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Milí čtenáři,
v dubnovém úvo−
dníku jsem se
s předpovědí po−
časí moc nestrefil.
Myslel jsem, že to
již bude teplejší
měsíc, opravdu
jarní, ale ukázalo
se, že se spíše zařadí mezi rekordně
chladné měsíce. Podle statistik je le−
tošní duben nejchladnější od roku
1941. Například ještě v úterý 27.
dubna naměřili na stanici Kvilda−Perla
–10,2 °C.
Na tento vývoj počasí jsou různé po−
hledy. Jeden z mých známých mně
hned připomněl, že něco takového
čekal, protože podle dva roky staré
studie NASA máme v následujícím
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období očekávat několikaleté snížení
intenzity záření slunce a tím i průměr−
né snížení teploty na Zemi, které bude
odpovídat malé době ledové. Ale
abych naše čtenáře nevyděsil, žádní
mamuti se konat nebudou. Tímto
pojmem se označuje období od za−
čátku 14. st. do začátku 19. st., vy−
značovalo se deštivým počasím od
jara do podzimu, a celoročně sníže−
nou průměrnou teplotou až o 1 °C.
Jak již víme z historie, naši předci se
s ním také vyrovnali, a to neměli zda−
leka ty stavební, technické a vědecké
možnosti, které máme my.
Jsou lidé, kteří naopak říkají, že le−
tošní duben byl takový, jaký má být,
a pokud se naplní dlouhodobé mete−
orologické předpovědi a květen také
bude chladnější a deštivější než v mi−
nulých letech, pro přírodu to bude jen
dobře. Doplní se spodní voda a mě
napadají hned dvě staré pranostiky:
Studený máj−v stodole ráj, anebo Su−
chý květen−mokrý červen. První pra−

nostika potěší zemědělce a zahrádká−
ře a naplnění druhé by se nám, kteří
se již těšíme na červnové slunce a
první tempa v bazénech, určitě nelíbi−
lo. Takže ať je raději i v květnu ještě
trochu chladno a deštivo.
Přesto i tak je v květnu určitě na co
se těšit. Po staletí to byl jasný předěl
mezi temnou a jasnou polovinou ro−
ku. Je to měsíc lásky. Měsíc, kdy se
už naplno projeví síla jara a kvetoucí
přírody, síla probouzejících se plodí−
cích sil země. Měli bychom ho proto
využít především pro sebe, pro svoje
potěšení a relaxaci. Neurofyziologic−
ké výzkumy například prokázaly, že
stimulace centra libosti u člověka je
důležitější, než příjem potravy. Odbor−
níci dokonce tvrdí, že stimulace cen−
ter libosti má pro přežití nejvyšší hod−
notu. To znamená, že místo večerní−
ho řízku se salátem si dejte raději pů−
lhodinku mazlení, hlazení a polibků a
uděláte pro své zdraví a psychickou
svěžest mnohem víc. A nemusí vždy

jít jen o sex, ale již přátelské dotyky
vás budou posilovat. Právě proto si
starší osamělí lidé tak rádi pořizují ko−
čičky, pejsky a rádi se s nimi mazlí.
I vlastní jemné hlazení kůže, pohlaze−
ní se po ruce, po tváři, smích a akti−
vují lymfatický systém, který se stará
o odstraňování škodlivých látek z tě−
la. Při hlazení a mazlení se navíc v tě−
le tvoří celá řada hormonů, které jsou
pro organismus důležité a zvyšují
hladinu oxytocinu – hormonu lásky a
důvěry, téměř by se chtělo říci hor−
monu štěstí.
Tak se snažte v květnu méně myslet
na nebezpečí koronavirů, které ostat−
ně nás snad již budou ohrožovat zna−
telně méně, zapomeňte na veletoče,
nepravdy, neomalenosti a válečnické
bubnování různých politiků a věnujte
se raději sami sobě, svým přátelům
a rodinám.
Příjemné čtení Rozhledu
a krásný květen vám přeje
Karel Bárta, šéfredaktor.
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Sbírka pro nepomuckého Johánka
V rámci svatojánských oslav může−
te finančně přispět na umělecký
podstavec pod sochu sv. Jana Ne−
pomuckého na kruhový objezd
v Nepomuku. Sbírku pořádá město
Nepomuk.
Nečekaný objev byl učiněn uprostřed
letních prázdnin 2019 ve Lnářích.
V prostoru zrušeného řeholního hřbi−
tova, v zahradě Psychiatrické léčeb−
ny Lnáře, jež bývala do roku 1950
klášterní zahradou, byla v zemi zcela
náhodou objevena socha sv. Jana
Nepomuckého, jejíž stáří je více než
sto let. Socha je sériový litinový výro−
bek zhotovený v roce 1913 v arcibis−
kupských železárnách v Rožmitálu
pod Třemšínem.

4

Co se týče bližší historie sochy, vyro−
bena byla na návrh tehdejšího ředite−
le velkostatku Lnáře, lesmistra Theo−
dora Mokrého, a to pro nedalekou
obec Tchořovice. Důvody ukrytí so−
chy nejsou známy, mohlo se jednat
o opatření kněží před možným zniče−
ním sochy (zrekvírování během vál−
ky, ničení svatojánských památek po
vzniku Československa apod.). Jisté
je, že socha byla uložena pietně a zá−
měrně, protože její plastické části a
obličej byly umístěny lícem dolů, aby
je takovou měrou nehlodal zub času,
například vsakující se voda.
V současné době je socha v dlou−
hodobém pronájmu městu Nepo−
muk a je schváleno její umístění na

kruhový objezd U Pyramidy. Příspě−
vek na opravu sochy schválilo
nepomucké zastupitelstvo, kámen
věnovala sponzorsky firma Průmysl
kamene, a. s.
Prostředky na umělecké opracování
kamene se nyní vybírají veřejnou
sbírkou:
Číslo zvláštního bankovního účtu:
60011−725628399/0800
Název a adresa banky: Česká spo−
řitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4. Datum ukončení
sbírky: 15. 5. 2021.
Socha bude slavnostně odhalena a
požehnána na kruhovém objezdu
U Pyramidy dne 15. května 2021
ve 12 hodin.
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16 500 Kč/měs
2

2 150 000 Kč

G
2

D

3 299 000 Kč

G

3 500 000 Kč

3+1 (96 m ), Karlovy Vary, nábřeží Jana Palacha

2+1/B (60m ), ul. Palackého, Stříbro, okr. Tachov

2+1 (60m2), ul. Terezie Brzkové, Plzeň−Skvrňany

3+1 (67m2), ul. Blatenská, Plzeň−Východní Předměstí

Nabízíme k pronájmu pěkný, světlý byt 3+1 o výměře 96m2
v Karlových Varech, nábřeží Jana Palacha. Byt se nachází
v 3. patře cihlového domu bez výtahu. Byt je po rekonstrukci a je
vybaven. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v žádané
lokalitě. Měsíční nájemné 16.500,− Kč. Nad rámec nájemného
se platí zálohy na služby (vodné, stočné, otop) ve výši
3.700,−Kč/měsíc. Elektrická energie bude převedena na nájem−
ce. Kauce 49.500,− Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost.

Nabízíme k prodeji byt o dispozici 2+1 s balkonem o celkové výměře
60m2 ve Stříbře, v ulici Palackého, okr. Tachov. Byt se nachází v 1. patře
cihlového domu a sestává se z kuchyně (13,41m2), obývacího pokoje
(14,51m2), ložnice (12,55m2), koupelny (4,38m2), balkonu (1,02m2).
V bytě proběhla rekonstrukce koupelny – podlahové topení + bojler na
ohřev vody. Na podlaze udržované parkety + PVC. Dům proběhl re−
konstrukcí v roce 2008 (zateplení fasády + stropu). Velmi nízké náklady
na bydlení – fond oprav – 1.600,−Kč/měs. Bezproblémové parkování je
zajištěno před domem. Vřele doporučujeme osobní prohlídku. Byt je
vzhledem k ideální výměře a žádané, skvěle dostupné lokalitě vhodný
pro investory k následujícímu pronájmu.
& 734 319 303

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 o čisté podlahové ploše 58,70m2 v Plz−
ni Skvrňanech v ulici Terezie Brzkové. Byt je v osobním vlastnictví a nachází se ve
prvním patře panelového domu, který prošel kompletní revitalizací (fasáda, stře−
cha, plastová okna, plastové stoupací vedení, nový výtah). Byt je po částečné re−
konstrukci z roku 2018 (plovoucí podlahy, koupelna a WC) a velmi pěkně udržo−
vaném stavu. K bytu náleží sklepní koje v suterénu domu. Velmi zajímavá investi−
ce či bydlení s velmi nízkými náklady. Fond oprav 1.287,− Kč. K bytu lze používat
lodžii v mezipatře bytového domu. V suterénu domu se nachází kolárna, sušárna.
V okolí veškerá občanská vybavenost. Byt není zatížen žádným zástavním prá−
vem. Vřele doporučujeme osobní prohlídku. Byt je vzhledem k ideální výměře a
žádané, skvěle dostupné lokalitě vhodný pro investory k následujícímu pronájmu.
O bezproblémový nájem s garancí platby se postará naše partnerská společnost
Renta 365. Zdarma Vám taktéž zajistíme financování prostřednictvím hypoteční−
ho úvěru i s minimem vlastních prostředků.
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 3+1 o podlahové ploše
60,64m2 v Plzni v ulici Blatenská. Byt je v osobním vlastnictví
a nachází se ve druhém patře cihlového domu bez výtahu. Byt je
v původním, velmi pěkně udržovaném stavu a má plastová okna.
Na podlahách ve všech třech pokojích se nachází parkety, v kou−
pelně a chodbě dlažba, v kuchyni PVC. Topení bytu – WAW. K by−
tu náleží sklepní koje v suterénu domu o velikosti 6,16m2. Velmi
zajímavá investice či bydlení s velmi nízkými náklady. Fond oprav
1.470,− Kč. K bytu dále náleží podíl na vnitrobloku za domem s vy−
užitím pro hru pro děti či sušení prádla. V okolí veškerá občanská
vybavenost.
& 734 319 303

Vřele doporučujeme!

C

& 734 319 302

4 399 000 Kč

4+1/L (93m2), ul. Manětínská, Plzeň−Bolevec
Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 4+1 o čisté podla−
hové ploše 82,60 m2 + lodžie o velikosti 7,46 m2 na jižní světovou stranu,
který prošel částečnou rekonstrukcí (koupelna a WC z roku 2018). Byt se
nachází ve zvýšeném přízemí panelového domu s rekonstruovaným výta−
hem v městské části Bolevec v ulici Manětínská. Kuchyně, jejíž spodní
část je nová z roku 2020, se prodává kompletně zařízena spotřebiči (myč−
ka, elektrická trouba, indukční varná deska Mora. K bytu náleží také pro−
storný sklep o velikosti 2,94m2. Vytápění a ohřev vody je dálkový. Bytový
dům se nachází na klidném místě s velkým množstvím okolní zeleně s do−
brou dostupností MHD (TRAM č. 4). V suterénu domu se nachází sušár−
na, kolárna i kočárkovna. Velmi zajímavá nabídka k bydlení za příznivé mě−
síční náklady (Fond oprav je cca ve výši 2.091,−Kč a celkové náklady bez
záloh na plyn a elektřinu pro 2 dospělé a 2 děti včetně fondu oprav činí
5.500,−Kč).
& 734 319 301

E

4 550 000 Kč

4+kk (40m2 + 39m2), ul. Živnostenská, Pl−
zeň−Doubravka
Nabízíme k prodeji investičně dva samostatné byty v Plzni Doubravce
v Živnostenské ulici, avšak na přání majitele prodávané společně. První
byt je kompletně zrekonstruovaný o dispozici 2+kk a podlahové ploše
40m2, druhý byt je v původním ale velmi hezkém udržovaném stavu
o dispozici 1+1 a podlahové ploše 39m2. Byty se nacházejí ve zvýše−
ném přízemí cihlového domu a jsou kompletně vybaveny. Byt mají plas−
tová okna, plovoucí podlahy. V bytě možnost připojení internetu. Topení
ústřední dálkové, ohřev teplé vody karma, resp. bojler. Oba byty jsou
nyní pronajaty solventním nájemcům s měsíčním ziskem 14.000,−Kč.
Okolí nabízí možnost vycházek do přírody podél břehu řeky Úslavy. Vel−
mi zajímavá nabídka bydlení či investici v blízkosti centra města. Dopo−
ručujeme!
& 734 319 301

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

G

4 990 000 Kč

Komerční objekt (1062m2), ul. 28. října, Staňkov,
okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji komerční objekt s vlastním pozemkem ve Staňkově, v uli−
ci 28. října. Objekt má dvě nadzemní podlaží a podkroví. V 1.NP se nachází
průjezd do zahrady a k zemědělským stavbám a dále obchodní prostor o ve−
likosti cca 90m2, který lze předělat na byt, sklepní prostory a technické záze−
mí domu. V 2.NP se nachází dvě bytové jednotky s balkony o dispozicích
2+1 a 3+1. Nad bytovými jednotkami jsou velmi prostorné půdní prostory
k vybudování dvou až tří bytových jednotek. IS.: el 230/400V, obecní kanali−
zace, obecní vodovod + vlastní studna, topení – WAW + plynové etážové.
K domu dále přiléhá prostorná zahrada, na které se nacházejí garáže, hospo−
dářská stavení a stodola. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení či
podnikání v dobré dostupnosti do Plzně i Domažlic. Lze financovat hypoteč−
ním úvěrem, se kterým Vám zdarma pomůžeme.
Výborný stav, doporučujeme osobní prohlídku. & 734 319 301

G

8 476 000 Kč

3+kk (86 m2), Masarykova ul, Mariánské Lázně
Nabízíme k prodeji krásný byt 3+kk o podlahové ploše 86m2,
který se nachází v 5. patře nově rekonstruovaného domu nad
kolonádou v Mariánských Lázních s výhledem na město. Byt
3+kk se skládá ze dvou bytových jednotek vedle sebe, které
lze propojit, nebo nechat odděleny. Jedná se o byt 2+kk o plo−
še 57m2 a byt 1+kk o ploše 29m2. Majitel však tyto byty chce
prodat jako celek. Cihlový dům je situován v samém lázeňském
centru Mariánských Lázní. Koupi bytu je možno financovat
hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme. Vel−
mi zajímavá nabídka k prodeji, vřele doporučujeme
osobní prohlídku.
& 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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Bude 2. ročník Slavností vína ?
Již dva roky je pro všechny mi−
lovníky kvalitního vína otevře−
na Vinotéka a vinný sklep
Elektro Efekt v Klatovech v ob−
chodním centru firmy u OD
Kaufland.
Pro velký úspěch prv−
ního
ročníku
jsou na sobotu
15.
května
opět připra−
veny Slav−
nosti vína.
Mají být ještě
velkolepější,
než v loňském
roce, s účastí
moravské cimbá−
lové muziky a dopro−
vodným gastrono−
mickým programem.
Na Slavnostech vína
se můžete seznámit for−
mou ochutnávky s výrob−
ky rodinných vinařství z Velkých
Pavlovic, z oblasti Modrých Hor,
které do naší vinotéky dodávají
svoje vína.
Vzhledem k nejasné situaci s vý−
vojem vládních omezení souvi−

8

sejících s přetrvávajícím nebez−
pečím nemoci Covid 19 však za−
tím nemůžeme s jistotou potvrdit
konání Slavností vína v sobotu
15. 5. od 13 hod. Nechce−
me však zcela opustit
začínající tradici osla−
vy jara sklenkou kva−
litního jiskřivého vína.
Zájemce
o tuto akci
prosíme,
aby sledovali
případné změ−
ny a novinky na
našich interneto−
vých stránkách,
facebooku a in−
stagramu.
Prodej vína ve vi−
notéce není nijak
omezen,
najdete
zde 9 druhů stáčené−
ho vína a velký výběr
kvalitních lahvových
vín z Velkých Pavlovic,
oblasti Modrých Hor
od prověřených vina−
řů. Najdete zde bílá ví−
na, červená vína, růžo−

vá vína a vína perlivá z vybra−
ných vinařství Baloun, Helena,
Suský, Turek & Šiška a jiných.
Již nyní se také těšíme, že když
nevyjdou jarní Slavnosti vína, na
podzim se sejdeme na ještě
velkolepějších Slavnostech
burčáku, které se budou konat
v pátek 24. 9. 2021.
(kr)

OBCHOD l E-SHOP
l VINOTÉKA l
MONTÁŽ l SERVIS
WWW.ELEKTROEFEKT.CZ
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Děkujeme záchranným složkám
Slevou 6 až 32%
Jste lékař nebo zdravotník, dobrovol−
ný nebo profesionální hasič, přísluš−
ník státní nebo městské policie ne−
bo Armády ČR? Automobilka
RENAULT Vám děkuje za Vaši
práci a připravila pro Vás sle−
vu 6 až 32% na nové vozy.
Sleva se vždy počítá z katalo−
gové ceny a nevztahuje se na
limitované edice a akční na−
bídky.
Kromě záchranných složek
nabízí jednotlivé automobilky
slevy i dalším skupinám.
Nejznámější jsou slevy pro
majitele průkazů ZTP a ZTP/P.
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Nejštědřejší ve slevách jsou značky
ŠKODA, RENAULT a HYUNDAI. Pokud
patříte do některé z těchto skupin, mini−
málně u jedné z nich máte nárok na
slevu:
n profesionální a dobrovolní hasiči
n státní i městští policisté
n příslušníci záchranných slo−
žek
n příslušníci Armády ČR včetně
aktivních záloh a výsluh
n členové zájmových skupin jako
včelaři, rybáři,
myslivci, spor−
tovní svazy a
Český střelecký
svaz.
n zaměstnanci
státní správy a samo−

správy, včetně státních podniků a pod− ně, je pravděpodobné, že má sepsanou
niků s účastí státu
smlouvu na velkoodběratelské slevy a v
n pedagogové, novináři, diplomaté, rámci toho programu můžete obdo−
lékaři, právníci, církve
bnou slevu na nový vůz získat i Vy.
n taxi služby
A jaké slevy jsou možné? U osobních
n držitelé průkazu ZP, ZTP, ZTP/P
vozů 6 až 16,5 %, u užitkových vozů až
n autoškoly a jejich instruktoři
32 %.
n obchodní zástupci a franchisanti Myslíte si, že máte nárok na některou
společností s minimálně 100 zástupci ze slev? Kontaktujte naše prodejce,
nebo 10 provozovnami
ověří nárok
n neziskové a charitativní organi− na slevu, její
zace
výši a pomo−
n slevy pro podnikatele a firmy již od
hou s jejím
jednoho nebo dvou vozů
získáním.
Speciálně pak ŠKODA AUTO a
HYUNDAI nabízí zaměstnanecký
Zdeněk Šlapák
program. Pokud pracujete ve fir−
vedoucí prodeje
mě, která nakupuje víc než dva
tel.: 775 884 827
vozy ŠKODA nebo HYUNDAI roč−
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Slavnosti svobody nabídnou on−line
program i přelety letadel

šová, vedoucí Odboru prezentace
a marketingu Magistrátu města Plzně,
který Slavnosti svobody připravuje.
Kamery on−studia nahlédnou také
do prostoru letiště a do kempu klubu
vojenské historie 276th Sqnd., který
představí výstroj a výzbroj RAF.
K historickým letounům se připojí také
Armáda České republiky, a to konkrét−
ně přelety stíhacích letounů JAS 39
Gripen, letounů CASA C−295 nebo
L−159 ALCA i záchranářským vrtulní−
kem W 3A−Sokol. „Letoun CASA
C−295 je dvoumotorový vojenský
transportní letoun pro krátké a střední
vzdálenosti. Letoun dovede přepravit
až 66 osob nebo náklad o hmotnosti
až 9,25 tuny,“ přiblížil zástupce Armá−

Tradiční program, který nabízely
oslavy osvobození Plzně americkou
armádou ve veřejném prostoru dlou−
hých 30 let, se letos ve dnech 6.–9.
května přesune již podruhé kvůli po−
kračující epidemické situaci do on−li−
ne prostředí.
Některé z chystaných aktivit se ale přes−
to odehrají venku. Jednou z nich budou
nedělní přelety vojenských historických
letounů brázdících nebe nad celou Plzní
tak, aby je bylo možné sledovat z domo−
va nebo z jeho blízkého okolí. Nad Plzní
se předvedou i letouny, které používá Ar−
máda České republiky v současnosti.
„Nechtěli jsme se smířit s tím, že lidem
nabídneme pouze on−line program, tedy

Oslavy osvobození – virtuální studio

program vysílaný ze
studia. Jsem tak moc
rád, že se nám podařilo
na neděli 9. května od
14:00 hodin připravit le−
teckou atraktivní podí−
vanou, kdy přelety bu−
dou provedeny tak, aby
je bylo možné vidět
kdekoliv v Plzni. V cen−
tru se také objeví histo−
rická vojenská technika,
ale pouze formou výsta−
vy jednotlivých vozidel.
Prosím ale občany, aby
dodržovali platná opatření,“ uvedl pri−
mátor města Plzně Martin Baxa. Přelety
letounů budou přenášet v živém přeno−
su kamery v rámci on−line studia.
„Piloti klubu Classic Trainers z letiště
Líně předvedou letoun Lockheed Elec−
tra 10A, který za války sloužil kanad−
skému vojenskému letectvu a také
Harvard Mk.IIA, protože právě na tom−
to typu letadla byly vycvičeny tisíce
spojeneckých letců a mezi nimi stovky
Čechoslováků,“ přiblížila Jana Komi−
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dy České republiky plukovník Milan
Sklenář, ředitel Krajského vojenského
velitelství v Plzni. Velkou atrakcí bude
také L−159 ALCA neboli lehký víceúče−
lový bojový letoun určený především
k podpoře pozemních vojsk, vedení
průzkumu a v omezené míře k vedení
vzdušného boje. Dvoumístná verze le−
tounu je určena také pro pokračovací
letecký výcvik. Prototyp poprvé vzlétl
2. srpna 1997. V jednání je účast ar−
mády USA, která zatím není potvrzena.
Rozhled 5/2021

Tepelná čerpadla a teplá voda v letních měsících
Jestliže jste majiteli tepelného čerpad−
la, které vytápí Váš dům a chcete dá−
le investovat do úspory nákladů za
energie, určitě je vhodné posoudit
možnost ohřevu teplé užitkové vody
(TUV) s tepelným čerpadlem.
TUV ohříváme tepelným čerpad−
lem během celého roku, přičemž od
jarních do podzimních měsíců je
ohřev nejvíce účinný. Z jedné KWh
elektrické energie dosáhneme čtyři−
krát více na výstupu, než jsme do
čerpadla přivedli. Jinými slovy, v let−
ním období tepelné čerpadlo spotře−
buje čtyřikrát méně elektrické energie
než elektrický boiler.
Nemůžeme však pro
ohřev TUV využít libovolný
kombinovaný ohřívač. Dů−
ležitá je velikost teplo−
směnné plochy v daném
boileru. Na místě u vás
posoudíme, zda je možné
vaši stávající nádrž teplé
užitkové vody použít.
Velmi oblíbené se stali
ohřívače firmy ACV. Jedná
se o nerezové ohřívače
konstrukce Tank in Tank
(nebo−li nádrž v nádrži).
Rozhled 5/2021

Vnořený vlnov−
cový zásobník
z nerezové oceli
je konstrukčně
proveden tak, že
nedochází k usa−
zování vodního ka−
mene. Neztrácí se
proto s jeho použí−
váním instalovaný
výkon a účinnost.
Nerezová ocel
a technologie proti
usazování vodní−
ho kamene jsou i důvodem proč firma
vystavuje na tento výro−
bek doživotní záruku.
Jaká tepelná čerpadla
jsou vhodná k těmto
ohřívačům? Jsou to pře−
devším tepelná čerpadla
s regulovaným výko−
nem. Dle velikosti zá−
sobníku a teploty ohříva−
né vody se samočinně
upraví výkon a tím i spot−
řeba tepelného čerpadla.
Z těchto důvodů pro
vytápění a ohřev teplé
vody nejvíce instaluje−

me tepelná čerpadla FUJI, PANASO−
NIC nebo VIESSMANN.

U tepelných čerpadel systému ze−
mě−voda umíme, dle našeho po−
souzení, nejlépe vyřešit vaše vytápění
a ohřev teplé vody výrobky od značky
NIBE. U technologie vzduch – voda
díky špičkovým technickým para−

metrům a přijatelné ceně doporu−
čujeme a nejvíce instalujeme modely
nové generace tepelných čerpadel
PANASONIC T−CAP.
Od 1.6. je možnost opět podávat
žádosti o kotlíkové dotace! Jedná
se o dovyčerpání finančních pro−
středků. Informujte se proto co
nejdříve!
Ing. Jiří Tichota

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

777 939 270.

Dodávka, montáž a servis
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!
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Beton je stavebninou
dneška i budoucnosti

Rozhled 5/2021

jsme firmu o další výrobní a skladové
plochy, propojili jsme oba velíny našich
betonárek do jednoho systému. Nyní je
pomocí špičkového softwaru možné
řídit jedním pracovníkem výrobní pro−
cesy těchto obou, obrazně řečeno,

srdcí výroby betonu a výrobků z něj.
Výroba se tak nejen zefektivnila, zvýšila
se výkonnost, ale zajistili jsme i trvale
nejvyšší kvalitu výroby betonu.“
n Jaké druhy výrobků jsou stěžejní
pro vaši výrobu?
„Jde jednak o klasický skladový sorti−

ment prefa výrobků, jako jsou podhra−
bové plotové desky, které vyrábíme ve
dvou standardních výškách a v několi−
ka variantách délek, k nim v systému
nabízíme plotové sloupky i patky, dále
silniční panely, lité obrubníky, lego
kostky, překlady, atd. Sou−
středíme se ale především na
zakázkové prefabrikace a pro
tento segment výroby se
i hodně investuje. Začali jsme
s výrobou 4 různých druhů
pohledových betonových plo−
tů s námi garantovanou doži−
votní zárukou s možností vý−
běru výšky plotu, vyrábíme
k tomu i do systému elektro−
kapličky. Dále vyrábíme po−
hledová betonová schodiště,
a to včetně točitých, soklové
desky, stropní panely na míru
a celou řadu prvků dle přání
zákazníka.
Dalším segmentem naší pro−
dukce je výroba kompletního
zdícího systému od základů
až po věnec, betonového a
lehčeného liaporbetonového
zdiva, a to i s možností pohledového
provedení díky již implementované ter−
moizolační vložce s možnostmi výběru
ze dvou druhů polystyrénu.
Žádané je také naše akustické zdivo
vlastní konstrukce, na něž držíme pa−
tent, a které se používá pro snížení hlu−

kové zátěže, například u trafostanic,
nahrávacích studií, železničních tratí,
nebo i silnic a dálnic.
Rozšířili jsme výrobu o další formu
trámců s prostorovou výztuží pro naše
řešení stropních konstrukcí, které vý−
znamně usnadňují a zlevňují výstavbu
stropů. Jsme schopni ji navrhnout a
vyrobit pro jakékoli stavby, takže dnes
již vyrábíme až 1.400 běžných metrů
trámců denně.
Samozřejmě jako jediná betonárna na
Klatovsku, která má dvě nezávislé vý−
robní kapacity pro výrobu betonových
směsí a cementových potěrů, prodává−
me i transportbeton na stavby v širo−
kém okolí. Tím jsme ve srovnání
s ostatními výrobci naprosto unikátní.“
n Slyšel jsem, že jste dokonce zave−
dli novou vlastní recepturu betonu?
„Využíváme na 300 různých receptur
betonu, na základě kterých jsme
schopni zákazníkům vyrobit betony na
jakékoli použití. Zahájili jsme výrobu
i samonivelačních cementových potě−
rů, které umíme vlastními zkušenými
... pokračování na straně 15

s

Jednou z velmi významných firem vy−
rábějících a prodávající na českém
trhu výrobky z betonu je společnost
BETONOVÉ STAVBY−GROUP, s. r. o.,
z Předslavi u Klatov. O tom, co pro tu−
to firmu znamenalo období koronakri−
ze a jaké jsou její plány
do budoucna, jsme ho−
vořili s jednatelem spo−
lečnosti Ing. Tomášem
Hroudou.
n Vím, že společnost
BSG prošla za poslední
dva roky velmi význam−
nými změnami, které
se týkaly nejen vlas−
tnické struktury, ale,
jak jsem si mohl všim−
nout při prohlídce pro−
vozu, došlo i k mnoha
změnám ve výrobě.
Mohl byste prosím pro
naše čtenáře popsat ty
nejzásadnější změny?
„Nové vedení firmy pře−
vzalo BSG před dvěma
lety, 26. dubna 2019.
Bohužel jsme vstoupili
do společnosti, která se nacházela ve
velmi zanedbaném stavu, především
organizačně manažerském a investič−
ním. Noví společníci proto do firmy
museli ze začátku vložit nemalé finanč−
ní prostředky, které nám umožnily nový
rozvoj a modernizaci výroby. Rozšířili
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Fešák z Ordinace utíká na Šumavu

Štěpán Benoni

Je mu 35 let, je už otcem tří dětí a di−
váci jej kromě divadla znají hlavně ze
seriálu Ordinace v růžové zahradě. Fe−
šák, mladý lékař, záchranář je sice ro−
dilý Pražák, ale v posledních letech se
cítí doma i na jihu Čech, konkrétně na
Šumavě. Právě tady tráví hlavně po−
slední rok, kdy koronavirová pande−
mie zastavila vše, co zastavit mohla.
Ordinace končí a v červnu Nova odvy−
sílá poslední díly. Je téměř dotočeno, ni−
cméně Štěpán Benoni, který je velmi
obsazovaným i divadelním hercem a
hrál a hraje v řadě jiných seriálů nebo fil−
mů, čas, který nemusí věnovat práci,
věnuje rodině a pohodě v přírodě.
„Chodím na túry, pracuji fyzicky u do−
mu a užívám si rodinu a paradoxně tuh−
14

le dobu, která nás všechny zpomalila. „Nikde se totiž nevyspím lépe. Šumava
Přinesla mnoho problémů, ale v tomhle a Strakonicko jsou místa, kam jezdím
obhledu i pozitiva. Asi bych jinak nikdy od malička a čím dál raději. Cítím se
neměl tolik času na své blízké,“ říká Ště− tam dobře, a hlavně je tam hodně vody,
pán Benoni.
což je pro mě jako pro rybáře hodně dů−
Kdysi se rozhodoval mezi herectvím a ležité,“ říká mladý herec, který hrál
armádou. Dodnes má prý slabost pro i v Ulici nebo dalších projektech.
řád a disciplínu. Jak napovídá jeho jmé− Rybaření je jeho vášní už od čtyř let.
no, má italské předky. Do rodiny Beno− Kvůli rybám je prý dokonce schopen
niů před šesti lety přibyla i jeho kolegy− odmítnout i práci. Posledních pár let
ně a nyní manželka Vladimíra, se kterou hlavně muškaří, což je aktivní způsob
se na divadelním jevišti setkal jen jed− rybaření.
nou.
„Pro mě je důleži−
té, že dělám, co
jsem
vždycky
chtěl, a navíc mě
to pořád baví. Také
můj osobní život
se ubírá tím správ−
ným
směrem,“
svěřuje se Benoni.
Na Šumavu se
vrací jinak docela
často. Dokonce
i v době, kdy jede
z představení a
druhý den se vrací
Štěpán Benoni s manželkou
na natáčení.

Jako divadelní herec má svůj vzor
v Shakespearovi. Prý je stále aktuální.
„On byl geniální autor. Dá se bez větších
úprav hrát v kterékoli době, vždy to re−
zonuje. Mám doma jeho téměř komplet−
ní dílo a vyzkoušel jsem si ho už na ško−
le, vždy menší role, ať už ve Stavov−
ském nebo Vinohradském divadle,“ do−
dal sympatický herec.
Až se prý divadla, nejspíš na podzim, ví−
ce rozjedou, má na dva roky práci. Do
toho zcela jistě přijdou i další televizní či
filmové nabídky. Pokud ne, bude si dál
s klidem v srdci užívat Šumavu.
(pru), foto: archiv
TV Nova a Š. Benoniho.
Rozhled 5/2021

Beton je stavebninou
dneška i budoucnosti
s

... pokračování ze strany 13

zaměstnanci aplikovat u zákazníků pro
zalévání podlah i stropů. Máme k dis−
pozici dokonce vlastní, moderní labo−
ratoř.
Do všech našich betonářských výrob−
ků používáme vybrané druhy kvalitního
cementu, kameniva a chemických adi−
tiv od prověřených a certifikovaných
dodavatelů. Při vývoji nových techno−
logií jsme zahájili spolupráci se staveb−
ní fakultou ČVUT v Praze a spolupracu−
jeme i se stavební fakultou ZČU v Plzni.
Studentům těchto fakult nabízíme od−
borné stáže a brigády s možností při−
výdělku.
n Postihla vás nějak koronakrize?
„Koronakrize nás naštěstí příliš neza−
sáhla. Naopak za poslední rok jsme
zaznamenali nebývalý nárůst poptáv−
ky po našich inovovaných výrobcích.
Díky nově zavedeným obchodním a
marketingovým aktivitám jsme získali
mnoho nových příležitostí na výrobu
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různých prefabrikátů. Zákazníci oce−
ňují především to, že umíme z betonu
odlít prakticky cokoli, co si pro své
stavby vymyslí, jakékoli tvary a to
v kvalitě pohledové i s běžným povr−

chem. Museli jsme proto výrobní halu
dovybavit již druhým portálovým jeřá−
bem, jehož pomocí se významně zvý−
šila produktivita práce při výrobě be−
tonových prefabrikátů. Dále jsme také

stavebně rozšířili truhlárnu a vybavili
jsme ji novou velmi přesnou formáto−
vací pilou a kombinovanou protaho−
vačkou s hoblovkou. Všechny tyto
změny zajistí další zvýšení kvality díky
přesnosti výroby dřevěných forem pro
prefabrikované prvky.“
n Jaké jsou vaše představy o nej−
bližší budoucnosti firmy?
„Máme v plánu dokoupit autodomí−
chávače a pumpu na beton, abychom
mohli využít naplno kapacity obou na−
šich betonáren a reagovat tím na vel−
ký nárůst poptávky po našem osvěd−
čeném a evidentně i zákazníky oblíbe−
ném betonu. Do portfolia naší nabídky
jsme také nově zařadili ultra−vysoko−
hodnotný beton UHPC, samonivelační
cementové potěry a lehčený liaporbe−
ton. Zavedením nových postupů a po−
znatků se nám podařilo zvýšit výrobu
o 50 % oproti předchozímu období,
proto potřebujeme posílit i náš pra−
covní kolektiv. Hledáme zaměstnance,
kteří si chtějí vydělat velmi slušné pe−
níze a chtějí nám pomoci při výrobě
prefabrikátů, dřevěných forem, rozvo−
zu výrobků i konstrukci nových výrob−
ků. Rádi proto mezi sebe přijmeme
nové betonáře, truhláře, řidiče a kvali−
fikované techniky. Každý, kdo jako my
vidí velkou budoucnost ve stavebnict−
ví a ve výrobě betonu, je v našem tý−
mu srdečně vítán.“
Děkuji za rozhovor.
Karel Bárta
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Splouvání Teplé Vltavy posunuto
Šumavský národní park posunul
kvůli koronaviru termín splouvání
Teplé Vltavy o měsíc. Stejné to by−
lo už loni. Zatímco v předchozích
letech si lidé mohli zamlouvat ter−
míny od 1. dubna, nyní se tak sta−
ne až od 20. května.
„V květnu se stejně smělo splouvat
jen o víkendech a svátcích. Jelikož
letos oba květnové svátky připadají
na sobotu, jednalo by se o osm vol−
ných termínů. Směřujeme vše k to−
mu, abychom mohli začít splouvat
od 1. června. Ale rozhodující bude
samozřejmě aktuální epidemická si−
tuace a také s tím související opat−
ření,” řekl mluvčí NP Šumava Jan
Dvořák.
Na 16 kilometrů dlouhý úsek Teplé
Vltavy mezi Soumarským Mostem a
Pěknou, podléhající přísnějšímu re−
žimu ochrany, smí vodáci splouvat
do 31. října. Zákaz splouvání platí ve
chvíli, kdy výška hladiny u Soumar−
ského Mostu klesne pod 50 centi−
metrů. Pokud je stav vody do 61
centimetrů, plavidla musí doprová−
zet průvodce.
„Bez něj smějí vodáci na Teplou Vl−
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tavu ve chvíli, kdy je výška vody nad
61 centimetrů. Při výšce hladiny 50
až 61 centimetrů smí vyjet denně
maximálně 63 lodí. Pokud hladina
vystoupá nad 61 centimetrů, denně
na řeku může 180 plavidel. Lidé smí
na řeku pouze na kánoi nebo kajaku.

Pramice nebo rafty jsou zakázány,
protože by mohly poškodit dno ře−
ky,” uvedl Dvořák s tím, že turisté
hradí přes rezervační systém popla−
tek za loď 500 korun.
V minulosti Teplou Vltavu splouvali
vodáci bez jakéhokoliv omezení.

Regulaci zavedl až návštěvní řád
šumavského národního parku kvůli
tomu, že nadměrný provoz lodí mů−
že mimo jiné ovlivnit populaci perlo−
rodky, která se údajně v tomto úse−
ku na dně řeky vyskytuje. Loni úsek
Teplé Vltavy splulo 2918 lodí. Re−
kordním byl po zavedení regulace
splouvání rok 2016. Tehdy na řeku
vyrazilo 3211 lodí.
(pru), foto: NP Šumava
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, jsem vlastníkem by−
tu, který pronajímám. Nový ná−
jemce nezaplatil podle smlouvy
část kauce ani nájemné za tři
měsíce. Písemné upomínky za−
slané poštou do vlastních rukou
si nevyzvedl, odmítá se se
mnou sejít, neotvírá dveře atd.
Jakým způsobem mu mohu pře−
dat výpověď z nájmu, aby to by−
lo prokazatelné podle zákona?
Stačí doručenka s dodejkou?
Pokud nevyklidí byt dobrovolně,
ve smlouvě mám odstavec:
Nájemce tímto výslovně zmoc−
ňuje pronajímatele ke vstupu do
pronajatého bytu, a to ode dne
po dni zániku nájemního vztahu
dle této smlouvy i za situace, že
nájemce ve smluvené lhůtě byt
nevyklidí; je sjednáno, že pak je
pronajímatel oprávněn zajistit
vyklizení pronajatého bytu sám
a na náklady nájemce, které za−
hrnují i náklady a skladování
věcí nájemce. Mohu na základě
tohoto ustanovení byt uvede−
ným způsobem vyklidit?
Děkuji za odpověď
Pavel Staněk
Dobrý den, v nájemních smlou−
vách se velmi často objevují po−
dobné odstavce, které řeší vy−
stěhování nekontaktního a neplatí−
cího nájemníka. Ale pozor, pokud
byste postupoval podle tohoto
ujednání, velmi pravděpodobně
byste se dostal do střetu se záko−
nem, který podobné jednání kvali−
fikuje jako trestný čin porušování
domovní svobody. Byť se Vám to
může zdát nelogické, jediný legál−
ní postup je podání žaloby na vy−
klizení nemovitosti. Soud, který se
však může protáhnout, vydá roz−
sudek, díky kterému skrze exeku−
tora byt vyklidíte. Pro příště pře−
mýšlejte o uzavření dohody o vy−
klizení nemovitosti již při uzavírání
smlouvy o nájmu. Pokud taková
dohoda bude mít formu notářské−
ho zápisu a opatříte ji doložkou
k přímé vykonatelnosti, pak ne−
musíte absolvovat soudní tahani−
ce, ale k vyklizení můžete rovnou
pověřit exekutora. Je to sice inve−
stice několika málo tisíc, ale může
se mnohonásobně vyplatit.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil

Projekt na podporu vzdělávání
pokračuje půjčovnou vybavení…
Již čtvrtým rokem pokračuje na Kla−
tovsku projekt Místní akční plán
(MAP) na podporu vzdělávání.
I v komplikované covidové době, kdy
děti a žáci tráví víc času doma než
ve školách, se aktivity projektu neza−
stavily.
V únoru začala mimo jiné fungovat
půjčovna vybavení a pomůcek, díky
které budou moci školy využívat po−
můcky, které si samy ze svého rozpo−
čtu pořídit nemohou. O tom, jaké vy−
bavení bylo do půjčovny pořízeno,
rozhodovaly samotné školy. Vybraly
mimo jiné sady pro badatelskou práci

žáků v přírodovědě a ve fyzice nebo
moderní pomůcky, které dětem v ma−
tematice pomohou pracovat se zlom−

ky či procenty. Rozšířila se
také nabídka sad knih pro
společné čtení o 8 dalších
titulů. Přestože se MAP
snaží pomáhat školám i při
distanční výuce např. za−
půjčením techniky, všichni
se těšíme, až budou moci školy a žáci
vybavení z půjčovny využívat při běž−
né výuce ve třídách.

Realitní poradnu sponzoruje
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Depresi zažene nová
koupelna či kuchyně
Dobře to jistě znáte. Vždy s přícho−
dem jara nás napadá, že je třeba ně−
co změnit, něco nového vybudovat,
vylepšit. Není tomu jinak ani v tuto
dobu koronavirovou, která tak těžce
prověřuje naši odolnost a trpělivost.
Protože mnoho našich čtenářů chce
využít volného času především ke

zaměří velikost kuchyně, zjistí stav při−
pojení vody, odpadů a elektrické sítě a
podle představ a zájmu zákazníka, kte−
rý dostane k dispozici náš katalog a na−
bídku v našem E-SHOPU, vypracuji
konkrétní možnosti řešení nové kuchy−
ně. Samotná realizace montáže kuchy−
ně je také velice jednoduchá. Pracují na
ní jen dva montážníci, kteří do−
držují všechna hygienická
opatření, a zákazník s nimi ne−
musí přijít vůbec do kontaktu.“

Jarní slevy a novinky

zmodernizování svého bydlení, za−
stavili jsme se u největšího prodejce
koupelen a kuchyní v Klatovech, fir−
my Koupelny Šota s.r.o., abychom
zjistili, jaké jsou v současné době
možnosti výběru a nákupu.
„Zatím pořád platí určitá omezení vy−
plývající z opatření vlády, ale běžně
u nás mohou nakupovat firmy na IČO,
občané mohou navštívit náš obchod
za účelem sjednávání zakázky na stav−
bu a nabízený sortiment i kuchyně si
můžete prohlédnout a domluvit objed−
nání i z pohodlí domova přes Internet.
V případě menších doplňků, jako jsou
například nové baterie, koupelnový ná−
bytek, stavební chemie, si můžete vše
objednat přes internet, domluvit čas
předání a zboží si vyzvednout na pro−
dejně,“ seznamuje nás se současnou
situací slečna Aneta Bauerová, odbor−
ný prodejce kuchyní.
„Sama jsem nyní vyřizovala několik
objednávek nových kuchyní přes
e-mail a velmi dobře to dopadlo. Na na−
šich stránkách www.koupelnysota.cz
si můžete prohlédnout naši nabídku,
můžete nám poslat svůj požadavek,
nebo ještě lépe zavolat a domluvíme se
na návštěvě našeho specialisty. Přesně
Rozhled 5/2021

„Pro jarní sezónu, kdy jak
doufáme, se co nejdříve do−
čkáme úplného otevření pro−
deje, jsme připravili pro naše
zákazníky celou řadu novinek.
V první řadě jsou to již obvyklé
velké jarní slevy na zboží, které
je z loňského katalogu a máme
jej již v omezeném množství.
Stavebníci si tak mohou pořídit
obklady a dlažbu za výprodejní
ceny, například obklady za
69 Kč/m2. V oddělení koupelen
najdou zákazníci novou nabíd−
ku vzorových koupelen.
Všechno jsou to nejnovější
modely pro letošní rok od ně−
kolika českých i světových vý−
robců, od ekonomické až po luxusní tří−
du. Uspořádání prodejní plochy jsme
také trošku pozměnili, aby se zákazníci
ještě lépe v nabídce orientovali, a také
se vzájemně tolik nepotkávali, což od−
povídá zvýšené hygieně prodeje.“

Od května nové kuchyně
„U kuchyňského nábytku stále nabízí−
me prodej a montáž moderních a vel−
mi kvalitních kuchyňských linek z řady
NEXT a DECOPLAN od osvědčeného
slovenského výrobce. Jejich přednos−

ti, kvalitu zpracování, materiálu i pou−
žitého kování si mohlo již mnoho na−
šich spokojených zákazníků vyzkou−
šet. Předností řady NEXT je nízká poři−
zovací cena a kdo si potrpí na luxus,
může volit z nabídky řady DECOPLAN.
Pro nejbližší dobu připravujeme insta−
laci nového provedení kuchyňské lin−
ky, která má jinak provedená madla
a celkově je v novém designu.“

Koupelna od vany
až po dveře
V nabídce prodejen a vzorkoven Kou−
pelny Šota jsou nejen nové vzory
kompletních koupelen a kuchyní, vel−
ký výběr doplňkového sortimentu, ale
i nové interiérové a vchodové dveře a
zárubně od několika výrobců, které si
zákazník může objednat současně
s rekonstrukcí koupelny a kuchyně.
Při realizaci nové koupelny, kuchyně

Pokud toužíte změnit své bydlení, ob−
raťte se na spolehlivého partnera
s dlouholetou tradicí – Koupelny Šota

se tak o nic nemusíte starat. Všechny
potřebné práce na stavbě zajišťujeme
vlastními a zkušenými řemeslníky. Za−
jistíme vám kompletní rekonstrukci
i novou stavbu včetně nových zárubní
a dveří.

s.r.o. vám rádi pomohou při výběru
i rekonstrukci. Naši nabídku, změny
v otevírací době a další novinky může−
te sledovat na webových stránkách
www.koupelnysota.cz nebo na Face−
booku nebo přes Instagram.
(kr)
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Hedvábné pohlazení vám omladí pleť
Před pěti léty vsadila Lenka Jahodo−
vá z Plzeňska na obličejovou jógu.
Studiem i praktickými zkušenostmi
dospěla k názoru, že tajemství krás−
né pleti je v hedvábné terapii. Masáž
obličeje rukavičkami z pravého hed−
vábí má doslova zázračné účinky.
Nenechala nic náhodě a sama se vy−
dala do kolébky hedvábí – Číny. Nav−

ODHALENÉ TAJEMSTVÍ

Pozoruji rovněž změny na pleti. Je ví−
ce vypnutá, kontury zejména ve spod−
ní části obličeje jsou výraznější a pleť
je celkově hladší, svěžejší.“
S Lenkou Jahodovou jsme se setkali
a zeptali se.
l Čím je výji−
mečné hedvábné
pohlazení?
Je to ve spojení
pravého hedvábí
a masáže. Hedvá−
bí je zcela přírodní
materiál složený
z bílkovin, které
jsou shodné s bíl−
kovinami v naší
kůži. Také obsa−
huje 18 prospěš−
ných aminokyse−
lin, které působí
proti stárnutí pleti.
Povrch hedvábí je
Masáž hedvábnými rukavičkami je slastný rituál, který hebký a ideálně
omlazuje pleť a blahodárně působí i na duši. Zkuste něco kluzký pro doko−
málo udělat pro svoji krásu. Právě nyní je ten pravý čas,“ nalé masážní tahy
bez jakéhokoliv
vzkazuje našim čtenářkám Lenka Jahodová.
tření.
štívila tam továrnu, kde hedvábí vy− l Mám tomu rozumět tak, že masáž
rábějí, i farmu na chov bource moru− pravým hedvábím omlazuje pleť?
šového, kde pro něj pěstují moruše. Tím jste odhalil tajemství zářivé ple−
Výsledkem její snahy jsou originální ti, kterým je vlastně od pradávna
hedvábné rukavičky.
masáž.Díky hedvábí se z masáže
Dnes Lenka Jahodová na svém e− stává něžný rituál krásy, který vás
shopu www.luxmaru.cz nabízí hed− unáší do říše slasti. Hedvábí má tu
vábné rukavičky spolu s ná−
vodem omlazujících manuál−
ních technik.
Jak hedvábné pohlazení
omlazuje pleť? Za všechny
ženy, které vsadily na terapii
hedvábnými rukavičkami,
ocitujme jednu z nich.
„Rukavičky jsem si objedna−
la před více než měsícem a
od té doby praktikuji masáž
každé ráno po probuzení.
Musím říct, že tato velmi pří−
jemná masáž se stala mým
denním rituálem, a i když ně−
kdy mívám po ránu méně ča−
su, masáž jsem zatím ne−
opomněla – spíše už si ne− Májová sleva na hedvábné rukavičky je 20 %.
umím představit, že bych si jí
neprovedla. Mám pocit, že by mi chy− moc uvolnit vaše tělo i duši. Uklidní
běla. Asi podobně, jako když si ráno svou kouzelnou energií každý mili−
nedopřejete něco, co vám dělá dobře, metr Vaší kůže a tím tisíce nervo−
čím je ráno ještě příjemnějším.
vých zakončení.

−20 %
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l Ranní masáž slunce – to zní láka−

vě. Je těžké si ji osvojit?
Jedná se o důmyslné tahy promyšle−
né masážní techniky, které se hravě
l Ne náhodou se říká, že tam, kde naučíte v onlinovém kurzu Luxmaru.
V pohodlí svého domova se krok za
je krev, je i život.
A to pro tuto masáž platí do poslední− krokem tuto jedinečnou masáž může−
ho písmene. Pleť masáží dokonale te naučit. Čeká na Vás videonávod
prokrvíme a čerstvá krev nažene do spolu se skripty, obrázky i básničkou,
pleti živiny a kyslík. Dále účinně sti− pro snadné zapamatování. V kurzu,
mulujeme tvorbu kolagenu a elastinu. který získáváte spolu s rukavičkami,
Masáží spouštíme hormon štěstí – si dále osvojíte další dvě úžasné tech−
serotonin. Emoce se ukládají v obliče− niky, a sice Královský lifting a Anti−
stresovou.
ji. Masáží vše
uvolníme a zhar−
l Je vám 45 let,
monizujeme svou
ale vypadáte na
mysl. Pravidelnou
30. Vaše pleť je
masáží skutečně
skutečně vypnu−
můžete modelo−
tá a nadýchaná.
vat a vyhlazovat
To je opravdu jen
svoji pleť.
díky hedvábné
masáži?
l Nevím proč,
Děkuji za pochva−
ale mně se v tuto
lu. Jsou tomu
chvíli vybavují
čtyři roky, co
oblé nesmírně
jsem si začala
hladké kameny
pravidelně dopřá−
v šumavské řece
vat hedvábné vy−
Vydře.
hlazování a do−
Obrazně řečeno
opravdy je to
vaše srovnání vy−
znát. Ono to bylo
stihuje výsledek
vyhlazující masá− „Mými hedvábnými rukavičkami si znát již po měsíci,
omlazuje svoji pleť také jedna z nej−
což mě právě ten−
že v podání řeky
krásnějších a nejúspěšnějších če−
krát přimělo k ná−
Vydry. I ten tvrdý
ských modelek a hereček Alena Še−
kámen se vyhladí redová,“ pochlubila se Lenka Jaho− padu nenechat si
to pro sebe. Ještě
neustálým omílá− dová.
k tomu praktikuji
ním. Zjistila jsem,
když zase budeme mluvit o pleti, že obličejovou jógu, kterou také vyučuji a
tajemství není v krémech, ale právě nabízím i onlinový kurz.
v masáži a hlavně po− Především si však myslím, že krása je
hlazení. Ženám větši− stav mysli a že nejkrásnější žena je ta,
nou to pohlazení chybí. která je spokojená. Nejdůležitější je se
l Jak a hlavně kdy je mít ráda. Hedvábná masáž k tomu vý−
nevhodnější
doba znamně pomáhá.
k masáži?
l Co byste na závěr vzkázala našim
Vlajkovou lodí celé čtenářkám?
metody je takzvaná Milé ženy, buďte své a mějte se rády
„Ranní masáž slun− takové, jaké jste. Květen, kdy vše roz−
ce“. Proto doporučuji kvétá, je nejlepší doba, abyste roz−
ráno, ještě v teplé po− kvetly i Vy. Proto jsme pro vás připra−
stýlce, se vyhladit a vila májovou slevu 20 % při nákupu
naladit na nový den. hedvábných rukaviček.
Zbavíte svůj obličej
otoků, vymažete vrá−
V e−shopu na webových strán−
sky a vyrýsujete své
kách www.luxmaru.cz zadáte
jedinečné
kontury.
v košíku kód ROZHLEDY a ode−
Hedvábím docílíte per−
čte se Vám sleva 20 %.
fektní exfoliace zcela
přirozeným způsobem. Budete vypa−
dat mladě, spokojeně a cítit se nád− Budete každý den krásnější, díky ma−
herně. Ranní pohled do zrcadla vás sáži hedvábnými rukavičkami. To Vám
pak potěší. Vždyť ráno dělá den!
slibuji.
(re)
Rozhled 5/2021
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Za Pavlem Faschingbauerem
V pondělí 29. března 2021 zemřel
v nedožitých 84 letech dlouholetý a
také jediný přednosta bývalého
Okresního úřadu v Domažlicích
Mgr. Pavel Faschingbauer. Odešel
vrstevník generace, která se po lis−
topadu 1989 podílela na formování
demokratické státní správy na
okresní úrovni. Nebyl jen jeden z řa−
dy okresních úředníků. Byl vnímán
jako nezpochybnitelná autorita, kte−
rá zosobňovala zájmy rozvoje okre−
su Domažlice.
Ve své době byl rovněž velmi úspěš−
ným atletem. Stal se v šedesátých le−
tech několikanásobným mistrem
Československa na 5 000 m a v kro−
su. Za svůj snad největší sportovní
úspěch považoval vítězství na Evrop−
ském poháru v běhu na 5 000 metrů.
Jeho život se odvíjel vskutku barvitě.
Narodil se v Dobřanech. Dětství prožil
v Horšovském Týně, kam se rodiče
přestěhovali po válce. Gymnázium
absolvoval v Domažlicích. Po maturi−
tě vystudoval pedagogickou fakultu a
učil nejprve v Hostouni, poté v Do−
mažlicích. Kvůli svému zásadovému
postoji a nesouhlasu s okupací naší
vlasti vojsky cizích armád Varšavské
smlouvy byl ze školství propuštěn.
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S Pavlem Faschingbauerem odchá−
zí nezapomenutelný člověk vybrané−
ho chování, který byl mimořádně přá−
telský a ve svém srdci poetický.
V rozhovoru ke svým osmdesátinám Významně se podílel i na prosazení V minulém roce byl také Senátem
uvedl, že jeho postoj byl součástí pře− výstavby nových domovů pro senio− Parlamentu ČR navržen prezidentovi
mýšlení, že zlu je třeba čelit anebo ry ve Kdyni, Domažlicích a na rekon− ČR k udělení státního vyznamenání
s ním alespoň nesouhlasit. Po vyha− strukci domova v Černovicích. Ty po− za zásluhy.
zovu ze školství se živil nejprve ja−
V roce 2008 byla Pavlu Fasching−
ko dělník u Melioračního družstva
bauerovi udělena Společností Ba−
v Horšovském Týně, kde se podle
varia Bohemia cena „Stavitel mos−
svých slov potkal s úžasnými lid−
tů“ za jeho přínos v obnovení
mi. V listopadu 1989 byl jedním
přeshraničních kontaktů s bavor−
z výrazných představitelů Občan−
skými okresy. Není tedy divu, že
ského fóra na Domažlicku. Posléze
bavorský tisk jako první obšírně
byl kooptován do okresního národ−
informoval o jeho odchodu.
ního výboru na pozici místopřed−
Pavel Faschingbauer bude chy−
sedy jako nominant tehdejší
bět. Mně odešel přítel, kamarád,
Československé strany lidové. Na
který byl na blízku všem změnám,
podzim roku 1990 byl vládou jme−
které jsme za těch 30 let od listo−
nován přednostou Okresního úřa−
padu 89 prožili. Ve svých synech
du v Domažlicích.
má nejen úspěšné sportovce, ale
S Pavlem Faschingbauerem
i pokračovatele své veřejné čin−
jsem se potkával při mnoha růz−
nosti.
ných pracovních jednáních i spo−
Stopa jeho činnosti na Domažlicku
lečenských akcích. Vždy jsem ho
zůstává. Dokázal prožít svůj život
vnímal jako člověka mimořádné
naplno a optimisticky do poslední−
autority, který ve svém životě
ho dechu. I v době, kdy byl ne−
Pavel Faschingbauer se zasloužil o domažlic−
mnoho dosáhl a nikdy neohnul
ký okres, byl vzorem mladším politikům, kteří mocný, nezapomněl zavolat a po−
páteř. Stal se symbolem Domaž− u něj vždy našli porozumění a dobrou vůli.
vzbudit. Dokázal svou osobní
licka a našeho přednostu na Do−
účastí prosvětlit každou společ−
mažlicku jsme ctili a měli rádi. Bez je− slední věci dokázal prosazovat poz− nost a pohladit nás po duši překrás−
ho zanícení a elánu by mnohé věci na ději i jako ředitel Centra sociálních nou češtinou.
Domažlicku nevznikly. Určitě by ne− služeb v Domažlicích, kterým byl až
Ing. Vladislav Vilímec,
stála nová domažlická nemocnice. do roku 2008.
senátor Parlamentu ČR
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Jednatel realitní kanceláře MÜLLER−REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o. Klatovy, Karel Müller odpovídá na otázky redakce:
Nemovitostí určených
k bydlení se změna netýká,
stále platí lhůta 2 roky

Ptáte se..
OTÁZKA: Doba pro osvobození
příjmů z prodeje nemovitosti se zvý−
šila z 5 na 10 let ?
ODPOVĚĎ: Od 1. ledna 2021
došlo k několika zásadním změnám
na trhu s bydlením. Jednou z nich je
prodloužení lhůty ovlivňující úhradu
daně ze zisku při prodeji nemovitosti.
Pro všechny, kteří se rozhodnou pro−
dat nemovitost a budou se chtít úhra−
dě daně vyhnout, bude rozhodující,
zdali došlo k provedení vkladu před
nebo po 31. 12. 2020.
V případě nemovitosti nesloužící
k bydlení vlastníka, například pozemek
či byt určený k pronájmu, u které do−
šlo ke vkladu po 31. 12. 2020, bude
při dalším prodeji nově platit časový
test 10 let pro osvobození výnosu od
daně z příjmů. Na vklady provedené
do 31. 12. 2020 se vztahuje původní
lhůta 5 let.
Pokud jste si například pořídili nemo−
vitost do konce roku 2020 a prodáte ji
po pěti letech od nabytí, nebude se na
Rozhled 5/2021

vás úhrada daně ze zisku (rozdíl mezi
kupní a prodejní cenou) vztahovat. Po−
kud ovšem došlo k nabytí nemovitosti
po 1. 1. 2021 budete muset s prode−
jem počkat 10 let nebo se smířit s tím,
že budete z rozdílu kupních cen hradit
daň ze zisku.
Novela nabízí možnost dani se vy−
hnout i při prodeji před uplynutím
10leté lhůty, pokud bude výnos použit
na obstarání bytové potřeby. Jako pří−
klad můžeme uvést prodej chaty nebo
nebytové jednotky, pokud si za získa−
né prostředky koupí prodávající byt ke
svému bydlení. Stejně tak tomu bylo
také u vkladů provedených do konce
roku 2020.

je také úplatné nabytí pozemku, za
podmínky, že na pozemku bude za−
hájena výstavba rodinného domu,
bytového domu či bytové jednotky
do 4 let od nabytí pozemku.
Bytovou potřebou nemusí být do−
konce vždy ani vlastnické bydlení,
prostředky je možné investovat do
rekonstrukce bytové nemovitosti
v nájmu, typicky rekonstrukci ná−
jemního bydlení, nebo zaplatit za
převod členských práv v bytovém
družstvu spojené s uzavřením ná−
jemní smlouvy. Bytovou potřebou je
také splacení úvěru, které poplatník
použil na zafinancování bytové po−
třeby a vypořádání společného jmě−
ní manželů nebo spoludědiců.

U nemovitostí, ve kterých má vlas−
tník alespoň 2 roky trvalý či jinak pro−
kázané bydliště, zůstal nadále příjem
z prodeje osvobozen od daně z příj−
mů. Při dřívějším prodeji bude od da−
ně osvobozen, pokud kupní cenu
použije na bytovou potřebu. Obdobně
bude nadále od daně osvobozeno od−
stupné, pokud bude použito na byto−
vou potřebu.
Co se považuje za
bytovou potřebu,
vypočítává § 4b
zákona o daních
z příjmů celkem ši−
Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
roce. Je to napří−
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
klad výstavba či
Karel Müller – tel.: 602 145 068
úplatné nabytí ro−
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
dinného domu, by−
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
tového domu či
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
bytové jednotky,
tel.: 376 528 626
stejně tak jako je−
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
jich údržba či uve−
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
dených nemovi−
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
tostí ve vlastnictví.
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
Bytovou potřebou
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Novopečený sedmdesátník muzikant Josef Pospíšil

Domov je tam, kde je písnička
V květnu si sedmdesáté narozeniny
připomíná známý muzikant, moderá−
tor rozhlasových a televizních hu−
debních pořadů Josef Pospíšil ze
Šťáhlav. To byl také hlavní důvod na−
ší návštěvy. A tak jsme se ptali.
» Celý muzikantský život vás provází
písnička. Má opravdu tak silné pouto
k domovu, jak uvádíme v titulku?

Novopečený sedmdesátník muzikant
ze Šťáhlav.
Jednoznačně má a je to velká moud−
rost! Každý jsme se někde narodili a
nasávali národní tradice, zvyky, lidové
písničky a podobně a to je ten náš do−
mov. Mám spoustu přátel v cizině na−
příklad v Kanadě, USA, Brazílii, Aus−
trálii, a když se s nimi bavím nebo si
píšeme, tak jediné co jim chybí, je če−
ská kultura. I přesto, že se mají dobře,
ztratili to pojítko s tím krásným, co
znali. Melodická písnička tím pojítkem
rozhodně je.
» Myslíte tím dechovku?
Samozřejmě a nejen tu. Podívejme se
do historie. Začátky lidové, folklorní,
melodické písničky hledejme už v ob−
dobí Marie Terezie. Společně s baro−
nem Trenckem a slavnými „janičáři”
stáli u zrodu hudby, která se postupně
přerodila v dechovku. To jsem historii
vzal velmi zkratkovitě. Tím chci říci, že
lidové melodické písničky mají tradici
a budou rozdávat radost pořád.
» Teď se vás zeptám jako harmoni−
káře. Jak se hraje v 7 křížkách?
(smích). Blbě. Nejlepší je C−dur, ta je
bez křížků. Ve svých 70 letech ničeho
nelituji. Musím s vděčností přiznat, že
jsem měl to pověstné muzikantské
štěstí na fajnové lidí, které jsem v mu−
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zice poznával. Podařilo se mi také vy− vlastní kapelu Šťáhlavskou šestku. nátka. Druhým rokem studuje na kon−
dat 4 knihy, ve kterých jsem se snažit Velmi šťastná byla i realizace dlouho− zervatoři klavír, takže má nakročeno
zpracovat historii dechové hudby letého cyklu v České televizi „Za ve− na muzikantskou cestu.
» Co dál po sedmdesátce?
včetně význačných muzikantů. Je to snickými muzikanty”.
můj takový odkaz dalším generacím. » Vaše nejhorší zážitky?
Rozhodně nekončím, plánů je spous−
Až někdo bude vzpomínat na Pospíši− Tady bych vzpomenul na
la, tak neřekne, to byl ten tlustý har− větu, kterou řekl známý
monikář ze Šťáhlav, ale třeba připo− skladatel a kapelník Karel
mene něco z toho, co jsem nashro− Vacek. „Muzika je krásná
máždil.
věc, ale kdyby se tak da−
» Vzpomenul jste na la dělat bez muzikantů“.
lidi, kteří vás svým Nejhorší okamžik byl pro
přístupem a profe− mě, když muzikant v ka−
sionalitou doslova pele porušoval řád a já
fascinovali. Můžeme jsem ho musel propustit.
jmenovat?
To jsem nespal celý tý−
Bylo jich mnoho, ale den. Byla to pro mě ta
za všechny bych nejhorší chvíle, která mě
uvedl setkání s Kar− mohla potkat. Dlouho
lem Gottem. Bylo jich jsem těžce nesl i podra−
několik, včetně rozhla− zy a pomluvy...
sového a televizního » Máte následovníky,
natáčení. Byl to ne− kteří půjdou po vaší Harmonikové duo Plzeňští Pepíci. Josef Pospíšil
smírně empatický, muzikantské cestě?
a Josef Kupilík, z vystoupení na lodi v Montenegru.
skromný
člověk, Mám dceru z prvního
s ohromným smys− manželství Pavlínku, která hrála na ta, důležité je zdraví. Nyní společně
lem pro odpovědnost housle a nyní k tomu vede i svoji dce− hrajeme s kamarádem Josefem „Dvo−
a precizní práci. Nikdy ru, moji vnučku, Aničku. Syn Pavlík rákem” Kupilíkem ze Spáňova na Do−
nikoho nezradil, ne− bohužel před 3 roky zemřel. Byl to vý− mažlicku. Naše harmonikové duo Pl−
zklamal a nechyběl borný kuchař, muziku měl rád, ale už zeňští Pepíci rozdává radost, legraci,
mu ani humor. Byl to mu na ni nezbýval čas. Co se týče dětí pohodu a úsměv všude tam, kde vy−
Josef Pospíšil opravdový MISTR. z druhého manželství, tak Pepíček hrál stupujeme.
Rád vzpomínám i na výborně na harmoniku a zpíval, ale » Sedmdesátka, pane Pospíšile, ne−
ní žádný věk, protože muzi−
nonšalantního skladatele
ka údajně prodlužuje život.
Karla Vacka, Karla Vágne−
ra apod.
S tím bych souhlasil. Věk je
» Vaše nejhezčí chvíle
jen větší zkušenost. V lido−
z hudební kariéry.
vých písničkách je všechno –
láska milostná, k rodičům,
Byly to okamžiky, kdy
k dětem, k vlasti, je v nich
jsem potkal právě ty
sranda i erotický náboj, který
správné lidi. Když mi bylo
nijak neuráží. Melodická hud−
necelých 15 let, uvolnilo
ba povznáší. Vzpomínám si
se v kapele Úslaváci Aloi−
na slova jednoho muzikanta,
se Havla, na Plzeňsku to
který říkal: „Muzika je druh
byl populární taneční or−
kosmického vlnění. Přichází
chestr Aloise Havla, místo
odněkud a vnímavý člověk do
baskytaristy. A já měl to
sebe vše nasává. Hudba, a ať
štěstí, že v té době tady
je jakákoliv, rozechvívá naše
byl na vojně a také poprvé
srdce a to je strašně důleži−
ženatý Karel Vágner –
té.“ A jak je to s moji 70?
dnes známý skladatel a
Když mně bylo o deset let
muzikant. Ten mně pora−
méně, řekl mi jeden kolega,
dil, jak rychle se naučit
že prý mě čeká krásný druhý
hrát na baskytaru. Za 2
poločas. Tak nevím, jestli
měsíce jsem už hrál v ka−
hraji druhý poločas, nebo to
pele. Když jsem se od 6 let
mám počítat na třetiny, nebo
učil na harmoniku, opět
dokonce, nedej Bože, jako
jsem měl štěstí na kantory
S Karlem Gottem v Praze na Bertramce při přípravě
jen prodloužení hry... Ale
– pana Františka Bystřic−
jednoho televizního pořadu „Za vesnickými muzikanty”.
jedno vím jistě. Chci rozdávat
kého a Josefa Kadlece.
Dalším šťastným obdobím byla moje pak mu učarovala historie a turistika, radost, pohodu a štěstí svými písnič−
práce hudebního redaktora v Čsl. roz− teď studuje práva na UK Praha. Velkou kami. Je to moje poslání a to měnit
hlase, tam jsem v r. 1979 založil i radost a naději mi dělá nejmladší Re− nebudu.
(re)
Rozhled 5/2021
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PRÁVNÍ
PORADNA
Dotaz čtenářky P. I. z Plzně
Dostala jsem výpověď po−
dle § 52 písm. e) zákoníku
práce, protože jsem podle
lékařského posudku ne−
mohla vykonávat dosavadní
práci v prašném prostředí.
Mám nárok na odstupné,
popř. mzdu po dobu výpo−
vědní lhůty?

Odpověï advokáta:
Nároky na odstupné se řídí

ustanoveními § 67 zákoníku
práce, přičemž už v prvním
odst. tohoto ustanovení se
uvádí, že zaměstnanec, u ně−
hož dochází k rozvázání pra−
covního poměru z důvodů
§ 52 písm. a) až c), má nárok
na odstupné a podle odst. 2
téhož ustanovení má toto prá−
vo i zaměstnanec, který ne−
může konat dosavadní práci
pro pracovní úraz nebo one−
mocnění nemocí z povolání
nebo ohrožení touto nemocí.
Pokud jde o výpovědní důvod
podle § 52 písm. e), tak s tím−
to výpovědním důvodem není
nárok spojen.
Právní úprava vychází totiž

z toho, že v takovýchto přípa−
dech vznikl výpovědní důvod
bez jakéhokoliv zavinění na
straně zaměstnavatele a ne−
bylo by tedy správné, aby
tento byl zatěžován výplatou
odstupného ve prospěch za−
městnance.
Povinností zaměstnavatele
však je, aby zaměstnanci ješ−
tě před podáním výpovědi na−
bídnul, lze−li tak učinit, i jiné
vhodné pracovní zařazení.
Pokud jde o náhradu
mzdy, tak ani tady není situa−
ce pro Vás příznivá. Pokud
Vám zaměstnavatel nenabídl
jiné vhodné pracovní zařaze−
ní anebo pokud jste jinou

pro Vás vhodnou práci od−
mítla, nevzniká Vám podle
§ 192 zákoníku práce nárok
na náhradu mzdy, neboť ten−
to důvod není v zákoně vý−
slovně uveden a také není
uveden ani v nařízení vlády
590/2006 Sb., kterým se sta−
noví okruh a rozsah důleži−
tých osobních překážek
v práci, ať už s náhradou, ne−
bo bez náhrady mzdy. Za−
městnavatel je však z důvo−
dů, které jste uvedla, povi−
nen Vaši nepřítomnost v prá−
ci omluvit a nemůže Vám tak
např. krátit již vzniklý nárok
na dovolenou.
JUDr. Václav Korecký

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky

Vintířova stezka – pěší poutní trasa
Plzeňský kraj chystá vyhlá−
šení veřejných zakázek ma−
lého rozsahu „Vintířova stez−
ka – vytvoření a tisk propa−
gačních materiálů“ „Vintířo−
va stezka – vytvoření
symbolických relaxačních
míst“
a
„Vintířova
stezka – Vytvoření informač−
ních panelů & laviček“.
Jde o tři zakázky malého
rozsahu, v rámci nichž bude
vytyčen koridor stezky včetně
26

výletních okruhů, vyznačení
v terénu, osazení další dopro−
vodnou infrastrukturou (herní
prvky, sochařské dílo, infor−
mační panely, symbolická mís−
ta, výsadba historické odrůdy
jabloní) a následného marke−
tingu (propagační materiály –
etapový průvodce, přehledová
mapa stezky, sada DL letáků k
okruhům stezky, populárně
naučná brožura.
Součástí jsou i virtuální pro−

hlídky, videospot, webový por−
tál, geolokační hra pro mobilní
telefony, edukační program
pro žáky 2. stupňů základních
škol včetně výukového komik−
su, kulturně – vzdělávací akce,
prezentační akce pro veřej−
nost, poutě, akce pro školy,
školení průvodců, press a fam
tripy). „Stezka sv. Vintíře je pěší
dálková poutní trasa vedoucí
z německého města Niederal−
teich přes Šumavu a její pod−

hůří do Blatné. Tematicky od−
kazuje k společnému česko –
bavorskému světci sv. Vintíři,
který v této oblasti působil.
Projekt je spolufinancován
v rámci Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko Cíl
EÚS 2014–2020“. Celkem bu−
dou rozděleny finanční pro−
středky v maximální výši
1.936.000 Kč,“ uvedla radní
kraje Marcela Krejsová.
Rozhled 5/2021

Hledáte novou práci
v této nejisté době ?
Firmy Greiner v Nýrsku asi
dlouze představovat nemusí−
me. Greiner aerospace se za−
bývá výrobou pěnových dílů
do sedadel pro letecký prů−
mysl a moderní výrobní halu
v Nýrsku sdílí společně s fir−
mou Greiner PURTEC, která
se zabývá výrobou technic−
kých izolací. Se svými téměř
300 zaměstnanci se obě firmy
stávají významným zaměstna−
vatelem v regionu.
Obě firmy jsou součástí
skupiny Greiner, která má již
více než 150letou tradici a ve
vedení firmy je stále zastoupe−
na rodina Greiner. V rámci
skupiny Greiner jsou firmy
rozděleny do 4 divizí podle vý−
robního portfolia – Greiner
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Packaging, Greiner Extrusion,
Greiner Bio−One a Greiner Fo−
am International. V roce 2020
se firmě Greiner podařilo
uskutečnit dlouhodobý strate−
gický záměr a koupila firmu
Eurofoam. Od 1. 2. 2021 se
pak sloučila divize Greiner Fo−
am International a firma Euro−
foam v novou divizi Greineru
vystupující jako NEVEON.
Obě nýrské firmy najdete prá−
vě v divizi NEVEON, která
v současné době prochází
proměnou a přináší zajímavé
novinky nejen pro zaměs−
tnance, ale především pro zá−
kazníky. Greiner divize NE−
VEON si dala za cíl stát se
jedinečným celosvětovým
specialistou v oblasti výro−

by pěn, který bude schopen
svým zákazníkům nabíd−
nout komplexní proces od
výroby pěn až po finální vý−
robky z těchto materiálů.
Ve firmě Greiner PURTEC
dochází v posledních měsí−
cích k intenzivnímu rozšiřová−
ní výroby a s tím spojenému
navyšování počtu zaměs−
tnanců, a to navzdory vlivům
a opatřením koronavirové epi−
demie. Svým zaměstnancům
firma vedle konkurences−
chopného mzdového ohod−
nocení nabízí i atraktivní
systém zaměstnaneckých
výhod. Například přispívá
svým zaměstnancům na do−
pravu do zaměstnání, nebo
jim nabízí možnost využít fi−

remní autobus na všechny tři
směny. Pro zaměstnance je
zajištěno velmi chutné stravo−
vání za zvýhodněnou cenu.
Čtyřikrát za rok zaměstnanci
dostávají finančně nabitou
Sodexo kartu pro volnočaso−
vé využití nebo například ná−
kup v lékárně. Zajímavé jsou
i benefity jako např. právní po−
radenství zdarma, nebo zvý−
hodněné tarify mobilního ope−
rátora. Zároveň se firma snaží
využít každé příležitosti, jak
zaměstnance alespoň trochu
potěšit v podobě drobných
pozorností (např. k Mikuláši,
Vánocům, Velikonocům nebo
k výročí). V poslední době
jsou to mimo jiné dárky, který−
mi firma reaguje na epidemii
koronaviru, např. vitamíny,
roušky, multifunkční nákrční−
ky nebo respirátory.
O tom, že tento přístup je
správný, svědčí i to, že nej−
významnějším zdrojem no−
vých zaměstnanců jsou prá−
vě ti stávající, kteří stále při−
vádějí své známé, přátele
a rodinné příslušníky.
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Ředitelka SOU Domažlice a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková říká:

Zájem o řemeslo roste
Přijetí žáků 9. tříd základ−
ních škol do 1. ročníku
učebních a maturitních
oborů vzdělání pro nový
školní rok 2021/2022 se po−
sunulo o měsíc. Seznam
přijatých žáků do 1. ročníku
bude zveřejněn na webu
školy www.soudom.cz a
zpřístupněn od 19. 5. 2021
dle zaslaného informačního
dopisu.
Pokud jsou žáci rozhodnuti,
mohou zaslat zápisový lís−
tek na zvolený obor, na kte−
rý byli přijati, poštou nebo
osobním vhozením do
schránky na poštu u vstupu
do budovy školy v ulici Pro−
kopa Velikého 640 v Do−
mažlicích. Stejný postup
platí i u oborů vyučovaných
ve Stodě – Plzeňská 245,
Stod. Veškeré informace
k přijímacímu řízení i vyplnění
zápisového lístku najdete na
webu
www.soudom.cz,
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www.soudom−stod.cz, úřední
deska.
Těší nás zájem uchazečů ze
základních škol. Kapacitně
jsme pokryli všechny
obory vzdělání, u maturit−
ních jsme díky tomu ne−
museli konat jednotné
přijímací testy. U učeb−
ních oborů se dostali té−
měř všichni zájemci díky
navýšenému počtu míst.
Pouze u oboru kadeřník,
kdy můžeme přijmout jen
17 žáků do Domažlic,
jsme nemohli vyhovět
všem, jelikož zájem byl
trojnásobně vyšší. Ve
Stodě, kde máme vyšší
kapacitu i díky nově zre−
konstruovanému kadeř−
nickému salonu, jsme
přijali 45 zájemců. Přespočet
je také u budoucích elektro−
mechaniků.
Velmi nás potěšil zájem
o obor prodavač. U tohoto

oboru máme připravenou
úžasnou spolupráci se Zápa−
dočeským konzumním druž−
stvem Sušice, sítí skupiny

Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě
Mgr. Zdeňka Buršíková.

COOP, v jejichž provozov−
nách budou žáci vykonávat
odborný výcvik. Situace
s pandemií Covid ukázala, že
toto povolání je velmi potřeb−

né a musí fungovat i v této
náročné době.
V posledním dubnovém týd−
nu se naši žáci vrátili na prak−
tické vyučování. Všichni
se moc těšili a jsou rádi,
že si své odborné dove−
dnosti mohou vyzkoušet
a doplnit. Rovněž učitelé
jsou nadšeni, že žáky vidí
a mohou s nimi manuál−
ně vyzkoušet učivo pro−
brané distančně. Je
skvělé, že si žáci mohou
vzít do ruky materiál, ná−
stroje a pracovat na za−
daných úkolech. Řada
dětí se pochlubila tím, že
si potřebné praktické
znalosti, zkušenosti a ná−
vyky procvičovali a osvo−
jovali dle možností, ně−
kteří ve svých domácích díl−
nách, pracovnách. Kadeřnice
a kosmetičky si své umění
procvičovaly na rodinných
příslušnících.
(pi)
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Letos kraj zahájí řadu staveb z evropských fondů
i s dotací Státního fondu silniční infrastruktury

se nám podařilo vysoutěžit od roku
2023 i na vedlejší trati Horažďovice –
Sušice – Klatovy – Domažlice. Na
dalších vedlejších tratích kolem Plz−
ně a v okolí Českého lesa jsme se
bohužel zatím nedostali na rozumné
ceny za vlakokilometr, ale hodláme
v soutěžích pokračovat.

Dalo by se říci, že druhé krajské
volební období znamená pro
Ing. Pavla Čížka, náměstka hejt−
manky pro dopravu, určitou vý−
hodu. Má totiž opět na starosti
stejnou oblast, tedy vše, co sou−
visí s dopravou v Plzeňském
kraji. Nabízí se proto otázka, je
to skutečně výhoda?

Máte nějaké konkrétní úkoly,
cíle, které jste si přenesl z mi−
nulého volebního období třeba
jako určitý dluh?
Samozřejmě, za čtyři roky určitě
nejde vyřešit v dopravě vše. Spo−
lečně se správou silnic jsme nasta−
vili systém investic do silnic a jejich
stav se začal zlepšovat. Využili jsme
všechny možnosti evropských do−
tací do silniční sítě, stavíme západní
obchvat jako největší krajskou stav−
bu v celé republice, máme výbornou
spolupráci na přípravě projektů
s městy a obcemi. A pak najednou
byly krajům zákonem sebrány daňo−
vé příjmy, a to se promítlo zejména
do razantního snížení peněz na silni−

Nové autobusy

z každé naší obce i vesnice jako
veřejnou službu. To znamená, že
objednáváme dopravu i tam, kde
víme, že nebude narůstat počet
cestujících. Jde např. o vesnici na
okraji kraje, kde nestoupá počet
obyvatel ani pracovních příležitostí.
Ale jsou oblasti, kde je potenciál
nárůstu počtu cestujících. Tam se
snažíme zjistit, kam a kdy lidé jezdí,

i např. vhodné trasy cyklostezek
a město Plzeň linky MHD.
Dalším aktuálním tématem je
vlaková doprava v Pošumaví. Ta
bude od roku 2023, ale co další
oblasti?
Objednávka vlaků – osobáků i ně−
kterých rychlíků je pro Plzeňský kraj
finančně velmi náročná. Když už za
vlaky platíme mnoho milionů ročně,
snažíme se, aby jimi jezdilo co nejví−
ce cestujících. Aby tomu tak bylo,
chceme nabídnout co nejvyšší kvali−

Pane náměstku, jaký je výhle−
dový plán na výstavbu, údrž−
bu a rekonstrukce komunikací
v kraji? Co tzv. opravdu hoří?
Máme projekčně připraveno velké
množství staveb. Jedná se o mosty,
průtahy obcemi i o dlouhé úseky sil−
nic 2. třídy. Nedávno jsme rychle
zlepšili silnice na Šumavě a pracu−
jeme i na silničních tazích směrem
na Šumavu. V letošním roce zahájí−
me řadu staveb z evropských fondů
i staveb s dotací Státního fondu
silniční infrastruktury. A co hoří?
Například jsme začali rychlé projek−
tování rekonstrukce velkého mostu
přes Berounku v Liblíně a budeme
na ni shánět finance ideálně pro rok
2022, nejdéle 2023. A hoří také to,
jak už jsem se zmínil, že kraj nemá
na silnice dost vlastních peněz.
Schválili jsme proto koncepci oprav,
kde se říká, které silnice mají, podle
svého významu, při rekonstrukcích

Náměstek pro dopravu Pavel Čížek a předseda představenstva společnosti
GW Train Regio a. s. Petr Bosáček podepsali Smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Pošumaví.

ce. Budu se snažit, aby kraje měly
na tuto oblast více peněz, například
z podílu na dani z pohonných hmot,
která je příjmem státu.
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Po podpisu smlouvy

tu a komfort cestování vlakem. Za−
tím se nám to dařilo na hlavních tra−
tích, kde jezdí České dráhy s novými
vlaky v barvách kraje například do
Horažďovic, již na konci letošního
roku vyjedou na Karlovarsko i na na−
ši hlavní trať mezi Klatovy a Berou−
nem. Menší, ale velmi kvalitní vlaky

přednost. Jde zhruba o 800 km
silnic z celkových 4 600 km.
Když se mluví o dopravě, málo−
koho asi napadne, že se to týká
i cyklistů. Jak jsme na tom, co
se týče cyklistické infrastruktury
v Plzeňském kraji?
... pokračování na straně 31

s

Když se vrátíme do současnosti,
naposledy mě zaujala proble−
matika Strategie udržitelné
mobility Plzeňské metropolitní
oblasti ITI. Co si pod tím může−
me představit?
Náš kraj zajišťuje dopravu dětí do
školy a pracujících do zaměstnání

abychom jim v tom směru mohli
nabídnout autobusovou linku jako
alternativu k použití osobního auto−
mobilu. Již se nám v řadě případů
podařilo takovou linku zavést a brzy
na ní začal růst i počet cestujících.
Největší takový potenciál je v obla−
sti cca 30 km kolem Plzně, v tzv.
metropolitní oblasti ITI. V současné
době se zde provádějí analýzy do−
pravních návyků obyvatel, aby mohl
kraj nabídnout lidem nejen ideální
vlakové a autobusové spojení, ale
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Doprava znamená i bezpečnost
na komunikacích – BESIP, co pro
to může kraj udělat?

... dokončení ze strany 30

Byli jsme na tom velmi špatně,
zlepšuje se to a chceme být do
budoucna dokonce příkladem pro
ostatní kraje. Cyklodoprava získala
s rozvojem elektrokol na významu.
Skoro tři čtvrtiny obyvatel deklarují,
že občas jedou na kole. Chceme ve
spolupráci s městy a obcemi pro−
pojit krajské město s ostatními
městy, máme vytipovánu síť hlav−
ních cyklotras mimo silnice. Po −
dařilo se již realizovat některé
úseky hlavní cyklotrasy od Prahy
přes Rokycany a Plzeň na Do −
mažlice, propojili jsme Plzeň s no−
vou CHKO Brdy a připravují se další
trasy. Potřebujeme na to více pe−
něz od státu, proto zakládáme
pracovní skupinu krajů a minister−
stva dopravy. A kdo chce na kole

Rozhled 5/2021

Lávka v Pňovanech

i spor tovní zážitek, ať si zajede
na Radnicko, do Břas, do Újezda
u Svatého kříže na cyklotraily

a pumptracky. Velmi aktivní obce
tam s podporou kraje vytvářejí
cyklistické zázraky.

Každoročně provádí kraj řadu
opatření. Správa a údržba silnic
upravuje úseky častých nehod tak,
aby byly bezpečnější. Na mnoha
místech instaluje například svodid−
la, daří se nám rozšiřovat síť silnic
s kvalitním vodorovným značením.
Bílých čar na okrajích silnic přibý−
vá. Stavby cyklostezek omezí po−
hyb cyklistů na silnicích, a tím za−
brání nehodám.
A zaměřujeme se samozřejmě na
děti. Na podporu dopravní výchovy.
Bohužel soutěže dětí pod značkou
BESIP jsou dnes covidovými opa−
třeními omezeny.
n n n
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I u nás můžete složit maturitní zkoušku,
stačí si vybrat ten správný obor !
Školní rok 2020/2021 spěje pomalu
ale jistě ke svému konci. Žákyně a žá−
ci závěrečných ročníků se pod vede−
ním vyučujících připravují na závě−
rečné a maturitní zkoušky, přičemž
především právě oni využívají mož−
nosti individuálních, popřípadě skupi−
nových konzultací přímo ve škole.
I když nás výuka v on−line prostředí
obohatila o mnohé zkušenosti a splnili
jsme řadu cílů, jež jsme si v průběhu
těchto měsíců stráve−
ných před monitorem
počítače vytyčili, přece
jen by se již valná vět−
šina z nás vrátila nejra−
ději do školy a vzdělá−
vala se ve třídách,
o čemž mj. svědčí rov−
něž výsledky několika
anket, které byly usku−
tečněny na našich so−
ciálních sítích. A zrov−
na školní Facebook a
Instagram jsou mo−
mentálně našimi hlav−
ními komunikačními prostory, pro−
střednictvím nichž předáváme nejen
našim žákyním a žákům, nýbrž i širo−
ké veřejnosti, aktuální informace o dě−
ní na naší škole. Velmi děkujeme
všem našim sledujícím za jejich pří−
zeň a budeme určitě rádi, pokud na ty−
to naše stránky zavítáte i vy. 😊
Navzdory skutečnosti, že na naší škole
převažují učební obory, jichž nabízíme
každoročně 11, nezůstáváme pozadu
ani v přípravě žákyň a žáků na maturit−
ní zkoušku. V nabídce máme totiž tak−
též 3 čtyřleté studijní obory, z nichž
bychom vám rádi v tomto vydání před−
stavili dva, a sice Cestovní ruch (dále
jen CR) a Sociální činnost (dále jen
SČ). Oba shodně slibují úspěšný start
do profesního života a široké uplatnění,
takže se nemusíte obávat, že byste
po jejich absolvování „zůstali na ocet“.
Máte−li zájem si podat přihlášku ještě
letos, neváhejte, v obou oborech má−
me stále volná místa a budete přijati
bez přijímací zkoušky. A na co se mů−
žete těšit?
Pakliže se rozhodnete pro CR, osvojíte
si v průběhu 4 let 2 cizí jazyky, získáte
široký rozhled v zeměpisu CR ve všech
regionech světa a v dějinách kultury,
osvojíte si účetní a úřednické dove−
dnosti. Důraz je přitom kladen na infor−
mační technologie, rozvíjení komuni−
kačních schopností, vedení týmu, do−
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vednost organizace rozličných akcí
(oslav, soutěží, koncertů, moderaci ak−
cí apod.). Dlouhodobě probíhá spolu−
práce s naší partnerskou školou Volks−
hochschule im Landkreis Cham, díky
níž mohou naše žákyně a žáci konat
praxe a stáže v Bavorsku. Chcete−li se
věnovat CR jako hlavnímu oboru (nikoli
pouze v rámci zaměření studia), rádi
cestujete a chtěli byste se v tomto
smyslu dále vzdělávat, je CR tou pra−

vou volbou právě pro vás. 😉 V přípa−
dě, že si zvolíte SČ, získáte odborné
vzdělání nejen v oblasti pečovatelství,
pedagogiky, sociálních služeb, psy−
chologie, organizace volného času, ný−
brž i v oblasti ekonomie či manage−
mentu. Za zmínku stojí, že jsme se stali
patronátní školou Univerzity Karlovy
v Praze a na tamější Husitské teologic−
ké fakultě lze dále pokračovat v baka−
lářském i navazujícím magisterském
studijním oboru Sociální a charitativní
práce. SČ je určena pro všechny, kteří
jsou empatičtí, rádi pracují s lidmi, mají
kreativní nápady a dokážou rozptýlit
stereotyp. Umět pomáhat druhým je
nepochybně důležité, takže pokud sou−
hlasíte a vidíte v této činnosti potenciál,
jsme tu pro vás. 😉
A jak to vidí naše žákyně a náš žák?
Abyste si udělali lepší představu, oslo−
vili jsme Veroniku Motlovou, žákyni
2. ročníku oboru SČ, a Mikuláše Pavlí−
ka, žáka 4. ročníku oboru CR. Jak vní−
mají obory, v nichž se rozhodli vzdělá−
vat, zjistíte z následujících rozhovorů.
l Kdy ses rozhodl/a, že bys
chtěl/a studovat tento obor? Co bylo
tím hlavním impulzem?
Verča: Rozhodla jsem se už při vybírání
střední školy, ale rodiče mi to rozmluvi−
li. Myslím, že v 15 letech je hodně těž−
ké si vybrat obor, který nás bude bavit
i do budoucna. Já si zvolila nejprve

obor CR a v polovině 2. ročníku jsem
přestoupila na SČ.
Mikuláš: Rozhodl jsem se tak ve
3. ročníku na Střední průmyslové škole
v Klatovech. Chtěl jsem tehdy diamet−
rálně odlišný obor a CR se zdál jako
dobrý nápad.
l Jak se připravuješ na budoucí
profesi ve škole?
V.: Připravuji se docela dost, tenhle
obor mě moc baví a učivo není vůbec
těžké. Když něčemu ne−
rozumím, mohu se kdyko−
liv obrátit na skvělé paní
učitelky, které mi vždycky
byly ochotné pomoct a
poradit. Už se těším, až se
budeme moci setkat ve
škole a učivo bude o to in−
tenzivnější.
M.: Klasicky teoretickou
výukou, která bývá dopl−
něna o praktické zkuše−
nosti vyučujících.
l Učíš se od někoho
i mimo školu?
V.: Učím se hlavně z bakalářských prací
od různých studentů – dohledávám si
v nich informace, pokud mi některé
chybějí, anebo se chci něco přiučit.
Velkou výhodou jsou určitě i moji
spolužáci, s nimiž jsem ve spojení takř−
ka dennodenně. Myslím si však, že
na SČ mě spoustu věcí naučí i sám ži−
vot. 😊
M.: Celkem pravidelně se vzdělávám
v širokém spektru oborů, které ale po−
většinou nejsou s CR přímo spojeny.
Volím nejčastěji formu knih, nicméně
se mimo korona−režim nebráním ani
přednáškám a coachingu.
Co v současné době děláš?

V.: Když se to tak vezme, tak jediné, co
v současné době dělám, je škola. Po−
kud se nevěnuji škole, ráda vařím a pe−
ču. Nic moc jiného se v této době bo−
hužel dělat nedá.
M.: Kromě lehkých příprav na maturitu
a brigády čerpám co nejvíce vědomos−
tí v oblastech e−commerce, jež je zá−
kladním stavebním kamenem mého
pomaturitního plánu.
l Co Tě na tomto oboru baví? A na−
opak, co je v něm obtížné?
V.: Baví mě zatím všechno, nenašla
jsem nic, s čím bych měla problém, či
něco, co by mi nešlo, nebo bych byla
úplně bezradná. Hodně mě baví před−
mět Organizace volného času, což je
vlastně taková výtvarná výchova. Člo−
věk se odreaguje, zaměstná ruce i hla−
vu a alespoň se nenudí. Uvidíme, jak to
bude v následujících ročnících, já však
pevně doufám, že se mi bude dařit
i do budoucna.
M.: Co se přímo CR týče, baví mě přijí−
mání nových informací o různých ze−
mích a regionech světa, protože mi to
pomáhá rozšířit, či redukovat seznam
mých zájmových destinací. Trochu mi
chybí větší výběr jazyků, protože napří−
klad u mojí oblíbené francouzštiny
jsem odkázán na mimoškolní výuku.
l Jaké máš profesní plány do bu−
doucna?
V.: Myslím si, že mám velké ambice
k tomu, abych v tomto oboru pokračo−
vala i na vysoké škole. Chtěla bych
pracovat ve zdravotnictví, rozmýšlím
se mezi studiem všeobecné sestry a
porodní asistentky. Sny a přání se mají
plnit, tak doufám, že i ty moje se vyplní
a jednou budu moct pracovat v ne−
mocnici. 😊
M.: Pro začátek podnikání v oblasti e−
commerce. Věnovat se CR zatím v plá−
nu nemám, nicméně nic není vylouče−
no a v době pokoronové třeba nějakou
činnost spjatou s CR do svého portfo−
lia přidám.
Verče a Mikulášovi děkujeme za roz−
hovor a vám přejeme mnoho úspě−
chů. Věřte, že nás moc potěší, když se
necháte jejich příběhem inspirovat a
vykročíte s námi v jejich stopách.
Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček

Rozhled 5/2021

Hrad Kašperk se otevřel
návštěvníkům
S příchodem jara a doznívající
epidemií se otevřely brány hradu do−
kořán. V máji je v provozu od 10.00
do 17.00 hod., vždy od úterý
do neděle. V pondělí bývá
pravidelně zavřeno.

hlídky zatím nejsou možné, mů−
žete se vydat do hradu samostat−
ně! Připravili jsme pro vás trasu,
která vede z purkrabství do pro−
stor bývalého paláce a odtud až na vr−
chol východní věže. Výhodou pro ná−
vštěvníka je, že časově je omezen

Venkovní výstava –
Anděl Páně
„Po dobu minimálně celého
května je možné zhlédnout
zcela novou venkovní výstavu,
kterou si připomínáme natáče−
ní oblíbené pohádky Anděl Pá−
ně na Šumavě. Některé scény
z prvního dílu, jenž vznikal
v roce 2005, pocházejí i z hra−
du Kašperk. Pojďme si proto
například porovnat záběry z pohádky
s konkrétními místy na Kašperku a
v okolí. Návštěva je volně přístupná
v otevírací době památky,“ sdělil Mgr.
Václav Kůs, kastelán hradu.

Samostatné prohlídky
do hradu
Protože komentované hromadné pro−
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pouze otevírací dobou památky. Tako−
vá výprava je vhodná zejména pro
fotografy, ale obecně pro všechny,
kteří v hradním jádru chtějí mít dosta−
tek času na objevování vzácných de−
tailů a rozjímání v nejvýše položeném
královském hradě. Samostatné pro−
hlídky hradu budou zahájeny od úterý
4. května.
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Když někdo nemá rád sebe, nemá rád druhé a
z toho plyne neúcta, netolerance, zášť a zloba
Před rokem jsem řekl, že situaci okolo pandemie vidím na dva až tři ro−
ky. Už to tak vypadá, protože dokud nebude společnost ze 70% proočko−
vaná, nebude to jiné. Myslím tím proočkovanost vakcínou 2. generace,
protože podle odborníků mají současné vakcíny chránit pouze
3 až 6 měsíců. Ti už říkají, že je třeba tří očkování a to není ko−
nečné řešení. Takže si ještě budeme muset počkat. Vidím
lepší situaci až v příštím roce.
Jde o to, co dál, protože žijeme teď a tady. Je třeba
se přizpůsobovat situacím a s tím má mnoho lidí pro−
blémy. Rozvíjejme vztahy s rodinou a přáteli. Na koho
jiného spoléhat, když ne na rodinu a přátele. Vztahy se
musí budovat a udržovat. Začal bych u dětí. Každý ví,
že naše děti mají nějaké geny. Ty nezměníme, ale pří−
stup k učení není a nikdy nebude věcí státu či učitelů,
ale zásadně je na rodičích. Platí, že jak se dětem věnuje−
me, co do nich vložíme, to v nich zůstane. Koho tato proble−
matika zajímá, může si udělat malý test. Jeho výsledek najdete
na konci článku.

TEST:
Test 1: Jaké vás napadne písmeno z písmen A, B, C, když se ptám na vaše
dítě?
Test 2: Jaké vás napadne písmeno, z písmen D, E, F, když se ptám na Vás?
Test 3: Jaké vás napadne číslo z čísel 1 až 5, když se ptám na vás?
Je nutné si uvědomit, že státu i učitelům je a bude jedno, že děti, které
se učení záměrně vyhýbají (což je vždy chybou rodičů), nebudou mít
možnost si vybírat, co by je zajímalo a bavilo. Tento problém se týká 1/3
dětí. To by mělo lidi varovat. Jestliže naše děti nenaučíme (my rodiče!) se
učit, učit se nebudou a podle toho bude vzdělaná či nevzdělaná naše
společnost jako celek.
Tvrdím, že ve správně pojmenovaném problému se nachází jeho ře−
šení. Tato doba ukázala, jak jsou lidé schopni se dětem věnovat, komu to
dělá potíže, kdo chce a kdo nechce se dětem (a rodině) věnovat. Stejně
tak se ukázalo, kdo je, či není pracovitý. Každý je strůjcem svého štěstí.
Samo se neudělá nic. Nemá smysl někomu něco vyčítat, hledat viníky. Je
to ztráta energie. Je pouze jen na nás, co a jak bude.
Obecně je známo, že jsme národem spíše negativním a 75% Čechů
někomu něco závidí. Už minule jsem se zmínil, že příčinou „blbé nálady“
je chaos, který šíří média tím, že denně mnohokrát opakují názory mnoha
odborníků i neodborníků a lidé neumějí vyhodnotit z množství informací,
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co je a co není pravda. Není to chyba médií, ale lidí, kteří snad z nudy,
strachu a zvědavosti poslouchají vše a pořád. Dokonce mnoho lidí infor−
mace zkreslí a posílá dál. A to je to nejhorší zlo, které u nás vidím. Každý
sám si může rozhodnout, co bude poslouchat a čemu věřit.
Pro své štěstí je nutné dobře dělat svoji práci. Ve volném
čase je ideální se více věnovat rodině, dětem, partnerovi,
partnerce, a pokud ještě zbyde čas, tak přátelům. K to−
mu je dobré si najít čas 3x týdně 60 minut aktivního
pohybu, užívat aspoň multivitaminy a nějaké byliny ja−
ko přírodní antibiotikum, např. Oregano, pár bylin na
zbavení se virů (rakytník + šalvěj + zlatobýl), aby−
chom udrželi obranyschopnost našeho organismu –
a není co řešit.
Od 12. 2. 2021 začal rok Buvola, což je rokem dřiny,
práce, tak je dobré toho využít. Příští rok bude rokem
Tygra, a kdo letos „nezaseje“, nebude sklízet úrodu.
Podobně je to s radostí ze života i s humorem. Kdysi jsem na−
psal, že na jednoho negativního člověka musíme mít kolem sebe
tři pozitivní, abychom negativní energii vykompenzovali, aby nás negativ−
ní energie nepohltila. A co vidíme kolem sebe? Podle mě přesně tolik, ko−
lik je závistivců (75%) je i negativních lidí šířících negace. Když někdo ne−
má rád sebe, nemá rád druhé a z toho plyne neúcta, netolerance, zášť
a zloba.
I proto přibývá rychlejším tempem než dříve duševních poruch, proto−
že lidi se neumějí vymanit ze začarovaného kruhu negací, nejistoty. Nevě−
řím, že sebemrskačství a sdílení negací lidi baví. Jako bychom najednou
nevěděli kudy dál a přitom je to jednoduché. Smířit se s tím, co nemůže−
me změnit, a radovat se z toho, co máme. Dokud jsme zdraví, máme
toho dost. Začít musí každý sám u sebe, nikdo za nás nic neudělá.
Řešení existuje. Radovat se, dělat co nás baví, nesdílet negativní konspi−
rativní teorie, utužovat rodinné a přátelské vztahy a dbát o své zdraví.
Stanislav Brázda

VÝSLEDEK TESTU:
Na nevědomé úrovni jsem se ptal.
Test 1: Jak dobře vychováváte
vaše dítě.
Výsledek: A = špatně. B = Na polo−
vinu, mezi ano a ne. C = Dobře.
Test 2: Jak umíte žít.
Výsledek: D = neumíte žít. E = Me−
zi ano a ne. F = Umíte žít.
Test 3: Jak umíte žít.
Známkování je jako ve škole.

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600,
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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Policie Modrava startuje IV. sérii
Květen je tu a na Šumavě bude až
do října znovu sídlit štáb režiséra
Jaroslava Soukupa. Opět se sem
vracejí staří známí hrdinové z kul−
tovního seriálu Policie Modrava.
Tentokrát už se čtvrtou a prý sku−
tečně poslední sérií.
„Tak zase se vracíme na místo
činu, i když já na Šumavě žiji, takže
spíš herci, štáb, komparzisté. Vě−
řím, že počasí bude moudřejší
a všechno zvládneme,“ říká režisér

Soukup s tím, že kro−
mě už známých tváří,
se objeví i nové po−
stavy a bezpočet epi−
zodních i komparz−
ních herců. Těch bu−
de více jak 600.
„Dát dohromady
takový projekt, není
legrace. Vyřešit na−
Rozhled 5/2021

příklad jen na 1500 závazků účin−
kujících není legrace,“ podotkl Sou−
kup, který se ale na své kolegy a ka−
marády těší.
Půjde opět o osmidílnou sérii ka−
pitánky Vinické a jejího týmu. Co
vše se bude odehrávat, kdo bude
krást, vraždit, kdo bude podezřelý,
kdo se do koho zamiluje nebo kdo
se s kým rozejde? Na to si diváci

musejí počkat do příštího roku. Až
v roce 2022 bude pak seriál na No−
vě k vidění.
Do té doby uplyne hodně vody. Po
natočení bude následovat post pro−
dukce, což je vždy další nejtěžší
úkol, vše správně sestříhat, vybarvit,
ozvučit, přidat muziku, kterou opět
skládá Zdeněk Barták, a zfinalizovat.
„Diváci se mají opět na co těšit
a jsme velmi rádi, že se za ty před−
chozí tři série podařilo dostat ten−
hle seriál mezi skutečné legendy,“
pochvaluje si režisér Soukup, který
se také nechal přemluvit k nově na−
táčené sérii, protože tou předchozí
chtěl opravdu skončit.
Díky Policii Modrava se také na
Šumavě více rozhýbal turismus
a také realitní trh. Už před několika
lety projevili lidé extrémní zájem
o koupi chat, chalup a apartmánů.
Dokonce i některé domy, které si
v seriálu zahrály, byly postupem let
prodány právě proto, že je prosla−
vila Modrava.
(pru), foto: archiv TV Nova
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM

Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozeběhne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit.
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w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho proudí
temenní sedmou čakrou a vychází ru−
kama. Energie vlastně léčitelem proté−
ká a je předávána klientovi. Obvykle
stačí dvě tři návštěvy, ale mám také
klienty, kteří za mnou jezdí každé dva
týdny. Jedno sezení i se stanovením
diagnózy trvá 40 – 60 minut.

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
Rozhled 5/2021

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

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

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

Přijetí na všechny nabízené obory vzdělávání
je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE
důležité informace na shora uvedených
www. stránkách školy.

POZOR NOVINKA
Nabídka studijních programů Konzultačního střediska
Vysoké školy Uherské Hradište pro r. 2021/2022.
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.
Rozhled 5/2021
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

AUTOSERVIS
Autoss Šteiner, Šlovi−
ce 64, Litice u Plzně
přijme vyučeného
automechanika.
Mob.:
603535061,
603560633.

KONKRÉTNÍ kupec
hledá byt 2+1/3+1 o
min. výměře 50 m2
kdekoliv v Domažli−
cích. U vyšších pater
podmínkou výtah. Ce−
na do 2,5 mil. Peníze
k dispozici ihned. IN−
STINKT
REALITY
s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA 800737309.
PM 21024

PRONAJMU byt 3+1
v Klatovech, Pod
Hůrkou. Byt je po re−
PŘIJMU brigádníky konstruci 4/21, nová
na sběr jahod. Tel.: koupelna, plně vyba−
604978604.
RR vená kuchyně, nové
podlahy, sklep. Sou−
21343
kromý inzerent. Kon−
takt: krs@post.cz
65LETÁ žena nabízí
výpomoc v domác−
nosti a na zahradě. PRONAJMU byt 3+1
Odměna dohodou. (83m2) s garáží v Kla−
Tel.: 777460103. RR tovech u Penny s vlas−
tním plynovým tope−
21345
ním. Měsíční nájemné
HLEDÁM brigádníka 12.500 Kč + energie
na štípání a řezání + vratná kauce. Tel.:
dřeva – Chudenicko. 606640009. RR 21323
Tel. 606517303. RR
21344
PRONAJMU nový byt
3+kk s terasou v
Praze na metru Sto−
důlky, Britská čtvrť.
URGENTNĚ hledáme Jen
SMS
na
k prodeji byty do 70 737441365. Zavolám
m2 v panelových i cih− zpět. RR 21332
lových domech v Kla−
tovech a Domažlicích.
PRONAJMEME váš
Máme připraveny in−
byt do 14 dnů. Oslovte
vestory (přímé kupce)
prostřednictvím naší
s hotovostí. Celá
kanceláře tisíce zájem−
transakce je dokonče−
ců o pronájem. Úzce
na v řádech dnů. Mož−
spolupracujeme s vel−
nost vyplatit zálohu
kými firmami, pro je−
předem. Exekuce či
jichž
zaměstnance
zástavy vyřešíme. IN−
hledáme čisté byty k
STINKT
REALITY
dlouhodobému pro−
s.r.o.,
VOLEJTE
nájmu. Zaručujeme
ZDARMA 800737309.
pouze solidní kliente−
PM 21022
lu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní
NUTNĚ poptáváme ke servis, převody energií
koupi pro rodinu léka− a klientský servis po
ře byt 3+1 s lodžií celou dobu nájmu je
v Klatovech. Podmín− samozřejmostí. Prázd−
kou je pouze vyšší pa− ný byt vám nevydělá!
tro, nikoli přízemí. Byt INSTINKT REALITY
může být v jakémkoli s.r.o.,
VOLEJTE
stavu i rekonstrukci. ZDARMA 800737309.
Cena do 3 mil. IN− PM 21020
STINKT
REALITY
s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PRO ZAMĚSTNAN−
CE obchodních firem
PM 21023
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hledáme byty k pro−
nájmu po celém Pl−
zeňském kraji. Nabíd−
něte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Zá−
ruka platební schop−
nosti a právní servis
po celý nájemní vztah
samozřejmostí. Provi−
zi máme zajištěnu od
nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o., VO−
LEJTE
ZDARMA
800737309.
PM
21021

6 mm z pilin ze smrko−
vého dřeva. Paleta =
1050 kg = 70 pytlů po
15 kg. V Plzeňském
kraji
DOPRAVA
ZDARMA.
Tel.
604575136. PM 21002
PRODÁM z důvodu
stěhování kovovou
postel včetně roštu a
nových matrací. Tel.:
603163061.

DVOUBUBNOVOU
sekačku 180 za traktor
v dobrém stavu + no−
že a nový náhon – ce−
na dohodou. Tel.: PRODÁM kočárek
732719399. RR 21300 pro panenky. Cena
500
Kč.
Tel.:
603163061.
PRODÁM plastové
polohovatelné za−
hradní lehátko a dvě
křesla. Málo používa−
né. Cena za komplet
1.500
Kč.
Tel.:
737129655.
RR
21336

PRODÁM střešní box
Kamei na starší typ
nosičů. Cena 400 Kč.
Tel.: 603163061.

DVĚ kola KELLYS
předělané na elektro−
kolo, cen a za jedno
kolo 35.000 Kč, tel.:
728159942. RR 21314

PRODÁM pozin−
kovanou nádrž na
podvozku 2 až 6
tisíc litrů ve velmi
dobrém
stavu.
Levně.
Tel.:
604589329
RR
21077

PRODÁM levně z dů−
vodu stěhování celo−
koženou sedací sou− PRODÁM dřevěné
pravu.
Tel.: brikety RUF oblíbené
603163061.
svou vysokou výhřev−
ností a dobou hoření.
1 000 kg = 4 300 Kč.
V Plzeňském kraji DO−
PRAVA ZDARMA. Tel.
604575136 PM 21001
PRODÁM
rohovou
rozkládací sedačku,
úložný prostor, barva
kávová, nepoškozená
(mohu poslat foto).
Cena 4 400 Kč Dále
PRODÁM kvalitní če− knihovnu světlý dub,
ské dřevěné pelety. cena 600 Kč. Tel.
Certifikát EN plus A1. 605815731. PM 21083
TŘÍRADLIČNÝ pluh
české výroby. Plně
funkční.
Tel.:
721285811. RR 21338

PLASTOVÉ SUDY
220 L, cena 300
Kč.
Tel.:
603819297 nebo
604589329. RR
21074

panely 6 x 1 m. Dále
panely 220 x 60 x 12
cm, Plzeň a okolí.
Možnost naložení a
zajištění dopravy. Tel.
603383211. PM 21047

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s na−
kladačem a druhý bez
nakladače s rameny
do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový
lak, cena dohodou.
PRODÁM
mobilní Tel. 604867469. PM
buňky UNIMO, více 21048
druhů, rozměry 6 m x
2,5m x 3 m, po montá−
PRODÁM suché pali−
ži vhodné jako dílna,
vové dřevo, štípaný
mobilní zahradní do−
mek apod., Ejpovic− smrk, 850 Kč za pro−
kou buňku 5−6 m x 3 m storový metr. Tel.
x 3 m – více kusů, 604867469. PM 21051
vnější opláštění – jem−
ně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a VYKOUPÍME za veli−
osvětlení. Podlaha, ce slušné ceny do
strop a stěny zateple− vojenského muzea
né. Slušovickou buň− okupace a osvoboze−
ku, obloženou palub− ní západních Čech
kami. Buňky jsou vojenskou techniku (i
motocykly,
v pěkném stavu. Cena části),
od 25000 Kč. Dále automobily, helmy,
prodám maringotku, dalekohledy, kordíky,
obloženou palubkami, bajonety, tesáky, uni−
zařízenou k okamžité− formy (i části), voj.
mu používání. Zajiště− boty, vysílačky, vy−
ní dopravy na místo ur− znamenání, opasky,
čení. Tel. 604867469. pouzdra na pistole,
PM 21046
plyn. masky, zásob−
níky, kanystry, ešusy,
PRODÁM silniční be− čutory, lopatky, torny,
tonové panely rozměr telata, spacáky, šavle
300 x 120 x 15 cm a apod. Zájem máme i
předepnuté stropní o fotografie, doku−
menty a časopisy.
Velice děkujeme za
PRODÁM IBC Ná−
nabídky i případné
drž 1000 litrů, na
dary. Army muzeum
paletě v ochranné
tel.: 731454110.
kleci,
rozměry:
120 x 100 cm vý−
ška 120 cm, váha
cca. 65 kg, pěkné
čisté od 1.600 Kč,
k odběru v Klato−
vech. Info na tel.
722660668. RR
20027

KOUPÍM FOTOAPA−
RÁTY z období ČSSR
(Flexaret,
Mikroma
apod.), koupím též vě−
ci z pozůstalosti – ná−
bytek, obrazy, chro−
mové lustry a lampič−
ky, šavle, bajonety,
vzduchovky, porcelán,
sklo, hodinky, odzna−
ky, medaile a vyzna−
menání – civilní i vo−
jenské, pohledy, bižu−
terii, mince, vánoční
ozdoby.
Tel.
603872698. PM 21069
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KOUPÍM tento typ
křesel. Chromový a
trubkový nábytek.
Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a
email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 21078

KOUPÍM LP gramo−
fonové desky a staré
pohledy, i celé sbír−
ky.
Přijedu.
721442860.
RR
21038
KOUPÍM staré pivní
lahve z klatovského a
domažlického okresu.
Slušně ohodnotím.
Tel.: 604709879. RR
21276
KOUPÍM
staré
jízdní kolo do ro−
ku výroby 1950,
reklamní cedule,
mosaznou pum−
pičku, staré lam−
py, zvonky, starou
Babetu i nepojízd−
nou, Škoda 120M,
nová zadní světla
a jiné náhradní dí−
ly. Též náhradní
díly Jawa pionýr
05,20,21,
Mus−
tang, Babeta a
Simson i vrak. Ná−
vody na obsluhu,
katalogy, dobové
prospekty.
Tel.
721730982
PM
20007

STARÉ HRAČKY vyr.
do r. 1980 – např. au−
tíčka, buldozery, bag−
ry, vesmírná vozidla,
vláčky – vše na klíček
nebo bez, na dálkové
ovládání, dále starý
40

betlém, loutkové di−
vadlo,
samostatné
loutky, hračky, můžou
být i poškozeny.
anet.a29@seznam.cz
tel. 603512322 PM
21036

KOUPÍM jakoukoliv
tahací harmoniku –
AKORDEON, CHRO−
MATIKU, HELIGONKU
i v nálezovém stavu.
Tel. 728209526 PM
21038

KOUPÍM po vašich
babičkách vše staré –
zajímá mně smaltova−
né nádobí, formy na
pečení, kameninové
hrnce, hodiny na zeď,
hodinky na ruku, dět−
ské plechové a bakeli−
tové hračky, obrazy,
radia, sklo, figurální
porcelán a také různé
staré díly na motorky,
mopedy a pionýry.
Prostě vše, co se vám
nehodí. Platím ihned.
Děkuji za nabídky. Tel.
605080878 PM 21040

KOUPÍM ze staré
ordinace železnou
prosklenou vitrínu,
stolek, skříňku a ji−
né. Dále starý truh−
lářský ponk s dře−
věnými závity, řez−
nický špalek a růz−
né litinové nohy, dí−
lenské lampy, ple−
chové skříňky se
šuplíky. Zn. PŘIJE−
DU,
tel.
603512322,
pavel.rejsek
se−
znam.cz PM 21033

NÁBYTEK našich
babiček vyr. do r.
1975, VÝKUP –
(chromovaný, dý−
hovaný, selský),
lustry, lampy, obra−
zy, hračky, hodinky,
vyznamenání, od−
znaky a jiné. Mož−
nost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn.
PŘIJEDU.
Tel.
603512322,
pavel.rejsek
se−
znam.cz.
PM
21030

KOUPÍM mobilní buň−
ku nebo maringotku, i
v horším stavu. Možno
i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna.
Tel. 603383211. PM
21049
KOUPÍM staré pivní
láhve a sklenice s ná−
pisy pivovarů. I jedno−
tlivé kusy, děkuji sbě−
ratel. Tel. 732170454.
PM 21068

KOUPÍM
hoblovku
s protahem KDR nebo
KOUPÍM CHROMO− Rojek.
Tel.:
VANÝ GAUČ, křeslo, 603165320. PM 21081
židli, stolek, psací stůl,
skříň, lustr, lampičku
KOUPÍM staré ban−
atd. chrom může být i
kovky, mince, pošt.
poškozený.
Tel.
známky, vyznamená−
603512322, e−mail pa−
ní, odznaky aj. sběra−
vel.rejsek seznam.cz.
telské předměty, staré
zn. Přijedu. PM 21037
motocykly a veterány,
staré bakelit. rádio Ta−
KOUPÍM vojenskou lisman, Philips, Tele−
vzduchovku se za− funken aj. Hodiny, ho−
dním natahováním, ale dinky náramkové a ka−
i jiné typy − Slavia, Stel− pesní: Omega, Heuer,
la, Haenel, Zbrojovka. Glasshütte,
Doxa,
Dále koupím pivní lah− Prim aj., se stopkami i
ve s nápisy z 20−30 let, bez. Porcelánové a
půllitry, porcelánové kovové sošky, sklo,
podtácky. Pivní pípu, lustr + lampičky, obra−
stáčečku, paroží, ná− zy, hračky plechové a
ramkové a kapesní ho− bakelit., nábytek, kni−
dinky, rádia, mince, re− hy, housle, trumpetu
klamní smaltované ce− aj. staré věci do r.
dule, moped Stadion 1960. Vykoupím i ce−
motory a díly k němu, lou sbírku, nebo po−
atd. Tel. 737903420. zůstalost. Sběratel.
Nabízím solidní jedná−
PM 21043

ní. Tel. 608979838. KOUPÍM jednoosou− provádíme demontáž
Email: antikvs@se− dvouosou maringotku, ocelových konstrukcí
znam.cz. PM 21056
Lesanku – nebo vojen− a budov (sila apod.) a
skou – Bugár, na stav− výkup železného šro−
KOUPÍM starou vzdu− bu. Tel. 737942060 PM tu. Tel. 604867469. PM
21052
chovku. Po armádě a 21087
pohraniční
stráži
maskované oděvy,
saka, čepici, rajtky,
vyznamenání za ob−
ranu vlasti, odznak
NB, odznaky vzor−
ných vojáků do r.
1960 – až 3000 Kč, pi−
lotní odznaky, odzna−
ky vojenských učilišť,
automobilové odzna−
ky, plakáty a jiná vy−
znamenání. Těžítka
ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letec−
ké uniformy a vše
z pozůstalosti po pi−
lotech.
Tel.
721730982 PM 21006
KOUPÍM betonové pa−
nely, větší množství,
případně panelové si−
lážní jámy i panelové
cesty. Tel. 736139113.
PM 21050
Z VAŠÍ POZÚSTA−
LOSTI koupím vše sta−
ré: plechové reklamní
cedule, sklo, porcelán,
veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vá−
noční ozdoby, betlém,
obrazy, rámy, hodiny,
hodinky na ruku, po−
hledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na
petrolej, drobný náby−
tek, chromový lustr,
formy na pečení, ka−
menné hrnce, smalto−
vané nádobí, vše ze
staré domácnosti, co
bylo k dekoraci. Motor−
ky, moped, Pionýr i jen
díly na toto moto. A
různé jiné věci, které již
nepotřebujete.
Tel.
737903420 PM 21041
VYKLÍZÍTE GARÁŽ?
Koupím veškeré staré
pojízdné, nepojízdné
veterány, motorky, Pio−
nýry, mopedy, moto
kola, vraky, torza i ná−
hradní díly – blatníky,
rám, motory, sedla, ná−
drže, plechařinu, ta−
chometr, řídítka, moto
helmu, plechovky od
olejů a různé jiné moto
věci. Nabídněte. Tel.
605080878. PM 21042

KOUPÍM AVII řady A,
D, MULTICAR M25,
možno bez dokladů.
Potřebuji okolo bará−
ku, i nepojízdné, rád si
opravím.
Tel.
737942060 PM 21088

KOUPÍM starší dům
nebo chalupu vhod−
nou k rekonstrukci.
Telefon 606916148.
RR 21281

NEMÁTE nevyužité
housle , violu , čelo,
basu , el. kytaru kou−
pím i poškozené a ne−
kompletnní.
Tel.
728473687. PM 21090

KOUPÍM menší bará−
ček, Nýrsko a okolí,
s klasickým topením
(kamínka) nebo vymě−
ním za byt 2+1. Tel.:
722436939. RR 21292

KOUPÍM tento typ
křesel a starožitný
nábytek a nábytek
do roku 1980. Stav
nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či pro−
zvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 21079

PŘENECHÁM hrob
na městském hřbitově
v Domažlicích. Uvnitř
schránka (6 uren).
Tel.: 606780988. RR
21298
PENÍZE za vaši rekre−
ační nemovitost ihned!
Vykoupíme vaši chalu−
pu či chatu v okrese
Klatovy a Domažlice.
Podmínkou
pouze
vlastní pozemek a za−
vedená elektřina. Pení−
ze vyplácíme do tří
dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJ−
TE
ZDARMA
800737309.
PM
21019

TAŽNÉ zařízení na ja−
kýkoli
automobil,
prodej – montáž,
www.e−taznezarize−
ni.cz,
tel.:
775104121.
RR
21072

EKOLOGICKÁ likvida−
ce vraků osobních a
nákladních aut, vraky
odvezeme a vše po−
třebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší sta−
vební stroje, nákl.
automobily a země−
dělské stroje. Dále
Rozhled 5/2021

VZPOM
ÍN Á M E
VZPOMÍN
Dva roky utekly jak vo−
da, zdá se to být jako
dnes, v uších zní ta
bolestivá slova, že jsi
odešel a nevrátíš se
zpět. Měl jsem vás rád
a chtěl jsem žít, vzpo−
meňte si na mne, já
přece nechtěl odejít.
Dne 15. května 2021
uplyne druhý smutný rok, kdy nás opustil

pan Josef Kasl z Prapořiště,
bývalý zaměstnanec pivovaru
Kout na Šumavě a Domažlice.
S láskou vzpomínají manželka Marie, dcery
Vlasta a Jana s rodinami, syn Josef a vnou−
čata Jiřík, Martinka, Magdalenka, Vendulka
a ostatní příbuzní.
RR 21280

Kdo byl milován, v na−
šich srdcích žije dál.
Dne 21. 5. 2021 uply−
nou 3 roky ode dne,
kdy nás opustil

pan Zdeněk
Křivohlavý.
S láskou vzpomíná ro−
dina.
RR 21099

Dne 11. května 2021
uplyne první smutný
rok od úmrtí manžela,
tatínka, dědečka a
pradědečka, pana

S láskou vzpomínají
manželka Marie, dcera
Soňa, syn Stanislav a vnučka Soňa s rodina−
mi. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
RR 21224

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá.
Dne 12. května 2021
uplyne 6. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Aloisie Kollerová z Klatov.

Karel Blažek
z Plánice.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají Josef
a Miroslav s rodinami.
RR 21277

Václav Koller
z Klatov.
S láskou vzpomínají
dcery Jitka a Růža s rodinami.

RR 21283

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe
žít, láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále
budeme mít.
Dne 1. května 2021
by oslavila své 60.
narozeniny paní

Stanislava Urbana
z Klatov.

Kdo Tě znal, v dobrém
vzpomene, kdo Tě mi−
loval, nikdy nezapo−
mene.
Dne 28. dubna 2021
uplynulo 10 let, kdy
nás navždy opustila
naše maminka, ba−
bička, paní

Kdo žije v našich srd−
cích, žije navždy v na−
šich vzpomínkách.
Dne 22. května 2021
uplyne 2. rok od chví−
le, kdy nás opustil

Vzpomínají syn Karel a
dcera Marcela s rodinou. RR 21127

Anna Kohoutová
roz. Hulínová
z Plánice.
S láskou stále vzpomí−
nají manžel, dcery, syn,
maminka, vnoučata a ostatní příbuzní. Kdo
jste ji znali, vzpomeňte s námi. RR 21233

Dne 17. 5. 2021 uply−
ne první smutný rok,
co nás navždy opus−
tila drahá dcera,
manželka, maminka
a babička, paní

Mirka Koubová,
roz. Mundlová.
Vzpomíná celá rodi−
na.
RR 21302

Děkujeme za cestu, kterou jste s námi šli,
za ruce, které nám tolik pomáhaly. Děkuje−
me za to, že jste byli, za každý den, který
jste s námi žili.
Dne 31. 5. 2021 by
oslavila 80. narozeni−
ny milovaná maminka,
babička a tchyně, paní

Eliška Javorská
roz. Schwarzová
ze Starého Sedla,
narozená
ve Štěpanicích.
Dne 13. 2. 2021 uply−
nuly 4 roky, kdy nás
navždy opustila.
Dne 3. 5. 2021 by
oslavil 92. narozeniny
milovaný tatínek, pan

Jan Javorský
ze Starého Sedla,
narozen
v Hlavňovicích.
Dne 27. 1. 2021 uplynulo 49 let, kdy nás
navždy opustil.
Stále vzpomínáme, navždy zůstanete v na−
šich srdcích. Dcery Eliška, Eva s Mírou,
Magda s Jardou a vnoučata Tomáš, Magda
a Honza.
RR 21304
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Jen kytičku Ti na hrob můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 10. května 2021
uplyne druhý rok, kdy
nás navždy opustila

Těžké bylo s Tebou se
loučit, ještě těžší bez
Tebe žít. V srdcích Tě
stále máme a všichni
na Tebe vzpomínáme.
Dne 12. 5. 2021 uply−
ne 1 smutný rok, kdy
nás navždy opustil
pan

paní Františka
Hosnedlová
z Kunkovic.
S láskou v srdci vzpo−
mínají děti s rodinami.
RR 21289

Petr Huc z Jesení.
S láskou vzpomínají manželka Jana, syn
Petr a dcera Michaela s rodinami. Za tichou
vzpomínku všem děkujeme.
RR 21296

Kdo žije v našich
srdcích, žije navždy
v našich vzpomínkách.
Dne 19. 5. 2021 by
oslavil 75. narozeniny
milovaný manžel, tatí−
nek a dědeček, pan

Stanislav
Soběhart z Nové
Plánice.
S láskou stále vzpomíná manželka, dcera
a syn s rodinami a ostatní příbuzní. RR 21324

Dne 13. 5. 2021 uply−
ne 100. výročí naroze−
ní pana

Josefa Svobody
z Klatov.
Opustil nás 4. 7. 1984.
S úctou a láskou vzpo−
mínají děti s rodinami.
RR 21284
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VZPO M ÍÍN
NÁME
Čas ubíhá a nevrací,
co vzal, jen láska, úcta
a vzpomínky v srdcích
zůstaly nám…
Dne 14. května 2021
uplyne 15. smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Josef Duchek ze Kbela.
S láskou stále vzpomíná celá rodina. Děku−
jeme všem, kteří vzpomenou s námi.
RR 21288

Dne 26. 3. 2021 jsme
si připomněli nedoži−
té 72. narozeniny a
dne 10. 5. 2021
vzpomínáme třetího
výročí, kdy nás opus−
tila naše milovaná
manželka,
matka,
sestra, teta, švagrová
a babička, paní

Kdo v srdcích žije –
neumírá.
Dne 14. května 2021
uplyne 6. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

František Havlík
ze Štipoklas.

Vlasta Kostlivá.

A dne 4. 3. 2021 jsme
vzpoměli 4. smutného
výročí od chvíle, kdy
nás navždy opustil
pan

Svatopluk Kostlivý
z Děpoltic.
Stále vzpomíná vnučka Hana s rodinou
a ostatní příbuzní.
RR 21313

Odchod vždycky bolí nás, co zůstáváme.
Odešel v bolesti, my klid mu dopřáváme.
S tichounkou vzpomínkou budeme tu
vždycky, jako on v našich srdcích.
14. května 2021 uply−
ne pátý smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustil pan

S láskou vzpomíná
manželka, dcery, rodi−
če, sestra a ostatní
příbuzní. Všem, kteří si vzpomenou s námi,
děkujeme.
RR 21287

Čas rychle ubíhá, ale
bolest v našich srd−
cích je stále stejně
hluboká …
Dne 5. 5. 2021 je to−
mu rok, kdy nás na−
vždy opustil pan

Josef Hrach
z Bradného.
S láskou vzpomíná celá rodina. RR 21308

Kdo v srdcích žije –
neumírá.
Dne 30. 4. 2021 uply−
nul první smutný rok,
kdy nás navždy
opustil pan

Vladislav Prexl
z Poběžovic.

Květa Černá, roz. Hytychová z Klatov.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina.
RR 21290

Dne 2. května 2021
uplynul 5. rok ode
dne, kdy nás navždy
opustil pan

S láskou vzpomíná
manželka a synové
s rodinami. RR 21307

Bohuslav Kalista.
Dny, týdny, měsíce i léta
plynou, ale nikdy neza−
celí tu ránu bolestivou.
Dne 25. května 2021
by se dožil 94 let a 22.
března uplynulo 6 ro−
ků od úmrtí pana

Jaroslava Šperla
z Běšin.
Děkujeme všem ta tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, syn
s manželkou, vnoučata a pravnoučata.
RR 21294

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám
čas. Jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli
Tvůj hlas. Pro Tebe přestaly hvězdy svítit,
slunce hřát, ale ten, kdo Tě nejvíc miloval,
nepřestane nikdy na
Tebe vzpomínat.
25. května 2021 to
budou již 3 roky, co
jsme se s velkým zár−
mutkem s drahým ta−
tínkem
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Odešel jsi tiše, jak si
osud přál, ale v srd−
cích svých nejbližších
žiješ dál. Těžké bylo s
Tebou se loučit, ještě
těžší bez Tebe žít…
Dne 20. 5. 2021 uply−
ne smutný rok, kdy
nás opustil

pan Ing. Vladimír Kabrt
z Újezda u Plánice.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
Hana, děti Hana, Zdeněk, Vladimír a Olga
s rodinami a ostatní příbuzní.
RR 21319

Miloslavem
Zelenkou rozloučili.

Dopracovaly pilné ru−
ce, utichlo navždy
předobré srdce. Oči−
ma drahýma se již ne−
podíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš.
Dne 12. 5. 2021 uply−
ne 17 let , kdy nás ná−
hle opustil náš milo−
vaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan

Stále na Tebe vzpomíná maminka Milosla−
va, bratr Pepík s rodinou a syn Milan s man−
želkou Lenkou a vnoučky Maxíkem a Se−
bastienem.
RR 21312

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Syn Jaroslav a dcera Zdeňka s rodinami.
RR 21339

Václav Čáp z Vrhavče.

S láskou stále vzpo−
mínají maminka, man−
želka, děti s rodinami, sestra s rodinou a
ostatní příbuzní.
RR 21306

Dne 17. 5. 2021 uply−
ne 5 smutných let od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Antonín Čech
z Malé Vísky.
S úctou a láskou
vzpomínají manželka,
dcery s rodinami,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.
RR 21331

Že čas hojí rány, je jen
zdání, stále je v srdci žal
a smutné vzpomínání.
Dne 30. 5. 2021 uply−
ne první smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Václav Kosohorský
z Klatov.
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka a dcery s rodinami.
RR 21311
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Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.
Před 19 lety nás
opustila paní

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá…
Dne 25. 5. 2021 by se
dožila 90. narozenin
naše maminka, paní

Marie Hulcová ze
Sekrýtu u Dolan.

Božena Kloudová
roz. Švarcová
ze Srbic č.5.

4. 5. 2021 by oslavila
100 let.
23 let je tomu, co ode−
šel pan

Stále vzpomínají dcery
a zeť s rodinami. RR 21321

Václav Hulec ze
Sekrýtu.
29. 4. 2021 je to již
108 let od jeho na−
rození.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
RR 21309

Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve
svém životě, velká ve své lásce a dobrotě…
Dne 5. května 2021
by se dožila 83 let na−
še drahá maminka a
babička,

KOUPÍM DVOU−
RYCHLOSTNÍ BA−
BETU.
Tel.
604589329. RR
21076

PRODÁM přívěsný
vozík. Ložná plocha
1460 x 1100 mm, po−
hotovostní hmotnost
135 kg, celková
hmotnost 600 kg. Pří−
věsný vozík je po re−
novaci. Cena doho−
dou.
Mob:
602625695.

paní Magdaléna
Petrmichlová
z Lub u Klatov.
Odešel na věky, zůsta−
lo mnoho vzpomínek,
byl to ten nejdražší,
byl to náš tatínek.
18. května 2021 uply−
ne 2. rok plný bolesti
a smutku, kdy nás na−
vždy opustil náš dra−
hý milovaný manžel,
tatínek, dědeček, bratr, tchán a švagr, pan

Josef Tíkal z Lub,
rodák z Třebýcinky.
S úctou, láskou a vděčností na milovaného
tatínka vzpomíná rodina.
RR 21320

Stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou
děti s rodinami.

RR 21303

Tvé oči se zavřely, srdce přestalo bít, avšak
vzpomínky na Tebe, ty budou, drahá man−
želko, navždy v nás žít.
Dne 16. 5. 2021 uply−
ne 2. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila moje drahá
manželka, maminka,
babička a prababička

Marie Výrutová
ze Staňkova.
Kdo v srdci žije,
neumírá.
Dne 30. 4. 2021 uply−
nul 2. smutný rok, kdy
nás navždy opustil
bratr, pan

S láskou vzpomíná manžel Jiří, děti Václav a
Jiří s přítelkyní Blankou, vnoučata Jiřík
s rodinou, Katka, Jiříček a Sofinka, Tomáš
s manželkou Barčou, Michal, Andulka a
všichni ostatní, co ji měli rádi.
RR 21297

Milan Trnka
z Klatov.
S láskou vzpomínají
sestra Irena s bratrem Antonínem a rodinami.
RR 21318

Těžké je nevzpome−
nout, když v očích slzy
stojí, těžké je nevzpo−
menout, když srdce
stále bolí.
Dne 8. května 2021
uplyne čtvrtý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil můj mi−
lovaný manžel, tatí−
nek, dědeček a pradědeček, pan

Dobrý člověk neumírá
v srdci těch, kteří vás
milovali.
Dne 5. 6. 2021 uplyne
6 let, kdy nás navždy
opustila naše milova−
ná maminka, babička
a prababička paní

Irena Smolíková
z Klatov.
Dne 24. 3. 2021 uply−
nuly 3 roky, kdy nás
navždy opustil tatínek,
dědeček a praděde−
ček pan

František Špindler z Bezděkova.

Martin Smolík z Klatov.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Zdeňka, dcera Zdeňka a syn František
s rodinami.
RR 21285

Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kdo je
znali. Děkují děti s rodinami a ostatní příbuzní.
RR 21317
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PRODÁM Citroen C3,
r.v. 2010, obsah 1.4
benzin, 54 kw,104tkm
se servisní knížkou,
top stav, čerbená me−
talíza, klima, el okna,
servo, centrál, 2 klíče,
1. majitel, parkovací
senzory, absolutně ne−
poškozený vůz, nová
stk a emise, cena
119.000 Kč, Klatovy,
tel: 723439518. RR
21326
JAWA, ČZ, MA−
NET, STADION…
Koupím staré čes−
koslovenské mo−
tocykly
všech
značek, v jakém−
koliv
stavu
i
jednotlivé
díly.
Platím ihned v ho−
tovosti. Slušné a
seriozní jednání.
Tel.: 607946866.
E−mail: klsp@se−
znam.cz.
RR
21091

PRODÁM Ford Fiesta,
r.v. 2007, obsah 1.2
benzin, 50kw, 5 dveří,
klima, el okna, servo,
centrál,
originální
radio, automatické sví−
cení, 1. majitel, novější
model, cena včetně
nové stk a emisí, cena:
57.000 Kč, Kt, Tel:
723439518. RR 21327

SBĚRATEL koupí
staré motocykly
ČZ, JAWA, OGAR,
skútr ČZ, moped
STADION i jiné
značky, kompletní
i nekompletní, tor−
za, rámy, motory,
blatníky,
staré
technické průkazy
a jinou technickou
dokumentaci aj.
Přijedu a zaplatím
na místě. Nabídně−
te, určitě se do−
mluvíme. Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.c
z. RR 21001
via, může být i v hor−
ším stavu , prosim vo−
lejte nebo pište na
telefon: 723439518.
RR 21328
PRODÁM Dacia Dus−
ter, r.v. 2011, 1.6 ben−
zin + LPG, nová ply−
nová nádrž, 4x4,
126tkm + servisní
knížka, tažné, alu kola,
el okna, servo, centrál
na do, 2 klíče, imobili−
ser, nová stk a emise,
cena: 169.000 Kč, Kla−
tovy, Tel.: 723439518.
RR 21325
PRODÁM
Citroen
Jumpy, užitková verze,
r.v. 2010,3. místa, 1.6
hdi, 66 kw,193tkm,stří−
brná metalíza, klima,
servo, abs, el. okna,
nová spojka, dobrý
stav, šoupačky, nová
stk a emise, cena:
89.000 Kč, Klatovy:
723439518. RR 21329
KOUPÍM historický
motocykl nebo moped
i nepojízdný. Tel.:
608773933. PM 21082

PRODÁM Škoda Ro−
omster r.v. 2007, ob−
sah 1.4 mpi, najeto
pouze 90 tkm, šedá
metalíza, benzin, kli−
ma, 4x el okna, servo,
abs, 1 majitel, cena :
105.000 Kč, Klatovy :
KOUPÍM malotraktor telefon: 723439518.
Holder, TK MT8, Sla− RR 21330
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PRODÁM pneu, alu
kola, plechové disky,
nové i použité, např.
Škoda, VW, Audi, Peu−
geot, Citroen, Ford,
BMW, Opel, FIAT, Hy−
undai, Honda, Toyota
atd. Tel.: 602834411.
RR 21334
PRODÁM
Renault
Thalia 1.2, do provozu
6/2013, 1. majitel, uje−
to 17.000 km, klimati−
zace, závěsné zaříze−
ní, zimní pneu, garážo−
ván, cena dohodou,
tel.: 739925369. RR
21333
PRODÁM Škoda For−
man r.v. 1992, zacho−
valý – najeto 55.000
km, cena dohodou,
tel.: 722216801. RR
21337
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KOUPÍM jakýkoliv
funkční traktor i
bez SPZ. Tel.:
604589329
RR
21075

ŽIVOT v 60 letech ješ−
tě nekončí, hledám
přítelkyni s řid. průk. a
veselou povahou, au−
to mám, nejlépe DO,
KT,
TC,
tel.:
734371214. RR 21282
MUŽ 57 let štíhlé posta−
vy hledá osamělou po−
hodářku veselé povahy
pro zbytek života
s kladným vztahem
k přírodě, turistice, cha−
loupce a zahrádce, věk
50 až 60 let, SMS na
725760931. RR 21291
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Blahopřání

spolu prožít hezké
chvíle a dát si radost
ze života. Hezké je o
tom snít, ale krásnější
je to prožít. Mám rád
hezké výlety autem za
poznáním a prožitky a
vše, co je hezké. Miluji
přírodu, rád se tam
toulám, ale ve dvou by
to bylo krásnější. Rád
budu ve Tvé společ−
nosti.
Mobil:
604418033. RR 21305
HLEDÁM ženu ve vě−
ku 70–80 let, Domažli−
ce a blízké okolí, jen
vážně.
Tel.:
777832854. RR 21310
HLEDÁM slušnou že−
nu kolem 65 let, poho−
dovou, která by chtěla
žít v RD se SŠ nekuřá−
kem, abstinentem se
zájmem o přírodu a
cestování.
Tel.:
607439878. RR 21315
HLEDÁM ženu na pra−
videlné intimní schůz−
ky. Věk, postava, nic
není důležité. Diskrét−
nost. Tel.: 604517187.
RR 21322

HLEDÁM pohlednou
ženu z Domažlicka a
nejbližšího okolí ve vě−
ku 68–72 let pro vážný
vztah plný porozumění
a důvěry! Jen SMS.
Tel.: 703341329. RR
21295
HLEDÁM vážné se−
známení. Ženu 55–60
let. Upřímnost a tole−
rance. Samota je hroz−
ná. Tel.: 774843196.
RR 21316

55/183/85 rozvedený
nekuřák hledá partner−
ku k vážnému sezná−
mení ze Sušicka. Tel.:
721866006. RR 21299
MUŽ pár roků po 60,
180cm – 82kg. Rád by
si našel hodnou a mi−
lou ženu, která už
nechce být sama. Po−
řád mám srdce mladé−
ho kluka. Stále věřím,
že mně přijdeš do mé−
ho života. Můžeme

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Nezasíláme složenku ani fakturu
na úhradu řádkových inzerátů.
Pokud nejsou adresa nebo
telefon uvedeny v inzerátu, tak je
telefonicky NESDĚLUJEME !

36/185 nekuřák, bez−
dětný, hledá dívku 16−
19 let k vážnému se−
známení. Nekuřačku,
která také hledá par−
tnera pro život. Mám
rád filmy s akční téma−
tikou, komedie, horory
a české filmy. Rád ces−
tuji, chodím na pro−
cházky a navštěvuji
kulturní akce. Jsem
z okresu Beroun. Tel
604969788, e−mail: lo−
vehvezd@seznam.cz
PM 21085

59 HLEDÁ přítele
k vážnému seznáme−
ní. Bydlím v okrese PJ.
Zn.: Jen vážné nabíd−
ky. Odpovědi prosím
písemně do redakce.
RR 21335

osobní setkání, na
SMS neodpovídám.
Tel. 775497976 PM
21005
65 letá, 170/59 hledá
muže vyšší postavy,
nejlépe z Plzně nebo
okolí. Tel. 702458232
PM 21084
RÁDA BYCH POZNA−
LA MUŽE, s kterým
budeme
souznět.
V důvěře jeden v dru−
hého budeme tým,
abychom dokázali žít
naplno, v lásce a úctě.
Tmavovláska 50 let,
střední postavy, milují−
cí život. Stříbrsko. Tel.
773454216 PM 21080

CHCETE POSTAVIT
PLOT?
Nabízíme
kompletní realizaci
oplocení. Přijedeme
– zaměříme – nacení−
me – zajistíme mate−
riál – postavíme. Poté
si můžete v klidu uží−
vat bezpečí vašeho
domova.
Volejte:
733710319,
pište:
bezdek@plotana.cz,
navštivte: www.plota−
na.cz.
VYKLÍZECÍ PRÁ−
CE – kompletní vy−
klizení, odvoz a lik−
vidace různého od−
padu, dále mož−
nost vymalování.
Nezávazná prohlíd−
ka je zdarma.Tel.
603512322, e−mail:
pavel.rejsek@se−
znam.cz.
PM
21031

NABÍZÍM stříhání ži−
vých plotů, prořezá−
vání ovocných stro−
mů, sekání trávy a
údržbu i realizaci za−
hrad.
Tel.:
606943086.
RR
21102

PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekon−
strukce
bytového
jádra, obklady, dlaž−
by, bourací práce a
další práce dle do−
mluvy. Plzeňsko, Kla−
tovsko, Domažlicko,
Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399.
RR
21191

KOUPÍM tento typ
židlí, tento typ ko−
mod, starožitný ná−
bytek a nábytek do
roku 1980. Stav ne−
rozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 21080

ELEKTRIKÁŘ – pro
oblast Sušice, Horaž−
ďovice, Strakonice a
okolí, bližší info po
tel.: 774079111. RR
21055
NÁKLADNÍ PŘE−
PRAVA sypkých
materiálů – odta−
hová služba – ta−
xislužba Sušice.
Tel.: 734485576.
RR 21301

KLÁŠTERKA Jiří
kolaudační revize
komínů
tel.: 604871028.
RR 21134
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HLEDÁM pohledného
muže z Plzně a nejbliž−
šího okolí ve věku 60−
65 let pro vážný vztah
plný porozumění a dů−
věry s vyřešenou mi−
nulostí. Upřednostňuji

s.jonas@vmi−rozhled.cz; Romana Merglová – 603 163 061
Redakce Klatovy: Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČO: 25207113, DIČ: CZ25207113,
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PROVÁDÍM ZEDNIC−
KÉ PRÁCE – omítky,
malířské práce, beto−
nování, kompletní re−
konstrukce bytového
jádra, obklady, dlaž−
by, bourací práce a
další práce dle do−
mluvy. Plzeňsko, Kla−
tovsko, Sušicko a
okolí. Rozumné ceny.
Tel.: 721757399 nebo
email: zednicke.pra−
ce11@email.cz RR
21035
ZEDNICKÁ PAR−
TA provádí rekon−
strukce, strojní
omítání, obklady,
dlažby, jádra a ve−
škeré zednické
práce,
tel.:
723136228. RR
21037

nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku
1980 a starožitný
nábytek a bytové
doplňky (lustry, lam−
py apod.) zdarma
odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej
– za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail:
nabytek1980@se−
znam.cz. Stačí na−
psat SMS nebo pro−
zvonit.
Odpovím.
RR 21081

je nebát se a začít jed−
nat! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. dáno. INSTINKT RE−
PM 21025
ALITY s.r.o., VOLEJ−
TE
ZDARMA
PM
STAČÍ nám jeden mě− 800737309.
síc na prodej vaší ne− 21026

předem. Peníze máte
na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garan−
tujeme.
INSTINKT
REALITY s.r.o., VO−
LEJTE
ZDARMA
800737309.
PM
21027

PŘÍJEMNÁ baculka
55 let, prsa č. 5, pří−
rodní klín. Útulnost,
diskrétnost. Plzeň.
Volat po 20. hod. na
tel. 773153057. PM
21089

OPRAVUJI os. auto−
mobily, připravím na
STK.
Tel.:
+420
602109788. RR 21279

TRÁPÍ Vás hrozící
exekuce nemovitosti?
Bojíte se, že přijdete o
majetek? Vše se dá ře−
šit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení
MÁTE doma nábytek zdarma zanalyzuje va−
a chromový trubko− ši situaci a najde opti−
vý nábytek, křesla a mální řešení. Důležité

ximální SLEVU! A ne−
zaplatíte ani korunu
navíc!
Více
na
www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma
na 800737309. PM
21028

movitosti. Svěřte nám
k prodeji svou nemovi−
tost a přesvědčte se o
rychlém jednání a so−
lidním přístupu našich
obchodníků. Dnes za−
voláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte pro−

HLEDÁTE rychlé a
bezpečné řešení? Bo−
jíte se nevýhodných
půjček? Jako jediná
realitní kancelář v Pl−
zeňském kraji Vám vy−
platíme až 80 % kupní
ceny vaší nemovitosti

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme
vás složitou transakcí
krok za krokem. Ne−
movitost prověříme
technicky i právně a
navíc vyjednáme ma−

POHLADÍM tě po du−
ši i po těle. Zavolej a
přijď, těším se na te−
be. 731002305 (sms
nepiš).

Tel. 731 002 305
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