří mají
například při sprchování. Byli bychom sníženou imunitu.
rádi, kdyby si lidé tuto skutečnost uvě− Jako novinku nabízíme zákazníkům
domili a začali se ve větší míře zajímat měření kvality prostředí v domácnos−
tech či potravinářských provozech,
o kvalitu teplé vody.
Daří se jí ve vlhku a v teplé vodě do především odběry na přítomnost che−
(re)
45 °C. Proto přežívá ve vodovodním mických látek a plísní.

Do našeho kolektivu přijmeme
nového kolegu/kolegyni na pozici vzorkaře.
Podmínkou je řidičský průkaz sk. B, časová flexibilita a
vzdělání v oboru chemie či potravinářství.
V případě zájmu můžete psát či telefonovat
na kontakty v záhlaví článku.
Rozhled 5/2019
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Bavorsko−český hospodářský prostor
je perspektivním vítězným regionem
3. Bavorsko−český den pro firmy
Okolo 300 účastníků přijelo do Grafe−
nau na 3. Bavorsko−český den, který
se uskutečnil ve Forum AMF u firmy
Knauf AMF. Letošní téma bylo „Indus−
trial Services Excellence“ a bylo uká−
záno, jak si firmy mohou prostřed−

povedlo integrovat více služeb, uká−
zali pan Karl Wenig, jednatel Knauf
AMF GmbH & Co. KG a Dr. Ing. Chris−
tian Reischl, vedoucí oddělení Data
Analytics u ZF Friedrichshafen AG.
Vrcholem akce byl jako již v minulých

sledně společně
s dotazníky z ak−
ce vyhodnotí a
zprostředkuje ná−
sledné kontakty.
Tento praktický přístup, kdy
centrálními jsou osobní
setkání, je to, co činí Ba−
vorsko−český den pro fir−

Zleva: Vládní prezident Dolního Bavorska Rainer Haselbeck, prezident krajského sněmu Dolního Bavorska Dr. Olaf Hein−
rich, zástupkyně zemského rady okresu Freyung−Grafenau Helga Weinberger, Dr. Stefan Mang (jednatel CenTouris), ing.
et ing. Jaroslava Pongratz, MBA (Evropský region Dunaj−Vltava), Dr. Ing. Christian Reischl (ZF), Peter Schmid (vláda Dol−
ního Bavorska), Bertram Vogel (Niederbayern−Forum), Katharina Wierer (HWK), Mgr. Alice Prokeš Gregová (Jihočeská
hospodářská komora), Karl Wenig (jednatel Knauf AMF) a Peter Sonnleitner (IHK).
nictvím inovativních služeb získat no−
vé zákazníky a dostat se na nový trh,
aby byly zajištěné i do budoucnosti.
Dr. Stefan Mang, jednatel CenTouris,
to vysvětlil na příkladu firmy Hilti,
která došla k závěru „Nikdo nepotře−
buje vrták, ale otvor ve zdi“. Na zá−
kladě toho vyvinula nové nabídky slu−
žeb, které vedly ke konkurenční výho−
dě. Jak se firmám Knauf AMF a ZF
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letech networking po oficiální části ak−
ce, neboť většina účastníků profituje
zejména z osobních rozhovorů a no−
vých kontaktů. U stolů, které byly roz−
děleny podle odvětví, probíhaly živé
diskuze. Obdobné to bylo u tabulí, kde
mohly firmy zveřejnit, co nabízejí a co
hledají. Manažerka kontaktních sítí ing.
Jaroslava Pongratz tyto informace
dvojjazyčně připravila a informace ná−

my úspěšným. Dr. Olaf Heinrich, prezi−
dent krajského sněmu Dolního Bavor−
ska, který nad akcí společně s hejt−
mankou Jihočeského kraje Mgr. Ivanou
Stráskou, hejtmanem Plzeňského kraje
Bc. Josefem Bernardem a hejtmankou
Karlovarského kraje Mgr. Janou Mrač−
kovou Vildumetzovou převzal záštitu,
označil signálem, kdy se účastníci set−
kají mimo velká centra a mají možnost

se přehraničně
propojit. „Chceme
tím zdůraznit, že
bavorsko−český
hospodářský prostor je per−
spektivním vítězným regio−
nem“. Také zástupkyně
zemského rady okresu
Freyung−Grafenau vy−
zdvihla potenciál příhranič−
ního regionu.
Účastníci byli velice spokojeni. Příkla−
dem je reakce pana Andrease Spamera−
Schmidta, personálního poradce z Mni−
chova, který konstatuje: „Je to první ak−
ce tohoto charakteru, kterou jsem nav−
štívil a jsem velice nadšen, jak je vše na
vysoké úrovni připraveno a zorganizo−
váno. Je vidět, že v tomto regionu se
opravdu ekonomicky něco děje.“
Manažerka kontaktních sítí Jaroslava
Pongratz společně s Bertramem Voge−
lem, jednatelem Niederbayern−Forum,
kteří jsou hlavními organizátory akce,
slyšeli hodně pozitivních zpětných va−
zeb typu: „Před chvilkou jsem se se−
známil s firmou, s níž budeme od nyní
spolupracovat. Neznali jsme se, ačko−
liv jsme od sebe vzdáleni pouze několik
kilometrů.“ Je to „win−win“ situace pro
obě strany a další příklad pro příhranič−
ní region, který je právě díky své poloze
regionem vítězů.
(po)
Kontaktní údaje:
Evropský region Dunaj−Vltava
Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz,
MBA, Manažerka kontaktních
sítí Bavorsko – Čechy
Kolpingstraße 1
D−94078 Freyung
Tel.: +49−170−8118194
j.pongratz@euregio−bayern.de
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Pozor !
Revizor
v klatovském
divadle!
Rok se s rokem sešel a divadelní
spolek Za oponou pro vás přichys−
tal další představení. Po loňské
westernové jízdě z divokého zápa−
du nás čeká přesun do ospalého
újezdního ruského městečka N−
ské gubernie, kam Nikolaj Vasilije−
vič Gogol zasadil děj svého nej−
slavnějšího dramatického díla.
Satirická komedie Revizor je jedním
z nejproslulejších, nejhranějších a
nejklasičtějších kusů inscenovaných
na světových jevištích. Odpověď na
otázku, proč tomu tak je, leží před di−
vákem jako na dla−
ni. Gogol se v ní to−
tiž vysmívá malo−
měšťácké nabubře−
losti,
úřednické
zvůli, úplatkářství,
lidské důvěřivosti a
naivitě, podléza−
vosti a nepoctivos−
ti. A protože v Ru−
sku toho času, tedy
v polovině 19. sto−
letí, má na hlavě
máslo opravdu kaž−
dý, látky měl autor
opravdu dost. Za
vtipné demaskování těch horších
stránek lidské duše sklidil nadšené
ovace i sžíravou kritiku. Téma tajné−
ho úředníka, který přijede na inkog−
nito inspekci, nebylo ničím neobvy−
klým, protože ruský režim za cara
Mikoláše I. trpěl strachem z vlastní−
ho obyvatelstva a jediným nápadem,
jak potlačit nespokojenost, byla cen−
zura a špiclování, což vyvolávalo za−
se strach u obyvatel. Stávalo se te−
dy, že neznámý cestovatel byl ve
městě považován za revizora. Podo−
bnou příhodu zažil také básník Ale−
xandr Sergejevič Puškin, který tuto
zkušenost vylíčil Gogolovi s přáním,
aby se toho tématu jeho přítel ujal.
Pro každého, kdo by byl touto hříč−
kou rozezlen, věnoval autor motto:
„Nevrč, brachu, na zrcadlo, když
máš křivou hubu.“
V podání divadelního spolku Za
oponou se můžete těšit na známé
tváře Jindřicha Gregoru, Evu Krau−
sovou, Tomáše Javorského, M.
Matase, L. Týmla a další herce.
Těšíme se na Vás v klatovském
divadle v pátek 7. června 2019
od půl osmé večer.
40
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz

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

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

Zahajujeme 2. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2019/2020.
Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
Rozhled 5/2019

Prodej zlata se ve Zlaté Bance vyplatí
Zubní zlato – ne příliš atraktivní,
avšak cenné!

Při úklidu najdeme občas různé před−
měty včetně starých šperků, zubních
korunek, příborů a jiných kovových
předmětů. I když si nejste jisti, že jde
o drahý kov, přijďte a my Vám prove−
deme bezplatně analýzu. Může se
stát, že objevíte skutečné poklady,
které můžete rychle směnit na pení−
ze. Návštěva u odborníka se v tomto
případě rozhodně vyplatí.
Paní Sedláková objevila při úklidu
zlaté šperky, které zdědila po pra−
rodičích a bylo mezi nimi také
zubní zlato. „Tenkrát se mi oškli−
vilo a zlaté šperky mi připadaly
staromódní, proto jsem na ně

rychle zapomněla“ a navazuje.
„V poslední době jsem ale často
slyšela o tržních cenách zlata,
proto jsem se nyní rozhodla jed−
nat. Hodnota mého zlatého po−
kladu byla téměř 20 000,− Kč,“
říká s radostí paní Sedláková.
Pro toho, kdo je dosud váhavý, zda
se prodej starého zlata nebo stříbra
vyplatí, nastává správný okamžik.
„Zubní zlato bývá podceňované a lidé
ho často nechávají u zubaře nebo jej
doma odloží stranou, protože je ne−
vzhledné a nevědí co s ním. Zákazníci
jsou pak vždy mile překvapeni, když
peníze za zubní zlato drží v rukou,“
potvrzuje vedoucí plzeňské pobočky
Zlaté Banky. „Stejné je to i se starými
stříbrnými příbory, které často leží

bez povšimnutí ve sklepě nebo v ko−
moře. Z důvodu vysoké hmotnosti
mohou lidé i zde získat nemalý fi−
nanční obnos,“ vysvětluje. Pro toho,
kdo neví, jak naložit se starým zlatem
nebo stříbrem, doporučujeme navští−
vit jednu z poboček Zlaté Banky, kde
Vám odborný personál poradí a záro−
veň i nabídne nejvyšší možnou vý−
kupní cenu, kterou určuje světová
burza v Londýně.

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

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

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

Regionální měsíčník rozšiřovaný zdarma do
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Kroužkujte Radku Trylčovou,
aby byl náš kraj v Bruselu slyšet
Dejte hlas pětce na kandidátce číslo pět
Náš kraj potřebuje v Evropském
parlamentu zástupce, který bude
opravdu slyšet a bude schopen
prosazovat zájmy svých voličů.
Takovým kandidátem může být
bez pochyby krajská radní Radka
Trylčová, která kandiduje jako
číslo pět na listině občanských
demokratů. Vzhledem k postave−
ní na kandidátce má Radka Tryl−
čová reálnou šanci být do Evrop−

Konec žlutého moře
v české krajině

Mgr. Radka Trylčová – náš hlas pro Evropu

Stejně aktivní je Radka Trylčová
také na poli řešení problémů, kte−
ré souvisí s kvalitou potravin.
Mnozí kandidáti o ní mluví teď,

ského parlamentu skutečně zvo−
lena. Možnost, že nás bude v Ev−
ropské unii zastupovat někdo,
kdo opravdu rozumí problémům
našeho kraje můžeme navíc po−
sílit preferenčním hlasem, který
má každý volič hned dva. To, že
Radka Trylčová pochází z našeho
kraje, není ale zdaleka jediným
důvodem, proč si zaslouží dostat
preferenční hlas.

Hlas proti suchu
a pro kvalitu potravin
Radka Trylčová dokazuje svou
každodenní prací ve vedení kraje,
že není typem političky, která jen
vede plané řeči. S velkou vervou
se totiž pustila do řešení problé−
mů, které se dotýkají budoucnos−
ti každého z nás, protože souvisí
s životním prostředím a kvalitou
života. Kraj se proto pod jejím ve−
dením například pustil do boje se
suchem a zaměřuje se také na
kvalitu a dostupnost pitné vody.
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s příchodem voleb, Radka Tryl−
čová se této problematice věnuje
profesně i ve volném čase už
dlouhou dobu.

Na poli, které propojuje oblast
životního prostředí a zemědělství,
za něž Radka Trylčová ve vedení
kraje odpovídá, se
navíc nebojí pro−
sazovat jednodu−
ché, ale funkční
návrhy. Dokazuje
to třeba fakt, že
jedním z jejích
hlavních progra−
mových bodů ve
volbách do Evrop−
ského parlamentu je návrh, aby
Evropská unie přestala dotovat
přimíchávání biopaliv, jako je
například řepka do pohonných
hmot. To je opět velmi aktuální
návrh teď, kdy se česká krajina
kvůli podobným dotacím opět
proměňuje ve žluté pole, protože
zemědělcům se už nevyplatí pěs−
tovat potraviny. Radka Trylčová
má navíc jasno, jak by mohly ži−
votnímu prostředí pomoci peníze
ušetřené na těchto dotacích: „Po−
nechme je ve stejné oblasti, ale
věnujme je na opatření, která bu−
dou zadržovat vodu v krajině,
a omezí proto šíření sucha“.
Radka Trylčová má navíc jako
ředitelka krajské hospodářské
komo ry také bohaté zkušenosti
z oblasti podpory podnikání,
takže nebude v Evropském par−
lamentu podporovat nesmyslné
regulace a rozšiřování bruselské
i domácí byrokracie. A navíc
má Radka Trylčová západočeské
srdce!

Dvakrát pětku!
A jak podpořit Radku Trylčovou
a její návrhy? Jednoduše: hlaso−
váním pro dvě pětky – zakroužko−
váním kandidátky číslo pět na
kandidátce číslo pět.
Zadavatel: ODS /Zpracovatel: ODS
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Válka za kulisami VII
Tajné operace 2. světové
války – historie z velké
části stále neodhalená
I dnes nám tajné operace 2.
světové války zůstávají do
značné míry ukryty v trezo−
rech, protože průběh bojů
výrazně ovlivňovaly informa−
ce tajných služeb.

Jak náhoda
odhalila špiony
Na východní frontě, kde bojo−
val i 1. československý armád−
ní sbor, byly velmi aktivní tajné
služby německé armády Ab−
wehr. Při bojích na Dukle byli
příslušníci Abwehru přestrojeni
za vesničany a řídili s doslova
absolutní přesností z dobytého
území čs. a sovětskými vojsky
dělostřeleckou palbu na pozi−
ce československé brigády.
Dělostřelba přicházela zcela
nenadále a s ohromující pře−
sností přímo do míst, kde bylo
největší soustředění bojové
techniky.
Při jednom takovém dělostře−
leckém napadení hledali naši
Rozhled 5/2019

se špionážní infor−
mace dostaly do
rukou protistrany.
Stalo se to napří−
vojáci úkryt. Jedna malá sku− klad při záchraně několikatisí−
pinka vběhla do opuštěné škol− cové bojové skupiny Wehr−
ní budovy, aby se ukryla ve machtu podplukovníka Scher−
sklepení. Zde narazili na dvě horna, která uvízla po porážce
postavy v civilních šatech, které v létě r. 1944 za frontou na so−
budili dojem mís−
větském
území,
tních vesničanů. Po
v povodí řeky Bere−
jejich prohledání vo−
ziny. Díky radiovému
jáci u nich našli ně−
spojení,
které
mecké pistole v pod−
z Moskvy navázal je−
pažních pouzdrech a
den z německých
pod vrstvou slámy
agentů, se o skupi−
vysílačku, kterou řídi−
ně dozvědělo ně−
li dělostřeleckou pal−
mecké vrchní velení,
bu. Přestrojení agen−
které začalo organi−
tů Abwehru do civil− Ing. Bohuslav Balcar zovat její záchranu.
ních šatů jim auto−
Na nejvyšších ně−
maticky odebralo statut váleč− meckých místech bylo rozhod−
ných zajatců a postavilo je do nuto, že skupina podnikne po−
pozice diverzantů. Po výslechu chod k německým liniím a že
je čekal spravedlivý trest. K od− bude přitom zásobována ze
halení německých špionů při− vzduchu. Skupina se vydala na
spěla náhoda a rychlá reakce pochod k linii fronty a díky udr−
československých vojáků.
žovanému rádiovému spojení
byla za pochodu letecky záso−
V zápase tajných služeb
bována. O akci se zajímal sám
vítězila strana s větší
Hitler a vyznamenal na dálku
invencí a prozíravostí
řadu vojáků a důstojníků. Rytíř−
Tajné informace pomáhaly nej− ským křížem ocenil velitele
en při bojích, ale i při záchran− skupiny pplk. Scherhorna.
ných akcích. Ovšem mnohdy
Když se po létech vrátili ze So−

větského svazu němečtí váleč−
ní zajatci, dozvěděla se veřej−
nost, že pplk. Scherhorn
i všichni další důstojníci jeho
bojové skupiny padli do sovět−
ského zajetí již v červenci 1944
a že celá akce německého Ab−
wehru organizovaná na její zá−
chranu byla vysoce sofistiko−
vanou hrou sovětské zpravo−
dajské služby. Všichni němečtí
radisté při předávání zpráv ně−
meckému velení hráli podle ru−
ských not!
Ze strategického hlediska ne−
měla asi tato hra pro sovětskou
stranu velký význam. Nicméně
její dosah se ještě ukrývá kdesi
v ruských archivech. Za zmínku
stojí, že záchranu německých
vojáků řídil tehdejší šéf zpravo−
dajského oddělení německého
Abwehru plukovník Hans−Hein−
rich Worgitzky, pozdější zástup−
ce šéfa Zpravodajské služby
(BND) Německé spolkové re−
publiky. Ten tuto akci označil za
největší krach ve své válečné
zpravodajské kariéře.
Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda o dárcích a prostituci:

Kdo s dárky přichází, jistě
má nějaké přání
Dnes jsem si vybral nanejvýš
zajímavé téma, jakým je pro−
stituce. Do mé poradny chodí
i prostitutky, takže jsem pro−
nikl i do jejich světa. Vypozo−
roval jsem zvláštní věc. Vět−
šina z nich nosí křížek. Když
jsem se zabýval amulety a ta−
lismany, opakovala se jedna
věc. Kdo se nechtěl zamilo−
vat a mít trvalý vztah, nosil
křížek. Ze zkušenosti se po−
tvrdilo, že to funguje. Netýká
se to těch, kdo již vztah mají.
A zvláštní je, že když žena
s křížkem na krku přišla, vět−
šinou tvrdila, že jí křížek kou−
pil partner. Je jasné proč.
Aby se náhodou někde jinde
nezamilovala. Proto tvrdím,
že je mnohdy obtížné rozlišit,
s jakým úmyslem a proč do−
stáváme dárky. To se netýká
jen přívěšků nebo prstýnků.
Jeden klient měl velké zdravot−
ní potíže a přišel je se mnou ře−
šit. Zjistil jsem, že zdravotní po−
tíže má od té doby, co si pořídil
nějakou věc do bytu. Přiznal se
mi, že dostal obraz od kamará−
da, malíře. Věštbou mi vyšlo,

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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že malíř má duševní poruchu a
jeho negativní energie je
v onom obraze. Řekl jsem mu,
že pokud nechce mít problé−
my, ať se obrazu zbaví.
Netvrdím, že musím
mít vždy pravdu,
ale je dobré si
tak závažné tvr−
zení ještě ně−
kde ověřit. On
to neudělal a
do roka zem−
řel.
Proto je důle−
žité vážit, od
koho a za ja−
kým účelem do−
stáváme dárky. Čín−
ské přísloví praví:
„Kdo s dárky přichází, jistě
má nějaké přání“.
Podle statistiky se předpoklá−
dá, že prostitucí se živí v Če−
sku 13 až 15 tisíc žen. Podle
mé věštby je jich dvojnásobek.
Lidé je většinou odsuzují, ale
neuvědomují si, že prostituce
je například i to, když někdo
svolí k sexu za naturální mzdu,
jako jsou například prémie
v zaměstnání, vyšší pracovní
pozici, zejména (podle vyjád−
ření klientů) ve státních institu−
cích. Asi to není neobvyklé, jak
dokládají klientky. To vše má
stejného jmenovatele: Rychlé
a relativně jednoduše vyděla−
né peníze. Podle mé věštby se
takto chová cca 35% žen
a 10% mužů.

Protože jsem věštil mnoha
takovým ženám, přišel jsem
na jeden další společný jme−
novatel a tím je porucha
osobnosti. Ale to je důsle−
dek. Příčinou je chyba v ro−
dinném systému. Většina
těchto žen říká, že sex za pení−
ze bere jako strategii přežití.
Když jsem jim namítal,
že existují i jiné mož−
nosti vydělání pe−
něz, ukázalo se,
že se jim moc
pracovat
za
běžnou mzdu
nechce.
Proto má kaž−
dé dítě dva ro−
diče, kdyby je−
den selhal, má
druhého. Když
selžou oba, zej−
ména matka, pro−
blém je na světě. A to je
moje zkušenost s prostitutka−
mi. Jsem přesvědčen, že klien−
ti prostitutek neřeší to, že se−
xem s prostitutkou sdílejí její
problémy, nehledě na infekce,
které přenášejí do svého rodin−
ného systému.
V oblasti prostituce nehraje
roli vzdělání. Byl jsem v kon−
taktu s jednou
psycholož−
kou, která se
živila
jako
společnice.
Tvrdila, že
čeká na vhod−
ného bohatého klienta, se kte−
rým si vysnila, že vytvoří rodi−
nu. Věštil jsem jí, že „vrána
k vráně sedá“ a tudíž se jí to
nepovede. A také nepovedlo.

Ten „pan vysněný“, poslední
její klient, byl bohatý cizinec.
Klientce bylo 36 let, jemu 50
let. Varoval jsem ji, že to nedo−
padne dobře. Celý příběh je na
film, tak jen stručně. Opravdu
se vdala za onoho vysněného
cizince. Asi bral viagru, proto−
že se povedlo jedno dítě, rok
pauza, druhé dítě. Když mlad−
šímu dítěti byly tři roky, rozvedl
se a manželku poslal zpět do
Česka a děti jí soudně nechal
odebrat.
Věřím, že je těžké, když dítě
nemá podporu rodičů, mnoh−
dy ani dobré vzdělání a má
vstoupit do života. Těžká si−
tuace. Nedivím se, že únikem
z reality je duševní porucha,
která je v takovém případě
skutečnou strategií pro pře−
žití. Proto jsem přesvědčen, že
by každé dítě mělo být pozoro−
váno ve škole pomocí testů,
vytvořených dobrými psycho−
logy a v případě zjištění chyby
v rodinném systému, hledat
nápravu. Každé dítě by si za−
sloužilo mít cca v patnácti le−
tech Rodinnou konstelaci pro−
vedenou dobrým psycholo−
gem, aby se tím „vyčistila pří−
padná nerovnováha v rodin−
ném systému“ rodiny, kterou si
při narození nevybíráme. Tím
by měli všichni
rovné pod−
mínky pro
vstup do ži−
vota, ubylo by
duševně
ne−
mocných lidí a
z tohoto vznik−
lých problémů, kte−
rých podle mých zkušeností
přibývá. V konečném důsledku
by stát ušetřil a všichni by byli
šťastní a měli se rádi.
Aby se vás to netýkalo, přeje
Stanley Bradley.
Rozhled 5/2019

Klimatizace v autě potřebuje
pravidelnou údržbu!
Když nepečujete o klimatizaci
a zanedbáváte její pravidel−
nou údržbu, děláte nesmírnou
chybu. Neudržovaná klimati−
zace kromě toho že neplní
svoji funkci, stává se seme−
ništěm plísní, bakterií, virů a
mikrobů. A tento koktejl pak
dýchají v autě všichni, když
zapnete klimatizaci. Mějte na
paměti, že bezúdržbová me−
chanická i automatická klima−
tizace neexistuje.
Klimatizace v autě funguje tím
způsobem, že ve výparníku se
ochlazuje vzduch, který je vhá−
něn do kabiny auta. Výparník je
obvykle umístěný pod palubní
deskou auta a zde kondenzuje.
Na výparníku se také zachycují
nečistoty nasáté zvenku. Vzniklé
vlhké prostředí je ideálním do−
movem pro plísně, mikroby,
kvasinky a další organismy, kte−
ré klimatizace při každém použi−
tí fouká dovnitř vozu. Abychom
si mohli být jisti, že klimatizace
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dodává do vozidla opravdu čistý
svěží ochlazený vzduch, musí−
me se o ni pravidelně starat.
Zapáchající klimatizace
je varovný signál, aby−
chom navštívili auto−
servis a nechali si
vydesinfikovat kli−
matizaci a provést
její
technickou
údržbu. V extrém−
ních
případech
může zapáchající
klimatizace způsobit
i zdravotní problémy.
Dlouhodobě vypnutá klimatiza−
ce vytváří ideální podmínky pro
šíření mikroorganismů. Proto
doporučujeme minimálně jed−
nou, ale raději dvakrát ročně, a
to na jaře a na podzim, si nechat
zkontrolovat klimatizaci. Její
součástí je i doplnění chladícího
media a oleje v kompresoru.
Doporučená servisní kontrola
klimatizace je u nových aut po
4 letech a poté každé dva roky.

Pomocí speciálního přístro−
je se nejdříve chladící plyn
odsaje a vyčistí, poté se va−
kuováním odstraní případ−
ná vlhkost a vyčištěný chladící
prostředek se doplní a vrátí
zpět. Spolu s výměnou klimati−
zační náplně vám také
zkontrolujeme těsnění
systému a doplníme
olej v kompresoru.
K údržbě klimati−
zace v autě by
měla rovněž patřit
desinfekce vozid−
la. Klimatizace totiž
vytváří ideální pro−
středí pro šíření bakte−
rií a plísní. Ochlazený
vzduch vhání do kabiny auta ty−
to škodliviny, které pak nevě−
domky dýcháte. Proto mluvíme
o desinfekci, která nám zaručí

jistotu svěžího a zároveň zdra−
votně nezávadného vzduchu.
Provádíme ozónové čištění ne−
jen klimatizace, ale desinfikuje−
me celý interiér vozu. Ozón velmi
účinně ničí odolné druhy pato−
genních mikroorganismů. Ne−
existuje žádná bakterie či virus,
které by odolaly ozónu. Ve vozid−
le neucítíte žádné nepříjemné
pachy. Pro bezproblémový chod
klimatizace vozidla doporučuje−
me ozónové čištění provádět
jednou za půl roku. Servisu to tr−
vá zhruba půl hodiny a cena je
v rozmezí od 400 do 500 Kč.
Důležitá pro čistotu a nezávad−
nost klimatizace je pravidelná
výměna kabinového filtru, kte−
rý většina motoristů mění jednou
za dva roky. Doporučujeme vý−
měnu filtru jednou ročně, ideální
doba je před sezonou a to při
každé ozonové desinfekci klima−
tizace. Bez výměny kabinového
filtru je celá desinfekce prakticky
k ničemu.
(re)

Necháte−li si u nás zkontrolovat klimatizaci včetně ozónové
desinfekce vozidla, dostanete zdarma vůni do vozu, která vám
příjemně osvěží vnitřní prostor auta.
Servis klimatizace bez doplnění chladícího media je u nás za
akční cenu 399 Kč bez DPH. Cena nezahrnuje materiál.
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Duben byl pro SOU v Domažlicích měsícem
přijetí do učebních a maturitních oborů vzdělání
I letos jsme zaznamenali zvýšený
zájem žáků o učební řemeslné obo−
ry. Největší zájem byl o obráběče ko−
vů se zaměřením na obsluhu CNC
strojů a dále o truhláře, strojního me−
chanika i ve dvou zaměřeních – na
obsluhu lisů pro vstřikování plastů a
nástrojaře. Velmi nás potěšil zvýšený
zájem o obor elektromechanik pro
zařízení a přístroje, který vyučujeme
ve Stodě i se zaměřením na automa−
tizaci, robotizaci a zabezpečovací
techniku. Obrovský zájem jsme měli
o obor kadeřník, a to jak v Domažli−
cích, tak i ve Stodě. Do Domažlic se
nám na obor kadeřník přihlásilo stej−
ně jako u obráběče kovů – o dvě tře−
tiny více zájemců.
Stále přetrvává zájem o maturitní
obor mechanik seřizovač, ve kte−
rém se žáci připravují na obsluhu a
programování CNC strojů. Moc nás
těší, že k nám přicházejí žáci s výbor−
ným prospěchem ze základních škol,
neboť technické obory nejsou jedno−
duché, vyžadují dobré znalosti mate−
matiky, prostorové představivosti, lo−
giky a také manuální zručnosti, neboť
součástí výuky je odborný výcvik. Se
znalostmi, zkušenostmi, odbornými
dovednostmi a pracovními návyky
získaných u nás ve škole a ve fir−
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mách pokračuje přibližně pětina ab−
solventů na vysokou školu, většinou
na strojní fakultu. I přesto nestačíme
pokrýt potřeby trhu práce v regionu.
Stále přetrvává veliký nedostatek
kvalifikovaných techniků ve firmách.
Po vystudování se naši žáci uplatní
na trhu práce, někteří získají pra−

covní smlouvu již v průběhu studia.
Strojírenské obory a obor elektrome−
chanik jsou sponzorovány firmami již
od prvního ročníku, kdy žáci získávají
měsíční finanční odměny, a po ukon−
čení školy do této firmy nastoupí. Za−
jímavé jsou mezinárodní odborné
praxe, stáže v německých strojíren−

ských firmách, restauracích a hote−
lech a další aktivity zaměřené na pro−
cvičení nejen odborné němčiny. Vel−
ký význam má výborné zázemí a vy−
bavení školy, nové stroje a zařízení,
přístup a práce s nejnovějšími tech−
nologiemi.
Důležitou součástí vzdělání ve
všech oborech je odborný výcvik.
Ten probíhá buď přímo v budově ško−
ly, kde se nachází kadeřnický, kosme−
tický salón, cvičná kuchyně a učebna
stolničení, nebo v přilehlých dílnách,
jako je truhlářská dílna za budovou
školy nebo strojírenské dílny v Roho−
vě ulici. Ve Stodě jsou v budově školy
dílny elektromechanika a v samostat−
né budově je kadeřnický salón. Důle−
žité jsou pedagogické zkušenosti, pří−
stup k žákům a způsob výuky, přípra−
va žáků na soutěže odborných dove−
dností a jejich výsledky.

Mezinárodní konference
Enersol s účastí
Berufsschule Cham
Martin Šindelář s mikrofonem uprostřed představuje sebe, svoji práci a školu –
Střední odborné učiliště Domažlice na mezinárodní konferenci Enersol konané
ve slovenské Senici. Martin soutěžil v kategorii Enersol a popularizace se sou−
těžní prací: Počítačová hra "Ekologická farma". Mezinárodní kolo již není soutěž−
ní, ale prezentují se zde nejlepší práce z celostátních kol v anglickém jazyce.

Ve slovenské Senici proběhla mezi−
národní studentská konference Ener−
sol zaměřená na ekologii a obnovitel−
né zdroje energie. I letos se akce zú−
častnila delegace z bavorské Be−
rufsschule Cham, pobočky 4
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Pozvánka

Klatovské
hudební
naděje
Stálá divadelní scéna Klatovy vás
zve na pořad KLATOVSKÉ HU−
DEBNÍ NADĚJE. Jako sólisté
Symfonického orchestru ZUŠ Jo−
sefa Kličky vystoupí Michaela
Kostková (housle), Tomáš Hostý−
nek (klavír) a Martin Cába (kyta−
ra). Diriguje Jan Kaňka.
Klatovské hudební naděje vystou−
pí ve čtvrtek 30. května v 19:30
hodin v Divadle Klatovy.

Příští Rozhled
vychází
5. 6. 2019
4 Waldmünchen, která je naší par−
tnerskou školou. Plzeňský kraj měl
na konferenci dva zástupce, z toho
jeden byl z SOU Domažlice ze školy
ve Stodě. Výborně nás reprezentoval
Martin Šindelář, žák 2. ročníku oboru
elektromechanik pro zařízení a pří−
stroje, s projektem Ekologická farma.

Jazykový kurz v Bad
Kötztingu
Vybraní žáci třídy M2.S (studijní obor
Mechanik seřizovač) domažlického
učiliště měli možnost strávit dva týd−
ny v bavorském lázeňském městečku
Bad Kötzting a rozvíjet přitom své ja−
zykové vzdělání. V prostorách Centra
JST proběhl intenzivní jazykový kurz,

U pramene řeky Radbuzy
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který frekventantům nabídl extra 64
hodin německého jazyka. Intenzivní
jazykový kurz je součástí česko−ně−
meckého přeshraničního modulu,
který SOU Domažlice nabízí vybra−
ným žákům oboru Mechanik seřizo−
vač. Na jazykový kurz naváže v pří−
štím roce teoretická výuka v němec−
ké škole a hlavně vysoce ceněné pra−
xe v bavorských strojírenských fir−
mách.

Královský Londýn 2019
21 žáků spolu s pedagogickým do−
provodem se zúčastnilo zájezdu do
britské metropole. Ubytování v an−
glických rodinách proběhlo bez pro−
blému a žáci měli možnost prověřit si

své znalosti svě−
tového jazyka č.
1 v praxi. K je−
jich velikému
uspokojení ob−
stáli. Výlet při−
spěl k rozšíření
poznání našich
žáků o britském
hlavním městě,
stejně jako o ži−
votním způsobu,
který žáci po−
znali pobytem
v rodinách.

Den Země
Naše škola se
zúčastnila této
každoroční udá−
losti, která je
obecně zaměře−
na na podporu a
propagaci eko− Jednotlivé přípravky si mohly žákyně 4. ročníku vyzkoušet.
logie a životního prostředí ve společ− kosmetické přípravky a produkty žáky−
nosti.
ním 2. a 4. ročníku oboru kosmetické
Všechny třídy na teoretickém vyučo− služby. SynCare je spojení řecké před−
vání se zapojily a každá si den užila pony syn – k nebo pro – a anglického
dle svého. Někteří vyrazili na pěší vý− slova care – péče. Vyjadřuje přesvěd−
lety do okolí (Baldov, Zelenovské ryb− čení, že kosmetika SynCare by měla
níky), další tři třídy vyjely na exkurzi být významným celoživotním
k pramenu řeky Radbuzy, a v nepo− pomocníkem v péči o pleť pro ženy
slední řadě se taktéž uklízelo kolem i muže. Následně se v měsíci dubnu
areálu školy.
žákyně 4. ročníku podívaly přímo do
firmy, kde se tyto přípravky vyrábějí,
Odborná exkurze do firmy Syn plní a distribuují.
Care – kosmetické přípravky
Ředitelka SOU v Domažlicích
a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková
Zástupkyně firmy Syn Care představila
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ré za svůj vznik vděčí českým pobělo−
horským exulantům. Na své si přijdou
i milovníci dobrého jídla a pití, kteří
budou mít po celý den možnost
ochutnávat nespočet dobrot od če−
ských i německých gastronomických
expertů.
Česko−německá sousedská slavnost
se koná ve
stejný den,
kdy se v Plzni
nich zahrají také mladí talentovaní hu− Plzně při ní zažijí
uskuteční již
debníci z obou zemí.
atmosféru oblí−
tradiční Ev−
Součástí česko−německé sousedské beného berlín−
ropský den
slavnosti ve stylu populárních stras− ského klání, kte−
sousedů. Pl−
senfestů bude celá řa−
zeňský Sado−
da nejrůznějších zají−
vý okruh se
mavých akcí se zamě−
tak stane symbolem té−
řením na všechny vě−
měř jedenácti tisíců
kové skupiny. Děti po−
úspěšně realizovaných
těší třeba zábavné hry,
česko−německých pro−
kreativní dílny nebo di−
jektů.
vadelní a taneční před−
Sousedskou slavnost
stavení, pro dospělé
dasFest pořádá Česko−
budou připraveny tvůrčí
německý fond budouc−
workshopy, přednášky,
nosti ve spolupráci
diskuze i prezentace
s agenturou Ostrovy
desítek inspirativních
s.r.o., za podpory Města
česko−německých pro−
Plzeň a Plzeňského kra−
jektů.
je. Vstup na akci, která
Dalším z vrcholů akce
bude probíhat v sobotu
bude unikátní soutěž ve
25. května 2019 od
válení balíků slámy, do
10:00 do 22:00 hodin je
které se bude moci při− Na česko−německé sousedské slavnosti dasFest v Plzni také vy− pro všechny zdarma.
hlásit široká veřejnost. stoupí energií nabitá kapela Mydy Rabycad s charismatickou Více informací najdete
Obyvatelé a návštěvníci zpěvačkou Žofií Dařbujánovou.
na www.dasfest.cz. (re)

Pozvání do Plzně na sobotu 25. května

Do Plzně míří česko−německá
sousedská slavnost dasFest
V sobotu 25. května se oblíbený Sa−
dový okruh v Plzni – Šafaříkovy sady
promění v hlavní centrum kultury
v širokém okolí. Stane se tak v rámci
česko−německé sousedské slavnosti
s názvem dasFest. Návštěvníci se
mohou těšit na den plný zábavy,
hudby, divadla, inspirace, zajíma−
vých aktivit i kvalitní gastronomie.
Chybět nebude ani prvotřídní hudeb−
ní program v čele s oblíbenou kape−
lou Mydy Rabycad. Vstup bude pro
všechny zdarma.
Zlatým hřebem programu bude vy−
stoupení stále oblíbenější formace
Mydy Rabycad v čele s charismatic−
kou zpěvačkou Žofií Dařbujánovou.
Diváci se už teď mohou těšit na jejich
pověstnou, energií nabitou show, při
které si do sytosti zatančí všechny vě−
kové kategorie. V podobném duchu se
ponese i vystoupení německé králov−
ny electro swingu Alice Francis. Na
akci dasFest vystoupí i další populární
interpreti z Čech i Německa. Kromě
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Přijďte na vernisáž obrazů Lubomíra Pěkniceho
Již za dva měsíce, 28.6.2019, proběhne v 17 hod vernisáž
obrazů Lubomíra Pěkniceho k jeho nedožitým 90. naroze−
ninám.
Pojďme se podívat na jeho široký záběr aktivit, kterými
ovlivnil Klatovsko a jeho rodáky.
Předně je zde jeho milovaný skauting, jehož se aktivně
účastnil od roku 1945, kdy byl založen 1.oddíl Červený
blesk, který trvá dodnes. Používal rodovou přezdívku Penny,
kterou zdědil po svém otci. Zúčastnil se i legendárního
skautského táboru na Lipplově pile, odkud se po únorovém
převratu převáděli osoby přes hranice do Německa. Popisu−
je tuto třeskutou dobu kniha „Akce Stb POLOM“.
Byl skautským vedoucím a rádcem až do svých 75 let, kdy
ještě zdraví sloužilo. Jeho zásluhy byly oceněny již v roce
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1970, kdy po uvolněném jaru 1969 opět skauting ožil. Dne
9.5.1970 obdržel junáckou Medaili díků. Pak zase normalizace
sevřela skautské hnutí, které bylo nuceno se začlenit do Pioný−
ra. Zde již nesměl oficiálně děti vést, tak se na táborech stal ku−
chařem a neoficiálně tábory vedl dál, s pionýrským vedoucím.
Až po revoluci v roce 1989 byla oceněna jeho práce řádem
Čestné lilie v trojlístku (1993), Pamětním křížem III. odboje
(1999), Medailí sv. Jiří (2006), 50 let čestných skautských let.
Jeho kresby dotvářely skautský časopis Táborák, na tábory
připravoval ručně kreslené diplomy, ceny, které má jistě spous−
ta Klatováků doma.
Přijďte se podívat na jeho vernisáž do muzea Dr. Hostaše na
jeho uměleckou tvorbu. Výstava bude trvat od 28. 6. do 30. 9.
2019.
(pi)
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Národní cirkus Jo−Joo
bude také v Klatovech
Nenechte si ujít oblíbený a vyhle−
dávaný První český Národní cir−
kus Jo−Joo, který dorazí do Klatov
hned první týden v červenci. Vy−
stoupení můžete vidět od 1. do 7.
července. Představí se ve svém
volném pokračování tematicky za−
měřeného programu, ale uvádí
i zcela nové dramaturgické pojetí
tradičních disciplín, jako jsou artis−

tika, klaunerie a výcvik zvířat. Ve−
černí program přináší i potěšení pro
dospělé.
Tato tři témata se nesou v citlivě
zpracovaném pojetí „Stroje času“,
aby v návštěvníkovi vzbudila radost,
nadšení, ale také zamyšlení, jak se
cirkus Jo−Joo za posledních 20 let
posunul. Program se nese časovou
osou, ale také místopisem.

Pod žlutým šapitó, měřícím 30m
v průměru, zažijete dvě hodiny trva−
jící program, ve kterém uvidíte akro−
bacii na visutých šálách, žonglování
s kužely, plastickou akrobacii, akro−
bacii na drátu v podání Ba Joo (fi−
nalista soutěže Československo má
talent 2011), akrobacii se zdravot−
ními míči, výcvik minipony, papouš−
ků Ara, pum amerických, tygrů us−

surijských, výcvik koně se psem
a řadu dalších vystoupení.
Představení obsahuje bohatou
scénickou výpravu, nové led osvět−
lení manéže a nový zvukový sys−
tém.
Zakladatel cirkusu pan Jaromír Joo
se od dětských let věnoval tréninku
v cirkusové manéži, především žon−
glování a provazochodectví. Během
působení v Československých cir−
kusech a varieté byl zařazen jako ar−
tista již zmíněných disciplín. Působil
také ve Varieté Praha v Lucerně a
v brněnském varieté Rozmarýn. Zú−
častnil se festivalu na Kubě. Hosto−
val také v Mongolsku, Rusku a teh−
dejší NDR. Po revoluci založil svůj
vlastní podnik, jehož byl jediným
vlastníkem do roku 2016. Od roku
2017 se stává cirkus právnickou
osobou ve formě podnikání společ−
nosti s ručením omezeným a jejím
jednatelem je jeho syn Patrik. (re)

Léto 2019 s jihočeskou
a moravskou muzikou
v Dolní Lhotě
Jako každý rok, mohou se i letos milovníci jihočeské a moravské de−
chové hudby těšit na řadu koncertů s tancem pořádaných v Dolní
Lhotě u Klatov na krytém parketu.

1. června (sobota)
29. června (sobota)
21. července (neděle)

od 15 do 19 h – DOUBRAVANKA
od 17 do 21 h – BABOUCI
od 15 do 19 h – MALÁ MUZIKA
NAUŠE PEPÍKA
4. srpna (neděle)
od 15 do 19 h – LIBKOVANKA
24. srpna (sobota)
od 15 do 19 h – SAMSONKA
14. září (sobota) vinobraní
od 14 h – CYRILKA z jižní Moravy
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Kdyňský výtvarník Václav Sika vystavuje u bavorských sousedů

Člověk, technika a příroda
Tak se jmenuje vý−
stava malíře Vác−
lava Siky, která je
umístěna ve vý−
stavních prosto−
rách staré radnice
ve Furth im Wald.
„Naše
město
Furth im Wald mě−
lo dlouholeté přání
vystavovat díla
umělce Václava
Siky. Jsme rádi, že
se nám naše sna−
ha podařila a mů−
žeme mezi námi
přivítat pana Vác−
lava Siku. Pro nás
je velmi významná
přeshraniční
spolupráce a kul−
turní
výměna,“
První starosta města Furth im Wald Sando Bauer
řekl v úvodním vy− (vpravo) vítá kdyňského výtvarníka Václava Siku.
stoupení při zahá−
jení výstavy první starosta města vá jejich autor Václav Sika, očarova−
ly ho krásné a ušlechtilé tvary moto−
Furth im Wald pan Sandro Bauer.
Výstavě dominují obrazy detailů cyklů, lesky chromu i zajímavá loga
starých motocyklů. Jak sám přizná− jejich výrobců. Staré motocykly se
Rozhled 5/2019

jeví na obrazech jako klidné stojící
nedotknutelné objekty. Vedle typic−
kých motivů motoristického sportu
se umělec také věnuje
portrétům a přírodě. Pr−
chající klid, prchající ti−
cho – tak by se dala
v jedné větě vystihnout
tvorba Václava Siky, kte−
rou se prezentuje ve Furt
im Wald.
Výstava Člověk, technika
a příroda potrvá do 19.

května a je otevřena: úterý a čtvrtek
od 16 do 18 hodin, sobota, neděle a
ve svátek 14–17 hodin. Vstup je
zdarma. Z Furth im Wald poputuje
výstava do Prahy.

Příroda nezná
hranice
To je další název výstavy malíře

Václava Siky. Expozice je
umístěna ve výstavních
prostorách Waldsch−
midthaus v ESCHLKAM.
Slavnostní zahájení vý−
stavy je 3. května od 18
hodin a potrvá do 19.
června. Otevřena je Po –
Čt od 8 do 17 hod. a v Pá
od 8 do 15 hod.
(re)
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Evropský festival duchovní hudby
„Šumava−Bayerischer Wald“

gium pro duchovní hudbu, předne−
sou část slavnostních barokních
nešpor.
Dalším dramaturgickým vrcholem
festivalu bude koncert zakladatele
festivalu komorního sboru Laetitia
Praha z děl italského barokního
skladatele Antonia Caldary konaný
v Klatovech v kostele sv. Martina na
Hůrce 25. května.
Letošní 23. ročník festivalu vrcholí
o prvním červnovém víkendu, jenž
Ve spolupráci se Západočeskou května komorní orchestr Consorti− přinese další pozoruhodná vystou−
Evropský festival duchovní hudby
„Šumava−Bayerischer Wald“ byl univerzitou v Plzni zazní tradičně je− um musicum a také pořadatel festi− pení. V neděli 2. června přednesou
založen v roce 1997 a během den z koncertů také v Plzni, kde 22. valu, klatovský komorní sbor Kole− Kolegium pro duchovní hudbu a
Consortium musicum v ba−
uplynulých dvou desetiletí
vorském Bogenbergu barok−
se stal nedílnou součástí
ní mši českoněmeckého
hudebního a kulturního dění
skladatele Gunthera Jacoba,
jihozápadočeského regionu
bavorský mužský vokální
a přilehlého Bavorska. Fes−
kvartet Lamer Winkel Vierge−
tival spojuje zejména česká
sang vystoupí se svým re−
a bavorská hudební tělesa
pertoárem bavorských lido−
i publikum a pomáhá jim
vých duchovních písní v kos−
překonávat důsledky kom−
tele v chodských Nemani−
plikovaného vývoje vzájem−
cích. Letošní festival zakončí
ných vztahů v minulém sto−
v tentýž den koncert Klarine−
letí.
tového souboru Prachatice
V letošním roce bude festi−
v sále klatovské radnice.
val probíhat od 17. května
Přijměte prosím naše pozvá−
do 2. června 2019. O zaha−
ní na festivalové koncerty a
jovací koncer t festivalu
vystoupení. Podrobnější in−
v kostele sv. Martina v Klen−
formace o nich naleznete na
čí pod Čerchovem se posta−
www.fdh.klatovynet.cz
rá renomovaný komorní
Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy & Consortium musicum Plzeň v Betlémské kapli v Plzni
Vít Aschenbrenner
sbor En arché.

se stal nedílnou součástí kulturního života
česko−bavorského pohraničního regionu
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KLATOVY
Kino Šumava
7.5. v 17 h – SHAZAM! – USA, dabing,
superhrdinský film
7.5. v 20 h – TERORISTKA – ČR, kome−
die/drama
8.5. v 17 h – AFTER: POLIBEK – USA,
romantické drama
8.5. v 20 h – THE BEACH BUM – USA,
od 15 let, provokativní komedie
9.5. v 20 h – TRHLINA – Slovensko,
mysteriózní horor
10.5. v 16 h – AVENGERS: ENDGAME –
USA, dabing
10.5. v 20 h – CLAMOR – ČR, světová
premiéra šumavského filmu!
11.5. v 17 h – POKÉMON: DETEKTIV
PIKACHU (3D) – USA, dabing
11.5. v 20 h – SNĚŽÍ – ČR
12.5. v 17 h – MRŇOUSKOVÉ 2: DALE−
KO OD DOMOVA – Francie, dabing, ani−
movaná
12.5. v 20 h – BOHEMIAN RHAPSODY
– USA
13.5. v 20 h – LÁSKA NA DRUHÝ PO−
HLED – Francie, romantická komedie
14.5. v 20 h – LOVENÍ – ČR, romantická
komedie
15.5. v 18 h – DIALOGY – TALENT
A RODIČE – interaktivní přednáška o ta−
lentu ve sportu. Vstup zdarma! (Přihláš−
ky na stránkách treneri.olympic.cz)
16.5. v 20 h – TERORISTKA – ČR, ko−
medie/drama
17.5. v 17 h – ŽENY V BĚHU – ČR, ko−
medie
17.5. v 20 h – JOHN WICK 3 – USA, od
15 let
18.5. v 17 h – V OBLACÍCH – Německo,
dabing, animovaná pohádka
18.5. v 20 h – DADDY COOL – Francie,
dabing, bláznivá komedie
19.5. v 17 h – MIA A BÍLÝ LEV – Fran−
cie, dabing, rodinný film
19.5. v 20 h – FREE SOLO – USA, doku−
ment
20.5. v 20 h – SNĚŽÍ – ČR
21.5. v 20 h – AFTER: POLIBEK – USA,
romantické drama
22.5. v 20 h – FILMOVÝ KLUB: MANI−
FESTO – USA
23.5. v 20 h – ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ –
USA, od 15 let, příběh jednoho z nejzná−
mějších a nejmilovanějších sériových
vrahů historie, Teda Bundyho
24.5. v 16 h − AVENGERS: ENDGAME –
USA, dabing
24.5. v 20 h – ALADIN – USA, dabing
25.5. v 17 h – ALADIN (3D) – USA, da−
bing
25.5. v 20 h – SYN TEMNOTY – USA,
od 15 let, superhrdinský horor
26.5. v 17 h – POKÉMON: DETEKTIV
PIKACHU – USA, dabing
26.5. v 20 h – BOLEST A SLÁVA – Špa−
nělsko
27.5. v 20 h – ŽENY V BĚHU – ČR, ko−
medie
28.5. v 20 h – JOHN WICK 3 – USA, od
15 let
29.5. v 20 h – FILMOVÝ KLUB: ZLODĚ−
JI – Japonsko, od 15 let, drama
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30.5. v 20 h – ROCKETMAN – USA/Vel−
ká Británie, hudební, životní příběh Elto−
na Johna
31.5. v 17 h – SYN TEMNOTY – USA,
od 15 let, superhrdinský horor
31.5. v 20 h – GODZILLA 2: KRÁL
MONSTER – USA
Kontakt – 376 311 342
www.mksklatovy.cz/page/9812/kino−su−
mava

SDS Klatovy
7.5. v 19.30 h – CYRANO – muzikál
13.5. v 19.30 h – JMÉNO – francouzská
komedie
15.5. v 17 h – ZA 100 LET – dětské vy−
stoupení
19.5. v 19.30 h – MISS DIETRICH LITU−
JE – drama
23.5. v 17 h – DĚTI V AKCI – taneční
přehlídka kroužků DDM Klatovy
27.5. v 19.30 h – DIVADELNÍ KLUB:
STESK KAVÁRENSKÉHO POVALEČE –
literárně hudební soirée
30.5. v 19.30 h – KLATOVSKÉ HUDEB−
NÍ NADĚJE – koncert Symfonického or−
chestru při ZUŠ J. Kličky
31.5. v 19.30 h – BREJLE – komedie
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

MKS Klatovy
10.5. v 19 h – KuFr – MÁJOVÝ KON−
CERT – v KD
17.5. v 19 h – HELENA VONDRÁČKO−
VÁ: DLOUHÁ NOC LIVE – koncert
24.5. od 8 do 14 h – KLATOVSKÝ FAR−
MÁŘSKÝ TRH – náměstí
Výstavy:
2.5.–25.10.2019 – PAŘÍŽSKÉ KONTRA−
STY – fotografie, chodba II. patro KD
3.5.–29.5.2019 – PŘEDÁVÁNÍ VESLA –
galerie KD
Kontakt – 376 370 922
www.mksklatovy.cz

Městská knihovna
Přednášky:
9.5. v 18 h – DĚTI A VÁLKA – beseda se
S. Motlem
16.5. v 18 h – ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI
V RAF
22.5. v 18 h – KAPLIČKY, KAPLE, KOS−
TELY A BOŽÍ MUKA (NEJEN) NA KLA−
TOVSKU – beseda a promítání s Mgr. A.
Sassmannem
23.5. v 8.30 h – BRAIN&BREAKFAST:
ČESKO, RÁJ EXEKUCÍ. NEBO NE? – živý
přenos přednášky z pražského Impact
Hubu
Oddělení pro děti a mládež:
7., 14., 21. a 28.5. od 15 do 16 h – CHI−
KO ČTE S NÁMI ANEB BIBLIO@CANIS
TERAPIE
10. a 17.5. od 9 do 11 h – DO ŽIVOTA
S KNIHOU: DENÍK PRO MOJE MIMIN−
KO – dvoudenní dílna s T. Novou
Kontakt – www.knih−kt.cz

Galerie U Bílého
jednorožce
do 23.6.2019 – VÝSTAVA: KAREL
ŠLENGER
11.5. ve 14 h – VÝTVARNÁ DÍLNA PRO
RODIČE S DĚTMI – k výstavě K. Šlenger
24.5. v 17 h – KOMENTOVANÁ PRO−
HLÍDKA VÝSTAVY K. ŠLENGER
Kontakt – 376 312 049

Bistro Vlaštovka
Hudební zahrada 2019:
17.5. ve 20 h – LACO DÉCZI & CELULA
NEW YORK
31.5. ve 20 h – BRATŘI EBENOVÉ
Kontakt – www.bistrovlastovka.cz

Kostel sv. Vavřince
do 23.6.2019 – KAREL ŠLENGER: MO−
NUMENTÁLNÍ MALBY

Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše
Výstavy v hlavní budově muzea:
do 29. 9. 2019 – NOVÉ PŘÍRŮSTKY
V MUZEJNÍCH SBÍRKÁCH – výstava no−
vých sbírkových předmětů muzea.
28. 5. – 29. 9. 2019 – PEKelně SE SOu−
střeď a jiné karetní hry – výstava stol−
ních her
Ostatní akce:
MISTR PEXESA KLATOVY 2019 – pexe−
sový turnaj o titul Mistr PEXESA Klatovy
2019; přihlášky jsou závazné a muzeum
je přijímá do 31. 5. 2019, zájemci je mo−
hou získat na webových stránkách mu−
zea, facebooku a v pokladně muzea
11. 5. 2019 – 9–12 h a 13–17 h – ZA−
HÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V KLA−
TOVECH – v tento den je do všech vý−
stav v muzeu snížené vstupné
18. 5. 2019 – 9–12 h a 13–17 h – DEN
MUZEÍ – v tento den je do všech výstav
v muzeu volný vstup
25. 5. 2019 – 10–14 h – PRACOVNÍ
SEMINÁŘ: PANENKY Z ČESANÉHO OV−
ČÍHO ROUNA – studovna muzea, kur−
zovné 300 Kč splatné týden předem. Po−
čet míst omezen, nutno se předem při−
hlásit u pí Mgr. I. Sieberové
(376323354, 376326362)
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

KLENOVÁ

HORAŽĎOVICE
Kulturní akce
17.5. v 16 h – PRÁCHEŇSKO NA
PRÁCHNI – vrch Prácheň, zahraje Ota−
vanka, pohádkový les, občerstvení

HORŠOVSKÝ
TÝN
Kulturní akce
11.−23.5.2019 – CESTA ZA SVĚTLEM
A ZA SNY – výstava fotografií K. Straky
12.5. ve 13 h – OSLAVA DNE MATEK
PRO SENIORY – kinosál
24.5. – NOC KOSTELŮ
24.5. ve 20 h – ZÁVĚREČNÝ PLES
KURZU TANCE A SPOL. VÝCHOVY – sál
hotelu Šumava
25.5. v 15 h – TEJNO BĚŽÍ…A JE SVĚ−
ŽÍ! – klubovna za ZŠ
27.31.5.2019 od 9 do 16 h – DEN ZEMĚ
ZE MĚ – sál MKZ
27.5.–6.6.2019 – od 9 do 16 h – VÝ−
STAVA ZŠ – výstavní sál MKZ
31.5. v 16 h – DEN DĚTÍ NA SAFARI –
prostranství za kinem
Kontakt – 379 415 151
www.kinohorsovskytyn.cz

STAŇKOV
Kino Staňkov
10.5. v 17.30 h – ASTERIX A TAJEM−
STVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU – FR,
animovaný film
17.5. v 17.30 h – DOBA LEDOVÁ: MA−
MUTÍ DRCNUTÍ – USA, animovaný
24.5. v 17.30 h – PUTOVÁNÍ SE SOBÍ−
KEM – FR/Norsko, dabing
31.5. v 17.30 h – KARKULKA A SEDM
TRPASLÍKŮ – ČR

Kulturní akce
9.5. od 18 h – ELEKTROBAND P. ZEDNÍ−
KA SE SÓLISTY J. OPLTEM A I. BROŽO−
VOU – LD Staňkov, vstupenky pokladna
MěÚ

HOLÝŠOV

Galerie Klenová

Kino Holýšov

do 19.5. – SÝPKA: CESTA 2019 – 16.
ročník přehlídky prací výtvarných oborů
ZUŠ Plz. kraje
do 26.5.2019 – PURKRABSTVÍ: FOTO−
GRAFOVÉ ZE SBÍREK GKK
do 26.5.2019 – ZÁMEK: LINORYT II.
25.5. ve 14 h – VILA PAULA: KREATIV−
NÍ DÍLNA – KORÁLKOVÁNÍ
Kontakt – 376 392 208
www.gkk.cz

11.5. v 17.30 h – ASTERIX A TAJEM−
STVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU – FR,
animovaný film
18.5. v 17.30 h – DOBA LEDOVÁ: MA−
MUTÍ DRCNUTÍ – USA, animovaný
25.5. v 17.30 h – PUTOVÁNÍ SE SOBÍ−
KEM – FR/Norsko, dabing
1.6. v 17.30 h – KARKULKA A SEDM
TRPASLÍKŮ – ČR
Rozhled 5/2019
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PŘIJMU ženy do nočního klu−
bu u něm. hranic, ubytování
zdarma, věk nerozhoduje, tel.:
732504490. RR 90296

MUŽ 42 LET, vzdělání SOU,
manuálně zručný, hledá práci.
Rád se učím novým věcem,
preferuji osobní setkání. Do−
mažlicko a okolí. Tel.:
725541088. PM 190065
JSI ZCELA obyčejná dívka
nebo žena zralého věku? Po−
třebuješ si rychle vydělat do−
statek peněz? Příjemným
způsobem v diskrétním pri−
vátku? Tak neváhej a napiš
ženě s pochopením. Ozvu se i
začátečnice. Tel.: 607477727
KŘI PM 190069

JSTE VYUČENÁ CUKRÁŘ/KA
nebo SERVÍRKA??? Hledáte
ZAJÍMAVOU práci v NA HO−
RÁCH s ubytováním zdarma?
V dlouholeté zaběhlé a vy−
hlášené kavárně – cukrárně,
s bohatými zkušenostmi a
mnoha oceněními, přijmeme
na hlavní pracovní poměr
servírku a cukrářku. Požadu−
jeme základní znalost němči−
ny u servírky a praxi v oboru
u cukrářky. Více informací na
tel.: 725835555. RR 90334
PŘIJMU brigádníky – stu−
denty, důchodce, ženy na MD
– do zahradnictví. Sadba a
sběr plodů. Sezóna jaro až
podzim. Tel.: 604978604. RR
90335
PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE
na rozvoz paliv – celý pra−
covní úvazek (možný i zkrá−
cený), velmi zajímavá mzda,
tel.: 775242241.
NABÍZÍME pozici provozního
manažera pro oblast Plzeň−
sko. Náplň práce: Zajištění
provozu objektů, zajištění
personálně
provozních
agend, podpora zabezpečení
provozu řízení a kontrola vý−
konu ostrahy. Nabízíme: Od−
povídající platové ohodnoce−
ní, nást. plat 30 000 Kč,
automobil, notebook, služeb−
ní telefon zajímavou a dyna−
mickou práci, možnost plá−
nování svého pracovního ča−
su, přátelský kolektiv a záze−
mí, firemní akce. profesní ži−
votopis: martina.halouzko−
va@bartonapartner.cz. KŘI
PM 190073

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 70 m2 v panelových i
cihlových domech v Klatovech
a Domažlicích. Máme připra−
veny investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transakce je
dokončena v řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu pře−
dem. Exekuce či zástavy vyře−
šíme. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190053
NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1 s
lodžií v Klatovech. Podmínkou
je pouze vyšší patro, nikoli pří−
zemí. Byt může být v jakémko−
li stavu i rekonstrukci. Cena do
1,6 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190054
KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1/3+1 o min. výměře 50
m2 kdekoliv v Domažlicích. U
vyšších pater podmínkou vý−
tah. Cena do 1,5 mil. Peníze k
dispozici ihned. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM 190055

UBYTOVÁNÍ na Šumavě v pat−
ře rodinného domu. Dva poko−
je s balkónem pro 2 a 4 osoby.
Společná koupelna a WC, ku−
chyňka. Cena 160 Kč/os./noc.
Sušicko. Tel.: 376526153. RR
90293
PRONAJMU byt 3+KK, 75
m2 v Klatovech, ve dvorním
traktu nad restaurací. Info tel.:
777051422 – večer. RR
90300

PRONAJMU nebytové prosto−
ry v patře, 80m2, Plzeň – Šlo−
vice, blízko dálnice. Tel.:
731521112.

POTŘEBY na paličkování, vále−
ček, 42 paliček, háček, špen−
dlíky, tel.: 607866783. RR
90287

PRONAJMU řadovou garáž
Pod Větrovnou v Klatovech, in−
fo na tel.: 605758988. RR
90320

PRODÁM oboustranně
pozinkovaný sací fekál s
objemem 3 a 4000 litrů.
Velmi silná vývěva, mož−
nost čištění, savice, kar−
dan a tryska v ceně
45.000
Kč.
Tel.
604589329. RR 90020

PRONAJMU zavedenou a pl−
ně vybavenou kavárnu v Kla−
tovech. Tel.: 602614480. RR
90319
V CENTRU města Klatovy pro−
najmu menší útulný byt. Max
pro 2 osoby. Měsíční nájem
6.000 Kč + energie (max.
2000 Kč měsíčně). Volat na
tel.: 777119669. RR 90346
PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím
naší kanceláře tisíce zájemců o
pronájem. Úzce spolupracuje−
me s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledáme
čisté byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž výběr
můžete sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií a klient−
ský servis po celou dobu náj−
mu je samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
190047
PRO ZAMĚSTNANCE obchod−
ních firem hledáme byty k pro−
nájmu po celém Plzeňském
kraji. Nabídněte nám svůj byt
pro prověřené klienty. Záruka
platební schopnosti a právní
servis po celý nájemní vztah
samozřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 190048

CIRKULÁRKU dom. výroby,
silný motor, 200L sud od nafty
+ ruč. pumpa, stůl 200 x 65 x
80cm – venkovní. Tel.:
605325131. RR 90295
PRODÁM mulčovač za
traktor české výroby se
záběrem 220cm. Krásný
stav s kardanem. Cena
22.000
Kč.
Tel.:
604589329. RR 90021

HRÁŠKOVĚ zelenou plecho−
vou vanu 170cm dl. a stavební
míchačku zn. AL−KO Garten
Hobby na 1 kolečko malty, info
na tel.: 605758988. RR 90321
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DÁMSKÉ boty zn. Walkmaxx
sandály + kotníčkové, velikost
40.
Zn.: Levně. Tel.:
739920325. RR 90322
PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6 m x
2,5m x 3 m, po montáži vhod−
né jako dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou buň−
ku 5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jističů a
osvětlení. Podlaha, strop a stě−
ny zateplené. Slušovickou
buňku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále pro−
dám maringotku, obloženou
palubkami, zařízenou k okam−
žitému používání. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
604867469. PM 190026
PRODÁM silniční betonové pa−
nely rozměr 300 x 120 x 15
cm a předepnuté stropní pane−
ly 6 x 1 m, dále panely 220 x
60 x 12 cm, Plzeň a okolí.
Možnost naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211. PM
190027
PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s rameny
do pluhu. Ve velmi pěkném
stavu, nový lak, cena doho−
dou. Dále nakladač ozn. 500
za traktor s drapákem, bez
pístnic. Tel.: 604867469 PM
190028
PRODÁM ocelovou nádrž z va−
gonu 20 m3, vhodná na jímku
nebo na vodu. 604867469
Tel.: 604867469 PM 190029

VOJENSKÉ muzeum se zamě−
řením na okupaci a osvobo−
zení západních Čech pro do−
plnění expozice vykoupí za
velice slušné ceny: Vojen−
skou techniku (i části), moto−
cykly, automobily. Dále chlad−
né zbraně – Kordíky, dýky, te−
sáky, šavle, kordy, bajonety,
apod. Dále uniformy, letecké

bundy, maskované oblečení,
převlečníky, pláštěnky, celty,
stany, nebo dílce, čepice, kal−
hoty, saka, boty, holínky a
pod. Dále výstroj − helmy, da−
lekohledy, optiky, vysílačky,
vyznamenání, odznaky, opa−
sky, přezky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobníky,
ešusy, čutory, lopatky, torny,
telata, spacáky, apod. Zájem
máme o veškerou vojenskou
tématiku a vybavení do roku
1950. Velice děkujeme za na−
bídky i případné dary. Army
muzeum tel.: 731454110.
KOUPÍM STARŠÍ KNIHY,
POHLEDNICE, OBRAZY A
STAROŽITNOSTI. TEL.:
721866006.

SBĚRATEL, ne překupník kou−
pí jakékoliv staré helmy – vo−
jenské, hasičské, policejní,
četnické, motocyklové, vy−
cházkové, nebo jen černé ple−
chy z hasičáren, dále četnic−
ké buřinky, části, díly, odzna−
ky, kokardy a podobně. Velmi
dobře
zaplatím.
Tel:
731454110.
KOUPÍM starý gramofon znač−
ky Konrady – dobře zaplatím.
Tel. 602441949, Klatovy. RR
90305
KOUPÍM různé předměty
ze starého koloniálu, re−
staurace, obchodu, ordi−
nace, kanceláře – náby−
tek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, nádo−
by, plechovky, plakáty,
flašky,atd. o Starém Pl−
zenci – vše staré: pohled−
nice, foto, plakáty, obraz
a jiné. Tel. 603512322.
PM 190014

KOUPÍM altový saxofon a ja−
koukoliv tahací harmoniku –
AKORDEON, CHROMATIKU,
HELIGONKU i v nálezovém sta−
vu. Tel.: 728209526. PM
190006
KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
PRODÁM diskovou se−
kačku Claas Unifarm
240cm ve výborném sta−
vu. Cena 49.999 Kč. Tel.:
604589329. RR 90019

– doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 190032
KOUPÍM svářečku typ KS ne−
bo TRIODIN možno i se záva−
dou na opravu. Německý trak−
tor jednoválec nebo dvouvá−
lec i nepojízdný. SUZUKI SA−
MURAI s SPZ i v horším sta−
vu. Tel.: 721803621. RR
90275
NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1975 VÝKUP −
RENOVACE − (chromova−
ný, dýhovaný, selský),
lustry, lampy, obrazy,
hračky, hodinky, vyzna−
menání, odznaky, a jiné.
Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322 pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 190012

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelové
cesty. Tel.: 736139113 PM
190033
KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký tesák,
lesní roh, housle, vzduchov−
ku, poplašňák, celtu, odzna−
ky, medaile, vyznamenání
(vzorný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště, za
budování vlasti aj. ČSSR vy−
znamenání, kovový model
děla, tanku, automobilu, par−
ní
stroj
apod.
Tel.:
603872698. PM 190023
STARÉ fotoaparáty (Flexaret,
Mikroma, Stereomikroma,
Leica, měchové aj.), náram−
kové a kapesní hodinky, ba−
rometr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panenky a
dětské pokojíčky, vláčky, ple−
chová a bakelitová autíčka,
litinové formy na bábovku, lí−
vanečník
apod.
Tel.:
603872698. PM 190024

PRODÁM NÁDRŽE na vo−
du – 1000 L, v ochran−
ném rámu na paletě
s výpustným kohoutem,
krásné, čisté. Cena od
1600
Kč,
tel.:
604589329. RR 90022
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Dne 29. dubna 2019
uplynul první smutný
rok od úmrtí pana

Pavla Šudáka
z Kouta
na Šumavě.

Dne 2. května 2019
uplynul 3. rok ode
dne, kdy nás navždy
opustil pan

Všem, kteří si vzpo−
menou s námi, děkují
děti Pavel a Naďa
s rodinou.

František Havlík
ze Štipoklas.
S láskou vzpomíná
manželka, dcery, rodi−
če, sestra a ostatní
příbuzní. Všem, kteří si vzpomenou s námi,
děkujeme.

Dne 18. dubna 2019
uplynulo již 30 let od
úmrtí naší drahé ma−
minky paní

Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění a ni−
kdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změ−
ní. Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
Dne 16. května 2019
uplyne 6. rok od chví−
le, kdy zemřel

pan Josef Čížek z Lub u Klatov.
S láskou vzpomínají manželka, syn Alois
a vnuk Jirka.

Za Tvoji lásku, oběta−
vost, nic víc Ti nemů−
žeme dát, než kytičku
na hrob a vzpomí−
nat…
Dne 11. dubna 2019
uplynul třetí rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Očím ses ztratila –
ale v srdcích
zůstaneš navždy.
4. května 2019 uply−
nul první smutný rok
ode dne, kdy od nás
navždy odešla paní

Anna Lorencová z Mochtína.

Věry Pilmanové
z Klenové − Harant

Stále vzpomínají manžel, syn a dcera
s rodinou.

Marie Janotová
z Neznašov.
S láskou a úctou vzpomíná zarmoucená
rodina.

a dne 28. června 2019
uplyne 8 let od úmrtí
našeho tatínka

Vladimíra
Pilmana.

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá.
Dne 12. května 2019
uplyne 4. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

Karel Blažek
z Plánice.
Za všechnu lásku a
péči Tvou – co vdě−
kem dnes Ti můžem
dát? Hrst krásných
květů na pozdrav a
pak – jen vzpomínat.
Dne 21. dubna 2019
uplynul smutný 6. rok
od chvíle, kdy bez
slůvka rozloučení od nás odešla manželka,
starostlivá maminka a babička, paní

Mgr. Maruška Baierlová,
rozená Nováková z Bystrého, malá
paní učitelka s velkým srdcem.

Vzpomínají syn Karel a
dcera Marcela s rodinou.

Věry Votavové
ze Skelné Hutě.
Dne 18. května 2019
uplyne 30 let, kdy nás
navždy opustila naše
maminka, babička a
prababička, paní

14. května 2019 uplyne
třetí smutný rok ode
dne, kdy nás navždy
opustil pan

Dne 18. května 2019
uplyne 10. smutný rok
od úmrtí paní
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Stále vzpomínají dcery
Věra a Jitka s rodina−
mi. Všem, kteří si vzpo−
menou s námi, děkujeme.

Marie Tomanová
z Kozí u Běšin.
Stále vzpomínají dce−
ra, synové s rodinami
a vnoučata s rodinami.

S láskou vzpomíná
manželka a synové
s rodinami.

Jiří Votava
a 9. 6. 2019 uplyne 25
let od úmrtí naší ma−
minky paní

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel a
dcery s rodinami. Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.

Vladislav Prexl
z Poběžovic.

Očím jste se ztratili –
ale v srdcích zůstanete
navždy…
Dne 12. 5. 2019 tomu
bude 5 let, co nás na−
vždy opustil náš tatí−
nek, pan

Mirky Fialové,
učitelky hudební školy
z Klatov.
Stále vzpomíná manžel
Josef, syn Marek, bratr
Jiří a ostatní příbuzní.

Těžké je nevzpome−
nout, když v očích slzy
stojí,
těžké
je
nevzpomenout, když
srdce stále bolí.
Dne 8. května 2019
uplyne druhý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil můj mi−
lovaný manžel, tatí−
nek, dědeček, pradědeček, pan

František Špindler z Bezděkova.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Zdeňka, dcera Zdeňka a syn František
s rodinami.
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VZPO M ÍÍN
NÁME
Těžko se s Tebou lou−
čilo, těžké je bez Tebe
žít, láska však smrtí
nekončí, v srdci Tě
stále budeme mít.
Dne 15. května 2019
uplyne druhý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila paní

Anna Rynešová ze Kdyně.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manžel
Karel, syn Pepa a dcera Eva s rodinou. Za
tichou vzpomínku, kdo jste ji znali a měli ji
rádi, děkujeme.

Kdo žije v srdcích
těch, které opustil, ten
nikdy neodešel.
Dne 15. května 2019
uplyne první smutný
rok, kdy nás navždy
opustil pan

Milan Rybka
ze Křenic.
Dne 1. 5. 2019 uplynulo 70 let, kdy nám
zemřela naše drahá, milující maminka, paní

Karla Černá roz. Brůhová z Klatov
a před 25 léty jsme se s bolestí rozloučili
i s našim drahým, obětavým, starostlivým
tatínkem, dědečkem a pradědečkem,

panem Josefem Černým, městským
stavitelem v Klatovech.
Milovaní rodiče, s vděčností a s láskou na
vás vzpomínají vaše děti Jituška, Pepa, Věr−
ka a Libuše s rodinami, vnoučata a prav−
noučata.

Dne 26. 3. 2019 jsme
si připomněli nedožité
70. narozeniny a dne
10. 5. 2019 vzpomí−
náme prvního výročí,
kdy nás opustila naše
milovaná manželka,
matka, sestra, teta,
švagrová a babička,

paní Květa Černá,
roz. Hytychová z Klatov.

Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve
svém životě, velká ve své lásce a dobrotě…
Dne 5. května 2019
by se dožila 81 let na−
še drahá manželka,
maminka a babička,

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžem dát, chvilku
postát, tiše vzpomínat.
Dne 3. 5. 2019 uply−
nulo 5 smutných let
od chvíle, kdy nás
opustil pan

Karel Hais.
Stále vzpomíná manžel−
ka Věra a děti Věra, Jirka, Rosťa s rodinami.

Kdo v srdcích žije –
neumírá.
Dne 14. května 2019
uplyne 4. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Vlasta Kostlivá
z Děpoltic.
A dne 4. 3. 2019 jsme
vzpoměli 2. smutného
výročí od chvíle, kdy
nás navždy opustil
pan

Svatopluk Kostlivý
z Děpoltic.
Stále vzpomíná vnučka
Hana s rodinou a ostatní příbuzní.
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Vzpomíná přítelkyně Milena, Lucka s Kamil−
kou, Milda, Pavlína a Roman s rodinami.

paní Magdaléna
Petrmichlová
z Lub u Klatov.
Stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manžel a děti s rodinami.

Dne 21. 5. 2019 by
se náš milovaný tatí−
nek a dědeček, pan

Libomír Kadlec
z Nýrska,
dožil 90 let.
Nikdy nezapomene a
s láskou vzpomíná
dcera Libuše a vnuk
Václav.

Jen svíce hořící a hez−
kou kytici Ti na hrob
můžeme dát, chvíli po−
stát a s láskou na Tebe
vzpomínat.
Dne 25. května 2019
by se dožil 92 let a 22.
března uplynuly 4 ro−
ky od úmrtí pana

Jaroslava Šperla z Běšin.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku. S lá−
skou a úctou vzpomíná manželka, syn
s manželkou, vnoučata a pravnoučata.

Dne 3. května 2019
uplynuly 2 roky od
tragického úmrtí

Jana Krinese
ze Zelené Lhoty.
Vzpomínají rodiče, ses−
tra a ostatní příbuzní.

Dne 25. 4. 2019 uběh−
lo 20 let od úmrtí naše−
ho drahého tatínka,
pana

Josefa Koláře
z Červeného Poříčí.
Stále vzpomínají dcery
Jana a Božena s rodi−
nami.

V očích slzy, v srdci
žal, to nejdražší nám
osud vzal. V našich
srdcích Tě stále má−
me, není dne, kdy na
Tebe nezvpomínáme.
Dne 21. 5. 2019 tomu
bude 5 let, co nás na−
vždy opustila dcera,
maminka, sestra, babička

paní Hana Roubová, roz. Fantová
z Plánice.
S láskou stále vzpomínají maminka, dcery
Zuzka a Lenka s rodinou, syn Peťa s rodinou,
sestra Eva s rodinou a všichni, kdo ji měli rádi.

Kdo žije v našich
srdcích, žije navždy
v našich vzpomínkách.
Dne 2. května 2019
uplynulo 15 smutných
let, kdy nás navždy
opustil pan

Stanislav
Soběhart z Nové
Plánice.
S láskou stále vzpomíná manželka, dcera
a syn s rodinami a ostatní příbuzní.
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VZPOM
ÍN Á M E
VZPOMÍN

Dne 12. dubna 2019
uplynulo třetí výročí
úmrtí pana

Zdeňka Hanzlíka
z Kvasetic,

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají…

kdy „Dopracovaly pil−
né ruce, utichlo na−
vždy předobré srdce,
zůstal jen žal, ten, kdo
Tě miloval, vzpomíná dál.“ S úctou a láskou
manželka.

Dne 30. 4. 2019 by
se dožil 70 let a dne
18. 5. 2019 uplyne
30 smutných let od
chvíle, kdy nás tragic−
ky opustil pan

Karel Kadlec z Klatov.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodi−
nami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Kdo Tě znal, ten
vzpomene, kdo Tě
měl rád, ten nikdy
nezapomene.
Dne 25. května 2019
uplyne 3. rok výročí
úmrtí pana

Karla Kubíka
z Chlistova.
Dne 1. 6. 2019 by se dožil 92 let.
Vzpomíná manželka, dcera a syn
s rodinami.

Drahý tatínku, jen jed−
nou v životě jsi nás zar−
moutil, a to bylo v té
chvíli, kdy jsi nás
opustil. Odešels, táto,
bez slůvka rozloučení,
tak náhle, že těžko k
uvěření.
Pracovals
vždy do únavy, klidu
sobě nedopřál. Srdce
Tvoje zlaté bylo, každému jen blaho přáls.
Za vše dobré, cos vykonal, tichý spánek
buď Ti přán.
Dne 30. 4. 2019 by oslavil své „60“ pan

Karel Stuiber z Děpoltic.
Bohužel nebylo mu přáno je oslavit. Táto,
všichni na Tebe myslíme a nikdy nezapome−
neme. Manželka, dcera a syn s rodinami,
maminka, sestra a kamarádi.

Měla ráda všechny
kolem sebe, pro ně ži−
la a chtěla žít. Srdce
se však zastavilo a
musela odejít.
Dne 11. 5. 2019 by se
dožila 80 let paní

Marie Těžká
z Plánice.
Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami
a ostatní příbuzní.
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Dne 1. 4. 2019 jsme
vzpomněli 100. výročí
nedožitých narozenin
pana

Karla Houdka
z Němčic.
Stále vzpomíná man−
želka Marie, děti a
vnoučata.

Vydal ses na cestu,
kde chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek
nechal jsi dokořán…
Dne 3. května 2019
uplynulo 5 smutných
let, kdy od nás navždy
odešel

Zdeněk Sýkora
z Klatov.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, syn
a dcery s rodinami. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

Jak tiše žila, tak tiše
odešla. Skromná ve
svém životě, tichá ve
svých bolestech.
Dne 11. května 2019
by se dožila 85 let paní

Anna Jandová
z Klenové.
S láskou a úctou vzpo−
mínají dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

Kdo byl milován, nebu−
de nikdy zapomenut.
Dne 5. 5. 2019 uply−
nulo již 15 let od úmrtí

pana Jiřího Vališe
ze Sušice.
Stále vzpomínají dce−
ry Jiřina a Vlasta s ro−
dinami.

KOUPÍM vše z pozůstalosti –
nábytek, chromové lustry a
lampičky, sklo, porcelán (hrn−
ky s motivem Prodané nevěs−
ty, dětí, kytičky), kořenky,
sošky tanečnic, figurky zvířá−
tek, svícny, obrazy, kresby, i
samotné rámy, hodiny, lam−
pová radia, staré housle, vio−
lu, vše skautské a junácké,
pohlednice, odznaky a starou
bižuterii. Tel.: 603872698.
PM 190025
KOUPÍM po českosloven−
ské armádě a pohraniční
stráže do r. 1970 masko−
vané oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání za
obranu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, odzna−
ky vzorných vojáků do r.
1960 – až 3000 Kč, pilot−
ní odznaky, odznaky vo−
jenských učilišť, těžítka
ve formě modelů děl, tan−
ků, letadel, letecké uni−
formy a vše z pozůstalosti
po pilotech apod. Tel.:
721730982. PM 190003

KOUPÍM po Vašich babičkách
vše staré – zajímá mě smalto−
vané nádobí, formy na pečení,
kameninové hrnce, hodiny na
zeď, hodinky na ruku, dětské
plechové a bakelitové hračky,
obrazy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé staré díly
na motorky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již ne−
hodí. Platím ihned – děkuji za
nabídky. Tel.: 605080878. PM
190010
KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starého i nepo−
jízdného Pionýra, moped
S11, S22, JAWETA i na
náhradní díly, Škoda 120
a Škoda 130, Škoda 1000
MB, Škoda Octavia, ná−
hradní díly, celé auto i
vrak. Též náhradní díly na
ČZ 250 typ 513 motoc−
ros, Jawa panelku nebo
kývačku, pionýr 550,
555, 05,20 i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy, do−
bové prospekty. Tel.:
721730982. PM 190004

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI kou−
pím vše staré: Plechové re−
klamní cedule, sklo, porcelán,
veškeré staré hračky, figurální
porcelán, vánoční ozdoby, bet−
lém, obrazy, rámy, hodiny, ho−
dinky na ruku, pohledy, rádia,
mlýnek, hmoždíř, lampu na
petrolej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na pečení,
kamenné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
nosti co bylo k dekoraci. Mo−
torky, moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné věci,
které již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 190011
VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Koupím
veškeré staré pojízdné, nepo−
jízdné veterány, motorky, Pio−

nýry, mopedy, moto kola, vra−
ky, torza i náhradní díly – blat−
níky, rám, motory, sedla, nádr−
že, plechařinu, tachometr, řídít−
ka, moto helmu, plechovky od
olejů a různé jiné moto věci.
Nabídněte. Tel.: 605080878.
PM 190009
KOUPÍM uniformy četnictva,
policie – Rakousko − Uhersko,
SNB, RG, cedule četnické po−
licejní stanice aj. Foto, bodák,
odznak NB. Tel.: 728347491.
PM 190005
KOUPÍM staré plechové šlapa−
cí autíčko i poškozené, nekom−
pletní.
Děkuji.
Tel.:
721127427. PM 190060
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sběra−
tel stále hledá a dobře zaplatí
za plechové cedule, plakáty,
staré pohlednice či určené
fotografie do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost, po
dohodě mohu přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR 90036
KOUPÍM staré bankovky, min−
ce, pošt. známky, vyznamená−
ní, odznaky aj. sběratelské
předměty, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky ná−
ramkové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez. Porcelá−
nové a kovové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy, hrač−
ky plechové a bakelit., nábytek,
knihy, housle, trumpetu aj. sta−
ré věci do r. 1960. Vykoupím i
celou sbírku nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní jedná−
ní. Mám zájem také o staré ve−
terány, cokoliv co se hýbalo i
značně poškozené, koupím i
díly. Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz.PM
190020

KOUPÍM
Stáří ani
je. Horší
hotově.
90038

les s pozemkem.
výměra nerozhodu−
stav nevadí. Platba
773585290. RR

KOUPÍM les za nejvyšší mož−
nou cenu (smrk, borovice),
může být vytěžený i po kala−
mitě. Seriózní jednání, platba
hotově. Tel.: 731027795. RR
90082
KOUPÍM pozemek, manipulač−
ní plochu, stavební pozemek,
sklady. V okolí Sušice a do
15km. Prosím nabídněte. Tel.:
608775005. RR 90302
KOUPÍM garáž v Klatovech na
Domažlickém
předměstí,
popř. vyměním garáž v Borské
ulici (pod Křesťanským vrš−
kem) za garáž na Domažlic−
kém předměstí. SMS na tel.:
723255353. RR 90327
PRODÁM stavební parcelu na
JZ straně na Týnci u Klatov s
krásným výhledem na Šuma−
vu. Plocha 1238 m2 sítě na
pozemku (el., voda, kanaliza−
ce). Tel.: 603337355. RR
90331
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PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme
vaši chalupu či chatu v okrese
Klatovy a Domažlice. Podmín−
kou pouze vlastní pozemek a
zavedená elektřina. Peníze vy−
plácíme do tří dnů. Právní ser−
vis zajištěn. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190046

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše potřeb−
né rychle vyřídíme. Vykoupí−
me starší stavební stroje,
nákl. automobily a zeměděl−
ské stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila apod.) a
výkup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 190031

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 90048
PRODÁM Peugeot 307, r. v.
2005, obsah 1. 4 16 v benzín,
nový model, airbagy, abs, el
okna, imobiliser, alu kola, no−
vá stk a emise, 1. majitel,
modrá metalíza, digitální kli−
ma, cena 59.000 Kč , KT, tel:
723439518. RR 90338
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PRODÁM Škoda Octavia
r.v.2000 obsah 1.6 benzin 55
kw, najeto 215tkm, v dobrém
tech stavu, platná stk a emise,
zánovní pneu, ton skla, nové
svíčky, cívka... cena: 35.000
Kč, telefon: 731577303 Pře−
štice. RR 90339

JAWA, ČZ STADION a ji−
né. Koupím staré čes−
koslovenské motocykly
všech značek, v jakém−
koliv stavu i jednotlivé
díly. Platím ihned v hoto−
vosti. Slušné jednání. E−
mail: klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866. RR
90199

Rozhled 5/2019

Děkujeme všem přátelům, bývalým spolupra−
covníkům OSP Klatovy, zahrádkářům a kama−
rádům z „internetu“ v Chudenicích, kteří se při−
šli 4. dubna 2019 rozloučit na poslední cestě s
panem

Jaroslavem Borníkem z Chudenic.
Zarmoucená rodina.
PRODÁM osobní automobil
KIA CARNIVAL, 2.9 CRDi,
106 KW, Diesel, 7 míst, v
provozu od r. 2006, najeto
260 000 km, STK do
07/2020. Prodám levně. Ce−
na
dohodou.
Tel:
603163061.
PRODÁM Peugeot 207 sw
kombi, r.v. 12/2008, 1.6 hdi,
80 kw, stříbrná, klimatronik,
radio, panorama střecha, alu
kola, imobiliser, servisní kni−
ha, 139tkm, nová stk a emi−
se, velmi pěkný stav, cena:
79.000
Kč
telefon:
723439518 Klatovy. RR
90340
KOUPÍM Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové
náhradní díly. Na sms odpo−
vím 603535061.
PRODÁM Peugeot 308 sw,
r.v. 2008, obsah 1. 6 hdi , 80
kw, tmavě šedá metalíza, kli−
matronik, alu kola, panorama
střecha, servisní kniha, do−
brý stav, tažné zařízení, cena
99000 Kč, Klatovy, telefon:
723439518. RR 90341
PRODÁM Citroen C3 , r.v.
2003, obsah 1.1 benzin, kli−
ma, el okna, servo, centrál,
imobiliser, najeto 123 tkm se
servisní knihou, tón. skla, ne−
kuřák, cena 59.000 Kč, Kla−
tovy, 723439518. RR 90342
KOUPÍM traktor Zetor řady
50−7745 – prostě červený,
může být i v horším stavu s
propadlou stk , nejsem pře−
kupník, sháním ho pro sebe,
přijedu, zaplatím a převod za−
řídím,
prosím
volejte
723439518. RR 90343

Sběratel koupí staré mo−
tocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekompletní,
torza, rámy, motory,
blatníky, staré technické
průkazy a jinou technic−
kou dokumentaci aj. Při−
jedu a zaplatím na mís−
tě. Nabídněte, určitě se
domluvíme.
Telefon:
603237242, e−mail: fle−
met@seznam.cz.
RR90001
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KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI i
bez STK nebo i bez SPZ – do−
kladů.
Děkuji.
Tel.:
605111671. PM 190061
PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální převo−
dovka. Tel.: 736139113 PM
190030

HLEDÁM štíhlou, náruživou,
dominantní, submisivní ženu,
která si ráda hraje, má ráda
sex, když si dva sednou, dá
se dělat leccos, je to úžasný,
nabízím a požaduji zdraví,
slušnost, diskrétnost, serióz−
nost, trvalý, diskr. vztah, bez
narušení soukromí. Spor t.
udržovaný 48/180/84 sport.
postavy. KT, DO. Tel.:
721460064 nebo petrma−
re@gmail.com. RR 90207
MLADÝ muž 32 let hledá tou−
to cestou mladou slečnu do
37 let. Tel.: 720319436,
703361413. RR 90281
ON z Bavorska, hledá ji z
Čech – Ag. Arendas, tel.:
774066171.
51/170 hledám kamarádku z
Klatovska, na procházky pří−
rodou, posezení u kávy i více.
Minulost vyřešena. Zn.: Jaro,
léto
ve
dvou.
Tel.:
776342527. RR 90289
ROZVEDENÝ Němec 61 let,
štíhlé postavy, rodinný typ,
nekuřák, sportovně založený
se zájmem o přírodu, zvířata,
hledá ženu 55+ s podobný−
mi zájmy, částečná znalost
němčiny vítána. Prosím foto.
Písemné odpovědi prosím do
redakce. RR 90303
41LETÝ, vyšší sportovní po−
stavy hledá ženu do 50 let na
trvalý vztah a rodinný život.
Pokud víš, co život obnáší,
tak se budu těšit na Tvou od−
pověď. Tel.: 606930164. RR
90301
HLEDÁM ženu do 66 let, 173
cm, pološtíhlou! Pro soužití
na malé vsi. 10 km od Sušice
pro pěší výlety i autem. Pod−
pora, upřímnost, spolehli−
vost. Tel.: jen SMS! na
601351205. RR 90316
HLEDÁM nezadanou ženu
pro společný manželský ži−
vot. Podmínkou: 100% zdrav.

stav, bez důch. a soc. dávek
(s výjimkou dávek na děti).
Odepíši dopisem, uveďte ad−
resu. Ondra Zdeněk, Za Pivo−
varem 76, 34526 Bělá nad
Radbuzou. RR 90323
AHOJ, najdu Tě? Slušnou
hodnou ženu, která touží po
hezkém společném životě s
51letým mužem a nechce být
také dále sama. Mít pro koho
žít, těšit se jeden na druhého.
Nehledám nic jiného, jen lid−
ské štěstí se ženou do poho−
dy i nepohody. Jen vážně.
Tel.: +420 720539647. RR
90324
JÁ 56/170 mladšího vzhledu
hledám štíhlou ženu pro váž−
né
seznámení.
Tel.:
721050036. RR 90325
MUŽ 44 l. 180 štíhlé postavy
hledá štíhlou dívku pro vážné
seznámení do 40 let. Tel.:
606343610. RR 90328
60LETÝ abstinent a nekuřák
ze severozápadního Domaž−
licka se zájmem o pěší turis−

tiku a cestování vlakem po
Česku hledá nezadanou ženu
ve věku 37 až 58 let pro váž−
né seznámení, společný ro−
dinný život. Možno odkudko−
liv, upřednostním však ženu
bydlící v Plzni, kam jsem
ochoten se po seznámení
přestěhovat. Jen vážné na−
bídky. Odpovědi prosím do
redakce. RR 90329
HLEDÁM sympatickou ženu
okolo 40 let, nekuřačku, štíh−
lé postavy k vážnému sezná−
mení, se zájmy o turistiku,
kolo a cestování. Tel.:
607289646. RR 90330
MUŽ 47 l. štíh. post. z KT, ne−
kuřák, hledá pohodovou ne−
kuřačku štíhl. post. př. věku z
KT a okolí. SMS na tel.
703500341. RR 90336
POHODOVÝ SŠ 45 let, se
smyslem pro humor, spor−
tovní postavy, rád pozná štíh−
lou nezadanou ženu z Klatov
k občasným schůzkám. Po−
kud Ti schází popovídání,
obejmutí, pohlazení, … , na−

piš SMS na 728219590. Ne−
závazně si povíme víc. Uví−
tám kamarádsko−milenecký
vztah, společné výlety, veče−
re, grilování, bazén… RR
90345
HLEDÁM hezké a výstřední
ženy, dívky 16+ , na focení
v atelieru i v přírodě, od por−
trétu po akt. Focení po do−
mluvě za odměnu. Napište
prosím SMS nebo volejte
721508099 jen pokud máte
vážný zájem a jste v něčem
výjimečná. Diskrétnost v jed−
nání zaručuji. PL, KT, DO, HT
a okolí. RR 90348
POKUD ti je 30–45 let, jsi
upřímná, pracovitá, nekuřač−
ka se smyslem pro pořádek
a tak hezká, že mi tě budou
závidět, postarám se o Tebe
(nebo i o vás) tak, že to bu−
dou závidět Tobě. Jen oprav−
du vážně! Zajištěný, pracovi−
tý, obyčejný pohledný chlap,
který nezklame. Pište na:
adalucar91@seznam.cz. Po
domluvě se spojíme telefo−
nicky. RR 90349

MUŽ čtyřicátník hledá touto
cestou přítelkyni a kamarád−
ku. Plzeňský kraj. Tel.:
604867469. PM 190072
SVOBODNÝ 60 let, 75/170,
nekuřák z Plzně hledá kama−
rádku přiměřeného věku, ne−
kuřačku z Plzeňska, která má
ráda výlety do přírody a za
kulturou, hudbou. Uvítám
vnoučátka. Těším se na spo−
lečné jaro. Volat po 19 hod.
na tel.: 776107499. PM
190063.
44 PLZEŇÁK, prý pohledný,
pohodář, dítě ve střídavé pé−
či, vlastní zázemí, hledá po−
hlednou, štíhlou ženu pro
vážné seznámení a vztah. Za
SMS
děkuji.
Tel.:
607814372. PM 190062
55/175 NEKUŘÁK hledá ženu
nekuřačku pro vážné sezná−
mení. Moc rád bych poznal
hodnou ženu, které schází
pohlazení, políbení, pěkné
slovo a má ráda milování.
Tel.:
723870534.
PM
190064
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HLEDÁM přítele k vážnému
seznámení, který ví, co chce
a chtěl by s námi žít společný
život. Může být i z vesnice.
Zn.: Do 50 let, vážně. Písem−
né odpovědi zasílejte na ad−
resu redakce pod č. inz. PM
190075

ŠTÍHLÝ Plzeňák 52/178 cm
hledá ženu s vyřešenou mi−
nulostí, která je nyní bez par−
tnera a má zájem se sezná−
mit. Tel.: 737903420. PM
190066

vážnému seznámení, pro kte−
rou není charakter a čestné
jednání cizí. Totéž nabízím i
já. Nevím, zda toho v dnešní
době nežádám příliš mnoho.
Rád cestuji, ale samotného
mne to tolik nebaví. Také
chalupařím a rád jsem v pří−
rodě. Tel.: 606414620. PM
190071

KLÁŠTERKA – revize
komínů a kotlů.
Tel.: 604871028.
RR 90005

PROVÁDÍM veškeré zed−
nické práce – jádrové a
štukové omítky, lepidlo,
perlinka, rekonstrukce by−
tového jádra, malířské
práce, bourací práce, ob−
klady, dlažby a další práce
dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Sušicko a okolí.
Rozumné
ceny.
Tel.:
721757399. RR 90290
ZAHRADNICKÉ práce, opra−
vy
a
úklidy.
Tel.:
605012907. RR 90326

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se o
rychlém jednání a solidním
přístupu našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme u
vás a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190050

52/180 hledá pohodovou že−
nu, která přijme pozvání do
botanické zahrady. Tel.:
605142760. PM 190074
MOC BYCH SI PŘÁL najít
skromnou, křehkou vílu, štíh−
lejší postavy, do 50 let z Plz−
ně a okolí, kterou bych chrá−
nil před vším zlým do konce
života. Pokud také zažila vel−
ké zklamání, třeba by chtěla
par tnera, pro kterého bude
vždy na prvním místě, který jí
nikdy nezklame, nebude lhát,
ani podvádět. Jsem už skoro
10 let rozvedený, nekouřím,
ani nepiju, nechodím do hos−
pod, ale ani do společnosti.
Nejraději bych trávil většinu
času jen se svojí vyvolenou,
chodil s ní za ruku na pro−
cházky, jezdil na výlety, ces−
toval po světě, nebo se k ní
jen přitulil doma u televize.
Prosím SMS na tel.:
608430998 PM 190070
TOLERANTNÍ VODNÁŘ hledá
ženu ve věku 56−63 let do
168 cm, spíše štíhlejší, k

60 LETÝ abstinent a nekuřák,
ze severozápadního Domaž−
licka, se zájmem o pěší turis−
tiku a cestování vlakem po
česku, hledá nezadanou ženu
ve věku 37−58 let pro vážné
seznámení. Společný rodinný
život. Možno odkudkoliv,
upřednostním však ženu byd−
lící v Plzni, kam jsem ochoten
se po seznámení přestěho−
vat. Jen vážné nabídky. SMS
celý den, volat po 20 hodině
na tel.: 705404111 PM
190076

MAMINA, 42 let, hledá muže
pro rodinný život pracovitého
a spolehlivého muže věku 40
až 45 let pro život. Hledám
lásku a porozumění. Tel.:
731949067. RR 90317

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábko−
vá, tel.: 608117789. RR
90044
ZEDNICKÁ PARTA prová−
dí rekonstrukce, strojní
omítání, obklady, dlažby,
jádra a veškeré zednické
práce, tel.: 723136228.
RR 90077

NABÍZÍM stříhání živých plo−
tů, prořezávání ovocných
stromů, sekání trávy a údrž−
bu i realizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 90062
ÚDRŽBA zahrad, stříhání ži−
vých plotů, sekání trávy. Tel.:
702858393. RR 90225
HOTOVOSTNÍ PŮJČKY!
Vyplácíme ihned na ru−
ku! Netřeba účet! Stačí
OP ČR, příjem. Pražská
41, Plzeň, PO, ST, PÁ 10−
16 h, t.: 605760958. KŘI
PM 190078

PŘEVÍJENÍ elektromotorů tří−
fáz. i světelných. Krátké do−
dací lhůty. Letovy – Horažďo−
vicko. Tel.: 376396324. RR
90277
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STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 190049

NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňovací
drenáže okolo domů, případ−
ně zemědělské drenáže, te−
rénní a zahradní úpravy. Dále
nabízím ukládku zeminy i vět−
ší množství cca 3000 tun.
Cena při menším množství
100Kč/t, při větším množství
sleva až na 55 Kč/t. Plzeň,
Klatovy. Přeštice. Tel.:
603383211, 604867469.
PM 190034
Vyklízení−Výkup rychle a
levně. Provádíme vyklí−
zení bytů, nemovitostí,
půdních prostor, sklepů,
garáží, pozůstalostí aj.
Kdykoliv − soboty, nedě−
le, svátky. Možnost vyklí−
zení zdarma. Vykupuje−
me starý nábytek, knihy,
hračky, věci z pozůsta−
losti, sběratelské před−
měty aj. Tel.: 728652306
KŘI PM 190067

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se dá
řešit, nikdy není pozdě. Naše
právní oddělení zdarma zana−
lyzuje Vaší situaci a najde op−
timální řešení. Důležité je ne−
bát se a začít jednat! IN−

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná re−
alitní kancelář v Plzeňském
kraji Vám vyplatíme až 80 %
kupní ceny vaší nemovitosti
předem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM 190051

bere i oplácí s nadšením.
Kupní smlouva při odběru.
Do dobrých rukou. Cena do−
hodou. Kontakt – e−mail: ha−
jami@volny.cz, 602823882,
378774498. RR 90128

MILÁ přítulná blond, s pev−
nými přírodními čtyřkami tě
provede do tajů rozkoše, 42
let, na originál vlastní foteč−
ce. SMS ne, volat ve dne na
tel.:604561766 KŘI PM
190068

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vyjed−
náme maximální SLEVU! A
nezaplatíte ani korunu navíc!
Více na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma na 800
888 957. PM 190052

COTON DE TULEAR. Prodám
štěňátka bez PP po výstavně
úspěšných předcích. Malý
pejsek s nelínající bavlníko−
vou srstí nevyžaduje střiho−
vou úpravu, jenom se pro−
česává. Je antidepresivní,
vhodný i pro alergiky. Je
bdělý a ostražitý, ale zby−
tečně neštěká. Vhodný na
canisterapii – k rehabilitaci.
Oblíbený pro výstiž nou a
přizpůsobivou povahu. Milá−
ček celé rodiny, lásku rád

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín. Útul−
nost, diskrétnost. Plzeň. Vo−
lat 7−22 hod na tel.:
773153057. KŘI PM 190058
SYMPATICKÁ baculka ve
zralém věku nabízí erotic−
kou relaxaci, příjemné odre−
agování, milování, orálek
bez a další erot. služby ve
svém bytečku v Plzni. Dis−
krétně! Tel.: 607412325 KŘI
PM 190063
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