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Milí čtenáři,
uplynulý červen nás
v mnohém překva−
pil, často i zarmou−
til. Jistě tím, že byl
méně slunečný, než
jak jsme doufali, a
proto jsme mno−
hem déle čekali na
dozrání
prvních
sladkých jahod a méně využívali ven−
kovních koupališť. Nemile nás zaskočil
také velmi silnými bouřkami s přívalový−
mi dešti, kroupami a vichřicemi. Ano,
i to nešťastné tornádo na jihovýchodní
Moravě nás vyděsilo. Jako mnohokrát
v minulosti však nepřízeň živlů, nebo
osudu, jen dokázala, že Češi jsou náro−
dem neobyčejně citlivým, který se v ra−
dostných i těžkých chvílích dokáže ne−
uvěřitelně rychle semknout, zapome−
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nout na to, co nás rozděluje, co nám va−
dí, a ochotně podá sousedovi pomoc−
nou ruku.
Známe mnoho příkladů firem i jednotliv−
ců z Klatovska a Domažlicka, kteří
okamžitě jeli pomáhat, posílali peníze na
konta pomoci, nebo i nyní posílají do po−
stižených obcí nové dveře, okna,
elektroniku, nářadí a hygienické pro−
středky. Máme ostatně zkušenosti. Kdo
pamatuje srpnovou devastující povodeň
z roku 2002, které ve Švihově padlo za
oběť 16 domů, ten ví, jakou cenu má
každá pomocná ruka.
Myslím, že by nás existence tornáda na
Moravě neměla tak děsit. Jeden z mých
známých mě upozornil na to, že nejstar−
ší tornádo bylo v Čechách zaznamenáno
30. července 1119 v Praze, kdy až do
základů zbořilo střed knížecího paláce
na Vyšehradě. Podle tehdejšího zápisu,
dílo satana. Mnoho menších tornád zřej−
mě ani nebylo zaznamenáno. V dobách,
kdy každý neměl v kapse mobilní tele−
fon, to ani nebylo tak snadné. Poměrně
nedávno, před 105 lety, ničilo tornádo ve

stejné síle F4 jen 150 kilometrů od řádě−
ní moravského tornáda. V červenci
1916 zabilo tornádo 35 lidí ve vídeň−
ském Novém Městě a způsobilo obrov−
ské materiální škody. Myslím, že není
proto důvod si myslet, že letošní torná−
do je důkazem nějakých strašných kli−
matických změn, které nás nutně čekají.
Radostné chvíle jsme v červnu, ales−
poň my, kteří sledujeme fotbalové mis−
trovství Evropy UEFA Euro 2020, zaží−
vali při vítězném utkání našeho týmu
v Maďarsku. Jak směšně a nepravdivě
zněla po něm slova anglického komen−
tátora Simona Kupera ve FT, který nás
před zápasem zařadil mezi špatně vede−
né fotbalisty z Východu, kteří neuznávají
západní hodnoty a na znamení solidarity
s hnutím za práva černochů před zápa−
sem nepoklekávají. Nemají ani dost pe−
něz a ochotu integrovat do svých týmů
nadějné fotbalisty z Afriky. Naši fotbalis−
té ukázali, že i s méně penězi a s talen−
ty, kteří se začali prohánět na domácích
vesnických hřištích, se dá hrát špičko−
vý fotbal a východní celky přijely na

Euro 2020 hrát fotbal a ne dělat politiku.
Snad hodně důvodů k úsměvu přinese
i červenec. První bude slavná klatovská
pouť se sobotním procesím se zázrač−
ným obrazem Panny Marie, jehož počát−
ky se datují až do roku 1685, kdy byl ob−
raz církevními hodnostáři uznán za zá−
zračný. Na pouť se jistě těší i děti a mlá−
dež. Nemohou se už dočkat zábavy na
obvyklých technických atrakcích na Er−
benově náměstí, neodmyslitelně patří−
cím k pouti. I každý dospělý si sám při
nich rád vzpomene na svoje první řetíz−
káče, houpačky, autíčka, haligali a střel−
nice, kde byla vystřelena nejedna růže a
zlomeno nejedno dívčí srdce. Těšit se
můžeme i na mnohá hudební vystoupe−
ní, staročeský jarmark, výstavu karafiátů
a po roce opět obnovenou Klatovskou
pouť zdarma v areálu AUTO NEJDL. Také
tam je připravena řada zábavných atrak−
cí pro děti, výstavy, soutěže a vystoupe−
ní pro celou rodinu.
Hezký červenec, Klatovskou pouť, pokud
přijedete, a příjemné čtení Rozhledu
přeje Karel Bárta, šéfredaktor.

Rozhled 7/2021

Kulturní akce v Mlázovech
POHÁDKOVÁ CHALUPA
n výstava skřítků, víl, vodníků, čertů a jiných pohádkových

bytostí. Otevřeno denně 10–17 hodin
n 24. července – Úplněk v Pohádkové chalupě s progra−
mem od 19 hodin
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Modrava startuje poslední sérii

Koncem května začal štáb režiséra
Jaroslava Soukupa natáčet na Šuma−
vě prý opravdu definitivní sérii seriá−
lu Policie Modrava. Diváci a milovníci
této kriminálky, kde dominuje nádher−
ná příroda, zajímavé a sympatické
tváře a příběhy postavené na reál−
ných základech, se opět mohou těšit
na oblíbené postavy, k nimž přibude
několik nových. Vždy pro každý
z osmi dílů.

„Doufáme jen, že nás nečeká celé
léto podobné, jako je to teď na jaře, co
se počasí týče, že bude hezky. Protože
počasí je největším nepřítelem každého
filmaře a režiséra,“ svěřil se Rozhledu
režisér, který kultovním seriálem dostal
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risová a Filip Tomsa, tak Zdeněk Palus−
ga, Jan Moczka, Táňa Medvecká, Jana
Boušková, Jarka Stránská, Matěj Da−
dák, Dagmar Čárová a mnozí další.
„Pokud ten nahoře dá a všechno
klapne, budeme točit asi do půlky října.
Je to zase osm dílů a tentokrát definitiv−
ně naposledy. Pokračování si opravdu
vymínil obrovský zájem diváků, což mě
jako režiséra a spoluautora scénáře ne−
smírně těší,“ dodal režisér Jaroslav
Soukup.
V televizi by Policie Modrava měla
běžet nejspíš na jaře příštího roku.
(pru), foto: archiv TV Nova

Šumavu do ještě většího povědomí lidí
a stala se nesmírně oblíbeným cílem
výletníků, ale i lidí, kteří zde kupují cha−
ty a chalupy.
„Já se na celou tu naši partičku moc
těším, fakt se nemůžu dočkat. Teď přes
koronu jsem dělal jen dabing, zaplať
bůh za to. K tomu jsem točil jednu věc,
ale na Modravu se prostě těším nej−
víc,“ svěřil se herec a dabér Michal Ho−
lán, alias policista krásný Jája.
Na Šumavu už se těšili jak Soňa No−

Rozhled 7/2021

10. léto s muzikou
Dolní Lhota u Klatov
Milovníci dechovky a hezkých písni−
ček se mohou opět těšit na další roč−
ník festivalu tanečních koncertů na
krytém parketu v Dolní Lhotě u Kla−
tov. Příznivá situace s vývojem koro−
nakrize umožnila organizátorům
opět připravit seriál vystoupení vyni−
kajících dechovek z Jižních Čech,
Plzeňska i Chodska.

Rozhled 7/2021

n 1. srpna (neděle) – Malá muzika

Nauše Pepíka a Doubravanka
z Jižních Čech, 14.00–20.00 hod.
n 29. srpna (neděle) – Veselá muzi−
ka z Chodska, 15.00–19.00 hod.
V případě zhoršení epidemiologické si−
tuace a zakázání veřejných hudebních
produkcí státem neručí organizátor za
dodržení plánovaných koncertů.

Podhoranka
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6 500 000 Kč

8 000 Kč/měs.

St. pozemek (4 038 m2), Zádub – Závišín, okr. Cheb

2+1/T ( 57 m2), ul. Rozvojová zóna, Janovice nad Úhlavou

Byt 3+kk (63 m2), Plzeň, ul. Dělnická

Nabízíme k pronájmu byt 2+1 o podlahové ploše 57 m2 vystave−
ný v roce 2008 v cihlovém domě v Janovicích nad Úhlavou v lo−
kalitě Rozvojová zóna. Byt se nachází v přízemí bytového domu.
V pokojích, kuchyni a na chodbě se nachází plovoucí podlahy,
v koupelně s WC dlažba. Okna jsou plastová na jihovýchodní
stranu. Topení ústřední dálkové. Ohřev body zajištěn bojlerem.
V bytě možno připojení internetu. K bytu náleží komora na patře
a terasa pod okny bytu. Nad rámec nájmu se hradí zálohy na
kompletní služby ve výši 3.000,− Kč. Velmi výhodná nabídka byd−
lení v klidné lokalitě. Doporučujeme.
& 734 319 301

Nabízíme k pronájmu velmi pěkný bytu o dispozici 3+kk
a výměře 63m2 ve 2. patře nájemního domu v blízkosti
centra Plzně, Dělnické ul. Byt je kompletně vybavený (ku−
chyňská linka, lednice, myčka, TV, MW trouba, nábytek).
K bytu náleží parkovací stání. Cena za měsíc pronájmu je
12.900,− Kč + 2.500,− Kč záloha na služby. Odběr elek−
trické energie bude převeden na nájemce. Vratná kauce
26.000,− Kč.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

800 000 Kč
Chata 1+1 ( 342 m2), Plešnice, okr. Plzeň – sever
Nabízíme k prodeji dřevěnou slunnou chatu s betonovými zákla−
dy o dispozici 1+1 u obce Plešnice u přehrady Hracholusky.
Chata o zastavěné ploše 35 m2 stojící na vlastním pozemku
o celkové velikosti 342 m2. Chata je částečně podsklepena a na−
chází se v ní veranda, obývací pokoj, kuchyně, suché WC. IS.:
voda ze studánky vzdálené cca 70 metrů od chaty, el. 230/400V,
topení: lokální tuhá paliva. K chatě dále přísluší kolna s dřevní−
kem. V okolních lesích výborné houbařské, rybářské podmínky.
Chata se nachází cca 100 m nad vodou. Koupě nemovitosti je
možno financovat hypotéčním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
středkujeme. Doporučujeme!
& 734 319 301

D

2 499 000 Kč
2

2

Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 4 038 m na
okraji zástavby rodinných domů v obci Zádub−Závišín 6Km od
centra Mariánských Lázní. Dle ÚP bydlení vesnické. IS u pozem−
ku v komunikaci: elektřina, obecní vodovod, kanalizace. K po−
zemku vede obecní asfaltová přístupová komunikace. V místě
běžná občanská vybavenost, dostupnost do centra Mariánských
Lázní do 5ti minut. Pozemek se nachází na velmi klidném místě
s krásným výhledem. Doporučujeme osobní prohlídku. Zajímavá
investice. Na nemovitost lze čerpat hypotéční úvěr, s kterým Vám
rádi a zdarma pomůžeme.

& 734 319 301

G

3 200 000 Kč
2

3+1/B (68 m ), ul. Sídliště Míru, Pacov, okr. Pelhřimov

7+1 (200 m ), ul. Třebízského, Mariánské Lázně, okr. Cheb

Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt o dispozici 3+1 o čis−
té podlahové ploše 64,10 m2 + balkon o velikosti 2,25 m2, který
prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2020 – nová koupelna
s WC včetně nové elektřiny, dřevěné obložky a dveře, plovoucí
podlahy a PVC, kuchyně. Byt se nachází v 5.patře panelového
domu po kompletní rekonstrukci včetně nově rekonstruovaného
výtahu ve městě Pacov, ulici Sídliště Míru. Bytová jednotka se
skládá z kuchyně, obývacího pokoje se vstupem na lodžii, ložnice,
dětského pokoje, předsíně a koupelny s toaletou. K bytu náleží ta−
ké sklep. Vytápění a ohřev vody je dálkový. V suterénu domu se
nachází sušárna, kolárna i kočárkovna. Fond oprav je ve výši
2.051,− Kč a celkové náklady bez záloh na plyn a elektřinu pro
3 osoby včetně fondu oprav činí 3.522,− Kč. & 734 319 301

Nabízíme k prodeji mezonetový byt o dispozici 7+1 (bytová
jednotka není vymezena−prodává se podíl na domu odpovídající
bytové jednotce). Byt se nachází ve 2.NP a 3.NP bytového domu.
V 2.NP se nachází předsíň, schodiště do 3.NP. chodba, koupelna
s WC, kuchyně a 4 pokoj. Ve 3.NP domu se nachází 3 pokoje
a sociální zázemí. Dům se nachází v Třebízského ulici –
cca 800 m od lázeňského centra, u parku Lesního pramene. Par−
kování u domu. V domě se nachází 7 dalších obydlených bytů.
Ukazatel energetické náročnosti: G−probíhá vypracování PENB,
údaj bude aktualizován. Zajímavá investiční příležitost. K bytu
možné dokoupit restauraci v přízemí domu a dvě garáže ve vnitro−
bloku domu. Doporučujeme.
& 734 319 301

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

Rozhled 7/2021

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

3 500 000 Kč

G

G

13 900 Kč/měs.

4 990 000 Kč

Zemědělská usedlost (2 606m2), Prostiboř,
okr. Tachov

Komerční objekt (1 062 m2), ul. 28. října, Staňkov,
okr. Domažlice

Nabízíme k prodeji historickou zemědělskou usedlost v obci Pro−
stiboř vzdálenou 15 km od Stříbra. Na pozemku o celkové rozloze
2606 m2 je rodinný dům a dvě prostorná zemědělské stavení. Na
stavby plynule navazuje rozlehlá zahrada o ploše 1065 m2. Na po−
zemku lze na půdorysu bývalé stodoly rozšířit nemovitost o mo−
derní nízkoenergetické bydlení. Usedlost je vhodná pro klidné byd−
lení v přírodě, rekreaci, chovu hospodářských zvířat, nebo také k
podnikatelské činnosti. Inženýrské sítě: elektřina 230/400V, voda z
vlastní studny na pozemku o hloubce 10m. V roce 2022 má být
podle plánu obce zahájena výstavba obecního vodovodu a kanali−
zace. Doporučujeme.
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji komerční objekt s vlastním pozemkem ve Staňkově,
v ulici 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 velikosti cca 90 m2, který lze předělat na byt, sklepní prostory
a technické zázemí domu. V 2.NP se nachází dvě bytové jednotky s bal−
kony 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 kanalizace, obecní vodovod + vlastní studna,
topení – WAW + plynové etážové. K domu dále přiléhá prostorná zahra−
da, na které se nacházejí garáže, hospodářská stavení a stodola. Velmi
zajímavá nabídka ke klidnému bydlení či podnikání v dobré dostupnosti
do Plzně i Domažlic. Lze financovat hypotečním úvěrem, se kterým Vám
zdarma pomůžeme.
& 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

7

Nina Divíšková

Odešla legenda, jež byla ženou další legendy
Letošek je co do počtu od−
chodů známých osobností
bohatý. Bohužel! Ve věku 84
let zemřela herečka Nina Divíš−
ková. Nejenom „babička“ ze
seriálu Vyprávěj, ale celé řady
filmů, seriálů a pohádek.
A i když to možná mnozí netu−

ší, s jižními Čechami
byla skoro tři desítky
let velmi spjatá. Tato
legenda měla spolu
s další hereckou a di−
vadelní
legendou,
manželem Janem Ka−
čerem, nejprve chatu

Nina Divíšková

Chalupa v Bechyni

Nina Divíšková s manželem Janem Kačerem

8

ky, kdy byla v divadle i u filmu
hodně činná.
Její manžel režisér a herec
Jan Kačer vystudoval be−
chyňskou Keramickou školu a
k Bechyni tak měl blízko.
Poté, co Nina Divíšková
onemocněla Alzheimerovou
chorobou a byla více už doma
než na veřejnosti, se na cha−
lupu podívala už jen sporadic−
ky. S láskou a péčí se o ni
v rodinném domku na praž−
ském Slivenci staral manžel a
rodina. Tady i naposledy vy−
dechla.
Chalupu v Bechyni využívá
rodina, především dcery Adély
a její rodiny, herečky, která léta
strávila v Jihočeském divadle.

a později chalupu na Táborsku.
Často sem jezdili a trávili tu
mnoho času.
„Nejprve jsme měli chatu na
Liškách, pak jsme si pořídili
chaloupku přímo pod bechyň−
ským klášterem a tu máme do−
teď,“ říkala před lety v rozho−
voru s tím, že
chaloupka má je−
dinou vadu na
kráse. Jinak než
po schodech se
na ni nedá do−
stat.
Romantické
stavení stojí totiž
přímo uprostřed
legendárních be−
chyňských scho−
dů, a čím byli Ni−
na
Divíšková
s Janem Kače−
rem starší, tím
hůře se jim tam
dostávalo. Auto
museli nechat
nahoře,
nebo
dole, a jít pešky a
vše odnosit v ru−
Nina Divíškovou v seriálu „Vyprávěj“
kách.
„Je to takový trochu sport
„Bez paní Niny, krásně sar−
pro nás, ale zase je tu nádher− kastické, ale laskavé, to tady
ně a ten výhled na Lužnici. Je bude smutnější, i bez pana
to magické místo,“ říkávala he− Kačera. Oni zkrátka k Bechy−
rečka a potahovala dlouze ni tak nějak patřili,“ dodal je−
z cigarety. Popíjela vínko a den z občanů lázeňského
vzpomínala na mládí i další ro− městečka.
(pru)
Rozhled 7/2021

Rozhled 7/2021

9

Klášter Pivoň
Obec Pivoň (historicky též Pivoňka, ně−
mecky Stockau) je částí obce Mni−
chov a nachází se jihozápadně od Po−
běžovic, v údolí na úpatí Lysé hory
v Českém lese. Za vlády Přemysla Ota−
kara II., kolem roku 1262, zde byl zalo−
žen augustiniánský klášter, který exis−
toval až do jeho zrušení císařem Jose−
fem II. v roce 1787. V 19. století byla
klášterní budova přestavěna na zámek.
V polovině 20. století celý zámecký
komplex vyhořel. Zříceniny budov jsou
dnes chráněnou kulturní památkou.
Mniši původně žebravého a meditativní−
ho řádu obutých augustiniánů (Ordo
eremitarum sancti Augustini) přišli do
Pivoně z kláštera poblíž porýnského
města Wesel. V klášterních zahradách
pěstovali řadu do té doby málo rozšíře−
ných, anebo dokonce v Čechách nezná−
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mých rostlin. Jedna z řádu lomikame−
notvaré, čeleď paeoniaceae, vděčí Pivo−
ni za svůj český název. Správně, uhádli

následkem svých dlouhých pochůzek
souvisejících se střežením zemské hra−
nice trpěli různými neduhy, z nichž je
nejčastěji sužovala kuří oka. Zatímco
venkovský lid v té době po většinu roku
chodil bos, Chodové si v náročném les−
ním terénu Královského hvozdu chránili

jejich elegantní sandály od chodských
bagančat v mnohém dosti lišily. Jistou
úlevu všem přinášel právě pravidelně
aplikovaný pivoňkový olej.
Symetrický tvar obuvi v historii lidstva
přetrvával po několik tisíciletí. Rozlišo−
vat mezi pravou a levou botou se začalo

Na kuří oka nejčastěji trpí ženy s nevhodně zvolenými bota−
mi, se špatnou velikostí, nebo kvalitou zpracování a vyso−
kými podpatky. Dnes se již nemusí jen spoléhat na pivoňky,
vlaštovičník a rozchodník ostrý, ale v lékárně mají možnost
si vybrat z celé řady tyčinek a náplastí k jejich odstranění.
Při použití samotných bylinek buďte vždy opatrní. Vlašto−
vičník větší je velmi silná bylina používaná bylinkáři k mno−
ha účelům, ale má jedovaté účinky. Při utržení listu nebo
stonku z něj vytéká žluto−oranžové mléko, kterým se potíra−
jí bradavice pro jejich odstranění.
jste, jedná se o pivoňku lékařskou (Pae−
onia officinalis).
Zmínění pivoňští mniši přísně utajova−
nou technologií destilovali z květů pivo−
něk olej, o který byl zájem zvláště mezi
obyvateli chodských vesnic. Chodové

chodidla koženými střevíci. Ty byly po−
dle tehdejšího módního trendu velice
úzké a navíc jejich podešev měla sy−
metrický tvar. Nutno však podotknout,
že i obutí augustiniáni na tom nebyli s
tvorbou kuřích ok o moc lépe, i když se

až někdy v polovině devatenáctého sto−
letí, a to nemalou zásluhou lékaře Geor−
ga Hermanna von Meyer (1815–1892)
z Frankfurtu nad Mohanem. Ten v roce
1857 publikoval zásadní pojednání
„Proč bota tlačí“. Do té doby se obě bo−
ty zhotovovaly stejné a jejich tvar se
chodidlu přizpůsoboval postupně až je−
jich nošením. Nové boty se tedy musely
nejprve takzvaně rozšlápnout. U majet−
nějších občanů tento nepříjemný úkol
nezřídka připadl služebnictvu.
Aby Chodové předcházeli otlačeninám,
mazali si po vzoru augustiniánů na noc
nohy pivoňkovým olejem, což mělo za−
bránit ztvrdnutí kůže a následné tvorbě
kuřích ok. Časem převzali chodští lidoví
léčitelé od pivoňských mnichů jejich bo−
haté zkušenosti s jejich léčbou. Postup−
ně vyvinuli i řadu vlastních léčebných
metod, čímž pivoňky začaly ztrácet na
svém původním medicínském významu
a stávaly se spíše okrasnou květinou
nejen chodských zahrádek. Tak napří−
klad svého času pacienty nejvíce vyhle−
dávaná bába kořenářka Dorota Krejhlo−
vá z Trhanova doporučovala k odstraně−
ní kuřích ok používat tinkturu z vlašto−
vičníku většího (Chelidonium majus).
Podobné účinky prý má i cibulová mast
nebo obklady z čerstvých listů rozchod−
níku ostrého (Sedum acre). Popravdě
řečeno ještě jsem neměl příležitost to
osobně vyzkoušet.
Vladimír Strnad, Dubová Lhota 2021
Rozhled 7/2021

Tepelná čerpadla a teplá voda v letních měsících

Jestliže jste majiteli tepelného čer−
padla, které vytápí Váš dům a chce−
te dále investovat do úspory nákla−
dů za energie, určitě je vhodné po−
soudit možnost ohřevu teplé užit−
kové vody (TUV) s tepelným čer−
padlem.
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 letním období tepelné čerpadlo
spotřebuje čtyřikrát méně
elektrické energie než
elektrický boiler.
Nemůžeme však pro
ohřev TUV využít libovol−
ný kombinovaný ohřívač.
Důležitá 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. Jed−
ná se o nerezové ohříva−
Rozhled 7/2021

če konstrukce Tank
in Tank (nebo−li ná−
drž v nádrži).
Vnořený vlnov−
cový zásobník z ne−
rezové oceli je kon−
strukčně proveden
tak, že nedochází
k usazování vodního
kamene. Neztrácí se
proto s jeho použí−
váním instalovaný
výkon a účinnost.
Nerezová ocel a tec h nologie
pro ti usazování vodního kamene
jsou i důvodem proč
firma vystavuje na ten−
to výrobek doživotní
záruku.
Jaká tepelná čerpad−
la jsou vhodná k těmto
ohřívačům? Jsou to
především tepelná čer−
padla s regulovaným
výkonem. Dle velikosti
zásobníku a teploty
ohřívané vody se sa−
močinně upraví výkon
a tím i spotřeba tepel−
ného čerpadla.

Z těchto důvodů pro vytápění
a ohřev teplé vody nejvíce instalu−

jeme tepelná čerpadla FUJI,
PANASONIC nebo VIESSMANN.
U tepelných čerpadel systému
země−voda umíme nejlépe vyře−
šit vaše vytápění a ohřev teplé

vody výrobky od značky NIBE.
U technologie vzduch – voda díky
špičkovým technickým para me −
trům a přijatelné ceně doporu −
čujeme a nejvíce instalujeme mo−
dely nové generace tepelných čer−
padel PANASONIC T−CAP.
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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Výstava minerálů v Domě
dějin Holýšovska

hé světové války fungovala mu−
niční továrna Metallwerke Holle−
ischen, která vznikla na místě
bývalé sklárny a vyráběla letec−

Dům dějin Holýšovska při−
pravil ve spolupráci
s Michaelem a Annou
Plecitých výstavu
minerálů a zkame−
nělin. Výstavu mů−
žete navštívit od 1.
6. do 5. 9. 2021
v Domě dějin Holý−
šovska na náměstí
5. května 18. Na vý−
stavě si prohlédnete
celou řadu zajímavých
minerálů a zkameně−
lin. Pro děti je zde při−
praven doprovodný program
v podobě rýžování zlata a hle−
dání malých drahokamů.
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kou a protileteckou munici pro
německou armádu. Dozvíte se,
jak to bylo s holýšovským kon−
centračním táborem a jak probí−
halo osvobození Holýšova, o kte−
ré se zasloužili i příslušníci 17.
střeleckého praporu z Belgie.
Moc se těšíme na vaši návštěvu.
Josef Hais, Dům
dějin Holýšovska

Kromě letní výstavy mine−
rálů si můžete v Do−
mě dějin Holýšov−
ska prohlédnou
i stálou expozici,
která je věnová−
na historii Holý−
šova. Seznámí−
te se zde se
starší historií Ho−
lýšova, především
s každodenním ži−
votem v Holýšově
a historií sklárny,
kterou v Holýšově
založila rodina Zieglerů. Největší
část expozice je věnována druhé
světové válce. Zjistíte, jak za dru−
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Příští číslo Rozhledu
vychází 4. srpna 2021

Poklady z půdy
Pozvánka na výstavu do Velkého Boru
Ve Velkém Boru se stalo tradicí pořá−
dání výstav s různým zaměřením, a to
2x ročně. V loňském podzimu byla ta−
to zavedená zvyklost pře−
rušena během pande−
mických opatření.
Letošní, poměrně dobré
situace, využili pořadatelé
k zorganizování výstavy
s názvem „Poklady z pů−
dy“. Ta byla ve výstavní sí−
ni „U Trčků“ v budově
Obecního úřadu ve Velkém Boru zahá−
jena v pátek 25.června. Návštěvníci si
na ní mohou prohlédnout různorodé ex−
ponáty. K vidění jsou staré zvonce, rol−
ničky, vybavení domácnosti, domácí
zábavné kalendáře, staré výtisky novin
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a další. V části expozice jsou k vidění
nástěnné kalendáře se snímky s tématy
Šumava, myslivost, zahrada, krásy na−
ší vlasti. Místo se našlo
i pro hasiče, kteří právě le−
tos oslavují 130.výročí za−
ložení jejich sboru. Toto vše
doplňuje soubor obrazů pa−
na Jana Majera z Předslavi.
Výstava bude přístupná do
pátku 23. července, v pra−
covní dny od 7.00 h do
15.00 h. Navštívit ji můžete také o ví−
kendech a svátcích po domluvě v kan−
celáři OÚ nebo telefonicky na číslech
376 514 378 a 724 232 262.
Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu.
Václav Drha
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Regiony začínajících podnikatelů Česko
a Bavorsko se prezentují sebevědomě
Startup ByCzePS FRG
FREYUNG. Přeshraniční inkubátor
GreG ve Freyungu, Evropský region
Dunaj−Vltava a regionální manage−
ment okresu Freyung−Grafenau se
tímto formátem akce trefily do čer−
ného: na prvním STARTUP ByCzePs
FRG se setkalo kolem 100 účastníků
z České republiky a Bavorska, aby
virtuálně poznali startupovou scénu
v sousední zemi, zjistili informace
o možnostech financování a podpory
a našli nová kontaktní místa pro
přeshraniční nápady. Navzdory let−
ním teplotám přilákala odpolední ak−
ce začínající podnikatele, firmy a in−
stituce od Landshutu po Brno.
Vzbudit nadšení pro založení společ−
nosti, podpořit aktivity začínajících
podnikatelů a podpořit přeshraniční
projekty, to byly cíle mezinárodního
formátu, který byl v českém, němec−
kém a anglickém jazyce. Cílem par−
tnerů bylo ukázat zejména na finanční
Rozhled 7/2021

podporu při zakládání nových společ−
ností. Za Bavorsko představily Bay−
StartUP a Invest in Bavaria společně
program OIS EASY a ekvivalentně
CzechInvest poukázal na možnosti
v České republice. Prof. Dr. Wolfgang
Dorner, vedoucí Technologického
kampusu THD ve Freyungu, interaktiv−
ně moderoval příběhy úspěchu dvou
firem s „česko−německou duší“. Spo−
lečnosti Pricefx a Neuron Soundware
ukázaly učastníkům, jak cenné mohou
být impulzy z obou zemí pro vývoj
úspěšného produktu a pro trvalé za−
kotvení na trhu.
Organizátoři připravili akci tak, aby
byla poučná a inspirativní. STARTUP
ByCzePS ukazuje, jak blízko máme
k našim sousedům a kolik toho ještě
můžeme objevit v místní startupové
scéně a tržním potenciálu.
„Pro nás jako inkubátor bylo velkou
zkušeností vidět, jak velký je zájem o

přeshraniční výměnu a jak rychle se
na této digitální platformě objevily zají−
mavé synergie mezi různými startu−
povými nápady a projekty,“ shrnuje
Stephanie Fichtl, jednatelka GreG
FRG.
Ing. Jaroslava Pongratz, manažerka
kontaktních sítí Bavorsko−Čechy v Ev−
ropském regionu Dunaj−Vltava, se na
akci také dívá s nadšením: „Je půso−
bivé sledovat, kolik nových česko−ba−
vorských kontaktů bylo navázáno již
během akce, a to i přes to, že se jed−
nalo o online formát. Záměrně jsme
pro tuto akci připravili dva programo−
vé body s networkingem, aby začína−
jící podnikatelé a obecně všichni zá−
jemci o startupovou scénu, měli příle−
žitost zapojit se do užší přeshraniční
výměny a ukázalo se, že to bylo
správné rozhodnutí.“
Druhý ročník akce je naplánován
na 23. června 2022.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Ing. et Ing. Jaroslava
Pongratz, MBA
Manažerka kontaktních sítí
Bavorsko – Čechy
Evropský region Dunaj−Vltava
Kolpingstraße 1
D−94078 Freyung
Tel.: +49−170−8118194
j.pongratz@
euregio−bayern.de
15

„Učitelé měli hezké zakončení školního roku
s žáky v podobě odborných exkurzí a školních výletů.
Vše zaměřili na posílení třídních kolektivů a navázání pozitivních vazeb mezi žáky,“
říká ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková
Po nelehkém období pandemie, kdy
se žáci učili z domova a nemohli se
potkávat se svými kamarády, se o to
více těšili na společné aktivity. Na
konci školního roku jsme věnovali
velkou pozornost posílení třídních
kolektivů. Třídní učitelé zajišťovali
školní výlety do okolí Domažlic nebo
Stodu, učitelé odborných předmětů
využili uzavřené klasifikace k odbor−
ným exkurzím.
Cílem všech těchto aktivit bylo
posílení vzájemných vztahů
mezi žáky, rozvoj týmové prá−
ce, vzájemné spolupráce, přá−
telství a tolerance.
Žáci oboru mechanik seřizo−
vač ve firmě VANEP s.r.o. –
Brusírna válců v Domažlicích
viděli výrobu pístů a vložek do
válců od odlití polotovaru až po
přesnou výrobu pístů, jejich se−
stavení a seřízení pro funkci na
klikovém hřídeli. Ve firmě Kdy−
nium ve Kdyni se seznámili se
sériovou výrobou přesných od−
litků a jejich obrobením na CNC
strojích. Viděli výrobu vosko−
vých modelů a vrcholem podí−
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vané bylo odlévání ocelových odlitků
gravitační i sklopnou metodou. Žáci
dostali nabídku k uplatnění na obráběcí
dílně po maturitě.
Odborné exkurze po pivním zařízení,
která navazuje na teoretickou výuku
stolničení, se účastní žáci 2. ročníku
oboru kuchař – číšník. Seznámili se
s pivním zařízením domažlických re−
staurací Pod Branou a Pivnice Domaž−

lice. Viděli tradiční pivní sklep Pod Bra−
nou i nejmodernější zařízení v Domaž−
lické Pivnici. Poté následoval pěší pře−
sun na Babylon, kde nás majitelka ho−
telu Bohmann paní Hrubá provedla je−
ho zázemím, zhlédli jsme restauraci,
kuchyni, hotelové pokoje i nejnovější
welnes zařízení.
Žáci oborů kuchař−číšník a kadeřník
zažili zábavnou exkurzi do přírodního

parku Zelenov, který se nachází neda−
leko Domažlic. Cílem procházky bylo
poznat nejen Zelenovské rybníky, ale
díky naučné stezce se dozvědět
i spoustu zajímavostí z přírody okolí
Domažlic. Vzhledem k tomu, že tato
generace dětí vyrůstala již v době roz−
machu digitálních technologií, dostali
žáci od učitelů připravenou stopovací
hru, ve které se museli orientovat jen
podle mapy a turistických značek.
Vzhledem k tomu, že více než půl ro−
ku probíhala distanční výuka, tak žáci
1. ročníku oboru mechanik se−
řizovač a kosmetička vyrazili na
dvoudenní výlet na Sycherák.
Byl věnovaný převážně skupi−
novým hrám, spolupráci a bu−
dování kolektivu, který se velice
těžko vytvářel přes webové ka−
mery a obrazovky. Při večerním
táboráku opékali vuřty, zpívali
písničky, povídali si a vyprávěli
různé historky, kterým se spo−
lečně smáli. Celý výlet byli
všichni pospolu a moc si to uží−
vali, protože v době distanční
výuky se vídali jen na obrazov−
kách.
Žáci 3. ročníku oboru mecha−
nik seřizovač s třídním učite−
lem Mgr. Hruškou a Ing. 4
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4 Veselým podnikli zajímavý a
úspěšný výlet do Českého Krumlova.
Například si prohlédli historickou část
města, zámek a zavítali na exkurzi do
grafitového dolu.

mí, a na závěr přidali i několik tajem−
ných příběhů o zdejších strašidlech.
Populární se stal školní výlet RAFTY –
Otava 2021. Z Domažlic do Sušice vla−
kem, zde zapůjčení lodí, odborná in−

Zelenovské rybníky
Cílem výletu „Za historií města Do−
mažlice“ bylo seznámit žáky 2. roční−
ku oboru kuchař−číšník blíže s Do−
mažlicemi a jejich historií a poznat
město, ve kterém žáci studují, zase
trochu jinak. Vrcholem putování po
chodské metropoli byla návštěva mís−
tního historického podzemí. Autoři fa−
cebookových stránek Domažlický dě−
jepis provedli žáky podzemními chod−
bami, vyprávěli o dějinách města, ob−
jasnili, jak probíhá rozšiřování podze−
Rozhled 7/2021

struktáž a lodí po Otavě plout do Horaž−
ďovic – do cíle naší plavby. Tam jsme
dorazili mírně vyčerpaní a přiměřeně
opálení. Zpáteční cesta vlakem spíše
připomínala návrat unavených, pospá−
vajících válečných veteránů z těžké bit−
vy. Jsme však bohatší o řadu zkušenos−
tí, a to kromě vlastní techniky plavby,
především o nutnosti spolupráce v ko−
lektivu, jímž posádka lodi bezesporu je.
Ředitelka SOU v Domažlicích
a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková
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REALITNÍ
PORADNA
Může mě pronajímatel vyhodit do
týdne? Nájem platíme a vadím
sousedovi. Je bohatý a myslí si,
že může vše. Koupil si vedle dům
a vše mu vadí. Majitelka to ne−
chce poslouchat, proto chce,
abych se odstěhoval. Mám něja−
ká práva? Děkuji za odpověď.
Mam se odstěhovat. 3.6.
Dobrý den, rozhodně nemůže.
V případě, že se jedná o smlouvu
na dobu určitou, je možné smlou−
vu před uplynutím doby vypovědět
pouze ze zákonem stanovených
důvodů. Konkrétně toto stanovuje
§ 2288 občanského zákona v plat−
ném znění:
(1) Pronajímatel může vypovědět
nájem na dobu určitou nebo
neurčitou v tříměsíční výpověd−
ní době,
a) poruší−li nájemce hrubě
svou povinnost vyplývající
z nájmu,
b) je−li nájemce odsouzen pro
úmyslný trestný čin spácha−
ný na pronajímateli nebo čle−
nu jeho domácnosti nebo na
osobě, která bydlí v domě,
kde je nájemcův byt, nebo
proti cizímu majetku, který
se v tomto domě nachází,
c) má−li být byt vyklizen, prot−
ože je z důvodu veřejného
zájmu potřebné s bytem ne−
bo domem, ve kterém se byt
nachází, naložit tak, že byt
nebude možné vůbec užívat,
nebo
d) je−li tu jiný obdobně závažný
důvod pro vypovězení ná−
jmu.
(2) Pronajímatel může vypovědět
nájem na dobu neurčitou v tří−
měsíční výpovědní době i v pří−
padě, že
a) má být byt užíván pronají−
matelem, nebo jeho manže−
lem, který hodlá opustit ro−
dinnou domácnost a byl po−
dán návrh na rozvod man−
želství, nebo manželství bylo
již rozvedeno,
b) potřebuje pronajímatel byt
pro svého příbuzného nebo
pro příbuzného svého man−
žela v přímé linii nebo ve
vedlejší linii v druhém stupni.
Mimo uvedené může pronajíma−
tel vypovědět smlouvu bez vý−
povědní lhůty, poruší−li nájemce
svou povinnost vyplývající ze
smlouvy zvlášť závažným způso−
bem (§ 2291 odst. 1).
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil

Ro(c)k 2021 na Staré poště
v Klenčí pod Čerchovem
Pomalu se vracíme k normálu
a tak se v pátek 30. července
v podvečer, jako v loňském ro−
ce, rozezní areál Staré pošty
v Klenčí pod Čerchovem hud−
bou, jejíž interpreti mají co do
činění s Klenčím. Představí se
skupiny Nora, Zrcadla a na zá−
věr Mastnej flek.
Tuto příjemnou akci letos obo−
hatíme o vystoupení košické
skupiny The Backwards (The
Beatles revival). Kapela je jed−
ním z nejlepšíbch Beatles revi−
valů na světě, o čemž svědčí
i dvojnásobné vítězství na pre−
stižním Beatlefestu v New Yorku
v letech 1998 a 2003.
Působivá
hudebně−vizuální
show potěší každého beatlema−
niaka – průřez tvorbou slavných
„Brouků“ od nesmělých koncer−
tních začátků až po období stu−
diových úspěchů posledních let
tvorby.
Akci zahájí v 18.30 hodin sku−
pina Nora, ve 20 hodin se
představí The Beatles revival, v
21.30 hodin Zrcadla a závěr
večera bude patřit Mastnýmu
fleku.
Bližší informace na tel.:
607 178 100.

Realitní poradnu sponzoruje
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i s dudáckou muzi−
kou Vaška „Fajťá−
ka“ Kupilíka (* 26.
6. 1946, † 24. 8.
2001). S Mrákov−
ským souborem jsem natočil ně−
kolik písní do Českého rozhlasu,
ať už jako sólista, nebo v duu
s Jirkou Feilem, nebo Karlem
Maříkem. Pak mně učarovala de−
chovka. Vzpomínám na HÁJEN−
KU Miroslava Palečka, DUPAL−
KU Michala Jansy, se kterejma
jsem natáčel na CD nosiče a ob−
čas zaskakoval jako zpěvák, ne−
bo bubeník. Od r. 2000 s DOMA−
ŽLIČANKOU Jana Mlezivy, nejpr−
ve na bubny a pak jsme zpívali
s Evou Dŕímalovou. Mám radost,
že jsem se s muzikou podíval do
mnoha zemí v celé Evropě, dále
např. do Japonska, Brazílie, Je−
menu, USA, atd. Muzika zůstala
koníčkem i oběma synům Jirkovi
a Honzovi. Teď kromě dechovky
se vždycky těším na naše van−
drování s duem PLZEŇŠTÍ PEPÍ−
CÍ, kdy jsme nedávno dostali na−
bídku dělat radost na obrazov−
kách TV ŠLÁGR.
Abych to nějak dnes shrnul a ze
srdce pogratuloval a popřál ti že−
lezné zdraví, štěstí a hlavně do−
bré lidi kolem sebe, samozřejmě
jako mnoho dalších tvých kama−
rádů, ctitelů a obdivovatelů, rád
vzpomenu ještě jednu příhodu ze
Spáňova, konkrétně z masopus−
tu v r. 2004, kde jsem mj. také byl.
Naše země tehdy vstupovala do
EU. Spáňováci postavili na taže−
ný podvalník funkční udírnu, při−
pravili zásoby nejrůznějších po−
chutin a symbolicky vztyčili vedle
udírny transparent: „CO NESEŽE−
REME MY, SEŽERE EVROPSKÁ
ÚNIE! BULI SME A BUREM!“
Milý oslavenče, zachovej ti Hos−
podine, i tvým milým a blízkým
vždycky dobrou náladu! Je jí
dnes jako šafránu.
S muzikantskou úctou
Josef Pospíšil.

Pětašedesátník Pepík „Dvorák“
Kupilík ze Spáňova
Když tohle jméno vyslovíte na
Chodsku, bude určitě málo li−
dí, kteří by neznali oblíbeného
zpěváka a muzikanta s neutu−
chajícím humorem. Jeho cha−
risma je okouzlující. Pro mě je
Pepa Kupilík kamarád, o ja−
kých se mluví s úctou!
Narodil se 20. června 1956 ve
Spáňově na Dolním Chodsku a
jak říká, vůbec si na ten den ne−
pamatuje. Také tvrdí, že člověk,
když chce něco dokázat, musí
využívat každý den všech dvacet
pět hodin. Pozastavuji se a opa−
kuji jakých pětadvacet hodin?
„Jo, já nevobědvám, a tak mám
hodinu navíc.“ vysvětluje. Znám
ho dobře už hodně let a tak vím,
o čem mluví. Je neuvěřitelné, co
všechno zvládá. Ale největším je−
ho koníčkem je muzika a kouzel−
ný chodský folklor. Naučil mě to−
lik krásných písniček, dokonce
i ty „košilaté“, provedl mě křížem
krážem Chodskem, nevynechali
jsme žádné Chodské Vavřinecké
slavnosti, masopusty a další
Když gratuluji muzikantovi,
řekl jsem si, že se zeptám, kdy
a kdo ho k muzice přivedl?
Bylo to brzy. Moje maminka Ma−
rie se narodila v Tlumačově a my,
jako rodina, jsme tam jezdili za
babičkou a dědou každou neděli
na návštěvu autem. Po cestě se
vždycky krásně zpívalo, jak si vy−
bavuji. Vím, že s bráchou Jirkou
jsme si dokázali měnit hlasy, a tak
v budoucnu zpívat první a hned
chytit druhý hlas nebyl žádný pro−
blém. Ve 13 letech jsem se začal
učit taky na heligonku. Když jsme
s bráchou a s mámou chodívali

hrát a zpívat na různý svátky a na−
rozeniny, naučil jsem se spoustu
krásnejch lidových písniček.
A jak to bylo s učením na hous−
le? (smích)
To bylo v šestý třídě ZDŠ. Naši mě
dali učit ke Standovi Tomalovi
z Domažlic. To víš, že mě to neba−

pane učiteli, na ty housle
de? Ten se nestačil divit
a tak, když táta přišel do−
mů, hned na mě. Jakpa
hraješ na ty housle? Já
zase říkám. Jóó, dobrý. A táta, jó,
dobrý, ty lumpe, mluvil jsem s pa−
nem učitelem Tomalou. A tak
jsem dostal pořádnejch pár facek
a začal sem znovu. Ale po čase
táta uznal, že to u mě nemá ce−
nu… Na střední škole jsem hrál

Zleva: Novopečený pětašedesátník Josef „Dvorák“ Kupilík s autorem článku
známým muzikantem, moderátorem rozhlasových a televizních hudebních
pořadů Josefem Pospíšilem. Společně tvoří Harmonikové duo Plzeňští Pepíci
a rozdávají radost, dobrou náladu, legraci. pohodu a úsměvy všude tam, kde
vystupují.
vilo. Tenkrát se platilo školný 25 v country kapele FORMANI na
Kč za měsíc. Vyfasoval jsem na kontrabas, na který jsem se naučil
začátku měsíce vod rodičů pení− doma. Vzpomínám na krásné pře−
ze, založil je do žákovský knížky a hlídky PORTA v Kraslicích.
potuloval jsem se po Domažli− Velkou muzikantkou kapitolu
cích, místo abych šel spořádaně v tvém životě sehrál Chodský
do houslí. Když se doma ptali, jak národopisný soubor Mrákov
mi to jde, říkal jsem dycky. Jóó, a potom dechovky.
dobrý. Po čase se táta potkal se Do národopisného souboru
Standou Tomalou a zeptal se. Co− v Mrákově jsem začal chodit už
pa ten náš Pepík? Jakpa mu to, na střední škole. Hrál jsem
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ZLATÁ HOREČKA
Výkup zlata a stříbra
je nejlepší ve Zlaté Bance.
Mnoho z nás většinou ani netu−
ší, jaké poklady máme doma. Ať
už se jedná o staré, poškozené
či polámané šperky, staré min−
ce, zlaté zubní korunky, stříbrné
příbo ry či z módy vyšlé
šperky. Výkup drahých
kovů je v současné době
nejrychlejší a nejjedno−
dušší způsob, jak své pe−
ní ze znovu zhodnotit.
Aktuální cena zlata se na
Londýnské burze pohybu−
je okolo 38 000,− Kč za
unci. V souladu s kurzem
české koruny cena zlata
od začátku roku 2021
mírně klesla, ale nyní opět
vystoupala na rekordní

úroveň a naši zákazníci dostá−
vají za své zlato nejvíc v historii.
„Své zlaté či stříbrné šperky
může te snadno proměnit i na
částky značně přesahující Vaše
očekávání,“ sděluje manager
Zlaté Banky, který konstatuje
stále stoupající počet zákazníků.
Paní Poláková se rozhodla
navštívit Zlatou Banku v Plzni

a informovat se o výkupních
cenách. „Měla jsem několik sta−
rých řetízků, prsten, náušnice
po prarodičích a jednu stříbrnou
minci a rozhodla jsem se je

prodat. Zaujala mě po−
bočka Zlaté investiční
banky, která nabízí dlou−
hodobě vysoké ceny za
výkup. S jednáním perso−
nálu jsem byla velice spokojená
a mile mě překvapila i vypla −
cená hotovost, a to přes 9 tisíc
korun,“ pochvaluje si.
O skvělých výkupních cenách
je možné se přijít nezávazně pře−
svědčit. Obslouží Vás příjemný
personál, diskrétní prostředí při
výkupu drahých kovů je samo−
zřejmostí.

Náměstí Republiky č. 4/3, Plzeň I.
– (vpravo od staré radnice)
Otvírací doba:

Po – Pá: 09:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Tel.: +420 374 446 552
www.zlatabanka.com
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM.
Rozhled 7/2021
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

Je třeba se radovat z toho, co máme,
ne truchlit proto, co nemáme či nemůžeme mít
Je těžká doba a skeptici říkají, že líp
už bylo. Podle mne to není pravda, ale
protože přibývá duševních poruch,
agrese a jiných problémů, musím při−
pomenout pár bodů z mého článku asi
před rokem.
Na Španělskou chřipku
zemřelo asi sto milionů
lidí. Probíhala přibliž−
ně 2 roky a to v le−
tech 1918–1920.
Úmrtnost pande−
mie se udává mezi
50 až 100 miliony
lidí.
Ebola také nebyla
zanedbatelnou infekcí.
Virus se poprvé objevil
v roce 1976 a od té doby
různé kmeny viru ebola způsobují
epidemie s mírou úmrtnosti dosahující
50–90 %. Dodnes se nezjistilo, odkud
virus ebola pochází a kde vznikl.
Odborníci na závislosti upozorňují, že
rizikově v České republice pije až 1,5
milionu lidí, z toho 600 tisíc každý den.
V minulém roce zemřelo 112 920 oby−
vatel Česka. Více než polovina z nich

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600,
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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zemřela v důsledku onemocnění srdce
(32 %), nebo zhoubného nádoru
(25 %). Trojici nejčastějších příčin úmrtí
uzavírají cévní nemoci mozku s podílem
7 % na všech úmrtích. Každých 20 mi−
nut zemře jeden člověk na ra−
kovinu.
30 % populace v Če−
sku má nějakou for−
mu astmatu. Dis−
pozice
získává
i plod po matce,
která kouří.
Mezinárodní dia−
betologické fede−
race (IDF) upozor−
ňují, že na následky
diabetu zemře každých
osm vteřin jeden člověk a
odhadují, že v roce 2045 bude na
světě téměř 630 milionů nemocných
cukrovkou.
Zatímco loni trpělo v České republice
Alzheimerovou chorobou 167 tisíc oby−
vatel (ve světě 50 milionů!), v roce
2050 to může být více než dvojnáso−
bek, odhadují odborníci. A tak by se da−
lo pokračovat.
Nyní jde o podobnou krizi, jako byla od
r. 2008, ale tehdy šlo o finanční celo−
světovou krizi. Rozdíl je v tom, že tehdy
šlo „jen“ o peníze, nyní jde o „nezná−
mou infekci“. A ze všeho neznámého
má většina lidí strach. Ale je mi divné,
že lidé, kteří mají strach z pandemie,
nemají strach z pár výše vybraných
problémů. Vždyť příčina rakoviny, cuk−
rovky, Alzheimerovy čí Parkinsonovy
choroby také nejsou známy. Připadá mi

to, že jsme si na to zvykli a většina lidí
bere výše uvedené zdravotní problémy
jen jako civilizační choroby.
Nikdo neví, o co jde, a co bude dál,
stejně jako u civilizačních chorob. Ale
to přece neznamená, že tím skončil ži−
vot. Ten poběží dál.

Mám opět jeden
osvědčený test:
Tvrdím, že „všechno máme v hlavě“.
A pokud nedám dotaz (test) na nevě−
domé úrovni, nejsme schopni (ochot−
ni) si pravdu přiznat. Proto doporučuji
myslet pozitivně, protože mnoho lidí
dokáže myšlenky zhmotňovat.

TEST:
Jaké vás napadne písmeno:
A, B, nebo C?
Výsledek testu najdete na konci
článku.
Zarazila mě zpráva ze 14. 6. 2021
v TV, že se lidé bouří proti distanční
(hybridní) výuce proto, že by to děti
nezvládly. Podle psychologů je to
proto, že nejsou děti vedeny k samo−
statnosti. Nechápu, proč se lidé brání
tomu, aby byli se svými dětmi a učili je
samostatnosti. Podle mne je to proto,
že většina dětí není „vedlejším produk−
tem dobrého vztahu z lásky“, jak by to
podle mě mělo být. Pokud má mnoho
lidí své děti jen pro uspokojení pudu (u
žen pud mateřský, u mužů pud zacho−
vání rodu), pak se nedivme této situa−
ci. Ale je možné celou situaci brát jako
osud právě proto, abychom se zasta−

vili, zhodnotili, co a proč jsme dělali,
napravili chyby, dohonili, co jsme za−
meškali.
Z celé situace je vidno, že se mnozí
rodiče chtějí vyhnout své povinnosti
děti vychovávat, chtějí své povinnosti
„přehodit na školy“. Ale škola má učit,
ne vychovávat. Mnoho rodičů nechce
dělat dětem zázemí a připravovat je na
život. Ve své knize S kým a kde žít
jsem napsal, že výchova dětí by se
měla učit ve školách.
Nikdo neví, kdy tato situace skončí.
Všichni už vědí, že vir se chová nevy−
zpytatelně, ale bohužel, lidé také. Málo
kdo dodržuje stanovená pravidla a ne−
musí to být jen pravidla určená politiky,
odborníky. Existuje přece pud sebezá−
chovy. Kdo jej nemá porušený, ten by
se měl strachovat o život svůj a svých
blízkých.
Je třeba se v této době obzvláště vě−
novat sobě, své rodině, svým blízkým.
Intenzivněji se zajímat o nové věci, ví−
ce sportovat, více tvořit. Je třeba se
radovat z toho, co máme, ne truchlit
proto, co nemáme či nemůžeme mít.
Každý je strůjcem svého štěstí.
Hodně štěstí přeji všem.
Stanislav Brázda

VÝSLEDEK TESTU:
A = máte porušený pud sebezá−
chovy.
B = je to důvod k zamyšlení.
C = nemáte porušený pud sebe−
záchovy.
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My Swieteláci
HLEDÁME.

Staň se
jedním
z nás!

SWIETELSKY je vedoucím stavebním podnikem ve střední a východní
Evropě. Díky výkonu přes 11 000 pracovníků dosahujeme obratu více než
3 miliardy EUR. Potřebujeme posílit naše řady a hledáme:

STAVEBNÍ DĚLNÍK,
POMOCNÝ STAVEBNÍ DĚLNÍK
Místo výkonu práce: Plzeňský kraj . Nástup: ihned
POŽADUJEME
- manuální zručnost
- praxe výhodou
- spolehlivost a pracovitost
- řidičský průkaz sk. B
- týmová práce, ochota učit se novým - strojní průkaz výhodou
věcem
NABÍZÍME
- stabilní zaměstnání,
práce na stavbách v regionu
- svoz zaměstnanců do místa výkonu
práce
- možnost profesního růstu
a odborného vzdělávání

- dobré mzdové ohodnocení ve vazbě
na zkušenosti a odvedenou práci
- měsíční prémie, zaměstnanecké
beneﬁty

ŽÁDOSTI ADRESUJTE:
Daniela Horníčková
M: +420 724 572 253
d.hornickova@swietelsky.cz

JAKO
RODINA

my-swietelaci.cz

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

Ptáte se..

část nemovitosti, kdo bude hra−
dit náklady spojené s provozem
a podobně.

Daně se neplatí

OTÁZKA: Jak postupovat při
darování nemovitosti dětem?
ODPOVĚĎ:
Máte dům, v němž bydlíte a
chcete ho darovat dětem či
vnoučatům? Není nic jednoduš−
šího, pokud se darování nemovi−
tosti odehrává mezi příbuznými.

Proces darování nemovitosti
Veškeré zařizování se dá zvlád−
nout během několika dnů. Ale
před tím je třeba, aby si dárce
dobře rozmyslel, komu a za ja−
kých podmínek chce nemovitost
darovat. Častým případem je, že
v nemovitosti bydlí majitel – tj.
dárce, a jeho dospělý potomek
s rodinou.

Jak tedy na to a co vše do
darovací smlouvy uvést
Darovací smlouva musí být pí−
semná. Je v ní třeba uvést po−
drobný popis darované nemovi−
Rozhled 7/2021

tosti. Nezřídka se stává, že se při
převodu zapomene například na
garáž nebo podíl na souvisejí−
cích pozemcích a návrh na
vklad do katastru může být za−
mítnut.

Věcné břemeno – služebnost
Obdarovaný bude moci naklá−
dat s majetkem, který mu byl da−
rován, dle svého uvážení. Pokud
chce dárce v nemovitosti dále
bydlet, je třeba v darovací
smlouvě sjednat věcné břeme−
no, tzv. služebnost. Podmínky je
dobré sjednat co nejpřesněji.
Zvláště kdo bude využívat jakou

movitost je v podstatně horším
stavu, než bylo původně zjiště−
no, a náklady, které by musel vy−
naložit na jeho rekonstrukci,
jsou pro něj neúměrné. I dárce
může žádat o vrácení daru nebo
zaplacení jeho obvyklé ceny.
Jde o takzvané odvolání daru
pro nevděk. Za nevděk se pova−
žuje, ublíží−li obdarovaný dárci
úmyslně, nebo z hrubé nedba−
losti. Vrácení daru může dárce
žádat také tehdy, když se dosta−
ne do hmotné nouze. Obdaro−
vaný buď dárci vrátí dar, uhradí
mu jeho obvyklou cenu, nebo
mu bude poskytovat prostředky
na výživu.

Darovací daň se nyní skrývá
pod pojmem ostatní příjmy v zá−
koně č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmu. V případě darování ne−
movitosti neplatí daň příbuzní
v hlavní i vedlejší linii a osoby,
které žijí s dárcem ve společné
domácnosti déle než rok. Avšak
pokud
má
dar
hodnotu
5.000.000 Kč a
více, vzniká ob−
darovanému po−
vinnost oznámit
správci daně vý−
ši příjmu, popis
Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
okolností nabytí
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
a datum, kdy pří−
Karel Müller – tel.: 602 145 068
jem vznikl.
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250

Vrácení daru
Obdarovaný
může dar vrátit.
Děje se tak v pří−
padě, že napří−
klad zjistí, že ne−

e−mail: klatovy@muller−reality.cz
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
tel.: 376 528 626
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
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„Přijďte si k nám natrhat čerstvé
jahody z naší plantáže,“
nepřijímáme takové objednávky, kdy
nám zákazník sdělí, že si pro natrhané
jahody přijede za dva, tři či více
dnů. Rezervace platí na
ten daný den, kdy nám
zavolá. K samosběru
l Musejí mít zá−
mám ještě jednu zají−
jemci o samosběr
mavou informaci.
vlastní nádoby?
Probíhá také sa−
Nemusejí. Nádo−
Obsahuji hodně minerálů –
mosběr hrachu
by na samosběr
bor, draslík, molybden, fluor fos−
cukrového ji−
si
mohou
for, hořčík síru, zinek, mangan,
nak řečeno lu−
u nás zakoupit.
vápník a další. Zinek a mangan
sek. I ty si mo−
Zájemcům
jsou prospěšné pro tvorbu krve,
hou
u nás zákaz−
o samosběr vy−
podporují nervovou činnost a
níci natrhat.
členíme vlastní
příznivě ovlivňují sexuální
úsek, kde ještě ne−
l Je nějaká opti−
výkonnost. Draslík pod−
bylo trháno. Nemu−
mální doba samo−
poruje odvodňování,
detoxikaci orga−
sejí mít žádné obavy
sběru?
nismu a upra−
z toho, že budou po ně−
Lidé mohou přijít kdy−
vuje krevní
kom paběrkovat. Mají při−
koliv během dne. Natrhat
tlak.
dělený neotrhaný řádek.
si může každý libovolné
množství. Na samosběr se
l Kdo netouží po samosbě−
nemusí nikdo objednávat. Po−
ru?
kud je dostatek zralých jahod,
Ten si může přímo v Jahodárně kou−
pit už natrhané jahody. Doporučuji za− jsme tady každý den za každého poča−
volat ráno a domluvit si čas, kdy si ja− sí od 8:00 do 18:00 hodin včetně so−
hody ten den vyzvednu. Nemůžeme boty a neděle. Jinak sledujte naše we−
totiž zaručit, že vždy budeme mít do− bové stránky nebo facebook, kde jsou
statek natrhaných jahod k volnému aktuální informace, případně zavolejte.
(red)
prodeji. Jinak bych rád připomněl, že

zve všechny příznivce tohoto královského ovoce
majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk.
Pro ty, kteří se na trhání jahod chysta−
jí poprvé, jen upřesníme. Jahodárna
pana Bonka je na konci Klatov hned
vedle kruhového objezdu, z kterého
můžete vyjet směrem na Dolany,
Staňkov a Domažlice. Problém s par−
kováním mít nebudete. Místo vždy
najdete.
Červené plody mají nádher−
nou barvu, skvěle voní
i chutnají, a navíc jsou super
zdravé. Obsahují spoustu vi−
tamínů, které podporují naši
imunitu, což je v současné
době velmi potřebné. Geniál−
ní jahody mají minimum ka−
lorií a zvyšují chuť na sex.

slušná. Vše rozhoduje počasí. Pro ja−
hody je ideální teplota kolem 20 °C.
l Kromě Jahodárny v Klatovech
prodáváte jahody i na jiných mís−
tech, například u marketů ve stán−
cích, kamenných obchodech?
Pouze a jen tady v klatovské Jahodár−

Natrhané jahody z plantáže jsou při−
pravené k volnému prodeji.

Jahodová sezóna běží naplno, a to byl
také hlavní důvod, proč jsme se setkali
s majitelem Jahodárny Pavlem Bonkem.
l I přes zpoždění lze říci, že letošní
úroda jahod je dobrá?
Jahody pěstujeme na ploše necelých 7
hektarů a musím se přiznat, že obavy
z letošní úrody jsem měl. Ale nakonec
vše dobře dopadlo a úroda je velmi
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ně dostanou zákazníci naše jahody.
Nikde jinde. Když si k nám přijedou
pro jahody, mohou si ještě vybrat sa−
zenice jahodníků, maliníků nebo ka−
nadských borůvek. Ochotně a rádi
každému poradíme.
l Mluvíme spolu přímo na Jahodár−
ně a jak vidím, jsou zde ještě kaluže
vody. Předpokládám, že samosběr
v kalužích nefunguje.
To se hrozně mýlíte. Jahody se trha−
jí za každého počasí. Už několik let
za sebou pěstujeme jahody na po−
měrně silné slámové podestýlce.
Má to několik důvodů. Například na−
trhané jahody jsou vždy čisté. Na
samosběr k nám chodí lidé i v dešti.
Právě díky slámové podestýlce se
v záhonech nebrodí v blátě a trhají
naprosto čisté jahody. Bez slámy to
nejde.

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Dolany, Staňkov. Na kru−
hovém objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mos−
tem odbočíte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.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 7/2021
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PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokát
JUDr. Miroslav Mlčák

Nedávno mi přišel dopis od jedné obchodní společnosti. V něm mně
oznámila, že je vlastníkem vodovodního přivaděče pitné vody vybudo−
vaného již v roce 1984, který se nachází z části i na mém pozemku.
Chci zdůraznit, že o tom, že nějaký vodovodní přivaděč vede přes můj
pozemek, jsem doposud neměl ani tušení (ani nikdo z mé rodiny), po−
zemek jsem zdědil po matce v roce 1993 a žádné doklady o tomto jsem
nikdy neviděl, nikdy za mého vlastnictví nebyly na pozemku činěny
žádné úpravy, opravy vodního díla. Z toho, co vím, tak obdobně byli
obesláni i někteří vlastníci sousedících pozemků.
Společnost, které vodovodní přivaděč patří, mně v dopise oznámila, že
již nemám nárok požadovat po ní cokoliv zaplatit, že mé nároky jsou
prý podle zákona již dávno promlčené. Vyzvala mě k uzavření smlouvy
o bezplatném zřízení věcného břemene (zaslala již i návrh smlouvy).
Náklady na přípravu smlouvy, vyhotovení geometrického plánu se za−
měřením věcného břemena a správní poplatek za vklad práva do ka−
tastru nemovitostí, hradí ona.
Co mě však rozčílilo, že v dopise tato společnost zmiňuje, že pokud
k uzavření smlouvy nedojde, a to dokonce ve lhůtě, kterou si stanovi−
la, tak se již bez dalšího obrátí na soud se žalobou proti mně o nahra−
zení projevu vůle a bude požadovat nahradit vzniklé náklady soudního
řízení.
Nevím, jak mohu nyní postupovat? Nevím, zda mám nějaké možnosti
se právně bránit? Zda jsem měl a mám právo na nějaké finanční plně−
ní? Celá popsaná situace mně totiž připadá značně nespravedlivá.
Vážený pane,
asi Vás svou odpovědí nepotěším.
Po lidské stránce Vás plně chápu,
ale z právního hlediska je Vámi po−
psaná záležitost podle mého názoru
jasná a nevyznívá v této chvíli pro
Vás příznivě. Domnívám se, že příliš
možností na výběr nyní již nemáte a
že rozumnější podle mého bude
smlouvu o bezúplatném zřízení věc−
ného břemene s vlastníkem vodo−
vodního přivaděče uzavřít. Je to lep−
ší varianta, než−li uzavření smlouvy
odmítnout a riskovat, že bude proti
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vám podána žaloba k příslušnému
soudu a v případě, že žalobě bude
vyhověno, že budete povinen druhé,
procesně úspěšné straně, ještě hra−
dit i nemalé náklady soudního řízení.
Plně rozumím tomu, proč Vám ta si−
tuace připadá nespravedlivá. Jste
vlastníkem pozemku, který jste zdě−
dil v roce 1993 po své mamince, žil
jste v přesvědčení, že pozemek není
ničím právně ani fakticky zatížen.
V okamžiku, kdy se to od vlastníka
vodního díla o existenci tohoto díla,
které je již z roku 1984, dozvíte, tak

Vám zároveň
tento vlastník
oznámí, že již
vůči němu ne−
máte žádný fi−
nanční nárok, že jste jej sice měl po−
dle zákona, ale ten nárok je již pro−
mlčený, protože jste jej vůči němu
neuplatnil. A již nikoho nezajímá, že
nebylo ve Vašich možnostech, jak
byste na existenci vodního díla ve−
doucího přes Váš pozemek mohl při−
jít. Mohu si jen položit otázku, proč
se vlastník vodního díla na Vás sám
aktivně obrací a oznamuje Vám jeho
vlastnictví až v době, kdy je mu jas−
né, že Vaše nároky na peněžitou ná−
hradu jsou promlčené?
O co konkrétně opírám svůj právní
názor? Vodovodní dílo (přivaděč pit−
né vody) byl vybudován v roce
1984, vycházím z předpokladu, že
se tak v té době dělo ve veřejném
zájmu. V současné době podléhá to−
to vodní dílo právnímu režimu uve−
denému v zákoně č. 274/2001 Sb.
(zákon o vodovodech a kanaliza−
cích).
Dne 1. ledna roku 2014 nabyla
účinnosti novela tzv. vodního zákona
(což je zákon č. 254/2001 Sb.), kte−
rá v ust. § 59a zakotvila povinnost
vlastníků pozemku strpět, a to za
náhradu, na vlastním pozemku vo−
dní dílo vybudované před 1. led−
nem roku 2002 a strpět nadále je−
ho užívání.
V zákoně č. 303/2013 Sb. jsou
upravena pravidla finanční náhrady
mezi vlastníkem pozemku a vlastní−

kem vodního díla. Z něho pak kon−
krétně vyplývá, že pokud nedojde
mezi vlastníkem pozemku a vlas−
tníkem vodního díla k dohodě
o náhradě za užívání pozemku do
24 měsíců ode dne účinnosti nove−
ly vodního zákona (což je den
1. ledna 2014), rozhodne na návrh
vlastníka pozemku nebo vlastníka
vodního díla o výši peněžité náhra−
dy soud. Peněžitá náhrada byla
myšlena jednorázově a její výše by−
la v první řadě věcí dohody stran a
teprve poté, co by k dohodě o její
výši nedošlo, pak by byla určena
znaleckým posudkem.
Nárok na poskytnutí peněžité náhra−
dy jste jako vlastník pozemku podle
mého názoru měl, protože na Vašem
pozemku se nachází cizí vodní dílo,
toto vodní dílo bylo zřízeno před
1. lednem 2002, bylo zřízeno bez
dohody s vlastníkem pozemku
(s Vaším právním předchůdcem) a
za strpění jeho užívání Vám, respek−
tive Vašemu právnímu předchůdci,
nebyla nikdy v minulosti poskytnuta
žádná finanční náhrada.
Lhůta 24 měsíců ode dne účinnosti
novely vodního zákona, ve které měl
vlastník pozemku či vlastník vodního
díla, vstoupit v jednání o dohodě
o náhradě za užívání pozemku, tedy
skončila 1. ledna 2016. To samo
o sobě by ještě nic nepříznivého pro
Vás neznamenalo, pokud byste se
však ve lhůtě tří let, počínaje od
2. ledna 2016, se svým nárokem
obrátil na soud a požadoval výši ná−
hrady řešit. Dne 2. ledna 2016 tedy
začala běžet obecná promlčecí doba
tří let, která tedy marně uplynula.
Z toho důvodu Vám nyní vlastník vo−
dního díla nabízí uzavření smlouvy
toliko bezúplatně.
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KVAL

ITA , K T E R Á N E Z KL A ME

S M E TA N O V Ý
DEZERT
Původní
receptura
z roku
1964

Přírodní
rumové
aroma

Lahodný dezert,
který si zamilujete!

Bez
přidaných
konzervantů

NOVINKA
Nyní také s příchutí
vaječného likéru

www.pecukt.cz
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PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, a. s.
K zakoupení na ﬁremních prodejnách
a u dobrých prodejců.
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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 7/2021
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Přes počítač i v lavici, zvládli jsme to
v Sušici – se zápalem pro obor a tradici
Každý školní rok s sebou přináší čet−
né zážitky a zkušenosti, nepřeberné
množství vzpomínek a navazování
nových – leckdy doživotních – přátel−
ství. Tento byl však v mnoha ohle−
dech, řekněme, jiný – v lecčem mož−
ná lepší, v jiných aspektech naopak
horší. Obdobně vnímají tuto skuteč−
nost i naše žákyně a žáci, s nimiž
jsme o jejich pohledu na distanční
výuku v rámci některých před−
mětů diskutovali. Ať už v nás za−
nechal uplynuvší školní rok ja−
kékoli dojmy a vzali jsme si
z něj do budoucna kterákoli
předsevzetí, zkusme se na něj
podívat zpětně a zhodnotit naše
úspěchy. 😊
I když to v září vypadalo, že by−
chom mohli nějakou dobu
ve škole pobýt, přišlo v říjnu roz−
hodnutí o opětovném zavedení
distanční výuky. Navzdory tomu,
že jsme na ni byli minimálně v te−
oretickém vyučování připraveni
lépe než v předcházejícím škol−
ním roce a komunikovali jsme
s žákyněmi a žáky prostřednict−
vím aplikace MS Teams, přece
jen chyběl v určitých předmětech
osobní kontakt, který právě
v nich představuje důležitou rovi−
nu výuky a nelze jej rozhodně ničím na−
hradit. Velkým nedostatkem byla rov−
něž absence praktické výuky, která se
posléze – po rozvolnění opatření – do−
háněla velmi obtížně a všechno vyža−
dovalo mnoho úsilí nejen na straně vy−
učujících odborného výcviku, nýbrž
i na straně žákyň a žáků především na−

šich učebních oborů. Pokud jsme zmí−
nili praktickou výuku, musely být zru−
šeny či přesunuty také souvislé praxe
našich studijních oborů, přičemž jedi−
nou výjimku představoval studijní obor
Sociální činnost, poněvadž partnerské
organizace a instituce, v nichž se roz−
hodli naše žákyně a žáci své praxe vy−
konávat, nebyly – na rozdíl od jiných –
tou dobou v provozu omezeny.

kend). Všechny další
aktivity, související
s propagací školy,
musely být přesunu−
ty do virtuálního pro−
storu, zúčastňovali
jsme se různých ak−
cí (zapojili jsme se
do iniciativy Evrop−
ský týden odbor−
ných dovedností, vy−
stavovali
jsme
na portálu BurzaŠ−
kol.Online, pořádali
jsme vlastní dny ote−
vřených
dveří
přes aplikaci MS Te−
ams…) a v nepo−
slední řadě jsme
s uchazečkami a
uchazeči udržovali
pravidelný kontakt
na našich sociálních
sítích – na faceboo−
ku a instagramu. Tato usilovná práce
přinesla kýžené ovoce a nám nezbývá
než vám všem opravdu moc poděko−
vat za veškerou podporu, neboť

Nelehký úkol a svým způsobem
i značnou výzvu představovalo zpro−
středkovávání informací o naší škole
potenciálním uchazečkám a uchaze−
čům. Ti měli v podstatě jedinou mož−
nost, během níž mohli osobně navštívit
hlavní budovu naší školy, a to v průbě−
hu sušické pouti (první zářijový ví−

pro 3. kolo přijímacího řízení, které
poběží do konce července, zbývá už
skutečně jen pár posledních volných
míst, valná většina námi nabízených
oborů již svou maximální možnou ka−
pacitu vyčerpala, což je úžasná zpráva!
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Přihlášky si můžete podávat do studij−
ních oborů Cestovní ruch, Sociální
činnost, či do nástavbového studia
Podnikání, kde ještě není zcela naplně−
no zaměření Vlasový stylista.
Volno máme taktéž v E−čkovém
učebním oboru Stravovací a
ubytovací služby. V případě do−
tazů se na nás neváhejte obrátit,
rádi vám pomůžeme! 😉
A jak vypadal konec školního
roku? Kromě maturitních a zá−
věrečných zkoušek, z jejichž
průběhu přikládáme několik
fotografií, se znovu rozběhla
spolupráce s naší partnerskou
školou Volkshochschule im
Landkreis Cham, která trvá
už více než 10 let, avšak letos
musela být kvůli koronaviru
značně omezena. Přesto byly
však uskutečněny první aktivity
v novém projektu, jenž bude tr−
vat až do konce roku 2022. Řa−
da našich žákyň a žáků tak do−
stane šanci se zúčastnit work−
shopů, „sportfestů“, anebo pří−
mo pobytů v Bavorsku, posu−
nout svoje znalosti němčiny na vyšší
úroveň a získat nové zkušenosti v rám−
ci svého oboru. Rozhodnete−li se stát
nedílnou součástí naší školy, určitě ne−
budete litovat, jsme tu pro vás! 😊
Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček
Rozhled 7/2021

Rozhled 7/2021

31

Zdravá střeva a celý zažívací trakt
Míváte problémy se zažíváním, pá−
lením žáhy, jícnem, žaludkem, na−
dýmáním, stolicí, zácpou, průjmy,
hemoroidy, záněty, propustností
střev atp. Máte slabší imunitu či
málo životní energie? V každém
organizmu souvisí vše se vším. Od−
stranění příčiny zdravotního problé−
mu se může projevit na celém těle,
na jeho kráse, na zlepšené funkci
ostatních orgánů a tím nakonec na
spokojenosti duše.
S potížemi se střevy a celým zaží−
vacím traktem se setkáváme v po−
slední době stále více. Proto nás na−
padlo využít síly přírody. Je to nejstar−
ší léčivo na této planetě, které už
svou účinnost během staletí prokáza−
lo. Vzpomeňte jen staré moudro, kte−
ré nám radí, že byliny, které rostou na
zahradách či loukách v blízkosti na−
šich obydlí, jsou nejúčinnější.

Od úst po konečník
V roce 2017 zahájila naše ryze česká
firma NATURA IMUNECO, s.r.o. výro−
bu a výzkum účinků Vitestinu®
v Jihočeském vědeckotechnickém
parku. V roce 2018 jsme se zúčastnili
ze zvědavosti a zájmu Svatováclav−
ské IBD konference. Konference byla
sice fajn a na vysoké úrovni, ale…
ani jednou nepadlo slovo o nějakém
finálním uzdravení. Někoho, někdy,
alespoň jednoho ze sálu. To byl další
motiv a hnací motor v našem úsilí
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a práci. K tomu přišlo rozhodnutí, za−
měřit se kromě výroby a výzkumu
účinků na Crohnovu chorobu a ulce−
rózní kolitidu také na další potíže zaží−
vacího traktu, jako jsou chronické
průjmy, zácpa, syndrom dráždivého
tračníku, ostatní záněty, nadýmání,
hemoroidy, propustnost střev atd.
Běžně zkoumáme, jak působí na tělo
Vitestin® pomocí lékařských testů,
vědeckými metodami. Alternativním
přístupům k léčbě se také nebráníme.
Nejlepší metodou, jak zjistit účinky
produktu je ale to, co nám sami zá−
kazníci píší.

Málokdo tuší, že naším
největším imunitním orgánem
jsou střeva
Často ustupují i kožní problémy, ner−
vozita, nesoustředěnost, afty, žalu−
deční potíže, pálení žáhy. Návrat elá−
nu a životní energie souvisí mj. s tím,
že Vitestin® pomáhá zbavit tělo toxi−
nů, což má zase skvělý vliv na játra.
Jako vedlejší účinek nám zákazníci
sdělují, že se pleť, vlasy, klouby vrací
ke svému normálnímu stavu, tj. zdra−
vému stavu. Skvělý je i při krátkodo−
bých problémech, dietních chybách,
skvělý pomocník na cestování. Na
střevech záleží, jestli tělo vstřebá
všechny důležité živiny a odolá útoku
různých patogenů.
Denně slýcháme od spokojených
zákazníků věty typu: Na můj problém

jsem vyzkoušel snad úplně všechno,
ale nic nepomohlo. Až Vitestin® mě
dal dohromady. O tom svědčí více
než 6215 spokojených zákazníků.

Česká firma – české bylinky
Směs obsahuje cca 10 českých by−
lin, od kořenů přes listy až ke květům.
Aloe Vera doplňuje strukturu a je obe−
cně prospěšná na zažívání. Ženšen
podporuje účinek, přispívá k vitalitě
a regeneraci organizmu. Jedná se
o vysokohorský ženšen z pohoří
Čchang−Paj. Ano, v celé lahvičce 10,4
% denní dávky ženšenu. Vitestin®
obsahuje takové množství ženšenu,
aby bylo možné brát celoročně denně
celou dávku, popřípadě další prepa−
ráty a zároveň tak vysokou dávku,
abyste nevyhazovali peníze. S pomo−
cí toho všeho jsme vyvinuli doplněk
stravy Vitestin®. Zachovává potenci−
ál složení i energii bylin a neruší jej
žádnými potravinářskými vylepšení−
mi. Je 100% přírodní!
Svým účinkem a rozsahem půso−
bení je zcela unikátní. Je přirozeně
bezlepkový, vhodný pro celiaky, má
nízkou energetickou hodnotu, je tedy
vhodný při různých dietách i pro dia−
betiky. Užívá se na zdravotní problé−
my od úst po konečník. Všude je sliz−
nice, a to je úkol pro Vitestin®.
Doporučená denní dávka je 1/2
(žaludek, jícen) či 1 (střeva) sklenice
390 ml denně. Tento poměrně větší

objem zajišťuje, aby se Vitestin® do−
stal pokud možno na všechna proble−
matická místa v zažívacím traktu. Počet
dní užívání je individuální a pohybuje se
v rozsahu 3 a více dní v závislosti od
délky problému. Cena 1 sklenice Vites−
tinu® o obsahu 390 ml je 160 Kč a je
odpovídající objemu a účinku bylinek v
zakoupené lahvičce..

Koupíte ve vašem okolí
O Vitestin® je velký zájem, zřejmě
to souvisí i se současným větším
zájmem o imunitu. Rozšiřujeme síť vy−
braných prodejen, se kterými spolu−
pracujeme, k dnešním dni je prodejen
přesně 145 a zahraniční zastoupení na
Slovensku. Své zákazníky si našel Vi−
testin už i v Rakousku, Polsku, Ně−
mecku a Anglii, kam ho výrobce zasílá
přepravní službou přímo na adresu zá−
kazníků. Pro zákazníky jsme zřídili
informační linku, na které se mohou
poradit se svými specifickými problé−
my. Rozšiřujeme výrobní prostory,
abychom vyhověli všem potřebným.
Jestli nás něco těší a dává smysl naší
práci, pak je to zpětná vazba od našich
zákazníků s užíváním Vitestinu®. Ve
snaze být transparentní jsme vytvořili
na našich www stránkách sekci re−
cenze, ve které se naši zákazníci dělí
o své osobní zkušenosti.

Střeva a zažívání = základ
vašeho zdraví a imunity.
Chcete doopravdy udělat něco pro svá
střeva? Jděte přírodní cestou a vy−
zkoušejte Vitestin® – unikátní doplněk
stravy. Více na www.vitestin.cz
Rozhled 7/2021

Strážovské horalské hry
Srdečně vás zveme na 3. ročník těž−
koatletických her Skotské vysočiny,
který se uskuteční v sobotu 7. srpna
od 13:00 na hasičském hřišti ve
Strážově.
K vidění budou sportovci a sportov−
kyně odění v tradičním skotském kiltu,
kteří poměří své síly a um v pěti dis−
ciplínách: hod skotským kladivem,
vrh kamenem, hod závažím do dálky a
do výšky a hod kládou. Účast přislíbil
i mistr světa a Evropy Vladislav Tulá−
ček. Závod je součástí národní ligy.
Připravujeme i soutěže pro diváky,
kteří si budou moci některé disciplíny
Hod kládou

Hod závažím do výšky

Rozhled 7/2021

na vlastní kůži vyzkoušet. Uslyšíte
naživo typické tóny skotských dud a
nebude chybět ani stánek s občer−
stvením. Od našeho moderátora se
dozvíte něco málo o této nepříliš zná−
mé sportovní kratochvíli s více než ti−
síciletou tradicí. Návštěvníci se též
mohou těšit na exhibiční hod zatím
asi největší soutěžní kládou v ČR
(6 m dlouhá a cca 90 kilo vážící vět−
vička).
Vstup na akci je zdarma.
Těší se na Vás město Strážov
a naši horalové.
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KLATOVY
Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše
VÝSTAVY:
do 19. 9. 2021 – RETRO – výstava z dějin
hmotné kultury 60.–80. let 20. století.
MIMOŘÁDNÉ KULTURNÍ AKCE:
10. 7. 2021 od 13.00 do 16.30 h – KRAJ−
KÁŘSKÝ DEN – přednáškový sál
Návštěvníky žádáme o dodržování platných
protiepidemických opatření. Děkujeme.
Aktuální informace sledujte na webových
stránkách muzea.
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz
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HORAŽĎOVICE
Městské muzeum
do 3. 10. 2021 – OBRAZY KRAJE POD
PRÁCHNÍ
do 3. 10. 2021 – JITEX – z historie textilní−
ho průmyslu v Horažďovicích
do 3. 10. 2021 – ARCHEOLOGIE PRO−
STORU – stavebně historický průzkum
šternberského křídla horažďovického
zámku
9. 7. a 10. 7. ve 20 h – VEČERNÍ KOMEN−
TOVANÁ PROHLÍDKA MĚSTA – sraz na zá−
meckém nádvoří
16. a 17. 7., 23. a 24. 7., 30. a 31. 7. ve
20 h – VEČERNÍ KOMENTOVANÁ PRO−
HLÍDKA MĚSTA – sraz na zámec. nádvoří

Rozhled 7/2021
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Plzeňský kraj – turistů ráj,
ať už ve městech či na venkově
ná místa spjatá
se středověkým
pou stev níkem,
svatým Vintířem,
Hu sova cesta
a Svatojakubská
stezka, na kte−
rých pout níci
získávají energii,
vnitřní klid a po−
třebnou pohodu
v dnešním hek−
tickém životě.
q Na letošní turistickou
Vy hle dávaná je
sezónu jsme připravili
hned několik okruhů Radní Plzeňského kraje Mar− i dálková pěší
trasa Zlatá stez−
lákavých témat. Prvním
cela Krejsová
ka, která spolu
z nich je trávení dovole−
né na venkově, a to především na s bavorskou Goldsteig tvoří nej−
agrofarmách a ekofarmách. Inspi− větší sít turistických tras ve střední
raci k návštěvě lze získat v nově vy− Evropě. Samozřejmě nezapomíná−
dané brožuře „Prázdniny na venko− me ani na cykloturistiku. Dalším za−
vě v Plzeňském kraji“. Turisté na jímavým tématem, které osloví srd−
těchto místech naleznou návrat ce všech techniků, kteří Plzeňský
k čisté přírodě, ke zdravému způso− kraj navštíví, jsou industriální cíle.
bu života a ke klidnému strávení do− n Zaměřujete se pouze na domácí
volené. Dalším lákadlem je objevo− nebo i na zahraniční návštěvníky?
vání kouzla pout ních a naučných q Standardně se zaměřujeme na
stezek a pěší turistiky vůbec. No− obě tyto cílové skupiny, ale v době
vinkou je česko – bavorská Vintířo− omezení cestování v průběhu covi−
va stezka, která propojuje význam− dové pandemie jsme letos více zací−

Celou řadou významných kulturních a historických památek
se může pochlubit Plzeňský kraj. Ten se také o některé z nich
přímo stará, nebo se na jejich péči finančně podílí. Často se
jedná o nemalé částky, ty jsou však zúročeny spokojeností
návštěvníků. A právě letní sezóna umocněná školními
prázdninami láká často celé rodiny k putování za takovými
objekty. Jak se však dozvíte z následujícího rozhovoru, mezi
lákadla nepatří jenom hrady a zámky, ale také třeba turis−
tické stezky. Více o tom s radní Plzeňského kraje Marcelou
Krejsovou, která má na starosti oblast cestovního ruchu, par−
tnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání.
n Paní radní, dá se jistě říci, že turis−
tická sezóna se už rozjela. Jak chce−
te po skončení protiepidemických
opatření přilákat během léta turisty?
q Nečekali jsme až do letních dnů,
turisty lákáme už od jara. Navázali
jsme na naši kampaň z minulého ro−
ku Dovolená v Plzeňském kraji, jejíž
tváří je herec Karel Zima se svou ro−
dinou. Součástí kampaně je spot
a katalog zahrnující širokou nabídku
na strávení dovolené v našem Plzeň−
ském kraji. Kampaň na sociálních
sítích, regionálních televizích, tiště−
ných a on line periodikách má celo−
republikový dosah.
n Jaká jsou letošní témata turistic−
kého ruchu?

Zlatá stezka
Zlatá stezka je pěší dálková turis−
tická trasa procházející Plzeňským
a Jihočeským krajem skrz Český
les a Šumavu, odkazující na histo−
rické zemské kupecké stezky. Vy−
tváří čes kou paralelu ke stejnoj−
menné německé síťi Goldsteig –
Zlatá stezka, dálkové turistické
stezce v Ba vor sku. Obě trasy se
vzájemně propojují a spojují se do
unikátního a největšího systému

pěších tras ve střední Evropě, který
nabízí nekonečné možnosti výlet−
ních variant v nádherné přírodě
s množstvím jedinečných kultur−
ních i přírodních památek. Máme
vydán průvodce po Zlaté stezce,
přehledovou mapu a podrobné ma−
py jednotlivých úseků.

Západočeské baroko
Prožijte jedinečnou a neopakovatel−
nou cestu barokem, která představí
dobovou atmosféru skrze památky,

kraji. Pro milovníky kol jsou při −
praveny tři (30−40km dlouhé)
okruhy cyklo tras, které jsou si −
tuovány do barokní krajiny na se−
verním Plzeňsku. Infor mace na
www.zapadoceskebaroko.cz

Šumavské trojhradí
Šumavské trojhradí je pojem, který
formují tři významné gotické

s

festivaly, gastronomii, hudbu, cyk−
loturistiku, zvyky či vůně. Zápa −
dočeské baroko je unikátní znač−
ka, která nabízí všem zájemcům
prožít baroko všemi smysly do
hloubky a do krásy. Součástí znač−
ky je mimo jiné Letní barokní fes−
tival, který je každoročně pořádán
v průběhu června až září nejen na
barokních památkách v Plzeňském
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lili na domácí cestovní ruch a potom
na návštěvníky z příhraničních
oblastí, hlavně z Bavorska. Jednou
z našich prioritních cílových skupin
jsou také rodiny s dětmi.
n Ne všichni zájemci se dostanou
k tištěným katalogům, jakým způ−
sobem ještě potenciální návštěvní−
ky lákáte?
q Jak už bylo řečeno, Plzeňský kraj
letos pro návštěvníky připravil Kata−
log Dovolená v Plzeňském kraji 2,
který nabídne turistům v elektronické
podobě nepřeberné množství tipů na
výlety po regionu. Stáhnout ho lze na
stránkách turistického portálu turis−
turaj https://www.turisturaj.cz/akce/
dovolena−v−plzenskem−kraji−2021.
V současné době je pro nás
opravdu důležitá marketingová kam−
paň na podporu domácího ces −
tovního ruchu, proto pod názvem
Dovolená v PK 2021 pokračujeme
v loňských aktivitách. Naší tváří
zůstal herec Karel Zima, katalog
jsme však rozšířili o téma venkov−
ské turistiky a tajemná místa. Letos
je jen v elek tronické podobě na
stránkách www.turisturaj.cz, spot
jsme ale rozšířili také o Plzeň.
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hrady na úpatí Šumavy strážící
přístup na střední Šumavu – Kaš−
perk, Velhra tice a Rabí. Geogra −
ficky tyto tři hrady, jako tři strážní
body, tvoří trojúhelník, v jehož stře−
du se nachází město Sušice, jedna
z několika bran Šumavy. Každý
z hradů je svým způsobem výji−
mečný. Kašperk je nejvýše polože−
ným královským hradem v Čechách
v nadmořské výšce 886 metrů, Ra−
bí je naše nejrozsáhlejší hradní zří−
cenina a Velhartice platí za nejro−
mantičtější hrad se zámkem na Šu−
mavě, který se pyšní gotickým
mostem se čtyřmi lo menými ob−
louky na masivních pilířích, svou
konstrukcí unikátním v celé Evropě.
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Prázdniny na venkově
Ty pravé prázdniny na venkově lze za−
žít na některé z farem v Plzeňském
kraji. Krásné stylové ubytování mimo
ruch běžného uspěchaného života.
Lahodné farmářské pokrmy, které
uspokojí chuťové pohárky i těch nej−
rozmazlenějších labužníků nebo na−
příklad pravá fortelná práce s koňmi
či kravami. Vzduch naplněný vůní
sena, potu a někdy i kobylinců. Ale
především rozesmáté dětské tváře
poznávající život a práci na farmě. To
je ta pravá tvář venkova – tvář venko−
va, kterou rozhodně je potřeba po−
znat. PK prezentuje v nově vydané
brožuře na 30 takovýchto zařízení.

Zaniklé vsi
v Českém lese
Český les je chráněná krajinná
oblast s fenoménem zaniklých obcí,
která je ideální pro cykloturistiku
a pěší turistiku a zároveň není ma−
sově turisticky navštěvovanou obla−
stí. Nacházejí se zde vzácná rašeli−
niště, květnaté louky, cenné bučiny
a žijí zde chránění a ohrožení živo−
čichové. Objevovat lze bobří králov−
ství, tajemná vrchoviště, sklářskou
historii v okolí Lesné nebo se kochat
výhledy z českého křemenného valu
či vydat se pěšky po stezkách. Čes−
ký les je zkrátka ideálním místem
pro aktivní načerpání sil.

„Zaniklé obce jsou fenoménem
Českého lesa a Šumavy a lákají dnes
do příhraničních oblastí stále více tu−
ristů. Jedná se o nový velmi oblíbený
druh cestování za krásami přírody
a poznáním historie regionu. Většina
obcí zanikla po druhé světové válce.
Zmizely nejen vesnické chalupy, ale
i celé objekty škol, hospodářských
dvorů, zámky i kostely. Nejznáměj−
šími zaniklými obcemi Českého lesa
jsou Lučina a Bystřice,“ doplnila
informace Bc. Šnebergerová Ilona,
vedoucí oddělení cestovního ruchu.
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Hrad Opálka v létě ožije
Od poloviny roku 2018 se započalo s obnovou Hra−
du Opálka stojícího v uceleném areálu poplužního
dvora. Většina lidí zná Opálku označovanou jako
tvrz nebo zámek. Nicméně po pokračujících sta−
vebněhistorických průzkumech a revizí zpracova−
nou Ing. Janem Anderlem lze nahlížet na Opálku
jako na hrad, který představuje příklad sídla donjo−
nového typu – s ústřední obytnou věží obklopenou
obvodovou hradbou.
Ačkoliv patří do soukromých rukou, budoucnost této
lokality bude patřit hlavně veřejnosti. Již v loňském roce
jsme si vyzkoušeli, jak by hrad mohl sloužit pro koncer−
ty. Hlavním patronem pro pouť sv. Anny se stala skupi−
na Whitesnake revival se zpěvákem Radkem Zíkou.
A i přesto, že si mysleli, že jedou na opuštěné místo
v lesích a mnohdy je cesta zavedla i do pole, zůstali té−
to akci věrní a můžeme se na ně těšit i tento rok.

38

HISTORIE HRADU
Historie a význam tohoto hradu ve středověku je stále
zastřena tajemstvím, ale postupně rozplétáme informa−
ce, které ani nikdy nebyly publikovány. Každopádně zá−
možná opálecká vrchnost získala nejdříve po vymření
rodu vladyků strážovských (kolem r. 1450) rozsáhlý
dvůr Strážov. Během dalších 100 let do r. 1540 přikou−
pili opálečtí páni poplužní dvory Lukavice, Viteň, Krotě−
jov a Opatov. V téže době založili a sedláky – dědičnými
nájemci – osadili 5 nových vsí: Kněžice, Javoří, Mlado−
tice, Němčice a Bozděšice. Dvůr a ves Strážov přemě−
něny byly na poddanské městečko. V dalších letech byl
ještě přikoupen starý zemanský dvůr Brtí a Splž. Po−
stupně k hradu Opálka byla ještě připojena nedaleká
tvrz Dvořec, Vostromeč, Rovná, Zahorčice, Lehom a
Nová Ves, která byla později přejmenovaná na Český

Hamr.Tak z původního vladyckého dvora
bylo vytvořeno rozsáhlé šlechtické pan−
ství, jehož středem byl dvůr a sídelní
hrad Opálka.
V držení opáleckého panství se vystřídala řada význač−
ných rodů z vyšší šlechty. Byli to Šternberkové, Lobko−
vicové, Kolovratové, Martinicové. Tohle místo v historii
zažilo mnoho dobrého, ale hlavně i zlého. Narušené
vztahy s Janovicemi nad Úhlavou kvůli právu trhu, pro−
testy strážovských poddaných kvůli robotě, anebo kru−
té vzpomínky na pochody smrti za druhé světové války.

BUDOUCNOST OPÁLKY
JE V SETKÁVÁNÍ
„Všem událostem chceme na tomto místě zanechat
vzpomínku a nikdy ji nesmazat, ale v 21. století by−
chom chtěli napravit křivdy mezi Janovicemi, Strážo−
vem a Opálkou, které se kdysi na tomto místě odehrály
a zase spojit tuto novou generaci ke společnému set−
kávání na tomto místě,“ říká majitelka hradu, paní Mar−
cela Radlingerová.
„Zatím je tento areál veřejnosti uzavřený, ale
v létě se budeme snažit co nejvíce toto místo
představit návštěvníkům i s doprovodnými
akcemi. V týdnu od 3. do 9. července zde
proběhne archeologické léto 2021, organizo−
vané archeologickým ústavem. Na sobotu
24. července chceme pozvat všechny na již
druhou pouť sv. Anny s celodenním i večer−
ním programem, kdy se mohou těšit na rytíře
koruny české a jejich jezdecký turnaj, ponož−
kovou bitvu, kejklíře, popravu a rytířské sou−
boje. Následovat bude večerní program s ka−
pelou Gnomus, což je středověká hudba, ka−
pelou Coda a na závěr samozřejmě s kapelou
Whitesnake revival.
Během dne mohou lidé také navštívit výstavu
historických panenek na hradě. Kdo bude chtít
odčinit své hříchy, může ještě dorazit v neděli
25. července od 14 hod na mši sv. Anny, která
se koná v kapli přímo v areálu. Snažili jsme se
připravit program pro všechny, takže 7. srpna
se můžeme těšit na skupinu SLZA, které bude
předkapelou CHAI z Klatovska. A konečně 27.
srpna si můžeme užít AC/DC Tribute, MASH a
Radiátor. Moc by nás potěšilo, kdyby nám
návštěvníci oznámili, co by se jim líbilo, a jaká
jsou jejich přání, abychom mohli začít pláno−
vat program na příští rok.“
„Od loňského roku se nám podařilo opravit
střechu na kovárně, střechu a fasádu na kapli
sv. Anny, část střechy na hradě a vybudovat
zcela nové podium na pořádání kulturních
akcí. Nicméně na nás stále čeká 4000 m2
ostatních střech, do kterých postupně zaté−
ká. V příštím roce budeme samozřejmě po−
kračovat, a to nejen na této lokalitě, ale chce−
me se zaměřit i na krajinné prvky, zaniklé
rybníky a celkově na krajinu, která v historii
spojovala Janovice a Opálku.
I když se zdá, že tahle oblast není velká, rádi
bychom zpracovali projekt, aby se mohli lidé
blíže seznámit s historickou krajinou, cesta−
mi, které vedli, v jiných místech než dosud a
ukázat, jaké množství rybníků jen v této obla−
sti vlastně bylo, zároveň jak důležité by i dnes
byly. Je tu v kraji mnoho památek. Nejvýz−
namnější je samozřejmě hrad Klenová, ale
i množství zaniklých tvrzí a historických bu−
dov, které jsou jen velmi málo prezentovány a
my bychom je chtěli více podpořit.“
(kr)
Rozhled 7/2021
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRONAJMU byt 2+1 v rodi−
ném domku manželům, nejlépe
stavař. Plzeň. Odpovědi zasílej−
te do redakce pod č. inzerátu.
PM 21110

VYMĚNÍM pěkný byt 1+1
v Praze 6 – Břevnov za byt nebo
chatu Klatovy, Domažlice. Tel.:
723305874. RR 21476
VYMĚNÍM byt 3+1 v Kašper−
ských Horách 80 m2 v osob−
ním vlastnictví po nedávné
kompletní rekonstrukci za
dům, Sušicko a Klatovsko.
Tel.: 603147781. RR 21490

CAFÉ CHARLOTTE v Železné
Rudě přijme servírku na hlavní
pracovní poměr s celoročním
provozem (jedeme i v době
pandemie přes okénko). Jsme
bezva kolektiv, máme parádní
peníze, ubytování na horách
zdarma a taky spousty práce.
Základní znalost němčiny nut−
ná. Zavolejte nám na tel.:
602486490 nebo pošlete svůj
životopis na email: c.charlot−
te@seznam.cz. Těšíme se na
Vás! RR 21423
ZAVEDENÁ firma na Su−
šicku hledá šikovného vy−
učeného truhláře. Tel.:
606953426, 604353421.
RR 21468

NOČNÍ klub DANDY v Klato−
vech−Lubech přijme společni−
ce od 18 let. Možno i formou
brigády v týdnu nebo jen ví−
kendy. Bezplatné ubytování,
slušné
výdělky.
Tel.:
604445413. RR 21469

AUTOSERVIS Autoss Šteiner,
Šlovice 64, Litice u Plzně přij−
me vyučeného automechani−
ka.
Mob.:
603535061,
603560633.

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 70 m2 v panelových i
cihlových domech v Klatovech
a Domažlicích. Máme připrave−
ny investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transakce je
dokončena v řádech dnů. Mož−
nost vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřešíme.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 21022
NUTNĚ poptáváme ke koupi pro
rodinu lékaře byt 3+1 s lodžií
v Klatovech. Podmínkou je pou−
ze vyšší patro, nikoli přízemí.
Byt může být v jakémkoli stavu i
rekonstrukci. Cena do 3 mil. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VOLEJ−
TE ZDARMA 800737309. PM
21023

PRO ZAMĚSTNANCE obchod−
ních firem hledáme byty k pro−
nájmu po celém Plzeňském kra−
ji. Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka pla−
tební schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah samo−
zřejmostí. Provizi máme zajiště−
nu od nájemců. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21021

RETRO dřevěnou kolébku. Cena
1.500 Kč. Tel. 737129655. RR
21462

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1/3+1 o min. výměře 50
m2 kdekoliv v Domažlicích. U
vyšších pater podmínkou výtah.
Cena do 2,5 mil. Peníze k dis−
pozici ihned. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21024

SMRKOVÉ hranoly délka 5 m,
rozměry 10x10, 12x12, 14x14
a 16x16. Cena 60 Kč/m. Tel.:
728553330. RR 21122

PRONAJMU byt 1+1 v Nýrsku
v rod. domě pro slušné lidi. Tel.:
604791334. RR 21485

SMRKOVÝ kmen – pravidelně
rostlou vidlici – vidlák, vhodný
na zvoničku nebo rozcestník.
Výška 4m, průměr 25cm, cena
600 Kč, tel.: 721950044. RR
21420

PRONAJMU pěkný zařízený byt
1+2 v 1.patře (bez výtahu) v
klidné lokalitě v Klatovech.
Vhodný pro starší manželské
páry, důchodce, studenty. Tel.:
721731216 – po 18. hodině.
RR 21487
PRONÁJEM nebytového pro−
storu v Klatovech pro potravin.
výrobu (lze provést změnu uží−
vání), 30 m2, samostatný
vstup, vlastní měřidla, 5.500
Kč/měsíc. Tel.: 736682095. RR
21495
HLEDÁM k doživotnímu pronáj−
mu nevybavený byt (kromě
kuch. Linky, sporáku, WC, umý−
vadla a sprchového koutu nebo
vany) +, 1+KK, 1+0 v Plzni a
okolí, v dosahu MHD. Podmín−
kou možnost přihlášení k trvalé−
mu pobytu, vyúčtovatelné po−
platky za služby. Možno novo−
stavba i starý dům. Nabídky SMS
zprávou na tel. 705404111 nebo
na e−mail zdenek.ondra59@se−
znam.cz. PM 21113
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PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím
naší kanceláře tisíce zájemců o
pronájem. Úzce spolupracuje−
me s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledáme čis−
té byty k dlouhodobému pronáj−
mu. Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete sa−
mi ovlivnit. Právní servis, převo−
dy energií a klientský servis po
celou dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám nevy−
dělá! INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 21020

ELEKTRO TŘÍKOLKU de Luxe –
modrá, pro invalidy, je stará 2
roky, málo používaná, jako no−
vá, bez ŘP, dojezd 70km, rych−
lost 8–20 km/h, pořizovací ce−
na 39.900 Kč, nyní za 35.000

PRODÁM IBC Nádrž 1000
litrů, na paletě v ochranné
kleci, rozměry: 120 x 100
cm výška 120 cm, váha
cca. 65 kg, pěkné čisté od
1.600 Kč, k odběru v Kla−
tovech. Info na tel.
722660668. RR 21002

Kč. Na tel.: 602708889. Ber−
nartice u Kolince. RR 21442

místo určení. Tel.: 604867469.
PM 21046

PRODÁM za šrotovou cenu neb
daruji staré zem. stroje a nářa−
dí. Prodám též lištovou sekačku
na Vari i s převodovkou a retro
umyvadlo. Tel.: 608494734. RR
21443

PRODÁM silniční betonové pa−
nely rozměr 300 x 120 x 15 cm
a předepnuté stropní panely 6
x 1 m, dále panely 220 x 60 x
12 cm, Plzeň a okolí. Možnost
naložení a zajištění dopravy.
Tel.: 603383211. PM 21047

PRODÁM rozmetadlo hno−
je 4 tuny, výborný stav, za
30.000
Kč,
tel.
604589329. RR 21077

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

dobře
ocením.
Tel.:
722720295, 606482803. RR
21453
KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový náby−
tek. Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696 a
email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 21078

PRODÁM suché palivové dře−
vo, štípaný smrk, 850 Kč za
prostorový
metr.
Tel.:604867469. PM 21051
NES. KLEC na vyvážení klestu
a těžebních zbytků – výklopná,
příslušenství: hydr. válec 3. bo−
du, rozvaděč do traktoru, hadi−
ce, rychlospojky, dohoda –
levně. Dále nové ND na OA,
dodávky, terénní, ze zrušeného
skladu. Váha celkem cca 1t,
levně. Tel.: 728803097. RR
21449
MOTOKULTIVÁTOR MS07 +
obraceč sena, kultivátor, mám
pojezdová kola se šípovým
vzorem 5,00−12 a sadou záva−
ží, vhodný na práce na zahra−
dě, cena 15.000 Kč, při rych−
lém jednání sleva. Tel.:
721024186. RR 21464
BÍLOU ložnici – levně, Klatovy,
tel.: 728684594. RR 21470
PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6 m x
2,5m x 3 m, po montáži vhod−
né jako dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou buň−
ku 5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jističů a
osvětlení. Podlaha, strop a stě−
ny zateplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami. Buň−
ky jsou v pěkném stavu. Cena
od 25.000 Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou palub−
kami, zařízenou k okamžitému
používání. Zajištění dopravy na
PRODÁM VOZNICI, napá−
ječku, nádrž 3000 L, cena
15.000 Kč, tel. 604589329.
RR 21074

PRODÁM výdejník vody WA−
TER DISPENSER. Horká a stu−
dená voda, elektrické chlazení
– levně. Zdarma 2 barely na
pramenitou
vodu.
Tel.:
608135533. PM 21111
PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vysokou
výhřevností a dobou hoření.
1 000 kg = 4.300 Kč. V Plzeň−
ském kraji DOPRAVA ZDAR−
MA. Tel. 604575136. PM
21001
PRODÁM kvalitní české dře−
věné pelety. Certifikát EN plus
A1. 6 mm z pilin ze smrkového
dřeva. Paleta = 1050 kg = 70
pytlů po 15 kg. V Plzeňském
kraji DOPRAVA ZDARMA. Tel.
604575136. PM 21002

VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do vojenského muzea
okupace a osvobození západ−
ních Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, automo−
bily, helmy, dalekohledy, kor−
díky, bajonety, tesáky, unifor−
my (i části), voj. boty, vysílač−
ky, vyznamenání, opasky,
pouzdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry, ešu−
sy, čutory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, šavle apod. Zá−
jem máme i o fotografie, do−
kumenty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i případ−
né dary. Army muzeum tel.:
731454110.
SBĚRATEL – koupím staré piv−
ní lahve s litými nápisy, dále
sodovkové lahve, cedule, bed−
ničky od piva a limonád, půllit−
ry, podtácky, sudy a vše, co je
spojené s pivovarnictvím na
okrese Klatovy. Za nabídku
předem děkuji, zajímavé věci

KOUPÍM LP gramofonové de−
sky a staré pohledy. i celé
sbírky. Přijedu. 721442860.
RR 21038
KOUPÍM UNC na stavbu, dále
svářečku typ KS a obraceč ke
kultivátoru Mountfield MS.
Tel.: 721803621. RR 21433
KOUPÍM a dobře zaplatím
staré pivní lahve s vylitý−
mi nápisy. Za lahev do
sbírky zaplatím i několik
tisíc Kč. tel. 606245515.
RR 21481
KOUPÍM FOTOAPARÁTY z ob−
dobí ČSSR (Flexaret, Mikroma
apod.), koupím též věci z po−
zůstalosti – nábytek, obrazy,
chromové lustry a lampičky,
šavle, bajonety, vzduchovky,
porcelán, sklo, hodinky, odzna−
ky, medaile a vyznamenání –
civilní i vojenské, pohledy, bi−
žuterii, mince, vánoční ozdoby.
Tel. 603872698. PM 21069
KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte –
doprava
zajištěna.
Tel.:
603383211. PM 21049
KOUPÍM betonové panely, vět−
ší množství, případně panelo−
vé silážní jámy i panelové ces−
ty. Tel.: 736139113 PM 21050
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VZP O MÍ
M Í NÁ M E
Kdo v srdci žije,
neumírá.
Dne 17. 7. 2021 uply−
ne 3. smutný rok, kdy
nás navždy opustil
náš milovaný pan

Antonín Jedlička
z Klatov.
S láskou vzpomínají
manželka Růžena, syn Lukáš s manželkou
Veronikou, dcera Žaneta s manželem Mar−
celem a milovaný vnuk William. RR 21375

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, pokoj
a klidný spánek přát.
Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
12. července 2021
uplyne 4. rok ode dne,
kdy nás opustila man−
želka, maminka, babička a prababička, paní

Miluše Vanišová
roz. Karlubíková
z Klatov.
Stále vzpomínají syn
Mirek a sourozenci
s rodinami. RR 21447

Jiří Šperlík,
rodák z Břežan.
24. 6. 2021 by oslavil 59. narozeniny.
Nikdy nezapomeneme. S láskou dcery Niky
a Janina s maminkou Radkou.
RR 21424

Oči se zarosily a zaplakaly bolem, když
jsme Ti dávali poslední sbohem. Nebylo Ti
dopřáno s námi dál
být, nebylo na světě
léku, abys mohl žít.
V našich srdcích Tě
stále máme, není dne,
kdy na Tebe nevzpo−
mínáme.
Dne 12. 7. 2021 uply−
ne 4. smutný rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

Václav Kubát z Nýrska.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dce−
ra Drahuš s manželem a vnučka Drahuška
s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpome−
nou s námi.
RR 21441

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 14. 7. 2021 uply−
ne 2. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustil pan

Stanislav Rada
z Nehodiva.
S láskou vzpomínají
manželka, syn a dcery
s rodinami. Děkujeme
všem, kteří si vzpomenou s námi.

Rozhled 7/2021

Jak tiše žila, tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě,
velká ve své lásce a dobro−
tě. Nezemřela jsi, neboť ži−
ješ dál v srdcích těch, kteří
Tě milovali.
Dne 3. července 2021
uplyne 9. smutný rok od náhlého úmrtí paní

Nezemřel ten, kdo žije
v našich srdcích dál.
Dne 18. července 2021
by se dožil 90 let pan

Ludvík Janda
z Klenové.
14. července uplyne
již osm let od chvíle,
kdy nás navždy opustil.
S láskou a úctou vzpomínají dcery Zdeňka a
Alena s rodinami a ostatní příbuzní. RR 14337

Kdo Tě znal, v dobrém
vzpomene, kdo Tě mi−
loval, nikdy nezapo−
mene.
Dne 8. 6. 2021 uply−
nulo 15 let, kdy nás
navždy opustil man−
žel, tatínek, dědeček,
pan

František Devera
z Horšovského Týna.
Vzpomíná celá rodina.

RR 21434

Marie Vaníčkové z Mochtína.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy nezapo−
menou dcera, vnoučata, pravnoučata a
ostatní příbuzní.
RR 21463

Kdo v srdcích žije – neumírá.
Dne 14. června 2021
uplynulo 22. smutných
let ode dne, kdy nás
navždy opustil pan

Dne 28. června 2021
jsme vzpomněli už 10.
smutného výročí, kdy
nás opustila naše man−
želka, maminka, dcera

paní Zdeňka Hrubá.
Vzpomínají manžel, dce−
ra s rodinou a ostatní
příbuzní.
RR 21431

František Cihlář
z Dešenic.
S láskou vzpomíná
manželka, dcera Tere−
za s rodinou a dcera
Markéta.
Maminky neumírají, maminky jen usínají,
aby se probouzely v srdcích svých dětí.
Dne 9. července 2021
uplyne 9 let, co nás
navždy opustila naše
milovaná maminka,
babička, paní

Tereza Jandová
z Hvízdalky.
RR 21436

Vladimír Pilman
z Klenové – Harantu.
S láskou vzpomíná
celá rodina. RR 21430

Marie Baumruková z Malechova.
S láskou vzpomíná manžel, dcery a syn
s rodinami. Vnoučata s rodinami a pravnou−
čata.
RR 21427

Nikdy neztratíme člověka, kterého máme
v srdci, možná ztratíme jeho přítomnost,
ale ne vzpomínky.
Dne 29. 6. 2021 uply−
nulo 25 let, kdy nás
navždy opustila paní

Tatínkové neumírají.
Promění se na hvěz−
dy, aby svítili na cestu
svým dětem…
Již 24 let je někde
mezi hvězdami i náš
tatínek, pan

Dne 28. 6. 2021 tomu
bylo 10 let, kdy nás
navždy opustil náš
milovaný tatínek a dě−
deček, pan

S láskou vzpomínají děti
s rodinami. RR 21466

Kdo Tě znal, v dobrém
vzpomene, kdo Tě mi−
loval, nikdy nezapo−
mene.
Dne 22. července
2021 uplyne smutný
2. rok, kdy nás na−
vždy opustil pan

Vojtěch Jarolím
z Hodousic.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná přítelky−
ně Květa, dcera Petra s rodinou, syn Vojta
a ostatní příbuzní.
RR 21425
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V ZP O M
MÍÍ NÁ M E
Vydala ses na cestu,
kam chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek,
nechala jsi dokořán.
Dne 8. 7. 2021 uply−
nou již 3 smutné roky
od úmrtí a 14. 1. 2021
by oslavila 80. na−
rozeniny naše milova−
ná maminka, paní

Věra Hošťálková z Klatov.
Nikdy na Tebe nezapomeneme. S láskou
vzpomínají manžel Václav, dcera Věra s man−
želem Jirkou, vnoučata Lucka a Honza a syn
Fanouš s manželkou Janou.
RR 21456

Dne 13. července
2021 uplyne 10 let
ode dne, kdy nás
opustil pan

Kdo Tě znal,
v dobrém vzpomene,
kdo Tě miloval, nikdy
nezapomene.

František Ulovec
z Běšin.

Dne 24. června 2021
uplynul 5. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

S úctou a láskou vzpo−
míná rodina. Všem,
kteří si vzpomenou
s námi, děkujeme.

Vlasta Lencová z Děpoltic.
RR 21461

21. 7. 2021 uplyne 4.
smutný rok ode dne,
kdy nás náhle opustil
náš milovaný syn,
bratr a otec, pan

Josef Kadlec
z Myslovic.
Byla jsi plná života,
Tvá mysl plná snění a
nikdo z nás se nena−
dál, jak rychle se vše
změní. Utichly kroky
i Tvůj hlas, ale Tvůj
obraz zůstává v nás.
Dne 25. června 2021
tomu bylo 8 let, kdy
vinou nezodpovědného řidiče zemřela paní

Marie Kopejtková z Předslavi.
S láskou a úctou vzpomíná manžel a dcery
s rodinami.
RR 21448

Vydal ses na cestu,
kde každý chodí sám,
jen dveře vzpomínek
si nechal otevřené.
Dne 13. 7. 2021 uply−
nou smutné dva roky,
co nás naždy opustil
pan

Stále vzpomínají rodi−
če a sestra s rodinou.
RR 21473

Dne 5. 7. 2021 uply−
nul první rok, co nás
ve věku 74 let navždy
opustila paní

S láskou a úctou vpo−
míná manžel, dcery,
vnukové a ostatní pří−
buzní a všichni, kdo ji měli rádi.

Karel Toman
ze Zbynic.
Stále vzpomínají man−
želka Miloslava, dce−
ra Jana a bratr Pavel
s rodinami. RR 21483

Jitka Vlasáková,
rozená Krocová
z Makalov.
S láskou a úctou v srdci
stále vzpomínají dcery
s rodinami.
RR 21444

RR 21477

Kdo žije ve vzpomínkách, neumírá.
25. července 2021
uplyne 8. smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustila paní

Zdeněk Ouředník.

1. 7. 2021 by se dožil
85 let pan

Dne 1. 7. 2021 by se dožila 68 let a záro−
veň 26. 7. uplynou 4 smutné roky od chví−
le, kdy nás navždy opustila naše milova−
ná maminka, babička,
teta a kamarádka, paní

Helena Sedláková
z Mlynářovic.

Helena
Tauscherová
z Miletic.

S láskou a bolestí v srdcích stále vzpomínají
děti s rodinami.
RR 21445

Stále vzpomíná manžel Václav a dcery Hana
a Lenka s rodinami a ostatní příbuzní.
RR 21457

Vzpomíná dcera Hele−
na a syn Alois s rodi−
nami.
RR 21505

Dne 12. července
2021 uplyne 1. smutný
rok, kdy nás navždy
opustil pan

Karel Přerost
ze Zavlekova.
S láskou stále vzpomí−
ná dcera Jitka a vnou−
čata Markéta a Simona.
RR 21503

Loučení žádné, ne−
zbyl čas, jen velkou
bolest zanechal jsi
v nás. Vzpomínky na
Tebe v srdcích si za−
chovají, kdo rádi Tě
měli, tak jako my, stále
vzpomínají.
Dne 14. července
2021 uplynou 3 smutné roky od chvíle, kdy
nás navždy opustil náš milovaný tatínek,
dědeček, tchán a strýc, pan

Jan Prantl z Bezděkova.
S láskou stále vzpomínají dcery Marcela a
Jana s rodinami a všichni, co ho měli rádi…
RR 21458
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Dobrý člověk neumírá
v srdci těch, kteří Tě
milovali a měli rádi
pro Tvůj humor a do−
brotu.
Dne 28. 6. 2021 to
bylo již 5 let, co nás
opustila naše mamin−
ka, babička a praba−
bička, paní

Kdo Tě znal,
v dobrém vzpomene.
Kdo Tě miloval, nikdy
nezapomene.
Dne 14. června 2021
by se dožil 85 let a 23.
července 2021 uplyne
17 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil

Anna Tyrpeklová z Malé Vísky.

pan Adolf Vojta z Nové Plánice.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Syn a dcera s rodinami.
RR 21491

S láskou a úctou stále vzpomíná dcera s ro−
dinou, vnoučata a rodina Vojtova. RR 21484

Rozhled 7/2021

VZP OMÍ
OM Í NÁ M E
Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel, za
ruce, které tolik pomá−
haly. Děkujeme za to,
že jsi byl, za každý
den, který jsi s námi žil.
Dne 24. července
2021 uplyne 8. smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Ing. Václav Němeček z Koryt u Klatov.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
RR 21507

Jak tiše žila, tak tiše
odešla. Skromná ve
svém životě, velká ve
své lásce a dobrotě.
Nezemřela jsi, neboť
žiješ dál v srdcích
těch, kteří Tě milovali
… babičko.
Dne 3. 7. 2021 uply−
nulo 8 smutných let, kdy nás navždy opustila

paní Milada Jonášová
roz. Lišková z Nýrska.

Přání panu

Stanislavu
Ibermajerovi
z Klatov
2. července jsme šli
k Tvému hrobu Ti
přát, vždyť měl bys
krásných čtyřiaosm−
desát.
Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví, čím
jsi byl tatínku každému z nás. Nikdo Tě ne−
vrátí, nikdo Tě nevzbudí, Nikdy již nezazní
nám Tvůj hlas. Odešel jsi, jak si to osud
přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstá−
váš dál. Všechno nejlepší tatínku. S láskou
a úctou dcera Stánina, vnuk Ondřej a sestra
Maruš.
RR 21482

Odešel na věky, zůstalo
mnoho vzpomínek, byl
to ten nejdražší, byl to
náš tatínek.
Dne 17. 7. 2021 uplyne
třetí smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy,
bez slůvka rozloučení,
opustil pan

Josef Cvachovec z Malechova.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvilič−
ku postát a s láskou na
Tebe vzpomínat.
Dne 12. 7. 2021 up−
lyne desátý smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustil pan

Pavel Hnojský
z Petroviček.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkuje
manželka, syn a dcera s rodinou. RR 21488

Čtyři roky utekly jako
voda, zdá se to být ja−
ko dnes, v uších zní ta
bolestivá slova, že jsi
odešel a nevrátíš se
zpět. Měl jsem Vás
rád a chtěl jsem žít, já
přece nechtěl odejít.
Dne 25. 7. 2021 uply−
ne čtvrtý smutný rok, kdy nás navždy opustil

pan Josef Baturček z Hnačova.
S láskou vzpomínají manželka Jaruška, děti
s rodinami, sestra Marie a ostatní příbuzní.
Za tichou vzpomínku všem děkjeme.
RR 21471

S úctou a láskou vzpomíná rodina. Děkuje−
me všem, kteří si vzpomenou s námi.
RR 21480

S láskou a úctou vzpomíná vnučka Pavla
s dětmi, rodina a ostatní příbuzní. RR 21475

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, pokoj
a klidný spánek přát.
Dne 14. 7. 2021 by
se dožil 97 let pan

František
Kratochvíl
ze Švihova

Bylo těžké se s Tebou rozloučit, ještě
těžší je bez Tebe žít…
Dne 3. července 2021
uplynulo již 17 dlou−
hých let, co dotlouklo
předobré srdce mého
manžela, našeho ta−
tínka, dědečka a pra−
dědečka, pana

Václava Kovandy
z Bolešin.

a 29. 7. 2021 uplyne
již 20 let od chvíle, kdy nás navždy opustil.
S úctou a láskou vzpomínají vnuk Vašek a
syn Fanda s rodinou. Všem, kteří vzpome−
nou s námi, děkujeme.
RR 21451

Co osud vzal, to ne−
vrací, i když nám srd−
ce krvácí. Ta rána stá−
le bolí, zapomenout
nám nedovolí.
Dne 16. 7. 2021 uply−
ne 5. smutný rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Všem kamarádům a známým, kteří si
vzpomenou s námi, děkují manželka a děti
s rodinami.
RR 21460

Loučení žádné, nezbyl
Ti čas, jen velkou bo−
lest zanechal jsi v nás.
Vzpomínky na Tebe
v srdcích si zachovají,
kdo rádi Tě měli, tak
jako my, stále vzpomí−
nají.
Dne 6. července
2021 jsme vzpomněli šestého smutného
výročí, kdy od nás navždy odešel pan

V neznámý svět šla jsi
spát. Zaplakal každý,
kdo měl Tě rád.
Dne 26. 7. 2021 uply−
ne 14 let od tragické
smrti paní

Marie Vozkové
rozené Voráčkové
z Točníka.
S láskou vzpomínají dcery Markéta a Blanka
s rodinami a syn František.
Dne 1. července 2021 uplynulo 31 let ode
dne, kdy od nás navždy odešel pan

Václav Voráček z Točníka.
Stále vzpomíná celá rodina. Děkujeme
všem, kteří si vzpomenou s námi. RR 21486

Zhasly oči plné lásky
naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy
na ni v srdcích naše
vzpomínky.
Dne 19. července
2021 uplyne smutných
20 let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná
manželka a maminka

Anna Faměrová z Chanovic.

Ladislav Šmrha z Vlkonic.

paní Květa Svítilová
(roz. Machová) z Dešenic.

S láskou vzpomínají dcery s rodinami. Dě−
kujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
RR 21435

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manžel−
ka, děti, vnoučata, pravnoučata a ostatní
příbuzní.
RR 21504

Děkujeme všem, kteří nezapomněli, manžel
Josef a dcery Lenka a Lucie, ostatní příbuzní.
RR 21432
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KOUPÍM starou vzduchovku.
Po armádě a pohraniční stráži,
maskované oděvy, saka, čepi−
ci, rajtky, vyznamenání za ob−
ranu vlasti a za službu vlasti,
odznak NB, odznaky vzorných
vojáků do r. 1960 – až 3000
Kč, pilotní odznaky, odznaky
vojenských učilišť, automobi−
lové odznaky, plakáty a jiná
vyznamenání, těžítka ve formě
modelů děl, tanků, letadel, le−
tecké uniformy a vše z pozůs−
talosti po pilotech apod. Tel.
721730982. PM 21006
KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky, starou
Babetu i nepojízdnou, Škoda
120 M, nová zadní světla, aj.
náhradní díly. Též náhradní dí−
ly Jawa, pionýr 05, 20, 21
Mustang, Babeta a Simson i
vrak. Návody na obsluhu, ka−
talogy, dobové prospekty. Tel.
721730982. PM 21007
KOUPÍM jakoukoliv tahací har−
moniku – AKORDEON, CHRO−
MATIKU, HELIGONKU i v nále−
zovém stavu. Tel. 728209526.
PM 21038
KOUPÍM po Vašich babičkách
vše staré – zajímá mě smalto−
vané nádobí, formy na pečení,
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kameninové hrnce, hodiny na
zeď, hodinky na ruku, dětské
plechové a bakelitové hračky,
obrazy, rádia, sklo, figurální por−
celán a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pionýry. Pro−
stě vše, co se Vám již nehodí.
Platím ihned – děkuji za nabíd−
ky. Tel. 605080878. PM 21040
Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI koupím
vše staré: plechové reklamní
cedule, sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální porcelán,
vánoční ozdoby, betlém, obra−
zy, rámy, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, kamenné
hrnce, smaltované nádobí, vše
ze staré domácnosti, co bylo
k dekoraci. Motorky, moped,
Pionýr i jen díly na tyto moto! A
různé jiné věci, které již nepo−
třebujete. Tel. 737903420. PM
21041
KOUPÍM hoblovku s protahem
KDR nebo Rojek. Tel.
603165320. PM 21081
VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Koupím
veškeré staré pojízdné, nepo−
jízdné veterány, motorky, Pioný−
ry, mopedy, moto kola, vraky,
torza i náhradní díly – blatníky,
rám, motory, sedla, nádrže, ple−
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Blahopřání

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

JAWA, ČZ, MANET, STA−
DION… Koupím staré
československé motocyk−
ly všech značek, v jakém−
koliv stavu i jednotlivé dí−
ly. Platím ihned v hotovos−
ti. Slušné a seriozní jed−
nání. Tel.: 607946866. E−
mail: klsp@seznam.cz.
RR 21091

PRODÁM Felicii 1.3 MPI, cen−
trál. zamykání, el. zrcátka, tažné
zařízení, Z + L gumy na dis−
cích, nové přední brzdiče a loži−
ska, cena 15.000 Kč, tel.:
722780414. RR 21465

PRODÁM
– originální díly
na motocykly ČZ.
chařinu, tachometr, řídítka, mo−
to helmu, plechovky od olejů a
různé jiné moto věci. Nabídněte.
Tel. 605080878. PM 21042
KOUPÍM vojenskou vzduchov−
ku se zadním natahováním, ale i
jiné typy − Slavia, Stella, Haenel,
Zbrojovka. Dále koupím pivní
lahve s nápisy z 20−30 let, půl−
litry, porcelánové podtácky. Piv−
ní pípu, stáčečku, paroží, ná−
ramkové a kapesní hodinky, rá−
dia, mince, reklamní smaltova−
né cedule, moped Stadion mo−
tory a díly k němu, atd. Tel.
737903420. PM 21043
NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1975 VÝKUP −
(chromovaný, dýhovaný,
selský), lustry, lampy, ob−
razy, hračky, hodinky, vy−
znamenání, odznaky, a jiné.
Možnost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.: 603512322 pavel.rej−
sek@seznam.cz.
PM
21030

KOUPÍM staré bankovky, min−
ce, pošt. známky, vyznamenání,
odznaky aj. sběratelské před−
měty, staré motocykly a veterá−
ny, staré bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Hodiny,
hodinky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glasshütte, Do−
xa, Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle, trumpetu
aj. staré věci do r. 1960. Vykou−
pím i celou sbírku, nebo pozůs−
talost. Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel. 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz.
PM
21056
STARÉ HRAČKY vyr. do r. 1980
– např. autíčka, buldozery, bag−
ry, vesmírná vozidla, vláčky,
vše na klíček nebo bez, na dál−
kové ovládání, dále starý bet−
lém, loutkové divadlo, samo−
statné loutky, hračky můžou být
poškozeny.
anet.a29@se−
znam.cz tel.603512322 PM
21036
KOUPÍM − CHROMOVANÝ
gauč, křeslo, židli, stolek, psací
stůl, skříň, lustr, lampičku, atd.,
chrom může být poškozený.
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Jde hlavně o díly
na terénní závodní
moto typů 980, 981,
984 a 988.

Tel. 603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz zn.
Přijedu. PM 21037
KOUPÍM staré pivní láhve a
sklenice s nápisy pivovarů. I
jednotlivé kusy, děkuji sběratel.
Tel. 732170454. PM 21068

PM21112

Tel:775 263 655
PRODÁM dvourychlostní Babe−
tu, je po kompletní opravě mo−
toru. Cena 8.000 Kč. Tel.:
724003512. RR 21472

KOUPÍM starou vzduchovku,
nejraději vojenskou vz. 47 nebo
vz. 35. Tel. 724005187. PM
21072

PRODÁM lesní pozemek 1,13
ha, Nalžovské Hory−Žďár, tel.:
777960250. RR 21421
KOUPÍM starší dům nebo cha−
lupu vhodnou k rekonstrukci.
Tel.: 606916148. RR 21438
POZEMEK s potokem a travna−
tým porostem, celkem 3. 354
m2 v k. ú. Rabí. Cena za 1m2
26 Kč. List vlastnictví 228. Tel.:
376596032,
mail:
kolarjan5@tiscali.cz.
RR
21479
KOUPÍM dům Sušicko nebo
Klatovsko, cena do 3.500.000
Kč. Tel: 702962961. RR 21489
KOUPÍM zemědělské pozemky
s přístupem někde u zástavby.
Nabízím min. 50 Kč /m2. Tel.:
603442474. PM 21097
KOMPLETNÍ SERVIS – pří−
prava vaší nemovitosti
k prodeji, předání. Vyklize−
ní, likvidace odpadu, vy−
malování, úklid okolních
prostor – zahrady, pa−
po9@seznam.cz,
tel.:
603512322. PM 21035

PENÍZE za vaši rekreační nemo−
vitost ihned! Vykoupíme vaši
chalupu či chatu v okrese Klato−
vy a Domažlice. Podmínkou
pouze vlastní pozemek a zave−
dená elektřina. Peníze vyplácí−
me do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21019
KOUPÍM garáž− Doudlevce, Bo−
ry, Slovany. Platba v hotovosti.
Tel. 724005187. PM 21070

HLEDÁM šikovného kutila hodi−
náře, který by opravil staré ho−
diny – pendlovky. Děkuji. Tel.:
605325131. RR 21439
EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut, vra−
ky odvezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykoupíme
starší stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469. PM
21052

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

PRODÁM Peugeot 206+,nový
model, 5 dveří, r.v. 2009, ben−
zin, obsah 1.1, najeto 84tkm,
stříbrná metalíza, centrál, el ok−
na, servo, velmi dobrý stav, ce−
na včetně nové stk a emisí :
69000,−, Klatovy, telefon :
723439518. RR 21496

KOUPÍM jakýkoliv funkční
traktor i bez SPZ. Tel.:
604589329 RR 21075

PRODÁM Škoda Roomster r.v.
2007, obsah 1.4 mpi, najeto
pouze 90 tkm, šedá metalíza,
benzin, klima, 4x el okna, ser−
vo, abs, 1 majitel, cena :
105000,− Kč, Klatovy : telefon:
723/439518. RR 21499
KOUPÍM malotraktor Holder,
TK MT8, Slavia, může být i v
horším stavu , prosim volejte
nebo pište na telefon:
723439518. RR 21500
PRODÁM Škoda Fabia, r.v.
2005, obsah 1.2 htp, zelená
barva, nová stk a emise, cena:
49000
Kč,
telefon:
723439518. RR 21501
PRODÁM Opel Corsa r.v. 2003,
1. majitel, obsah 1.0 benzin,
najeto 132tkm se servisní kníž−
kou, abs, el okna, šíbr, centrál,
2 klíče, ton skla, dobré pneu,
nová stk a emise, Klatovy,cena:
42000
Kč,
telefon:
723/439518. RR 21502
KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI,
NIVA a starší dodávku, MERCE−
DES nebo odtahovku. Děkuji.
Tel.: 605111671 PM 21045
KOUPÍM moped Babeta, Ja−
wetta, Stadion, Korado aj. i ne−
pojízdné i bez dokladů, koupím
staré plechové šlapací autíčko i
nekompletní. Děkuji. Tel.:
608109266. PM 21044
KOUPÍM – Babetta, Stella, Ja−
wa Pionýr nebo jiný moped i
nepojízdný. Pro syna. Přijedu,
platím hotově. PM 21071
KOUPÍM historický motocykl
nebo moped i nepojízdný. Zel.
608773933. PM 21082

HLEDÁM ženu do života, mezi
40–50 lety. Je mi 47 let, jsem
v invalidním důchodu, mám
rád jízdu na kole a pěší turisti−
ku. Tel.: 734478955. RR
21365
PRODÁM Škoda Fabia kombi 2,
r.v. 2008, obsah 1.4 Mpi, mod−
rá barva, klima, tempomat, ser−
visní kniha,najeto 174Tkm, pl−
ně servisované ve Škoda servi−
su, tažné, nová stk a emise, ce−
na: 109000 Kč, telefon:
723439518. RR 21498

57LETÝ nekuřák hledá ženu ne−
kuřačku pro vážné seznámení.
Moc rád bych poznal hodnou
ženu, které schází pohlazení,
políbení, pěkné slovo a má ráda
milování. Pouze volat. DO, PM,
KT. Tel.: 723870534. RR
21401

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

DŮCHODCE 86 roků prodá auto
Peugeot 208, obs. 1.2, najeto
36 tis. km. Má nadstandardní
výbavu (centrál, klimatizaci,
tempomat, počítač apod.) Bar−
va višňově červená metalíza.
Celoročně garážovaný. Cena
dohodou. Mob.: 606245830.
RR 21440
PRODÁM Citroen C1, r.v. 2007,
5 dveří, dobrý stav, obsah 1.0 i,
nová stk a emise, cena :
59000,− Kt, Tel: 723/439518.
RR 21497

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekompletní,
torza, rámy, motory, blat−
níky, staré technické prů−
kazy a jinou technickou
dokumentaci aj. Přijedu a
zaplatím na místě. Nabíd−
něte, určitě se domluví−
me. Telefon: 603237242,
e − m a i l :
flemet@seznam.cz. RR
21428

VYMĚŇTE samotu za sympa−
tického muže z Bavorska. Se−
znamujeme úspěšně již
mnoho let. Agentura Arendas
tel. 702891012, www.vdejse−
dobavorska.cz.
SOBĚSTAČNÝ 60letý ID hledá
slušnou ženu ve věku 55–65
let, Plzeň−jih a okolí. Jen vážně,
abstinent, nekuřák. Tel.:
602167549. RR 21452
HLEDÁM ženu k vážnému se−
známení. Upřímnost a toleran−
ce. Ve věku 55–60 let. Samota
je hrozná. Klatovy a blízké oko−
lí. Tel.: 774843196. RR 21455
NEZADANÉ paní daruji rekr.
dům, přes 200 qm a splním i
nevšední přání. Pepa 77, 175,
dítě vítáno. Tel.: 704532965.
RR 21459
RÁD se seznámím se ženou
z DO–KT, věk 65–70, nekuřák,
tel.: 606130305. RR 21467
HLEDÁM ženu do 50 let na tr−
valý vztah a rodinný život. Já
42 let, vyšší, sportovní posta−
vy, prý pohledný, se zájmy o
sport a cestování. Ozveš se?
Tel.: 607720266. RR 21474
Z KLATOV a okolí, štíhlá. Ve−
zmu Tě do vesmírného blaha.
Tel.: 724516519. RR 21506
MUŽ 54/178 rád pozná sym−
patickou ženu, která je nyní
singl a ráda by to změnila. Tel.:
605363221. PM 21098
62 LETÝ NEKUŘÁK a abstinent
hledá k vážnému seznámení
nezadanou ženu ve věku 39−58
let. Nejdříve schůzky o víken−
dech, později po seznámení tr−
valý společný život. Očekávám
ochotu po seznámení přistěho−
vání ke mně. Já jsem ochoten
se přestěhovat pouze do Plzně
v případě uzavření manželství.
Odpovídat SMS zprávou na
tel.: 705404111 nebo na e−
mail zdenek.ondra59@se−
znam.cz. PM 21114
NÍZKOŠKOLÁK, filozof i trochu
komediant by rád našel starší
vzdělanou
Bábinu.
Mob.:723175663. PM 21116
62/166 NEKUŘÁK bez závazku
z Plzně hledá upřímnou ženu
přiměřeného věku z Plzeňska.
Tel.: 776107499 po 18 hod.
PM 21115
36/185 nekuřák, bezdětný,
hledá dívku 16–19 let k vážné−
mu seznámení. Nekuřačku,
která také hledá partnera pro
život. Mám rád filmy s akční
tématikou, komedie, horory a
české filmy. Rád cestuji, cho−
dím na procházky a navštěvuji
kulturní akce. Jsem z okresu
Beroun. Tel 604969788, e−ma−
il: lovehvezd@seznam.cz. PM
21085

ŽENA středního věku hledá vy−
sokého muže. Hezký a vášnivý
vztah. Nejlépe z Domažlic. E−
mail: blanka2021@email.cz
RR 21492
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KOUPÍM tento typ židlí, tento
typ komod, starožitný nábytek
a nábytek do roku 1980. Stav
nerozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 21080

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek, křes−
la a nevíte co s nimi??? NÁ−
BYTEK do roku 1980 a staro−
žitný nábytek a bytové doplň−
ky (lustry, lampy apod.) zdar−
ma odvezu, vykoupím, zpro−
středkuji prodej – za odvoz.
Tel.: 608887371 / E−mail: na−
bytek1980@seznam.cz. Sta−
čí napsat SMS nebo prozvo−
nit. Odpovím. RR 21081
NABÍZÍM stříhání živých plotů,
prořezávání ovocných stromů,
sekání trávy a údržbu i realiza−
ci zahrad. Tel.: 606943086. RR
21102

ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí rekonstrukce, stroj−
ní omítání, obklady,
dlažby, jádra a veškeré
zednické práce, tel.:
723136228. RR 21037

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast Suši−
ce, Horažďovice, Strakonice a
okolí, bližší info po tel.:
774079111. RR 21055
KLÁŠTERKA Jiří
kolaudační revize komínů
tel.: 604871028.
RR 21134
PROVÁDÍM zednické práce –
omítky, malířské práce, rekon−
strukce bytového jádra, obkla−
dy, dlažby, bourací práce a dal−
ší práce dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlicko, Sušic−
ko a okolí. Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 21191
MALOVÁNÍ bytů, pokojů, dom−
ků. Klatovsko, Domažlicko. Tel.:
604791334. RR 21426
NABÍZÍM pomoc nemohoucím a
osamělým lidem. Např. dopro−
vod, nákup, úklid, drobné domá−
cí opravy. Plzeň a okolí. Tel.:
736181904. PM 21109
PŘEVEDU záznamy z videoka−
zet na DVD nebo flešku, levně.
Tel.: 777554484. KŘI PM21106
TRÁPÍ Vás hrozící exekuce ne−
movitosti? Bojíte se, že přijdete

o majetek? Vše se dá řešit, nikdy
není pozdě. Naše právní odděle−
ní zdarma zanalyzuje vaši situaci
a najde optimální řešení. Důležité
je nebát se a začít jednat! IN−
STINKT REALITY s.r.o., VOLEJ−
TE ZDARMA 800737309. PM
21025
CHCETE POSTAVIT PLOT? Na−
bízíme kompletní realizaci
oplocení. Přijedeme – zaměří−
me – naceníme – zajistíme ma−
teriál – postavíme. Poté si mů−
žete v klidu užívat bezpečí va−
šeho
domova.
Volejte:
733710319,
pište:
bezdek@plotana.cz, navštivte:
www.plotana.cz.
STAČÍ nám jeden měsíc na pro−
dej vaší nemovitosti. Svěřte nám
k prodeji svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jednání a
solidním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte, zítra
jsme u vás a do měsíce máte
prodáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21026

POTĚŠÍM TĚ, polaskám a
uvolním masáží, hlubokým
orálkem, mazlením, krásným
pomilováním, dle přání i roz−
manité nadstandartní službič−
ky. Smyslná, něžná i vášnivá,
to jsem já, na své vlastní ori−
ginál fotečce. Kde? V mém
diskrétním, pěkném, čistém
soukromí. (SMS ne), prosím
o delší tel. vyzvánění od 8 h.
ráno, průběžně přes den. Tel.:
730509467. Příznivá cena.
KŘI PM 21004

HLEDÁTE rychlé a bezpečné ře−
šení? Bojíte se nevýhodných
půjček? Jako jediná realitní kan−
celář v Plzeňském kraji Vám vy−
platíme až 80% kupní ceny vaší
nemovitosti předem. Peníze má−
te na účtu do 24 hodin. Neslibu−
jeme – garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM 21027
KUPUJETE
NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou trans−
akcí krok za krokem. Nemovi−
tost prověříme technicky i práv−
ně a navíc vyjednáme maximál−
ní SLEVU! A nezaplatíte ani ko−
runu navíc! Více na www.zkon−
trolujto.cz nebo volejte zdar−
ma na 800737309. PM 21028
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PRODÁM 2 kamerunské be−
ránky a výletky červených
pštrosů kroužkovaných, dále
tetovací kleště na králíky v dře−
věn. kufru, tel.: 606231922.
RR 21454

Tel. 730 509 467
PŘÍJEMNÁ baculka 55 let, pr−
sa č. 5, přírodní klín. Útul−
nost, diskrétnost. Plzeň. Volat
od 7 – 22. hod. na tel.
773153057. PM 21089

Rozhled 7/2021

Rozhled 7/2021

47

