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Milí čtenáři,
nebýt neustálé me−
diální masáže o hro−
zící pandemii koro−
naviru, a o tom, jak
je nutné, abychom
se pro své zdraví
dusili v rouškách,
myslím, že bychom
mohli být s letošním létem spokojení.
Počasí bylo k nám po dlouhé době
trošku milosrdnější, méně nás sužo−
vala tropická horka a častější deště
zas katastrofistům, strašícím nás hro−
zícím suchem, předvedly, že lidé často
míní a pánbůh mění.
Z deštivé srpnové nadílky a příjem−
ných teplot na konci srpna měli asi
největší radost houbaři, kteří v po−
slední srpnový týden hlásili neobyčej−
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ně štědré nálezy hub. Jeden z houba−
řů se nám dokonce pochlubil nále−
zem více jak 300 hřibů. Radost to jis−
tě byla, ale také starost včas je očistit
a nakrájet na sušení. Možná by
i v tom si měl člověk umět říci, dva
košíky hub už stačí a ty ostatní ne−
chám na zítra nebo pro jiného šťast−
livce. Ale dovedete si takového „do−
bráka“ představit? Asi ne. Jsme pro−
stě lidé. Lovecké a sběračské pudy
jsou nám dány v genech, a když je
něco zadarmo, klidně se i strhneme.
Z pomalu končícího léta nemusíme
být smutní. Jisté je, že každý 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. Nadcházející září je
ještě stále velmi krásným měsícem.
Jako vždy nás potěší svojí barevností,
kterou má z velké části na svědomí
měkčí světlo přicházejícího podzimu,
ale i chutí dozrávajících plodů našich
zahrad, radostí ze sklizně ovoce a

mnoha akcí, jako jsou například různé
oslavy vína s popíjením burčáku. To je
ostatně tak výjimečný nápoj, že
o něm vznikla řada literárních děl a
každý vinař vám hodiny bude vyprávět
o blahodárných účincích burčáku na
zdraví trávicího traktu. Pokud se o tom
sami chcete přesvědčit, nepřehlédně−
te pozvánku v Rozhledu na Slavnosti
burčáku v Klatovech 25. září.
Příjemné je, že podle dlouhodobých
předpovědí by mohlo být letošní září
velmi pěkným měsícem s dostatkem
teplých dní, které nám stále ještě bu−
dou dopřávat nejednu letní zábavu, a
tak máme naději, že opět prožijeme
opravdové babí léto. Září je také mě−
sícem návratu dětí do škol. Je to mě−
síc, kdy se ještě na poslední chvíli vr−
háme do velkých obchodů, nakupu−
jeme nové tašky do školy, čepice,
bundy a i jinak se staráme o to, aby
dětem od začátku nového školního
roku nic nechybělo. Pro děti bude le−
tošní návrat do školy mnohem ná−

ročnější. Pro mnohé, zvláště ty mlad−
ší, to bude, jako kdyby šly opět do
první třídy. Koronakrize je na mnoho
měsíců vyčlenila z kolektivu, odna−
učila je pravidelnému režimu vstává−
ní, učení i plnění povinností. O to ná−
ročnější bude začátek roku i pro je−
jich rodiče a učitele.
Všichni bychom si také měli uvědo−
mit, že září je prvním z měsíců, kdy
musíme pro své zdraví zpomalit život−
ní tempo, čerpat každou chvíli energii
do svých zásob a třeba, když nám to
den dovolí, dávat si po obědě krátké−
ho šlofíčka. I když se budete smát,
vědecký výzkum prováděný 6 let na
23 tisících řeckých dospělých proká−
zal, že u těch, kteří neužívali siestu, se
o 37 procent zvýšila pravděpodob−
nost úmrtí na srdeční selhání.
Příjemné poprázdninové čtení Roz−
hledu, hodně radosti z teplého babí−
ho léta a postupné přivyknutí k běž−
nému pracovnímu tempu vám přeje
Karel Bárta, šéfredaktor.
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První Slavnosti burčáku v Klatovech
Letní dny už se pomalu krátí a poma−
lu přichází podzim, na který se
v Elektro Efektu opravdu těšíme. Jistě
se ptáte proč? Po úspěšných ohla−
sech našich prvních Slavností vína
v červnu tohoto roku jsme se rozhodli
navázat a přivítat letošní podzim
Slavnostmi burčáku.

Událost se bude konat v pátek 25. září
2020 od 13 hodin na parkovišti vedle
budovy Elektro Efektu (stejně jako
v červnu). Vstup na akci bude zce−
la ZDARMA. Můžete se těšit na po−
ctivý moravský burčák od Vinařství
Zborovský z Velkých Pavlovic. V na−
bídce bude dostatek jak bílého, tak

i červeného nápoje. Opět pozveme
i naše vybrané vinaře z vinařství Suský
a Turek & Šiška, jejichž lahvové víno

Foto z červnových Slavností vína. Na září pro vás připravujeme dokonce stany dva –
aby bylo pro všechny místa dost.
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můžete pořídit i přes rok v naší
vinotéce nebo našem eshopu.
Co dalšího jsme si pro vás při−
pravili? Postavíme stan navíc
a zvětšíme kapacitu krytých
míst k sezení, nepřízeň počasí
nás již nezaskočí. Akcí vás
provede slovem a hudbu zajis−
tí moderátor Honza Antal.
K chuti přijde i bohaté občer−
stvení, které pro vás připraví
šikovný a usměvavý tým pro−
fesionálů. S ohledem na koro−

navirovou situaci v elektru samozřejmě
stále dbáme na dodržování hygienic−
kých opatření a zajistíme dostatek de−
sinfekce i na akci samotnou.
Září uběhne jako voda, tak si nezapo−
meňte rychle označit datum v kalendá−
ři, ať nepřijdete o čerstvý burčák z Mo−
ravy a skvělá vína od našich vinařů.
Přejeme našim zákazníkům příjemný
začátek podzimu a doufáme, že se na
Slavnostech burčáku setkáme.
Elektro Efekt Klatovy

OBCHOD l E-SHOP
l VINOTÉKA l
MONTÁŽ l SERVIS
WWW.ELEKTROEFEKT.CZ
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390 000 Kč
Lesní pozemky (23 718 m2), Zvotoky,
okr. Strakonice
Nabízíme k prodeji lesní pozemky v katastrálním území
Zvotoky, okr. Strakonice. Jedná se o 4 lesní pozemky
o výměrách 9333, 966, 8355, 5064 m 2 , celkem
23 718 m2.

Doporučuji osobní prohlídku.

& 734 319 302

1 499 000 Kč

G

990 000 Kč

899 000 Kč

G

1 230 000 Kč

RD 5+1 (686m2), Zahrádka, okr. Plzeň – jih

Chata 3+kk ( 396m2), Šťáhlavice, okr. Plzeň – město

RD/Chalupa 2+1/G (2771m2), Chocomyšl, okr. Domažl.

Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem o dispozici
5+1 (468m2) v obci Zahrádka u Čížkova necelých 11km severo−
východně od Nepomuku. Dům je vhodný k rekreaci s možností tr−
valého bydlení. Dům sestává z 1NP kde se nachází kuchyně, pro−
storný pokoj, toalety a velký společenský sál s divadelním jeviš−
těmNa půdě nová okna, částečně izolováno. Dům je kompletně
podsklepen. K domu náleží garáž. IS elektřina 220/380V, plyn na
hranici. Topení kotlem na tuhá paliva/pelety. Voda – zajištěn vrt,po
domluvě se zájemcem. Kanalizace – septik s přepadem. Telefonní
přípojka na hranici + internet.
& 734 319 303

Nabízíme k prodeji chatu o zastavěné ploše 31m2 a dispozici 3+kk
u obce Šťáhlavy. Chata je z poloviny zděná a z druhé poloviny dře−
vostavba. V 1. NP se nachází chodba kde je možno vybudovat kou−
pelnu, kuchyně a obývací pokoj. V 2. NP se nachází dva samo−
statné pokoje. Na pozemku se dále nachází dřevěná kolna. IS: el.
230V, suché WC. V ceně chaty – projekt na vodní vrt hloubka cca
50m. Pozemek kompletně oplocen. Střecha nově izolována. 200m
od chaty se nachází řeka Úhlava – chata však není v zátopovém
území – výborné rybářské podmínky. V okolních lesích výborné
houbařské podmínky. Koupě nemovitosti je možno financovat hy−
potéčním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme.
& 734 319 303
Doporučujeme!

Nabízíme k prodeji rodinný dům, chalupu s číslem popisným
a vlastním pozemkem o celkové velikosti 2771m2 v obci Cho−
comyšl, 2km od obce Koloveč v okrese Domažlice. V domě se na−
chází dvě místnosti a kuchyně. K domu přiléhá dílna a chlévy. Na
pozemku se dále nacházejí samostatně stojící velká stodola, dvě
garáže a zemědělské stavení. Za domem se nachází velmi krásná
a zahrada o velikosti 1806m2. IS. el. 230/400V, obecní vodovod,
obecní kanalizace a plynofikace mají přípojky přímo u pozemku, to−
pení – lokální na tuhá paliva. Velmi klidná lokalita k trvalému bydlení
či rekreaci. Chocomyšl je vzdálena od Klatov i Domažlic 19km,
dostupnost do obou měst do 20minut.
Nutno vidět. Doporučujeme.
& 734 319 301

G

2 099 000 Kč

2 890 000 Kč

G

4 400 000 Kč

St. pozemek (1018m2), Milence, okr. Klatovy

Rodinný dům (847m2), Merklín, okr. Karlovy Vary

St. pozemek (5.809m2), Ústaleč, okr. Klatovy

RD 6+2/G (596m2), ul. Klatovská, Plánice, okr. Klatovy

Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 1018m2 na
okraji zástavby rodinných domů v obci Milence, 20 km od
Klatov. IS: elektřina 230/400V, obecní vodovod, obecní ka−
nalizace, plynofikace a O2 – vše na hranici pozemku. K po−
zemku vede obecní asfaltová přístupová komunikace. Po−
zemek zahrnut dle ÚP – plocha bydlení venkovské BV. Pod
pozemkem vede plynovod, proto je možno postavit dům z
důvodu ochranného pásma v levé část pozemku – veškerá
dokumentace a povolení k dispozici při osobní prohlídce. V
místě obvyklá občanská vybavenost,. Na nemovitost lze
čerpat hypotéční úvěr.
& 734 319 301

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

Nabízíme k prodeji stavební pozemek o velikosti 5.809m2 na
okraji zástavby rodinných domů v obci Ústaleč 20Km od cen−
tra Klatov. Dle ÚP bydlení smíšení obytné venkovské. IS na
pozemku: elektřina 230/400V u pozemku, vlastní studna na
pozemku. K pozemku vede zpevněná přístupová obecní ko−
munikace. V místě běžná občanská vybavenost. Pozemek se
nachází na velmi klidném místě s krásným výhledem. Vhodné
pro milovníky koní, přírod či chovu domácích zvířat. Doporu−
čujeme osobní prohlídku.. Lze čerpat hypotéční úvěr,. Vřele
tuto nemovitost doporučujeme.
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem o dispo−
zici 6+2 v obci Plánice, 14km od Klatovy. Dům má dvě podlaží
a prostornou půdu, kdy se v každém podlaží nachází samo−
statná bytová jednotka o dispozici 3+1. V 1.NP je bytová
jednotka, (rozsah rekonstrukce – nové rozvody odpadů, vody,
elektřiny (měď), topení, kuchyně, okna, podlahy). V 2.NP se těž
nachází bytová jednotka o dispozici 3+1.Ve 3.NP se nachází
půda vhodná k vestavbě. Na dům navazuje prostorná stodola
k širokému využití. obecní vodovod z roku 2019, topení –
ústřední tuhá paliva. K domu dále přiléhá zahrada o velikosti
1036m2 ve vlastnictví státu.
& 734 319 301

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

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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Šumavu obsadili turisté
Současná koronavirová doba
a opatření donutila většinu Če−
chů, aby letošní dovolenou trávi−
li v tuzemsku. To se odráží také
na návštěvnosti Šumavy i samo−
tného Národního parku. S tím
souvisí také zvýšené kontroly a
více pokut pro ty, kteří porušují
pravidla.
Jen za červenec byla návštěvnost
center okolo 130 000 lidí. Extrémní
nárůst byl v šumavském centru Srní,
kde lze pozorovat i vlky.

8

„Tam registrujeme rekordních
téměř 30 000 návštěvníků, tedy zhru−
ba tisíc lidí denně. V terénu na sledo−
vaných místech je návštěvnost v prů−
měru vyšší o několik tisíc turistů než
za stejný měsíc loni. Nárůst je znatel−
ný prakticky všude,” řekl mluvčí NP
Šumava Jan Dvořák. Předpokládá se,
že vysoká návštěvnost bude i v září
a říjnu. Speciální programy, které NP
Šumava připravil v červenci, přilákaly
přes 3300 lidí.
S vyšším počtem návštěvníků přibý−

vá i prohřešků a po−
rušení
zákona
o ochraně přírody a
krajiny, a také pokut.
„Je to třeba nepovolený vstup do kli−

mluvčí parku s tím, že letos jsou prý
lidé opravdu jako utržení ze řetězu.
A nejde zdaleka jen o Čechy.
Pokuty padají v řádu tisíců až dese−
titisíců korun. V NP Šumava pracuje

dových území, vjezd cyklistů mimo
cyklotrasy a cyklostezky, vjezd auto−
mobilů na účelové komunikace za
zákaz vjezdu, špatné parkování,” řekl

25 strážců. Ne vše zvládnou uhlídat,
ale zaměřují se na stěžejní lokality a
věci, které lze i dopředu očekávat při
takovém náporu lidí.
(pru)
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Nová kniha o Národním parku Bavorský les
Milovníci Šumavy a sběratelé fotografických publikací ze Šumavy
by měli zpozornět. Správa Národního parku Šumava totiž vydala no−
vou knihu popisující území svého přeshraničního souseda – Národní
park Bavorský les. Autorem je ředitel Správy NP Bavorský les Franz
Leibl, jehož texty doplňují špič−
kové snímky německého fotogra−
fa Rainera Simonise.
„Bohužel, situace kolem onemoc−
nění Covid−19 nedovolila naplnit
naše plány a představit tuto knihu
na jedné ze společných plánova−
ných akcí k výročí padesáti let
existence Národního parku Bavor−
ský les, ale to nijak zásadně nekalí
moji radost z tohoto díla,“ říká ře−
ditel Správy NP Šumava Pavel Hu−
bený. „Rozhodně jsem považoval
za nezbytné ji poslat také mezi če−
ské čtenáře, protože nic podobně
podrobného a inspirujícího o kraji−
ně sousedního národního parku
v Čechách neexistuje,“ dodává.
Kniha „Národní park Bavorský
les. Nový, divoký les“ podrobně
představuje celé území Národního parku. Popisuje nejrůznější typické
fenomény tohoto území, například krajinné dominanty, biologickou roz−
manitost, lesy národního parku, památky a zvláštnosti, ale také zařízení
národního parku, jako jsou návštěvnická centra či centra environmen−
tální výchovy a také popisuje to, jak se v Bavorském lese promítá kli−
matická změna. Zachycuje Bavorský les a Šumavu také v jejích typic−
kých náladách.
„Díky svému pojetí je tato kniha nejen základem pro podrobnější po−
10

znání našich sousedů, ale také určitým druhem turistického průvodce,
který dokáže nalákat k návštěvě Bavorského lesa,“ vysvětluje koordi−
nátor spolupráce Správ Národních parků Šumava a Bavorského lesa
Pavel Bečka, který knihu překládal do českého jazyka.
Zásadní součástí knihy jsou foto−
grafie Rainera Simonise, který
svým fotoaparátem zachycuje
krásy Bavorského lesa už přes 30
let. Nechybí snímky jak těch zná−
mých až ikonických lokalit Bavor−
ského lesa, tak i méně známých
míst, které právě mohou být zají−
mavým tipem pro české návštěv−
níky.
„Fascinuje mě, jak je na mnoha
snímcích vidět, že doslova mizí
hranice mezi námi. Šumava, ja−
kožto pohoří, se opět stává jedno−
litým a úžasným přírodním pro−
středím, které stojí za ochranu
i návštěvu,“ připomíná Pavel Hu−
bený.
„Doufám, že si kniha najde v Če−
ské republice hodně čtenářů. Ko−
neckonců, náš národní park se nejen svojí přírodou podobá Národnímu
parku Šumava. Prostě, kdo zažije Národní park Bavorský les, zjistí, že
je to stejně krásné území jako Šumava,“ uzavírá ředitel Správy NP Ba−
vorský les Franz Leibl.
Kniha „Národní park Bavorský les. Nový, divoký les.“ je již v prodeji v in−
formačních střediscích a návštěvnických centrech Správy NP Šumava,
i na e−shopu Národního parku Šumava https://eshop.npsumava.cz/ a to
za cenu 299 Kč.
(jd)
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TEPELNÉ ČERPADLO nahradí stávající kotel
w Je možné opravdu vytopit dům,
pokud nyní máme kotel na pevná
paliva nebo kotel plynový?
Tepelné čerpadlo je nový způsob
vytápění, které vám samozřejmě
dům vytopí. Vlastní montáž je pro−
vedena během jednoho dne. Vše se
připraví, nainstaluje a poté se připojí
vlastní tepelné čerpadlo. Vlastní při−
pojení k otopnému systému netrvá
dlouho a ani vlastně nepoznáte, že
se nějakou chvíli netopilo.
V praxi se stává, že potře−
bujete odstranit kotel na
pevná paliva, neboť budete
žádat o dotace. Odstranění
je možné provést před
vlastní montáží, nebo prozatím kotel
do vyřízení nezbytných náležitostí
ponechat a odstranit ho následně.
wJsou rozdíly ve vytápění domu
klasickým způsobem a tepelným
čerpadlem?
Největším rozdílem je to, že po
instalaci tepelného čerpadla máte
teplo v domě po celý den. Povrcho−
vá teplota stěn domu neklesá, jako
je tomu při přerušovaném vytápění.
Nevznikají plísně způsobené stu−
denými rohy stěn. Navíc teplota
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v místnostech, na kterou jste byli
zvyklí, se vám bude zdát vyšší, ne−
boť odpadne vliv chladnějších stěn.
Topná voda, která jde do otopného
systému, může být méně horká

a topení bude více účinné. U posled−
ní věty bych se chtěl více zastavit,
neboť je snad úplně nejdůležitější.
Důležitější než to, jakou značku si
nakonec vyberete.
Princip tepelného čerpadla spo−
čívá v tom, že v místě, odkud ener−
gii čerpáme, máme zařízení, kde se
pracovní látka (chladivo) vypařuje.
Tím se odebírá energie. U tepelných
čerpadel vzduch− voda je to odebírá−

ní energie z nasávaného vzduchu.
Získaná energie se předává konden−
zací par chladiva. Kondenzaci zabez−
pečuje topná voda, která páry chladi−
va ochlazuje. Aby kondenzace pro−
běhla, potřebujeme k tomu „konden−
zační tlak“. Proto je v každém tepel−
ném čerpadle kompresor. Se zvyšují−
cí se teplotou topné vody, která
protéká otopným systé−
mem a výměníkem, se zvy−
šuje potřebný tlak ke kon−
denzaci a tím i spotřeba
elektřiny pro pohon kom−
presoru.
w Co z toho vyplývá?
Regulaci otopného systé−
mu je potřeba provádět
teplotou topné vody a ne přivíráním
či zavíráním ventilů nebo celých větví
otopného systému. Správný provoz
tepelného čerpadla bude pro vás uži−
vatelsky jednoduchý, neboť se o pro−
voz nebudete starat. Vámi nastave−
nou teplotu v domě zabezpečí tepel−
né čerpadlo bez dalších externích
a finančně nákladných regulací.
Budete−li mít zájem, můžeme váš
stávající otopný systém posoudit
a doporučit vám model tepelného

čerpadla, který by byl pro vaše tepel−
né ztráty domu a druh otopného sys−
tému nejoptimálnější. Tato služba pro
vás je bezplatná a nezávazná.
Aktuální informace – ke dni
25. 08. 2020
Kotlíkové dotace až 127 000 Kč
jsou již jen pro cca 15 uchazečů!!!
Zajistíme vám jejich podání!

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

777 939 270.
Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž
a servis tepelných čerpadel

11

V Bělé nahradí stan Klikni a vykroč v Bělé
opravená stodola

V průběhu měsíce srpna začala v Bě−
lé nad Radbuzou rekonstrukce stodo−
ly v areálu bývalého statku.
Po necelém roce se podařilo
sehnat finanční prostředky z mi−
nisterstva pro místní rozvoj, a to ve výši
13 mil. Kč, tuto částku doplní ještě pro−
středky z města ve výši 7 milionů ko−
run. Samozřejmě tomu předcházelo
získání stavebního povolení a všech
vyjádření. Pokud se tedy nestane nic
mimořádného, další oslavy výročí
města proběhnou už v nových prosto−
rách. A že důvod bude opravdu výji−
mečný – v příštím roce totiž tady oslaví
900 let od první zmínky o městě
v Kosmově kronice.
„V těchto dnech také nabylo právní
12

moci stavební povolení na statické za−
jištění a výstavbu zastřešení tvrze. Jeli−
kož se jedná o památkově chráněný
objekt a město ho vlastní teprve rok,
považuji to za veliký úspěch. Je po−
dložen dobrou prací projektantů a stati−
ka, kterým se podařilo zapracovat při−
pomínky památkářů do projektu. Získá−
ní stavebního povolení je jednou z pod−
mínek žádosti o dotaci,“ sdělil Ing. Li−
bor Picka, starosta města.
Ta byla podána. Celkové náklady na
statiku celé budovy, kdy dojde k vybu−
dování dvou zpevňujících žele−
zobetonových stropů a střechy z pále−
né krytiny, jsou odhadovány na 15 mili−
onů korun. Pokud se vše podaří, práce
započnou na jaře příštího roku.

Vedle bankomatu se v Bělé nad byla odstraněna stará informační
Radbuzou objevil nový infor− deska z boku městského úřadu.
mační kiosek.
Požadavky spolků, jež zde do−
V rámci projektu „Klikni a vy− posud měly svoje vývěsky, se
kroč“ získalo město nový pro− budou řešit v rámci nové úřední
středek k informování občanů desky. Celý informační kiosek je
i návštěvníků města. Zařízení samozřejmě elektronicky stře−
umožňuje
v hlavní nabídce
otevřít úřední
desku,
inte−
raktivní mapu,
stránky města s
přehledem
turistických cílů
nebo fotogalerii.
Vše je přehled−
ně srovnáno a
dotyková obra−
zovka reaguje
na jednotlivé
požadavky veli−
ce svižně. Po−
Ing. Libor Picka, starosta města
kud
budete
při ovládání potřebovat pomoc, žen. Starosta Libor Picka věří, že
jsou pracovníci úřadu připraveni jeho nerozbitnost a odolnost ne−
vás navigovat. Deska bude v pro− bude nikdo zkoušet, neboť jeho
vozu nepřetržitě. Během srpna hodnota je 500 tisíc korun.
Rozhled 9/2020

Kroužkujte, prosím, č.9 – JAN LÁTKA!
Svoji letošní kandidaturu do Zastupi−
telstva Plzeňského kraje jsem si delší
dobu rozmýšlel a rozhodl se pro ni až
na popud vás, zástupců různých spor−
tovních, kulturních a společenských
organizací a spolků, jakož i mnoha ze
147 starostů z okresu Domažlice a
Klatovy, tedy mého bývalého senátní−
ho obvodu. Vy všichni jste se vždy
mohli spolehnout na moji pomoc, ať
už při rozdělování dotací či grantů ne−
bo také při řešení různých problémů,
které život přináší.
Krajským zastupitelem jsem již od ro−
ku 2004. Od roku 2008 jsem byl před−
sedou Komise a poté Výboru pro re−
gionální rozvoj a fondy EU. V posled−
ních dvou letech pracuji v Zastupitel−
stvu PK jako uvolněný předseda fi−
nančního výboru a v této zajímavé prá−
ci bych rád pokračoval. Pokud bych byl
v následujících volbách zvolen, chtěl
bych pomoci stabilizaci krajského
zdravotnictví, zachování kvality sociál−
ních služeb i zkvalitnění dopravy. V re−
gionálním rozvoji je třeba se zaměřit na
stabilizaci venkova. Určitě musíme
zkvalitnit ochranu životního prostředí
se zaměřením na problémy se suchem
a nedostatkem vody.
Primární volby pro mě, bohužel, nedo−
padly podle mých představ a tak půjdu
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do voleb na kandidátce ČSSD jako
č. 9. Při současných preferencích se
toto umístění zdá nevolitelné, a tak se
určitě neobejdu bez vašich preferenč−
ních hlasů, bez kroužkování. Snad pro
mne ta devítka bude šťastná.
Narodil jsem se 5. 4. , tedy přesně
uprostřed znamení Berana. 5 + 4
= 9. Číslo 9 je v numerologii
číslo vznešené, číslo velkorysé a
ztělesňuje ušlechtilé ideály lidství.
Číslo 9 je také číslo tolerance. Ži−
votní číslo 9 má vysokou úroveň
mentální energie a všechny pro−
blémy zvládne. Pro číslo 9 je vel−
mi zásadní otázkou odpovědnost.
Tak to vidí numerologie.

Velmi rád bych se i v dalším období
podílel na plnění velice kvalitního vo−
lebního programu krajské ČSSD.
V oblasti dopravy je třeba se zaměřit
na zlepšení kvality komunikací II. a III.
třídy v rámci dopravní obslužnosti a
stabilizaci veřejné dopravy. Zdravot−
nictví si zaslouží zvýšit kvalitu, rozsah
a dostupnost zdravotnických služeb.
Ekonomickým a personálním posíle−
ním krajských nemocnic zvýšit jejich
konkurenceschopnost. Je nutné pod−
pořit zachování stávajících a vznik no−

vých zdravotnických ambulancí v men−
ších obcích. V regionálním rozvoji je
potřeba posílit občanskou vybavenost
(zachování prodejen atd.) a infrastruk−
turu, aby nedocházelo k vylidňování
venkova mladými lidmi. Zvýšením fi−
nancí pro bytovou výstavbu zajistit fi−
nančně dostupné bydlení pro seniory,
zdravotně postižené, mladé lidi, mladé
rodiny, matky samoživitelky a občany
s nižšími příjmy. Pro oblast životního
prostředí a zemědělství je důležitá po−
stupná obnova lesů po kůrovcové kala−
mitě na Šumavě a v Českém lese. Je
nutno se zaměřit na vysychání lesních
porostů v souvislosti se suchem. Je
potřeba udržet vodu v krajině, dobře
s ní hospodařit a zajistit kvalitní
pitnou vodu pro obyvatele kraje.
Pro udržení bezpečnosti je dů−
ležitá větší spolupráce s úřa−
dy práce a některými městy
a obcemi. Eliminovat tak
negativní vliv pracovních

agentur na zaměstnávání a pobyt cizin−
ců v regionu. V rámci prorodinné poli−
tiky je nutná podpora výstavby jeslí a
mateřských škol.

volte č.

9

Vážené dámy, vážení pánové, vážení voliči, přijďte, prosím, 2. a 3. října
ke krajským volbám. Chcete−li v krajském zastupitelstvu člověka, kterého
dobře znáte a který je velmi často mezi vámi, kroužkujte, prosím, číslo 9
na kandidátce ČSSD, na kterém na váš preferenční hlas čeká Jan Látka.
Vždy jsem byl a budu tady pro vás!
Jan Látka, kandidát do Zastupitelstva PK
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Kamenictví Staňkov 30
– založeno 1990 – Václav a Jan Wegschmiedovi

VÝROČÍ

Slavit se bude v Osvračíně, přijďte mezi nás!
Třicet let je v životě člověka významný mezník.
Stala se z něho osobnost, která už má mladická
léta za sebou, nasbírala určité zkušenosti a je
schopna samostatného rozletu. O to víc to platí
v životě společnosti, o které třicetiletí dokazuje,
že se stala velmi úspěšnou. Toto tvrzení jedno−
značně platí o rodinné firmě KAMENICTVÍ
STAŇKOV na Domažlicku, jejímž zakladatelem
je Václav Wegschmied. Se svými syny –
starším Janem a mladším Václavem, provozují
tuto nelehkou, ale krásnou práci i s rodinou
sestry Jany, ta je ve funkci účetní.
n Kamenictví není lehké řemeslo, přesto jste
k němu „připoutal“ celou svou rodinu…?
q Václav Wegschmied st.: To je pravda, já zde
pracuji už od roku 1976, to bylo ještě za dob Ko−
munálních služeb, od kterých jsme později pře−
vzali tyto prostory. Dříve se tady zpracovával pou−
ze umělý kámen teraco, ale od roku 1990, kdy
jsem založil naši firmu, jsme přešli na opracování
žuly. Lidé totiž začali, a plným právem, vyžadovat
kvalitu a my jim ji chtěli dát. To se naštěstí daří, o
čemž svědčí naše zakázky po celé republice. Mu−
sím však přiznat, že už jsem 12 let v důchodu, fir−
mu jsem předal synům, takže bych mohl žít v kli−
du, ale znáte to, člověku to prostě
nedá… (musíme prozradit, že ostatní členové
rodiny tvrdí, že děda stále „komanduje“)
n Už padla zmínka o požadované kvalitě, dají
si zákazníci poradit?
q Jan Wegschmied: Dnes už ano, i když někteří
stále dávají přednost ceně před kvalitou. Pro nás je
směrodatné, že za svou pevnou cenou si stojíme,
nabízíme totiž jednak kvalitu, jednak záruku. Jsme
pyšní na to, že jsme prvovýrobci, tedy žádní pře−
kupníci. Není to snadné všechno nařezat ze suro−
vého kamene, když jeho váha dosahuje 15 tun. Ká−
men dovážíme z Indie, Itálie nebo Francie, ale
také z nedalekého Blatna, kde se těží také kvalitní

!

POUKAZ 300,− Kč
NA GRILOVACÍ KÁMEN

x
50 x 30

3 cm

žula. Musíte tedy objíždět lomy a vybírat celé bloky,
z kterých pak můžeme zpracovávat potřebné
desky. Naší snahou je být skutečně samostatnou
firmou, i proto každý z nás dokáže obsluhovat
3 – 4 stroje. Máme svoji vlastní provozovnu, kde
jsou všechny veké stroje, takže na nich můžeme
pracovat i v zimě. To je velká výhoda, protože
i když jde hodně o sezónní výrobu, máme takové
zázemí, že můžeme pracovat téměř po celý rok.
O Janovi je dobré vědět, že se vyučil automechani−
kem, jak sám s humorem tvrdí – táta ho vyslal do
světa, z něhož našel cestu zpět do rodinné firmy)
n O vás vím, že jste se u svého otce, zaklada−
tele firmy, přímo vyučil. Byl přísným učitelem?

q Václav Wegschmied ml.: Je to trošku jiné,
než asi všichni znají ze školy. Ale mohl jsem zase
pochytit všechny jeho letité zkušenosti, což je
k nezaplacení. Vždyť vyrábíme vše od samého
počátku, zpracováváme si žulu, která má více než
30 barevných odstínů, sami si ji řežeme a leští−
me, ryjeme písmo i motivy. To není práce na
14 dnů. A věřte, že když náhodou zkazíte ve vy−
rytém textu třeba dvacáté písmeno, tak musíte
začít celé znovu, broušením a vyhlazením kame−
ne počínaje. Takže pečlivost a pozornost je velice
nutná. Na kvalitě nám velmi záleží, protože chce−
me, aby se k nám lidé vraceli. A to se daří, za což
jsme samozřejmě vděčni. Jinak bychom asi
neslavili 30. výročí založení firmy. Na tu naši osla−
vu v sobotu 5. září proto zveme do Osvračína
všechny zájemce, hlavně naše zákazníky.

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří
KDY:

Osvračín 05. 09. 2020, 10:00 – 17:00 hodin

KDE:

v nově otevřeném skladě na adrese Osvračín 208

PO PŘEDLOŽENÍ

KUPÓNU
PIVO A KLOBÁSA

ZDARMA

POUKAZ A BONUS PLATÍ
pouze při dnu otevřených dveří.
Pro uplatnění ceny předložte tento poukaz.
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Pro děti i dospělé občerstvení zajištěno.

SLEVA 30 %

pouze v tento den
mimořádná sleva na
vystavené pomníky

SLEVA 10 %
na ostatní výrobky
Rozhled 9/2020

Na Šumavě si děti z děcáku
zahrály na bezdomovce
„Strašně se mi tu líbilo. Naučili jste
mě, jak se překonat, jak v sobě najít
odvahu a nebát se udělat krok ve
tmě,“ popsala svoje pocity z tábora
Začni správně šestnáctiletá Tereza
z plzeňského dětského domova.
Třetí ročník letního kempu projektu
Začni správně probíhal na Šumavě
v horské chatě Bumbálka, kde si koor−
dinátoři a mladí účastníci z dětských
domovů z celé republiky od pondělí do
pátku užili propracovaný program.
„V den příjezdu dostali mlaďoši pra−
covní smlouvu, kterou si měli podrob−
ně pročíst a podepsat,“ popisuje vý−
ukový program jeho tvůrkyně, meto−
dička Michaela Škorničková. „Velká
výzva pro mě byla, když jsme měli jít
druhý den programu do práce a jako
zadání jsme natáčeli webináře na téma
pracovního pohovoru a podobně. Bylo
těžké stát před kamerou a překonat
stud,“ říká sedmnáctiletá Andrea.
Třetí den byl pro všechny nejnároč−
nější. „Mladí zjistili, že si smlouvu ne−
pročetli dobře, a proto přicházejí
o bydlení, práci a všechny věci,“ po−
Rozhled 9/2020

kračuje metodička. Děti se tak zúčas−
tnily „homeless akademie“, kde si tré−
novaly důležité dovednosti, které jako
lidé bez domova musí ovládat. „Úče−
lem bylo, aby si
účastníci na vlastní
kůži uvědomili, jak
závažné můžou být
následky
toho,
když podepíší do−
kument, který si
pořádně neprostu−
dují,“ říká Míša
Škorničková.
„To byla obrovská
legrace, ale je prav−
da, že ten pocit byl
nepříjemný. Od teď
už budu každou
smlouvu studovat
opravdu podrob−
ně,“ slibuje Jirka
z Pardubického kraje.
Největší zážitek pro většinu účastníků
se odehrál právě třetí den večer. Cesta
světla a cesta odvahy byla noční mys−
tická procházka dvěma směry. Každý

mladý si mohl zvolit, jakou cestou se
vydá. Jestli po asfaltové stezce podle
svíček nebo po provaze skrz les. „Měli
jsme, myslím, všichni trochu strach, že

na nás budou vedoucí bafat, ale pak
nám došlo, že je to o tom, se srovnat s
vnitřními démony. Pochopit, jakou ces−
tu si volím a proč, a ty emoce přij−
mout,“ vysvětluje slečna Vanessa.

Předposlední den kempu se účastníci
učili pracovat s nudou. Poslední den
pak čekal výletníky úklid a všichni se
rozjeli do svých domovů. „Na kempu
jsem byl už po druhé a letos to opravdu
stálo za to. Doufám, že se zúčastním
i příští rok,“ říká Lukáš ze středních
Čech. „Pro mě to bylo něco neskuteč−
ného. Uvolněná atmosféra, skvělý pro−
gram. Jsem moc ráda, že jsem jela,“
přidala se s chválou Roxana.
Laťku letos nastavila metodička s ko−
ordinátory v závě−
su hodně vysoko.
Všichni ale věří,
že jí příští rok ješ−
tě o kousek pře−
konají.
Projekt
Začni
správně společ−
nosti yourchance
poskytuje celo−
plošně kontinuální
podporu v 85 %
dětských domovů
v ČR a stará se
o více než 720
mladých lidí, kteří
odcházejí z dět−
ských domovů a
potřebují pomoc v začátku samostat−
ného života. Každý kraj má svého ko−
ordinátora, který s mladými řeší prak−
tické záležitosti a funguje i jako psy−
chická podpora.
(jm)
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Po 80 letech se opět v Letinech
rozezní trojice zvonů
Pozvání do kostela sv. Prokopa v Letinech
Slavnostní požehnání při mši
svaté kompletním zvonům ve
zvonici kostela svatého Pro−
kopa v Letinech se uskuteční
v neděli 27. září 2020 od
10:00 hodin.
V Letinech v kostelní zvonici
bývaly vždy tři zvony. Dva men−
ší – umíráček a poledník, které
byly v obou světových válkách
opakovaně zničeny, zrekvírová−
ny. Třetí, největší zvon zvaný
Prokop, je ve věži nepřetržitě
od roku 1533. Odlil ho plzeňský
zvonař Jiljí Egedius.
Jedním z dílčích plánů Spolku
sv. Prokopa, který byl založen
v roce 2013 s cílem pečovat a
udržovat historické a architek−
tonické památky v obci Letiny
na okrese Plzeň jih, je postup−
ná renovace letinského koste−
la, včetně obnovy původní zvo−
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nice doplněním chybějících
zvonů. Podařilo se nám tento
úkol splnit a dnes jsou ve věži
kostela všechny tři zvony dle
původního po staletí starého
konceptu.

Příběh letinského kostela začíná již ve 13. století. Roku 1230 koupil kladrubský
opat Reinerus Přeštice, ke kterým náleželo 10 far s kostely. Mezi nimi je uve−
den i kostel sv. Prokopa v Letinech, při němž už tehdy byla fara. Podle nedolo−
žených informací nechali kostel vystavět na konci 12. nebo na počátku 13. sto−
letí vladykové z Letin, příbuzní pánů z Kozolup a mocného západočeského rodu
Drslaviců.

Po 80 letech opět zazní všech−
ny tři zvony nad Letinami.
Velký z roku 1533 a dva nové –
menší, poledník zasvěcený sva−
tému Josefovi a umíráček za−
svěcený svátému Floriánovi a
svatému Antonínu Paduánské−
mu, a to při mši svaté dne 27.
září 2020.
Mši bude sloužit plzeňský bis−
kup Mons. Tomáš Holub spo−
lečně s panem farářem Piotrem
Markem. Na varhany zahraje
pražská varhanice Marie Po−
chopová, v podání Tomáše Su−
pa zazní árie Pieta, Signore –
autor A. Stradella.
Srdečně zveme k této pro Leti−
ny výjimečné historické události
všechny občany a příznivce
letinského kostela. Rovněž
děkujeme všem, kteří přispěli
na obnovu chybějících zvonů
v našem nádherném kostele.
Po mši se všichni sejdeme v pi−
vovaru k neformální besedě a
posezení ve společnosti plzeň−
ského biskupa Tomáše Holuba.
Nenechte si ujít tento neopako−
vatelný zážitek a přijďte si po−
slechnout, jak zní naše letinské
zvony.
Za Spolek sv. Prokopa
Ing. Lubomír Krýsl, Letiny
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Zástupci Plzeňského kraje

čekala šikana a byl dvakrát uvězněn.
Až v roce 1964 se dočkal částečné re−
habilitace a mohl se k létání vrátit. Ja−
ko kapitán nakonec vydržel až do dů−
chodu v roce 1977. Po listopadu 1989
byl plně rehabilitován a začal pracovat
v nově se obnovujícím Svazu letců.
Podle Ing. Vladislava Vilímce vysílá ži−
zoval vlastní život. Namísto uznání ho hned po vypuknutí války k přecvičení vot a hrdinství našich letců během II.
ale stejně jako další jeho kolegy čekalo na francouzské bombardéry. Po dal− světové války důležité poselství dal−
po návratu do Československa a po ších peripetiích doplul v květnu 1941 ším generacím: „Je naší zodpověd−
událostech v roce 1948 vyhození z ar− do Anglie. Znovu se hlásil ke stíha− ností tento odkaz udržet a poslat dál,
mády, vězení a šikana. „Je to neod− čům, ale stal se pilotem 311. českos− aby se pohnutá historie neopakovala.
Protože ten, kdo nezná
pustitelný zločin komu−
svoji minulost, je odsou−
nistického režimu. Ab−
zen ji opakovat,“ zdůraznil
solutní kontrast k tomu,
Vladislav Vilímec.
jak naše letce vnímali
Pouhá slova ale k naplně−
Britové,“ uvedl radní Pl−
ní tohoto odkazu nestačí.
zeňského kraje Vladislav
Ne náhodou zazněla na
Vilímec a připomněl pa−
pietním aktu současně
mátná slova Winstona
i slova samotného gene−
Churchilla, která pronesl
rála Irvinga, jak se docho−
na adresu pilotů RAF
vala v jeho posledním pí−
v souvislosti s Bitvou
semně zaznamenaném
o Británii: „Churchill teh−
dy poznamenal, že ještě Senátor Vladislav Vilímec s paní Ivetou Irvingovou, dcerou letce. veřejném vystoupení.
„Nechte si všechny pocty,
nikdy v dějinách lidských
konfliktů nevděčilo tolik lidí za tak lovenské bombardovací perutě. Ná− vyznamenání a prázdná slova. Za ty si
mnoho takové malé skupince lidí“.
sledně se zúčastnil několika velikých nic nekoupíme. Za tohle jsme vážení
K létání se generál Irving dostal již na bombardovacích akcí nad Německem, nebojovali. Chtěli jsme svobodu pro
začátku 30. let minulého století. Jeho včetně prvního tisíciletadlového náletu všechny: Naším bojovým heslem bylo
tajným snem bylo létat na stíhačkách, nad Kolín nad Rýnem v noci z 30. na – VĚRNI ZŮSTANEME – a moc bych si
pro celý národ přál, aby se tato věr−
ale osud to zařídil jinak. Po dramatic− 31. května 1942.
kém odchodu z tehdejšího protektorá− Po válce začal Jan Roman Irving létat nost svobodě, našemu lidu i zemi ne−
(re)
tu přes Polsko do Francie byl vybrán jako pilot v ČSA. Po únoru 1948 ho ale vytratila.“

vzdali hold králi bombardérů
Hrdinství a životy českých letců za II.
světové války generála Jana Roma−
na Irvinga a plukovníka Viléma Bufky
připomněl v úterý 18. srpna pietní
akt na Olšanském hřbitově v Praze a
následné setkání na Staré Ruzyni.
Vedle řady hostů z řad armády, vel−
vyslanectví Velké Británie a parla−
mentu se oficiální vzpomínky na če−
ské letce zúčastnili také náměstek
hejtmana Plzeňského kraje pro
oblast kultury a senátor Ing. Vladis−
lav Vilímec spolu se svou kolegyní
z krajské rady Radkou Trylčovou.
Jejich účast nebyla nahodilá, protože
generál Irving se narodil v Lisově
u Stříbra a později žil v Úhercích na se−
verním Plzeňsku. Právě Plzeňský kraj
proto poskytl dotaci na úpravu hrobu
generála Irvinga a finančně pomohl
spolku Patrioti odkazu generála Irvinga
uspořádat vzpomínkovou akci.
Senátor Vladislav Vilímec ve svém
projevu zmínil nejen historický odkaz
„západních“ letců, ale také samotný
život generála Irvinga. Ten miloval létá−
ní a také svou vlast, pro kterou nasa−
Rozhled 9/2020
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Odpovídá
JUDr. Miroslav Mlčák
advokát
Jsem podnikatel a za−
městnávám na základě
pracovní smlouvy již
přes rok jako zaměs−
tnankyně dvě mladé slečny. V posledních měsících se však
jejich pracovní morálka výrazně zhoršila, začaly chodit poz−
dě do zaměstnání, neplní si řádně své úkoly, k zákazníkům se
nechovají tak, jak bych si představoval, v provozovně je nav−
štěvují různí jejich kamarádi či kamarádky, chodí společně
před provozovnu kouřit, atd. atd.
Přes ústní a následně i písemné výzvy však k nápravě v jejich chování
nedošlo. Rozhodl jsem se věc řešit radikálně, a ke konci června 2020
jsem jim oběma dal písemnou výpověď s tím, že od 1. září 2020 již za ně
budu mít náhradu. Nepočítal jsem tehdy s nějakými problémy, proto jsem
jim výpověď předával sám (bez přítomnosti jiné osoby). Slečny se však
mezi sebou tehdy dohodly, odmítly výpověď ode mě převzít a převzetí mi
podepsat. I přesto jsem však vycházel z toho, že výpověď vzaly na vědo−
mí a že po uplynutí výpovědní doby v práci skončí. Dnes jsem se od nich,
když jsem jim sdělil, že již mám za ně od září náhradu, dozvěděl, že ni−
kam neodejdou, že jsem jim žádnou výpověď nedal a do očí mi bez jaké−
hokoliv uzardění lžou. Nevím, jak mám nyní postupovat?
Podle zákona, kterým je zákon č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve zně−
ní pozdějších předpisů, musí být vý−
pověď z pracovního poměru učiněna
písemně, jinak se k ní nepřihlíží a mu−
sí být doručena do vlastních rukou
zaměstnance, aby nastaly její právní
účinky (např. počátek běhu výpověd−
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ní doby). Za Vámi popsané důkazní
situace se obávám, pokud se stano−
visko zaměstnankyň nezmění, že ne−
můžete úspěšně prokázat dání a do−
ručení jim výpovědi z pracovního po−
měru a následné platné skončení
pracovního poměru. Pokud by se za−
městnankyně právně bránily, respek−

tive domáhaly se svých právních ná−
roků z pracovněprávního vztahu, tak
s velkou pravděpodobností budou
úspěšné.
Za této situace Vám dle mého názoru
nezbude nic jiného, nežli jim,
pokud stále bude dán výpovědní
důvod (pokud v mezidobí své
chování a pracovní morálku ne−
změnily k Vaší spokojenosti)vý−
pověď z pracovního poměru dát
co nejdříve znovu a postupovat
důsledně a v souladu s platným
zněním zákoníku práce.
Chápu, že to bude v praxi pro
Vás nepříjemné, neboť to bude zna−
menat, že se pracovní poměr s těmito
dvěma slečnami časově prodlouží,
ale jiné řešení není možné (pokud se
tedy s nimi nedohodnete např. na
ukončení pracovního poměru doho−
dou, či pokud nenastanou podmínky
pro možnost okamžitého zrušení pra−
covního poměru z Vaší strany).
Alespoň jednu příznivější informaci
však pro Vás mám, a to je změna
účinná ode dne 30. července 2020
novelou zákoníku práce. Ta se týká
změny v otázce doručování písem−
ností zaměstnancům, tedy i výpovědi.
Tato novela minimalizuje obstrukce ze
strany zaměstnanců, kteří se pokou−
šejí zmařit doručení výpovědi (typicky
právě tím, že ji odmítají na pracovišti
od zaměstnavatele osobně převzít).

Postup doručování výpovědi se tedy
od 30. července 2020 zjednodušil.
Prvotně se i nadále předpokládá, že
zaměstnavatel se pokusí zaměstnanci
doručit výpověď osobně na pracoviš−
ti, a pokud se mu to (z jakéhokoliv dů−
vodu) nepodaří, pak se dle svého
uvážení může rozhodnout pro jiné
způsoby doručení, nejčastěji zvolí do−
ručení poštou do vlastních rukou na
adresu bydliště zaměstnance (to před
novelou účinnou od 30. 7. 2020 ne−
bylo běžně možné, přestože se tak
často v praxi nesprávně postupova−
lo). Do doby účinnosti zmiňované no−
vely zákoníku práce bylo nutné zkou−
mat i další způsoby doručení písem−
nosti, a teprve, když ani tyto další
v zákoně výslovně uvedené možnosti
doručení nebyly realizovatelné, bylo
možno přistoupit k doručení výpovědi
prostřednictvím poštovních služeb
(nedodržení zákonného postupu ve
způsobu doručování byl často důvo−
dem podávání žalob ze strany zaměs−
tnanců na neplatnost výpovědi z pra−
covního poměru). Dokonce je možné
nově doručit písemnost určenou do
vlastních rukou i e−mailem či datovou
zprávou, avšak za podmínky, že s ta−
kovým doručením bude zaměstnanec
písemně souhlasit a poskytne za tím
účelem zaměstnavateli svou elektro−
nickou adresu nebo ID datové
schránky.
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Jednatel realitní kanceláře MÜLLER−REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o. Klatovy, Karel Müller odpovídá na otázky redakce:

Ptáte se..

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

OTÁZKA: Jak postupovat při
darování nemovitosti dětem?

Daně se neplatí

ODPOVĚĎ: Máte dům, v němž
bydlíte a chcete ho darovat dě−
tem či vnoučatům? Není nic
jednoduššího, pokud se darová−
ní nemovitosti odehrává mezi
příbuznými.

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

Jak tedy na to a co vše do da−
rovací smlouvy uvést
Darovací smlouva musí být pí−
semná. Je v ní třeba uvést po−
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drobný popis darované nemovi−
tosti. Nezřídka se stává, že se při
převodu zapomene například na
garáž nebo podíl na souvisejí−
cích pozemcích a návrh na vklad
do katastru může být zamítnut.

Věcné břemeno – služebnost
Obdarovaný bude moci nakládat
s majetkem, který mu byl daro−
ván, dle svého uvážení. Pokud
chce dárce v nemovitosti dále
bydlet, je třeba v darovací
smlouvě sjednat věcné břeme−
no, tzv. služebnost. Podmínky je
dobré sjednat co nejpřesněji.

zjistí, že nemovitost je v podstat−
ně horším stavu, než bylo půvo−
dně zjištěno a náklady, které by
musel vynaložit na jeho rekon−
strukci, jsou pro něj neúměrné.
I dárce může žádat o vrácení da−
ru nebo zaplacení jeho obvyklé
ceny. Jde o takzvané odvolání
daru pro nevděk. Za nevděk se
považuje, ublíží−li obdarovaný
dárci úmyslně, nebo z hrubé ne−
dbalosti. Vrácení daru může dár−
ce žádat také tehdy, když se do−
stane do hmotné nouze. Obda−
rovaný buď dárci vrátí dar, uhradí
mu jeho obvyklou cenu, nebo
mu bude poskytovat prostředky
na výživu.

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

Vrácení daru
Obdarovaný mů−
že dar vrátit. Dě−
je se tak v přípa−
dě, že například

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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Jezdíme spolu už 125 let.
Vyberte si model ŠKODA FABIA 125 let. K nadstandardní výbavě
vám navíc nabízíme i celou řadu vzájemně kombinovatelných
benefitů. Využijte například pojištění schopnosti splácet nebo
záruky prodloužené až na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus.
Při výměně starého modelu za mladší získáte za svůj stávající
vůz výkupní bonus ve výši až 25 000 Kč. Bližší informace
k nabídce naleznete na webových stránkách našeho dealerství
nebo na www.skoda-auto.cz. Osobně vám naši akční nabídku
představíme v našem autorizovaném dealerství ŠKODA.
Zastavte se, už můžete.

ŠKODA

FABIA

již od ǝǤǟɕǤǛǛ:

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
gbI[TI<T<g[ɕÝÖË½ȳɕÝɕÙȳËȳ
[äÙºËÄ«ºǞǡǡ
ǞǟǜǛǜ*ËÙĂËô«
b½ȳȭǞǢǡɕǠǜǝɕǡǞǤ
õõõȳéäËÝÖË½Ö½éÝȳĀ

se zvýhodněním až

ǢǟɕǢǛǛ Kč
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 4,5–4,9 l/100 km, 102–111 g/km
Ilustrativní fotograﬁe

Využijte financování nového vozu ŠKODA s 0 % úrokem
+ POV za 125 Kč na vozy FABIA, SCALA, KAROQ, KAMIQ
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Jezdíme spolu už 125 let.
rûÙäÝ«ÄßÝäÝ½½ÙôɕÄ·ÄËô·ßÃÖÙËôÄȮºäÙ
rûÙäÝ«ÄßÝäÝ½½ÙôɕÄ·ÄËô·ßÃÖÙËôÄȮºäÙ üÃ·
üÃ·


ÝɕºÄÄºËéǜǝǠɕ½äȳCËôüôòĀÖËÛä·«ĂËǟǠǡɕǤǛǛɕ:ȮÝĀôü¨ËÄÄÃĂ
ÝɕºÄÄºËéǜǝǠɕ½äȳCËôüôòĀÖËÛä·«ĂËǟǠ ǡɕǤǛǛɕ:ȮÝĀôü¨ËÄÄÃĂ
ǞǢɕǛǛǛɕ:ȳ[ÃËäÄüôòĀôÝÖÛºôÖÝôËéôüôËéȮ·ºË·
ǞǢɕǛǛǛɕ:ȳ[ÃËäÄüôòĀôÝÖÛºôÖÝôËéôüôËéȮ·ºË· ÝËé¢é½½<ÖÛÄ
ÝËé¢é½½<  ÖÛÄ
Ýôä½ËÃäûȮºËÄºä«ô«ä[ÃÙä½«ÄºÄË½ºäÙËÄ«ºÖÙºËôÙĀÝɕ¢éÄºéäË
Ýôä½ËÃäûȮºËÄºä«ô«ä[ÃÙä½«ÄºÄË½ºäÙËÄ«º ÖÙºËôÙĀÝɕ¢éÄºéäË
*Ë½ȳ[ÃËĀÛ·ÃËÝä·äººËÃ¢ËÙäôËĀéôɕÖËË½ ºäÙ«º¨ËËô½ÄÖÛÄ¨
*Ë½ȳ[ÃËĀÛ·ÃËÝä·äººËÃ¢ËÙäôËĀéôɕÖËË½ºäÙ«º¨ËËô½ÄÖÛÄ¨
«ɕĀÄ¨ËºÄȮÃÄé½Äº½«Ãä«ĀȮÙ«ÝɕËäûº ËôüÃ«ÝÖ½·ÃɕÖË¨Ë½Ä¨Ë
«ɕĀÄ¨ËºÄȮÃÄé½Äº½«Ãä«ĀȮÙ«ÝɕËäûºËôüÃ«ÝÖ½·ÃɕÖË¨Ë½Ä¨Ë
ÝäÙäËôÄä½äºÃȳĀÖÄËÝäÖËÝºûĀ·«ßæé·ÄÖÛº½Ý«ÝäÄäéÙĂËôÄ
ÝäÙäËôÄä½äºÃȳĀÖÄËÝäÖËÝºûĀ·«ßæé·Ä ÖÛº½Ý«ÝäÄäéÙĂËôÄ
·ĀÄ¨ËÖÙé¨éȮÝûÝäÃ$ÙËÄäÝÝ«ÝäȮÄËÖÛäËÃÄËÝä½ºÃǢ«Ù£òȳ
·ĀÄ¨ËÖÙé¨éȮÝûÝäÃ$ÙËÄäÝÝ«ÝäȮÄËÖÛäËÃÄËÝ ä½ºÃǢ«Ù£òȳ
r«Ä¢ËÙÃÄ½ĀÄäÄõËôü¨ÝäÙÄº¨
r«Ä¢ËÙÃÄ½ĀÄäÄõËôü¨ÝäÙÄº¨
ÄôßäôȮºôÃºÄÄºéÙ«ÖÛÝäôÃȳ
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NOVÁ ŠKODA

OCTAVIA

125 LET

ÄËÖÛ«ËÝËÄ
Ä   Ë  Ö Û «  ËÝ Ë  Ä 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

gbI[TI<T<g[ɕÝÖË½ȳɕÝɕÙȳËȳ
gbI[TI<T<g[ɕÝÖË½ȳɕÝɕÙȳËȳ
[äÙºËÄ«ºǞǡǡ
[äÙºËÄ«ºǞǡǡ
ǞǟǜǛǜ*ËÙĂËô«
ǞǟǜǛǜ*ËÙĂËô«
b½ȳȭǞǢǡɕǠǜǝɕǡǞǤ
b½ȳȭǞǢǡɕǠǜǝɕǡǞǤ
õõõȳéäËÝÖË½Ö½éÝȳĀ
õõõȳéäËÝÖË½Ö½éÝȳĀ

již od

ǟǠǡɕǤǛǛ
ǟ
ǠǡɕǤǛǛ Kč
ŠKODA OCTAVIA: 3,5 – 4,8 l/100 km, 91 – 111 g/km
Ilustrativní fotograﬁe

Pořiďte si ojetý vůz
z programu ŠKODA Plus
s celou řadou výhod.

ŠKODA PLUS
S našimi plusy
můžete vždy počítat

Využijte při koupi zánovního vozu z programu ŠKODA
Plus značkové financování od ŠKODA Financial Services
a získejte celou řadu skvělých výhod. Naši akční nabídku Vám
představíme osobně. Více informací o nabídce všech vozů
zjistíte na skodaplus.cz. Zastavte se, už můžete.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
gbI[TI<T<g[ɕÝÖË½ȳɕÝɕÙȳËȳ
[äÙºËÄ«ºǞǡǡ
ǞǟǜǛǜ*ËÙĂËô«
b½ȳȭǞǢǡɕǠǜǝɕǡǞǤ
õõõȳéäËÝÖË½Ö½éÝȳĀ

Beneﬁty v hodnotě až

ǡǛɕǛǛǛ Kč
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,3–6,9 l/100 km, 114–156 g/km
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, lze zakoupit
dům, na kterém vázne zá−
stavní právo soudcovské
a je na něj uvalen exekuč−
ní příkaz k prodeji nemovi−
tosti? Přes RK jsme tento
dům chtěli zakoupit, bylo
nám tvrzeno, že vše je
řádně zaplaceno a čeká se
na výmaz dluhů z katastru
nemovitostí. Podepsali jsme
tedy rezervační smlouvu
a složili 200.000 Kč rezer−
vační poplatek, ale zjistili
jsme, že samozřejmě nic
zaplaceno nebylo. Okamži−
tě nám zaslali návrh kupní
smlouvy, kterou musíme
do 10 prac. dnů podepsat
pod hrozbou pokuty oněch
200.000 Kč. V kupní smlou−
vě jsou sepsána veškerá
břemena, která na nemo−
vitosti váznou a tudíž na
základě této smlouvy ani
nelze žádat o hypotéku.
Lze tedy vůbec tuto nemo−
vitost zakoupit, nebo s ní
prodávající nemůže nijak
nakládat a smlouva by
tedy měla být neplatná?
Nebo máme žádat o vrá−
cení rezervačního poplat−
ku? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, s nemovitostí,
na níž je uvalen exekuční
příkaz, nelze nijak majetko−
vě nakládat, jedná se o tzv.
exekuční inhibitorium. Pře−
vod takové nemovitosti na
třetí osobu či jiné zatížení
nemovitosti by bylo posti−
ženo relativní neplatností
takového právního jednání.
Před samotnou koupí je
nutné vždy vyrovnat všech−
ny dluhy u exekutora a list
vlastnictví tzv. vyčistit.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl
Mgr. Oldřich Platil
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To byl také hlavní důvod setkání s majitelem
Jahodárny v Klatovech Pavlem Bonkem.
Pro čtenáře našeho časopisu přináší−
me jeho rady, doporučení a hlavně ši−
rokou nabídku klatovské Jahodárny.

Karmen je stále královnou
Osvědčenou odrůdou jahodníku je
Karmen. Podle mého úsudku je sku−
tečně královnou jahod. Lidé si u nás
jahody z této odrůdy ochutnali a nyní
k nám jezdí a chtějí Karmen. Jahoda
je tmavá, velká, voňavá, šťavnatá,
sladká a má chuť lesní jaho−
dy. Je to nejchutnější jaho−
da, jak nám říká každý, kdo

a zkušebního ústavu zemědělského a
ze Státní rostlinářské správy. Zájem−
cům nabízíme odrůdy jednoplodící,
stáleplodících, rané, polorané, pozdní,
sazenice zakořeněné v květináčích
a prostokořenné. Odrůdy, které
prodáváme, sami pěstuje−
me. Přesně víme, jak ta
jahoda vypadá a jaké
má charakteristic−
ké znaky. Prodá−
váme
kvalitní
uznanou sadbu,
která má dobře vyvinutý
kořenový systém a krček.
Je to silná zdravá sadba.

Kanadské borůvky
Kromě sazenic jahod si mohou u nás
zákazníci vybrat kanadské borůvky. Má−
me velký výběr. Plody jsou o poznání
větší – proti našim lesním borůvkám.
Z pohledných keřů jich sklidíte přes
2 litry, ale pouze pokud znáte nároky
těchto pozoruhodných dřevin. A jsme
zase u těch rad, které u nás zájemci do−
stanou. V nabídce jsou rovněž maliníky.

Brambory máme za výrazně
levnější cenu než loni
Lze si je objednat telefonicky, nebo
přímo na místě domluvit jejich množ−

ství na uskladnění. Dále na Jahodárně
nabízíme mrkev, český česnek za akč−
ní ceny, několik druhů dýní, cibuli čer−
venou i žlutou. U cibule uvažujeme
o samosběru. Veškerou zeleninu pěs−
tujeme u nás.

Jste srdečně vítáni
Otevírací dobu máme od pondělí do
pátku od 9 do 16 hodin. V sobotu od 9
do 12 hodin. Je možnost i telefonické
domluvy. Prodej je přímo na Jahodár−
ně, kde probíhal samosběr a prodej
jahod. Kdo si nyní u nás koupí sazeni−
ce jahod a zasadí je, může očekávat
v příštím roce bohatou úrodu.
(re)

Rada patří
nerozlučně
k prodeji
Každému rádi poradíme při
výběru sazenic jahodníku
Veškerou zeleninu, kterou si koupíte v Jahodárně
i jak postupovat při sázení.
Klatovy, pěstují na zdejších pozemcích.
Máme bohaté letité zkuše−
si přijel pro Karmen. Je vhodná i do nosti. Například do konce října lze bez
vyšších poloh a zaručuje vysokou a problémů sázet. Jsou to ideální pod−
stálou sklizeň. Oblibu si také získala mínky. Snad jednu obecnou radu pro
odrůda Rumba. Je to jedna z nejlep− všechny. Zásadně nedoporučuji tako−
ších raných odrůd s imořádně chut− vou tu sousedskou výpomoc, jako že si
nými plody a odolností. Další velmi například vymění sazenice ze svých zá−
vyhledávanou ranou odrůdou pro své honů přes plot. Myslí si, že ušetří za ná−
velké a chutné plody je Honeoye.
kup sazenic, ale opak je pravdou. Mo−
hou si například zamořit pozemek něja−
U nás mají zákaznici záruku
kou chorobou a na jaře budou mít mini−
kvalitní a zdravé sadby
mální úrodu. Prodáváme také hnojivo,
Na zdravotní stav matečnic, ze kte− substráty a textilie. Naším cílem je, aby
rých množíme sadbu, chodí pravidel− u nás zákazník dostal vše, co potřebuje
né kontroly z Ústředního kontrolního a nemusel jezdit jinam.
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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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Nyní je ideální doba
nakoupit si dřevo
Důvodem, proč se v současné době Momentální kapacita pořezu je 1200
zajímat o stavební řezivo či palivové kubíků za měsíc. V současné době
dříví, je jeho příznivá cena. Přesvěd− děláme řadu opatření na zvýšení ka−
čit se o tom můžete na Pile v Nepo− pacit. Předpokládáme, že novou tech−
muku, která je majetkově provázána nologií zvýšíme měsíční pořez dvojná−
se společností KM Wood, s.r.o. Se sobně při stávajícím počtu zaměs−
spolumajitelem společnosti Ing. tnanců.
Karlem Maršíkem
jsme si povídali
Pila Nepomuk
o všem, co souvisí
se dřevem.
l Pane inženýre, na
úvod by mě zajímala
historie Pily v Nepo−
muku.
Počátek pilařské vý−
roby v Nepomuku sa−
há až na počátek 20.
let minulého století.
Prvním zakladatelem
tehdy parní pily byl
pan Josef Šůs. Tradi−
ci pilařské výroby ro−
diny Šůsovy ze Dvor−
ce u Nepomuka zpře−
trhalo
znárodnění
v roce 1948, kdy byla
pila začleněna do státního podniku l Jaká je nabídka pilařských vý−
nejdříve Chodské pily a poté Západo− robků?
českých dřevařských závodů. V roce Na prvním místě je to stavební řezivo,
1990 požádal vnuk zakladatele Josef to znamená hranoly různých profilů
Šůs o navrácení majetku a pokračoval o délce 2 až 10 metrů. Na přání zákaz−
v rodinné tradici. Postupně prodával níka mu hranoly naimpregnujeme, do−
obchodní podíl různým subjektům. pravíme na stavbu nebo na místo, kte−
V současné době vlastním nadpolo− ré si určí. Z dalších pilařských výrobků
viční většinu a Pila v Nepomuku je za− jsou to prkna, fošny, latě a úspěšně
členěna do společného podnikání se jsme rozjeli výrobu kůlů na oplocenky
společností KM Wood s.r.o.
se špičkou, a to buď kulaté nebo hra−
naté. Kůly impregnujeme, aby v zemi
l Se změnou majitelů přichází
vydržely delší dobu. Převážně řežeme
i změna výrobního programu?
Pokračujeme v tradici. Dříví, které vy− smrk, a to 90 %, další dřeviny jsou bo−
koupíme od vlastníků lesů z okolí rovice a modřín. Zákazníky máme po
i z vlastních těžeb, zpracujeme na pile. celých Čechách i v Rakousku. Naší
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snahou je vyhovět každému, kdo
k nám přijde. Například zákazník poža−
duje pouze 2 hranoly. Pokud nejsou
na skladě, tak mu je vyrobíme.
l Při výrobě vzniká dřevěný odpad.
Co s ním?
O piliny mají zájem výrobci dřevě−
ných briket nebo
farmy, které se
specializují na chov
koní. Dalším od−
padním produktem
je štěpka. Máme ji
dostatek na skladě,
takže kdo chce při−
jet,
neodjede
s prázdnou, nebo
štěpku dovezeme
zájemcům domů.
Prodáváme palivo
v balících nebo
dvoumetrovou ku−

latinu, která je nevhodná k pořezu, to
znamená – je slabší, křivá, sukatá.
Prodej je opět včetně dopravy. Štípa−
né dříví neděláme.
l Abychom nemluvili pouze o výro−

bě řeziva. Vytěžený les je třeba opět
obnovit. To znamená od úklidu po
těžbě až po výsadbu a oplocení.
I v tomto směru máte co nabídnout
vlastníkům lesů?
Naší snahou je komplexní servis. Ten
zajišťujeme naší společností KM Wo−
od. Sadební materiál nakupujeme od
prověřených kolkařů a holiny po těžbě
vysadíme. V současné době máme
například velkou zakázku u města
Havlíčkův Brod, kde letos vysazujeme
přes milion sazenic, další regiony, kde
provádíme tyto činnosti, jsou Písek,
Tábor, Plzeň−jih, Vysočina, Jihlava,
Telč, Třebíč a samozřejmě klatovský
region. Nejde jen o samotné vysazení,
ale je zapotřebí udělat oplocení, aby
zvěř sazenice nepoškodila a zajišťuje−
me i následnou péči o vysázené kultu−
ry. Zde je také možnost získat dotace,
s čímž umíme vlastníkům lesů také
pomoci.
l Kdo chce dřevo, asi by neměl pří−
liš otálet, nebo jeho cena půjde ještě
dolů?
Cena řeziva oproti minulým rokům
klesla na své dosavadní minimum.
Nedělám si velké naděje, že půjde
ještě dolů. Rádi každému předem po−
radíme a nabídneme naše komplexní
služby. Při výkupu dřeva na naší pilu
preferujeme kulatinu od průměru 18
do 40 centimetrů. Umíme
majitelům lesa vytěžené dříví
prodat za velmi zajímavé ce−
ny, což v době kůrovcové ka−
lamity není jednoduché. Na
trhu je přetlak dřeva. Po těžbě
řádně uklidíme les. Na to má−
me perfektní techniku v po−
době tří speciálních traktorů
s frézou na drcení klestu. Je
to výkonná technologie a vel−
ký pomocník při úklidu lesa a
likvidaci klestu po těžbě. Za
den vyčistí 1 až 2 hektary.
Pro vlastníka lesa je určitě za−
jímavá informace, že na naši
práci, to je na drcení klestu touto
technologií, dostane zhruba 50 % do−
taci. Veškeré administrativní práce
spojené s dotací umíme vlastníkovi
lesa také vyřídit.
(še)
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Koroze je hrozbou i u nových aut.
Bez prevence se neobejdete
I když rez nejčastěji vidíme na oje−
tých autech, nevyhýbá se ani novým.
Ve skutečnosti zhoubné korozní pro−
cesy u našich plechových miláčků
začínají s první zimní sezonou. Platí
na ně pouze účinná 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
zanedbané péče kazit, už se nelze
vrátit do mládí a začít se o ně lépe
starat.
Koroze hrozí prakticky u každého vo−
zidla. Spolehlivou ochranu neposkytu−
je ani hliník, který časem oxiduje a při
nedostatečné izolaci je schopen
s ocelí tvořit galvanický článek. Bez
prevence v podobě ošetření dutin a
podvozku se důsledný majitel automo−
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bilu neobejde. Pravdou je, že orezlé
spodní části dveří, kapot, blatníku či
nárazníků už nebijí do očí jako kdysi.
Ale podvozky, na které nevidíme, velmi
čile ohlodává zub času stále. Kon−
struktéři aut se je snaží zakrý−
vat plastovými díly, ale
pod nimi se korozi daří
pořád velmi dobře. Nej−
více jsou jí vystaveny
nápravnice. Na ně za
jízdy létají nečistoty, ka−
mínky, v zimě sůl a ko−
roze má tak ideální pod−
mínky, aby se do nápravy
pořádně „zakousla“. Pak se
nám může stát, že při STK propadne−
me, i když ostatní díly karoserie budou
bez koroze.

Jak bojovat proti korozi? Odpověď na
tuto otázku také hledejme u těch moto−
ristů, kteří si kupují nová auta. I pro ně
je koroze hrozbou, protože i nejmoder−
nější auta vám zrezaví za dva roky.
Proto bez prevence se nikdo
neobejde. Čím dříve, tím
lépe.
Ošetření podvozku je
tedy stále nanejvýš
žádoucí. Rozhodně ne−
doporučujeme spodek
auta natřít gumoasfal−
tem. Tato metoda mož−
ná u starších motoristů
ještě přetrvává, ale nepomůže.
Naopak, pod vrstvou gumoasfaltu ko−
roze stále postupuje hlouběji.
Svěřte plechového miláčka do rukou

odborníků. Dnes jde o sofistikovanou
záležitost, při které se využívají moderní
chemické přípravky. Na podvozky a du−
tiny aut používáme přípravky ,se který−
mi máme skvělé letité zkušenosti. Čistý
a odmaštěný podvozek, přední i zadní
podběhy ošetříme ochrannou vrstvou.
Je odolná vůči vodě, posypové soli,
proti odlétajícím kamínkům „oštěrková−
ní“ a korozi. Má výbornou pevnost, tlu−
mí a těsní. Přípravek je vyroben na bázi
moderního vosku,který je atestovaný
na solné prostředí. Také ošetříme dutiny
antikorozním přípravkem.
Kdy začít s ochranou proti korozi? Ih−
ned, protože ideálním obdobím je prá−
vě léto. Dodatečné ošetření podvozku
provádíme u nás v Auto Kelly servisu
DPF Klatovy.
(pi)
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Zastavení v Hospůdce na Kovárně ve Velharticích

Jak spolu souvisejí kováři a malíři ?
Odpověď na tuto otázku do−
stanete v okamžiku, kdy pře−
kročíte práh velhartické Hos−
půdky na Kovárně. Stylová
hospoda dostala název od ko−
várny, která je její součástí.
Původní objekt starý přes 200
let koupil Milan Matušek, který
už více než 30 let sbírá před−
měty ze staré Šumavy. Jeho
prvním krokem byla oprava
historické kovárny.

k Šumavě dávají veřejně najevo.
Například jsou to malíři amatéři,
kteří čas od času vystavují
své obrazy v Hospůdce
na Kovárně. Právě jedna
taková vernisáž pro−
běhla v závěru
minulého měsí−
ce. Své obrazy
zde vystavoval
pan Václav Kože−
luh. A zde máme

Zastavení první
Zatímco jsme si prohlíželi obra−
zy Václava Koželuha,
venku před kovárnou
své kovářské umění
předváděla
Linda
Novotná, která se to−
muto řemeslu vy−
učila v Oselcích.
„Vždycky se mi
líbilo,
jak
z rozžhaveného
železa lze vytvořit nejrůzněj−
ší předměty. To byl asi ten
hlavní impuls, proč jsem si oblí−
bila kovářské řemeslo. Teď zrov−
na dělám srdíčka. Ve Velharti−
cích na kovárně jsem přes léto a

mava. Jejich tvůrce Václav Ko−
želuh nám prozradil, jak se
k malování dostal.
„Už od malička jsem velmi moc
tíhnul k malování, ale profesně
jsem se tomu nevěnoval. Po re−
publice jsem montoval kotle a
pece, a když jsem měl trochu
času, tak jsem něco načmáral.
Až v důchodu jsem se do malo−
vání naplno ponořil. Člověk musí
mít nějakého koníčka, jinak by
byl důchod jedna velká nuda.
Jsem velhartický rodák a velký
patriot Velhartic. Samotné okolí a
Šumava mi dává nekonečné
množství námětů,“ vyznal se ze
své lásky k malování novopeče−
ný osmdesátník Václav Koželuh.

Linda Novotná vyrábí z rozžhaveného kovu srdíčka.
„Všechno jsem zachoval v pů−
vodním stavu, včetně předváleč−
ného řemenicového bucharu,
jednoho z nejstarších na Šuma−
vě, vrtačky a bru−
sky,“ řekl nám Milan
Matušek a dodal.
„Dílnu si zájemci
mohou zdarma pro−
jít. Je to vlastně ta−
kové minimuzeum
nářadí černého ře−
mesla.
Všechno
jsem zachoval a ve−
škeré nářadí je
funkční.“
Pan Milan Matu−
šek je fandou lidí,
kteří svůj vztah
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odpověď na naši úvodní otázku,
jak spolu souvisejí kováři a malí−
ři v Hospůdce na Kovárně ve Ve−
lharticích.

Zleva: malíř Václav Koželuh s majitelem Hospůdky na Kovárně
Milanem Matuškem.
je to můj takový koní−
ček,“ svěřila se nám
Linda Novotná.

Zastavení druhé
V prostorách Hospůd−
ky na Kovárně uvidíte
mnoho obrazů, které
mají společnou témati−
ku – Velharticko a Šu−

Jestliže si naplánujete výlet do
Velhartic, kde je známý hrad,
pak neopomeňte se zastavit
v Hospůdce na Kovárně. Stylová
restaurace vám nabídne nevšed−
ní kulinářský zážitek, dále velhar−
ticko a Šumavu z malířského
štětce Václava Koželuha a pro−
hlídku kovářského minimuzea.
(re)
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mách má německý jazyk své opodstat−
nění. Proto bych volbu jazyka nechal na
žácích. Zároveň uvažujeme o možnos−
tech doplňkového studia cizích jazyků
v rámci kroužků.
n Na začátku našeho povídání jste
uvedl, že průmyslovka má menší po−
čet studentů. Předpokládám, že bude−
te chtít zvýšit zájem o maturitní studi−
um i učební obory. Víte, jak na to?
Nového ředitele Střední průmyslové jsou to například přístroje na měření Klíč k úspěchu je v tom, co nedříve
školy v Klatovech Ing. Bohumíra Ko− elektrických veličin.
oslovit základní školy, tedy mladou ge−
peckého jsme se zeptali.
n Uvažujete o širší spolupráci s ba− neraci našich potencionálních studentů
a hlavně jejich rodiče. Musí vědět, co
n Máte už nyní představu, kam bude vorskými školami obdobného typu?
V současné době se chci zaměřit na všechno jim nabízíme a jakou perspek−
směřovat průmyslovka?
Vzhledem k tomu, že máme menší po− podporu výuky německého jazyka. Na tivu mají po ukončení studia. Nezastí−
rám, že bychom rádi měli více
čet studentů, tak se spíše za−
studentů, protože kapacity ne−
měříme na to, aby získali širo−
máme zcela naplněny. To si mys−
ké spektrum základních dove−
lím, že je nyní nejpalčivější téma,
dností. V současné době nej−
protože bez dětí škola nemůže
sme schopni vyčlenit jednotli−
existovat.
vé třídy specialistů, například
na slabo či silnoproud a po−
n Nebude to tím, že se žáci zá−
dobně. Absolventi naší prů−
kladních škol bojí matematiky?
myslovky by měli mít spíše
Myslím si, že se ve společnosti
široký rozhled a základ od
zcela zbytečně vytvořil jakýsi
všeho, s čím se v praxi nebo
strašák v podobě matematiky.
na vysoké škole setkají.
Všichni se jí bojí, jako se nyní
všichni bojí koronaviru. Byl jsem
n Je výhodou, že pod prů−
vždycky trochu alergický, když
myslovku spadá i učňovská
se neustále prezentovala pouze
škola?
část pravdy a to, že bude povin−
Nesporně. Maturitní obory
ná maturita z matematiky. Spolu
s učebními mají k sobě velmi
s ní by totiž podle původního zá−
blízko. Absolventi učebních
měru byla zavedena i povinná
oborů získávají možnost roz−
šířit si vzdělání v příbuzném Zleva. Starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr a nový ře− maturita z cizího jazyka a o tom
ditel Střední průmyslové školy v Klatovech Ing. Bohu−
už nikdo nemluvil. Od tohoto mo−
maturitním oboru, což je zají−
mír Kopecký.
delu se nakonec upustilo a matu−
mavé například pro obráběče
kovů. A naopak studenti maturitních naší škole se téměř nevyučuje, lépe ře− ranti mají stále na vybranou mezi mate−
oborů mohou získat dalším studiem vý− čeno, ne na všech oborech. Pouze matikou a cizím jazykem. Veřejnost by
uční list.
obor ekonomika a podnikání má dva ja− neměla vnímat, že matematika je něja−
n Odpovídá technické vybavení prů− zyky, jinak ostatní obory pouze jeden a ký kat. Na Střední průmyslové škole
myslovky potřebám firem?
v posledních letech je to výhradně an− mají absolventi v didaktických testech
Tomuto požadavku věnujeme maximál− gličtina. Uvažuji o možnosti, aby si stu− z matematiky velmi vysokou úspěšnost
ní úsilí. Za posledních pár let jsme zís− denti v prvním ročníku sami vybrali, a výrazně převyšující republikový prů−
kali nové CNC stroje, které používáme který jazyk chtějí studovat. Vzhledem měr. Na technických školách musí být
pro výuku učebních i studijních oborů. k poloze našeho regionu a možnému matematika na nějaké úrovni, jinak ško−
(re)
Měřící techniku neustále obměňujeme, uplatnění absolventů v bavorských fir− ly tohoto typu nemají smysl.

Klatovská průmyslovka
má nového ředitele
Je jím Ing. Bohumír Kopecký, který
zvítězil v konkurzním řízení. Pro stu−
denty průmyslovky i širokou klatov−
skou veřejnost není neznámý. Ing.
Bohumír Kopecký učí technické před−
měty na Střední průmyslové škole
v Klatovech a mezi jeho zájmy patří
hudba a divadlo.
Před začátkem nového školního roku
se Ing. Bohumír Kopecký setkal se
starostou Klatov Mgr. Rudolfem Salvet−
rem.
„Klatovská průmyslovka má obrov−
skou tradici. Když se poptáme po měs−
tě, tak zjistíme, že celá řada generací
v jednotlivých rodinách získala vzdělání
na této škole,“ řekl v úvodu setkání
starosta města a dále zdůraznil její vý−
znam.
„Vzhledem k tomu, že v našem regio−
nu máme řadu menších a středních fi−
rem se strojírenským zaměřením, tak je
zde příležitost pro absolventy průmys−
lovky získat kvalitní pracovní místo. Ta−
ké pro žáky základních škol je zde šan−
ce technického vzdělání. Chci popřát
novému panu řediteli, aby navázal na to
nejlepší, co vytvořili jeho předchůdci, a
nasměroval klatovskou průmyslovku
k novým moderním trendům, které
v technických oborech dominují. Tím
se stane atraktivní střední školou i pro
žáky, kteří ukončují základní vzdělání
nejen v Klatovech, ale i v přilehlých re−
gionech. Přeji klatovské průmyslovce
co nejvíce studentů,“ vyjádřil přání
v závěru svého vystoupení starosta
Klatov Mgr. Rudolf Salvetr.
Rozhled 9/2020
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18. sezona v pěstitelské pálenici ve Starém Klíčově

Úrodu ovoce uskladněte
v tekutém stavu
Nejlepší cesta k uskladnění
ovoce vede přes pěstitelské
pálenice. Bude se vám dobře
skladovat a rozhodně se ne−
zkazí. V malém množství je te−
kuté ovoce i lékem a tou nej−
lepší prevencí proti nachlaze−
ní, má pozitivní vliv na rozšíře−
ní cév, léčí střevní potíže a spa−
luje tuky.
Pěstitelská pálenice ve Starém
Klíčově je členem Unie destilaté−
rů, která v ČR sdružuje pěstitel−
ské pálenice a malé ovocné liho−
vary. Její snahou je propagovat
poctivý přístup k řemeslu a sta−
vovskou čest. Svým členům vy−
dává Unie plaketu.
O letošní sezoně jsme si poví−
dali s majitelem Palírny ve Sta−
rém Klíčově, Vladimírem Císle−
rem.

troluje limit stanovený pro pěsti−
telské pálení.
l Zakládáte klientům kvasy?
Ano a je to až 70 % zákazníků,
kteří chtějí zkapalnit ovoce od A
až do Z. Přivezou si pouze v be−
dýnce nebo pytli zralé ovoce bez
hniloby, listí a větviček. Od nás
dostanou za 3 až 4 měsíce SMS
zprávu o výsledku a přijedou si
pro slivovici. Minimální množství
ovoce na založení kvasu je u nás
30 kg.
l Když si někdo místo ovoce
přiveze vlastní kvas?
Z jeho doma vyrobeného kvasu
mu vypálíme destilát, ale neručí−
me za jeho kvalitu. Když si při−
praví špatný kvas, nemůže oče−
kávat kvalitní pálenku. Platí
jednoduché pravidlo. Špatný
kvas = nekvalitní pálenka. Do

Pěstitelská pálenice ve Starém Klíčově má vybavení na špičkové úrovni.
l Jakou kvalitu musí mít ovo−
ce k vypálení?
Musí to být jen zralé ovoce, do
kterého se s radostí zakousne−
te. Může mít vady na vzhledu,
ale musí být bez hniloby, listí a
větviček. Hruškám je nutné pře−
dem odstranit stopky. Ještě mu−
sím připomenout jednu důleži−
tou informaci. Když k nám poje−
dete, je třeba vědět, kde jste
ovoce vypěstovali. Je to pěsti−
telské pálení a uvádí se to v žá−
dosti o pálení spolu s vašimi
osobními daty. Tuto evidenci si
odebírá celní správa, která kon−
34

1 až 2 týdnů klientovi z jeho vlas−
tního kvasu vypálíme destilát.
l Jak je organizována mani−
pulace s ovocem, které k vám
lidé přivážejí v pytlích nebo
v bednách?

pálenky 180 Kč. Když kvas dělá−
me sami, stojí litr 50 % pálenky
195 Kč. Vše záleží na velikosti za−
kázky. Pálenku bezplatně ředíme
na požadovanou lihovitost, ale
ne pod 50 %.
l Důležitá pro každého zájem−
ce je pracovní doba?
Ta zůstává stále stejná už 18 let.
Úterý, čtvrtek a sobota od 10
do 17 hodin. Musím při−
pomenout, aby lidé
nespoléhali na to, že
když přijedou už v 8
hodin ráno, že je

Zákazník si musí pytle čí bedny s
ovocem sám vyložit a dopravit je
k nám do skladu. Proto dopo−
ručuji každému na to pa−
matovat a v případě, že
to sám nezvládne, vzít
si s sebou pomoc.
Nepočítejte s tím, že
vám pytle s ovocem
budeme skládat. Na
to opravdu nemáme
pracovní síly.
l Které ovoce destilu−
jete?
Bez objednání v pracovní
době švestky, aronie a
hroznové víno. Po před−
chozí telefonické domluvě
pak jablka a hrušky. Chci
všechny zájemce upozor−
nit, že už nyní bereme re−
zervace na září a říjen. Je
dobré předem vědět, ko−
lik asi kilogramů ovoce
chcete zkapalnit a domlu−
víme si termín, v který příj−
mový den k nám ovoce
přivezete.
l Je nějaké ovoce, kte−
„Palírna ve Starém Klíčově na Domažlicku je
ré letos nedestilujete?
řádným členem Unie destilatérů. Máme pla−
Jsou to broskve. Prosím,
ketu s pořadovým číslem 2,“ sdělil nám maji−
aby zákazníci nepřidávali
tel Pěstitelské pálenice ve Starém Klíčově
broskve ani do svých Vladimír Císler.
vlastních kvasů. Když to
zjistíme, zbytečně pak dochází přednostně vezmeme. Tak to ne−
k poplatkům navíc. Broskve totiž funguje. Od 10 hodin se věnuje−
mohou zakalit zakázky i pro me zákazníkům. Zbytečně se tu
ostatní klienty a to my v žádném pak tvoří fronty. Když dokončíme
případě nemůžeme připustit. vypálení, každému posílám
Nechceme zákazníkům senzo− SMS. Moc bychom byli rádi, kdy−
ricky kazit destilát. Také kdo k by si zkapalněné ovoce vyzvedli
nám přiveze zelené švestky k vy− co nejdříve. A ještě jednu prosbu
pálení, tak ho zaručeně pošleme máme. Nevolejte nám po 18:00
hodině a v neděli.
zpátky.
Mohou s vámi komunikovat
l Kolik zaplatí zákazník za vy−
i prostřednictvím emailu?
pálení?
Cena se upravovala, protože stát Samozřejmě. V pracovní dny
po deseti letech zvedl spotřební v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od
daň na alkohol. I my jsme museli 10 do 17:00 hodin nám můžete
nepatrně navýšit cenu vzhledem volat, posílat SMS na číslo
k vyšší režii. Základní pálení 602 549 887 nebo poslat email
z kvasu o objemu 90 litrů doda− na naši adresu: palenice.cisler
ného zákazníkem stojí litr 50 % @seznam.cz. Zákazníkům od−
povíme, že jsme jejich zakázku
zapsali a přijali rezervaci. Důvod
je jediný. Palírna má nějakou ka−
pacitu a chceme všechny zá−
kazníky, kteří k nám přivezou
ovoce, uspokojit. Jsme také na
Instagramu a hlavní informace
najdou na našich webových
stránkách www.palenicecisler.cz
(re)
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Holubí pošta
Ještě před takovými padesáti lety
byste na Chodsku jen stěží hledali
selské stavení, u kterého by na dvo−
ře nestál holubník. Kolombofilie,
jak se odborně lásce k holubům ří−
ká, drží Chody nepřetržitě už více
jak tisíc let.
Holub domácí je zvíře monofyletické−
ho původu, to znamená, že původ
všech plemen holubů je odvozen od
jediného divokého předka, kterým
byl holub skalní. K domestikaci do−
šlo zhruba před 6 000 lety na úze−
mí Mezopotámie, odkud se jeho
chov později rozšířil do dalších ze−
mí. Původním využitím tohoto do−
mácího zvířete byl, a to nejen pro
Chody, extenzivní užitkový chov s
cílem produkce jatečných holou−
bat, určených k vlastní konzumaci
nebo prodeji na trzích. Výhodou je,
že ptáci hnízdí v blízkosti člověka
v holubnících. V zimě a během odcho−
vu holoubat sice musí být přikrmová−
ni, ale jinak tzv. polaří, tedy si sami
hledají potravu v polích. Pro tento způ−
sob chovu si Chodové vyšlechtili ple−
mena nenáročná, s dobrou schop−
ností letu, která si zachovala vlastnos−
ti původního holuba skalního. Příkla−
dem takového plemene může být tr−
hanovský bublák. Nadívaná pečená
holoubata dodnes patří ke klenotům
chodského jídelníčku. Postupně ale
začali mít Chodové na svoje holuby
také nároky estetické, a to nejen co do
celkového vzhledu, ale i akrobacie le−
tu. To vedlo k vyšlechtění dalších
chodských plemen, jako například
mrákovský mondén nebo postřekov−
ský rejdič.
Chodové už ve starověku došli k po−
znání, že některá plemena holubů mají
Rozhled 9/2020

tak skvělé letové schopnosti, smysl
pro orientaci a jsou věrná domovské−
mu holubníku, že je lze využívat jako
poslíčky. Jejich holubi měli sice po−
měrně krátký dolet, zato však vynikali
v přesnosti a rychlosti doručení. Ide−
álně se proto hodili k předávání zpráv
mezi jednotlivými chodskými vesnice−
mi, což se potvrdilo při slavné chod−
ské rebelii na konci 17. století. Během

ní sehráli holubi klíčovou roli v důmy−
slném systému včasného varování,
například před panským drábem Řim−
sou, mířícím s jeho nechvalně proslu−
lou lískovkou k některé z rebelujících
vsí. Hejtman Hora z Kocelovic, velící
oddílu šesti císařských husarů povo−
laných k potlačení vzpoury, později ve
svých pamětech zmiňuje, jak byl ne−
mile překvapen na tu dobu nezvykle
čilou komunikací mezi vzbouřenci,
umožňující jim neustále koordinovat
své odvetné bojové operace a blesko−
vě vyhledávat nepřítelem neobsazené
únikové trasy. Tenkrát prý vůbec netu−
šil, že se tak dělo právě díky holubům.
Jednou z mála slabin chodských holu−
bů byla poměrně nízká nosnost, takže
přenášené depeše musely být krátké a
stručné. To by příliš nevadilo, protože
se v té době na Chodsku vyskytovala
jen malá hrstka gramotných, kteří byli

schopni napsat delší než jednoslabič−
ný text. Navíc se situace rapidně zlep−
šila, když olověné tabulky nahradil
o poznání lehčí pergamen. Chody však
trápil jiný problém, se kterým se potý−
kají zpravodajské služby po celém
světě i v současnosti. Neustále se totiž
obávali, že některá z jejich tajných
zpráv skončí v nepovolaných rukách a
kurýr na talíři nepřítele.
Zásadní zlom ve šlechtění chodského
poštovního holuba nastal v roce
1847. Toho roku byl totiž majitel kou−
teckého panství hrabě Franz Seraph
von Stadion−Warthausen jmeno−
ván haličským místodržícím. Jeho
první myšlenkou v nové funkci by−
lo zřízení poštovního spojení mezi
Koutem na Šumavě a Lvovem ve
Východní Galicii. K tomuto účelu
hodlal využít chodských poš−
tovních holubů. Důkladně promyš−
lenou plemenitbou se mu jejich
denní dolet podařilo zvýšit až na
neuvěřitelných tisíc kilometrů. Dal−
ší poštovní destinací se měla stát Ví−
deň. Z tohoto záměru však sešlo pro
nezájem korespondentů. Kromě hra−
běte si na Chodsku s Vídní dopisoval
už jen domažlický ponocný Vavřinec
Podestát, řečený Vávra, jehož dcera
Dorota sloužila v Schönbrunnu jako
komorná. Pravidelně mu jednou za

rok podávala písemnou zprávu o své
opětovné graviditě. Svoje dopisy si
nechával Podestát číst i psát měst−
ským písařem Joklem, který byl znám
jako vášnivý roznašeč drbů. Ponocný
Podestát proto doufal, že získá na
vážnosti, když veřejnost bude žít v do−
mnění, že otci jeho vnoučat, i když jen
nelegitimními, jsou vysoce postavené
osoby habsburského dvora.
Bohužel, sláva chodského poštovního
holuba neměla dlouhého trvání. Ně−
kteří jedinci se na svých služebních
cestách nakazili ptačí chřipkou, kterou
zavlekli do svých mateřských holubní−
ků, a nastalá epidemie zdecimovala
většinu původních chodských ple−
men, z čehož se poštovní holubářství
na Chodsku vzpamatovává dodnes.
Určitým zadostiučiněním pro Chody
se stalo využití jejich znalostí a zkuše−
ností s poštovními holuby pařížským
magistrátem při obléhání Paříže za
francouzsko−německé války v roce
1870. Poštovní ředitel Rampont tehdy
v zimě toho roku svěřil holubům více
jak milion dopisů úředních i soukro−
mých, a to včetně milostných. Vážná
konkurence holubí poště se zrodila
v roce 1896, kdy italský fyzik Gugliel−
mo Marconi vynalezl bezdrátovou
telegrafii. To už je ale jiný příběh.
Vladimír Strnad, Dubová Lhota 2020

POZNÁMKA REDAKCE: Není bez zajímavosti, že jedním z nejslavnějších
chodských holubářů byl Bartoloměj Bauer z Chodova u Trhanova, dědeček
Trhanovského rodáka, profesora MUDr. Josefa Thomayera. Slavný zakladatel
české lékařské vědy, jedinečný internista a pedagog, student klatovského
gymnázia, po kterém je pojmenována Fakultní Thomayerova nemocnice
v Praze 4, byl také vynikající spisovatel. Právě o lásce k holubářství a znalos−
tech o českém staváku získaných od svého dědečka napsal v roce 1874 větší
článek do buditelského týdeníku Lumír a o chodském holubářství se zmiňuje
i v dalších svých vzpomínkových knihách. Poštovní holubi se na Chodsku jis−
tě chovali a využívali, ale pro zanícené holubáře, kteří by chtěli po dalších fak−
tech uvedených v článku pátrat, máme jednu radu: Pamatujte, že fantazie a
humor je kořením života.
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Manažerka kontaktních sítí Bavorsko−Čechy Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz, MBA říká:

Česko−bavorská hospodářská
spolupráce je bez omezení

a navíc obchodní zvyklosti obou zemí jsou velice podobné
n Od roku 2016 jste manažerkou

rem v našem příhraničním regionu. Česká republika je členem Evropské
kontaktních sítí pro Bavorsko a ČR Vím, která firma co nabízí a co hledá a unie a až na několik výjimek je obecně
u Evropského regionu Dunaj−Vltava mohu tak pomoci při hledání správné− česko−bavorská hospodářská spolu−
zodpovědná za kooperaci bavorských ho obchodního partnera. Nově vzniklé práce možná bez omezení. Navíc jsou
a českých firem. V jakých oblastech obchodní vztahy si pak následně zpra− obchodní zvyklosti obou zemí velice
podobné.
vidla řídí společnosti samy.
můžete podnikům pomoci?
Podporuji dolnobavorské a české spo− n Co je nutné zohlednit u přeshra− n Díky koronaviru byly hranice mezi
lečnosti při navazování nových přesh− ničních kooperací? Kde se v praxi Bavorskem a ČR delší dobu uzavřeny,
raničních obchodních vztahů. Mohou často chybuje?
což způsobilo řadu ekonomických
se na mne obrátit firmy všech odvětví, Dle mého názoru je největší chybou to, překážek a problémů. Co byly největ−
pokud hledají nové doda−
ší problémy a jak jste
vatele, obchodní partnery
mohla firmy podpořit?
a zákazníky v sousední
Co se týče česko−bavor−
zemi, popř. pokud si
ských hospodářských
chtějí přeshraničně vy−
vztahů, mohly firmy po−
měnit zkušenosti a infor−
většinou dále fungovat.
mace k určitému tématu.
V některých případech to
Zaměřuji se především
mělo dokonce pozitivní
na malé a střední podni−
efekt, neboť některé spo−
ky, nicméně jsem již i pro
lečnosti měly důležité do−
řadu velkých firem zpro−
davatele v Číně nebo v Itá−
středkovala nové koope−
lii a díky obtížné situaci
race.
nemohla řada firem dále
K další mé činnosti patří
dodávat, popř. ne v obvy−
podpora technologického
klých časových interva−
transferu mezi Českou
lech. Z tohoto důvodu hle−
republikou a Dolním Ba−
daly firmy alternativní ře−
vorskem a vytváření
šení v geografické blíz−
přeshraničních sítí a roz−
kosti, což vedlo k novým
šiřování stávajících.
bavorsko−českým ob−
Krom toho zpracovávám
chodním vztahům.
nejrůznější rešerše pro
Obtížná situace ale vznikla
české firmy, univerzity,
u bavorských firem a če−
výzkumná zařízení a další
ských zaměstnanců, kteří
organizace v Dolním Ba−
prakticky z jednoho dne
vorsku a obráceně pro
na druhý nemohli překro−
dolnobavorské instituce
čit hranice. Německým
v ČR.
firmám chyběli zaměs−
Podstatnou část mého
tnanci a čeští zaměs−
působení tvoří organiza− Manažerka kontaktních sítí Bavorsko−Čechy Ing. et Ing. tnanci museli často
ce bavorsko českých fi− Jaroslava Pongratz, MBA.
zůstat delší dobu v Ba−
remních akcí s cílem nabídnout spo− že některé společnosti z Dolního Ba− vorsku a po návratu být v karanténě,
lečnostem přeshraniční platformu, díky vorska neuvažují o hledání obchodních což způsobovalo velké problémy.
níž mohou osobně navázat nové kon− partnerů v České republice především V obtížné situaci byli i bavorští za−
takty. K mým nejdůležitějším akcím, kvůli jazykové bariéře a nezřídka to platí městnanci, kteří nemohli na svá pra−
které organizuji společně s Niederbay− i naopak. Co se týče německých spo− coviště do českých poboček.
ern−Forum, patří Bavorsko−český den lečností, prvotní záměr je často také Během této doby jsem pomohla řa−
pro firmy a Bavorsko−česká burza fi− získání nových zaměstnanců.
dě firem při vyžádání nejrůznějších
rem. Veškeré mé činnosti jsou pro Další problém shledávám u prvního informací a speciálních povolení a
všechny firmy zdarma.
kontaktu, při kterém je komunikováno poskytla překladatelskou a tlumoč−
v anglickém jazyce. Angličtina je sice nickou pomoc. Velmi komplikované
n Jak pomáháte kooperujícím fir−
v obou zemích velice rozšířená, ni− bylo to, že se nařízení a opatření tý−
mám?
Společnostem zprostředkovávám pře− cméně častokrát vzniknou intenzivněj− kající se přeshraničního styku, zej−
vážně prvotní kontakt. V současné do− ší kooperace, pokud je komunikováno ména na české straně, velice často
bě již disponuji velkou sítí kontaktů a přímo v německém, popř. českém ja− měnila.
dokáži velmi dobře posoudit potřeby fi− zyce.
n Kvůli koronaviru se nemohl ko−
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nat oblíbený Bavorsko−český den pro
firmy. Mohla jste i tak firmám, které
plánovaly účast, pomoci?
Bohužel jsem musela letošní Bavor−
sko−český den pro firmy v březnu, na
který bylo přihlášeno přes 500 účastní−
ků a 150 výstavců a který sliboval
spoustu nových přeshraničních ob−
chodních vztahů a kooperací, týden
před konáním odříct. Následně jsem
ale všem přihlášeným firmám, které
měly zájem, zprostředkovala nové kon−
takty a zabývala se jejich konkrétní zá−
ležitostí.
n Je na příští rok plánován další den
pro firmy a je již známo nové datum
konání?
Pokud to bude s ohledem na koronavi−
rus možné, bude se příští Bavorsko−
český den pro firmy konat 20. dubna
2021 v Deggendorfu.
Aktuálně mohu organizovat pouze onli−
ne akce. 23. září se bude konat bavor−
sko−český online workshop, který je
opět zdarma a na který je možné se
přihlásit telefonicky nebo emailem pří−
mo u mne.
n Jaká je vaše osobní rada pro pod−
niky, které by chtěly přeshraničně pů−
sobit?
V každém případě nemít strach koope−
rovat s firmami ze sousední země.
Zainteresované společnosti se na mne
mohou kdykoliv obrátit a společně na−
lezneme nejlepší možnost pro každou
firmu.
(pi)
Kontaktní údaje:
Ing. et Ing. Jaroslava Pongratz, MBA
Manažerka kontaktních sítí
Bavorsko−Čechy
Evropský region Dunaj−Vltava
Mobil: +49−170−8118194
Email: j.pongratz@euregio−bayern.de

Jaroslava Pongratz
Netzwerkmanagerin Bayern−Böhmen,
Europaregion Donau−Moldau
Kolpingstrasse 1, 94078 Freyung
Tel. +49 (0)170 8118194
E−Mail: j.pongratz@euregio−bayern.de
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Bludný kámen Šumavous
U Pohádkové chalupy v Mlá− hodnutých a tápajících, jak si je
zovech u Kolince bude v ne− co nejlépe užít. Třeba právě
děli 4. října slavnostně uložen u Šumavouse naleznou inspira−
bludný kámen Šumavous. Sta− ci, která je nabije energií a zač−
ne se dalším významným a nou hledat další a další turistic−
přitažlivým bo−
dem pohádkové−
ho areálu.
Je opakem blud−
ných
kořenů,
o kterých již pras−
taré pověsti rozší−
řené lidovým vy−
právěním tvrdily,
že pokud na ně
někdo
cestou,
zejména v lese,
šlápne nebo je
překročí, dozajis−
ta
zabloudí.
U bludného ka−
menu Šumavou−
se se to ale niko−
Bludný kámen Šumavous v Mlázovech
mu nestane. Bu−
de pevným bo−
dem, u kterého bludné cesty ne− ké cíle, což jim nesporně dá jis−
totu stále nových zážitků.
začínají, ale končí.
Může pomoci lidem hledajícím
smysluplné využití víkendů či Bludný kámen
dnů dovolené a dosud neroz− A co se týká obecně bludných

balvanů. Nebloudí se od nich,
ale k nim a případně poté za po−
znáním k dalším. Dorazí−li k nim
člověk dosud nerozhodnutý
o správné cestě, nebo ještě po−
chybující a zcela ne−
rozhodnutý o její vol−
bě, třebaže jistou
touhu po ní měl a má,
ale dosud se na ni
obával vydat, ať už
z nedostatku odvahy
anebo třeba z ohle−
duplnosti na cokoli,
může u nich získat
jistotu. Kámen je pev−
ná hmota. Lze se
o něj opřít a učinit si
z něj pevný bod,
z kterého, či od které−
ho lze pohnout ne si−
ce vesmírem či Zemí,
ale svým životem.
Člověk se u něj může

zamyslet, uspořádat si své myš−
lenky, upevnit se v rozhodnutí a
pochopit, že jeho život je přede−
vším jeho. Chce−li být věčným
turistou – cestovatelem, zdánli−
vě zbloudilým od pochybných
výhod konzumní společnosti,
proč by se neměl stát věčným
bloudem, turistou – cestovate−
lem za poznáním, zbloudilým
k spokojenému, šťastnému živo−
tu.
O bludný balvan se můžete
opřít dlaní a buď si své rozhod−
nutí být věčným cestovatelem
ponechat mlčky sám pro sebe,
anebo nahlas říct: Chci vykročit
na cestu a k tomu mi dopomá−
hej Bůh (prosil bych s velkým
B), anebo Aláh, Budha, Prozře−
telnost, Perun, či cokoliv, v co
věříte. Tohle není žádné multi−
kulti, ale opravdová sounáleži−
tost myšlenkově spřízněných li−
dí. Bludný balvan – kámen na ni−
koho samovolně žádnou energii
nevypustí, ale může ji probudit
v člověku samém.
Hynek Klimek

Poděkování
Touto cestou děkujeme MUDr. Stanislavu Královi, pracovnicím pečovatelské
služby pod vedením p. Nováčkové a sestřičkám ze společnosti ADVANTIS
MEDICAL za příkladný a lidský přístup při péči o našeho manžela a tatínka,

pana Františka Černého z Lub.
Děkuje rodina.
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Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková odpovídá na otázku:

Co nového čeká na žáky
SOU Domažlice ?
Na Střední odborné učiliště
Domažlice nastupuje do 1.
ročníků téměř 200 žáků. Kapa−
citu tříd jsme naplnili téměř
u všech oborů, které vyučuje−
me. Ze strojírenských to jsou:
čtyřletý mechanik seřizovač, tří−
leté obory obráběč kovů se za−
měřením na obsluhu CNC obrá−
běcích strojů, strojní mechanik
se dvěma zaměřeními – nástro−
jař a na obsluhu lisů pro vstřiko−
vání plastů a truhlář. Zcela napl−
něné máme rovněž službové
obory kuchař – číšník a kadeř−
ník. Tyto obory vyučujeme v Do−
mažlicích.
Ze tříletých oborů vyučovaných
ve Stodě máme plně obsazené−
ho kadeřníka, elektromechanika
pro zařízení a přístroje v zaměře−
ní na robotizaci, automatizaci a
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zabezpečovací techniku a dvou−
leté nástavbové studium podni−
kání. I pro tento nový školní rok
se nám podařilo vytvořit a
naplnit u obráběče kovů
zaměření obsluhy CNC
obráběcích strojů.

dou se jím prokazovat u za−
městnavatelů.
Po delší době se projevil velký

Strojařina má zelenou
Jsme jedinou školou
v Plzeňském kraji a jed−
nou z mála v České re−
publice, která připravuje
žáky oboru obráběč ko−
vů na obsluhu CNC ob−
ráběcích strojů. Proto
jsme žáky 1. ročníku při−
jali do tohoto oboru a
zaměření. Důležité je to
pro absolventy, kteří bu−
dou mít toto zaměření
na výučním listě a bu−

zájem o obor truhlář a naopak
menší o strojního mechanika.
Pro nový školní rok 2020/2021
jsme přijali žáky do čtyřletého
oboru mechanik seřizovač
v novém zaměření ve spolu−
práci s firmou Gerresheimer
Horšovský Týn a to technolo−
gie zpracování plastů. Tito žá−
ci budou finančně podporová−
ni firmou formou stipendia a
po maturitní zkoušce mohou
nastoupit do firmy do pozice
technologa, procesního inže−
nýra a dalších.

Spolupráce s Bavorskem

Ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě
Mgr. Zdeňka Buršíková.

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 komory
v Regensburgu připraven pro−
jekt Přeshraničního vzdělávání
hlavně pro žáky čtyřletého
oboru mechanik seřizovač a je
plánován až na 2. pololetí. Pro
žáky je připraven program 4
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4 intenzivních kurzů německé−
ho jazyka, odborné němčiny a
odborných dovedností. Všech−
ny nabízené programy mají ga−
rantovanou kvalitu a jsou zakon−
čeny certifikátem, který absol−
ventům umožňuje absolvovat
v Německu učňovské vzdělání
ve zkrácené podobě – za před−
pokladu, že žáci prokážou
uspokojivou znalost německého
jazyka. Nabídka přeshraniční−
ho vzdělávání na SOU Domaž−
lice představuje pilotní projekt
intenzivní kooperace sousedí−
cích evropských států na poli
odborného školství a nemá co
do rozsahu a kvality obdoby
na jiných školách. V červenci
2020 jsme předali 6 žákům
Certifikáty IHK Regensburg
společně s maturitním vysvěd−
čením.

Podporujeme soutěživost
Žáci oboru kuchař−číšník porov−
nají své zkušenosti, dovednosti
a pracovní návyky na dvou sou−
těžích, které pro ně pořádáme, a
to v nadregionální soutěži ve
stolničení a v krajské soutěži
s názvem Hrnečku vař! Tyto
soutěže jsou plánované na 2.
Rozhled 9/2020

pololetí. Pro žáky oboru kadeř−
ník z Domažlic i ze Stoda a žá−
kyně oboru kosmetické služby a
vizážisty připravujeme 9. pro−
since 2020 soutěž s názvem
Beaty Cup Domažlice, což je
mistrovství ČR a postupová
soutěž Open International
Championship of Europe
Crown of Creativity. Tématem
letošního ročníku je extrava−
gantní krása živých panenek.
Strojaři se již v průběhu měsíce
září, tedy ihned po zahájení
školního roku, začnou připravo−
vat na soutěže odborných dove−
dností, které budou probíhat on−
line, například soutěž partner−
ských škol firmy Siemens s ná−
zvem Siemens Cup 2020. Pro
žáky oboru strojní mechanik
budeme ve 2. pololetí pořádat
jak krajské, tak i republikové
kolo soutěže Kovo Junior
2020 a pro žáky oboru truhlář
nadregionální kolo soutěže
Mistrovství oboru truhlář (pro
Plzeňský a Karlovarský kraj).
Uvidíme, jak se bude vyvíjet situ−
ace ohledně bezpečnostních
opatření Covid 19 a bezpro−
středně na to budeme reagovat.

Významné pro nás je, aby si žá−
ci v jednotlivých oborech vzdě−
lání doplnili znalosti, dovednosti
a pracovní návyky, naučili se ně−
co navíc, nad rámec běžné vý−
uky a porovnali si svoji odbor−
nost s žáky ostatních škol, a to
nejen v Plzeňském kraji, ale
i v celé republice.

Plzeňská 29. Tato budova od−
borného výcviku oboru kadeř−
ník prošla komplexní vnitřní
rekonstrukcí. Do některých
místností bylo pořízeno nové
vybavení, kadeřnickou obslu−
hu pro pány ve stylu Barber
Shop vyrobili žáci oboru truh−
lář v Domažlicích.

Den otevřených dveří
v Domažlicích a Stodě

Ředitelka SOU v Domažlicích
a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková

Moderně vybavené učebny a
odborný výcvik ve všech obo−
rech vzdělání, příjemné prostře−
dí a nové technologie si můžete
prohlédnout, vyzkoušet a se−
známit se na dnech otevře−
ných dveří, které pořádáme
v pondělí 16. listopadu a ve
středu 2. prosince 2020 v Do−
mažlicích, v pondělí 16. listo−
padu 2020 a ve čtvrtek 14. led−
na 2021 ve Stodě.
V pondělí 16. listopadu 2020
bude den otevřených dveří
spojený s oslavami 140 let od−
borného vzdělávání na Do−
mažlicku.
V úterý 29. září 2020 se usku−
teční slavnostní otevření nově
rekonstruovaného kadeřnic−
kého salonu ve Stodě, v ulici
39

Pozvání na výstavu svatebních oznámení do Žinkov

Budeme se brát
Výstavu svatebních oznámení ze sbí−
rek Mgr. Dany Krýslové z Černic u Plz−
ně můžete vidět v Žinkovech v Klubu
svatého Václava ve dnech 26.–28.9.
v době konání žinkovské pouti. Po
úspěšné první výstavě, kterou uspo−
řádala letos v březnu v Letinech, se
rozhodla ukázat návštěvníkům další
část ze své bohaté sbírky. Už samotný
název výstavní expozice „Budeme se
brát – pohádka končí, život začíná“
vrátí každého návštěvníka do jedineč−
ného slavnostního okamžiku, kdy
slůvkem ANO se rozhodl jít cestou ži−
votem se svým milovaným partne−
rem, partnerkou.
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Autorky výstavy Mgr. Dany Krýslové
jsme se zeptali.
Kdy se z vás stala sběratelka svateb−
ních oznámení?
Může za to auto Volha. Bydleli jsme
v Březí u Žinkov a naši si tenkrát v roce
1959 koupili první a vlastně i poslední
auto značky Volha. Dnes už je to histo−
rický veterán. V těch 60. letech minulé−
ho století chodili za tatínkem lidé, zda
by jim jezdil na svatbě.
Tato tradice nezanikla ani dnes. Ne−
věsta se chce vézt v limuzíně.
A právě v té době byla Volha takovou li−
muzínou. Když tatínek přijel ze svatby
domů, tak si vždycky přinesl i svatební

táhne koňské čtyřspřežení, pak to byla
oznámení s fotografiemi a dnes se čas−
to mění kromě grafického zpracování
i jejich forma. Například dítě oznamuje,
že jeho rodiče se budou brát. Velkou po−
zornost vzbuzuje oznámení, na kterém
jsou budoucí manželé vyfoceni nazí,
ovšem zezadu. Na výstavě návštěvníci
rovněž uvidí vietnamská svatební ozná−
mení, která se vyznačují barevností,
převládá červená a jsou zlacená, dále
rakouská, německá, ukrajinská.
Snažíte se, aby svatební oznámení se
vztahovala také k místu výstavy, tedy
k městysu Žinkovy a okolí?
Samozřejmě. V Letinech jsem zažila
mnoho krásných okamžiků, kdy náv−
štěvníci viděli oznámení svých rodičů,

oznámení novomanželů. A tam to
všechno začalo. Už jako školačka jsem
je začala sbírat a tato vášeň mi zůstala
dodnes.
Kolik máte svatebních oznámení?
Blížím se k číslu 5000 a na výstavě
v Žinkovech jich představím kolem tisí−
ce.
Máte nějaká velmi zajímavá svatební
oznámení?
Je jich spousta. Tak například zajímavé
je novináře a spisovatele s všestranný−
mi zájmy, plzeňského rodáka Karla
Šlajse, který vystupoval pod umělec−
kým jménem Karel Koval a byl přítelem
malíře Josefa Lady. Stojí za
připomenutí, že Karel Šlajs
byl jedním ze zakladatelů Di−
vadla Spejbla a Hurvínka a ta−
ké stál u zrodu jejich jmen.
Dále mám oznámení populár−
ní herečky Simony Stašové,
když si brala Itala Eusebia
Ciccotiho. K tomu jsem se
dostala zajímavým způso−
bem. Můj známý bydlel na vy−
sokoškolské koleji v Praze
s tímto Italem, který se mu
chlubil, že chodí s dcerou ně−
jaké velmi známé herečky,
což byla Jiřina Bohdalová. Autorka výstavy Mgr. Dana Krýslová s Petrem
Návštěvníci uvidí svatební Jančaříkem, který výstavu svatebních oznáme−
oznámení dalších známých ní v Letinech moderoval.
osobností, jako například herečky Kris− prarodičů, známých a podobně. Věřím,
týny Hrušínské (dcera herců Jana Hru− že podobná atmosféra bude i v Žinko−
šínského a Miluše Šplechtové), hereč− vech. Uvidí zde například svatební
ky Kamily Kikinčukové (dcery herců oznámení Šárky Robinson Pomahačo−
Pavla Kikinčuka a Jindřišky Kikinčuko− vé, která je naše přední degustátorka
vé), hudebníků Karla Vágnera, Oldy Ří− čokolády. Pochází ze Žinkov a její man−
hy z Katapultu, sportovce triatlonisty a žel zastupuje americkou společnost,
olympionika Přemysla Švarce, automo− která vlastní zámek v Žinkovech.
bilového závodníka Václava Pecha, ba− Co nejsrdečněji zvu všechny na výsta−
letního mistra Martina Šintáka nebo bý− vu svatebních oznámení do Žinkov.
valého předsedy, dnes soudce Nejvyš− Vstup je dobrovolný a výtěžek z výsta−
šího správního soudu ČR se sídlem vy bude předán Základní škole v Žin−
kovech. Výtěžek z výstavy, která pro−
v Brně, JUDr. Josefa Baxy.
Jaká svatební oznámení se nejčastěji běhla v Letinech, byl využit pro osaze−
ní třetího chybějícího zvonu do zvoni−
objevují?
Dlouhou dobu vévodila taková ta klasic− ce kostela sv. Prokopa a pro ZŚ a MŠ
(re)
ká s motivem královského kočáru, který v Letinech.
Rozhled 9/2020

Celoživotní vzdělávání v SOŠ a SOU Sušice
V SOŠ a SOU Sušice realizují kromě
výuky vlastních žáků i celoživotní
vzdělávání různých věkových skupin.
V rámci projektu iROP s názvem „Re−
konstrukce části školy na centrum

pro žáky mateřských škol, další pro žá−
ky základních škol a poslední bude
sloužit pro dospělé uchazeče v rámci
celoživotního vzdělávání jako poslu−
chárna, která je vybavena velmi mo−

celoživotního vzdělávání“ vznikly no−
vě zrekonstruované a nově vybavené
učebny pro výuku technického vzdě−
lávání pro všechny učební kategorie
zájemců.
Jedna učebna je speciálně vybavená

derní 3D technikou. Celá akce byla do−
tována z prostředků EU částkou přesa−
hující 5 miliónu korun. Předpokládáme,
že s novým školním rokem bude zahá−
jena výuka ve škole v Poštovní ulici,
(kde jsou tyto učebny umístěny)

v rámci celoživotního
vzdělávání pro zájemce
různých věkových sku−
pin. Vše má za cíl podpo−
řit vzdělávání lidí a přispět
k rozšíření zájmu o tech−
nické obory od těch nej−
menších dětí. Věříme, že
to přispěje k nárůstu ža−
datelů a následně absol−
ventů technických oborů,
kterých je stále nedosta−
tek na trhu práce.
(pi)

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004930
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„Tůně jsou takové ekologické tři v jednom“,
říká radní Plzeňského kraje Radka Trylčová
Bez čisté a dostupné vody v krajině i v našich domovech se nedá žít. Bez vody by nebyla bytová výstavba, příroda,
fauna ani krajina jako celek. To vše si vedení Plzeňského kraje jasně uvědomuje a věnuje této problematice značnou
pozornost. „Mou prioritou je zdravý kraj – tj. kraj pro spokojený život občanů,“ říká radní kraje Radka Trylčová (ODS).
ni letošní léto se neobe−
Přírodní
šlo bez velmi parných
termoregulace
dnů, i když na ně došlo ne−
tradičně až v půlce srpna.
Podle Radky Trylčové
Právě v podobných parných
letos peníze z tohoto
dnech se významně projeví
programu jdou hlavně
pozitivní působení mokřadů
na tvorbu nebo opravu
a různých tůní, které,
stávajících nebo za −
pokud v krajině ne−
niklých malých vod−
chybí, dokážou pů−
ních nádrží. „Ty ná−
sobením v nich
drže se musí na−
obsažených zele −
cházet v přírod−
ných rostlin ochla−
ních nebo v pří −
zovat ovzduší ko−
rodě blízkých lo−
lem nich a ome−
kalitách a nesmí
zovat negativní
výměrou překročit
dopady veder. „To
půl hektaru. Zároveň
ale samozřejmě
platí, že se musí jed−
není zdaleka je−
nat o vodní nádrže,
Radka Trylčová,
diný důvod, proč
v nichž není rybí ob−
radní Plzeňského kraje.
krajina kolem
sádka a ani se v nich
nás potřebuje nejrůznější krajinné nechová vodní drůbež,“ upřesnila
prvky, které „umí“ zadržovat vo− Radka Trylčová, která má tento
du,“ vysvětluje radní Plzeňského program podpory ve vedení kraje
kraje pro životní prostředí a ze − na starosti.
mědělství Radka Trylčová (ODS)
Tyto nově vybudované nebo
a dodává: „Plzeňský kraj dlouhodo− opravené vodní nádrže podle kraj−
bě podporuje budování a obnovu ské radní pomohou dočasně zadr−
tako vých prvků v krajině a po − žovat vodu v krajině. „Jejich nejdů−
kračuje v tom i letos. Je to součást ležitější funkcí je zpomalovat odtok
naší snahy reálně čelit tomu, srážkových vod. Doplní v tomto
že z území našeho výše ležícího ohledu další krajinné prvky, jako
kraje vzhledem k absenci retence jsou přirozené vodní toky, ale také
odtéká zbytečně velké množství říční nivy, různě tůně, prameniště,
vody. Vytvořili jsme pro tento účel rašeliniště, mokřady, podmáčené
na kraji speciální podpůrný pro− smrčiny či rybníky a jejich po −
gram s názvem Retence vody .“
břežní pásma,“ upřesnila krajská

A

radní a dodala, že právě zmíněné
součásti krajiny hrají důležitou roli
při letních vedrech: „Ochladí okolí,
načež se ochlazená voda opět
sráží a teplo krajině zase vrací.
Proto například poblíž mokřadů
vídáme navečer nebo po ránu mlhy.
Tyhle prvky totiž působí jako při−
rozená přírodní termoregulace,
takže krajina s dostatkem vody
netrpí tolik teplotními extrémy“.

Mokřady zmírní
bleskové povodně
To ale zdaleka není jediná výhoda,
proč stojí za to podporovat udržení
podobných součástí krajiny. Podle
Radky Trylčové totiž slouží také
jako prevence povodní. „Dost mě
štvalo, když u nás byly pár týdnů
nadprůměrné srážky, a různí ro −
zumbradové už začali říkat, že boj

povodní a omezují povodňové ško−
dy. Takže, i když hodně prší, potře−
bujeme zadržovat vodu v krajině
nebo na to hodně doplatíme,“
odmítla častý omyl o tom, že boj
proti suchu už vlastně zase není
problém Radka Trylčová.

Ráj pro obojživelníky
Podle krajské radní má navíc budo−
vání malých vodních ploch ještě
jednu nezanedbatelnou roli. „Podpo−
rujeme jím pestrost života v přírodě,
protože vodní nádrže pomáhají roz−
množování obojživelníků a celého
spektra dalších organismů úzce
vázaných na mokřadní ekosystémy.
Obojživelníci potřebují mělké tůně
bez průtoku, a naopak s mírným
sklonem břehů a hloubkou ideálně
od 40 do 50 centimetrů, které jsou
trvale udržované a bez ryb,“ říká

Radka Trylčová s Pavlem Moulisem v Záchranné stanici živočichů
v Rokycanech.

proti suchu není žádný reálný
problém a peníze vynaložené na
zadržování vody jsou skoro vy −
hozené oknem. Jenže právě v ob−
dobí velkých srážek zadržují na −
příklad mokřady velké množství
vody, což má zásadní vliv na
zmírnění následků přívalových deš−
ťů. Mokřady tím zmírňují průběh
42

Radka Trylčová a shrnuje: „A právě
i takové vodní plochy mohou být
výsledkem našeho podpůrného pro−
gramu, takže občas říkám, že každá
vybudovaná nebo obnovená tůň
je vlastně takové ekologické tři
v jednom: termoregulace, ochrana
před povodní i malý ráj pro oboj−
živelníky“.
Rozhled 9/2020
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„Prudký nárůst studentů očekáváme v letech 2023−2025,
těší nás i zájem žáků o technické a zemědělské obory,“
říká náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová
Kvalita vzdělávání od nejnižšího
základního stupně až po nejvyšší
vysokoškolský je jednou z důle−
žitých priorit Plzeňského kraje.
Právě tuto oblast má na starosti
Mgr. Ivana Bartošová (Koalice
pro Plzeňský kraj), náměstkyně
hejtmana pro oblast školství
a cestovního ruchu. Málokdo si
však uvědomuje, že do této sféry
spadá i zájmová a volnočasová
činnost dětí. Není proto divu, že
na sklonku prázdnin začínáme
právě touto otázkou.
w Nový školní rok je před námi,
dělo se něco zajímavého i v období
prázdnin?
Střediska volného času Plzeň −
ského kraje již tradičně organizova−
la široké spektrum tematicky za−
měřených letních táborů pro děti.
V rámci projektu Podpora odbor −
ného vzdělávání v Plzeňském kraji
proběhly zdarma příměstské letní
kempy v Plzni, Klatovech a Do −
mažlicích. Poprvé se uskutečnilo
Letní setkání s pedagogy v Daro−
vanském dvoře zaměřené na cíle
a priority v oblasti společného
vzdělávání, sebepoznání a rozvoj
komunikativních dovedností. Tato
akce byla součástí projektu Kraj−
ský akční plán rozvoje vzdělávání
Plzeňského kraje a byla pedagogy
nadšeně přijata.
w Druhé pololetí minulého školního
roku bylo ovlivněno nouzovým sta−
vem a opatřeními vlády v sou−
vislosti s epidemií koronaviru, jak
jsou školy v novém školním roce
připraveny na podobnou situaci?

Mgr. Ivana Bartošová

Střední školy mají zpracované kri−
zové plány a jsou připraveny pružně
reagovat na vzniklé situace. Při pří−
padných opatřeních ve vzdělávání se

běžně jsou nakupovány bezkontaktní
dávkovače. V největších středních
školách zřizovaných Plzeňským
krajem byla provedena preventivní
aplikace dlouhodobé antivirové a anti−
bakteriální ochrany povrchů formou
NANO nástřiků. Školy nastaví své
režimy tak, aby byla zajištěna ochra−
na zdraví žáků a jsou připraveny reali−
zovat distanční formy vzdělávání.
w Jaký byl letos zájem žáků o stu−
dium na středních školách, kterých
je Plzeňský kraj zřizovatelem?
Plzeňský kraj dlouhodobě sle −
duje demografický vývoj počtu
narozených dětí v kraji a v součas−
né době počet žáků nově nastupu−
jících do středních škol mírně stou−
pá. Nejvyšší počet a prudký ná−

Ze soutěže ve vazbě a aranžování květin „Netradiční karafiát“ určené
žákům odborných škol a učilišť z celé republiky a pořádané
Odbornou školou výroby a služeb v Plzni zřizovanou Plzeňským krajem.

budou řídit pokyny ministerstva škol−
ství a zřizovatele. Všechny školy mají
zásoby desinfekčních přípravků, prů−

růst uchazečů však očekáváme
v letech 2023−2025. Pro školní rok
2020/21 bylo ve středních školách

Co všechno jste (ne)věděli o Ivaně Bartošové
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Na mateřské dovolené, kterou
jako matka tří dětí měla dlouhou, dál−
kově studovala učitelství českého
jazyka a dějepisu. V roce 2000 zača−
la pracovat jako školní inspektorka.
„Nyní jsem měla možnost čtyři ro−
ky ovlivňovat školství z role zřizova−
tele, kterým je Plzeňský kraj pro
78 škol a školských zařízení. Věřím,
že tuto pozici budu moci vykonávat
i další čtyři roky. Moje zkušenosti
a orientace ve školské problematice
jsou ceněny jak mezi úředníky odbo−
ru školství, tak mezi učitelskou veřej−
ností i v politickém prostředí. Mám
zcela jinou vyjednávací pozici, po−
kud umím důvodně argumentovat.
Moje upřímná snaha o zkvalitňování

vzdělávání v Plzeňském kraji je uvě−
řitelná, neboť je za mnou vidět kon−
krétní práce v terénu. A návrat za ka−
tedru? Už jsem příliš dlouho v jiné
roli než učitelské, a proto už návrat
neplánuji. Určitě mě alespoň v obla−
sti využívání počítačových techno−
logií ujel vlak. Učitelkou je moje dce−
ra, takže zprostředkovaně sleduji
každodenní dění ve škole. S žáky
i učiteli jsem v častém kontaktu.
Navštěvuji školy, bavím se se mla−
dými lidmi, zajímá mě, jak oni vidí
školství, co potřebují k úspěšnému
vzdělávání. Studenty úspěšné v růz−
ných oborech i vynikající učitele zvu
na krajský úřad a ráda je oceňuji. Za−
slouží si to.“

... pokračování na straně 45
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Původně učitelka mateřské školy
vystudovala Střední pedagogickou
školu v Karlových Varech. Pochází
ze čtyř dětí a jako nejstarší organi−
zovala sourozencům různé aktivity.
„Práce s dětmi mě velmi bavila,
proto i moje volba povolání byla
jednoznačná. Navíc moje matka byla
učitelkou. Působila jsem ve velké
sídlištní mateřské škole na Locho−
tíně. Za největší úspěch považuji
otevření alternativní třídy s křesťan−
ským programem. To v roce 1992
znamenalo v Plzni velkou událost.
Mám radost, že tato třída se stala zá−
kladem úspěšné Mateřské školy kar−
dinála Berana, kterou dnes zřizuje
Biskupství plzeňské.“

zřizovaných Plzeňským krajem na−
bízeno pro 4 456 žáků vycházejí−
cích z 9. ročníků ZŠ více než 6 700
míst. Největší zájem byl tradičně
o gymnázia, těší nás zájem žáků
o technické a zemědělské obory.
Letos jsme zaznamenali nárůst záj−
mu o obor praktická sestra, což je
výborná zpráva pro zdravotnictví
v našem kraji. V současné době je
kapacita středních škol dostačující.
Oborová nabídka bude průběžně
upravována podle počtu žáků vy−
cházejících z 9. ročníků ZŠ.
w Řada škol prošla rekonstrukcí,
na co nového se mohou žáci ve
školách těšit?
Téměř čtyři desítky ze 78 pří−
spěvkových organizací zřizovaných
Plzeň ským krajem byly úspěšné
v realizaci projektů financovaných
z evropských fondů. Plzeňský kraj
poskytoval svým organizacím fi−
nanční prostředky k předfinancová−
ní a spolufinancování výdajů for−
mou návratné finanční výpomoci,
která za období 2016−2020 činila
přes 422 mil. Kč. Přímo z rozpočtu
Plzeňského kraje bylo v těchto
letech navíc investováno více než
600 milionů Kč. Investice smě −
řovaly do rekonstrukcí a vybavení
odborných učeben, posílení konek−
tivity škol, vybudování bezbariérové−
ho přístupu, výstavby nových prostor
pro odborné vzdělávání nebo do pro−
jektů na energetické úspory.
w Jakou novinkou se může po−
chlubit střední vzdělávání v Plzeň−
ském kraji?
Od školního roku 2020/2021 mo−
hou žáci v Plzeňském kraji studovat
v oboru s výukou některých před−
mětů přímo v anglickém jazyce, a to
na Gymnáziu a Střední odborné
škole Rokycany. Po dvou letech stu−
dia by pak měli možnost své stu−
dium vést v angličtině úplně, a to
v prestižním mezinárodním progra−
mu – „IB Diploma programme“, kte−
rý je zakončen mezinárodní IB ma−
turitou v oboru vzdělání 79−41−G/41
Gymnázium. Tento program bude
realizován na první veřejné škole
v České republice.
w Jak je to v Plzeňském kraji s pod−
porou zemědělského školství?
Zemědělské vzdělávání považu−
jeme za prioritu pro venkovské
oblasti našeho kraje. Proto motivu−
jeme žáky ke studiu zemědělských
Rozhled 9/2020
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... dokončení ze strany 44

oborů, ať už měsíčním příspěvkem
500 Kč na ubytování v domově
mládeže nebo zahradnickým košem
s nářadím při nástupu do 1. ročníku
střední školy. Zajišťujeme kvalitní
zázemí pro toto vzdělávání. V Hor−
šově se dokončuje výstavba robo−
tické stáje a výrazné modernizace
se dočká Školní statek Klatovy –
Čínov, který bude transformován ze
stávající obchodní společnosti pod

Střední školu zemědělskou a po−
travinářskou, Klatovy, Ná rod ních
mučedníků 141. Zemědělské školy
musí být co nejblíže zemědělskému
provozu. Žáci procházejí kvalitní
a komplexní praktickou výukou
a pod odborným dohledem a s nej−
modernějším vybavením se aktivně
zapojují do vlastního vý robního
procesu. To jim dává široké dove−
dnosti potřebné pro jejich budoucí
zemědělskou praxi.

Ze slavnostního předávání kufříků žákům technických oborů středních škol
od Plzeňského kraje.
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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. „Pandemická krize způsobi−
la, že cena zlata stoupla na rekordní
hodnoty a překonala rekordní cenu
zlata v roce 2011, která byla
způsobena finanční krizí v USA.
Navíc letos je krizí zastiženo více
států naráz. Všechny země světa
začaly ještě více uvolňovat mě−
novou politiku a dá se předpo−
kládat, že v tom budou pokračo−
vat i v roce 2021. Cena zlata se,
tak bude držet na stále vysoké
úrovni“ informoval manažer Zla−

té Banky, kde vývoj ceny zlata pravi−
delně sledují pro své zákazníky. Na−
příklad od konce roku 2019 si zlato
připsalo víc než 25% nárůst.
Na rostoucí ceně zlata se snaží
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
Pelikánová. Při vyklízení domu po
mamince našla zubní zlato, řetízky
a zlaté prsteny, které měly setřený
punc ryzosti. „Šperky byly částeč−
ně poškozené a zubní korunky ani
nevím jak staré, proto jsem nepočí−

tala s velkým ziskem. Ale i tak jsem
to nechtěla prodat lacino,“ upozor−
nila paní Pelikánová. Vydala se do
pobočky Zlaté Banky, kde zlato zvá−
žili a určili ryzost. Cena se vyšpl−
hala na skoro 14 tisíc. „Část použiji

na koupi dárků pro své první
vnoučátko a zbytek bude příjemná
finanční rezerva,“ dodala paní Peli−
kánová.
U nás Vás čeká příjemné prostře−
dí s milým personálem, který vám
díky osobnímu přístupu poradí nej−
lepší možnost zhodnocení vašich
cenností.

Náměstí Republiky č. 4/3,
Plzeň I. – (vpravo od staré radnice)
Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00

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

Regionální měsíčník rozšiřovaný zdarma do
domácností okresů Klatovy a Domažlice.
Vydává Vogel Medien International, s.r.o.,
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 KLATOVY
Zakladatel Ing. Richard Vogel, jednatel Mgr. Josef Šesták – 376 360 316, 732 906 269,
šéfredaktor Karel Bárta – 376 360 313, 604 158 530, email: sefredaktor.rozhled@
tiscali.cz, sekretariát, inzerce Anna Aschenbrennerová – 605 788 005, 376 360 311,
email: inzerce@vmi−rozhled.cz, grafik Pavel Martiš – 376 360 314
Plošnou reklamu zajišují smluvní poradci: Slavomír Jonáš – 602 355 665, e−mail:
s.jonas@vmi−rozhled.cz; Romana Merglová – 603 163 061
Redakce Klatovy: Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČO: 25207113, DIČ: CZ25207113,
tel. spojení: 376 360 311, 605 788 005, fax: 376 360 312
Tiskne: VLTAVA−LABE−PRESS,a.s., tiskárna Novotisk, U Stavoservisu 1a, Praha 10
Rozšiřuje: Česká pošta, s.p. Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 18743
Redakce nenese odpovědnost za obsah placené inzerce.
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda nám sděluje:

Koronavirus mi připadá jako něco, co snad mělo
odvést pozornost od skutečných problémů
Zabýval jsem se změnou, kterou způ−
sobil koronavirus. Pro posouzení situ−
ace je dobré srovnání s něčím, co
známe, což je například krize
v roce 2008 a následující
roky. Tato krize trvala
cca 6 let a byla velká
na 65 %. Současná
krize bude o něco
větší, věštím, že to
bude 75 % a bude
trvat také 6 let.
Jsem přesvědčen,
že by ke krizi stejně
došlo, i kdyby se neob−
jevila ona stále dokola
připomínaná infekce. Jde
o přirozený vývoj, který se stále
v různých etapách a formách opakuje
a s tím nic nenaděláme. Je to osud.
Nemá smysl se zabývat něčím, co ne−
můžeme ovlivnit. Je nutné vše brát, jak
to je. Všichni víme, že štěstí přeje při−
praveným. Je dobré se poučit od těch,
kteří z této krize vyjdou vítězně. Tako−
vých lidí a firem je hodně. Například ví−
tězně z nedávné doby určitě vyšli viet−
Rozhled 9/2020

namští obchodníci, kteří ovládli většinu
malých obchodů s potravinami, proto−
že to naši lidé nechtěli. To je poučné,
jak pilně pracují. Změna a pohyb
je život. Je třeba jít stále do−
předu a nezabývat se mi−
nulostí. Nemůžeme
chtít stále dokola dě−
lat něco, co přestalo
fungovat.
Kdo sleduje statis−
tiku, ví, že se zhor−
šuje psychické i fy−
zické zdraví lidí. Ko−
nečně by měli přestat
řešit koronavirus. Není od
věci si připomenout horší
problémy. Koronavirus mi připadá
jako něco, co snad mělo odvést pozor−
nost od skutečných problémů.
Už jsem psal, že lidé jsou stále stra−
šeni a podle mne je vystrašených až
40 %. Strach je může zničit tím, že ne−
věnují pozornost a energii svému bytí,
ale živení neustálého strachu.
Podle mé teorie má infekci, o které
se píše a mluví stále dokola, cca 10 %

populace a časem jí dostane minimál−
ně 20 až 50 % populace, i když bude−
me dělat maximum. Ale to není nic
proti chlamydiím, které jsou nebez−
pečnější a má je skoro každý. Zdra−
votní experti varují, že vzniká odolnost
bakterií vůči antibiotikům, což je větší
hrozbou lidstvu než rakovina. Pokud
antibiotika přijdou o svou efektivitu,
začne být zřejmě nebezpečné prová−
dět klíčové lékařské operace. Už nyní
umírá ročně asi 700 000 lidí v důsled−
ku infekcí od bakterií, které odolávají
antibiotikům. Pokud svět nepodnikne
razantní akce, kolem roku 2050 bu−
dou bakterie zabíjet ročně 10 milionů
lidí. Ptejme se – není to problém?
A média o něm mlčí. Proč se neustále
každý den hovoří o koronaviru?
Protože vystrašení lidé tyto informace
sledují a média mají bodíky za sledo−
vanost.
S psychikou souvisí mnoho věcí, na−
příklad jestli se staráme o to, co si
o nás myslí ostatní, co dělají a jak se
mají.
Proces srovnávání se s ostatními pat−

ří mezi nejdestruktivnější mechanis−
my, které poškozují naši sebedůvěru
i víru v osobní schopnosti. Tento pro−
blém často vzniká v dětství, kdy rodiče
chtěli potomky motivovat k lepším vý−
konům právě srovnáváním s ostatními,
ať už se jednalo o známky, či výsledky
v jiných oblastech.
Pro koho je důležitý názor druhých,
ten vlastně žije jejich život a ne svůj.
Každý je strůjcem svého štěstí a bude
to, co si sami uděláme a o co se sami
postaráme.
Bude lip, až se lidé přestanou zajímat
o koronavirus, o to, co není důležité, a
budou se starat o sebe, své blízké a své
bytí. Potom přežijeme všechno, i koro−
navirus.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600,
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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Melanom je nejzhoubnější kožní nádor
Znaménka na kůži mohou být nebezpečná
Maligní melanom patří mezi nej− tivních prohlídek. V ČR organizuje však měl i sám sledovat svoje zna−
agresivnější nádory vůbec, velmi Den melanomu Česká dermatove− ménka a při jakékoliv změně navští−
časně metastázuje, a proto nerologická společnost a v tento vit svého kožního lékaře ihned. Po−
i úmrtnost na melanom je vyso− den vyšetří zdarma kožní lékaři, kteří dezřelé jsou zejména změny barvy,
ká. Pokročilá stadia metastázují− se této akce účastní, několik tisíc pa− velikosti, tvaru a ohraničení zna−
cího melanomu jsou
ménka, dále pak svědění ne−
prakticky neléčitelná.
bo krvácení ze znaménka.
Epidemiologické studie
Kdo je ohrožen více?
o výskytu maligního me−
Zejména lidé s mnohočetný−
lanomu nejsou příliš po−
mi znaménky nebo s výsky−
vzbudivé. Výskyt mela−
tem kožního nádoru v rodi−
nomu v posledních le−
ně. Dále pak lidé se světlou
tech celosvětově trvale
pokožkou, kteří se snadno
prudce vzrůstá, u nás se
spálí, a lidé, kteří se často
od r. 1970 zvýšil jeho vý−
opalují a navštěvují solaria.
skyt více než desetiná−
Je tedy lepší vůbec necho−
sobně.
dit na slunce?
Kromě toho pozorujeme
Úplně se vyhnout slunci urči−
trvalý posun do stále niž−
tě není nutné a vlastně ani
ších věkových skupin.
možné. Je třeba ale vyhnout
Jedná se o jeden z nejčas− „Nejlepší prevencí, jak předcházet onemocnění, je se nejintenzivnějšímu záření
tějších nádorů u mladých ochrana před slunečním zářením a pravidelné kontroly přes poledne a používat
jedinců
ve
věku pigmentových névů u kožního lékaře,“ radí MUDr. Kate− ochranné krémy s dostateč−
30–40 let. Výjimkou nej− řina Hladíková.
ně vysokým UV filtrem.
sou případy ve věku 20–30 let. cientů. Bližší informace najdete na Zvláštní opatrnosti je zejména třeba
A v posledních 3 letech bohužel za− www.melanomy.cz.
u malých dětí, u kterých každé větší
znamenáváme výskyt i u dětí. Na Protože jsme do redakce dostali spálení několikanásobně zvyšuje ri−
druhou stranu ale kůže, jakožto or− mnoho dotazů, navštívili jsme Kožní ziko vzniku melanomu v dospělosti.
gán dobře přístupný zevnímu vyšet− ordinaci MUDr. Kateřiny Hladíkové Možností ochrany je i speciální plá−
ření, poskytuje snadnou možnost v Klatovech a zeptali se.
žové oblečení pro děti i dospělé, kte−
včasného zachycení počínajícího Paní doktorko, zapojíte se do Ev− ré již UV filtr obsahuje.
tumoru ve stádiích, kdy zahájení ropského dne melanomu, který Co když je znaménko podezřelé
léčby dává téměř 100% naději na proběhne letos 14. září?
nebo se mění?
úplné vyléčení. Proto je význam pre− Ano, naše kožní ordinace se účastní Vždy je nutné chirurgické vyříznutí a
vence obrovský. Je tedy důležité, Evropského dne melanomu každo− histologické vyšetření. Pokud pa−
aby se každý naučil chodit pravidel− ročně, ale vyšetření znamének pro− cient přijde včas, odstranění postačí
ně na preventivní prohlídky ke kož− vádímě zdarma běžně i v ostatních k úplnému vyléčení. Nikdy by se ja−
nímu lékaři. Pro podporu tohoto dnech kdykoliv během ordinačních kékoliv pigmentové névy neměly
správného trendu slouží Evropský hodin.
odstraňovat laserem nebo dokonce
den melanomu.
Jak předcházet onemocnění?
zmrazováním.
Evropský den melanomu letos pro− Nejlepší prevencí je ochrana před Jak je to s názorem, že pokud se
běhne již podevatenácté 14. září. Je− slunečním zářením a zejména pak znaménko vyřízne, dojde k rozse−
ho cílem je zvýšit vědomosti občanů pravidelné kontroly pigmentových vu a úmrtí?
o nebezpečnosti některých mateř− névů.
Ano, to je velmi rozšířená lidová po−
ských znamének a slunečního záře− Jak často jsou kontroly u kožního věra. Pokud někdo přijde k lékaři
ní, informovat o možnostech ochra− lékaře nutné?
pozdě, naděje na přežití jsou velmi
ny a zejména pak o nutnosti preven− Obvykle postačí 1x ročně. Každý by malé. Nezbývá nic jiného než nádor
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stejně vyříznout. Přesto pacient brzy
umírá. To je však způsobeno poz−
dním příchodem k lékaři a nikoliv
chirurgickým zákrokem.
Je možné maligní melanom sku−
tečně vždy včas poznat?
Ano. Zkušený kožní lékař s pomocí
moderních diagnostických přístrojů
téměř vždy pozná počínající nádor.
Velkou pomocí pro včasnou diagnó−
zu maligního melanomu je vyšetření
digitálním dermatoskopem.
Co je to digitální dermatoskop?
Digitální dermatoskop je nejmoder−
nější přístroj k vyšetření pigmento−
vých névů a k včasné diagnostice
maligního melanomu. V západních
zemích patří toto vyšetření k běžné
součásti kožního vyšetření.
Jedná se o speciální kameru napo−
jenou na počítač. Kamera znamén−
ko zvětší až 250x a obraz doplní o 3D
informaci vyšetřovaného útvaru.
Specializovaný software počítače
pak znaménko vyhodnotí. Dochází
tak k vizualizaci znaků, které nejsou
běžným okem, lupou, či ručním der−
matoskopem identifikovatelné. To
vše zajistí včasnou diagnózu riziko−
vého znaménka či již počínajícího
nádoru. Navíc máme možnost
uchovat obraz k pozdějšímu porov−
nání. Po určité době je pak při kon−
trole možné rozhodnout, zda se zna−
ménko zhoršuje nebo naopak „vy−
zrává k lepšímu“. Tak se vyhneme
zbytečným operacím.
Seznam pracoviš, která vyšetření
digitálním dermatoskopem provádí,
stejně tak i další informace o proble−
matice kožních nádorů najdete na
adrese www.melanomy.cz.
V Západočeském kraji jsou 2 pra−
coviště provádějící vyšetření digitál−
ním dermatoskopem – Kožni klinika
Fakultní nemocnice Plzeň a Kožní
ordinace MUDr. Kateřiny Hladíkové
v Klatovech, Dukelská 101, tel.
376 322 023.
(red)
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozeběhne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit.
Rozhled 9/2020

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

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz

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

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

SLEDUJTE

důležité informace na zhora uvedených
www. stránkách školy.

POZOR NOVINKA
Nabídka studijních programů Konzultačního střediska
Vysoké školy Uherské Hradište pro r. 2020/2021.
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
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Zdravá střeva a celý zažívací trakt
Míváte problémy se zažíváním, pá−
lením žáhy, jícnem, žaludkem, na−
dýmáním, stolicí, zácpou, průjmy,
hemoroidy, záněty, propustností
střev atp. Máte slabší imunitu či
málo životní energie? V každém
organizmu souvisí vše se vším. Od−
stranění příčiny zdravotního problé−
mu se může projevit na celém těle,
na jeho kráse, na zlepšené funkci
ostatních orgánů a tím nakonec na
spokojenosti duše.
S potížemi se střevy a celým zaží−
vacím traktem se setkáváme v po−
slední době stále více. Proto nás na−
padlo využít síly přírody. Je to nej−
starší léčivo na této planetě, které už
svou účinnost během staletí prokáza−
lo. Vzpomeňte jen staré moudro, kte−
ré nám radí, že byliny, které rostou na
zahradách či loukách v blízkosti na−
šich obydlí, jsou nejúčinnější.

Od úst po konečník
V roce 2017 zahájila naše ryze česká
firma NATURA IMUNECO, s.r.o. výro−
bu a výzkum účinků Vitestinu® v Ji−
hočeském vědeckotechnickém par−
ku. V roce 2018 jsme se zúčastnili ze
zvědavosti a zájmu Svatováclavské
IBD konference. Konference byla sice
fajn a na vysoké úrovni, ale… ani
jednou nepadlo slovo o nějakém fi−
nálním uzdravení. Někoho, někdy,
alespoň jednoho ze sálu. To byl další
Rozhled 9/2020

motiv a hnací motor v našem úsilí
a práci. K tomu přišlo rozhodnutí za−
měřit se kromě výroby a výzkumu
účinků na Crohnovu chorobu a ulce−
rózní kolitidu také na další potíže zaží−
vacího traktu, jako jsou chronické
průjmy, zácpa, syndrom dráždivého
tračníku, ostatní záněty, nadýmání,
hemoroidy, propustnost střev atd.
Běžně zkoumáme, jak působí na tělo
Vitestin® pomocí lékařských testů,
vědeckými metodami. Alternativním
přístupům k léčbě se také nebráníme.
Nejlepší metodou, jak zjistit účinky
produktu je ale to, co nám sami zá−
kazníci píší.

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

Denně slýcháme od spokojených
zákazníků věty typu: Na můj problém
jsem vyzkoušel snad úplně všechno,
ale nic nepomohlo. Až Vitestin® mě
dal dohromady. O tom svědčí více
než 1500 spokojených zákazníků.

Česká firma – české bylinky
Směs obsahuje cca 10 českých by−
lin, od kořenů přes listy až ke květům.
Aloe Vera doplňuje strukturu a je
obecně prospěšná na zažívání. Žen−
šen podporuje účinek, přispívá k vita−
litě a regeneraci organizmu. Jedná se
o vysokohorský ženšen z pohoří
Čchang−Paj. Ano, v celé lahvičce je
10,4 % denní dávky ženšenu. Vites−
tin® obsahuje takové množství žen−
šenu, aby bylo možné brát celoročně
denně celou dávku, popřípadě další
preparáty a zároveň tak vysokou dáv−
ku, abyste nevyhazovali peníze. S po−
mocí toho všeho jsme vyvinuli dopl−
něk stravy Vitestin®. Zachovává po−
tenciál složení i energii bylin a neruší
jej žádná potravinářská vylepšeními.
Je 100% přírodní!
Svým účinkem a rozsahem půso−
bení je zcela unikátní. Je přirozeně
bezlepkový, vhodný pro celiaky, má
nízkou energetickou hodnotu, je tedy
vhodný při různých dietách i pro dia−
betiky. Užívá se na zdravotní pro−
blémy od úst po konečník. Všude je
sliznice, a to je úkol pro Vitestin®.

Doporučená denní dávka je 1/2
(žaludek, jícen) či 1 (střeva) sklenice
denně. Tento poměrně větší objem
zajišťuje, aby se Vitestin® dostal po−
kud možno na všechna problematická
místa v zažívacím traktu. Počet dní
užívání je individuální a pohybuje se
v rozsahu 3 a více dní v závislosti od
délky problému. Cena 1 sklenice Vi−
testinu® o obsahu 390 ml je 160 Kč a
je odpovídající objemu a účinku byli−
nek v zakoupené lahvičce.

Koupíte ve vašem okolí
O Vitestin® je velký zájem, zřejmě
to souvisí i se současným větším
zájmem o imunitu. Rozšiřujeme síť vy−
braných prodejen, se kterými spolu−
pracujeme, k dnešním dni je prodejen
přesně 100 a zahraniční zastoupení na
Slovensku. Pro zákazníky jsme zřídili
informační linku, na které se mohou
poradit se svými specifickými problé−
my. Rozšiřujeme výrobní prostory,
abychom vyhověli všem potřebným.
Jestli nás něco těší a dává smysl naší
práci, pak je to zpětná vazba od našich
zákazníků s užíváním Vitestinu®. Ve
snaze být transparentní jsme vytvořili
na našich www stránkách sekci recen−
ze, ve které se naši zákazníci dělí o své
osobní zkušenosti.

Střeva a zažívání = základ
vašeho zdraví a imunity.
Chcete doopravdy udělat něco pro svá
střeva? Jděte přírodní cestou a vy−
zkoušejte Vitestin® – unikátní doplněk
stravy. Více na www.vitestin.cz
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KLATOVY
SDS Klatovy
5.9. v 19.30 h – ŠŤASTNÝ VYVOLE−
NÝ – moderní francouzská komedie
6.9. v 19.30 h – ANI ZA MILION – de−
tektivní komedie
8.9. v 19.30 h – PARFÉM V PODE−
ZŘENÍ – francouzská krimi komedie
10.9. v 19.30 h – SCREAMERS: PO−
SLEDNÍ ZVONĚNÍ – travesti show
13.9. v 15 h – STRAŠIDELNÝ MLÝN
– česká pohádka
15.9. v 19.30 h – DOKUD NÁS MI−
LENKY NEROZDĚLÍ – situační kome−
die
17.9. v 19.30 h – JITKA ZELENKOVÁ
SLAVÍ: SAMETOVÝ HLAS 2020 –
koncert
20.9. v 19.30 h – LAKOMEC
22.9. v 19.30 h – MR. MUZIKÁL: RA−
DIM SCHWAB A LEONA MACHÁL−
KOVÁ – koncert
29.9. v 19.30 h – KONCERT BRATŘÍ
VILÍMCŮ K VÝZNAMNÝM VÝROČÍM
ČESKÝCH A SVĚTOVÝCH AUTORŮ
10.10. od 8 h – PODZIMNÍ FILATE−
LISTICKÁ SBĚRATELSKÁ BURZA –
KD Klatovy
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

Galerie U Bílého
jednorožce
do 20.9. – ONDŘEJ BASJUK: AR−
SEN – výstava
26.9. v 17 h – KATEŘINA ŠTENCLO−
VÁ: RETRO – vernisáž
Kontakt – 376 312 049

MKS Klatovy
4.9. v 19.30 h – UKRADENÝ VJECY
15+1 – koncert, náměstí Míru
18.9. 8–14 h – KLATOVSKÝ FAR−
MÁŘSKÝ TRH – náměstí Míru
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28.9. od 11 h – SVATOVÁCLAVSKÉ
OSLAVY – náměstí, více na webu MKS
28.9. v 19 h – KONCERT KE STÁTNÍ−
MU SVÁTKU: HUDEBNÍ TĚLESO
ÚSTŘEDNÍ HUDBY AČR – sál radnice
Kontakt – 376 370 922
www.mksklatovy.cz

Bistro Vlaštovka
Hudební zahrada 2020:
začátky ve 20 h
4.9. – ESTER KOČIČKOVÁ & MOODY
CAT BAND
18.9. – XAVIER BAUMAXA
Kontakt – 721 482 727
www.bistrovlastovka.cz

Kostel sv. Vavřince
do 31.10. – JAKUB ŠPAŇHEL: IN
GREMIO MATRIS…

MLÁZOVY
Pohádková chalupa
VÝSTAVA SKŘÍTKŮ, VÍL A POHÁDKO−
VÝCH BYTOSTÍ – otevřena v září soboty.
neděle a svátky, 10–16 h, info: 608961611,
www.pohadkovachalupa.cz

KLENOVÁ
Galerie Klenová
do 31.10. – ZÁMEK: MILOSLAV
CHLUPÁČ – OBRAZY, SOCHY, KRESBY
5.9. v 18 h – PURKRABSTVÍ: BESEDA
S MICHALEM VIEWEGHEM
12.9. v 15 h – PURKRABSTVÍ: LUKÁŠ
KLIMENT/TOMÁŠ PERGLER –
OHROMNÉ MALIČKOSTI – vernisáž
Kontakt – 376 392 208, www.gkk.cz

NÝRSKO

Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše

Městská knihovna Nýrsko

Výstavy v hlavní budově muzea:
do 28.9. 2020 – SPODÁNKY A RA−
NOŠENKY – výstava k dějinám spod−
ního prádla
do 28.9. 2020 – HYGIENA NAŠICH
PŘEDKŮ
do 28.9. 2020 – PRAHA STOVĚŽATÁ
– výstava textilních obrazů
do 28.9. 2020 – „V“ JAKO VÍTĚZ−
STVÍ – 5. KVĚTEN 1945
Ostatní akce:
8.9. 2020 v 17 h – DĚJINY PRÁDLA
– přednáškový sál
10.9. 2020 v 10:00 a 17:00 – SPO−
DÁNKY A RANOŠENKY – komentova−
ná prohlídka
11. a 12. 9. 2020 – DNY EVROPSKÉ−
HO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – sníže−
né vstupné do všech výstav
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

7. 7. až 30. 10. – ROZHOVOR O ŠU−
MAVĚ – výstava v Muzeu Královského
Hvozdu
3. 8. až 30. 9. – PŘEMYSL PITTER –
putovní výstava
3. 9. od 18.00 – ŠKOLSKÉ SESTRY
DE NOTRE DAME; KLÁŠTER BYSTŘI−
CE NAD ÚHLAVOU – beseda
4. 9. od 19.00 – OLGA LOUNOVÁ –
koncert na náměstí
10. 9. od 18.00 – ODSUNUTÉ DĚTI
ŠUMAVY – filmová beseda s hostem
Karolinou Čermákovou
16. 9. od 18.00 – DYNASTIE NEDOT−
KNUTELNÝCH – KATI ANEB MISTŘI
OSTRÉHO MEČE – beseda s Aloisem
Sassmannem
19. 9. – MINIKÁRY – závody v Hodou−
sicích
24. 9. od 16.00 – DO POHÁDKY SE
ZVÍŘÁTKY – čtení s výtvarnou dílnou
pro děti

24. 9. od 18.00 – CESTA ŽENY V TĚ−
HOTENSTVÍ S TATIANOU BOŠKOVOU
– večerní rozhovor
Kontakt – 376 555 646

KAŠPERSKÉ
HORY
Kulturní akce
25.9. ve 14 h – SLAVNOSTNÍ KŘEST
POŠTOVNÍ ZNÁMKY „HRAD KAŠ−
PERK“ – v prostorách MÚ Kašp. Hory,
za účasti autorů známky a dalších hos−
tů, kulturní program, vstup volný, pro
zájemce komentovaná prohlídka hradu
Kašperk

HORAŽĎOVICE
Kulturní dům
10.9. v 19 h – VĚRA MARTINOVÁ –
JUBILEUM TOUR
16.9. v 17 h – MICHAL NESVADBA –
MICHALOVI MAZLÍČCI
19. 9 v 9 h – CYKLOVÝLET: DAMĚTI−
CE – sraz u nádraží, po stopách těžby
uranu
23.9. v 19 h – BOSS BABIŠ – div. ko−
medie
25.9. v 17 h – DĚJINY ČESKÉHO NÁ−
RODA OČIMA PÁŤÁKŮ – Vystoupí žáci
nynějšího 6. ročníku ZŠ Komenského,
vstupné dobrovolné
27.9. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČ−
KOU

MRÁKOV
Rockové akce
19.9. ve 20.30 h – EXTRA BAND RE−
VIVAL + R. ZÍKA – KD Mrákov
Kontakt – www.kdmrakov.cz
Rozhled 9/2020
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PRONAJMU částečně zaří−
zený byt 1+1 v Klatovech
Za Beránkem. Nájem 5.000
Kč + energie. Požaduji 3
kauce
předem.
Tel.:
720733198. RR 20552

PIZZERIE v Lamu hledá
servírku / číšníka (NJ pod−
mínkou), od středy do ne−
děle 17.00–22.00 hod. Info
na tel.: 0049−1706518936.
RR 20532

PŘIJMU zdravotní se−
stru do kožní ambulan−
ce v Klatovech. SMS na
tel. 737441365. RR
20403

LÁKÁ TĚ PRÁCE V NĚ−
MECKU? Přidej se k nám,
pouze přes týden, s ubyto−
váním a týdenní výplatou
pro flexi. montéry v řemes−
lech a stavebnictví! cpper−
sonal.eu – 723168359. KŘI
PM 20024

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 20053
PRODÁM byt 2+ 1 v PD v
Klatovech 62 m2 se zaskle−
nou
lodžií.
Tel.:
725448507. RR 20586
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 20054

BARTOŇ a PARTNER s.r.o.
přijme na HPP zaměstnan−
ce na pracovní pozici Stráž−
ný/strážná Možnost zkráce−
ného úvazku. Mzda 102,80
Kč/hodina + zákonné pří−
platky. Místo je vhodné pro
OZP. Požadujeme: odpo−
vědný přístup k práci, zna−
lost práce na PC. Zdarma
získání certifikátu dílčí kva−
lifikace 68 – 008 E. Kon−
takt: Pavel Maroušek, tel:
730155312. KŘI PM
20113

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 20055

PRONAJMU garáž Na Roz−
voji za fotbal. hřištěm, tel.:
602857551. RR 20518

PRONÁJEM bytu v rodin−
ném domě 2+1 (89m2)
v Klatovech. Pouze bezdět−
ným párům. Byt má samo−
statný vchod v 1. patře.
V bytě je vlastní plynový ko−
tel. Měsíční nájemné 9.000
Kč + energie + vratná kau−
ce. Pronájem od 1. 10.
2020. Tel.: 721342673. RR
20571
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., VO−
LEJTE
ZDARMA
800737309. PM 20047
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., VO−
LEJTE
ZDARMA
800737309. PM 20048

LEVNĚ automatickou prač−
ku Whirlpool, dále bubno−
vou pračku, lehký skládací
gauč. Vše levně. Tel.:
776760014. RR 20509
PRODÁM 2 ks valníko−
vé pneu i s šestiděro−
vými ráfky 11,5 − 80 −
15,3 vzorek 70 %. Cena
za obě 4.000 Kč. Tel.
604589329. RR 20025

SENO – kulaté balíky, prů−
měr – 135cm, tel.:
607685762. RR 20560
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PRODÁM rozmetadlo na
hnůj 3,5 tuny, velmi pěkný
stav. Cena 25.000 Kč. Tel.:
724003512. RR 20519
PRODÁM vlašské ořechy
loupané, zavařené ve skleni−
cích, cena za 1kg/150 Kč.
Tel.: 602505427. RR 20553
PRO POTŘEBY šití roušek i
jiné účely nabízíme vysoce
kvalitní plochou bílou gu−
mu tl. 0,5 mm, š. 8 mm,
cena 5 Kč/ 1m. Dodání ih−
ned. Tel.: 630298166. RR
20574
PRODÁM voznice na
podvozku 2.000 až
6.000 litrů plastové ne−
bo pozinkované. Velmi
levně. Možno i sací s
vývěvou.
Tel.:
604589329. RR 20026

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6 m x 2,5m x 3 m, po mon−
táži vhodné jako dílna, mo−
bilní zahradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6 m x 3
m x 3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hli−
níkový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a osvět−
lení. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25.000 Kč. Dále
prodám maringotku, oblože−
nou palubkami, zařízenou
k okamžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 604867469.
PM 20023
PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vysokou
výhřevností a dobou hoření.
1000 kg = 4 000,−Kč. V Pl−
zeňském kraji doprava zdar−
ma. tel.: 604575136. PM
20001

PRODÁM el. centrálu zn.
HERON (EGM 25AVR)
5.5HP. Pův. cena 13000 Kč,
nyní 7500 Kč. Nepoužívaná.
Zn.: Při rychlém jednání sle−
va. Tel.: 606414620,
721516622. PM 20111
PRODÁM nádrž 1 000
litrů, k odběru v Klato−
vech, tel.: 722660668.
Rozměry: 120x100cm,
výška 120cm. Cena od
1.600 Kč. RR 20027

PRODÁM túje na živý plot.
Výška 60 cm, 1 kus za 50
Kč. Místo prodeje: Točník u
Klatov. Tel.: 737776416.
PM 20112
PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté stropní
panely 6 x 1 m, dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň a
okolí. Možnost naložení a
zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 20024
PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak, ce−
na
dohodou.
Tel.:
604867469 PM 20025

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenského
muzea okupace a osvobo−
zení západních Čech vojen−
skou techniku (i části), mo−
tocykly, automobily, helmy,
dalekohledy, kordíky, bajo−
nety, tesáky, uniformy (i
části), voj. boty, vysílačky,
vyznamenání, opasky, pou−
zdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky, tor−
ny, telata, spacáky, šavle
apod. Zájem máme i o
fotografie, dokumenty a
časopisy. Velice děkujeme

za nabídky i případné dary.
Army
muzeum
tel.:
731454110.
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře
zaplatí za plechové cedule,
plakáty, staré pohlednice
či určené fotografie do ro−
ku 1945, uvítám sbírku či
pozůstalost, po dohodě
mohu přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 20087
KOUPÍM staré plechové šla−
pací autíčko i poškozené,
nekompletní. Děkuji. Tel.:
721127427. PM 20030
KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU
i v nálezovém stavu. Tel.:
728209526. PM 20016
KOUPÍM staré pivní láhve a
sklenice s nápisy pivovarů. I
jednotlivé kusy, děkuji sbě−
ratel. Tel: 732170454. PM
20080
KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211. PM
20028
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 20029
PRODÁM ALU NÁDRŽE
5 500 a 3 000 litrů, po−
travinářské, cena od
12.000
Kč.
Tel.
604589329. RR 20024
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VZPOM
ÍN Á M E
VZPOMÍN

Dne 29. 9. 2020 uply−
ne 25 let, kdy od nás
navždy odešel pan

Josef Porazil
z Nýrska.

Nebylo Ti dopřáno
s námi dál být, nebylo
léku, abys mohl žít. Jen
kytičku Ti na hrob mů−
žeme dát, chviličku po−
stát a tiše vzpomínat.
Dne 2. 9. 2020 uply−
nuly 4 roky od chvíle,
kdy nás tiše opustil

S láskou vzpomíná
manželka, dcery Kvě−
ta, Mirka s rodinami a
ostatní příbuzní.
RR 20450

V neznámý svět šla jsi
spát. Zaplakal každý,
kdo měl Tě rád.
Dne 20. září 2020
uplynou čtyři roky ode
dne, kdy od nás ve
spánku navždy odešla
paní

Měl jsi nás rád, my Te−
be ještě víc, přišla zlá
chvíle a Tys musel
odejít.
3. září 2020 uplyne 3.
smutný rok ode dne,
kdy nás navždy opus−
til náš milovaný man−
žel, tatínek a děde−
ček, pan

Jan Šíma z Klatov.
S láskou stále vzpomínají manželka Zdeňka
a děti Jana a Zdeněk s rodinami. RR 20488

Mgr. Ludmila Karafiátová
rozená Kohoutová z Klatov.
Dne 6. 9. 2020 uply−
ne 3. smutný rok od
náhlého úmrtí naší
milované dcery, se−
stry, vnučky a neteře,
slečny

Petrušky Čápové
z Kozí u Klatov.
S láskou stále vzpomí−
nají rodiče, sestra Martina s Romanem, bratr
Stáník, obojí prarodiče a ostatní rodina.
RR 20533

Jan Duffek ze Všerub.
S úctou a láskou vzpomíná manželka a děti
s rodinami.
RR 20522

Oči se zarosily a srd−
ce zaplakalo bolem,
když jsme Ti, Honzíku,
dávali poslední sbo−
hem. Nebylo Ti dopřá−
no s námi dále být, ne−
bylo na světě léku,
abys mohl žít…
Dne 8. 9. 2020 uply−
nou 3 smutné roky, kdy se vydal na cestu,
po které chodí každý sám a jen dveře do
vzpomínek nechal dokořán, pan

Honza Poslední z Močerad.
Nesmířeni s krutou ránou osudu s láskou
vzpomíná zarmoucená manželka, dcery s
partnery, vnoučata a ostatní příbuzní a známí.
RR 20543

Rozhled 9/2020

Odešel jsi, utichl dům
i zahrada, není za Te−
be náhrada. Ale nejví−
ce je smutno těm, kte−
rým zbortil se sen, že
Tě budou kolem sebe
stále mít, že dokážeš
poradit, pohladit.
Dne 12. září 2020
uplyne 5. smutný rok
ode dne, kdy od nás odešel pan

Josef Pícka ze Švihova.

Vzpomíná manžel Zdeněk a dcery Marcela
a Zdeňka s rodinami a přáteli.
RR 20516

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 2020 uply−
ne 14 let od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til pan

Zdeňka Šnejdarová
z Lub u Klatov.
S láskou a úctou vzpomíná a nikdy nezapo−
mene syn Milan s rodinou a vnoučata. Kdo
jste maminku znali, vzpomeňte s námi.
RR 20524

pan Josef Míšek z Lub u Klatov.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje
manželka a děti s rodinami.
RR 20531

Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy
předobré srdce. Očima drahýma se již ne−
podíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš.
Dne 12. září 2020
uplyne 5. smutný rok
od chvíle, kdy nás
opustila milovaná ma−
minka a babička, paní

Osud nám nevrací, co jednou vzal, vrací
jen vzpomínky, slzy a žal.
19. 9. 2020 tomu bu−
de 10 smutných let,
co nás navždy opustil
tatínek, dědeček a
pradědeček, pan

Zdeněk Rabík
z Bystřice nad
Úhlavou

a 9. 10. 2020 to bude
5 smutných let, co nás
navždy opustila ma−
minka, babička a pra−
babička, paní

Marie Rabíková
z Bystřice nad
Úhlavou.
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
RR 20547

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná rodina.
RR 20458

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce, které tolik po−
máhaly. Děkujeme za
to, že jsi byl, za každý
den, který jsi s námi žil.
Dne 12. září 2020
uplyne 4. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Karel Hrdlička z Horažďovic.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
RR 20542

Nebylo Ti dopřáno
s námi být, nebylo lé−
ku, abys mohla žít.
Dne 5. září 2020
uplyne 1. smutný rok
od chvíle, kdy od nás
navždy odešla paní

Jitka Krouparová
rozená Benešová
ze Strážova.
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
zarmoucená rodina. Děkujeme všem zná−
mým a kamarádům, kteří si vzpomenou
s námi.
RR 20512
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VZ
OMÍNÁME
V ZP
POM
Není smutnější den, než ten, kdy odejde ma−
minka, která mi dala život a lásku.
Dne 22. 9. 2020 uply−
nou 4 smutné roky,
kdy nás navždy
opustila

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, pokoj
a klidný spánek přát.
Dne 21. 8. 2020 uply−
nul 2. rok, co nás na−
vždy opustila naše
maminka, babička a
prababička paní

Kdo Tě znal, ten vzpo−
mene, kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 8. 9. 2020 uply−
ne 1. rok, co nás
opustil otec, dědeček
a pradědeček, pan

Jaroslav Čuba
z Bezděkova.

Jarmila Čadová.

Za tichou vzpomínku děkuje syn s rodinou,
vnoučata s rodinami a pravnoučata.
RR 20545

Stále vzpomínají syn František a dcera
Jaruš s rodinami.
RR 20493

Jana Soušková
roz. Jonášová
z Nýrska.

RR 20534

S bolestí v srdci vzpo−
míná dcera Pavla
s dětmi a ostatní.

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

Jaroslav Lazna.
Odešel jsi, utichl dům
i zahrada, není za te−
be náhrada. Ale nejví−
ce je smutno těm, kte−
rým zbortil se sen, že
Tě budou kolem sebe
stále mít, že dokážeš
poradit, pohladit.“
Dne 7. září 2020
uplyne 4. smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milo−
vaný manžel, tatínek a dědeček, pan

S láskou vzpomíná
sestra a neteře.
RR 20540

Dne 23. 9. 2020 uplyne 5
let od chvíle, kdy nás
opustila paní

Marie Hosnedlová
roz. Klímová
z Dobřemilic.
Vzpomíná rodina Prů−
chova.
RR 20555

Měl jsem Vás rád,
chtěl jsem s Vámi žít,
vzpomeňte si na mě, já
přece nechtěl odejít.
Dne 15. 7. 2020 by
býval oslavil 50. na−
rozeniny a 21. 9. 2020
je tomu 20 smutných
let, kdy nás opustil

pan Zdeněk Dráždil z Myslovic.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají ro−
diče, sestra s celou svojí rodinou a ostatní
příbuzní.
RR 20535

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene.
Dne 9. 4. 2020 uply−
nuly 2 roky od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til tatínek a bratr, pan

Václav Špeta
ze Švihova.
S láskou a úctou vzpomíná syn Vašek a ses−
tra Fanča. Děkujeme všem, kteří vzpome−
nou s námi.
RR 20527
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pan Karel Špeta z Lub u Klatov.
Stále vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.
RR 20537

Bohumil Kubaň ze Štipoklas.
S láskou vzpomíná rodina. Děkujeme všem,
kteří vzpomínají s námi.
RR 20582

Nemůže být zapome−
nut ten, kdo kolem
sebe lásku a radost
šířil jen.
Dne 3. 9. 2020 uply−
nulo 15 let od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til manžel, tatínek, dě−
deček, tchán a strýc

Kdo byl milován, nebu−
de nikdy zapomenut.
Dne 14. září 2020
uplyne 1. smutný rok,
kdy nás opustil pan

Karel Ryba
z Klatov.
Stále vzpomínají man−
želka, synové s rodi−
nami, vnoučata s rodinami a pravnučky.
RR 20525

Dne 10. 9. 2020 uplyne
sedmý smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila naše milovaná,

paní Petra Veselská
ze Švihova.
Stále vzpomínají man−
žel Daniel, synové Ma−
týsek, Lukášek a rodina
Veselských. RR 20514

11. září 2020 uplyne
50 roků od chvíle, kdy
vinou opilého řidiče
zahynul ve věku 42 let
otec pěti dětí, pan

Jaroslav Hůla.
Stále vzpomínáme.
RR 20579

Kdo Tě znal, ten si
vzpomene, kdo Tě
měl rád, ten nezapo−
mene.
Ve čtvrtek 3. září
2020 uplynou tři roky
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Kdo měl rád, vzpome−
ne, kdo miloval, neza−
pomene.
Dne 8. září 2020
uplyne 5. smutný rok,
co nás opustil můj
manžel, náš tatínek a
dědeček, pan

Václav Sýkora
z Nahošic.

František Husník
z Chodské Lhoty.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Bratr s rodinou.
RR 20549

Za vzpomínku děkují manželka a synové
s rodinami.
RR 20550
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V Z PO
P O M Í NÁ M E
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 25. srpna 2020
uplynul třetí smutný
rok ode dne, kdy nás navždy opustil

pan Miloš Gondek.
S láskou vzpomíná celá rodina. RR 20551

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 6. září 2020 uply−
ne jedenáctý smutný
rok, kdy nás navždy opustil pan

Josef Trefanec z Janovic
nad Úhlavou.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, syno−
vé a dcera s rodinami.
RR 20557

Kdo Tě znal,
v dobrém vzpomene,
kdo Tě miloval, nikdy
nezapomene.
Dne 19. září 2020
uplyne 24 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.
RR 20539

Je smutno bez tebe
žít, nemá kdo poradit,
potěšit...
Dne 3. září 2020 by
se dožil 65 let pan

Miloslav Šípek
z Chanovic,
který zemřel
17. června 2020.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jana,
synové Miloslav a Jiří, snachy Markéta a
Hela, vnoučata Natálka, Ondrášek, Helen−
ka, Filípek, Jiříček, Matýsek. Všem, kteří
vzpomenou s námi, děkujeme. RR 20538
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KOUPÍM FOTOAPARÁTY
z období ČSSR (Flexaret,
Mikroma apod.), koupím
též věci z pozůstalosti –
nábytek, obrazy, chromové
lustry a lampičky, šavle,
bajonety, vzduchovky, por−
celán, sklo, hodinky, od−
znaky, medaile a vyzname−
nání – civilní i vojenské,
pohledy, bižuterii, mince,
vánoční ozdoby. Tel.:
603872698 PM 20034

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Kou−
pím veškeré staré pojízdné,
nepojízdné veterány, motor−
ky, Pionýry, mopedy, moto
kola, vraky, torza i náhradní
díly – blatníky, rám, motory,
sedla, nádrže, plechařinu,
tachometr, řídítka, moto hel−
mu, plechovky od olejů a
různé jiné moto věci. Nabíd−
něte. Tel.: 605080878.PM
20015

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové hrn−
ce, hodiny na zeď, hodinky
na ruku, dětské plechové a
bakelitové hračky, obrazy,
rádia, sklo, figurální porce−
lán a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již
nehodí. Platím ihned – dě−
kuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 20013

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku se zadním nataho−
váním, ale i jiné typy− Slavia,
Stella, Haenel, Zbrojovka.
Dále koupím pivní lahve
s nápisy z20−30 let, půllitry,
porcelánové podtácky. Pivní
pípu, stáčečku, paroží, ná−
ramkové a kapesní hodinky,
rádia, mince, reklamní
smaltované cedule, moped
Stadion− motory a díly k ně−
mu, atd. Tel.: 737903420.
PM 20012

KOUPÍM starou vzduchov−
ku. Po armádě a pohranič−
ní stráži, maskované odě−
vy, saka, čepici, rajtky, vy−
znamenání za obranu vlas−
ti a za službu vlasti, , od−
znak NB, odznaky vzorných
vojáků do r. 1960 – až
3000 Kč, pilotní odznaky,
odznaky vojenských učilišť,
automobilové odznaky, pla−
káty a jiná vyznamenání,
těžítka ve formě modelů
děl, tanků, letadel, letecké
uniformy a vše z pozůsta−
losti po pilotech apod. Tel.:
721730982. PM 20019
KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starou Babetu i ne−
pojízdnou, Škoda 120 M a
Škoda 130 M, Škoda 100,
nová zadní světla, aj. ná−
hradní díly, celé auto i
vrak. Též náhradní díly na
ČZ motocros, Jawa panel−
ku nebo kývačku, pionýr
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, dobové
prospekty.
Tel.:
721730982. PM 20020
Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
nosti co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr i
jen díly na tyto moto! A růz−
né jiné věci, které již nepo−
třebujete. Tel.: 737903420.
PM 20014

STARÉ HRAČKY vyr. do r.
1980 – např. autíčka, buldo−
zery, bagry, vesmírná vozid−
la, vláčky, vše na klíček ne−
bo bez, na dálkové ovládání,
dále starý betlém, loutkové
divadlo, samostatné loutky,
hračky můžou být poškoze−
ny. anet.a29@seznam.cz
tel.603512322 PM 20011
NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP − RENOVACE −
(chromovaný, dýhova−
ný, selský), lustry, lam−
py, obrazy, hračky, ho−
dinky, vyznamenání, od−
znaky, a jiné. Možnost
vyklizení celé pozůsta−
losti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM
20005

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
motocykly a veterány, staré
bakelit. rádio Talisman, Phi−
lips, Telefunken aj. Hodiny,
hodinky náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, 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 pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 20059

KOUPÍM les i s pozemkem.
Jakékoliv stáří. Může být
malá výměra nebo neudržo−
vaný. Napadený kůrovcem
nevadí. Tel.: 773585290.
RR 20523
PRODÁM 5 zahradních
domků, novostavby na vlas−
tním oploceném pozemku,
4054 m2, 2 studny, ČOV, el.
proud 220/380 V, Domažli−
ce,
bez
RK,
tel.:
602953713. RR 20536
STAVEBNÍ POZEMEK – hle−
dáme pozemek max. 15 km
od Plzně, vhodný pro stavbu
RD, o min. výměře 800 m2.
Mob.: 736181970. RR
20568
KOUPÍME rodinný dům v
dojezdové vzdálenosti 30
min. od Plzně ve velmi do−
brém stavu, cena do 5 mil.
Kč. Tel.: 721070923. RR
20569
KOUPÍME zahrádku či za−
hradu v Plzni či blízkém
okolí! Tel.: 735035544. RR
20570
KOUPÍM garáž v Nýrsku,
stav nerozhoduje, platím
hotově, případné nabídky
prosím na tel.: 732864959.
RR 20578
PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykoupí−
me vaši chalupu či chatu
v okrese Klatovy a Domažli−
ce. Podmínkou pouze vlast−
ní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis za−
jištěn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 20046

PŘENECHÁM za odvoz dva
funkční elektr. spotřebiče.
Lednice a sporák. Rychlé
jednání. Tel.: 732333724.
RR 20559

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a
zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup želez−
ného
šrotu.
Tel.:
604867469. PM 20027

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž,
www.e−
taznezarizeni.cz,
tel.:
775104121. RR 20082
PRODÁM traktor John Dee−
re, r.v. 63, veterán, přihláše−
ný, dobrý stav, cena 70.000
Kč, tel.: 702521910. PM.
RR 20490
PRODÁM Škoda Forman,
1991, 54000 km, cena do−
hodou, tel.: 722216801. RR
20517
JAWA, ČZ STADION a
jiné. Koupím staré čes−
koslovenské motocykly
všech značek, v jakém−
koliv stavu i jednotlivé
díly. Platím ihned v ho−
tovosti. Slušné jedná−
ní. E−mail: klsp@se−
znam.cz.
Tel.:
607946866. RR 20072
PRODÁM náhradní díly na
MULTICAR 22 – diferenciál,
válce, písty, startér, kard.
tyč, zvedák a další. Jen
komplet. Cena 10.000 Kč.
Telefon: 604156689.
KOUPÍM náhradní díly
na automobil Gaz 69,
tzv. gázík. Děkuji. Tel.:
606403829. RR 20562

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální převo−
dovka. Tel.: 736139113 PM
20026
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PRODÁM VW TRANS−
PORTER T6 2.0 TDI ,
150 Hp, R.v. 2016,
Koupený nový v ČR , 6
míst, serviska, cena
370.000
Kč.
Tel
604589329. RR 20023

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové i pou−
žité, např. Škoda, VW, Audi,
Peugeot, Citroen, Ford,
BMW, Opel, Fiat, Hyundai,
Honda, Toyota atd. Tel.:
602834411. RR 20554

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou doku−
mentaci aj. Přijedu a
zaplatím na místě. Na−
bídněte, určitě se do−
mluvíme.
Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR 20369
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PRODÁM Peugeot 406
Combi 1.9 TDI, závěs, kli−
ma, centrál, momentálně
bez TK. Cena 10.000 Kč.
Tel.: 602834411. RR
20566
PRODÁM Škoda Fabia kom−
bi r.v. 2011 obsah 1.4 Mpi
63 kw , 1. majitel,servisní
knížka, šedá metalíza, servo,
klima, centrál, tažné, el ok−
na, imobiliser, hagusy, nová
stk a emise, cena: 127000
Kč, telefon: 723439518,
Klatovy. RR 20563
KOUPÍM Avia nosič kontaj−
nerů nebo Avia sklápěčku,
může být i v horším stavu a
bez stk, prosím volejte nebo
pište
na
telefon:
723439518. RR 20564
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Poděkování
Dne 14. července 2020 jsme se naposledy
rozloučili s panem

Bohuslavem Bártou z Klatov.
Touto cestou děkujeme za vzornou péči paní
MUDr. Marii Vithové a panu MUDr. Karlu Kaše−
mu. Zároveň děkujeme za starostlivou péči
sestřičkám Advantis Medical, s. r. o. za profe−
sionální a lidský přístup.
Za účast na posledním rozloučení děkujeme
i všem přátelům a známým. Rodina. RR 20515

Děkujeme touto cestou celému personálu
LDN v Klatovech, pod vedením pana primáře
MUDr. Richarda Hlavsy, za péči, kterou věno−
vali po dobu hospitalizace naší mamince, se−
stře, paní

Anně Špetové ze Švihova.
Děkuje syn Václav Špeta.

RR 20528

Touto cestou děkujeme všem, kteří se napo−
sledy přišli rozloučit dne 13. 8. 2020 do kla−
tovského krematoria s naší drahou mamin−
kou, sestrou, paní

Annou Špetovou ze Švihova.
Děkuje Václav Špeta.

RR 20529

Děkujeme za vzornou péči sestřičkám z Ad−
vantis Medical, s.r.o., za profesionální a lidský
přístup paní Janě Zvardonové a praktickému
lékaři ve Švihově panu MUDr. Karlu Pavezovi
a sestřičce Lucii Votýpkové při péči o paní

Annu Špetovou.
Děkuje Václav Špeta – syn.

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI
i bez STK nebo i bez SPZ –
dokladů. Koupím jakékoliv
moto Babetu, Jawetu, Jawu
CZ apod. i nepojízdné. Dě−
kuji. Tel.: 605111671. PM
20031

46LETÝ 171/90 hledá ženu
do 46 let, nejlépe s vyřeše−
nou minulostí. Na kávu a
sportovní aktivitu, okres
Dom. Tel.: 734478955. RR
20472
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RR 20530

EHRLICHER Er, 65 Jahre,
1,82m, sucht aktive Frau
50+ ohne Altlasten für ei−
ne feste Beziehung. Ich bin
vielseitig interessiert, tan−
ze gerne, verbringe die Ze−
it am Meer und mag alles,
was zu zweit Spass macht.
Du solltest unkompliziert
und flexibel sein und Re−
isen mit dem Wohnmobil
mögen, damit wir gemein−
sam träumen und eine Zu−
kunft aufbauen können.
Trau dich! Zuschriften an:

Anton Wanner, Schwal−
benstrasse 11, D−94369
Rain, tel.: 09429/203892,
mobil: 0151/21835213.
RR 20544
NAJDU? 45–55 let, která
řeší svou životní situaci.
Jsem Němec, 50 km od
Kasselu. Mám 56 let,
176 cm, nepiji, nekouřím.
OSVČ – obor zemědělství.
Děti – nevadí (samostatné
bydlení i pro ně zajištěno).
Požaduji – minimální zna−
lost němčiny, odpovědnost,
flexibilitu, tel.: 704279058,
0049−15224088628. RR
20520

MUŽ 56 let, štíhlý, fin. zaj.
s domkem, zahradou a pej−
skem, hledá ženu z okolí
SU, HO, KT. Společné toulky
přírodou, výlety, práce na
zahrádce. Tel.: 728160114.
Jen SMS. RR 20510

NETTER Regensburger 56
Jahre 180/75 kg sucht sym−
pathische Frau ab 40 Jahre,
mobil, schlank. Gerhard
Hierl (im Foto), Donaustau−
fer Str. 46, 93059 Regens−
burg.
Tel.:
0049−
1701527733. RR 20548

HLEDÁM přítelkyni na ob−
časnou schůzku. Je mi 50
let a jsem rozvedený. Mobil:
702446959. RR 20511

MUŽ 55 roků se seznámí se
ženou od 45 do 55 roků za
účelem občasných schůzek
a pokecání při kávě. Odpo−
věď
pouze
SMS
–
736401429. RR 20556
42LETÝ svobodný, zaopat−
řený, v ID, hledá ženu
k vážnému seznámení. Zn.:
Smysl pro humor. Tel.:
727904205. RR 20573
53LETÝ MUŽ z Plzně hledá
ženu do života. Jsem neku−
řák, mladšího vzhledu, štíhlé
postavy, 178 cm, stále ještě
věřím, že i v našem střed−
ním věku se dá zažít poho−
dový
vztah.
Tel.:
739846564. PM 20110

55/182/84 nekuřák hledá
turistku nebo cyklistku na
toulky po Šumavě?… Tel:
721866006. RR 20561
HLEDÁM symp. štíhlou že−
nu, které taky schází mazle−
ní a sex, k občasným
schůzkám, z okr. OD, PJ, KT.
Jsem pohodový symp. muž
stř. věku na úrovni. SMS –
733210281. RR 20541

CHCEŠ si užívat bez naruše−
ní soukromí? Ozvi se. Věk a
postava nerozhoduje. Tel.:
604517187. RR 20546

DOBRÝ DEN, hledám ženu
kolem čtyřiceti let. Můžete
být i invalidní důchodce. Ne−
bo kamarádku na vodu. Tel.:
734478955. RR 20473

43LETÝ 170/60 se synem
14 let. Hledám ženu na váž−
né seznámení. Jen z Plzeň−
ského
kraje.
Tel.:
608660200. RR 20565

DEUTSCHER Mann sucht
eine Frau aus Tschechien
bis 65 Jahre. Bin 59 Jahre,
170 gross, 70 kg, ehrlich,
treu, liebevoll, dunkles Haar,
eigenes Haus, alleinlebend,
Schwimmeister, Bademeis−
ter. Cham. Ernste anrufe
0049−0160−99579735. RR
20513
61

NAŠEL by se v okolí Kla−
tov obyčejný chlap po pa−
desátce, který má vyře−
šenou minulost a naučil
by mě znovu si užívat ži−
vota?
Rozvedená
51/174/65. Myslivec ne−
bo dobrovolný hasič by
byl super. E−mail: pro.fe−
licitate@centrum.cz.

S DÁMOU ve věku 50 –
60 let by se rád sezná−
mil 65 letý Rakušan s
českým občanstvím,
který se hodlá vrátit do
vlasti. Bude rád, pokud
najde ke společnému
životu aktivní, zajiště−
nou paní, nejlépe s
vlastní hospodářskou
usedlostí, nebo dom−
kem. Mělo by to být na
venkově, v blízkosti
Bavorska, kam bychom
jezdili
nakupovat.
Jsem muzikant, zpěvák
a hudební skladatel s
bohatou tvorbou, proto
by bylo ideální, kdyby
byla dáma hudebně za−
ložená a sdílela se
mnou společný zájem.
Prosím o zaslání odpo−
vědi, ideálně i fotogra−
fie v obálce do redakce
Rozhledu. ZN: Rakušák

MUŽ 71/170 hledá štíhlejší
sympatickou nekuřačku pro
přátelský trvalý vztah, Suši−
ce, HD, Plzeň. Odpovědi
prosím do redakce. RR
20580

35/185 nekuřák, hledá dív−
ku 16 – 19 let k vážnému
seznámení. Nekuračku, kte−
rá také hledá partnera pro
život. Mám rád filmy s akční
tématikou, komedie , horory
a české filmy. Rád cestuji,
nemám rád sterotyp, rád
chodím na procházky a nav−
štěvuji kulturní akce. Hořo−
vice
a
okolí.
Tel.:
604969788, e−mail: loveh−
vezd@seznam.cz.
PM
20106

NAUČÍŠ mě zase se
smát? Černovláska od
Domažlic. 59 let. Tel.:
721265323. RR 20567
59/155 cm hledá přítele k
vážnému seznámení do 60
let a zároveň dědečka pro
mého vnoučka. Doufám,
že existuje normální, hod−
ný a upřímný muž, který
nás bude mít doopravdy
rád. Může být i z vesnice,
pokud možno nekuřák.
Jen z okr. DO a okolí. Zn.:
Jen vážné nabídky. Volat
na tel.: 722778014. RR
20576

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice,
Horažďovice,
Strakonice a okolí, bližší
info po tel.: 774079111.

75LETÁ pohodová, zdravá
důchodkyně by velice rá−
da poznala pána, který se
také cítí osaměle a ještě
by měl vedle sebe rád
společnost kamarádky či
přítelkyně. Čas ubíhá
rychle, proč si ho ještě
neužít. Tel.: 734720159.
RR 20508
SLEČNA 25 let, hledá mu−
že do 30 let. Jsem plno−
štíhlé postavy, je mi smut−
no a nechci být sama. Bu−
du ráda, když se ozveš.
Zn.: Jen vážně. RR 20544

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovitos−
ti. Svěřte nám k prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309 PM 20040
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
800 888 957. PM 20042

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086.
RR 20077
ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí
rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
20083
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OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Drábková,
tel.:
608117789. RR 20081

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ
PRÁCE – omítky, malíř−
ské práce, betonování,
kompletní rekonstrukce
bytového jádra, obklady,
dlažby, bourací práce a
další práce dle domluvy.
Plzeňsko, Klatovsko, Su−
šicko a okolí. Rozumné
ceny. Tel.: 721757399
nebo
email:
zednicke.prace11@ema−
il.cz RR 90652
KLÁŠTERKA – revize
komínů a kotlů.
Tel.: 604871028.
RR 20183

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v Plzni. U
vyšších pater podmínkou
výtah. Cena do 1,5 mil.
Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309 PM 20045

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček? Ja−
ko jediná realitní kancelář
v Plzeňském kraji vám vy−

platíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu do 24
hodin. Neslibujeme – ga−
rantujeme. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309 PM
20041
HOTOVOSTNÍ půjčky
IHNED na ruku! Půjčky
na účet do 24 h! Stačí
OP ČR, příjem, mobil a
přijít: Pražská 41, Pl−
zeň, PO, ST, PÁ 10−16
h, t.: 605760958. KŘI
PM 20021

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti? Bojíte se,
že přijdete o majetek? Vše
se dá řešit, nikdy není
pozdě. Naše právní oddě−
lení zdarma zanalyzuje va−
ši situaci a najde optimální
řešení. Důležité je, nebát
se a začít jednat! IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309 PM 20039

SYMPATICKÁ baculka ve
zralém věku nabízí pří−
jemný relax a krásné mi−
lování, orálek bez a jiné
erot. služby v soukromí
v Plzni. Diskrétně. Tel.:
607412325. KŘI PM
20035
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