KLATOVY: PSČ 339 01, Vídeňská 218 – 376 360 311, 603 114 265, 605 788 005 fax: 376 360 312

Internet: www.vmi−rozhled.cz E−mail: redakce@vmi−rozhled.cz

9
2019
4. 9. 2019

Milí čtenáři,
jsem životní
optimista,
proto začnu
i tento již záři−
jový úvodník
v Rozhledu
prostou větou:
Nemusíte být
smutní z končícího léta. Jisté je, že kaž−
dý konec je současně začátek něčeho
nového a léto se k nám opět ani ne za
rok vrátí a možná ještě o něco krásnější,
než bylo to letošní. S dostatkem teplých
dnů, abychom si je užili u bazénů a opa−
lovacím lelkováním, a možná i s pravi−
delnějšími a mírnějšími dešti zkrápějící−
mi vyprahlou přírodu.
Nastávající září slibuje mnohé. Svoji
barevnost, kterou mají z velké části na
svědomí měkčí světla přicházejícího

podzimu a dozrávající plody našich za−
hrad, radosti ze sklizně ovoce a z mno−
ha akcí, jako jsou vinobraní s popíjením
burčáku, trnkobraní a myslivecké hony.
Jen spojovat burčák a hony nedoporu−
čuji, protože pak se zbytečně zvyšují
statistiky postřelených honců a mysliv−
ců. Podle dlouhodobých předpovědí by
mohlo být letošní září dokonce i velmi
pěkným měsícem s dostatkem teplých
dní, které nám stále ještě budou dopřá−
vat nejednu letní zábavu. Přesto se již
od 23. září 9:51 hod., kdy nastává
rovnodennost se stejně dlouhým dnem
i nocí, řadí mezi podzimní období roku.
I kdyby snad nedopadlo počasí v září na
jedničku, jistě se ještě najde dost dní,
které budeme moci považovat za babí
léto a které nám dopřejí nějaký ten hez−
ký výlet do přírody, na houby, nebo jen
klidné posezení u zahradního stolku
s kávičkou. Každý krásný slunečný záři−
jový den a vzpomínka na něj nás bude
hřát v zimních měsících více, než nej−
lepší kožich. Pokud jste aktivní lidé, mů−
žete si vyzkoušet nějaký rekreační ko−
lektivní sport, který vás vyžene do příro−

dy, jako je pétanque, oblíbené házení
koulemi, nebo můžete vyrazit i na cyk−
listický výlet. Málo trénovaným a star−
ším cyklistům určitě můžu doporučit
nějaké elektrokolo, jejichž obliba neuvě−
řitelně stoupá, především u nás na Šu−
mavě s kopcovitým terénem.
Září je také měsícem, kdy se vracejí
děti do škol. Rodiče, kteří neměli v létě
pro své potomky stálé hlídání, se už
možná těší, protože ví, že děti nejen
budou část dne pod kontrolou a odbor−
nou péčí pedagogů školek a škol, ale
také ví, že řád a pravidelnost školní do−
cházky dětem vrátí trošku klidu, vyrov−
nanosti a zodpovědnosti. Nás dospělé
čeká ještě na poslední chvíli vrhnout se
do obchodů a nakoupit vše potřebné:
tašky, penály, kalkulačky, aby snad při
zahájení školního roku našim miláč−
kům něco nechybělo.
Dětem a jejich rodičům bych ještě po−
radil, po zkušenosti z letošního léta, ať
se nebojí více se orientovat na získávání
praktických znalostí a manuální zruč−
nosti. Když jim náhodou nevyjde v živo−
tě kariéra multimilionáře, filmové hvěz−

dy nebo burziána, na kterou se zřejmě
každý druhý středoškolák v dnes nej−
častějších odbornostech připravuje,
stále je možné se dobře uživit rukama.
Každý, kdo něco opravoval, rekonstru−
oval anebo stavěl, vám potvrdí, jak ra−
dostně a ochotně vítáme doma šikovné
řemeslníky všech běžných profesí. Zed−
níky, instalatéry, plynaře, elektrikáře, zá−
mečníky, obkladače, svářeče i autome−
chaniky. Ti všichni si také svorně stěžu−
jí, že mladých lidí, kteří by přebírali jejich
zkušenosti a znalosti, je stále méně. Dě−
ti ve školních lavicích by měly vědět, že
o pracovité a šikovné lidi bude zájem
vždycky a peníze snadněji a jistěji získají
poctivou prací, než když se spolehnou
na kariéru burzovní makléře. O radosti
z tvořivé práce a trvalosti jejích výsledků
nemluvě. Význam společnosti, jaké
vzory k následování mladým lidem
předkládá, je obrovský.
Příjemné poprázdninové čtení Rozhle−
du, hodně radosti z teplého babího lé−
ta a postupné přivyknutí k běžnému
pracovnímu tempu vám přeje Karel
Bárta, šéfredaktor.

Vinobraní s Cyrilkou
Chcete zažít atmos−
féru vinobraní na již−
ní Moravě? S vese−
lou hudbou typickou
pro oblast Moravy a
Slovácka v období vi−
nobraní vás seznámí
slovácká dechová
hudba Cyrilka v so−
botu 14. září od 14
hodin na krytém par−
ketu v Dolní Lhotě
u Klatov.
2
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Jak si můj děda vyléčil revmatizmus
Můj děda měl to „štěstí“, že
jako selský synek strávil pět
roků v I. světové válce. V šar−
ži vojína rakousko−uherské
armády. Jako všichni „obyčej−
ní lidé“ nezískal ve válce me−
tály nebo zisk. Zato zranění a
choroby. Děda dopadl ještě
dobře. V zákopech si vyležel
revmatizmus v celém těle.
A nyní si přestavte jeho situa−
ci. Vrátíte se šťastně převzít
hospodaření na statku, neboli
začít se živit obrovskou těles−
nou dřinou, a v těle máte „rev−
matizmus“, kde se dá. Začal
jej samozřejmě léčit „vědec−
ky“, neboli jezdit po specia−
listech. Patřičně drahých.
A pak polykat aspirin a kde
co, také patřičně drahé. Ale
revmatizmus od titulovaných
lékařských kapacit se ne a ne
dát. Pouze se zmírnila boles−
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tivost a záchvaty. Děda si do−
konce pořídil nejnovější vyná−
lez té doby: elektrický probí−
ječ impulzů do svalů. Brněla
ho při zapojení celá
ruka nebo noha, ale
revma ne a ne před
elektrickými ranami
utéct.
Nakonec nezbylo, ja−
ko je tomu i dnes
u mnoha lidí s chro−
nickými a neléčitelný−
mi chorobami, než
vyhledat léčitele ne−
boli „šamana“. (Po−
zor, dnes přísně jako
nevědecké zakázáno
EU!) Ten mu řekl:
„Pane Šochman, vi−
dím jedinou možnost. Pořiďte si
včely a dělejte v nich zásahy
bez rukavic tak dlouho, dokud
nedostanete nejméně 6 žihadel

do každé ruky. Teprve pak si na−
saďte rukavice! Do roka vám
revma z těla zmizí.“
Děda ho poslechl a skutečně

mu revma z těla do roka vymi−
zelo. Já už jsem jej znal jako po−
hyblivého a čilého do konce ži−
vota. Také právě on mě naučil

od 6 let včelařit. Vlastně nejprve
donutil! Po druhé válce měl vče−
ly nešlechtěné, bodavé, hotové
„čerty“. Sáhnout do úlu bylo ja−
ko sáhnout do žhavé pe−
ce. Když jsem si po jeho
smrti pořídil vlastní vče−
ly, na vrcholu jsem ošet−
řoval 45 včelstev. Dnešní
včely jsou tak mírné, že
jsem ani rukavice ne−
používal a nepoužívám.
(Dodnes je ani nemám.)
Často jsem všech 45
včelstev prohlédl a shle−
dal se sotva s jedním ne−
bo 2 žihadly. A to ještě
proto, že na včelu omy−
lem sáhnu. A také do−
dnes revma nemám. (Je
mi 79.) Nevědecky řečeno, rev−
matizmu asi včelí jed „leze na
nervy a klidí se před ním“.
Josef Staněk
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Cizinci v našich dopravních firmách
„Víte, kdo byl Stepan Bandera,“ pře−
kvapil otázkou sedmadvacetiletý
Ukrajinec, kterého jsem zacvičoval
v řízení našeho kamionu, „Válečný
zločinec, vrah Židů, Rusů, Poláků,
Slováků, Čechů…“ odvětil jsem a
mladík nesouhlasil: „Národní hrdina
to je. Jeho povstalecká armáda čisti−
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la za druhé světové války Ukrajinu od
živlů jiných národností.“ Má naše fir−
ma přijmout řidiče s podezřením na
nacionální extrémismus?
Dopravní psychologie jen velmi okrajo−
vě přihlíží k mravním, politickým a ide−
ologickým postojům uchazečů o práci
v silniční dopravě. Pokud psychologic−
ký profil včetně životní i profesní histo−
rie adepta odpovídají nárokům profese
řidiče, je doporučen bez ohledu na jeho
názory, které s výkonem profese zpra−
vidla nesouvisejí. S velebením válečné−
ho zločince Bandery, který má na svě−

domí přes 130 tisíc obětí na Ukrajině,
v Polsku, Slovensku a Moravě, jsem se
u mladých Ukrajinců také setkal. Hod−
notit je však přísluší BIS, neboť by
mohlo jít pravděpodobně i o náznaky
neofašismu.
Dopravní psycholog má posuzovat
psychickou způsobilost zahraničních
řidičů stejně jako u českých. Jde často
o řidiče bez náležité praxe, bez znalostí
českého jazyka a dopravních předpisů.
Přesto je naše firmy přijímají, ačkoliv to
nejsou řidiči vhodní pro náročnou
mezinárodní kamionovou dopravu.

Z našich zkušeností vyplývá, že skoro
žádný cizinec nedosahuje kvalit če−
ských řidičů. K nejlepším patří Slováci,
následují Ukrajinci nad 45 let a málo
úspěšní bývají zájemci z Rumunska a
Bulharska. Všichni musejí u nás získat
profesní průkaz a kladné psychologic−
ké vyšetření. Bez tlumočníků se jejich
zkoušky neobejdou, takže celkové vý−
sledky nebývají u cizinců vždy důvěry−
hodné. A tak naše firmy s přijímáním
cizinců nezřídka riskují, a pokud nech−
tějí problémy, musejí být obezřetné a tr−
vat na jejich soustavné a důsledné
kontrole.
PhDr. et Mgr. Karel Havlík,
akreditovaný dopravní psycholog
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599 000 Kč

420 000 Kč

135 000 Kč
Zahrada (739 m2), Slatina, okr. Klatovy

Chata 2kk/B (268 m2), Horní Hradiště

Chata 2+kk/B (40 m2), Vranov u Stříbra

Nabízíme k prodeji pozemek o výměře 739 m2 ve Slati−
ně, nedaleko obce Chudenice v okrese Klatovy. Poze−
mek lze využít jako zahrádku či jako zázemí pro rybaření
nebo relaxaci, neb se nachází u Liteňského rybníku.
Velmi zajímavá nabídka pro klid a odpočinek. K pozem−
ku přísluší i vlastní přístupová komunikace o velikosti
870 m2, která je součástí kupní ceny.
& 734 319 301
Vřele doporučujeme.

Nabízíme k prodeji pěknou chatu na vlastním pozemku
268 m2 u obce Horní Hradiště, okr. Plzeň−sever o zastavě−
né ploše 49 m2. Chata je dispozičně řešena jako 2+kk
s balkonem a krytou verandou. IS: dodávka elektrického
proudu je zajištěna elektrocentrálou, možnost připojení do
sítě−vedení cca 20m od chaty, topení: lokální TP, WC,
studna cca 50m od chaty. Železniční stanice 300m od
chaty. Krásná, klidná lokalita v těsné blízkosti řeky Střely.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

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

E

1 899 000 Kč

Byt 2+kk (90 m2), ul. Vančurova, Klatovy
Nabízíme k prodeji byt v historickém. Byt je po kompletní
rekonstrukci z roku 2016, nachází se v 1. patře cihlového
domu bez výtahu a je v osobním vlastnictví. Topení a ohřev
vody zajištěn vlastním plynovým kotlem. K bytu náleží
sklep, kolna, pavlač na patře a zahrada na posezení a grilo−
vání. Parkování je zajištěno ve vnitrobloku za domem.. Klid−
ná lokalita s veškerou občanskou vybaveností.
Vřele doporučujeme osobní prohlídku! & 734 319 301

G

2 099 000 Kč
2

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

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

C

2 360 000 Kč

899 000 Kč
St. pozemek (600 m2), Kout na Šumavě,
okr. Domažlice
Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 600 m2 na
okraji zástavby rodinných domů v obci Kout na Šumavě, 3 km
od Kdyně, resp. Km od Domažlic. IS: elektřina 230/400V, obe−
cní vodovod na pozemku, obecní kanalizace. K pozemku vede
asfaltová přístupová komunikace. V místě obvyklá občanská
vybavenost, dostupnost do centra Domažlic do 10ti minut. Na
nemovitost lze čerpat hypotéční úvěr, s kterým Vám rádi a zdar−
ma pomůžeme. Doporučujeme vidět.
Zajímavá investice.
& 734 319 301

G

3 999 000 Kč

3+1/L (72 m ), Nýřany, Sokolovská ul.

3+kk (114 m2), Anglická ul., Mariánské Lázně

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 3+1 s lodžií o výměře
72 m2 v Nýřanech, Sokolovské ul. Byt je v osobním vlast−
nictví a nachází se ve 4. patře panelového domu, který
prošel kompletní revitalizací. Byt je po rekonstrukci bytové−
ho jádra. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v žá−
dané lokalitě. K bytu náleží sklepní koje. Fond oprav
1.800,− Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost. Možno
financovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
středkujeme. Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji byt o dispozici 3+kk o podlahové ploše
114 m2, který se nachází v 2.NP cihlového domu bez výta−
hu, v Anglické ul. v lázeňském centru Mariánských Lázní,
Byt je po rozsáhlé rekonstrukci. Je situován v samém lá−
zeňském centru Mariánských Lázních 800 m od hlavní ko−
lonády. Byt se skládá se ze vstupní chodby, obývacího po−
koj, pokoj, ložnice, kuchyně, koupelna, WC. Parkování re−
zidenční u domu. Vytápěno elektrickými přímotopy.
Teplá voda – vlastní el. bojler.
& 734 319 301

2

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

900 000 Kč
1 000 000 Kč
900 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
1 300 000 Kč
1 300 000 Kč
1 900 000 Kč
2 300 000 Kč
2 200 000 Kč
1 800 000 Kč
2 200 000 Kč
2 300 000 Kč
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Domažlická nemocnice získala jako první
nemocnice v ČR mezinárodní certifikát kvality
od společnosti TÜV SÜD pod německou akreditací
Několik měsíců příprav, plné nasazení
personálu a precizní realizace. To vše
musela Domažlická nemocnice zvlád−
nout, aby získala prestižní ocenění, kte−
ré ji staví na roveň špičkových evrop−
ských zařízení.
Domažlická nemocnice tuto mezinárodní
známku kvality obdržela 22. srpna 2019.
„Certifikaci jsme získali nejen na lůžkovou
a ambulantní péči, ale i pro urgentní péči a
pohotovost, komplement, lékárnu a zdra−
votnickou dopravní službu. Předcházel to−
mu velmi obsáhlý osmiměsíční proces pří−
pravy celé nemocnice, který byl velmi ná−
ročný zejména pro zaměstnance,“ říká
Petr Hubáček, předseda představenstva
Domažlické nemocnice.
„Cílem tohoto rozsáhlého auditu bylo ově−
ření procesů v nemocnici, zda nastavené
procesy odpovídají praxi. Domažlická ne−
mocnice dokázala, že poskytuje vysokou
kvalitu služeb a je v tuto chvíli jedinou ne−
mocnicí v České republice, která získala
jako celek na všechny primariáty meziná−
rodní certifikát od naší společnosti pod ně−
meckou akreditací,“ uvedla Karolina Slá−
dečková ze společnosti TÜV SÜD.
Domažlická nemocnice se tímto ocenění
stává konkurenceschopnou v rámci evrop−
ského zdravotnictví. Pro pacienty je to sig−
nál, že zde budou ošetřeni zkušenými pro−
fesionály. Nároky na kvalitu poskytovaných
8

Předseda představenstva Petr Hubáček a Karolina Sládeč−
ková, reprezentantka německé společnosti TÜV SÜD při
předávání certifikátu.

zdravotnických služeb v rámci celé
Evropy totiž neustále rostou.
„Získání mezinárodního certifikátu
kvality jasně dokazuje, že i menší kraj−
ské nemocnice mohou poskytovat tu
nejkvalitnější zdravotní péči a mohou
provádět výkony stejně dobře, jako
velké nemocnice,“ říká předseda
představenstva Nemocnic Plzeňské−
ho kraje a.s. Marek Kýhos.
Certifikát udělila nemocnici certifi−
kační společnost TÜV SÜD z Němec−
ka, která je předním poskytovatelem
špičkových řešení v oblasti kvality. Na
trhu funguje již 150 let, a má proto dů−
věryhodné znalosti v různých obla−
stech. Certifikát s logem TÜV SÜD je
zároveň významným klíčem, pokud
by nemocnice v důsledku své geo−
grafické polohy nabízela vybrané
služby pacientům či klientům v Bavor−
sku. Nemocnice Plzeňského kraje
včetně Domažlické jsou rovněž certifi−
kovány dle národních akreditačních
standardů SAK ČR. Také další ne−
mocnice sdružené pod holdingem
Nemocnice Plzeňského kraje a.s. bu−
dou usilovat o získání této značky
kvality.
Bc. Jiří Kokoška, tiskový
mluvčí Nemocnic
Plzeňského kraje a.s.
Rozhled 9/2019
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Odpovídá
JUDr. Miroslav Mlčák
advokát
Mám malou řemeslnic−
kou firmu. Občas se
stane, že mě někdo
telefonicky kontaktuje,
ať již za účelem nabídky nějaké investice, reklamy, webové
prezentace apod. Před několika dny jsem obdržel fakturu na
částku cca 15.000 Kč od jisté firmy, která mi účtuje smluvní
cenu za garantovaný zápis na webových stránkách a odkazu−
je na to, že se mnou telefonicky uzavřela smlouvu a že vše
ostatní je uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách umístěných
na jejich webových stránkách.
Nejsem si vědom toho, že bych nějakou smlouvu po telefonu uzavřel, a
ani si nevzpomínám, že bych projevil o něco takového jakýkoliv zájem.
Moje firma žádnou prezentaci, žádnou reklamu nepotřebuje. Mám své
stálé zákazníky, naopak zakázky musím z důvodu nedostatku kapacity od−
mítat či odkládat na delší časové období.
Jak mám v této věci postupovat? Rozhodně se mi tedy nechce platit za
něco, co jsem si neobjednal a co pro mě nemá žádný význam.
Nejprve považuji za potřebné potvrdit,
že náš právní řád umožňuje uzavírání
smluv tzv. na dálku, tedy prostřednict−
vím emailu či po telefonu. Zejména
u smluv po telefonu vznikají podle mé
zkušenosti v praxi největší problémy.
Zaznamenal jsem v poslední době sna−
hu Ministerstva spravedlnosti docílit
zrušení možnosti uzavírat do budoucna
smlouvy po telefonu, neboť počet ne−
spokojených, poškozených osob vý−
10

razně narůstá. Ne každá firma totiž při
telefonické nabídce svých služeb či
zboží dodržuje zákon, ne každá se cho−
vá korektně. Jsou i takové firmy, které
do svého rejstříku chování, ve snaze
získat za každou cenu zákazníka, zahr−
nují různé finty, snaží se osloveného
zmást nebo jej utvrdit, že o žádné uza−
vření smlouvy nejde, že mu představují
toliko svou nabídku zboží či služeb.
Náš právní řád rozlišuje, zda je tou na

dálku (po telefonu) oslovenou osobou
spotřebitel, či zda je jím podnikatel.
Podnikatel není „chráněn“ občanským
zákoníkem tak, jako je to v případě
spotřebitele. Spotřebitel má právo dle
§ 1829 zákona č. 89/2012, ob−
čanský zákoník, odstoupit od
takto uzavřené smlouvy bez
udání důvodu ve lhůtě čtrnácti
dnů (lhůta pro odstoupení je za−
chována, pokud je v poslední
den této lhůty odstoupení od
smlouvy odesláno). Vždy radím
v takovém případě učinit odstou−
pení od smlouvy písemnou formou a
zaslat zásilkou nejlépe poštou doporu−
čeně na dodejku.
Podnikateli však občanský zákoník tu−
to možnost odstoupit nedává. Podnika−
tel, pokud je přesvědčen o tom, že
smlouvu dálkovým způsobem (tedy
v daném případě po telefonu) neuza−
vřel, tak se musí bránit jinými právními
prostředky.
Pokud jste přesvědčen, že jste po tele−
fonu smlouvu neuzavřel a chcete se
právně bránit, tak Vám hlavně nedopo−
ručuji na zaslané doklady (fakturu
s dopisem) reagovat tak, že budete
odstupovat od smlouvy či ji vypoví−
dat. To je častá chyba, které se osoby
dopouštějí. Zvoleným postupem byste
totiž jen potvrdil, že jste danou smlouvu
po telefonu uzavřel a že na zaplacení

vyfakturované ceny má druhá strana
nárok. Poté již by bylo složité se úspěš−
ně bránit.
Doporučuji Vám však na zaslané pod−
klady reagovat, a to zhruba v tom
smyslu, že si nejste vědom toho, že
byste se k odběru jakýchkoliv služeb
zavázal, že si nejste vědom, že by
k platnému uzavření smlouvy došlo, a
proto jim nebudete nic platit, fakturu
nebudete evidovat ve svém účetnictví
a vracíte jim ji v originále zpět (pořiďte
si ale kopii této faktury před jejím vrá−
cením).
V mnoha případech podle mých zku−
šeností totiž nejsou v rámci tel. hovoru
splněny podstatné náležitosti potřebné
k uzavření platné smlouvy (hovor po−
strádá nezbytnou identifikaci smluvních
stran, projev vůle uzavřít smlouvu, sho−
du na obsahu sjednávané smlouvy, a to
včetně ceny samotné). Tyto nedostatky
v obsahu smlouvy nelze dodatečně na−
pravit. Můžete jim současně sdělit, že
pokud jsou přesvědčeni o oprávněnosti
svého nároku, přestože vy nárok odmí−
táte, tak že požadujete poskytnout zá−
znam telefonického hovoru, což je dů−
kaz o obsahu smlouvy. Záznam hovoru
by Vám měli poskytnout (v praxi se to
však často neděje), protože jeho nepo−
skytnutí by ze strany soudu mohlo být
považováno za chování v rozporu s do−
brými mravy.
Rozhled 9/2019
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Operátor výroby brýlových čoček
Zaostři na novou práci. Pojď s námi vyrábět
špičkové brýlové čočky pro celý svět.
• smlouva na dobu neurčitou ihned
• 5 týdnů dovolené
• 13. plat
• až 32 000 Kč za 35 hodin týdně
• čisté pracovní prostředí

Pomáháme lidem po celém
světě lépe vidět.

376 346 208
777 358 089
prace@zaostri.cz
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Víc zjistíš na www.zaostri.cz
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Tepelná čerpadla a ohřev teplé vody
Jestliže jste majiteli tepelného čer−
padla, které vytápí Váš dům a chcete
dále investovat do úspory nákladů za
energie, určitě je vhodné posoudit
možnost ohřevu teplé užitkové vody
(TUV) s tepelným čerpadlem.
TUV ohříváme tepelným čerpad−
lem během celého roku, přičemž od
jarních do podzimních měsíců je
ohřev nejvíce účinný. Z jedné KWh
elektrické energie dosáhneme čtyři−
krát více na výstupu, než jsme do
čerpadla přivedli. Jinými slovy, v let−
ním období tepelné čerpadlo spotře−
buje čtyřikrát méně elektrické ener−
gie než elektrický boiler.
Nemůžeme však pro ohřev TUV vy−
užít libovolný kombinovaný ohřívač.
Důležitá je velikost
teplosměnné plochy
v daném boileru.
Na místě u vás po−
soudíme, zda je
možné vaši stávající
nádrž teplé užitkové
vody použít.
Velmi oblíbené
se stali ohřívače
firmy ACV. Jedná
se o nerezové ohří−
vače konstrukce
Tank in Tank (nebo−
li nádrž v nádrži).
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Vnořený vlnovcový
zásobník z nerezové
oceli je konstrukčně
proveden tak, že nedo−
chází k usazování vod−
ního kamene. Neztrácí
se proto s jeho používá−
ním instalovaný výkon
a účinnost.
Nerezová ocel a tech−
nologie proti usazování
vodního kamene jsou
i důvodem proč firma
vystavuje na tento výro−
bek doživotní záruku.
Jaká tepelná čerpadla jsou vhodná
k těmto ohřívačům? Jsou to přede−
vším tepelná čerpadla s regulova−
ným výkonem. Dle velikosti
zásobníku a teploty ohřívané
vody se samočinně upraví
výkon a tím i spotřeba tepel−
ného čerpadla.
Z těchto důvodů jsme
pro vytápění a ohřev TUV
doposud nejvíce instalovali
tepelná čerpadla Carrier,
Viessmann nebo Panasonic.

našeho posouzení, nejlépe vy−
řešit vaše vytápění a ohřev teplé
vody výrobky od značky NIBE.

U technologie vzduch – voda
díky špičkovým technickým
parametrům a přijatelné ceně
doporučujeme modely nové
generace tepelných čerpadel

PANASONIC T−CAP. Od r. 2017 insta−
lujeme nejtižší tepelná čerpadla na trhu
značky VIESSMANN.
Vytápíte dům kotlem na pevná
paliva? Blíží se otevření dalšího
kola „Kotlíkových dotací“. Množství
žádostí na instalace tepelných čer−
padel rychle přibývá. Pokud chcete
dodávku včetně zprostředkování
vyřízení dotací od nás, zavolejte
nám co nejdříve!
Ing. Jiří Tichota

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

Dodávka, montáž a servis
tepelných èerpadel

U tepelných čerpadel sys−
tému země−voda umíme, dle
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Téměř rok otevřený areál pro seniory
Procházky v přírodě, setkávání se
s přáteli, společné zábavy, lehký re−
kreační sport, klidné prostředí, čistý
vzduch, zajištěné celodenní jídlo a
bezpečí – kdo by si nepřál takhle žít?
V Hnačově na Plánicku již téměř rok
funguje areál pro seniory, který jim prá−
vě tento klidný a spokojený život nabízí.
Areál pro seniory v Hnačově je však
i velkou pomocí pro děti, které chtějí
mít jistotu, že o jejich rodiče bude vždy
velmi dobře postaráno a mohou tak
klidně chodit do práce.
„S manželkou jsme ještě generace,
která se učila úctě ke stáří a protože
v nás zůstala, chceme, aby důstojně a

že život může být i ve stáří plný lásky,
humoru a pohody,“ doplňuje manžela
paní Renata Hanousková.

Ubytování se soukromím
Najdete zde ubytování v jedno−
lůžkových garsoniérách nebo ve
dvoupokojových bytech, třeba
pro manželský pár či kamarády
a vše samozřejmě s kompletním
sociálním zařízením. Ze všech
pokojů je krásný výhled na jih a
na celý areál. Součástí areálu je
kuchyně, jídelna a odpočinková
klubová místnost, která může
sloužit k besedám, koncertům
nebo společen−
ským hrám.

Velmi kvalitní
strava

spokojeně žili i staří lidé v našem oko−
lí,“ říká pan Adolf Hanousek, provozo−
vatel areálu.

Více porozumění i svobody
„Nabízíme něco jiného než běžné do−
movy pro seniory. Snažíme se více
o porozumění, individuálnější přístup
ke každému a naši senioři oceňují i na−
prosto svobodné rozhodování o svém
denním programu. Chceme, aby se na−
ši obyvatelé v Domově seniorů Hnačov
cítili opravdu dobře a aby si uvědomili,
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Jak jsme si mohli sami
ověřit, klienti Domova se−
niorů Hnačov nám potvr−
dili, že kromě klidu, krás−
né okolní přírody a mož−
nosti mnoha neobvyklých
aktivit si velice cení také
kvalitní a chutnou stravu.
Je taková, na jakou byli zvyklí, dokud si
sami mohli vařit, domácí a poctivá.
Mohou ji odebírat celodenně, nebo jen
podle potřeby.
Rádi také využí−
vají
možnosti
automasáže
v masážním křes−
le a někdo využí−
vá i schopností
obou manželů
Hanouskových,
kteři pracují s vý−

chodní uzdravující metodou Reiki. Je to
tradiční, staletími prověřená japonská
technika předávání energie a posilování
vlastních životních sil. Tato metoda je

ky. I známý léčitel páter Ferda ze Suši−
ce, když si pacient stěžoval na bolesti
kloubů, tak mu doporučoval koupání v
Hnačováku.

Společné výlety

posláním pomáhat druhým, takže je
pro všechny zadarmo.
Zajišťujeme prakticého i odborné léka−
ře, stejně tak i nákup léků a všeho po−
třebného.

Pestrá zábava
Je zde minigolf, možnost hraní petanq−
ue, venkovních šachů, dámy, kuželek,
kulečníku a mnoho dalšího. Kdo má
blízko k přírodě, může se bavit pozoro−
váním a krmením koziček, slepic, ka−
chen a dalších malých zvířat. Voda v
nedalekém Hnačovském rybníku má
prý podle starých zápisů i léčivé účin−

„Máme radost z dvacítky úsmě−
vů v tvářích našich babiček a
dědečků, kteří žijí v Domově se−
niorů Hnačov. Snažíme se také
velmi často pro ně vymýšlet ně−
jaký zajímavý program. Teď v lé−
tě to byla společná setkávání,
opékání buřtů na ohni, ale i spo−
lečné výlety za zajímavostmi
okolí i do kavárny.
Za dva měsíce oslavíme rok
provozu prvního areálu pro seniory
svého druhu v okolí, a pokud si mohu
dovolit shrnout uplynulou dobu, není
krásnější pocit než vidět šťastné stáří.
Vidět seniory, kteří dokázali za svůj ži−
vot mnoho věcí a pracovali, aby se je−
jich děti měli vždy o něco lépe, spoko−
jeně dnes chodit na procházku, na jíd−
lo, nebo si jen posedět a dát si třeba
nanuka, ale hlavně vidět jejich úsměv.
Pak jsme šťastní i my a dává nám to
nový impulz do další práce a přesvěd−
čení, že to děláme tak jak máme, dělá−
me to s láskou,“ říká pan Hanousek.
Pokud máte již dost starostí s bydle−
ním, s topením, s vařením jídla, s hluč−
nými a nebezpečnými sousedy a chce−
te žít důstojně, podle svých představ,
v klidném a zdravém prostředí – Domov
seniorů Hnačov je vám k dispozici.
Informace o aktuální situaci s volnými
garsonkami a byty najdete na adrese
www.domovhnacov.cz, nebo na face−
booku s názvem Senioři u Hnačova.
(kr)
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Musí bolet stáří? Nemusí, nemusí…
Fascie – pro laickou veřejnost
slovo zcela neznámé, pro dok−
tory termín někdy až příliš
opomíjený. Fascie, tato pojivo−
vá tkáň obaluje všechny prvky
lidského těla. Každý sval, kaž−
dé svalové vlákno, každý or−
gán, mozek, oči mají vlastní
ochranný fasciální obal.
Všechny tyto obaly jsou samy
součástí většího obalu – povr−
chové fasciální vrstvy přímo
pod kůží a nejen pod kůží.
Tato ucelená souvislá síť, od
malíčku až k mozku, spojuje, ale
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zároveň i odděluje a ochraňuje všechny
funkční jednotky organismu. Takto se
popisuje vnitřní síť, která udržuje napětí
a vzpřímené postavení těla. Sami pak
vypadáme mladší a pevnější. Dá se
udržovat pohybem a dobrou stravou.
S přibývajícím věkem samozřejmě pev−
nost povoluje a tělo pevnost a pružnost
ztrácí. Rovněž staro−
sti života mají vliv na
hybnost fascií. Ty si
pamatují traumata
nejen mechanická,
ale i emoční. Proto
se také říká, že
z emocí vznikají ne−
moci.
Za určitých okolností se může fascie
slepit a ztvrdnout, cítíme bolest a sní−
ženou pohyblivost, ale změna této ten−
ké tkáně není viditelná na rentgeno−
vých snímcích, proto je často přehlíže−
na v diagnóze lékařů. Strukturální
změna fascie by neměla být podceňo−
vána. Bolest krku, ramene, zad nebo
kolena často nastává v důsledku ad−
heze neboli vytvrzování fascie.
Jak už zde bylo řečeno, fascie jsou zá−
ležitostí celého těla. Komunikují spolu
jako celek. To znamená, že pokud se
někde projeví určité trauma – a to mů−

že být cokoli – musí si organismus najít
jinou cestu, jak udržet zdraví v přijatel−
ném stavu. Může to být i pokřivením dr−
žení těla. A že u toho cítíme bolesti, to
je každému jasné.
Budu se tedy opakovat do nekonečna.
Pomoci od bolestí Vám může správně
jen celostní pohled na věc, celostní me−
dicína. Jinak řešíte
jen následky Vašeho
chování k tělu.
Injekce, tzv. obstři−
ky, sice někdy po−
můžou, ale určitě
podstatu problému
neřeší. Takže se mu−
síte rozhodnout, co
pro Vás bude lepší. Vyčistit vnitřní orgá−
ny a pomoci celému tělu, anebo spolé−
hat na to, že za mě to vyřeší léky na bo−
lest a výměna kloubů.
A že už jste staří a přitom to bolet mu−
sí. Nemusí, nemusí, nemusí… určitě
ne vždy a ne tolik. Zkuste to. Telefon
606 828 402.
Hana Bártová

www.1zapper.cz
tel.: 606 828 402
Dr. Sedláka 937, Klatovy
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Projekt Peregrinus Silva Bohemica
připomíná poutní cesty a barokní
památky v česko−bavorském příhraničí
„Peregrinus Silva Bohemica“ je pro−
jekt řešený Západočeskou univerzi−
tou v Plzni (ZČU) ve spolupráci s obe−
cně prospěšnou společností Úhlava a
Technickou vysokou školou v Deg−
gendorfu (THD), který s využitím mo−
derních technologií mapuje barokní
stavby na poutních cestách propojují−
cích Bavorsko s českým Pošumavím.
„Cílem projektu je přiblížit návštěvní−
kům regionu vybrané barokní objekty
v česko−bavorském příhraničí a pomo−
cí nových digitálních technologií jim ty−
to památky zpřístupnit tak, abychom
přispěli k ochraně těchto památek a zá−
roveň k podpoře cestovního ruchu,“
uvedla Martina Kepka Vichrová z Ka−
tedry geomatiky Fakulty aplikovaných
věd ZČU, která je manažerkou projektu.
Ten probíhá již třetím rokem a blíží se
ke svému závěru.

Multimediální digitální
turistický průvodce
„Hlavním výstupem projektu je multi−
mediální digitální turistický průvodce
určený turistům a zájemcům o historii.
Dokončen bude v průběhu září a zá−
jemci ho najdou na webové adrese
https://peregrinus.online. V rámci pro−
jektu připravujeme také mobilní aplikaci
s prvky rozšířené reality,“ doplnil Wolf−
gang Dorner z THD. Digitální průvodce
představí nejen mapy s poutními ces−
tami, na kterých jsou znázorněny vy−
brané barokní objekty doplněné řadou
informací a fotografií, ale také krátké vi−
deo spoty a virtuální 3D modely jedno−
tlivých staveb.

3D modely vybraných
barokních památek
3D modely vybraných barokních pa−

Více informací na https://peregrinus.online

Exkurze s Vítem Aschenbrennerem na téma „Barokní poutnictví“ spojená
s prohlídkou vybraných památek na Týnecku (červen 2018).
mátek z česko−bavorského příhraničí
nevytváří řešitelé projektu jen ve virtu−
ální podobě, ale zajistili také jejich tisk
z papíru a z plastu na 3D tiskárně. Vy−
tištěno bylo celkem 24 objektů,
všechny v měřítku 1 : 250. Tyto mode−
ly byly od poloviny května do konce
srpna letošního roku vystavovány na
různých místech Plzeňského kraje
(v Plzni, Klatovech, Nepomuku) a dal−
ší výstavy budou následovat. Dne 5.
září bude zahájena jejich výstava na
Zastoupení Svobodného státu Bavor−
sko v České republice v Michelské uli−
ci v Praze.
Návštěvníci výstav si mohou prohléd−
nout např. modely poutního kostela
Narození Panny Marie v Nicově, jezuit−
ské koleje a kostela Neposkvrněného
početí Panny Marie a sv. Ignáce v Kla−
tovech, poutního kostela sv. Jana Ne−

3D modely památek vytištěné na 3D tiskárně z papíru a z ABS.
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pomuckého v Nepomuku, farního a
poutního kostela Narození Panny Marie
v Neukirchen beim Heiligen Blut nebo
kostela sv. Jana Křtitele v Rinchnachu.

Obrazová publikace, televizní
reportáže, exkurze, semináře
a další doprovodné akce
O projektu se lidé mohou dozvědět
nejen v případě, že navštíví některou

výstupy. Koncem loňského roku jsme
také vydali knihu Peregrinus Silva Bo−
hemica s podtitulem „…po česko−ba−
vorských poutních stezkách,“ přiblížil
Pavel Vondráček z obecně prospěšné
společnosti Úhlava. Tato dvojjazyčná
publikace, která přináší velké množ−
ství fotografií a doprovodných textů
o památkách a místech prezentova−
ných v turistickém digitálním průvod−
ci, je distribuována do knihoven, škol
i muzeí v příhraničním regionu. Vý−
sledky projektu jsou představeny rov−
něž prostřednictvím klasických videí
natočených a vysílaných v rámci pro−
jektu regionálními televizemi (na če−
ské straně TV ZAK).

Přijměte pozvání na závěrečné
konference projektu
Projekt, podpořený z programu přesh−
raniční spolupráce Cíl EÚS Česká re−
publika – Svobodný stát Bavorsko, byl
zahájen ve druhé polovině roku 2016 a
letos v září končí. Chce−li se o něm do−
zvědět více, navštivte webové stránky
peregrinus.online nebo se přijďte podí−
vat na některou ze závěrečných konfe−
rencí projektu. Ta první se koná již 13.
září v Deggendorfu a bude zakončením
týdenní projektové letní školy. Na české
straně jsou plánovány konference dvě

Místostarosta M. Kříž zahajuje výstavu 3D modelů v infocentru v Klatovech
(červen 2019).
z pořádaných výstav nebo uvedené – dne 26. září v hotelu Golden Fish
webové stránky. „V rámci projektu v Plzni a hned následující den, 27. září
jsou pro veřejnost pořádány letní ško− ve Vzdělávacím centru Úhlava, o.p.s.
ly, semináře a komentované prohlídky v Klatovech (bývalý dominikánský
v terénu, kde účastníkům představuje− klášter). Partnery projektu jste srdečně
(pi)
me jednotlivé památky a projektové zváni!
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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 při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. REIKI také
vyučuje a zasvěcuje. Poradny má v Praze i v Plzni. Položili jsme mu pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy ve−
smírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických
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 sou−
časnosti 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 nemo−
cí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho
proudí temenní sedmou čakrou a vy−
chází rukama. Energie vlastně léči−
telem protéká a je předávána klien−
tovi. 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 Co děláte, když léčíte?

w Léčíte pouze energií?

Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou
kresbou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě
potvrdím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na
kolik procent 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. Také mohu pouštět energiii přes hlavu do
celého těla. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozběhne do postižené−
ho místa, kde je zapotřebí.

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. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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VÝPRODEJ VOZŮ ŠKODA FABIA S BONUSEM AŽ 50.000 KČ PŘI PLATBĚ V HOTOVOSTI
Díky programu ŠKODA Plus
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NOVINKU ŠKODA KAMIQ VÁM SLAVNOSTNĚ PŘEDSTAVÍME V NAŠEM AUTOSALONU 4. ZÁŘÍ 2019

Nakupte na ŠKODA E-shopu a vyhrajte
zbrusu nový model ŠKODA SCALA
¨ûÝääÝôûô«äÝôò·ôòĀÄ½äÄËôË½ÄËéȴ
[ÖË·äÖÛ·ÃÄÝéĂ«äÄüÃȳ
Côßä«ôäËǜǤȳǡȳËǜǢȳǤȳŠKODA E-shopÄºéÖä½ÝÖËÇ
ĀǜǛǛǛ:ȳ
~ÝºäÃËĂÄËÝäôû¨ÙäĀÖ½äÄĀÖò·ÄéäËÃË«½é
ŠKODA SCALA na jeden rokÃÄË¨Ë½ß¨¨ËÄËäÄü¨Äȳ

ORIGINÁLNÍ
E-SHOP ŠKODA
IBEg8
CºéÖäÄǜǛǛǛ:
a ôû¨Ù·äôòĀ]:I[<ȩ
ÄË½ßÝºô½Äû

eshop.skoda-auto.com
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AUTOSPOL PLUS
[äÙºËÄ«ºǞǡǡ
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b½ȳȭǞǢǡǠǜǝǡǞǤ
www.autospolplus.cz
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den. S nejmenovanou RK
máme sepsanou nevýhradní do−
hodu o zprostředkování. Před−
mětem dohody je, že my prodá−
váme byt. Dále v dohodě je za−
kotveno, že nárok na provizi
vznikne i v situaci, kdy bude uza−
vřená kupní smlouva do jednoho
roku po skončení dohody s oso−
bou opatřenou zprostředkovate−
lem. Jednoduše, s osobou, která
byla zde na prohlídce, ale v době
trvání dohody zájem neprojevila.
Dotaz zní...jak předejít sporům
v případě, že tato okolnost na−
stane, že kupující projeví zájem
o vážnou koupi, ale až po vyprše−
ní takové dohody a my dále spo−
lupracovat s touto RK nechceme.
Provizi samozřejmě podle doho−
dy platíme my. Nebo, kde máme
garanci, že nemovitost prodáme
úplně jinému člověku a makléř si
podle katastru zjistí jméno a bu−
de se domáhat své provize tvrze−
ním, že právě tato osoba byla
s ním v kontaktu, případně na
prohlídce. My žádné protokoly
o prohlídkách k dispozici nemá−
me a ani jsme žádný neviděli,
vlastně totožnost zájemců nemá−
me vůbec pod kontrolou. Co nás
hodně překvapilo, je, že makléř
se vůbec nechová profesionálně,
nerespektuje naše požadavky,
jde si bezohledně za svou provi−
zí. Nemáme sebemenší důvod
makléři důvěřovat a myslíme si,
že i vnímavější klienti díky tomu−
to jednání vážný zájem doposud
neprojevili. Budeme moc rádi za
každou radu a odpověď.

V boji s kůrovcem musí
zvítězit zdravý rozum

Kůrovec může v nej−
bližších letech na Šu−
mavě podle vědců na−
padnout stromy maxi−
málně zhruba na 15
procentech rozlohy ná−
rodního parku. Masiv−
nější šíření tohoto
škůdce odborníci ne−
Toto si myslí a nahlas to vyslovil prezident Miloš Zeman
očekávají. Vedení Jiho−
českého kraje však
v rámci zahájení agrosalonu Země živitelka.
proti tomu tvrdí, že ků−
rovec zničí v nejbližších
Prezident apeloval na zdravý hospodářských lesů v divočinu
rozum v boji s kůrovcem a vy− se odráží ve statisících uschlých letech stromy na polovině rozlo−
hy šumavského parku.
(pru)
mezil se proti tvorbě divočiny stromech právě na Šumavě.
z hospodářských lesů, napří−
klad na Šumavě. Ministr země−
dělství Miroslav Toman a pre−
zident Agrární komory ČR Zde−
něk Jandejsek poděkovali
zemědělcům.
Zeman v minulých letech ho−
vořil o nutnosti zavlažování kraji−
ny a o tvorbě rybníků. Letos při−
pomněl boj s kůrovcem. Lesníci
očekávají, že těžba kůrovcové−
ho dřeva bude letos kulminovat,
a například ministr životního
prostředí Richard Brabec o sou−
časné kůrovcové kalamitě ho−
voří jako o nejhorší od dob Ma−
rie Terezie.
Prezident v proslovu kritizoval
někdejšího ministra životního
prostředí Martina Bursíka (SZ).
Podle něj při interpelacích v Po−
slanecké sněmovně Bursík kdysi
prohlásil, že je přítelem kůrovce.
Nyní je podle prezidenta vidět, že
výsledky naivní víry v přetvoření Prezident Miloš Zeman a Václav Klaus.

Dobrý den, Jedná se poměrně
o běžné ustanovení, které se opírá
o § 2454 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákon, který stanoví, že:
Právu zprostředkovatele na provizi
není na újmu, byla−li smlouva,
k níž se vztahovala činnost zpro−
středkovatele, uzavřena nebo spl−
něna až po zániku závazku ze zpro−
středkovatelské smlouvy. Tuto sku−
tečnost však musí zprostředkovatel
prokázat. Jediným způsobem, jak
se ochránit proti tomuto riziku, je
požadovat po makléři jmenný se−
znam všech zájemců o Vaši nemo−
vitost včetně data uskutečněné pro−
hlídky. A to ke dni ukončení zpro−
středkovatelské smlouvy. Bohužel
bez znalosti Vámi uzavřené zpro−
středkovatelské smlouvy nemohu
další rizika posoudit.

Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Den Českého lesa na Zlatém Potoce
V sobotu 7. září se již tradičně uskuteční Den Českého ky. Jako každoročně se mohou děti i dospělí těšit na lanové
lesa, tentokrát na Zlatém Potoce nedaleko Staré Knížecí hrátky v korunách stromů. Program kulturně obohatí diva−
Huti u Tachova. Letošním tématem jsou „stromy a lidé“ delní spolek Komedyjanti z Tachova a hudební představení
a v tomto duchu se ponese i celý program.
pop−rockové kapely Y? z Prahy. Nejlépe se dostanete na
K dosud málo známým zříceninám bývalé Hedvičiny Pily akci autobusem, který bude vozit návštěvníky zdarma ze
nás zavede historik Zdeněk Procházka. V průběhu celého Staré Knížecí Huti.
dne budou návštěvníci
„Den Českého lesa se
pozorovat a částečně
koná ve spolupráci
si i vyzkouší práci šin−
s partnery již od roku
deláře, řezbáře nebo
2008. Místo a termín ko−
tesaře, dozvědí se, co
nání akce, stejně jako te−
obnáší práce sekerní−
matická náplň, se
ka. Pro děti bude při−
každoročně mění. Na−
pravena soutěž na té−
ším cílem je prezentovat
ma „Stromy všemi
přírodní a kulturní hod−
smysly“, kde si budou
noty Českého lesa,“ vy−
moci vyzkoušet pozná−
světluje Tomáš Peckert
vání stromů pomocí
z Agentury ochrany pří−
hmatu, sluchu nebo či−
rody a krajiny ČR, ředitel
chu. Již tradičně se
Regionálního pracoviště
tento rok koná Den
Správa CHKO Český les.
s Lesy České republi− Děti poznávají život v Českém lese.
Amálie Bártová
Foto: M. Kašparová
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Na srpnové události před 51 léty
nesmíme zapomenout
Když vzpomínáme na srpno−
vé události roku 1968, auto−
maticky se nám vybaví inva−
ze vojsk pěti států Varšav−
ské smlouvy do naší země.
Konec nadějí a také selhání
představitelů našeho státu.
Respektive představitelů
všemocné
komunistické
strany, kteří stáli v čele na−
šeho státu.
Jako malý chlapec jsem pro−
žíval tyto dramatické události
s velkými obavami. Dodnes si
pamatuji, jak přišel otec a
zvolal: „Jsme okupováni.“ Ve−
dle obav ale také převažovala
v celém státě atmosféra vzdo−
ru a vzteku. Lidé tehdy důvě−
řovali Dubčekovi i Svobodovi.
Bohužel se ukázalo, že zájmy
socialismu a sovětské hege−
monie jsou jim nad touhou
občanů po demokratizaci po−
měrů. Do roka z onoho vzdo−
ru fakticky nic nezůstalo. Sr−
Rozhled 9/2019

Ing. Vladislav Vilímec, senátor
pen roku 1969 se stal ostud−
ným výsledkem normalizač−
ních poměrů. Zatímco v srpnu
1968 to byla cizí vojska, o rok
později domácí ozbrojené sí−
ly, které zasáhly na pokyn ko−
munistů
proti
vlastním
demonstrujícím. Pět mladých
lidí přišlo tehdy o život. Mezi

nimi v Brně i čtrnáctiletý chla−
pec Bohumil Siřínek. V době
komunistického režimu si je−
ho rodina nesměla ani připo−
mínat jeho památku. 49 bylo
těžce zraněných a 24 postře−
lených, jak vyplývá z nejno−
vějších údajů Ústavu pro stu−
dium totalitních režimů. Tepr−
ve po těchto událostech byl
přijat tzv. „pendrekový zá−
kon“. Nikdo z čelných před−
stavitelů se tehdy proti jeho
přijetí nepostavil.
Často dnes slyšíme z úst
představitelů komunistické
strany obhajobu počínání je−
jich předchůdců. Je to neuvě−
řitelné nejen z pohledu období
padesátých let, kdy docházelo
k největším nezákonnostem
vůči obyvatelstvu, ale právě
i z pohledu srpna 1969, tedy
pouhého roku od okupace na−
ší země vojsky Varšavské
smlouvy. Letos si připomíná−

me padesát let, které od té do−
by uplynulo. Tehdy se již ko−
munistická moc postavila proti
vlastním lidem. Je to neomluvi−
telné a neměli bychom na to
zapomínat zvláště v době, kdy
komunisté začínají opět zvyšo−
vat svůj politický vliv, přestože
je fakticky volí čím dále méně
lidí. V Klatovech si každoročně
připomínají události srpna
1968. Na budově klatovské
radnice je také umístěna pa−
mětní deska připomínající oku−
paci vojsk Varšavské smlouvy.
Takových pamětních desek
u nás v regionech mnoho ne−
ní. Je to ale mimořádně důleži−
té. Historickou paměť nesmí−
me ani po mnoha letech ztrá−
cet. Srpen 1969 se už tolik ne−
připomíná. Pro rádoby obháj−
ce minulého režimu se přesto
jedná o velmi nepříjemné té−
ma. Brutální postup mocen−
ských jednotek proti vlastním
lidem nelze ničím obhájit. Zůs−
tali po něm nejen mrtví, ranění,
ale i zničené generace mno−
hých lidí.
Ing. Vladislav Vilímec, senátor
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Denně se setkávám se závislostí
Podle mého názoru je závislost
jen jedna a má různé formy,
které se projeví podle dispozic
jednotlivce. Je jasné, že dítě je
závislé na svých rodičích,
protože není schopno samo
zabezpečit pud zachování ži−
vota – jídlo, bydlení. Tady začí−
ná závislost a je na nás, rodi−
čích, „osvobodit“ své potomky
od závislosti a to tím, že jim
umožníme péči a vzdělání. Tím
je zbavíme závislosti na nás.
Z mých zkušeností vzniká další
závislost pro nedostatek citu, a
to buď ze strany matky, ale i ot−
ce, případně obou. Je třeba si
uvědomit, že jsme lidé, kteří mají
cit dán do vínku při narození, a
proto jsme závislí citově na
svých rodičích. Problém se začí−
ná projevovat nenápadně, např.
tím, že si dítě cucá palec, či vyža−
duje dudlíka a může to v dospě−
losti končit citovou závislostí na
partnerovi, pokud nedostane do−
statek citu od rodičů. Vypozoro−
val jsem, co se může v ta−
kovém případě
stát. Buď hledá−
me partnera,
od
kterého
vyžadujeme
neúměrně
mnoho citu, protože náš cito−
vý život nebyl v dětství naplněn.
Nebo naopak – nestojíme o cit a
chováme se citově chladně.
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V tomto případě hrozí závislost
na sexu. Tady je nutné rozlišovat,
zda jde o závislost na sexu, nebo
zda náhodou sexem ne−
kompenzujeme
stres.
Pokud dítěti ne−
poskytneme
péči a ne−
umožníme
mu vzdělá−
ní, zůstává
závislé na
nás a po−
tom se mů−
že závislost
(neschop−
nost se o sebe
postarat) proje−
vit i další závislostí,
třeba na hráčství, al−
koholu, cigaretách, gro−
gách, sexu, utrácení, majetku,
partnerovi, atd.
Je−li závislost kombinovaná
s porušeným pudem sebezá−
chovy,
jde
o další pro−
blém, zejména
psychický. Ten
vzniká podle mé
teorie nechtěným
těhotenstvím, pří−
padně stačí z jedné
strany rodičů a dokonce stačí,
když si jeden z rodičů přeje
opačné pohlaví, než se má naro−
dit. V těchto případech se mnoh−

dy projeví závislost na drogách,
alkoholu, kouření, tedy je zde pr−
vek sebezničení. V těchto přípa−
dech je jasné, že lidé
s touto závislostí chtě−
jí zemřít na nevě−
domé
úrovni,
která je podle
mne silnější
než vědomá
úroveň. Zá−
vislost má
většinou ko−
řeny v rodin−
ném systé−
mu, a proto
je obtížné se jí
zbavit.
Hlavním úkolem
rodičů je umožnit
potomkům vzdělání,
při kterém by se dokázali
seberealizovat a být nezávislí.
Dalším důležitým úkolem je
umožnit dětem dospět a přij−
mout odpovědnost za svůj ži−
vot. Pokud rodiče své již do−
spělé děti vidí stále jako malé a
také se tak k nim chovají, ne−

umožní jim dospět. Mnohdy
proto, že sami jsou nedospělí.
Proto považuji za důležité osla−
vovat s dětmi jejich narozeniny a
pojmout oslavu jako rituál, při
kterém se dětem má připomínat,
že jsou o rok starší a tím odpo−
vědnější a až budou oslavovat
dospělost − osmnácté narozeni−
ny, budou dospělé, soběstačné,
nezávislé! Samozřejmě pokud
studují, tak do jejich dvaceti šesti
let jsme povinni je živit a zajistit
bydlení, ale už nemáme právo
zasahovat do jejich života. Děti
se v zásadě podle mých zkuše−
ností vychovávají do cca osmi
let, do patnácti let se dá ještě ně−
co „korigovat“, ale potom už se
nedá dělat nic. Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600,
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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Koroze je hrozbou i u nových aut.
Bez prevence se neobejdete
I když rez nejčastěji vidíme
na ojetých autech, nevyhýbá
se ani novým. Ve skutečnosti
zhoubné korozní procesy
u našich plechových miláčků
začínají s první zimní sezo−
nou. Platí na ně pouze účin−
ná prevence. Potíž je v tom,
že s ní nikdo nechce začít
včas. S korozí je to zkrátka
jako se zuby. Když se nám
začnou v důsledku zanedba−
né péče kazit, už se nelze
vrátit do mládí a začít se o ně
lépe starat.
Koroze hrozí prakticky u kaž−
dého vozidla. Spolehlivou
ochranu neposkytuje ani hli−
ník, který časem oxiduje a při
nedostatečné izolaci je scho−
pen s ocelí tvořit galvanický
článek. Bez prevence v podo−
bě ošetření dutin a podvozku
se důsledný majitel automobi−
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lu neobejde. Pravdou je, že
orezlé spodní části dveří, ka−
pot, blatníku či nárazníků už
nebijí do očí jako kdysi. Ale
podvozky, na které nevidíme,
velmi čile ohlodává
zub času stále.
Konstruktéři aut
se je snaží za−
krývat plastový−
mi díly, ale pod
nimi se korozi
daří pořád vel−
mi dobře. Nejví−
ce jsou jí vysta−
veny nápravnice.
Na ně za jízdy létají
nečistoty, kamínky, v zimě sůl a
koroze má tak ideální podmín−
ky, aby se do nápravy pořádně
„zakousla“. Pak se nám může
stát, že při STK propadneme,
i když ostatní díly karoserie bu−
dou bez koroze.

Jak bojovat proti korozi? Od−
pověď na tuto otázku také hle−
dejme u těch motoristů, kteří si
kupují nová auta. I pro ně je
koroze hrozbou, protože i nej−
modernější
auta
vám zrezaví za
dva roky. Proto
bez prevence
se nikdo ne−
obejde.
Čím
dříve, tím lépe.
Ošetření pod−
vozku je tedy
stále nanejvýš
žádoucí.
Roz−
hodně nedoporuču−
jeme spodek auta natřít gumo−
asfaltem. Tato metoda možná
u starších motoristů ještě přetr−
vává, ale nepomůže. Naopak,
pod vrstvou gumoasfaltu koro−
ze stále postupuje hlouběji.
Svěřte plechového miláčka

do rukou odborníků. Dnes jde
o sofistikovanou záležitost, při
které se využívají moderní che−
mické přípravky. Na podvozky
a dutiny aut používáme příprav−
ky ,se kterými máme skvělé le−
tité zkušenosti. Čistý a odmaš−
těný podvozek, přední i zadní
podběhy ošetříme ochrannou
vrstvou. Je odolná vůči vodě,
posypové soli, proti odlétajícím
kamínkům „oštěrkování“ a ko−
rozi. Má výbornou pevnost, tlu−
mí a těsní. Přípravek je vyroben
na bázi moderního vosku,který
je atestovaný na solné prostře−
dí. Také ošetříme dutiny antiko−
rozním přípravkem.
Kdy začít s ochranou proti
korozi? Ihned, protože ideál−
ním obdobím je právě léto. Do−
datečné ošetření podvozku
provádíme u nás v Auto Kelly
servisu DPF Klatovy.
(pi)
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Europoslanec Tomáš Zdechovský ve firmě Gerresheimer v Horšovském Týně

Spolupráce této firmy se SOU
v Domažlicích je unikátní
chovského v Horšovském Týně. Setkal
se s jednatelem společnosti Gerreshei−
mer Tomášem Jiřičkou, manažerkou
Václavou Váchalovou, vedoucí perso−
nálního odboru Alenou Jandovou a ředi−
telkou SOU v Domažlicích Zdeňkou Bur−
šíkovou.

Jednatel Tomáš Jiřička
„Ekonomika roste,
kvalifikovaných lidí je
stále
nedostatek,
proto jsme se rozhod−
li navázat zcela kon−
krétní spolupráci se
SOU v Domažlicích.
Ve firmě jsme na
Jednatel společnosti Gerresheimer v Horšovském Týně To− vlastní náklady vybudovali učňovské
máš Jiřička, ředitelka SOU v Domažlicích Zdeňka Buršíková,
středisko a ve spolupráci se SOU vznikly
manažerka firmy Václava Váchalová a vedoucí personálního
osnovy k tříletému učebnímu oboru
odboru Alena Jandová.
Strojní mechanik se zaměřením na ob−
Firma Gerresheimer je předním světovým vý− sluhu lisů pro vstřikování plastů. Tím ale nekon−
robcem vysoce kvalitních speciálních výrobků číme. Uvažujeme o tom, že zavedeme čtyřletý
ze skla a plastů, jež se používají ve farmaceu− obor s maturitou. Připravujeme také výuku na−
tickém průmyslu a zdravotnictví. Skupina se šich učňů pomocí tabletů, kterými by například
ovládali vstřikovací lisy. Tyto tablety by jim po
po celém světě skládá z více jak 30 poboček.
Závod Horšovský Týn byl založen v roce 2001. ukončení studia zůstali. Tím si chceme vychovat
Metodou vstřikování plastů vyrábí inhalátory, in− nové kvalifikované pracovníky.“
zulínová a odběrová pera, drogové testery apod.
Zaměstnává v současné době kolem 700 lidí. Ředitelka SOU v Domažlicích
Před 10 léty se firma rozhodla, že bude v Hor− Zdeňka Buršíková
šovském Týně významně investovat do dalšího
V České republice takový
rozvoje a že bude potřebovat kvalifikovanou sílu.
učební obor s tímto konkrét−
V roce 2009 německý jednatel pan Helmut
ním zaměřením ve vzdělávací
Schweiger a manažerka paní Václava Váchalová
soustavě neexistoval. Náš
navštívili celou řadu škol a učilišť a seznamovali
společný záměr se podařil. Po
je se záměry ke spolupráci. Až ve Středním od−
absolvování oboru Strojní me−
borném učilišti v Domažliccích u paní ředitelky
chanik získávají žáci platný
Zdeňky Buršíkové nalezli plné pochopení a po−
certifikát na vstřikovací lisy a
rozumění.
svářecký průkaz. Díky vstřícnosti vedení firmy
Právě tato spolupráce firmy se školou byla dů− Gerresheimer jsme mohli otevřít další učební
vodem návštěvy europoslance Tomáše Zde− obor Strojní mechanik se specializací Nástrojař.
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Našim záměrem je, aby po absol−
vování učiliště měli žáci pokud
možno jasno o svém zaměstnání
a o perspektivě.

Manažerka Václava
Váchalová

Díky podpoře německého ve−
dení naší firmy, mohly být
osnovy k tříletému učebnímu
oboru tvořeny společně s ko−
legy ve školicím středisku ve
Wackersdorfu. Z našeho od−
borného personálu jsme pak
na vlastní náklady vyškolili tak−
zvané mentory odborného výcviku, kteří disponu−
jí pedagogickým minimem a mohou se tak stop−
rocentně věnovat výuce žáků. Kromě stipendií
dostávají od nás žáci i pracovní oděvy, a pokud
mají úspěchy v nejrůznějších soutěžích, získají
docela zajímavé dárky nebo finanční prostředky.
Nabízíme jim i závodní stravování.

Vedoucí personálního
oddělení Alena Jandová
Vzhledem k tomu, že dále inve−
stujeme do rozvoje naší firmy,
potřebujeme kvalifikované pra−
covníky. Cesta k novým pracov−
ním silám nevede přes personál−
ní agentury. Vzhledem je specifikaci naší výroby po−
třebujeme odborně zdatné lidi a právě spolupráce
se SOU v Domažlicích je jednou z úspěšných cest.

Europoslanec Tomáš Zdechovský
Jasně podporuji myšlenku, že
si firmy musí budovat vlastní
vzdělávací kapacitu. Jeden
z průkopníků je AUTO ŠKODA,
která dneska staví na lidech,
které si sama vychovala. Ve
vaší firmě jdete také tímto
směrem, což nesmírně oceňu−
ji. Je to naprosto správný způsob uvažování. To
jsou věci, které bude Evropská unie podporovat.
Byl jsem 5 let jediný z českých europoslanců člen
evropského rozpočtového výboru, takže přesně
vím, kam je nový rozpočet strukturovaný. Tím, že
tady máte vybudovaný a perfektně fungující sys−
tém výchovy nových mladých odborníků, máte
velkou šanci si na evropské peníze sáhnout. Oce−
ňuji také vaši snahu mladé lidi jazykově vybavit.
To je rovněž nesmírně důležité.
(re)
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Daleko více evropských peněz půjde
do regionů na příhraniční spolupráci
V průběhu návštěvy ve fir−
mě Gerresheimer v Horšov−
ském Týně jsme europos−
lance Tomáše Zdechovsého
požádali o rozhovor.
Proč jste přerušil dovole−
nou a navštívil právě firmu
Gerresheimer?
Stal jsem se před měsícem
místopředsedou
jednoho
z nejvlivnějších výborů pro
zaměstnanost a sociální věci,
což je výbor, který bude dne−
ska nastolovat novou strategii
mezi roky 2020 až 2030. Už
příští měsíc musím vědět, co
chci a kam chci, aby peníze
šly, abychom nedělali vzdělá−
vací projekty, které nebudou
fungovat. To je za prvé. Druhý
důvod je ten, že česko−německá
spolupráce bude výrazně pod−
porována. Daleko víc peněz půj−
de do regionů na příhraniční
spolupráci a já potřebuji mít
konkrétní zkušenosti a vidět, jak
funguje. Třetí důvod je ten, že
Rozhled 9/2019

Europoslanec Tomáš Zdechovský
vzdělávání obecně je v EU za−
staralé. Před 2 roky jsem byl v
Japonsku a tam už se připravují
na Průmysl 5.0 a my tady u nás
stále mluvíme o Průmyslu 4.0 a
v řadě učebních oborů je Prů−
mysl 2.0. Právě tento kraj má
největší potenciál z celé ČR,
protože tady máte velmi ekono−

micky silné Bavorsko, jehož
ekonomika mimochodem ne−
skutečně roste.
Jak hodnotíte spolupráci fir−
my se SOU v Domažlicích?
Je unikátní. Musím říci, že
5 let jezdím po celé ČR, ale
takovou spolupráci jsem ni−
kde nezaznamenal. To, že ta−
dy vznikne specializovaný
obor, žáci jsou během studia
zařazováni do pracovního
procesu, firma ze svých pro−
středků bez dotace zainvestu−
je určitou část výuky, to je
přesně směr, kterým bychom
se měli v Česku vydat.
Jde o to, zda bude někdo
chtít tyto zkušenosti převzít
a zobecnit?
Já vždycky říkám, proč budeme
vymýšlet něco, co už je vymyš−
lené a výborně funguje. Jestliže
tady jsou už 10 leté zkušenosti,
vše je zaběhlé, tak proč je ne−
rozšířit, nezobecnit, nepochlubit
se s nimi a dát je na vědomí širo−

ké veřejnosti. Tento způsob
myšlení nám, bohužel, v Česku
chybí. A to je další důvod mé
návštěvy. Získané poznatky bu−
du popularizovat, hovořit o nich
na nejrůznějších setkáních a
konferencích a samozřejmě je
prosazovat.
(re)
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Každý by si měl vyzkoušet
být o 32 kg lehčí
To je doporučení pana Luboše,
který díky metodě NATURHOUSE
zhubnul o 32 kilo. Podobně se vy−
jadřuje paní Monika, která shodila
skoro 42 kilo a má chuť do života a
energii na rozdávání. „Do kopce už
nefuním jako medvěd,“ svěřuje se
pan Petr, který zhubl o téměř 17
kg. Paní Marcela „ztratila“ 32 kg.
Její postava zeštíhlela v pase a
přes břicho o 26 centimetrů.
„Jsem vděčná za NATURHOUSE.
Konečně mám stabilní váhu,“ říká
paní Eva, která je „lehčí“ o 14 kg.
To jsou zcela konkrétní příklady lidí,
kteří si na sobě vyzkoušeli účinnost
metody NATURHOUSE. Patří mezi
ně i Eva Kotounová – výživová po−
radkyně, která má svoji vlastní po−
bočku odborného výživového pora−
denství NATURHOUSE v Sušici
a které jsme se zeptali.
l Osobní příklady táhnou. Sama
jste si vyzkoušela metodu NATUR−
HOUSE. Jak k tomu došlo?
Do NATURHOUSE jsem se dostala

trochu jinak než moji klienti, které
jste v úvodu článku uváděl a citoval.
Pobočku jsem navštívila před pěti lé−
ty v Českých Budějovicích za účelem
získat práci jako výživová poradkyně
ve Strakonicích. Byla jsem stopro−
centně přesvědčena, že je to něco,

co mě opravdu baví a naplňuje. Sa−
ma jsem studovala různé metody,
diety,
absolvovala
kurzy,
dlouhodobě se o tuto proble−
matiku zajímala. Jedním
z důvodů byl i můj osobní
problém s opa−
kovaným kolísá−
ním váhy. Bylo
období, kdy mi
váha vylezla třeba o 10 až 15 kg za
relativně krátké období, i když jsem

Výživová poradkyně NATURHOUSE Eva Kotounová.
aktivně sportovala. Pro mě i váha 70
kg byla neskutečný problém.
l Vsadila jste na metodu NATUR−
HOUSE. Působila jste ve Strakoni−
cích a nyní máte vlastní odbornou
poradenskou pobočku NATUR−
HOUSE v Sušici. Stále jste zůstala
u této výživové metody. Proč?
Pro její jednoduchost a jasnost. Pod
vedením výživového poradce se na−
učíte správně a zdravě stravovat,
máte jasně dáno, jak má vypadat
skladba jídla na talíři. Zvládne to
člověk i bez velkého kuchařského
umění, není třeba trávit hodiny v ku−

chyni. Je opravdu důležité si najít tu
svoji správnou cestu. S čistým srd−
cem mohu říci, že pokud člověk me−
todu dodržuje alespoň na 80%, proj−
de udržovací a stabilizační fází, me−
toda NATURHOUSE funguje a váhu
si udrží.
Nedílnou součástí jídelníčku jsou
exkluzivní produkty, které jsou
vyráběny z výtažku z bylin,
ovoce a zeleniny ve vlastních
laboratořích.
Jsou to pomoc−
níci při počáteční
detoxikaci, dopl−
nění vitamínu, minerálů, stopových
prvků vždy s konkrétním zaměřením.
l Jak zafungovala u Vás?
Váha se mi zafixovala na 61 kilogra−
mech. Svoje zkušenosti tak mohu
předávat dál svým klientům a sou−
časně mít pro ně pochopení, když
se jim zrovna nedaří.
l Je lepší upravit si jídelníček
nebo sportovat, aby kila šla dolů?
To spolu přímo souvisí. Opět jsem
to poznala na sobě. Ač jsem stále
aktivní sportovkyně, mým hlavním
koníčkem je tenis, moje váha stále
kolísala. Tyto problémy jsem měla
do chvíle, než jsem začala s meto−
dou NATURHOUSE. Všichni moji
klienti vědí, že 70 až 80 % úspěchu
je jídelníček a 20–30 % pohyb. Po−
dle zkušenosti vím, že někdy stačí
zařadit pouze 2krát týdně aktivní
procházku a tělo reaguje podstatně
lépe. Člověk by měl nad jídelníčkem
přemýšlet. Jídlo je pro nás zdroj
energie.
l Aby nás dobíjelo a ne unavilo.
Přesně tak. Je skvělé vidět klienty
měnící se před očima nejen vzhle−
dem, ale řada z nich je najednou
akčnější, veselejší, sebevědoměj−
ší… U metody NATURHOUSE nejde
jen o to pouze shodit kila, ale také si
váhu udržet. Není nic jednoduššího,
než se držet základních pravidel této
výživové metody. Osobně já jsem
vděčná za NATURHOUSE, protože
mám konečně stabilní váhu.
(re)

Pobočku NATURHOUSE Evy Kotounové najdete v Sušici, Americké armády 78.
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Retro se vrací
Rádi vzpomínáte na doby dáv−
no minulé? Líbí se vám retro
styl, aniž byste tuto dobu pro−
žili? To, že se retro styl vrací je
důkazem, že asi nikdy nevy−
mizí a to zejména u dámské
módy.
Šaty jsou symbolem ženskosti a

je mnoho žen, které našly v retro
šatech kouzlo a retro móda se
stala klíčovým kouskem v jejich
šatníku. Hovořit by o tom mohla
ing. Dana Hejpetrová z Losiné
u Plzně. Kromě svých zálib, jako
jsou četba, cvičení v tělocvičně,
procházky kolem Radyně, našla
zalíbení v retro módě. Jak
už to v životě bývá, náho−
da „zapracovala“, když se
podívala do skříně, kde
měla její maminka šaty.
„Je to úžasný pohled na
retro módu. Proužkované,
květinové, tečkované či ji−
né motivy na šatech vás
okouzlí. Šaty rozzáří osob−
nost, zvýrazní vaše křivky a
jen těžko se dá vyjádřit po−
cit, který vám nabízejí. Vy−
zkoušejte retro módu!“
doporučuje ženám ing.
Dana Hejpetrová z Losiné
u Plzně.
„Retro šaty se mohou stát
zajímavým kouskem ve va−
šem šatníku,“ říká ing. Dana
Hejpetrová.
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Modernizací jateční porážky
udělala Měcholupská zemědělská
vstřícný krok ke svým zákazníkům
Kvalitní maso z podhůří Šumavy z Předslavi
Akciová společnost Měcholupská
zemědělská v Předslavi hospodaří
na 2550 hektarech a chová ve
všech kategoriích 2 200 kusů skotu
a 2 000 kusů prasat. Už 27 let pro−
vozuje vlastní jateční porážku. Ces−
tu pro maso do Předslavi si našli
drobní zákazníci i řeznické firmy.
O změnách, které určitě potěší kaž−
dého zákazníka, jsme hovořili s ředi−
telem akciové společnosti Měcho−
lupská zemědělská, Ing. Lubošem
Šilhavým.
Proč zrovna pro maso do Předslavi,
pane řediteli?

z nejlepších. Od jara do podzimu se
skot pase v podhůří Šumavy, což se
výrazně odráží v kvalitě masa. Máme
rovněž výrobu krmných směsí, kde
hlavní surovina, obilí, je z naší vlastní
produkce. Vybudování jateční poráž−
ky bylo zcela logickým vyústěním si−
tuace na počátku devadesátých let
minulého století, kdy výkupní ceny
masa hluboko propadly pod výrobní
náklady.
Zákazník tedy nemusí mít obavy
z toho, odkud maso pochází?
U nás má zákazník stoprocentní jis−
totu, že maso je z naší vlastní pro−

ší kvalita masa. U každého prodané−
ho kilogramu masa můžeme jasně
doložit jeho původ. Veškeré maso je
veterinárně zkontrolováno. Samotná
porážka probíhá tak, aby zvíře bylo
v klidu a bez stresu. Porážíme skot

níkovi nabídnout kvalitní vyzrálé ho−
vězí maso s naší produkce.
Podle vašich slov veškeré úsilí a
snahu podřizujete zákazníkům.
To ani jinak nejde, tak to prostě v ob−
chodě chodí. Snažíme se našim zá−
kazníkům vycházet maximálně
vstříc. V naší nabídce jsou od 2,5 až
10 kg balíčky kvalitního masa s mož−
ností vakuového balení.
Stále připravujete maso na míru?
U nás si může kdokoliv objednat ve−
přové půlky a přední nebo zadní ho−

Zprava: Řezníci Jan Babůrek a Květoslav Horáček při dělení masa pro zákazníka.

V jateční porážce při bourání masa řezníci Jan Babůrek (vpravo) a Květoslav
Horáček.
Měcholupská zemědělská poráží dukce. Chováme masná plemena
prasata, skot a telata ze své vlastní (Charolais, Aberdeen Angus a Mas−
produkce. Troufám si tvrdit, že ný Siementál) určená na porážku a
v chovu dobytka patříme mezi jedny u takového skotu je zaručena nejvyš−
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pouze do stáří 24 měsíců, což je zá−
rukou, že si u nás zákazník koupí
vždy mladé kvalitní maso.
Když jsme přicházeli k jateční po−
rážce, nemohl jsem si nevšimnout
nové omítky, která s novými plasto−
vými okny dominovala této budově.
Z kapacitních důvodů a také aby−
chom splňovali platná nařízení, jsme
se rozhodli pro rekonstrukci nejen
samotné jateční porážky, ale i části
budovy, která doposud sloužila jako
sklad jatek. Vybudovali jsme druhou
chladírnu, novou bourárnu a technic−
ké zázemí. Součástí je i vlastní pro−
dejna, jež prozatím bude sloužit jako
výdejní místo. Naším cílem je zákaz−

vězí čtvrtě. Je potřeba, aby zákazník
zavolal 4 dny předem, a my mu ma−
so připravíme na jeho přání. Vepřové
půlky je možné si odvézt vcelku, ane−
bo nechat podle vlastních požadavků
rozbourat. Zároveň nabízíme mož−
nost (za příplatek) maso vakuově za−
balit. Stejně tak rozdělíme i hovězí
čtvrtě. K vepřovým půlkám prodává−
me droby – játra, plíce, srdce, jazyk,
a střívka. Především v letní sezóně je
velký zájem o selata tak do 30 kg na
opékání.
Děláte také domácí porážky?
Porážíme hovězí skot, prasata, ovce,
kozy. Máme svoje vlastní auto, k zá−
kazníkovi dojedeme a zvíře k porážce
přivezeme k nám.
Jaké jsou ceny masa?
V současné době prodáváme 1 kg
vepřového za 58 Kč. Jedno kilo ma−
sa z býka za 150 Kč a z jalovice za
140 Kč. Všechny tyto ceny jsou ko−
nečné, to znamená včetně daně.
Jak si může zákazník maso objed−
nat?
Stačí, když 4 dny předem zavolá a
maso mu připravíme na přání. Jinak
řečeno. Do středy objedná a v pátek
si maso vyzvedne. Tím, že nyní má−
me novou prodejnu, postupně se roz−
šíří výdejní den o středu. Po vzájemné
domluvě se zákazníkem není problém
domluvit individuální termín.
(re)
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3. Bavorsko−česká burza firem v Klatovech 16. 10. 2019

Úspěšné přeshraniční kooperace
Třetí Bavorsko−česká burza firem, kte− na pobočkách firem v sousední zemi
rá se bude konat 16. října 2019 v Kla− nebo na kooperačních projektech ba−
tovech, opět sdruží firmy, univerzity, vorských a českých univerzit s firmami.
výzkumná zařízení a
Přeshraničně
jiné organizace.
a napříč různými
Evropský region Du−
odvětvími
naj−Vltava a Niederba−
yern−Forum zvou na
Tento úspěch je možné
3. přeshraniční Bavor−
rozšířit! Formát Bavorsko−
sko−českou burzu fi−
české burzy nabízí bez−
rem do Klatov. Kromě
platnou platformu pro
aktérů z odvětví strojí−
přeshraniční intenzivní
renství, elektrotechni−
dialog na rovnocenné
ky, IT a automotive je
úrovni.
letošní zaměření i na
V letošním roce je navíc
stavebnictví. Srdečně Manažerka kontaktních sítí odvětvové zaměření roz−
jsou zváni ale i vý− Bavorsko−Čechy Ing. et Ing. šířeno o stavebnictví. Cí−
stavci a návštěvníci Jaroslava Pongratz, MBA
lem setkání je vytvoření
z jiných branží, aby tak mohli profitovat dalších kooperací mezi firmami a vzta−
z nových kontaktů k dalším podnikům, hů k univerzitám a klastrům a jejich zin−
vysokým školám a zástupcům z oblasti tenzivnění. Z toho vytvořená přidaná
politiky.
hodnota zůstane v regionu a tímto ho
Z dobrého sousedství mezi Čechami a dále posílí.
Dolním Bavorskem vznikla v minulých
letech velice úspěšná hospodářská Jednoduše, zdarma
spolupráce. Názorné příklady prospe− a simultánně tlumočeno
rujících bavorsko−českých vztahů je Krátké přednášky představí Best −
možné ukázat na přeshraničních doda− Practice příklady úspěšné česko−ba−
vatelských a odběratelských vztazích, vorské spolupráce a dodají tak zájem−
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cům o přeshraniční
aktivity odvahu. Na
připravených výstav−
ních stolcích mohou
výstavci po předchozím přihlášení
prezentovat své produkty, na−
bídky a služby.
Dorozumění bude i přes jazy−
kové bariéry bezproblémově
zajištěno: všechny přednášky budou si−
multánně tlumočeny v obou jazycích a
tlumočníci budou během celého veletr−
hu zdarma k dispozici všem výstavcům
a hostům, aby umožnili jejich bilaterální
dialogy.

Dvojjazyčná podpora
Před akcí mohou všichni výstavci
uvést, co hledají a co nabízejí. Tyto in−
formace budou připraveny v českém a
německém jazyce a budou během
burzy firem zveřejněny na centrálním
místě a dostupné tak všem výstavcům
a hostům. Tyto informace mohou být
využity k získání kontaktu a použitelné
pro budoucí kooperace a nové ob−
chodní vztahy.
Dále jsou během akce k dispozici do−
tazníky, na kterých mohou účastníci

uvést, které informace a poradenství
požadují a vyjádřit, jaké konkrétní kon−
takty či kooperace aktuálně hledají. Ma−
nažerka kontaktních sítí ing. Jaroslava
Pongratz z Evropského regionu Dunaj−
Vltava tyto žádosti následně zpracuje a
jednotlivě důvěrně
zodpoví. I tato
profesionální
služba je dvojja−
zyčná a je pro
všechny instituce a firmy
z Čech a z Dolního Ba−
vorska bezplatná.
3. Bavorsko−česká bur−
za firem se koná 16. 10.
2019 od 15:00 hodin v Kulturním do−
mě Družba v Klatovech. Vstup je pro
výstavce i hosty zdarma.
Je nutné se předem přihlásit u paní
ing. Jaroslavy Pongratz.
j.pongratz@euregio−bayern.de
nebo na 0049 170 8118194.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Ing. et Ing.
Jaroslava Pongratz, MBA
Evropský region Dunaj−Vltava
Manažerka kontaktních sítí
Bavorsko−Čechy
Kolpingstraße 1,
D−94078 Freyung
Tel.: 0049 170 8118194
j.pongratz@euregio−bayern.de
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Jednatel realitní kanceláře MÜLLER−REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o. Klatovy, Karel Müller odpovídá na otázky redakce:

Ptáte se..

například k běžným úhradám provo−
zních výdajů.

Banka
Banky nabízejí úschovu kupní ceny ja−
ko jeden ze svých produktů. Pokud
kupující financuje koupi z hypotečního
úvěru, bude skoro ve všech případech
využívat úschovu kupní ceny u banky,
která mu poskytuje hypotéku. Pokud
kupující nečerpá úvěr, i tak může vy−
užít této služby. Úschova u banky je
dražší než u advokáta, notáře či v rea−
litní kanceláři.

OTÁZKA: Jaké jsou možnosti
úschovy kupní ceny nemovitosti?
Jaké to má výhody a rizika?

ODPOVĚĎ: Kupujete nemovi−
tost za hotovost a je přirozené, že
chcete po vyplacení částky nemovi−
tost opravdu získat. Prodávající si za−
se chce být jistý, že kupec má sku−
tečně peníze na úhradu kupní ceny.
Řešením je institut úschovy.

Může se koupě neuskutečnit?
Samozřejmě může. Například kupují−
cí nebude schopen zajistit potřebnou
finanční částku. Pokud se to bude vě−
dět před podpisem kupní smlouvy,
obchod s ním prodávající neuzavře a
nemovitost prodá někomu jinému.
Jestliže by však již byla kupní smlou−
va podepsána, nastanou další kom−
plikace. Na druhé straně je pochopi−
telné, že kupující nechce poslat mili−
ony na účet soukromé osoby pouze
výměnou za podpis na kupní smlou−
vě. Prodávající se může projevit ne−
seriózně a nemovitost nepředat. Ne−
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bo z nějakého důvodu neproběhne
zápis do katastru nemovitostí.

Kdo může být schovatelem
Schovatelem může být notář, advo−
kát, banka i realitní kancelář. Při vý−
běru je dobré se řídit několika kritérii.
Jsou to zejména zabezpečení peněz,
pojištění profesní odpovědnosti, refe−
rence a dobré jméno, ale také cena
za úschovu. Z hlediska zabezpečení
peněz je důležité, na jakém účtu bu−
dou peníze uloženy. Účet by měl být
zejména jasně oddělený od provozní−
ho účtu schovatele, aby nemohlo
v žádném případě dojít k tomu, že pe−
níze budou využity k jiným účelům,

litní kancelář. Ale vzhledem k tomu, že
dosud neexistuje zákon o realitním
podnikání, neexistují ani pravidla, jimiž
se musí při úschově řídit. O to více je
třeba zvažovat, zda sem peníze do
úschovy svěřit. Velkou výhodou může
být cena úschovy, která je někdy zahr−
nuta v balíčku služeb realitní kancelá−
ře. Úschova finanční částky, z níž se
uhradí kupní cena, slouží právě k to−
mu, aby se předešlo možným problé−
mům. Jistota při finanční transakci, je−
jíž hodnota dosahuje milionů korun, je
více než potřebná pro obě strany. Na−
še kanceláře v Klatovech, Sušici a
Kašperských Horách využívají jak no−
tářskou, tak advokátskou úschovu
kupní ceny.

Advokát nebo
notář
Při volbě advokáta
nebo notáře je nej−
důležitější shod−
nout se s druhou
stranou na tom,
kdo bude tím spo−
lehlivým schovate−
lem, jemuž budou
důvěřovat kupující
i prodávající.

Realitní
kancelář
Úschovu nabízí ta−
ké skoro každá rea−

Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
Karel Müller – tel.: 602 145 068
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
tel.: 376 528 626
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
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Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.
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Na mléčné dráze
V ÝH O D N Á

NABÍDK A

Tvarohový koláček
Milovníci tvarohových náplní
nemohou odolat. Máte na výběr
dvě velikosti – 20 g a 50 g

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

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

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

Tvarohový
závin
Tvarohový
šáteček

Klasické tvarohové
dobroty, které nás
provázejí od dětství.

www.pecukt.cz
Rozhled 9/2019
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Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk říká:

Královnou mezi odrůdami
sazenic jahod je Karmen
nedělali. Proto přesně víme, jak ta ja−
hoda vypadá a jaké má charakteristic−
ké znaky. Prodáváme kvalitní uznanou
sadbu, která má dobře vyvinutý koře−
nový systém a krček. Je to silná zdra−
vá sadba. Kdo si ji od nás koupí a za−
sadí, může očekávat v příštím roce
bohatou úrodu.
l Máte nad sebou něja−
kou kontrolu?
Samozřejmě. Na zdravotní
stav matečnic, ze kterých
se množí sadba, chodí
pravidelné
kontroly
z Ústředního kontrolního a
zkušebního ústavu země−
dělského a ze Státní rostli−
nářské správy.
l Řekl jste nám, že krá−
lovnou mezi odrůdami
sazenic jahod je Karmen.
Proč?
V žebříčku zájmu jasně
Jen zdravé a silné sazenice vám přinesou bohatou
vede. Podle mého úsudku
úrodu jahod.
je skutečně královnou ja−
jahod. Pouze od silné a zdravé saze− hod. Lidé si u nás jahody z této odrů−
nice jahod můžete očekávat bohatou dy ochutnali a nyní k nám jezdí a chtě−
úrodu. Kromě sazenic jahod zde jí Karmen. Jahoda je tmavá, velká, vo−
koupíte český česnek, dýně, mrkev, ňavá, šťavnatá, sladká a má chuť lesní
celer, cibuli, pórek, brambory na jahody. Je to nejchutnější jahoda, jak
uskladnění. Vše je vy−
nám říká každý,
pěstováno jen na kla−
kdo si přijel
tovské Jahodárně.
pro Karmen.
Jejího
majitele
Je vhodná i do
Pavla Bonka jsme
vyšších poloh
se zeptali.
a zaručuje vy−
sokou a stálou
l Co nabízíte zá−
sklizeň. Oblibu si
jemcům o sazenice
také získala odrůda
jahod?
Český česnek nabízejí Rumba. Je to jedna
Mohou si vybrat od−
v klatovské Jahodárně z nejlepších raných
růdy jednoplodící,
za akční cenu.
odrůd s mimořádně
stáleplodících, rané,
polorané, pozdní. Sazenice zakořeně− chutnými plody a odolností. Další vel−
né v květináčích a prostokořeněné. mi vyhledávanou raní odrůdou pro své
Nabízíme odrůdy, které sami pěstuje− velké a chutné plody je Honeoye. Kaž−
me. Neprodáváme něco, co bychom dému rádi poradíme při výběru saze−
Letošní sezona vyzrálých jahod, kte−
ré jsme s radostí trhali a ještě s vět−
ší chutí jedli, je nenávratně pryč.
Ovšem zájem navštívit opět Jaho−
dárnu pana Bonka v Klatovech stále
trvá. Právě nyní je ta pravá doba vy−
brat si správnou a kvalitní sazenici
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l Také zákazníkům poradíte?
Poradit patří nerozlučně k prodeji.
Mám bohaté letité zkušenosti. Napří−
klad do konce října mohou bez problé−
mů sázet. Jsou to ideální podmínky.
Snad jednu obecnou radu pro všech−
ny. Zásadně nedoporučuji takovou tu
sousedskou výpomoc, jako že si na−
příklad vymění sazenice ze svých zá−
honů přes plot. Domnívají se, že ušetří
za nákup sazenic, ale opak je pravdou.
Mohou si například zamořit pozemek
nějakou chorobou a na jaře budou mít
minimální úrodu.

nic jahodníku i jak postupovat při sá−
zení. Kdo si nyní u nás koupí sazenice
jahod a zasadí je, může očekávat
v příštím roce
bohatou úrodu.
Prodáváme také
hnojivo, sub−
stráty a textilie.
Naším cílem je,
aby u nás zá−
kazník dostal
vše, co potře−
buje a nemusel
jezdit jinam.
l Co
ještě
kromě sazenic
Veškerou zeleninu, kterou si koupíte v Jahodárně Klatovy,
jahodníku na− pěstují na zdejších pozemcích.
bízíte?
Brambory na uskladnění, mrkev, petr− l Kdy vás mohou zákazníci na Ja−
žel, celer, cibuli, jarní cibulky, pórek, hodárně v Klatovech navštívit?
český česnek za akční cenu, několik Otevírací dobu máme od pondělí do
druhů dýní, kanadské borůvky a mali− pátku od 9 do 16:00 hodin. V sobotu
níky. Veškerou zeleninu pěstujeme od 9 do 12:00 hodin. Je možnost
u nás.
i telefonické domluvy.
(re)

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Svrčovec. Na kruhovém
objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mostem odbo−
číte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.
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Kraj rozdělí peníze na další ekologické kotle
Třetí vlna dotací na pořízení ekolo−
gického vytápění v domácnostech
odstartuje v Plzeňském kraji 1. říj−
na 2019. Domácnosti díky tomu
mohou získat až 120 tisíc korun na
pořízení ekologického vytápění. Zá−
kladní výši dotace lze navýšit o bo−
nus 7 500 Kč v případě, že místo
realizace patří mezi prioritní obce,
které jsou vyjmenované na webo−
vých stránkách Operačního progra−
mu Životní prostředí. Na třetí vlnu
kotlíkových dotací je pro Plzeňský
kraj vyčleněno 230 milionů korun.
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„Podávání žádostí o kotlíkové
dotace bude opět elektronickou
cestou prostřednictvím aplikace
eDotace. Veškeré informace
o tom, jak postupovat při podání
žádosti najdete na webových
stránkách Plzeňského kraje, kde
jsou také kontakty na odborníky,
kteří zájemcům o dotaci poradí,“
vysvětluje radní pro oblast život−
ního prostředí a zemědělství Radka
Trylčová s tím, že žádosti mohou
podávat majitelé rodinných domů
v Plzeňském kraji.

Podpora je určena na výměnu
starých kotlů s ručním přikládáním
v případě, kdy tento kotel nesplňuje
emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN
EN 303−5. Provoz těchto kotlů bu−
de od 1. září 2022 zcela zakázán.
Výše finanční podpory závisí na ty−
pu kotle, který si žadatel chce poří−
dit. V případě, že se jedná o plyno−
vý kondenzační kotel, činí dotace
75 % způsobilých výdajů, nejvýše
však 95 tisíc korun. Pokud se jedná
o pořízení kotle pouze na biomasu
s ručním přikládáním (akumulační

nádrže), je poskytována dotace ve
výši 80 % způsobilých výdajů, nej−
výše však 100 tisíc korun. Nejvyšší
podporu obdrží žadatelé, kteří se
chystají poří dit tepelné čerpadlo
nebo automatický kotel pouze na
biomasu. V tomto případě činí do−
tace 80 % způsobilých výdajů, nej−
výše však 120 tisíc korun.
Příjem žádostí probíhá od 1. října
2019 do 30. září 2020 nebo
do vyčerpání alokace. Potřebné
infor mace najdou zájemci na
www.plzensky−kraj.cz.
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17. sezona v pěstitelské pálenici ve Starém Klíčově

Úrodu ovoce uskladněte v tekutém stavu
Nejlepší cesta k uskladnění ovoce ve− SMS zprávu o výsledku a přijedou si
de přes pěstitelské pálenice. Nechte pro slivovici. Minimální množství ovo−
si zkapalnit ovoce z vaší zahrady, bu− ce na založení kvasu je u nás 30 kg.
de se vám dobře skladovat a rozhod− Když si někdo místo ovoce přiveze
ně se nezkazí. V malém množství je vlastní kvas?
tekuté ovoce i lékem a tou nejlepší Samozřejmě, že mu z jeho doma vyro−
prevencí proti nachlazení, má pozitiv− beného kvasu vypálíme destilát, ale ne−
ní vliv na rozšíření cév, léčí střevní ručíme za jeho kvalitu. Když si připraví
špatný kvas, nemůže očekávat kvalitní
potíže a spaluje tuky.
Pěstitelská pálenice ve Starém Klíčově pálenku. Platí jednoduché pravidlo.
Špatný kvas = nekvalitní pálen−
je členem Unie destilatérů, která
ka. Do 1 až 2 týdnů klientovi
v ČR sdružuje pěstitelské pá−
z jeho vlastního kvasu vy−
lenice a malé ovocné liho−
pálíme destilát.
vary. Její snahou je pro−
Jak je organizována
pagovat poctivý přístup
k řemeslu a stavovskou
čest. Svým členům vy−
dává Unie plaketu.
O letošní sezoně jsme si
povídali s majitelem Palírny
ve Starém Klíčově, Vladimí−
rem Císlerem.
Jakou kvalitu musí mít ovoce
k vypálení?
Musí to být jen zralé ovoce, do
kterého je radost se zakous−
nout. Může mít vady na vzhle−
du, ale musí být bez hniloby,
listí a větviček. Hruškám je
nutné předem odstranit stop−
ky. Ještě musím připomenout
jednu důležitou informaci.
Když k nám pojedete, je třeba
vědět, kde jste ovoce vypěsto−
vali. Je to pěstitelské pálení a
uvádí se to v žádosti o pálení
spolu s vašimi osobními daty.
Tuto evidenci si odebírá celní „Palírna ve Starém Klíčově je řádným členem
správa, která kontroluje limit Unie destilatérů. Máme plaketu s pořadovým
stanovený pro pěstitelské pá− číslem 2,“ sdělil nám majitel Pěstitelské pále−
nice ve Starém Klíčově Vladimír Císler.
lení.
manipulace s ovocem, které k vám li−
Zakládáte klientům kvasy?
Ano a je to až 70% zákazníků, kteří dé přivážejí v pytlích nebo v bed−
chtějí zkapalnit ovoce od A až do Z. Při− nách?
vezou si pouze v bedýnce nebo pytli Zákazník si musí pytle čí bedny s ovo−
zralé ovoce bez hniloby, listí a větviček. cem sám vyložit a dopravit je k nám do
Od nás dostanou za 3 až 4 měsíce skladu. Proto doporučuji každému na
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to pamatovat a v případě, že to sám ka nebo hrušky nad 300 kg, musí si
nezvládne, vzít si s sebou pomoc. Ne− předem rezervovat termín, kdy k nám
počítejte s tím, že vám pytle s ovocem zakázku přiveze. Rezervace zapisuje−
budeme skládat. Na to opravdu nemá− me v pracovní době. Důvod je jediný.
me pracovní síly.
Je nějaké ovoce, které letos ne−
destilujete?
Jsou to broskve, které nezkapalní−
me. Kdo k nám přiveze zelené
švestky k vypálení, tak ho zaruče−
ně pošleme zpátky.
Kolik zaplatí zákazník za vypá−
lení?
Cena za destilaci i zpracování
ovoce je stejná jako minulou se−
zonu. Při vlastním kvasu nad 90
litrů stojí jeden litr 50 % pálenky
156 Kč. Když si zákazník dodá
ovoce a my mu vyrobíme kvas,
je cena za litr 50 % pálenky 170
Kč. Pálenku bezplatně ředíme na
požadovanou lihovitost, ale ne
Pěstitelská pálenice ve Starém Klíčově má
pod 50 %.
vybavení na špičkové úrovni.
Změnila se pracovní doba?
Ta zůstává stále stejná už 17 let. Úterý, Palírna má nějakou kapacitu a chce−
čtvrtek a sobota od 10 do 17 hodin. me všechny zákazníky, kteří k nám
Musím připomenout, aby lidé nespolé− přivezou ovoce, uspokojit. Menší za−
hali na to, že když přijedou už v 8 hodin kázky bereme průběžně v pracovní
ráno, že je přednostně vezmeme. Tak době. Mimo tuto pracovní dobu je
to nefunguje. Od 10 hodin se věnujeme nutné se telefonicky domluvit. Volejte
zákazníkům. Zbytečně se tu pak tvoří na číslo 602 549 887. Na nepřijaté
fronty. Když dokončíme vypálení, kaž− hovory voláme zpět. Doporučuji vy−
dému zákazníkovi posílám SMS. Moc užívat SMS a email: palenice.cisler
bychom byli rádi, kdyby si zkapalněné @seznam.cz, na který odpovíme do
druhého dne. Hlavní informace najde−
ovoce vyzvedli co nejdříve.
te na našich webových stránkách
Je třeba nějaká rezervace?
(re)
Jestliže chce pěstitel naskladnit jabl− www.palenicecisler.cz
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz

Naše společnost je stabilní podnik
s více než dvacetiletou tradicí.

pro školní rok 2019/2020:

Sídlo firmy se nachází v Janovicích nad Úhlavou.

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

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

POZOR NOVINKA
1. 10. 2019 zahajuje vzdělávání Konzultační středisko
Vysoké školy Uherské Hradiště ve Staňkově.
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

Stále přijímáme žáky
na denní i dálkové studium všech oborů
pro školní rok 2019/2020.
Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
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Jsme dodavatelem výrobků do automobilového
průmyslu a spotřebního zboží.
V našich výrobních procesech používáme
moderní technologie a výrobní postupy.

Máte zájem o stabilní zaměstnání
v moderním provozu ?
Pak neváhejte a zašlete svůj životopis
na pozici:

Seřizovač
vstřikolisů
Náplní pracovní pozice je seřizování forem,
strojů a robotů podle předepsaných parametrů
pomocí dotykových displejů.
Jedná se o turnusový provoz.
Hlavním předpokladem pro tuto práci
je SŠ vzdělání technického směru.
Pozice je také vhodná pro absolventy
středních odborných učilišť – obsluha CNC strojů
a seřizovač vstřikolisů.
Očekáváme od Vás pracovitost, spolehlivost
pečlivost a samostatnost.

Co Vám můžeme nabídnout ?
Na každou směnu je zajištěna autobusová doprava
z Klatov do Janovic nad Úhlavou a zpět.
K dispozici je dotované stravování, jídelní a nápojové
automaty. Po zapracování přispíváme na penzijní
připojištění. Investice do dalšího vzdělávání
zaměstnanců je pro nás samozřejmostí.

Výhodné platové podmínky.
V případě Vašeho zájmu zašlete Váš životopis
na personální oddělení :

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

www.intertell.cz
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Projekty zkvalitňují výuku
na SOŠ a SOU Sušice
Nové moderní vybavení a učebny pod−
pořené v rámci dvou projektů ROP a to
„Modernizace odborných učeben a vý−
uky řízení vozidel“ a „Modernizace od−
borného výcviku“ jsou stále využívané
a významně přispívají ke kvalitní pří−
pravě žáků na své budoucí povolání.
Díky 13milionové dotaci vznikly nové
učebny trenažérů, programování, gastro−
nomie a byl vybaven odborný výcvik
CNC strojem, svářecím simulátorem a
svařovacími stroji, dále celou řadou stro−
jů na dělení a tvarování materiálů a pří−
stroji pro opravy a diagnostiku motoro−
vých vozidel. V učebně programování a
technického kreslení se mohou žáci
technických oborů naučit pracovat s mo−
derní technikou včetně práce s 3D tiskár−
nami. Výsledky své teoretické práce tak
mohou žáci vidět ihned po zpracování
úlohy ve formě hotového plastového vý−
robku. Kromě toho je zde možnost celé
řady velkoformátových tisků a propojení
programů se stroji CNC. Učebna trenažé−
rů umožní žákům lepší nácvik prvních
hodin výuky řízení motorových vozidel

tám věnovat v učebních prostorách ško−
ly, kde je na to více času a do podniků
mohou na praxe odcházet s dostatečný−
mi základními informacemi o funkci to−
hoto gastronomického zařízení.
V rámci projektu „Modernizace odbor−
ného výcviku“ vznikla nová učebna vý−
uky svařování, která je vybavena velmi
kvalitním trenažérem pro výuku svařová−
ní. Opraváři zemědělských strojů, auto−
mechanici a autoelektrikáři dostali celou
řadu strojů a přístrojů, kterými jsou dnes
vybaveny moderní opravárenské firmy.
Mezi hlavní stroje patří čtyřsloupový zve−
dák pro kontrolu diagnostiky vozidel,
moderní olejové hospodářství, kde se
žáci naučí i ekologickému přístupu,
protože se jedná o kvalitní postup odsá−
vání starého a plnění nového oleje, pro
dělení a tvarování materiálu byly poříze−
ny tabulové nůžky, pásová pila a ohý−
bačka plechu, nové svařovací přístroje,
kvalitně vybavené dílenské vozíky a zaří−
zení na vyvažování a přezouvání kol. Dá−

mimo vlastní silniční provoz. Žáci mají ví−
ce času na zažití základních návyků ovlá−
dání vozidla. Součástí učebny je trenažér
3. skupiny (místo řidiče simuluje Škoda
Fabia a provoz je promítán na 3 velké
monitory) a trenažér 4. skupiny (jako
předchozí, ale celý trenažér je nakláněn
v různých směrech jako simulace jízdy

Nůžky na plech
po nerovném terénu). Pro gastronomy
vznikla nádherná profesionální učebna
vybavená nejmodernějším gastronomic−
kým zařízením. Žáci zde mohou nacvičo−
vat různé úkony práce tak, jako kdyby va−
řili ve velké moderní hotelové kuchyni.
Díky projektu se tak mohou těmto aktivi−
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le vznikla nově vybavená pracoviště na
výuku CNC strojů.
Věřím, že modernizace těchto učeben, a
škola jich v posledních letech provedla
nemálo, přispěje k lepšímu uplatnění žá−
ků na trhu práce a k většímu zájmu o stu−
dium těchto velmi žádaných oborů. (pi)
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Lázně Bad Birnbach v Plzni

Prezentace bavorského lázeň−
ského resortu Bad Birnbach
proběhne v sobotu 14. září
2019 od 10 do 17 hodin v Plzni
v Regionálním informačním
centru Plzeňského kraje a Ba−
vorska na náměstí Republiky
17. V rámci této prezentace se

bude konat od 11 do 12 hodin
informační seminář.
Lázeňské městečko Bad Birn−
bach zasazené v malebné kraji−
ně je známé také pod názvem
„venkovské lázně“. Odtud po−
chází mnoho inovací (např. na−
sazení prvního autonomního

V Bad Birnbachu je zdraví na prvním místě.
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autobusu v Němec− info.plzen@bavorskelesy.cz nej−
ku) zejména v oblasti později do 05.09.2019. V přípa−
lázeňské medicíny a dě dotazů jsem Vám ráda k dis−
saunování.
Právě pozici: Simona Fink, fink@
v těchto oborech sle− vhs−regen.de, tel.: 724 888 069.
dují lázně Bad Birn−
Těšíme se na Vás!
bach stále nové tren−
dy a neustále se roz−
Tým z Bad Birnbachu
víjejí. Lázně spolu
a spoluorganizátoři
s okresem Rottal−Inn
z organizace
patří k jedněm z nej−
Arberland Regio GmbH,
navštěvovanějších a
pobočka Plzeň
nejúspěšnějších lázní
Informační
centrum
v Bavorsku.
Plzeňského kraje
V rámci informačního
a Bavorska
semináře se můžete
Náměstí Republiky 131/17
těšit na zajímavou
301 00 Plzeň
přednášku z oblasti
lázeňství, po které ná−
Tel. +420 720 983 682
sledně
proběhne
info.plzen@bavorskelesy.cz
i společná diskuze
www.bavorsko−cechy.eu
s hlavními představi−
teli lázní Bad Birn−
bach. Informační
seminář slouží ta−
ké k navázání
dlouhodobé
spolupráce. V ne−
poslední řadě se
můžete těšit na
drobné
občer−
stvení, soutěže
o luxusní well−
ness pobyty a pro
každého účastní−
ka máme připra−
vené slevové ku−
póny do lázní
Bad Birnbach.
Kapacita seminá−
ře je omezena,
proto Vás prosí−
me o potvrzení
Vaší účasti. Zá−
vaznou přihlášku
nám zašlete pro−
sím na email:
Kanál s termální vodou v délce 105 metrů je v Evropě
jediným svého druhu.
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Náš fotograf v Praze odhalil podle moderních představ genderově
správně označená parkovací místa pro ženy. Jen muži prý se na to dí−
vají nevěřícně, protože na místa určená jen pro ně, se pozapomnělo.
Šťoural by mohl namítnout: A kde mají parkovat ti neujasnění, kteří si
svým pohlavím nejsou docela jistí?
Foto: Pavel Cimpl

Příští Rozhled vychází 2. října 2019
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CENA ZLATA NA VRCHOLU
Férovou cenu za nepoužívané
zlato vám vyplatí ve Zlaté Bance.

V poslední době cena zlata stoupá
kvůli krizím ve světě a pro co největší
zisk je nutné odhadnout správné
období. „Měnová politika Spojených
států způsobila, že v loňském roce
stoupla cena zlata o 9 % a jde tak
o největší zisk od roku 2011. Navíc
letos by omezování měnové poli−
tiky mělo pokračovat, a tak se cena
zlata bude držet na stále vyso−
ké úrovni“, informoval manažer

Zlaté Banky, kde vývoj ceny zlata
pravidelně sledují pro své zákaz−
níky. Například v prvním týdnu
roku 2019 si zlato připsalo víc
než 5% nárůst.
Na rostoucí ceně zlata se sna−
ží vydělat spousta nepoctivců, kteří
vykupují šperky od lidí pod cenou
a ještě za poplatek. Ve Zlaté Bance
Vaše zlato, ale i stříbro ohodnotí pří−
jemní profesionálové zcela zdarma.
Výkupní cena tu odpovídá aktuální−
mu stavu podle světové burzy.
Zlato se rozhodla prodat i paní Pe−
likánová. Při vyklízení domu po ma−
mince našla zubní zlato, řetízky a zla−
té prsteny, které měly setřený punc
ryzosti. „Šperky byly částečně po−
škozené a zubní korunky ani
nevím jak staré, proto jsem nepočíta−
la s velkým ziskem. Ale i tak jsem to
nechtěla prodat lacino,“ upozornila
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paní Pelikánová. Vydala se do po−
bočky Zlaté Banky, kde zlato zvážili
a určili ryzost. Cena se vyšplhala na
skoro 14 tisíc. „Část použiji na koupi
dárků pro své první vnoučátko a zby−
tek bude příjemná finanční rezerva,“
dodala paní Pelikánová.
U nás Vás čeká příjemné pro−
středí s milým personálem, který

vám díky osobnímu přístupu poradí
nejlepší možnost zhodnocení vašich
cenností.

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

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

+420 374 446 552
www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.
Rozhled 9/2019

Nenechte si ujít ITEP 2019 v novém designu
Za několik málo dní se otevřou
brány 15. ročníku veletrhu cestov−
ního ruchu Plzeňského kraje ITEP
2019. Plzeňský kraj srdečně zve
všechny ve dnech od 19. – 21. září
do nových prostor TJ Lokomotiva
v Plzni, kde se ITEP uskuteční
a představí se návštěvníkům v no−
vé kompaktně řešené koncepci
a přitažlivém designu.
Na novinky se mohou návštěv−
níci těšit i v doprovodném progra−
mu. Zejména děti si užijí širokou
škálu zábavy po celé tři dny veletr−
hu během pohybových aktivit,
interaktivního rozptýlení, divadla,
tvoření, zkoumání...
Turistické novinky a informace
z tuzemska i zahraničí nabídnou
informační centra, města a obce,
muzea, turistické cíle a vystavova−
telé z různých koutů světa. Mezi
zahraničními hosty budou např.
zástupci regionu Banát z oblasti
Župa Timi� a s nimi tradiční řeme−
slníci a pokrmy. Mezi novými vy−
stavovateli je státní muzeum por−
celánu v Hohenbergu, které je nej−
větším evropským muzeem tohoto
zaměření.
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V určených časech se budou
konat autogramiády a Křeslo pro
hosta, kde usednou a budou
vyprávět cestovatelské příběhy
mnoha koutů světa, veselé histor−
ky ze života známé osobnosti,
spor tovci a cestovatelé. Jedním
z hostů bude Martin Macík, profe−
sionální závodník, který v Rallye
Dakar 2019 zajel neuvěřitelný
3. nejrychlejší čas v poli kamionů.
K radostem cestovatelů patří
neodmyslitelně gurmánské zážit−
ky. Na veletrhu se budou plnit chu−
ťové pohárky labužníkům při de−
gustacích jídla, českého a bavor−
ského piva. Milovníci vína si při−
jdou na své z nabídky českých,
moravských a rakouských vín. Ve−
škeré chuťové smysly rozvášní
Zmrzlinářství Kolombina svými
originálními, přírodními, ovocnými
a smetanovými zmrzlinami. Nejen
filmové melodie zahrají tradičně
Junior Orchestr, ZUŠ Plasy, a náv−
štěvníci uslyší další hudební sku−
piny rozličných žánrů.
Hvězdárna v Rokycanech a v Plz−
ni představí výstavu k 50. výročí
od přistání člověka na Měsíci. Prv−

ní krok po měsíčním povrchu udě−
lali kosmonauti Neil Armstrong a
Buzz Aldrin při misi Apollo 11.
Historické ohlédnutí nabídne i ex−
pozice Muzea řemesel a techniky
z Kolovče s kompletně vybaveným
kadeřnickým salonem z 30. let
20 století. V Zahradě u malíře plné
zeleně a vůní bylin si každý vy−
zkouší vytvořit vlastní sušený čaj.
Místy téměř nedotčená příroda,
nádherné až ohlušující ticho, vůně
lesa, zpěv ptactva a sluncem zalitý
den. Ano, i to je možné zažít bě−
hem putování na pěších dálkových
turistických trasách Zlaté stezky.
Obrazně se projít přírodou po
trasách a hrát o skvělé ceny a no−
vé podrobné turistické mapy je
možné v rámci zábavné soutěže
„Putujte lehce po Zlaté stezce“.
Během dnů veletrhu ITEP se bu−
dou konat zážitkové jízdy histo −
rickým autobusem, které budou
vyjíždět přímo od výstaviště. Kao−
lin je hlavním tématem komento−
vané trasy, jejímž vrcholným
zakončením bude v Nevřeni nově
otevřený a jediný přístupný pod−
zemní kaolinový důl v České re−

publice. Podrobné informace k při−
pra vo vaným jízdám naleznete
na www.turisturaj.cz. Vstupenky
v předprodeji je možné zakoupit na
www.plzenskavstupenka.cz .
Horkou novinkou je limitovaná
edice ražené pamětní mince
k 30. výročí sametové revoluce
a 15. ročníku veletrhu ITEP. V záři−
jovém vydání měsíčníku Plzeň −
ského kraje bude otištěn poukaz,
při jehož předložení na ITEPu bu−
de vydána jedna mince.
Své místo na veletrhu bude mít
i expozice věnovaná tomuto výročí.
Zavzpomínejte na tyto časy s námi,
na tehdejší top dovolené u Bala −
tonu a umělohmotné san dály, na
jakoukoliv dovolenou té doby. Po−
sílejte své příběhy a fotografie z do−
volené z dob před Sametovou re−
volucí na FB profil Plzeňského kraje
www.facebook.com/turisturaj.
Přijďte na ITEP a usedněte s ná−
mi u „áčkového“ stanu u ohniště
s kotlíkem pod šnůrami plných
nostalgických černobílých foto−
grafií, které nám zašlete. Nejhezčí,
nejpikatnější a nejlepší příběhy tu
rádi přečteme.
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Otázka pro ředitelku SOU v Domažlicích a Stodě Mgr. Zdeňku Buršíkovou:

Co nového čeká na žáky Středního
odborného učiliště Domažlice?
Na Střední odborné učiliště
Domažlice nastupuje do 1.
ročníků celkem 200 žáků. Ka−
pacitu tříd jsme naplnili
u všech oborů, kte−
ré vyučujeme. Ze
strojírenských to
jsou: čtyřletý me−
chanik seřizovač,
tříleté obory obrá−
běč kovů se zamě−
řením na obsluhu
CNC obráběcích
strojů, strojní me−
chanik se dvěma
zaměřeními – ná−
strojař a na obsluhu
lisů pro vstřikování
plastů a truhlář.
Zcela naplněné má−
me rovněž službo−
vé obory kuchař –
číšník a kadeřník.
Tyto obory vyučuje−
me v Domažlicích.
Ze tříletých oborů
vyučovaných
ve
Stodě máme plně
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obsazeného elektromechanika
pro zařízení a přístroje v zamě−
ření na robotizaci, automatiza−
ci a zabezpečovací techniku,

kadeřníka a dvouleté nástav−
bové studium podnikání. I pro
tento nový školní rok se nám
podařilo vytvořit a naplnit u ob−
ráběče kovů zaměření obsluhy
CNC obráběcích strojů.
Jsme jedinou školou v Pl−
zeňském kraji a jednou z má−
la v České republice, která
připravuje žáky oboru obrá−
běč kovů na obsluhu CNC
obráběcích strojů. Proto
jsme žáky 1. ročníku přijali
do tohoto oboru a zaměření.
Důležité je to pro absolventy,
kteří budou mít toto zaměření
na výučním listě a budou se
jím prokazovat u zaměstna−
vatelů.
Již pátým rokem se nám po−
dařilo otevřít strojního mecha−
nika se zaměřením nástrojař,
o kterého je rovněž veliký zá−
jem na trhu práce. U nástavby
podnikání jsme také letos vy−
tvořili tentokrát ve Stodě zamě−

ření vlasové kosmetiky, do
které se přihlásily absolventky
oboru kadeřník. Slavnostního
zahájení se zúčastnili také
zástupci firem, které žáky
v jednotlivých oborech pod−
poří formou stipendia.
Pro
nový
školní
rok
2020/2021
připravujeme
u čtyřletého oboru mechanik
seřizovač nové zaměření ve
spolupráci s firmou Gerres−
heimer Horšovský Týn a to
technologie zpracování plas−
tů. Tito žáci budou finančně
podporováni firmou formou
stipendia a po maturitní
zkoušce mohou nastoupit do
firmy do pozice technologa,
procesního inženýra a dal−
ších.
I pro tento školní rok je ve spolu−
práci s partnerskou školou Be−
rufsschule v Chamu, se zástupci
pracovního úřadu ve Schwann−
dorfu a hospodářské 4
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4 komory v Regensburgu, při−
praven projekt Přeshraniční−
ho vzdělávání hlavně pro žá−
ky čtyřletého oboru mecha−
nik seřizovač. Rozšířený pro−
jekt o žáky oborů gastronomie
(maturitní i tříleté), truhlář a
elektromechanik bude třetím
rokem dobíhat. Pro žáky je při−
praven program intenzivních
kurzů německého jazyka, od−
borné němčiny a odborných
dovedností. Všechny nabízené
programy mají garantovanou
kvalitu a jsou zakončeny certifi−
kátem, který absolventům
umožňuje absolvovat v Ně−
mecku učňovské vzdělání ve
zkrácené podobě – za předpo−
kladu, že žáci prokážou uspo−
kojivou znalost německého ja−
zyka. Nabídka přeshraniční−
ho vzdělávání na SOU Do−
mažlice představuje pilotní
projekt intenzivní kooperace
sousedících evropských stá−
tů na poli odborného školství
a nemá co do rozsahu a kva−
lity obdoby na jiných ško−
lách. V červnu 2019 jsme pře−
dali 20 žákům Certifikáty IHK
Regensburg.
Žáci oboru kuchař –číšník po−
rovnají své zkušenosti, dove−
dnosti a pracovní návyky na
Rozhled 9/2019

dvou soutěžích, které pro ně
pořádáme, a to v nadregionál−
ní soutěži ve stolničení a
v krajské soutěži s názvem
Hrnečku vař! Pro žáky oboru
kadeřník z Domažlic i ze Stoda
a žákyně oboru kosmetické
služby a vizážisty připravujeme
4. listopadu 2019 republiko−
vou soutěž s mezinárodní
účastí s názvem Beaty Cup
2019.
Strojaři se již v průběhu měsí−
ce září, tedy ihned po zahájení
školního roku, začnou při−
pravovat na soutěže odbor−
ných dovedností. První velmi
významnou soutěží je soutěž
Mladých strojařů v progra−
mování CNC obráběcích
strojů na Mezinárodním stro−
jírenském veletrhu v Brně.
Tam nás budou reprezentovat
dvě družstva ve dvou kategori−
ích, a to ve frézování Heiden−
hein a ve soustružení Siemens
ShopMill. Naši mechanici seři−
zovači budou již pátým rokem
obhajovat prvenství (po dva ro−
ky získali naši žáci ocenění
z rukou ministra průmyslu a
obchodu Jana Mládka). Stejně
tak pátým rokem budou muset
žáci oboru mechanik seřizovač
obhájit vítězství v soutěži par−

tnerských škol firmy Siemens
s názvem Siemens Cup 2019.
Tuto republikovou soutěž bu−
deme pořádat ve dnech 21. a
22. listopadu 2019 v Domažli−
cích. Pro žáky oboru strojní
mechanik budeme pořádat
jak krajské, tak i republikové
kolo soutěže Kovo Junior
2019 a pro žáky oboru truhlář
nadregionální kolo soutěže
Mistrovství oboru truhlář
(pro Plzeňský a Karlovarský
kraj).
Rovněž kadeřnice a kosmetič−
ky se od prvních dnů připravují
na soutěže. Gastronomové a
kuchaři – číšníci budou při−
pravovat rautové občerstvení.
Na žáky oboru truhlář čeká ně−
kolik zakázek a zaškolení v no−
vě pořízeném CNC stroji. Pro
žáky technických oborů a žá−
ky ze základních škol jsme
v rámci projektu Podpora od−
borného vzdělávání v Plzeň−
ském kraji pořídili 3 D ske−
ner, trhací stroj na zkoušky
mechanických vlastností aj.
Za úspěchy našich žáků
v soutěžích odborných dove−
dností jsme od Krajského
úřadu Plzeňského kraje zís−
kali 1. místo v soutěži O nej−
úspěšnější školu ve školním

roce 2018/2019 v kategorii
střední odborná učiliště.
Moderně vybavené učebny a
odborný výcvik ve všech
oborech vzdělání, příjemné
prostředí a nové technologie
si můžete prohlédnout, vy−
zkoušet a seznámit se na
dnech otevřených dveří, kte−
ré pořádáme v pátek 15. lis−
topadu a ve středu 4. prosin−
ce 2019 v Domažlicích, v pá−
tek 15. listopadu 2019 a ve
čtvrtek 16. ledna 2020 ve Sto−
dě. V pátek 15. listopadu
2019 bude den otevřených
dveří spojený s 25. výročím
působení naší školy v ulici
Prokopa Velikého 640.
Pro žáky domažlických zá−
kladních škol jsou připrave−
né pravidelné výukové dny
gastronomie a pro žáky zá−
kladních škol motivační
kroužky zaměřené na tech−
nické vzdělávání (mechatroni−
ky a robotiky, obsluhy CNC
strojů, práce s drony a 3D tis−
kem, elektrotechniky a truhlář−
ských dovedností). Rovněž je
připraven projektový den pro
žáky základních škol i pro
naše žáky.
(pi)
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Zachránily lidský život
Bystrost a zájem o okolní dění proje− vit životní funkce. Poté muže letecky
vily paní Vladislava Šebestová se transportovali do plzeňské fakultní ne−
16letou dcerou Kateřinou ve Kdyni, mocnice.
když jely po stezce od plaveckého Právě díky rychlé reakci paní Šebes−
bazénu ke Starému Dvoru. Jejich po− tové s dcerou Kateřinou a provádě−
klidnou jízdu během
okamžiku změnil po−
hled na odstavené
auto, kde uviděly ři−
diče, jak si hlavu opí−
rá o sklo a nejeví
známky života.
Je v bezvědomí, byla
jejich okamžitá odpo−
věď na otázku, co se
mu stalo. Muže vy−
Ilustrační foto
táhly z auta a zavolaly
zdravotnickou
zá−
chrannou službu. Ta jim po telefonu nému oživování se muže podařilo za−
sdělovala pokyny s resuscitací, až do chránit. Právě pomoc v prvních vteři−
příjezdu lékaře. Ten v oživování pokra− nách a minutách je nejdůležitější.
čoval, dokud se mu nepodařilo obno− Stačí zahájit masáž srdce.
Naše pochvala patří do Kdy−
Ilustr.
ně Vladislavě Šebestové a
foto
dceři Kateřině, které zachrá−
nily lidský život. Rádi tento
příběh, který se stal v minu−
lém měsíci, zveřejňujeme. Je
také odpovědí těm, kteří se
domnívají, že společnost je
netečná k lidem, kteří náhle
zkolabují na veřejnosti. (mh)

Požáry podmíněné
sexuální motivací
do ruky dostal pacha−
tel, jehož žhářským
motivem byla nemož−
nost sexuálního odre−
agování. Jeho vnitřní emoce, jakými je
zlost i cit, neuspokojení v této oblasti
skončilo zakládáním ohníčků. Proká−
zalo se, že pohled do plápolajících
plamenů ohně stimuloval jeho sexuál−
ní uvolnění. Šlo o čtyřicetiletého muže
zralého věku, svobodného, který byl
za své skutky i souzen.
V případě druhém šlo o ženu také zralé−
ho věku z Klatovska, 15 let vdanou, mat−
ku tří dětí, která se sama ohodnotila ná−
sledujícími slovy:
„Jsem hodně náruživá. Mám silnou potře−
bu sexuálního styku i života, a to v podstatě
i několikráte denně. Sexuálně žít jsem zača−
la ve svých 17 letech. Za poslední roky jsem
však v manželství nespokojená, strádám a
nedosahuji patřičného uspokojení. V po−
slední době při pohlavním styku s manže−

Ze zápisníku kriminalisty:
Psala se necelá polovina osmdesátých
let předchozího století, když „rudý ko−
hout“ poprvé zakokrhal v Sušici. Při prv−
ním případu tak trochu nenápadně, při
dalším již bylo zcela zřejmé, že se bude
jednat o pyromana se zapeklitými poru−
chami jeho chování. Vždy hořelo ve ve−
řejně přístupných domech či objektech
nebo v jejich bezprostřední blízkosti, do−
konce i v restauraci. Šetřením tehdejších
policejních složek a hasičů se podařilo
prokázat, že ohně byly založeny úmysl−
ně. Ke štěstí všech byly vždy zpozorová−
ny ve svém zárodku, než ohnivé jazyky
mohly způsobit větší a rozsáhlejší škody.
Zarážejícím zjištěním bylo, že se pacha−
tel na místě poměrně dost dlouho zdržo−
val a snad i oheň zpovzdálí pozoroval.
Chvíli trvalo, než se nám obrazně řečeno
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lem zapojuji i svou fantasii a přišla jsem na
to, že plápolající oheň mě vzrušuje a pomá−
há mi dosáhnout vyvrcholení. Zajímavé je,
že vyjma ohně mě inspiruje i tekoucí voda.
S neuspokojeností s vlastním mužem mě za−
čaly doprovázet i mé představy při pohlavím
styku s jinými muži, a tak jsme s tím začala.
Přepadla mě touha něco zapálit! To nutkání
bylo tak silné, že jsem se mu poddala a za−
čala zapalovat odpadkové koše v kancelá−
řích, kde jsem uklízela. Při pohledu do pla−
menů plápolajících jazyků jsem měla pocit,
že se miluji. Cítila jsem dokonce to teplo
ohně i mužského těla.“
Samozřejmě, že se na
vše časem přišlo a oba
žháři skončili na psychiat−
Bývalý kriminalista Karel Fořt
napsal už několik knih, ve kte−
rých vzpomíná na odhalování
kriminalistických příběhů, kte−
ré se staly na Šumavě. Jeho
posledně vydanou knihou je
Šumavská hora viděla vraha.

ricko−sexuálním léčení za účelem potlačení
jejich nepřiměřené sexuální náruživosti. Za−
jímavé na obou případech bylo i to, že první
případ byl řešen soudně, kdežto případ dru−
hý (ženy) bez trestně právních následků.
Z toho plyne, že když dva dělají totéž i ze
stejných důvodů, výsledek bývá mnohdy
rozdílný.
Karel Fořt
Rozhled 9/2019

Učme děti i dospělé
udržovat pořádek
Vážená redakce, omlouvám se za do− pletly s trampolínou, a už tam pak ni−
pis, ale inspirovala mne relace v roz− kdo nelezl.
hlase o našem krásně opraveném Klatovy jsou hezké město, kde byla
parku – Mercandinových sadech nedávno vybudována řada dětských
v Klatovech a o paní a její reakci na hřišť, opraveno mnoho chodníků a sil−
odhozený papír její dcery. Když byla nic a stále se ještě dobudovávají, den−
upozorněna na to, že se papír na zem ně město úklidové čety čistí, a přece,
neodhazuje, reagovala nazlobeně: kam oko dohlédne, samé nedopalky
„Snad na to někoho máte!“. Teď sto− cigaret a nečistoty. To nemluvím
jím před problémem, jak takové lidi o autobusových zastávkách, o lavič−
kách a ulicích před restauracemi.
nazvat, abych neurazila zvířátka.
Obrátila jsem se s dopisem ohledně Spusťte spolu s vedením města něja−
nepořádku na vedení města a fotky kou kampaň za udržování čistoty! Vím,
přeposílám i vám. Část našeho sídliště že je to boj s větrnými mlýny, ale jsou
v Podhůrčí je už krásná, město zde vy− země, kde si lidé nedovolí něco odho−
budovalo pěkné hřiště a pískoviště, dit, tak proč to nejde u nás.
S pozdravem M.
posezení i houpačky pro děti. V příloze
si dovoluji zaslat
fotografie, jak to
tam
vypadalo
dnes (14. srpna
2019) – poseze−
ní na smetišti,
přerostlé dítě na
houpačce, od−
padky v písko−
višti i na hřišti…
Pominu−li, že na
hřišti o prázdni−
nách denně křičí
horda výrostků
„Radost posedět.“
třeba až do poz−
dního večera –
to se dá tolerovat, prostě zavřeme Poznámka redakce:
okna, ale ten nepořádek je hodně Dnes je asi opravdu těžké jen domlu−
smutný. Údajně tam chodí sbírat od− vou a veřejným apelem měnit pře−
padky nějaký starší pán. Před naším svědčení obyvatel, kteří si myslí, že
domem (Prusíkova) to dělá jedna pa− když si platí daně, s kterých jsou pla−
ní a já, a tak tu máme čisto a kytičky. ceny veřejné služby, včetně úklidu
Chtěla bych se zeptat a zároveň ve− města, je potom jejich právo se cho−
dení města navrhnout, zda by se ne− vat na veřejnosti jako prasátka a od−
mohla rozjet nějaká kampaň ohledně hazovat odpadky, kam je zrovna na−
chování obyvatel vzhledem k odha− padne. Možná se chovat hůře, než by
zování odpadků na veřejných pro− to dělali u sebe doma. Nebo jsou již
tak vychováni. Možná, že doma za ně
stranstvích.
Myslím, že je i možnost sankcí za zne− ten jejich nepořádek také uklízela ma−
čišťování veřejných prostranství. Ne− minka, tak proč by to ve městě ne−
myslím, že by bylo reálné lidi postiho− udělal někdo jiný, že?
vat, jen je upozornit, že i toto je mož− Faktem je, že každého vychovává
nost, jak je donutit se začít chovat i prostředí a do čistého a uklizeného
slušně. Snad by bylo možné ve všech se hůře odhazují odpadky, je to více
periodikách požádat lidi o dodržování vidět, než do nepořádku. Byla by ško−
čistoty a zmínit úskalí, pokud budou da, kdyby se hezké město mělo stát
cokoli odhazovat na zem. Požádat uči− rejdištěm potkanů, semeništěm ne−
tele ve školách a školkách, aby dětem, mocí a nová krásná hřiště namísto
když je to doma rodiče neučí, vysvětli− aktivního odpočinku byla místem,
li, proč je nutné odhazovat odpadky kde si vaše děti mohou ublížit. Kaž−
dou aktivitu města, která povede
jen do odpadkových košů.
Dnes má každý telefon s možností fo− k udržení čistoty a pořádku ve městě,
tit, tak třeba požádat, aby si lidé vší− proto rádi podpoříme. Poskytnuté
mali okolí a vyfotili ty, kteří město zne− jméno autorky příspěvku nezveřejňu−
čišťují a svévolně ničí majetek města. jeme, protože jí nechceme vystavo−
Já jsem vyfotila dívku lezoucí a skáka− vat reakci okolí, které s jejími názory
(bá)
jící po fotbalové brance, kterou si děti nemusí souhlasit.
Rozhled 9/2019
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Humor je sůl života, tak vítejte
k nám do Pluta!
Do své 21. sezóny vstoupí
Divadlo PLUTO v pondělí 16. Zá−
ří. Slavnostně ji zahájí nej ná −
kladnějším a zároveň všemi
aktéry nejvíce milovaným před−
stavením – legendárním muziká−
lem My Fair Lady. Kromě oblíbe−
nosti nejen u herců, ale i u divá−
ků, se může právem pyšnit re−
kordem v počtu představení. Je−
nom za jeden rok jich bylo rov−
nou šedesát a všechna byla
vyprodaná do posledního mís−
tečka. Co všechno čeká herce i
diváky v této sezóně, na to jsme
se zeptali principálky divadla
Jindřišky Kikinčukové.

českého písničkáře Karla Hašlera
bude na jevišti Divadla Pluto zno−
vu slavnostně uvedeno předsta −
vení Hašler ky jády aneb Hašler
v kabaretu, kde kromě scének, ve
kterých kdysi Hašler účinkoval,
zazní i na třicet nejkrásnějších
„Hašlerek“.

w Do PLUTA se chodí za dobrou
zábavou, ale po pravdě, udržet
takové divadlo v chodu jistě
není maličkost. Jak se to daří?
Není to snadné. Jelikož se Di−
vadlo PLUTO snaží svoji činnost
neustále rozvíjet a divákům nabíd−
nout bohaté kulturní vyžití, hledá
par tnery, kteří by divadlu práci
usnadnili a podpořili jeho existenci
a rozvoj. Podpořit Divadlo PLUTO
může ale každý, kdo rád navštěvu−

je jeho představení. Může se stát
členem jeho Klubu přátel a čerpat
tak spoustu výhod. Veškeré infor−
mace včetně programu naleznete
na www.divadlo−pluto.cz nebo
volejte mobil 602502249.
Věříme, že nová 21. sezóna
bude minimálně tak úspěšná,
jako ty předchozí. Těšíme se na
malé i velké diváky vždyť: Humor
je sůl života, tak vítejte k nám
do Pluta.

w Vraťme se k již zmíněnému
muzikálu, bude ještě šance ho
spatřit?
Mohu potěšit – bude! Zářijové
termíny nejen na My Fair Lady
jsou sice již téměř vyprodané, ale
je možné zakoupit vstupenky už
i na říjen. Diváci mohou navštívit
i další úžasné komedie jako např.
Revizor aneb Gogol v Plutu s Pav−
lem Kikinčukem a Bronisla vem
Koti šem nebo Sla měný klobouk
aneb Helenka bude ráda s Rad−
kem Zimou jako záletným panem
Fadinardem.
w Jaká překvapení ještě chystáte?
Novinek se mohou v této sezó−
ně diváci dočkat více. V září bude
vydáno nejen další číslo populár−
ních divadelních novin Plutovin,
ale i kalendář Divadla PLUTO s ka−
pesními kalendáříky. Na říjen,
u příležitosti oslavy 60. narozenin
Pavla Kikin čuka (27. října), je
v současné době připravována
kniha o dvacetileté existenci Di−
vadla PLUTO, jejíž součástí
bude i DVD Tajemství Divadla
PLUTO. Kniha i DVD popisují celou
historii Pluta poutavou a zábavnou
formou včetně fotodokumentace
a videoukázek z představení.
w Pokud vím, PLUTO je pověstné
i Karlem Hašlerem…
To jistě. I proto chystáme na
30. října připomínku jeho 140. na−
rozenin. Na oslavu největšího
52
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Stříbrnohorský kahan
Již třetí ročník divadelní přehlídky
„Stříbrnohorský kahan“ se usku−
teční ve dnech 13. až 15. 9. 2019 v
sokolovně na Nalžovských Horách:
Pořadatelem je opět Sokol Nalžov−
ské Hory s finanční podporou Pl−
zeňského kraje a města Nalžovské
Hory. Děti a dospělí milovníci
ochotnického divadla se mohou tě−
šit na tento program:
l PÁTEK 13. 9. od 19 hod. DAL−
SKABÁTY HŘÍŠNÁ VES aneb ZAPO−
MENUTÝ ČERT, zve ochotnický spo−
lek Bolešiny

Rozhled 9/2019

l SOBOTA 14. 9. od 15 h LOUTKO−

VÉ DIVADLO, zvou loutkáři ze Sušice
l SOBOTA 14. 9. od 19 hod. BEZ−

KONTAKTNÍ ŽENY aneb AGROSTO−
RY, zvou ochotníci z Podmokel
l NEDĚLE 15.9. od 15 hod. O PER−
NÍKOVÉ CHALOUPCE aneb bylo to
kdoví jak, zvou ochotníci z Nalžov−
ských Hor
Na všechna netradiční, ale s největ−
ším zaujetím a radostí připravovaná
představení vás zvou účinkující a so−
kolové z Nalžovských Hor.
Vladimír Toman
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KLATOVY
Letní kino
4.9. ve 20 h – PŘES PRSTY – ČR, ko−
medie
5.9. ve 20 h – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ –
ČR, komedie
6.9. ve 20 h – ŽENY V BĚHU – kome−
die

Kino Šumava
Kontakt – 376 311 342
7.9. v 17 h – TLAPKOVÁ PATROLA –
USA, dabing, Animovaná pohádka
7.9. ve 20 h – PŘES PRSTY – ČR, ko−
medie
8.9. v 17 h – ANGRY BIRDS VE FIL−
MU 2 – USA, dabing, animovaná ko−
medie
8.9. ve 20 h – TO KAPITOLA 2 –
USA, od 15 let, horor
9.9. ve 20 h – KRVAVÁ NEVĚSTA –
USA, od 15 let, hororová komedie
10.9. ve 20 h – DIEGO MARADONA –
Velká Británie
11.9. ve 20 h – FILMOVÝ KLUB: ZA−
TOULANÝ – Francie, od 18 let, drama
12.9. ve 20 h – NABARVENÉ PTÁČE
– ČR, od 15 let, drama
13.9. v 17 h – TO KAPITOLA 2 –
USA, od 15 let, hororu
13.9. ve 20 h – NABARVENÉ PTÁČE
– ČR, od 15 let
14.9. v 17 h – TOY STORY 4 – USA,
dabing, animovaná pohádka
14.9. ve 20 h – TENKRÁT V HOLLY−
WOODU – USA, od 15 let, nový film
Q. Tarantina
15.9. v 17.00 – PLAYMOBIL VE FIL−
MU – Francie, dabing, animák
15.9. ve 20 h – PANSTVÍ DOWNTON
– Velká Británie
16.9. ve 20 h – PŘES PRSTY – ČR,
komedie

KROČILÉ – ČR, komedie
21.9. v 17 h – PSÍ KUSY – Kanada,
dabing, animovaná pohádka
21.9. ve 20 h – ROMÁN PRO PO−
KROČILÉ – ČR, komedie

13.–14.9. 9–17 h – ČERNÁ VĚŽ:
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – sní−
žené vstupné

22.9. v 17 h – LVÍ KRÁL – USA, da−
bing

20.9. 8–14 h – KLATOSKÝ FARMÁŘ−
SKÝ TRH – náměstí Míru

22.9. ve 20 h – AD ASTRA – USA,
sci−fi thriller

28.9. od 11 h – SVATOVÁCLAVSKÉ
OSLAVY – náměstí Míru

23.9. ve 20 h – NABARVENÉ PTÁČE
– ČR, od 15 let, drama

28.9. v 19 h – POCTA SV. VÁCLAVU:
ŠTĚPÁN RAK A JAN−MATĚJ RAK –
koncert, sál radnice

24.9. ve 20 h – ROMÁN PRO PO−
KROČILÉ – ČR
25.9. ve 20 h – FILMOVÝ KLUB:
FABRIKA – Rusko, od 15 let, drama
26.9. ve 20 h – DEŠTIVÝ DEN V NEW
YORKU – USA, nová komedie Woody−
ho Allena
27.9. v 17 h – PŘES PRSTY – ČR, ko−
medie
27.9. ve 20 h – NÁRODNÍ TŘÍDA –
ČR, od 15 let, černohumorné drama
28.9. v 17 h – HODINÁŘŮV UČEŇ –
ČR, pohádka
28.9. ve 20 h – NÁRODNÍ TŘÍDA –
ČR, od 15 let

Kontakt – 376 312 049
6.9. v 18 h – VERNISÁŽ: CITY MEJ−
KAP

SDS Klatovy

Bistro Vlaštovka
Kontakt – 721 482 727
Hudební zahrada 2019:
20.9. ve 20 h – GARYHO HAUSBOT
+ MÁRA&TOM – 5. narozeniny Vlaš−
tovky

Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

www.divadlo.klatovynet.cz

Výstavy v hlavní budově muzea:

12.9. v 19.30 h – PLNOU PAROU –
komedie

do 29.9. 2019 – PEKelněSESOustřeď
A JINÉ KARETNÍ HRY

13.9. v 19.30 h – VÍŠ PŘECE, ŽE NE−
SLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA – kome−
die

do 29.9. 2019 – NOVÉ PŘÍRŮSTKY
V MUZEJNÍCH SBÍRKÁCH

18.9. ve 20 h – SLUNOVRAT –
USA/Švédsko, od 15 let, horor

28.9. v 19.30 h – EXTRA BAND REVI−
VAL: 20 LET S VÁMI

19.9. ve 20 h – RAMBO, POSLEDNÍ
KREV – USA, od 15 let

29.9. v 15 h – ČTYŘLÍSTEK A TALIS−
MAN MOCI

20.9. v 17 h – RYCHLE A ZBĚSILE:
HOBBS A SHAW – USA,

MKS Klatovy
Kontakt – 376 370 922
www.mksklatovy.cz

www.gkk.cz
7. a 21.9. ve 14 h – SÝPKA: VÝ−
TVARNÁ DÍLNA PRO RODIČE S DĚT−
MI K VÝSTAVĚ FAUST...
7.9. v 15 h – ZÁMEK: J. HRBEK –
SETKÁNÍ OKAMŽIKŮ – vernisáž
7.9. v 16 h – ZÁMEK: P. OPOČENSKÝ
– NUKLEUS – vernisáž
do 31.10. 2019 – SÝPKA: FAUST –
KOMIKSOVÉ
ČESKO−NĚMECKÉ
SYMPOZIUM
21.9. v 18 h – HRAD: P. DOBEŠ –
koncert

TĚCHONICE
6.–7.9. − DIVADELNÍ SOUBOR
ZMRZLÍK: PETR PAN + RAJČATOVÉ
SLAVNOSTI + KAPELA MRKLM
(6.9.)+ KAPELA THE BROWNIES
(7.9.) – více info na www.zmrzlik.info

Kontakt – 775 440 777, 376 320 043

19.9. v 19.30 h – HRDÝ BUDŽES

Kontakt – 376 392 208

do 31.10. 2019 – VÝSTAVA: M. JÁ−
CHIMOVÁ – PŘED BRANAMI

6.9. ve 20 h – MYDY RABYCAD

1.10. ve 20 h – JIŘÍ SUCHÝ: LEHCE
S ŽIVOTEM SE PRÁT – ČR, dokument

Galerie Klenová

Divadelní stodola

29.9. ve 20 h – RAMBO, POSLEDNÍ
KREV – USA, od 15 let
30.9. ve 20 h – NÁRODNÍ TŘÍDA –
ČR, od 15 let

KLENOVÁ

Kostel sv. Vavřince

www.bistrovlastovka.cz

22.9. v 17 a v 19.30 h – ZUŠ J. KLIČ−
KY: ANNIE – muzikál
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Galerie U Bílého
jednorožce

29.9. v 17 h – PRINC KRASOŇ – Ka−
nada, dabing, animovaná pohádka

17.9. ve 20 h – ZLATOKOPKY – USA,
od 15 let, krimikomedie

20.9. ve 20 h – ROMÁN PRO PO−

6.9. v 19 h – UKRADENÝ VJECY –
koncert, náměstí Míru

do 29.9. 2019 – LUBOMÍR PĚKNICE
– výstava obrazů
21.9. 9–18 h – PRACOVNÍ KURZ:
SKLENĚNÉ MOZAIKY – přednáškový
sál, nutno se přihlásit nejpozději do
6. září 2019 na tel. 376 326 362,
376 326 354, 732 833 770 nebo
osobně v pokladně hlavní budovy
klatovského muzea; kurzovné je
1.490 Kč; je také možnost dvouden−
ního kurzu (sobota + neděle) za ce−
nu kurzovného 2.790 Kč.

HORAŽĎOVICE
Kulturní akce
6.9. 16–20 h – REKONSTRUKCE OB−
JEKTU KINA: PŘEDSTAVENÍ VÍTĚZ−
NÉHO NÁVRHU – vernisáž 16.30 h,
spolkový dům Horažďovice
7.9. 10–18 h – REKONSTRUKCE OB−
JEKTU KINA: VÝSTAVA SOUTĚŽ−
NÍCH NÁVRHŮ – spolkový dům Ho−
ražďovice
1.10. v 15 h – DEN SENIORŮ: NAĎA
URBÁNKOVÁ A OTAVANKA – KD

Stodola
7.9. ve 20 h – THE ČERTI – koncert
21.–22.9. – HRADY A ROZHLEDNY –
pěšky nebo na kole, www.houbachal−
lenge.cz
28.9. ve 20 h – ZAVÍRÁME STODO−
LU: PEČEME KROCANA

MRÁKOV
Rockové akce
21.9. ve 20.30 h − EXTRA BAND RE−
VIVAL S HOSTEM R. ZÍKOU (20 let
EBR) − KD Mrákov
www.kdmrakov.cz
Rozhled 9/2019
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁM spolupracovníky
na pozici welness porad−
ce, práce z domu, vhodné
i pro studenty a maminky
na MD. Tel.: 737832914,
e−mail: kami.skriv@se−
znam.cz. RR 90435

NOVĚ otevřené call cen−
trum v Klatovech nabízí
poslední volná místa. Pro
info volejte 603554334.
RR 90459
PŘIJMU zdravotní sestru
do kožní ambulance v Kla−
tovech. Prosím SMS na
tel.: 737441365 – zavo−
lám zpět. RR 70195
PŘIJMU ženy do noč. klu−
bu u něm. hranic. Věk ne−
rozhoduje.
Ubytování
zdarma. Tel.: 732504490.
RR 90665
MUŽ 56 let z KT hledá prá−
ci, vyučen truhlář, ŘP –
BCT, VZV, strojní průkaz.
Maximálně 2 směny 6–8
hodin, údržba objektu, zele−
ně, řidič dodávky atd. Ná−
stup
1.10.
Tel.:
776560074. RR 90680
JSTE VYUČENÁ CUKRÁŘ−
KA / CUKRÁŘ a hledáte
zajímavou práci v mladém
kolektivu na horách, s
ubytováním zdarma? V
dlouholeté zaběhlé firmě s
bohatými zkušenostmi a s
možností rozvoje vlastního
potenciálu věcí v oboru
cukrařina hledá vyhlášená
cukrárna Café Charlotte
právě Vás. Náplní Vaší
práce bude příprava zá−
kusků pro přímý prodej,
tvorba speciálních dortů
na objednávky, vlastní vý−
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roba zmrzliny a mnoho
dalších zajímavých věcí v
oboru cukrařina. Nabízíme
VÝBORNÉ PLATOVÉ ohod−
nocení a ubytování zdar−
ma. Více informací na tel.:
725835555. RR 90698
DO KAVÁRNY v Železné
Rudě přijmeme SERVÍRKY
se základní znalostí něm−
činy. Dále přijmeme PANÍ
NA MYTÍ NÁDOBÍ a úklid
společných prostor, vhod−
né i pro aktivní důchodky−
ně. Nabízíme výborné pla−
tové ohodnocení a ubyto−
vání zdarma. Více infor−
mací na tel.: 725835555.
RR 90697

KOUPÍM byt 2+1 s garáží,
ne panelák, bez RK. V místě
lékař, pošta, obchod. Zn.:
Důchodce. RR 90703
URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 70 m2 v pane−
lových i cihlových domech
v Klatovech a Domažlicích.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je dokonče−
na v řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřeší−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190053
NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Klatovech.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do 1,6
mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190054
KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 2+1/3+1 o min. vý−
měře 50 m2 kdekoliv v Do−
mažlicích. U vyšších pater
podmínkou výtah. Cena do
1,5 mil. Peníze k dispozici
ihned.INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190055

HLEDÁM garáž k pronájmu
nebo ke koupi v Klatovech
na Domažlickém předměs−
tí. Tel.: 607678191. RR
90653
NABÍZÍME pronájem vý−
robní haly v Klatovech
1.000 m2 s kompletním
technickým i technologic−
kým vybavením pro zá−
mečnické, obráběcí, ná−
strojařské i svářecí práce.
Možnost změny výrobního
programu i následného
odkupu, tel.: 603298166.
RR 90701
HLEDÁM pronájem pokoje
na vesnici či kousek zahra−
dy okolo Klatov. Tel.:
723930175. RR 90709
PRONAJMU nový podkrov−
ní byt 3KK, 14 km od Kla−
tov, s garáží a se zahradou,
95 m2, slunné místnosti,
klidné prostředí, vhodné pro
mladou rodinu i pro seniory.
Tel.: 604867469. PM
190035
PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž zaměs−
tnance hledáme čisté byty k
dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu nájmu
je samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 190047
PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme by−
ty k pronájmu po celém Pl−
zeňském kraji. Nabídněte
nám svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební
schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 190048

PRODÁM ruční káru na
bantamových kolech. Cena
300 Kč. Dále čerpadla PI−
COLA 3 ks a zachovalý kre−
denc cca z 50. let minulého
století vhodný na chalupu.
Tel.: 721950044.
RR
90656
PRODÁM solárko cena
1.900 Kč a nové solární
trubice komplet 1.500 Kč.
Dlaždice BUCHTAT – De−
utschland – vysoká kvali−
ta: 30 x 60 bílé 11 m2, 30
x 90 rudé 1 m2. Původní
cena 50 EUR za m2. Cena
nyní 4.460 Kč za vše. Tel.:
777338848. RR 90657
PRODÁM kardany za
traktor, velký výběr,
krátké, dlouhé, se
spojkou, s homokine−
tickým kloubem atd.
Ceny od 1000 Kč. Tel.:
604589329. RR 90021

PRODÁM túje na živý plot.
Výška 80 cm, 1 ks za 50
\Kč. Prodejní místo: Točník
u Klatov. Tel.: 737776416.
PM 190117
PRODÁM voznici na
podvozku 3 a 4000 lit−
rů. Cena 18.000 Kč.
Tel. 604589329. RR
90020

DVOURADLIČNÍ pluh – ob−
racák, obraceč sena sklá−
dací, tažený 3m, obraceč
sena nástavba na lištovou
sekačku, levně – končím.
Tel.: 728172681. RR
90671

PLODY rakytníku, ručně tr−
hané, probrané. Cena 170
Kč/kg nebo samosběr 100
Kč/kg. Tel.: 607566575.
RR 90699
LEDNIČKU Zanussi a elek−
trický sporák Indesit. Tel.:
732333724. RR 90669
OBYTNÝ přívěs zn. Hobby
10, r.v. 92, zachovalý, po
TK – do 8/2021. Tel.:
376392626. RR 90711
PRODÁM sportovní dres a
hokejku Martina Straky,
akvárium a ždímačku.
Tel.: 721192337. PM
190123
PRODÁM sazenice jahod,
pěkné, velké. Karmen, Ho−
ney, Elsanta, Vendy, Clery,
Symfony, Asia, Ostara, Fu−
rore a jiné. Cena 7 Kč/ks.
Plzeň Slovany. Tel.: večer
po 19. hod. 728684164.
PM 190118
PRODÁM automatickou
pračku Whirpool na 5 kg,
plnění vpředu, zánovní, zá−
ruka do 9.2.2021. Cena 5
000 Kč. Dále prodám kula−
tý stolek průměr 60 cm,
výška 55 cm. PC 3 600
Kč, sleva na 1 200 Kč.
Tel.: 608898069. PM
190102
PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
PRODÁM voznici, fe−
kál, kejdovač 6 000
litrů za 35.000 Kč. Tel.
604589329.

apod., Ejpovickou buňku
5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elek−
třiny vč. jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, zaří−
zenou k okamžitému pou−
žívání. Zajištění dopravy na
místo
určení.
Tel.:
604867469. PM 190026
PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté strop−
ní panely 6 x 1 m, dále pa−
nely 220 x 60 x 12 cm, Pl−
zeň a okolí. Možnost nalo−
žení a zajištění dopravy.
Tel.: 603383211. PM
190027
PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak,
cena dohodou. Tel.:
604867469. PM 190028
PRODÁM ocelovou nádrž z
vagonu 20 m3, vhodná na
jímku nebo na vodu. Tel.:
604867469 PM 190029
PRODÁM nový stroj
Briggs Stratton 20 Hp
dvouválec, dvounožo−
vý se záběrem 102
cm, koš 300 litrů. Ce−
na je 77.000 Kč. Tel.
604589329.
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VZPOM
ÍN Á M E
VZPOMÍN
Tvé oči se zavřely,
srdce přestalo bít, av−
šak vzpomínky na Te−
be, ty budou navždy
v nás žít.
Dne 6. září 2019
uplyne desátý smutný
rok, kdy nás navždy
opustil pan

Dne 12. září 2019 by
oslavil 70. narozeniny
pan

Josef Štefl
z Chodské Lhoty.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka s ro−
dinou.

Josef Pícka ze Švihova.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná rodina.
Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce, které tolik
pomáhaly. Děkujeme
za to, že jsi byl, za
každý den, který jsi
s námi žil.
Dne 12. září 2018
uplyne 3. smutný rok
od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Josef Trefanec z Janovic
nad Úhlavou.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, syno−
vé a dcera s rodinami.

Měl jsi nás rád, my Te−
be ještě víc, přišla zlá
chvíle a Tys musel
odejít.
3. září 2019 uplynul
2. smutný rok ode
dne, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dě−
deček, pan

Jan Šíma z Klatov.
S láskou stále vzpomínají manželka Zdeňka
a děti Jana a Zdeněk s rodinami.

Jak tiše žil, tak tiše
odešel. Skromný ve
svém životě, velký ve
své lásce a dobrotě.
Vydal se na cestu, kde
chodí každý sám, jen
dveře vzpomínek ne−
chal dokořán.
Dne 12. září 2019
uplyne 4. smutný rok
ode dne, kdy od nás odešel pan

Karel Hrdlička z Horažďovic.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Honza Poslední z Močerad.

Vzpomeňte na mne,
přátelé milí, ruky stisk
vám už nemohu dát.
Srdce mé dotlouklo,
odešly síly, býval jsem
mezi vámi rád…
V úterý 3. září 2019
uplynul druhý smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustil pan

Se slzami v očích a láskou stále vzpomíná
zarmoucená manželka, dcery, vnoučátka
a ostatní příbuzní a známí

Václav Sýkora z Nahošic.
Nezemřela jsem, ne−
boť vím, že budu žít
stále v srdcích těch,
kteří mě nepřestanou
milovat.
Dne 15. srpna 2019
uplynul 5. stmutný
rok, kdy nás opustila
naše milovaná dcera,
sestra, maminka, teta

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Bratr s rodinou.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, pokoj
a klidný spánek přát.
Dne 21. 8. 2019 uply−
nul 1 rok, co nás na−
vždy opustila naše
maminka, babička a
prababička paní

Hana Čudová z Mochtína.
S láskou vzpomínají maminka Blanka, bratr
Jiří, syn Šimůnek a ostatní příbuzní.

Ráno, když slunce ze−
mi navštívilo, tvé srd−
ce se navždy zastavi−
lo. Čas ubíhá a co zlý
osud vzal, nevrací,
i když nám srdce krvá−
cí. Přesto Tě v nich
stále máme, není dne,
kdy na Tebe nevzpo−
mínáme!
Dne 8. 9. 2019 uplynou 2 smutné roky, kdy
se vydal sám na cestu, ze které není návra−
tu pan

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
…drahá maminko.
Dne 10. 9. 2019 uply−
ne 1. smutný rok od chvíle, kdy nás navždy
opustila paní

Božena Vlčková z Klatov.
S láskou vzpomíná dcera Eva s rodinou a
ostatní příbuzní. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.

Jarmila Čadová.
Stále vzpomínají syn František a dcera
Jaruš s rodinami.
Kdo Tě znal,
v dobrém vzpomene,
kdo Tě miloval, nikdy
nezapomene.
Dne 19. září 2019
uplyne 23 let od chví−
le, kdy nás navždy
opustil manžel, otec,
dědeček a praděde−
ček pan

František Lenc z Děpoltic.
Stále vzpomínají syn a snacha s vnoučaty
a pravnoučaty.

Rozhled 9/2019

Dne 14. 9. 2019 uply−
ne 25 let ode dne, kdy
od nás navždy odešel
tatínek, dědeček, pra−
dědeček, pan

Vít Hofman
z Běhařova.
Vzpomeňte s námi.

Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění a ni−
kdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změ−
ní. Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
Dne 28. 9. 2019 uply−
ne 10 let, kdy nás
opustil pan

Jaroslav Hrdlička.
Stále vzpomíná manželka, syn Pavel s rodi−
noui, vnoučata a ostatní příbuzní. Děkujeme
za tichou vzpomínku.
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VZPO M ÍÍN
NÁME
Smutný je domov,
prázdno je v něm,
chybíš nám, chybíš
nám všem.
Dne 12. 9. 2019 uply−
ne druhý smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustil pan

Zhasly oči plné lásky
naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy
na ni v srdcích našich
vzpomínky…
Dne 5. září 2019
uplyne 30 let od chví−
le, kdy nás navždy
opustila paní

Není smutnější den, než ten, kdy odejde ma−
minka, která mi dala život a lásku.
Dne 22. 9. 2019 uply−
nou 3 smutné roky,
kdy nás navždy
opustila

Věra Mazancová z Nové Plánice.
Nikdy nezapomeneme – syn a dcera s rodi−
nami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Jana Soušková
roz. Jonášová
z Nýrska.
S bolestí v srdci vzpo−
míná dcera Pavla
s dětmi a ostatní.

Zdeněk Smolík
z Klatov.
S láskou stále vzpomíná manželka Marcela,
dcery Hana a Martina s manželi, vnoučata
Honzík, Lenička, Mareček a Lukášek, ma−
minka a ostatní příbuzní.

Před sedmi léty dne
7. září 2012 nás
opustil navždy pan

Jaroslav Lazna.
S láskou vzpomíná
sestra a neteře.

Kdo Tě znal, v do−
brém vzpomene, kdo
Tě měl rád, nikdy ne−
zapomene.
Dne 25. září 2019 by
oslavil 90. narozeniny
a 21. října 2019 vzpo−
meneme 3. výročí,
kdy nás opustil pan

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.
Dne 23. srpna 2019
uplynulo 28 let ode
dne úmrtí naší milé
maminky, paní

Anny Souškové
rozené Wiendlové
z Nýrska.
S láskou vzpomíná celá rodina. Děkujeme
všem, kteří si vzpomenou s námi.

Karel Pavlík z Ujčína u Kolince.
Stále vzpomínají manželka, dcery s rodina−
mi a ostatní příbuzní.

Dny plynou jak tiché
řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá
zapomenout.
Dne 19. září 2019
uplyne pátý smutný
rok od úmrtí pana

Ladislava Časty
z Újezda u Plánice.
…a když mě budeš
potřebovat, prostě si
jen v srdci zašeptej
mé jméno. Budu tam.
Dne 17. září 2019 si
připomeneme první
výročí, kdy nás na−
vždy opustila paní

Jana Čermáková
z Klatov.
S láskou a úctou vzpomíná syn Richard
s rodinou. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Stále se smutkem vzpomíná manželka a
dcery Martina a Laďka s rodinami. Všem,
kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Těžké je nevzpome−
nout, když v očích slzy
stojí, těžké je nevzpo−
menout, když srdce
stále bolí.
7. září 2019 uplyne 1.
smutný rok ode dne,
kdy od nás navždy
odešel pan

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 12. září 2019 si
připomeneme 1. výro−
čí, kdy nás opustil

Karel Netrval
z Chudenína.
Stále vzpomíná celá rodina. Děkujeme
všem, kdo si na něj vzpomenete.

Letos 24. 6. 2019 uplynulo 20 let
od úmrtí pana

Jiřího Hanzlíka, rodáka z Bystrého.
7. 3. 2019 by se dožil 74 let.
Vzpomínají manželka Helena, dcery a zeťo−
vé, vnučka i vnuci z Myslovic i Točníka, sou−
rozenci, švagři i švagrové, synovci i neteře.

Josef Janča z Klatov.
Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění a ni−
kdo z nás se nedadál,
jak rychle se vše změ−
ní. Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
Dne 12. září 2019 to−
mu bude 5 let, co nás
navždy opustil milovaný manžel, tatínek,
strýc, dědeček a pradědeček, pan

František Fanta z Plánice.
S láskou stále vzpomínají manželka Anna,
dcera Eva s manželem, vnoučata, pravnou−
čata a ostatní příbuzní.
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S láskou vzpomíná manželka Drahuš
s rodinou.

Za všechnu lásku a péči Tvou – co vděkem
dnes Ti můžem dát? Hrst krásných květů na
pozdrav a pak – jen vzpomínat.
Dne 14. 9. 2019 by oslavila 80. narozeniny
a 8. 11. 2019 vzpoomeneme 25 let, kdy
nás navždy opustila paní

V neznámý svět šla jsi
spát. Zaplakal každý,
kdo měl Tě rád.
Dne 20. září 2019
uplynou tři roky ode
dne, kdy od nás ve
spánku navždy odešla
paní

Eva Kovalčíková z Kašovic.

Mgr. Ludmila Karafiátová
rozená Kohoutová.

S láskou v srdci vzpomínají děti Alena, Míra
a Eva s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomíná manžel Zdeněk a dcery Marcela
a Zdeňka s rodinami a přáteli.
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Dne 22. 9. 2019 by se
dožil 90 let pan

Dne 10. 9. 2019 uplyne
šestý smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila naše milovaná,

Karel Bárta
z Klatov.
Za svůj život byl zámeč−
níkem,
důstojníkem
ČSLA, ředitelem ZAD
Klatovy, ÚPZT Klatovy,
Agrozet Klatovy, sou−
dním znalcem, organizátorem motoristických
soutěží, neúnavným iniciátorem nových pro−
jektů a milujícím manželem a otcem.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Manžel−
ka Marie, syn Karel a dcera Marie s rodinami.

Žádný čas není tak
dlouhý, aby nám dal
zapomenout.
Dne 30. září 2019
uplyne 10 let ode
dne, kdy nás navždy
opustil pan

Josef Sláma
ze Švihova.

paní Petra Veselská
ze Švihova.
Stále vzpomínají man−
žel Daniel, synové Ma−
týsek, Lukášek a rodina
Veselských.

Nezemřel, jen spí.
A má−li sen, je krásný.
Zdá se mu o těch, kte−
ré miloval a kteří milo−
vali jeho.
Dne 5. září 2019 uply−
ne 13 let od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til pan

Jan Duffek ze Všerub.
S úctou a láskou vzpomíná manželka a děti
s rodinami.

Stále vzpomínají manželka Marie, dcera
Tereza, syn Radek a vnuk Sebíček.

Vydal ses na cestu,
kam chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek
nechal si dokořán,
utichly kroky i Tvůj
hlas, ale obraz Tvůj
zůstane navždy v nás.
Dne 8. září 2019 by
se dožil 90 let pan

Václav Stupka z Velenov.
Stále vzpomínají manželka Marie, dcery
s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.

Dne 26. 8. 2019 uplynulo 30 roků
od úmrtí pana

Václava Jankovce
z Milavče.
S láskou vzpomínají dcera a snacha
s rodinami.

Dne 26. srpna 2019
uplynulo 6. smutné vý−
ročí úmrtí paní

Marie Tomanové
z Malé Vísky.
S láskou vzpomínají děti
s rodinami. Všem, kteří
si vzpomenou s námi,
děkujeme.
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VOJENSKÉ muzeum se
zaměřením na okupaci a
osvobození západních
Čech pro doplnění expo−
zice vykoupí za velice
slušné ceny: Vojenskou
techniku (i části), moto−
cykly, automobily. Dále
chladné zbraně – Kordí−
ky, dýky, tesáky, šavle,
kordy, bajonety, apod.
Dále uniformy, letecké
bundy, maskované oble−
čení, převlečníky, pláš−
těnky, celty, stany, nebo
dílce, čepice, kalhoty,
saka, boty, holínky a pod.
Dále výstroj − helmy, da−
lekohledy, optiky, vysí−
lačky, vyznamenání, od−
znaky, opasky, přezky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, ešusy,
čutory, lopatky, torny, te−
lata, spacáky, apod. Zá−
jem máme o veškerou
vojenskou tématiku a vy−
bavení do roku 1950. Ve−
lice děkujeme za nabídky
i případné dary. Army
muzeum
tel.:
731454110.
POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá a
dobře zaplatí za plechové
cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené foto−
grafie do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůsta−
lost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 90036

SBĚRATEL, ne překupník
koupí jakékoliv staré hel−
my – vojenské, hasičské,
policejní, četnické, moto−
cyklové, vycházkové, ne−
bo jen černé plechy z ha−
sičáren, dále četnické
buřinky, části, díly, od−
znaky, kokardy a podo−
bně. Velmi dobře zapla−
tím. Tel: 731454110.
SHÁNÍM staré plné cihly
z bouračky – pokud bude
potřeba, přijedu,
vybourám. Dále sháním:
žulové desky; kameny do
suché zídky (pískovec
atp.); kamnářské roury
150mm. Klatovy. Tel:
720686209. RR 90619
KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poškoze−
né, nekompletní. Děkuji.
Tel.: 721127427. PM
190060
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – dopra−
va
zajištěna.
Tel.:
603383211. PM 190032
FOTOAPARÁTY z období
ČSSR (Flexaret, Mikroma
apod.), koupím též věci z
pozůstalosti – nábytek,
obrazy, chromové lustry
a lampičky, šavle, bajo−
nety, vzduchovky, porce−
lán, sklo, hodinky, odzna−

ky, medaile a vyzname−
nání – civilní i vojenské,
pohledy, bižuterii, mince,
vánoční ozdoby. Tel. :
603872698 PM 190122
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy i pa−
nelové
cesty.
Tel.:
736139113 PM 190033
KOUPÍM po českoslo−
venské armádě vojen−
skou vzduchovku do 5
000 Kč a pohraniční
stráži domaskované
oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání za
obranu vlasti a za služ−
bu vlasti, odznak NB,
odznaky vzorných vo−
jáků do r. 1960 – až
3000 Kč, pilotní od−
znaky, odznaky vojen−
ských učilišť, těžítka ve
formě modelů děl, tan−
ků, letadel, letecké uni−
formy a vše z pozůsta−
losti po pilotech apod.
Tel.: 721730982. PM
190003

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Talis−
man, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky
náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glasshüt−
te, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelá−
nové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové a
bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku nebo pozůs−
talost. Sběratel. Nabízím
solidní jednání. Mám zá−
jem také o staré veterány,
cokoliv co se hýbalo i
značně poškozené, kou−
pím
i
díly.
Tel:
608979838. Email: an−
tikvs@seznam.cz.PM
190020
KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá
mě smaltované nádobí,
formy na pečení, kameni−
nové hrnce, hodiny na
zeď, hodinky na ruku, dět−
ské plechové a bakelitové
hračky, obrazy, rádia,
sklo, figurální porcelán a
také různé staré díly na
motorky, mopedy, pioný−
ry. Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 190010

KOUPÍM staré jízdní
kolo do roku výroby
1950, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky,
moped S11, S22, JA−
WETA i na náhradní dí−
ly, Škoda 120 M a Ško−
da 130 M, nová zadní
světla do 2000 Kč, aj.
náhradní díly, celé auto
i vrak. Též náhradní díly
na ČZ 250 typ 513 mo−
tocros, Jawa panelku
nebo kývačku, pionýr
05,20 i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy,
dobové prospekty. Tel.:
721730982.
PM
190004

STARÉ HRAČKY vyr. do r.
1980 – např. autíčka, bul−
dozery, bagry, vesmírná
vozidla, vláčky, vše na klí−
ček nebo bez, na dálkové
ovládání, dále starý bet−
lém, loutkové divadlo, sa−
mostatné loutky, hračky
můžou být poškozeny.
anet.a29@seznam.cz
tel.603512322
PM
190018
NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP − RENOVACE −
(chromovaný, dýhova−
ný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky,
hodinky, vyznamenání,
odznaky, a jiné. Mož−
nost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@se−
znam.cz. PM 190012

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plecho−
vé reklamní cedule, sklo,
porcelán, veškeré staré
hračky, figurální porcelán,
vánoční ozdoby, betlém,
obrazy, rámy, hodiny, ho−
dinky na ruku, pohledy, rá−
dia, mlýnek, hmoždíř, lam−
pu na petrolej, drobný ná−
bytek, chromový lustr, for−
my na pečení, kamenné
hrnce, smaltované nádobí,
vše ze staré domácnosti
co bylo k dekoraci. Motor−
ky, moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotřebuje−
te. Tel.: 737903420. PM
190011

KOUPÍM A DOBŘE ZA−
PLATÍM LES. Na velikosti
ani stáří nezáleží, platím
hotově. 773585290. RR
90431
59

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytěže−
ný i po kalamitě. Seriózní
jednání, platba hotově.
Tel.: 731027795. RR
90082
PRODÁM zahrádku ve Ště−
pánovicích s dřevěnou
chatkou, 400 m2, vodná
městská, platí se pouze
vodné, elektřina 220/380
V, nevolat RK. Cena doho−
dou
Tel.
602118566. RR 90647
HLEDÁM garáž k pronáj−
mu nebo ke koupi v Klato−
vech na Domažlickém
předměstí.
Tel.:
607678191.
KOUPÍM stavební poze−
mek, manipulační plochu,
sklady atp. Velikost cca
1500 až 2500 m2. Do
15km od Sušice. Prosím
nabídněte.
Tel.:
608775005. RR 90645
KOUPÍM chatu či menší
RD, chalupu nebo poze−
mek k rekreaci. Výsluní,
Valcha, Litice nebo Lhota u
Plzně. Za slušnou cenu,
platba v hotovosti. Přímo
od vlastníka bez RK. Kupní
smlouvu a převod zajistím.

60

Tel.: 608898069.
190097

PM

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Klatovy a Domaž−
lice. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavede−
ná elektřina. Peníze vyplá−
címe do tří dnů. Právní ser−
vis zajištěn. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
190046

PROSÍM, kdo daruje dů−
chodci funkční NOTEBO−
OK. Předem děkuji. Tel.:
728095358. RR 90685
SPOLEČNÍK – doprovod
pro ženy, tel.: 723930175,
Klatovy – okolí. RR 90710
EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí a
budov (sila apod.) a výkup
železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 190031

Rozhled 9/2019

NABÍZÍM dva billboardy v
Plzni na rušné křižovatce,
3,5 m x 2,1 m. Vhodné
pro firmy i řemeslníky.
Tel.: 733506444. KŘI PM
190127

TAŽNÉ zařízení na jakýko−
li automobil, prodej –
montáž, www.e−tazneza−
rizeni.cz,
tel.:
775104121. RR 90048
KOUPÍM Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové
náhradní díly. Na SMS
odpovím 603535061.
JAWA, ČZ STADION a
jiné. Koupím staré
československé mo−
tocykly všech značek,
v jakémkoliv stavu i
jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti.
Slušné jednání. E−ma−
il: klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866. RR
90199

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální pře−
vodovka. Tel.: 736139113
PM 190030

43/180 cm – hledám ženu
pro vážný vztah, rodinu.
Společný život na vesnici.
Zn.: Napiš. Domažlicko,
Klatovsko, Tachovsko.
Tel.: 608852485. RR
90467
SYMPATICKÝ,
ženatý
47/180/84 sport. udržova−
ný, sport postavy, inzerát
si nemám zapotřebí dávat,
ale nechci oslovovat ženy
na ulici, když hledám štíh−
lou, pohodovou ženu na
diskr., trvalý vztah a hezké
chvíle bez narušení sou−
kromí, budu rád, když se
ozve jedna štíhlá fajn žen−
ská
KT,
DO.
Tel.:
733407817. RR 90494

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI i bez STK nebo i bez
SPZ – dokladů. Koupím ja−
kékoliv moto Babetu, Ja−
wetu, Jawu CZ apod. i ne−
pojízdné. Děkuji. Tel.:
605111671. PM 190110

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i
nekompletní, torza,
rámy, motory, blatní−
ky, staré technické
průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci
aj. Přijedu a zaplatím
na místě. Nabídněte,
určitě se domluvíme.
Telefon: 603237242,
e−mail: flemet@se−
znam.cz. RR90001
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720409101 nebo Email:
arendas@volny.cz, Teší−
me se na odpověď, která
Vám pomůže změnit život
a udělá radost.
44 LET / 180 výšky, zada−
ný nekuřák hledá přítelkyni
štíhlé postavy, nekuřačku
pro nezávazný, dlouhodo−
bý milenecký a diskrétní
vztah. 100% zdraví nabí−
zím a požaduji. Domažlice.
SMS – 608847691.

HLEDÁŠ lásku a štěstí,
harmonické partnerství?
Muži se srdcem na pra−
vém místě hledají lásku
života. Organizujeme set−
kání s muži z jihu Němec−
ka−Bavorska, kteří hledají
vážný vztah, přejí si ro−
dinný život s oboustranou
úctou a láskou. Na rozdíl
od soukromých inzeratů
zaručujeme diskrétnost,
serióznost a pravdivost
údajů i foto. Stačí zavolat,
poslat SMS – Whatsapp

NETTER Mann 53 sucht
attraktive, deutschspre−
chende Frau für feste Bez−
iehung, Raum Sušice –
Klatovy, tel.: 778269338.
RR 90659
MUŽ 44/185 hledá ženu k
seznámení, ork. KT, tel.:
792459409. RR 90670
HLEDÁM ženu na pravidel−
né intimní schůzky. Věk a
postava nerozhoduje. Dis−
krétnost zaručena. Tel.:
604517187. RR 90678

MUŽ 56 let hledá ženu 50–
60 let, štíhlou, na trvalý
vztah, nejraději s řidič−
ským průkazem, jen na
úrovni. Tel.: 776560074.
RR 90679
ROZVEDENÝ 58/172/82 v
ID, hledám kamarádku,
přítelkyni, jsem z okr. KT.
Tel.: 606809604. RR
90690
AHOJ, já 57/170 mladšího
vzhledu hledám sympatic−
kou ženu štíhlé postavy
přiměřeného věku pro vše
hezké. Tel.: 721050036.
RR 90702
ZAJIŠTĚNÝ muž 45 let ze
Sušice hledá ženu na váž−
né
seznámení,
tel.:
602304873. RR 90704
SŠ, abstinent, nekuřák,
hledá ženu kolem 60 let, ke
společnému žití, bydlím v
RD na malém městečku, s
chal. na Šumavě. Tel.:
607439878. RR 90705

41LETÝ, vyšší sportovní
postavy, hledá ženu do 50
let na trvalý vztah plný lá−
sky a radosti. Pokud víš,
co život obnáší, tak se bu−
du těšit na Tvoji odpověď.
Tel.: 606930164. RR
90706
ZAJIŠTĚNÝ MUŽ, čtyřicát−
ník hledá touto cestou pří−
telkyni a kamarádku. Pl−
zeňský
kraj.
Tel:604867469
PM
190100
60 LETÝ 170/74 pohodo−
vý nekuřák s vlastním zá−
zemím z plzně hledá ve−
selou, upřímnou kama−
rádku z Plzeňska, která
má ráda přírodu, turisti−
ku, kulturu, hudbu a auta.
Tel.: 776107499. Po 19
hod. PM 190119
JSI SAMA, ráda by jsi na−
šla známost? Tak napiš
52/178 muži z Plzně. Set−
kání nám napoví více. Tel.:
737903420. PM 190121

OSAMĚLÝ MUŽ – absti−
nent, nekuřák, aktivní turis−
ta hledá osamělou ženu
pro vážné seznámení, nej−
dříve seznamovací schůz−
ky o víkendech, popřípadě
společné celé víkendy.
Později trvalý společný ži−
vot. Ne seznamování po
telefonu. Možno odkudko−
liv. Nabízím lásku, věrnost,
oporu a v případě dětí v
péči pomoc s péčí o ně a
jejich výchovu. Očekávám
ochotu změny bydliště.
Odpovědí zasílejte na adre−
su redakce pod č. inz. PM
190105
Vdovec 73/169 hledá ženu
z Plzeňska. Jsem domácí
typ, záliby – zahrádka, pří−
roda, cestování. Tel.:
737890079 PM 190124
47/175 HLEDÁM sympa−
tickou ženu štíhlé postavy,
nekuřačku se zájmem o
cestování.
Tel.:
607289646. PM 190126
61

ŽENA 55 /163/60 SŠ,
sportovně zaměřená a vy−
řešenou minulostí hledá
sympatického muže k přá−
telskému vztahu. Časem
třeba i více. Klatovy a oko−
lí.
SMS
na
tel.:
739777915. RR 90661
NEJSEM osamocená, ale
sama. Nevím, zda to doká−
žu, ale ráda bych někoho
potkala. Je v 63 letech ješ−
tě šance? Mobil –
728516920. RR 90673
AHOJ, jsem 24 l. obyč.
holka z vesnice, plnoštíhlé
postavy a ráda bych se se−
známila s klukem do 30
let. Jen vážně. RR 90677
TAKÉ TI CHYBÍ ten správ−
ný protějšek na společné
výlety a vzájemné pozná−
vání se? V tom případě,
pokud jsi spolehlivý a
sympatický muž s vlas−
tním autem a bydlením, do
55 let, z Plzně a okolí, tak
hledám právě tebe. Jsem
47 letá/160 cm brunetka z
Plzně. Tel.: 606243014.
PM 190125

KLÁŠTERKA – revize
komínů a kotlů.
Tel.: 604871028.
RR 90005
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Drábková,
tel.:
608117789. RR 90044

62

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086.
RR 90062
ZEDNICKÁ
PARTA
provádí rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
90077
WELNESS poradenství:
redukce hmotnosti, spor−
tovní výživa, individuální
stravovací a pohybový
plán. Osobně i na dálku.
Tel.: 737832914, e−mail:
kami.skriv@seznam.cz.
RR 90436
MOBILNÍ masážní
a rehabilitační terapie
www.Facebook.com/
MasazeJanaBorovanska.
Tel.: 603737272.
RR 90635

NABÍZÍM pomoc s péčí o
vaše rodiče – seniory,
popř. pohlídat malé děti.
Jsem pečovatelka s 15le−
tou praxí. Jen Klatovy! Au−
to
nemám!
Volejte:
606881925. RR 90672
DOUČUJI český jazyk.
Učitelka českého jazyka v
důchodu – Klatovy. Tel.:
704089056 – volat kolem
20. hod. RR 90676
NABÍZÍM výkopové práce
minibagrem. Úpravy za−
hrad, příprava pro bazé−
ny, včetně výroby fólio−
vých bazénů, ploty všeho
druhu, kamenné zídky,
práce kolem domu. Tel.:
+420 731256627. RR
90700
TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje Vaší situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je nebát se a začít

603383211, 604867469.
PM 190034
STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte
se o rychlém jednání a so−
lidním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsí−
ce máte prodáno. IN−

PROVÁDÍM veškeré zed−
nické práce – štukové,
jádrové omítky, lepidlo,
perlinka, betonování, re−
konstrukce bytového jád−
ra, malířské práce, bou−
rací práce, obklady, dlaž−
by a další práce dle do−
mluvy. Plzeňsko, Klatov−
sko, Sušicko a okolí.
Rozumné a přijatelné ce−
ny. Tel.: 721757399. RR
90652
ZAHRADNICKÉ práce,
opravy a úklidy. Tel.:
605012907. RR 90664

jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190049

STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 190050

NABÍZÍME bagrování, vý−
kopové práce, kopání ba−
zénů, uložení bazénů, od−
vodňovací drenáže okolo
domů, případně zeměděl−
ské drenáže, terénní a za−
hradní úpravy. Dále nabí−
zím ukládku zeminy i větší
množství cca 3000 tun.
Cena při menším množství
100Kč/t, při větším množ−
ství sleva až na 55 Kč/t. Pl−
zeň, Klatovy. Přeštice. Tel.:

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako je−
diná realitní kancelář v Pl−
zeňském kraji Vám vyplatí−
me až 80% kupní ceny vaší
nemovitosti předem. Pení−
ze máte na účtu do 24 ho−
din. Neslibujeme – garan−
tujeme. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM
190051

HLEDÁME člověka na
menší zednické úpravy na
chalupě na Holýšovsku.
Tel.: 606629395.
KUPUJETE
NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezaplatí−
te ani korunu navíc! Více
na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma na
800888957. PM 190052

BLESKOVÉ PŮJČKY! Ih−
ned hotově! Netřeba
účet! Vemte OP ČR, pří−
jem, mobil a přijďte:
Pražská 41, Plzeň, PO,
ST, PÁ 10−16 h, t.:
605760958. KŘI PM
190120

COTON DE TULEAR. Pro−
dám štěňátka bez PP po
výstavně
úspěšných
předcích. Malý pejsek
s nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střiho−
vou úpravu, jenom se
pročesává. Je antidepre−
sivní, vhodný i pro alergi−
ky. Je bdělý a ostražitý,
ale zbytečně neštěká.
Vhodný na canisterapii –
k rehabilitaci. Oblíbený

pro výstižnou a přizpůso−
bivou povahu. Miláček
celé rodiny, lásku rád be−
re i oplácí s nadšením.
Kupní smlouva při odbě−
ru. Do dobrých rukou.
Cena dohodou. Kontakt –
e−mail: hajami@volny.cz,
602823882, 378774498.
RR 90128

PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Plzeň. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057.
KŘI PM 190058
HEZKÁ příjemná, usmě−
vavá žena 44 let nabízí
příjemný Relax, sexík za
skvělé ceny. Domluva ve
dne na tel.: 604561766
KŘI PM 190115
SYMPATICKÁ baculka ve
zralém věku nabízí ero−
tickou relaxaci, příjemné
odreagování, milování,
orálek bez a další erot.
služby ve svém bytečku
v Plzni. Diskrétně! Tel.:
607412325 KŘI PM
190063
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