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Milí čtenáři,
poslední
prázdninový
měsíc nás le−
tos příliš ne−
potěšil. Kdo
zrovna nehol−
duje otužová−
ní a v zimě
netrénuje koupání v zamrzlé řece,
svého bazénu na zahradě si mnoho
neužil. Zato zahrádkáři a hydrologo−
vé jsou většinou nadšeni. Dostatek
vláhy doplnil podzemní zdroje vody
na stavy, jaké již dlouhá léta nebyly,
a zahrádkáři se prý letos na svých
územních výstavách pochlubí
mimořádně velkým a krásným pod−
zimním ovocem.
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O něco příznivěji se jeví měsíc, který
je před námi. Podle dlouhodobých
předpovědí se k nám v září má slu−
níčko s teplým počasím alespoň na
první polovinu měsíce opět vrátit a
dopřát nám oblíbené Babí léto. Na
koupání to již pro všechny nebude,
ale žně by mohli mít houbaři, ideální
podmínky milovníci turistických vý−
letů po Šumavě, cyklisté i organizá−
toři různých venkovních kulturních a
sportovních akcí. Školáci většinou
s nadšením přivítali možnost opět se
sejít se svými spolužáky, probírat
své prázdninové zážitky, navazovat a
upevňovat dětská přátelství a rozví−
jet první lásky. Jejich učitelé si zase
oddechli, že i přes komplikace s tes−
továním a nošením roušek nebudou
se muset trápit s učením přes počí−
tače, ale své žáky budou moci učit
jako za Komenského z očí do očí a
vlastním příkladem.
Zdá se, že s příchodem podzimu se

zatím nenaplňují negativní předpovědi
růstu počtu nemocných na Covid19,
proto se můžeme těšit na mnoho za−
jímavých akcí. Například hned začát−
kem září se v Klatovech uskuteční
největší celostátní setkání odborníků
na péči o kulturní dědictví, konzervá−
torů a restaurátorů. Určitě to můžeme
brát jako uznání práce Vlastivědného
muzea Dr. Hostaše v Klatovech, pra−
covníků Pavilonu skla i péči o další
historické památky Klatov.
Dobrovolní hasiči z Velkého Boru si
od začátku září připomínají výstavou
fotografií, kronik a hmotných pamá−
tek 130. výročí založení místního
dobrovolného hasičského sboru.
V sobotu 11. září od 13.00 hodin se
uskuteční velká oslava s prohlídkou
opravené hasičské zbrojnice, slav−
nostním průvodem, prohlídkou vý−
stavy a posezením s občerstvením
a hudbou kapely SKALANKA.
Velmi pestrá a zajímavá je opět kul−

turní nabídka v Janovicích n. Úhla−
vou, jak jsme byli ostatně několik
poledních let zvyklí. Určitě by vám
neměla uniknout akce Za vínem do
lihovaru, která se koná v sobotu 18.
září od 14.00 hodin. Poslechnete si
cimbálovou muziku GRAJCAR, ka−
pelu HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica,
country kapelu Pilouni a můžete při−
tom ochutnávat vína z Mikulovské
vinařské podoblasti.
Věřím, že k příjemnému prožití le−
tošního září přispěje i náš stále čte−
náři velmi oblíbený měsíčník Roz−
hled, který vám opět přináší mnoho
informací pro váš dobrý nákup, vý−
běr pracovního místa, osobní rozvoj,
kulturní a sportovní vyžití. Protože je
před volbami, můžete si doplnit i své
názory na některé politické strany a
jejich programy, s kterými jdou do
volebního klání.
Krásné září a pevné zdraví vám
přeje Karel Bárta, šéfredaktor.
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Slavnosti burčáku 2021 u Elektro Efektu
Víno a burčák
za zvýhodněné ceny
Můžete tuto příležitost využít také
k setkání s vinaři z Velkých Pavlovic,
ochutnat jejich výborná a kvalitní vína a
pohovořit si s nimi o pěstování i pití
moravského vína. Vína i burčák si bu−
dete moci samozřejmě na akci nakou−
pit za zvýhodněné ceny, nebo pak kdy−
koliv později zakoupit v naší vinotéce,
která je otevřena denně od pondělí do
soboty vždy od 8.30 do 18.00 hod a
v neděli od 10.00 do 18.00 hod. 4

OBCHOD l E-SHOP
l VINOTÉKA l
MONTÁŽ l SERVIS
WWW.ELEKTROEFEKT.CZ

Poctivý burčák se prodával vloni i před vinotékou.
Milovníci kvalitního moravského
vína a především nezaměnitelné
perlivosti, opojné vůně a přízni−
vých vlastností poctivého burčáku
se mohou těšit na již druhý ročník
Slavností burčáku v Klatovech
v Elektro Efektu.
Po velmi příznivém ohlasu mezi náv−
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štěvníky loňského ročníku uskuteční se
v pátek 1. října od 14. 00 do 22.00 ho−
din Slavnosti burčáku opět na pro−
stranství u OD Elektro Efekt. Bude pro
vás připraveno příjemné posezení pod
stany, kde ochutnáte výborný bílý i čer−
vený burčák přivezený přímo od vinaře
z Moravy.

Z loňských Slavností burčáku.
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4 Dárkové balíčky
s vínem a vůní
V naší vinotéce nabízíme i vína stá−
čená a velmi kvalitní lahvovaná vína
pro každou příležitost. Nově našim
zákazníkům nabízíme možnost daro−
vat naše víno originálním způsobem
a s noblesou v dárkovém balíčku,
který jsme pro vás připravili v růz−
ných cenových kategoriích. Víno je
v balíčku doplněno o kvalitní výrobky
z levandulové farmy Lavandia ve
Starovičkách, které potěší jak ženy,
tak i muže a to napříč všemi genera−
cemi. V balíčcích najdete kvalitní vína
z Velkopavlovické oblasti z Modrých
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Hor a levandulové produkty
nevšední vynikající chuti s vů−
ní levandule, kterými jsou na−
příklad mletá BIO káva, čoko−
láda, mýdla, svíčky či levan−
dulový květ. Udělejte svým
blízkým radost a obdarujte je
tímto netradičním dárkem.

Burčák

Slavnost burčáku
s cimbálovou hudbou
Novinkou letošního ročníku
Slavností burčáku bude rozšířený do−
provodný kulturní program. Těšit se
můžete na vystoupení hudebního hos−
ta cimbálové muziky Blue Romantic
Cimbal, který navodí příjemnou at−

mosféru svojí úžasnou hrou na cim−
bál. Můžete se těšit na jeho skvělé
umění zahrát všechny možné skladby.
Po celou dobu akce se bude starat
Honza Antal se svým týmem o to,

aby váš zážitek byl úplně do−
konalý, a proto bude pro vás
připravovat přímo na místě
úžasné gastronomické po−
chutiny.
Budou zajištěna samozřejmě
i všechna nutná hygienická
opatření, na která budeme do−
hlížet a budeme dostatečně
připraveni. Nemusíte se ani
bát případné nepřízně počasí,
stany budou vytápěny, takže
nás nic nezaskočí. Vstupné na akci je
zcela zdarma.
V pátek 1. října 2021 se na vás
všechny budeme i s vinaři z Velkých
Pavlovic moc těšit, přijďte se pobavit!
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„Chci ČR jako sebevědomý a suverénní stát,“
říká lídr hnutí TSS Jan Dočekal
n Proč jste se rozhodl kandidovat do
Poslanecké sněmovny?
Protože nelze jen sedět u piva a nadávat
"na ty nahoře". Vadí mi, že čím dál méně
lidí vytváří hodnoty a čím dál více lidí je
přisátých na státním rozpočtu. Vadí mi,
že na polích místo brambor roste řepka
do biopaliv a solární elektrárny, vadí mi
zbytečné instituce, miliardy vyhozené
z oken za ne−
smysly, pochle−
bování
Bruselu
s jeho ekologickým a multikulturním ší−
lenstvím a celá řada dalších věcí. Třeba
násilný přechod na elektromobilitu a
bezuhlíkovou ekonomiku se projeví
v peněžence každého z nás. Auta se sta−
nou nedostupným luxusem, budeme su−
rovinově závislí na Číně, díky drahé do−
pravě se zdraží veškeré zboží a služby,
inflace pohltí úspory. Zvrácený systém
emisních povolenek nedovolí postavit
jedinou továrnu, zato budeme mít více
6

cyklostezek, duhových pochodů a dota−
cí na kdejaký nesmysl. A to vše bych
chtěl změnit. Myslím si, že v politice chy−
bí konzervativní pravicový pohled na
svět bez experimentů.
Chci Českou republiku
jako sebevědomý suve−
rénní stát, jehož zákony
jsou nadřazené bruselským
vyhláškám a kde se stále platí
korunou. Stát, který si váží svých ob−
čanů, a jehož občané budou svobodný−
mi lidmi v bezpečné zemi.
n Co říkáte na rekordní zadlužování
státu?
Některým občanům vytýkáme finanční
negramotnost, ale na úrovni vlády se dějí
daleko větší zvěrstva. Vždyť všichni
v tomto státě jsme jedna velká rodina.
A co udělá normální rodina, když nemá
peníze? Když udeří nějaká choroba (co−
vid)? Finančně gramotná rodina začne

šetřit, odpustí si dovolenou, nový mobil,
někdo si najde další práci nebo tak něco.
A jak se chová stát? Jako finančně ne−
gramotný idiot. Zadluží se tak, že to bu−
dou splácet ještě naše vnoučata a začne
rozhazovat plnými hrstmi napravo, nale−
vo. Znáte snad jediný úřad, který byl zru−
šen? Jediný rok, kdy nedošlo k nárůstu
počtu úředníků? Jediný rok, kdy by byl
vyrovnaný rozpočet bez dalšího zadlužo−
vání? Přijde Vám to normální?
n Je ještě něco, co byste chtěl vzká−

zat voličům?
Ano, každý před volbami slibuje hory
i s horákama, postaví nemocnici, silnice
opraví lusknutím prstu a modré z nebe
zajistí pro všechny bez rozdílu. Mé názo−
ry jsou známé, mé články se dají najít na
internetu. Chci vrátit do politiky zdravý
rozum. Navíc mám také jeden konkrétní
slib, jehož splnění si bude moci každý
zkontrolovat. V případě mého zvolení
uspořádám na náměstí v Plzni oslavu, na
které se zdarma vytočí cisterna piva, kte−
rou uhradím z mého poslaneckého platu.
To by mohl být dobrý mejdan, ne? (kb)
Rozhled 9/2021
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9 500 Kč/měsíc

1+1 (37 m2), Karlova ul., Plzeň
Nabízíme pronájem bytu 1+1 o výměře 37 m2 ve 2. patře
cihlového domu v širším centru Plzně, Karlově ul. Byt je po
kompletní rekonstrukci. K dispozici je komora na patře.
Nad rámec nájemného se platí zálohy na služby (vodné,
stočné) v celkové výši 1.500,− Kč/měsíc, elektrická energie
bude převedena na nájemce, vratná kauce 11.000,− Kč,
provize RK 9.500,−Kč + DPH. V okolí veškerá občanská
vybavenost.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

G

2 599 000 Kč

G

E

16 500 Kč/měsíc

1+1 (38 m2), ul. Smetanova, Planá

3+1 (96 m2), Karlovy Vary,
nábřeží Jana Palacha
2

Nabízíme k pronájmu pěkný, světlý byt 3+1 o výměře 96 m
v Karlových Varech, nábřeží Jana Palacha. Byt se nachází
v 3. patře cihlového domu bez výtahu. Byt je po rekonstrukci
a je vybaven. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v žá−
dané lokalitě. Měsíční nájemné 16.500,− Kč. Nad rámec nájem−
ného se platí zálohy na služby (vodné, stočné, otop) ve výši
3.700,− Kč/měsíc. Elektrická energie bude převedena na ná−
jemce. Kauce 49.500,− Kč. V okolí veškerá občanská vybave−
nost. Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

C

2 890 000 Kč

Komerční objekt (258 m2), ul. Ruská, Mar. Lázně, okr. Cheb

2+1 (56 m2), ul. Dlouhá, Plzeň – Lobzy

Nabízíme k prodeji komerční nemovitost (dříve galerie, rychlé ob−
čerstvení a poté kadeřnictví a tiskárna). Aktuálně je stav nemovitos−
ti k rekonstrukci a sestává se z tří místností, a sociálního zázemí.
Do budovy možnost vstoupit dvěma vchody. Budova stojí na po−
zemku o ploše 143 m2, ke které přiléhá zahrada o velikosti 115 m2.
IS. El. 230/400V, obecní vodovod i kanalizace. K nemovitosti je vy−
hotovena studie na výstavbu bytového domu s třemi nadzemními
podlaží. V 1.NP by se nacházeli 3 garáže o celkové velikosti
118 m2. V 2.NP by se nacházel byt 2+KK (58 m2)a 3+KK (67 m2)
a ve 3.NP byt 3+KK (104 m2). Přístup k nemovitosti po obecní ko−
munikaci a možno si i nyní pronajmout parkovací stání u domu za
nízké nájemné. Na nemovitosti neváznou žádná zástavní práva,
břemena ani exekuce. Je tedy možnost financovat hypotéčním úvě−
rem, se kterým Vám rádi zdarma pomůžeme. & 734 319 301

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 o čisté podlahové ploše
55,45 m2 v Plzni v Lobzích v ulici Dlouhá. Byt je v osobním vlast−
nictví a nachází se ve třetím patře panelového domu bez výtahu,
který prošel kompletní revitalizací (fasáda, střecha, plastová okna,
plastové stoupací vedení). Fond oprav 1.868,− Kč. V okolí veškerá
občanská vybavenost. Byt není zatížen žádným zástavním právem
a lze financovat hypotečním úvěrem, se kterým Vám rádi zdarma
pomůžeme. Byt je vzhledem k ideální výměře a žádané, skvěle do−
stupné lokalitě vhodný pro investory k následujícímu pronájmu.
O bezproblémový nájem s garancí platby se postará naše partner−
ská společnost Renta 365. Zdarma Vám taktéž zajistíme financo−
vání prostřednictvím hypotečního úvěru i s minimem vlastních
prostředků.
& 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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1 350 000 Kč

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

Nabízíme k prodeji prostorný byt 1+1 v osobním vlast−
nictví v Plané u Mariánských Lázních, Smetanově ul.
o výměře 38 m2. Byt se nachází v 2. patře cihlového do−
mu bez výtahu. Byt je v původním stavu. K bytu náleží
sklepní koje. V okolí veškerá občanská vybavenost.
Fond oprav 433,− Kč. Velmi zajímavá nabídka ke klidné−
mu bydlení či jako investice. Možno financovat hypoteč−
ním úvěrem.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji byt 2+1 o čisté podlahové ploše 58,6m2
v Mariánských Lázních v Ušovicích ulici Plzeňská. Byt je
v osobním vlastnictví a nachází se ve třetím patře panelového
domu bez výtahu. Bytový dům prošel kompletní revitalizací
(fasáda, střecha, plastová okna, plastové stoupací vedení).
Byt má plastová okna a je v původním stavu k rekonstrukci.
K bytu náleží sklep v suterénu domu o velikosti 2,4 m2. Fond
oprav 1.130,− Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost. Byt
není zatížen žádným zástavním právem a lze financovat hypo−
tečním úvěrem, se kterým Vám rádi zdarma pomůžeme. bez−
problémový nájem s garancí platby se postará naše partner−
ská společnost Renta 365.
& 734 319 301

G
G

4 800 000 Kč

RD 5+1/G/B (2165 m2), Nová Ves, Třemešné, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem o dispozici
5+1 v Nové Vsi pod Přimdou. Dům má tři nadzemní podlaží a pod−
kroví. V roce 2012 proběhla rekonstrukce domu (koupelna, střecha,
okna). V 1.NP se nachází garáž, sklepní prostory a technické zázemí
domu. V 2.NP se nachází dva pokoje, kuchyně, předsíň, koupelna
s WC a chodba se vstupem do sklepních prostor a druhého patra.
Ve 3.NP se nachází nedodělaná samostatná bytová jednotka o dis−
pozici 3+1 s balkonem. IS.: el 230/400V, vlastní vrt (46m), topení
– ústřední na pevná paliva, septik. K nemovitosti kompletní projek−
tová dokumentace. Lze tedy financovat hypotéčním úvěrem, se
& 734 319 301
kterým Vám rádi zdarma pomůžeme.

1 700 000 Kč

2+1/L (61 m2), ul. Plzeňská, Mariánské Lázně

7 500 000 Kč

RD 7+1 (255 m2), ul. Kostelní, Planá, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji rodinný dům s vlastním pozemkem o dispozi−
ci 7+1 v Plané, v ulici Kostelní. Dům má tři nadzemní podlaží
a podkroví. V roce 2010 proběhla částečná rekonstrukce 2.NP
a vybudování obytného podkroví. V 1.NP se nachází dvě prostor−
né kanceláře, sklady, WC a vstup na dvůr kde mohou parkovat tři
osobní automobily. V 2.NP se nachází bytová jednotka o dispozi−
ci 2+1 a druhá bytová jednotka o dispozici 1+1. Tyto jednotky
mají společnou koupelnu, ale každá má své WC. Ve 3.NP se na−
cházejí dva pokoje + půda ke které je zpracován projekt na vybu−
dování další bytové jednotky. Dům má nová dřevěná euro okna
a je z 1/3 podsklepen. Lze financovat hypotečním úvěrem, se
kterým Vám zdarma pomůžeme.
& 734 319 301

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

900 000 Kč
1 000 000 Kč
900 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
1 300 000 Kč
1 300 000 Kč
1 900 000 Kč
2 300 000 Kč
2 200 000 Kč
1 800 000 Kč
2 200 000 Kč
2 300 000 Kč
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Oslavte s námi 20 let ŠKODAteamu, 40 srazů
O víkendu se v kempu Běšiny sje−
dou opět naleštěné i závodní vozy
ŠKODA a tentokráte to bude něco
extra. ŠKODAteam slaví 20 let své
existence a tak je skutečně na co
se těšit! Nenechte si ujít sobotní
dopolední program plný nablýska−
ných vozů, zábavy a soutěží. Jako
první si budete moci prohlédnout
nový kalendář ŠKODAteam 2022 a
v předpremiéře i novou ŠKODA FA−
BIA, na kterou ještě týden platí "vý−
stavní embargo". V sobotu na dva−
náctou hodinu se přesuňte na čí−
novský okruh, kde na posádky če−
kají celkem tři rychlostní zkoušky
po třech kolech a projede zde i spa−
nilá jízda nezávodících posádek.
Sobotní večer pak už bude patřit
oslavám a i zde jste vítáni. Od 17.30
hod. je v kempu připraven Open Air
festival s kapelami Turbo revival,
Plán B a rockotékou DJ Tazzy, chy−
bět nebude prasátko a ani striptýz.
Přijďte do kempu Běšiny nasát vůni
spáleného benzínu i oslavit s námi
dvacet let úspěšné existence. Vstup−
né je jen symbolické 50 Kč.
Bližší informace najdete na
www.skodateam.cz
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Poděkování nejen
zdravotním sestrám
Krajská zastupitelka Plzeňského kraje a kandidátka do poslanec−
ké sněmovny Ing. Marie Pošarová z Klatov a olympijský vítěz ve
střelbě pan Jan Kůrka z Plzně navštívili nemocnici v Klatovech a ne−
mocnici v Plzni, kde společně předali květiny zdravotním sestrám
jako poděkování za jejich péči v době covidové, kde i naši rodinní
příslušníci byli hospitalizováni. Nesmírně si vážíme jejich péče.
Děkujeme z celého srdce.

Dále bych Vás ráda pozvala na Český
jarmark na podporu českých farmářů,
který se uskuteční dne 18.9. v Plzni,
Smetanovy Sady, U Branky 5272
nákup českých potravin: od: 12.00 do 17.00 hod.
volební mítink: od 14.00 h vystoupí pan Tomio Okamura,
Radim Fiala, Ing. Marie Pošarová
(lídr za Klatovy a rodačka z Domažlic)
Zadavatel: SPD, Zhotovitel: Rozhled
10
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Tepelná čerpadla a teplá voda v letních měsících

Jestliže jste majiteli tepelného čer−
padla, které vytápí Váš dům a chce−
te dále investovat do úspory nákla−
dů za energie, určitě je vhodné po−
soudit možnost ohřevu teplé užit−
kové vody (TUV) s tepelným čer−
padlem.
TUV ohříváme tepelným čerpad−
lem během celého roku, přičemž
od jarních do podzimních měsíců je
ohřev nejvíce účinný. Z jedné KWh
elektrické energie dosáhneme čtyři−
krát více na výstupu, než jsme do
čerpadla přivedli. Jinými slovy,
v letním období tepelné čerpadlo
spotřebuje čtyřikrát méně
elektrické energie než
elektrický boiler.
Nemůžeme však pro
ohřev TUV využít libovol−
ný kombinovaný ohřívač.
Důležitá je velikost teplo−
směnné plochy v daném
boileru. Na místě u vás
posoudíme, zda je možné
vaši stávající nádrž teplé
užitkové vody použít.
Velmi oblíbené se staly
ohřívače firmy ACV. Jed−
ná se o nerezové ohříva−
Rozhled 9/2021

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

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

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

vody výrobky od značky NIBE.
U technologie vzduch – voda díky
špičkovým technickým para me −
trům a přijatelné ceně doporu −
čujeme a nejvíce instalujeme mo−
dely nové generace tepelných
čerpadel PANASONIC T−CAP.
Ing. Jiří Tichota
Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
pøípadnì volejte
s odbornými dotazy na

777 939 270.

Dodávka, montáž a servis
tepelných èerpadel

SMART (chytré) VYTÁPĚNÍ !!!
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Bude mít Sušice nemocnici ?

S touto otázkou jsme se obrátili na l Představa je jedna věc a reálná
Ing. Milenu Stárkovou ze Sušice, za− skutečnost druhá.
stupitelku města a bývalou radní
Proto chceme, aby sušičtí občané
pro zdravotnictví Plzeňského
sami rozhodli o dalším směřová−
kraje.
ní nemocnice. Spolu s volbami
l Paní inženýrko, platí tako−
do Poslanecké sněmovny pro−
vé pravidlo, že čím jednodušší
běhne referendum. V něm se li−
otázka, tím složitější odpověď.
dé mohou vyjádřit, zda chtějí
Asi nebudu daleko od pravdy.
nemocnici v té podobě, jak jsem
Je to tak. Pokud se nepove−
uvedla. Jestliže rozhodnou
de znovu otevřít akutní
v referendu že ANO, pak
lůžkovou chirurgii, tak
by jejich hlas mělo vedení
si myslím, že časem
města respektovat.
l Nicméně problém
tady skončí i interna
asi bude získat do Su−
a z nemocnice se
šice lékaře.
může stát ambulant−
To určitě. V souvislosti
ní dům, případně lé−
s výměnou jednatelů
čebna dlouhodobě
v loňském roce odešlo
nemocných
Ing. Milena Stárková
několik chirurgů a
(LDN). Jsem za−
stánkyní varianty, aby v Sušici fungova− anesteziologů, od té doby oddělení ne−
ly dva základní obory akutní lůžkové funguje. S argumentem města, že pro−
péče, a to interna s JIP a chirurgie. Lé− voz chirurgie byl drahý, nesouhlasím,
kaři půjdou pracovat do nemocnice, vždyť nyní jsou mzdové náklady i bez
tohoto oddělení ještě vyšší! Ale stalo se.
která má vizi a budoucnost.
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Pokud se v referendu lidé rozhodnou
pro plnohodnotnou nemocnici, potom
by, dle mého názoru, měla Rada města
Sušice v roli valné hromady zajistit tako−
vé vedení nemocnice, které bude
schopno volbu občanů naplnit. Výsle−
dek referenda je pro město závazný.
l Existuje možnost spolupráce

Plzeňského kraje s městem Sušice na
provozování její nemocnice?
Existuje. Letos v červnu Rada Plzeň−
ského kraje přijala dvě varianty možné
spolupráce. Za prvé provozování ne−
mocnice zajišťované a organizované
městem Sušice s finanční podporou
Plzeňského kraje. Druhá varianta je
provozování nemocnice zajišťované a
organizované Plzeňským krajem pro−
střednictvím obchodní společnosti.
(še)
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Poptávka po betonu neustále roste
Snad každý si musel všimnout tren−
du ve stavebnictví v poslední době.
Po odeznění koronavirového období,
kdy nebylo možné z různých důvodů
provádět stavební práce, se nyní
stavebníci vrhli naplno do stavební
činnosti. To má za následek nebýva−
lý růst poptávky po stavebním mate−
riálu, nevyjímaje beton a betonové

výrobky. Jak tuto situaci zvládají BE−
TONOVÉ STAVBY−GROUP, s. r. o.
z Předslavi u Klatov? O tom jsme ho−
vořili s jednatelem společnosti Ing.
Tomášem Hroudou.
n Nelze se nevšimnout růstu po−
ptávky po stavebních materiálech.
Došlo i u vás ke zvýšenému zájmu
o vaše výrobky?

14

Ano, jednoznačně. Tento rok je poptáv−
ka po našich produktech skutečně re−
kordní. Výroba vzrostla v celém portfo−
liu našich produktů. Nejlépe to lze ilus−
trovat na nárůstu prodeje transportbe−
tonu a pohledových prefabrikátů. Pro−
dukce přitom vzrostla několikanásob−
ně, v roce 2018 za starého vedení byla
v objemu jen pouhých 188 m3, v roce
2020 za nového ve−
dení
již
činila
2.500 m3 a v letoš−
ním roce 2021 bude
přes 6.000 m3(!).
n Je mi známo, že
některé firmy do−
konce nestíhají vy−
rábět. Jak se vaše
firma
vyrovnala
s touto zvýšenou
poptávkou?
My zvládáme po−
ptávku uspokojovat,
protože došlo ke
značnému navýšení
našich výrobních ka−
pacit. V prvé řadě za−
investovali noví spo−
lečníci, kteří investo−
vali desítky milionů
korun do technolo−
gického vybavení,
dopravních prostředků i rozšíření vý−
robních ploch. Díky těmto zásadním
investicím se zvýšila efektivita výroby
i samotný objem produkce.
n Je obecně známo, že firmy mnoh−
dy bojují s nedostatkem pracovníků.
Jak to vypadá ve vaší firmě?
Ano, tento problém znám, ale musím
říct, že nás se naštěstí netýká. Po pří−

chodu nových společníků jsme zvýšili
mzdy všech zaměstnanců zhruba
o dvacet procent a stali jsme se pro
zaměstnance atraktivním zaměstna−
vatelem. Nastoupili k nám lidé na děl−
nické profese, na pozice řidičů, při−
brali jsme ale také nové obchodní zá−
stupce a odborné techniky. Jelikož je
růst objemu produkce skutečně

mimořádný, i nadále
hledáme šikovné za−
městnance, kteří si
chtějí vydělat velmi
slušné peníze.
n Jak vidíte budouc−
nost vaší firmy?
Za poslední dva roky
se udělal opravdu kus
práce. Převzali jsme
podnik na samotné
hraně životaschop−
nosti, kam ji úmyslně
přivedl bývalý jednatel
a společník Ing. J. Z.
Ten firmu dlouhodobě
poškozoval, pro což je
dnes čtyřnásobně trestně stíhán.
Dnes je situace zcela jiná. Pokud se
podíváte na náš areál, uvidíte nové
plochy, zcela nová vozidla, stroje a
další zařízení. Firma má násobně větší
produkci a celkově se od dob bývalé−
ho vedení změnila na úplně jinou, fun−
gující a moderní společnost.
Děkuji za rozhovor.
(KČ)
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REALITNÍ
PORADNA
Mohu prodat svůj
podíl bez souhlasu
spoluvlastníků?
Dobrý den, měla bych
dotaz. Vlastním jednu
šestinu domu po rodi−
čích, od roku 1997 ro−
diče si zvolili důvěrní−
ka, který dům spravu−
je vybírá peníze do
fondu oprav a vodné,
platí faktury a dělá
drobné opravy, na po−
slední schůzce mi tvr−
dil, že byt nemůžu
prodat bez jeho sou−
hlasu, myslím si, že
nemá pravdu.
Dobrý den, v první řa−
dě je potřeba říct a sa−
ma to píšete, že vlast−
níte ideální 1/6 nemovi−
tosti, tedy určitý spo−
luvlastnický podíl na
domě. Nevlastníte tedy
žádný byt, přestože
možná, dle dohody
mezi spoluvlastníky, je−
den z bytů v domě uží−
váte. Je tedy pravdou,
jak říká správce, že
byt prodat nemůžete,
žádný totiž nevlastníte.
Prodat však můžete
svůj podíl na nemovi−
tosti. Zde jste vázána
k ostatním spoluvlast−
níkům zákonným před−
kupním právem, kdy
svůj podíl při prodeji
musíte nabídnout nej−
prve spoluvlastníkům
a až poté můžete podíl
prodat třetí osobě.

KLATOVY
Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše
Jednotliví návštěvníci a skupiny nepřesahu−
jící počet 20 osob se nemusí prokazovat
potvrzením ani negativním testem!!! Skupi−
nové prohlídky s počtem vyšším než 20
osob a nejvýše 30 osob se mohou uskuteč−
nit za podmínek, které jsou uvedeny na we−
bových stránkách muzea. Návštěvníky žá−
dáme o dodržování platných protiepidemic−
kých opatření. Děkujeme. Aktuální informa−
ce sledujte na webových stránkách muzea.
Výstavy:
do 19. 9. 2021 – RETRO – výstava z dějin
hmotné kultury 60.–80. let 20. století.
18. 9. 2021 – 13:00–17:00 – PŘEDNÁ−
ŠKOVÝ SÁL: PŘÍLEŽITOSTNÁ VÝSTAVA

ZÁPALKOVÝCH NÁLEPEK ČSR A ČSSR
Z OBDOBÍ LET 1949–1989
Mimořádné kulturní akce:
18. 9. 2020 – DNY EVROPSKÉHO KUL−
TURNÍHO DĚDICTVÍ – v tento den je do
všech výstav v muzeu snížené vstupné.
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

23.9. v 19.30 h – ÚSMĚVY ZDEŇKA
TROŠKY S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍ−
MOVÉ
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

JANOVICE
NAD ÚHLAVOU

SDS Klatovy

Kulturní akce

12.9. v 15 h – POHÁDKA O STRAŠIDEL−
NÉM NÁDRAŽÍ
13.9. v 19.30 h – BE MY BABY – BUĎ MO−
JE BEJBY – komedie
14.9. v 19.30 h – SCREAMERS 2021 – tra−
vesti show
19.9. v 16 h – ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – AŤ
ŽIJÍ POHÁDKY
22.9. v 19.30 h – TURECKÁ KAVÁRNA –
detektivní komedie

18.9. – ZA VÍNEM DO LIHOVARU II. – v li−
hovaru u náměstí, 14 h – GRAJCAR – cim−
bálová muzika, 18 h – HRADIŠŤAN A JIŘÍ
PAVLICA – koncert, 20 h – PILOUNI –
country kapela, OCHUTNÁVKY VÍN –
M. Vyskočil, S. Kopecký, Klatovský spolek
vinařů, vstup zdarma
15.9.–31.10. – RENESANČNÍ OSOBNOSTI
JANOVICKÉ HISTORIE – výstava v měst−
ské knihovně

Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Václav Sika vystavuje v Domažlicích
15. září 2021 bude ote−
vřena výstava obrazů
výtvarníka Václava Siky
v Galerii bratří Špillarů
v Domažlicích.
Autor se narodil 19. dub−
na 1955 v Domažlicích.
Dvacet jedna let vedl Ga−
lerii bratří Špillarů v Do−
mažlicích, kde uspořádal
celkem sto dvacet výstav
výtvarného umění. Vedle
českých výtvarníků před−
stavoval i bavorské
umělce. Od roku 1993 je
členem Unie výtvarných
umělců Plzeň, před třemi
lety se stal členem Klubu INDIAN CHIEF BLACK HAWK, rok výroby 1953, akryl na
konkrétistů České re− plátně, 100 x 120 cm, 2021.
publiky. Věnuje se mal−
bě, kresbě, počítačové grafice,
tvorbě objektů. Ilustroval tři knihy
spisovatelky Marie Rivai. V roce
2015 vydal životopisnou knihu
Vzpomínky.
Od roku 1990 uspořádal autor ví−
ce než šedesát samostatných vý−
stav v České republice, SRN, Ho−
landsku, Japonsku a USA. Podílel
se také na přibližně padesáti spo−
lečných výstavách v Rakousku,
SRN, ČR. Účastnil se mezinárod−

Rozhled 9/2021

ních výtvarných sympo−
zií v České republice a
SRN.
Václav Sika se zabývá
systematicky konkrét−
ním uměním, ornamen−
tem, také hyperrealis−
tickou malbou portrétů,
detailů rostlin, ptáků,
brouků a starých moto−
cyklů. Hlavním výstav−
ním tématem v Galerii
bratří Špillarů budou
obrazy starých moto−
cyklů. Výstavu si bu−
dou moci prohléd−
nout návštěvníci do
15. listopadu letošní−
ho roku.
(re)

19

20

Rozhled 9/2021

Rozhled 9/2021

21

Život velké rodiny v Domově pro seniory
Koronakrize se začátkem letošního
nevyhnula ani novému Domovu pro
seniory u Hnačova, ale v současné
době jsou všichni klienti i majitelé
očkováni a nálada je opět skvělá jako
dříve. Vstup do areálu je pro bezpeč−
nost každopádně přísně kontrolovaný
a omezený, avšak návštěvy jsou plně
umožňovány. Celodenní péči jim vě−
nuje provozovatel Domova pro senio−
ry pan Hanousek s celou rodinou.

Stará se také o nákupy pro ubytované,
vaří a zajišťuje celodenní stravu, vše
s maximálním důrazem na kvalitu podá−
vaných jídel a hygienické bezpečí. Po−
kud senior potřebuje, odveze jej paní
Renata Hanousková na nákupy, dopro−
vodí k doktorovi, nebo na úřad.
„V této době se opravdu stále potvrzu−
je, jakou výhodou pro obyvatele Domo−
va pro seniory Hnačov je naše menší,
klidná, rodinná komunita. Velký vliv na
pohodu ubytovaných má příjemné pro−
středí našeho domova zasazeného do
okolních lesů a vlastního parku, který
neustále sami ještě rozšiřujeme o nové
vzrostlé stromy a keře,“ říká paní Rena−
ta Hanousková. „Pobyt v přírodě má ur−
čitě velký vliv na posilování psychiky
našich seniorů, kteří tak lépe a klidněji

22

zvládají stres z informování veřejnosti
o probíhající pandemii.“
„S manželem jsme generace, kterou
učili úctě ke stáří, ta v nás zůstává.
Všichni jednou zestárneme a budeme
chtít žít důstojně i ve vyšším věku. Ni−
kdo nechce žít v osamění a zapomnění.
Několik let jsme plánovali projekt domo−
va seniorů, ve kterém se každý bude cí−
tit dobře a šťastně.
Víme, jak to v domovech pro seniory

ním zařízením. Ze všech pokojů je krás−
ný výhled na jih a na celý areál. Pokud
chce, může se zapojit do různých akti−
vit, ale do ničeho není nucen, je jen na
něm, s kým se bude stýkat a jak často.
Přesto tu není nikdo, kdo by se stranil
ostatních. Často od našich seniorů sly−
šíme, že jsme jejich velká rodina, do−
konce, že nebýt nás, nikoho už by ne−
měli. Vzpomínám při tom vždy na své−
ho tatínka, o kterého jsme se také tady
starali, a zpříjemnili mu tak poslední
roky jeho života.“
„Náš areál leží v nádherném pro−
středí v těsné blízkosti Hnačovského
rybníka na okraji lesního komplexu,
který se rozprostírá mezi městeč−
kem Plánice a městečkem Nalžov−
ské Hory v Šumavském předhůří.
Zdejší bohatost rybníků, říček, poto−
ků a na druhé straně smíšeného le−
sa okolo našeho areálu způsobuje
celoročně takřka ideální vlhkost
a dostatek kyslíku v ovzduší.“

Provozovatelé dbají také na zajištění
všech zdravotních služeb. „Velice se
nám osvědčila spolupráce se zdravot−
nickou organizací Advantis Medical,
která našim klientům zajišťuje veškerou
domácí zdravotnickou péči. Jejich zdra−
votní sestry sem pravidelně dojíždí a
velmi ochotně, řekla bych se srdíčkem
na dlani, velmi mile a kvalitně zajišťují
pravidelnou péči našim klientům. Když
je třeba nějaké vyšetření, berou i náběry
krve a moči. Mohou zajistit také rehabi−
litaci po úrazech nebo po operacích.
Moc chceme také poděkovat MUDr. Ji−
římu Kloudovi, lékaři z Plánice, který
skvěle a s velkým zájmem pečuje o na−
še klienty i v této těžké době,“ ujišťuje
nás paní Renata Hanousková. Zajištěny
jsou i pravidelné prohlídky u zubaře.
Novinkou pro případ nouze je i vlastní
nově zakoupený defibrilátor.
„Věříme, že situace, která byla za po−
slední půldruhého roku zlá pro celý
svět, už se nevrátí v takové míře a nebu−

„Ubytovaní senioři považují za přednost
našeho domova nejen umístění areálu,
ale i kvalitní stravování. Vaříme přede−
vším klasickou českou kuchyni, na kte−
rou byli zvyklí celý život a mají ji nejradě−
ji,“ připomíná nám Adolf Hanousek.

deme muset činit žádná opatření, přeje−
me všem našim obyvatelům, jejich ro−
dinám, i klientům budoucím a všem li−
dem, aby bylo líp, měli se rádi, měli ote−
vřené srdce a těšili se z každého dne,“
říká pan Hanousek.
(pi)

Na výletě na Chodsku.
chodí (ne všude), a rozhodně nepat−
říme do kategorie, kde je vše časově
dané a kde chybí empatie. Individu−
ální přístup ke každému je naše pri−
orita. Náš záměr je, aby se zde lidé
cítili opravdu dobře a aby si uvědo−
mili, že život může být i ve stáří plný
lásky, legrace a pohody.
Již při založení nového domova
jsme chtěli především nabídnout
klidné, příjemné bydlení s velkým
pocitem bezpečí, bez starostí a na−
pětí, které je tak běžné především
v současném městském prostředí.
Každý ze seniorů bydlí v garsoniéře ne−
bo ve dvoupokojovém bytě, má svůj
vlastní domov a zajištěné soukromí,
vše samozřejmě s kompletním sociál−

Rozhled 9/2021

Rozhled 9/2021

23

Velká šance pro technicky zdatné mladé
lidi ve firmě Aerotech Czech Klatovy
Aerotech Czech s.r.o.

Firma Aerotech Czech v Klatovech je dce−
řinou společností německé firmy Aero−
tech Peissenberg, GmbH., která vyrábí
komponenty pro letecké turbínové moto−
ry. V Klatovech se zaměřují na obrábění
dílů ze speciálních žáruvzdorných ocelí
s vysokým podílem niklu a slitin titanu,
které se montují do leteckých motorů zna−
ček MTU Aero Engines, Rolls&Royce,
Pratt&Whitney nebo Snecma. Tyto moto−
ry následně pohánějí například letadelle−
tadla společností Airbus nebo Boeing.

„Opětovné oživení po covidové krizi
nastává v leteckém průmyslu potaž−
mo v letecké dopravě. Nutno však při−
pomenout, že toto oživění zatím ještě
nenavazuje na výkony roku 2019. Po
krizi přišly nutné reorganizace, hledání
úspor, zvyšování efektivity s cílem sní−
žit ceny a tím zvýšit poptávku. Velice
promptně se tomuto trendu přizpůsobi−
la klatovská firma Aerotech Czech.
Od září pořizujeme Drátořez (Elektro−
erozivní drátové řezání), čím opět roz−
šíříme naše současné technologické
možnosti. V naší vizi máme další změ−
ny podporující transfer technologické
odpovědnosti z mateřské společnosti
na naši firmu,“ sděluje nám výrobní ře−
ditel klatovské firmy Aerotech Czech
Ing. Jan Bureš a zároveň s tím vyslovu−
je jedno přání.
„Hledáme především mladé lidi po
ukončeném vzdělání, které bychom rá−
di kvalifikovali pro naši specializaci.“
Při návštěvě firmy jsme se velmi často
setkávali s absolventy klatovské prů−
myslovky a možná právě tady je onen
„pramen živé vody“ pro Aerotech Kla−
tovy. Proto jsme se obrátili na ředitele
Střední průmyslové školy v Klatovech
Ing. Bohumíra Kopeckého.
„Střední průmyslová škola v Klatovech
navázala již před pěti lety partnerství
s firmou Aerotech Czech, s.r.o. v rámci

Dr. Sedláka 763, Klatovy, Kristýna Machová, tel. 376 339 910
kristyna.machova@aerotech−czech.cz | www.aerotech−czech.cz

Vedení společnosti Aerotech Klatovy sídlí v bývalém objektu Kozaku směrem
k městskému bazénu.

projektu „Dovybavení učebny CNC na
SPŠ Klatovy“. Cílem projektu bylo za−
traktivnit, zmodernizovat a zvýšit kvali−
tu výuky technických oborů a vylepšit
tak pozici absolventů školy při uplatňo−

vání na trhu práce. Vzhledem k výrob−
nímu zaměření firmy jsou nabízené
pracovní pozice zajímavé především
pro žáky, kteří úspěšně ukončí některý
z učebních oborů Obráběč kovů, Stroj−

Lukáš Hovorka

ní mechanik nebo absolventy studij−
ních oborů Strojírenství a Elektrotech−
nika. V současné době již firma zaměs−
tnává několik bývalých žáků Střední
průmyslové školy v Klatovech a obě

Martin Janda

„Klatovská průmyslovka byla skvělým odrazovým můstkem do života,“ shodují se její absolventi,
se kterými jsme se setkali v Aerotech Klatovy.

V Klatovech vyrobené díly pro letecké motory

František Oškera

strany mají nyní v plánu společně pod−
niknout kroky k tomu, aby se jejich řa−
dy v nadcházejících letech rozšiřovaly,“
říká Ing. Bohumír Kopecký.
Firma Aerotech Czech Klatovy se po−
stupně zařazuje mezi standardní za−
městnavatele v regionu. Jednou z mož−
ností, jak obnovit strojírenskou tradici
v regionu, spatřuje vedení společnosti
v užší spolupráci se Střední průmyslo−
vou školou v Klatovech.
(pi)

Do svého týmu přijmeme nové zaměstnance do naší provozovny v Klatovech v ul. Dr. Sedláka 763. Kontaktujte
prosím paní Kristýnu Machovou – tel. 376 339 910, 721 944 634, e−mail: kristyna.machova@aerotech−czech.cz
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„Dokud to jde, snažím si užívat každý den,
v důchodu už bude pozdě,“
svěřuje se Jan Svoboda z Tlučné u Plzně.
roké cyklistické veřejnosti, a to zejmé− podzimu, a tak jsem v zimě přesedlal
na příznivcům kolové připomene jmé− na lyže na běžky.
no Svoboda slavnou plzeňskou dvojici Zkrátka bez sportu jste nemohl být.
v kolové, František Jícha a Bohumil Na to je jednoduchá odpověď. Sport si
Svoboda. Není to žádná souhra náhod. musíte užívat, dokud na to máte sílu
Náš host Jan Svoboda je sy− a chuť. Proto takové řeči, až budu v dů−
nem slavného českosloven− chodu, začnu něco dělat, na mě nepla−
ského reprezentanta v kolové. tí. V důchodovém věku už člověka lec−
Dalo by se říci, že jablko od cos bolí. Užívat si musíte, dokud na to
stromu nepadá daleko. A jaká fyzicky i psychicky máte.
Jak to tedy bylo s lyžováním?
je skutečnost?
Pane Svobodo, musím se při− Začal jsem s Jizerskou 50 a to pravi−
znat, že bych vás více tipoval delně každý rok. Poprvé jsem ji ujel za
4 hodiny 50 minut v roce 2001. Loni
na kolo než na běžky.
Je to pravda, že mě kolo zpo− už za 2 hodiny 20 minut a byl jsem na
čátku nechytlo, až před čtyři− 65. místě absolutně. V posledních pěti
cítkou. V Plzni jsem začal s at− letech jsem začal běhat na lyžích svě−
letikou a vybral si sportovní tové poháry. Jsem členem elitního tý−
chůzi. S ní jsem skončil na voj− mu Silvini Madshus. Ve své kategorii
ně, když jsem v roce 1988 šel nad 50 let jsem třikrát vyhrál světový
kvalifikaci na olympiádu do pohár. Například nejslavnější závod na
Soulu. Byl to závod na 50 kilo− světě ve Švédsku Vasaloppet, který se
metrů Praha – Po−
děbrady, kde jsem
dosáhl výborného
času pod 4:10
hod. Na olympiádu
jsem nejel, byli
tam lepší. Za mě−
„Jizerská 50 byl můj první velký závod na běž−
síc jsem zjistil, že
kách,“ zavzpomínal Jan Svoboda.
mám těžkou žlou−
kého týmu Silvini Madshus team, tenku. Rok a půl jsem ne−
kde několik let byl v elitním Race te− mohl nic dělat, oženil jsem
amu. Je pravidelným účastníkem se a máme s manželkou
všech závodů v největším světovém dvě hodné dcery.
seriálu Visma Swix Classic. Rád A sport jste pověsil na
jezdí i závody v Čechách, zejména hřebík.
na jeho oblíbené Šumavě (Železno− Pověsil. Začal jsem podni− Nejvyšší hora Evropy Elbrus je zdolána.
rudsko), a tak bychom mohli pokra− kat, ale po 10 letech jsem
čovat dál. Je velkým fanouškem si řekl, že začnu jezdit na kole. Výsled− každoročně jezdí už od roku 1922 na
ky jsem neměl špatné. Šumavský cyk− 90 km, jsem běžel šestkrát. Letos na−
Viktorie Plzeň.
S panem Janem Svobodou jsme si po− lomaraton jsem jezdil okolo desátého posled a zajel jsem čas stejný jak na
vídali o jeho celoživotních sportech. Ši− místa absolutně. Ovšem závodilo se do 50 km v chůzi (4:10 hod.).
Měl jste nějaký životní sen?
Měl. Ujet nejstarší, nejdelší a nejobtíž−
nější závod na běžkách na světě Nor−
denskiöldsloppet. Měří 220 kilometrů a
start je kousek za severním polárním
kruhem. Poprvé jsem ho jel v roce
2018 a na stém kilometru jsem to
vzdal. Letos jsem závod zvládnul a 220
kilometrů jsem ujel za 13 a půl hodiny
a celkově jsem skončil na 32. místě.
Jak obtížný je tento závod?
Nesmírně. Jedete v jedné stopě, pus−
tinou po obrovských jezerech, celkové
převýšení se blíží téměř 2 000 met−
rům, 30 kilometrové stoupání není vý−
jimkou, takže máte pocit nekonečné−
ho stoupání, pak následují zase rychlé
sjezdy. Musíte mít čelovku, abyste ve
Ve své kategorii 50 let nenašel na
běžkách v Česku nikdy přemožitele.
Jezdí nejslavnější a nejnáročnější
světové lyžařské závody na běž−
kách, je členem nejznámějšího čes−
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Závody na kole se vždy jezdily naplno.
tmě viděli, protože se běží ve dne
i v noci. Nedá se to natrénovat, je po−
třeba to zažít. Nicméně musíte být fy−
zicky i mentálně dobře připraven a na−
učit se správně jíst. Svůj životní sen
jsem si splnil a je to super.
Jeden životní sen skončil a co další?
Se závody na běžkách po světě kon−
čím. Cestování je nesmírně únavné.
Užil jsem si to naplno. Může mě těšit,
co sem dokázal, a moc jsem si to uží−
val. Jen bych jezdil nějaké če−
ské závody a samozřejmě Šu−
mavský maraton.
Tím chcete naznačit, že se
vším končíte?
Vůbec ne. Teď lezu po kopcích,
ale po těch trochu vyšších.
Jsme parta nadšenců a pokaž−
dé si něco naplánujeme.
Všichni máme společnou
„sportovní adrenalinovou che−
mii“. Před třemi roky jsme se
vydali na nejvyšší horu Evropy
Elbrus s výškou 5 642 metrů
nad mořem. Loni v červnu
jsme zdolali nejvyšší horu Alp
Mont Blanc. Letos biblickou
horu Ararat. Plánujeme jet do Ekvádoru
na nejvyšší sopky na světě. Můj sen je
čínská sopka Muzstagh Ata (7 546 m),
kterou bych chtěl zdolat na skialpech.
Zjišťuji, že sportovní adrenalin vás
neopouští. Musím na vás také prozra−
dit, že jste majitelem společnost
EFISAN s.r.o., která je hlavním par−
tnerem seriálů závodů na kolečko−
vých lyžích EFISAN SKIROLL CLAS−
SICS.
Na to je docela jednoduchá odpověď.
Naší snahou je maximálně podpořit
sportovní aktivity široké veřejnosti.
Závody jsou o víkendových dnech za
cílem poznání daného regionu České
republiky, ve kterém probíhají. Plně to
vystihuje heslo, pod kterým se konají.
Za sportem jede celá rodina. Sport
nerozlučně patří k životu a vůbec ne−
záleží na věku. Ne nadarmo se říká
sportem ke zdraví.
(re)
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Herečka Kateřina Brožová a její 13. komnata

Kateřina Brožová

Patří k jistě nepřehlédnutelným
osobnostem českého showbyzny−
su. Divadelní, televizní a filmová
herečka Kateřina Brožová je sice
rodačkou z Prahy, ale k jižním
Čechám má velmi blízko, a to už
od dětství. Dodnes tu také tráví
volné chvíle. Bulvár jí nasazoval
psí hlavu, psal o ní nesmysly, ale
málo se ví, jak krásný vztah má

„Seberu sebe, své
dva pejsky a vyrážím
na Orlík na ryby. Zá−
zemí mám už roky
v jednom malém ho−
týlku, kde jsou ta −
kové chatičky jako
apartmány a jsem tu
třeba dva, tři, pět
dní, podle možností.
A u vody vydržím
hodiny. Ne, že bych
občas nevyrazila do
zahraničí, byla jsem
třeba s dcerou týden na Korsice,
ale jinak miluji obyčejnou pláž
u Orlíka, kde si nejvíc odpočinu,“
svěřila se Kateřina Brožová.
Právě na Orlíku natočila také za−
čátkem léta část své 13. komnaty,
kterou bude v září vysílat Česká
televize. Mnozí budou možná pře−
kvapeni tím, co v ní uvidí a uslyší,
a co vše Kateřina prozradila.

Kateřina Brožová na rybách na Orlíku tráví velkou část volného času.

k přírodě, zvířatům a jak miluje
rybaření a ticho. Právě tak blon−
ďatá kráska tráví volno.
28

„Nechci se nijak litovat, ale roz−
hodně je to diametrálně odlišné od
toho, jak o mně některá média

psala. ´Užila´ jsem si s bulvárem
své a musím říct, že byly roky, kdy
to byl mediální hon, a já dodnes
vlastně nevím proč.
Snad jen proto, že jsem
se rozešla s člověkem,
který se mi pak tímto
způsobem mstil…,“ po−
dotkla Brožová a ubez−
pečila, že rozhodně ne−
šlo o jejího posledního
partnera a majitele tele−
vize Barrandov, kde ro−
ky působila.
„Jsem více než tři ro−
ky sama a taky mi to
tak vyhovuje. Mám ko−
lem sebe pár dobrých
přátel, práci, která mně
naplňuje, a nejlépe je
mi, když jsem v klidu
doma nebo u vody
s pejsky. Nebo u koní,“
prozradila atraktivní
herečka, zpěvačka
a taky moderátorka.
Její dcera Kateřina jezdí zá−
vodně a účastní se i meziná−
rodních soutěží, a to velmi
úspěšně, s řadou cen.
„Kromě toho se staráme
o řadu koní, kteří třeba už
nejsou v závodní formě. Ne−
dávno jsme měli dvě akutní
operace koníků, kteří by jinak
zemřeli. Je to po všech stra−
nách náročná věc, ale oni
vám to krásně oplácí láskou,
kterou vám dávají,“ svěřila se
Brožová, která i o tomto ve
své 13. komnatě promluví.
„Měla jsem to štěstí, že námět
a scénář ke Komnatě psal můj ka−
marád René Kekely, který přesně

vystihl to, o čem by to mělo být.
A jsem nesmírně vděčná celému
týmu České televize pod režijním

vedením Patrika Ulricha. Dlouho
jsem nepracovala s tak báječný−
mi, pohodovými a milými lidmi,
včetně úžasné moderátorky Báry
Černoškové, která mým příběhem
bude provázet. Je to nesmírně em−
patická, krásná a laskavá bytost.
I proto jsem do mé zpovědi nako−
nec šla,“ svěřila se Brožová.
„Právě s Reném a dalším ka−
marádem, režisérem Liborem
Adamem (spoluautor a režisér fil−
mu Můj příběh) chystáme další
a velké věci. Moc se na to těším,
protože půjde o věci, které jsou
vlastně taky hodně ze života. Víc
zatím prozradit nemůžu,“ dodala
Kateřina Brožová.
(pru)
Foto: archiv K. Brožové
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz

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

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

Přijetí na všechny nabízené obory vzdělávání
je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE
důležité informace na shora uvedených
www. stránkách školy.

POZOR NOVINKA
Nabídka studijních programů Konzultačního střediska
Vysoké školy Uherské Hradište pro r. 2021/2022.
Studijní programy jsou z ekonomické oblasti.
Rozhled 9/2021
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Kam se poděli opraváři šicích strojů?
Pro odpověď jsme se vypravili do
krajského města Plzně, kde se nachá−
zí firma PROFI CENTRUM HEIDLER
s.r.o. Zde jsme zastihli jejího spolu−
majitele, jednatele a zároveň dlouho−
letého opraváře Libora Heidlera.

Jaká byla cesta vyučeného
strojního zámečníka a záro−
veň absolventa Strojní prů−
myslové školy v Klatovech
k tomuto oboru?
Po vojně jsem nastoupil klasicky do
strojírenského podniku ELITEX Domaž−

cích strojů do podniku ŠUMAVAN
DOMAŽLICE.
n A takhle to všechno u mne
začalo
Nástup, 6 let každodenní praxe v provo−
zu a pak přišel rok 1989. Nejprve jsem
navštívil prodejce šicích strojů pana
Diermeiera v Chamu a začal pro něj pro−
dávat šicí stroje jako obchodní cestující.
Po půl roce jsem dal výpověď v ŠUMA−
VANU a odešel do Německa k firmě
FIEDLER, která se zabývala šitím kon−
fekce. Zde jsem 13 měsíců pracoval na
střihárně a po této době opět podal vý−
pověď a odešel konečně do „svého“.

Pan Libor Heidler se synem Martinem.
vidíte, funguje do dneška, i když v tro−
chu jiném složení.
Prodej pletacích strojů skončil po pěti
letech pro malý zájem a kolega z Prahy
se rozhodl po dalších 10 letech z naše−
ho oboru zcela odejít.
V současnosti provozuji firmu už 7 let se
svým synem Martinem, který má spe−
cializaci v oboru elektro a zároveň přebí−
rá moje letité zkušenosti ze servisu ši−
cích strojů. K tomu nám pomáhá jediná

naše zaměstnankyně paní Eva Chalupní−
ková se vzděláním v textilním oboru.
n

K odpovědi na vaši otázku
v úvodu: Kam se poděli opra−
váři šicích strojů?

Musím bohužel odpovědět s trochou
nostalgie. Odešli do důchodu, nebo
umřeli.
Obor opravář šicích strojů v Bozkovi−
cích přestal v roce 1990 existovat. (pi)

Libor Heidler – spolumajitel firmy PROFI CENTRUM HEIDLER s.r.o.
Pan Libor Heidler při opravě šicího stroje.
lice. Protože nebylo k dispozici místo
odpovídající mojí kvalifikaci, pracoval
jsem nejprve jako dělník na radiální vr−
tačce. Po roce se uvolnilo místo na
technické kontrole, kam jsem plynule
přešel.
Bylo mi zrovna 25 let, když jsem obje−
vil v novinách inzerát na opraváře ši−

n V roce 1992 jsem v Domaž−
licích otevřel první prodejnu
šicích strojů v Plzeňském kraji
V dalším roce jsem se spojil se spe−
cialistou na pletací stroje Ing. Kejkrtem
z Prahy a společně jsme koupili ko−
merční nemovitost v Plzni, kde jsme
v květnu 1993 zahájili provoz. Ten, jak

V prodejně vás ochotně obslouží paní Eva Chalupníková.
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►
►
►
►

vyučen strojní zámečník
maturita – Střední průmyslová škola strojní v Klatovech
6 let mechanik šicích strojů ŠUMAVAN Domažlice
1,5 roku obchodní cestující firmy DIERMEIER – CHAM (šicí stroje Ně−
mecko).
► 1 rok pracovník střihárny u textilní firmy FIEDLER – WEIDING (Německo).
► 5 let spolumajitel, jednatel a vedoucí provozu firmy TEXTIL Horšovský Týn
(výroba dámské konfekce cca 35 zaměstnanců).
► 29 let majitel Prodejny šicích strojů PROFI CENTRUM − PLZEŇ

PROFI CENTRUM – Šicí stroje je v Plzni na Slovanské třídě.
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Termíny dnů otevřených dveří jsou
na světě ! Setkáme se v Sušici ?
Začínající školní rok přinesl mnohá
pozitiva. Ten nejvýznamnější se tý−
ká počtu žákyň a žáků. Aktuálně se
jejich počet pohybuje kolem 500.
Náš Domov mládeže zaznamenal
oproti minulým letům vysoký zá−
jem o ubytování (bezmála 100 při−
hlášek). Rovněž 2 ročníky nástav−
bového studia a 2 samostatné třídy
studijních oborů Cestovní ruch

Rozhled 9/2021

a Sociální činnost stojí za zmínku.
Naše tradiční dny otevřených dveří
proběhnou ve čtyřech termínech,
přičemž jeden z nich je dvoudenní
(pátek a sobota), aby se mohlo zú−
častnit více zájemkyň a zájemců.
Jestliže nám to epidemiologická si−
tuace dovolí, proběhnou všechny
v prostorách naší hlavní budovy
v ulici U Kapličky. Standardně bývá

doba konání od 8:00 do 14:00 ho−
din. Tuto informaci vám případně
ještě upřesníme na internetových
stránkách školy, anebo na sociál−
ních sítích (na školním facebooku
a instagramu).
Nejbližším termínem dnů otevře−
ných dveří je 27. září 2021. Jedná
se o pondělí přede Dnem české stát−
nosti. Rádi se s vámi setkáme a bude−

me se vám individuálně věnovat po−
dle vašich potřeb!
Také budeme rádi za vaše ohlasy.
Využijte našeho speciálního e−mailu
facebook@sossusice.cz. Pokud bys−
te měli jakékoli podnětné nápady na
zlepšení činnosti naší školy, sdělte
nám je. Pokusíme se udělat maximum
pro vaši spokojenost.
Za náborový tým Mgr. Jiří Vlček
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19. sezona v pěstitelské pálenici ve Starém Klíčově

Uskladněte ovoce v tekutém stavu
Nejlepší cesta vede přes pěs−
titelské pálenice. Bude se vám
dobře skladovat a rozhodně
se nezkazí. S naprostou jisto−
tou budete vědět, co pijete, a
péče, kterou věnujete svému
ovoci, se vám v tekuté podobě
mnohonásobně vrátí. Nezapo−
meňte, že v malém množství je
tekuté ovoce i vhodným lékem
a tou nejlepší prevencí proti
nachlazení, léčí střevní potíže,
spaluje tuky a má pozitivní vliv
na rozšíření cév.
Pěstitelská pálenice ve Starém
Klíčově je členem Unie destilaté−
rů, která v ČR sdružuje pěstitel−
ské pálenice a malé ovocné li−
hovary. Její snahou je propago−
vat poctivý přístup k řemeslu a
stavovskou čest. Svým členům
vydává Unie plaketu.

l Zakládáte klientům kvasy?

Ano a je to až 50 % zákazníků,
kteří chtějí zkapalnit ovoce od
A až do Z. Přivezou si pouze
v bedýnce nebo pytli zralé ovo−
ce bez hniloby, listí a větviček.
Toto ovoce se zváží a jde do su−
du, který je označený jménem
zákazníka. Od nás dostanou za
3 až 4 měsíce SMS zprávu o vý−
sledku a přijedou si pro slivovici.
Minimální množství ovoce na za−
ložení 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.
O letošní sezoně jsme si povída−
li s majitelem Palírny ve Starém
Klíčově, Vladimírem Císlerem.
l Jakou kvalitu musí mít ovo−
ce k vypálení?
Musí to být jen zralé ovoce, co
byste s chutí snědli. Na vzhledu
může mít drobné vady, ale nesmí
být nahnilé nebo plesnivé, musí
být bez listí, trávy, hlíny, větviček
a jiných nečistot. Hruškám je nut−
né předem odstranit stopky. Ješ−
tě připomínám jednu důležitou
informaci. Když k nám pojedete,
je třeba vědět, kde jste ovoce vy−
pěstovali. Je to pěstitelské pálení
a uvádí se to v žádosti o pálení
spolu s vašimi osobními daty. Tu−
to evidenci si odebírá celní sprá−
va, která kontroluje limit stanove−
ný pro pěstitelské pálení.
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1 až 2 týdnů klientovi z jeho vlas−
tního kvasu vypálíme destilát.
Ještě jednu důležitou připomín−
ku pro ty, kteří si převezou vlast−
ní kvas. Musí být bez octomilek.
l Jak je organizována mani−
pulace s ovocem, které k vám
lidé přivážejí v pytlích nebo
v bednách?
Zákazník si musí pytle či bedny
s ovocem sám vyložit a dopravit

na váhu. Proto doporučuji kaž− Ta zůstává stále stejná už 19 let.
dému na to pamatovat a v přípa− Úterý, čtvrtek a sobota od 10 do
dě, že to sám nezvládne,
17 hodin. Musím připome−
vzít si s sebou pomoc.
nout, aby lidé nespolé−
Nepočítejte s tím, že
hali na to, že když
vám pytle s ovocem
přijedou už v 8 ho−
budeme skládat. Na
din ráno, že je
to opravdu nemáme
pracovní síly.
l Jaké druhy ovo−
ce destilujete?
Švestky bez omezení a
příjem jablek a hrušek je
po předchozí telefonické
domluvě na telefonu
602 549 887. Rezervace
už bereme na září a říjen.
Je dobré předem vědět,
kolik asi kilogramů ovoce
chcete zkapalnit a do−
mluvíme si termín, v který
příjmový den k nám ovo−
ce přivezete.
l Je nějaké ovoce, kte−
ré letos nedestilujete?
Jsou to broskve. Prosím,
aby zákazníci nepřidávali
broskve ani do svých vlas−
tních kvasů. Když to zjistí−
me, zbytečně pak dochází „Palírna ve Starém Klíčově na Domažlicku je
k poplatkům navíc. Brosk− řádným členem Unie destilatérů. Máme pla−
ve totiž mohou zakalit za− ketu s pořadovým číslem 2,“ sdělil nám ma−
kázky, které se destilují jitel Pěstitelské pálenice ve Starém Klíčově
poté a to my v žádném pří− Vladimír Císler.
padě nemůžeme připustit. Nech− přednostně vezmeme. Tak to
ceme zákazníkům senzoricky ka− nefunguje. Od 10 hodin se vě−
zit destilát. Také kdo k nám přive− nujeme zákazníkům. Zbytečně
ze zelené švestky k vypálení, tak se tu pak tvoří fronty. Když do−
ho zaručeně pošleme zpátky.
končíme vypálení, každému po−
sílám SMS. Moc bychom byli rá−
l Kolik zaplatí zákazník za vy−
di, kdyby si zkapalněné ovoce
pálení?
Z důvodů avizovaného navýšení vyzvedli co nejdříve. A ještě jed−
energií je cena oproti minulé se− nu prosbu máme. Nevolejte
zoně navýšena o 4 Kč. Základní nám po 18:00 hodině a v neděli.
pálení z kvasu o objemu 90 litrů l Mohou s vámi komunikovat
dodaného zákazníkem stojí litr i prostřednictvím emailu?
50 % pálenky 184 Kč. Když kvas Samozřejmě. V pracovní dny
děláme sami, stojí litr 50 % pá− v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od
lenky 199 Kč. Vše záleží na veli− 10 do 17:00 hodin nám můžete
kosti zakázky. Pálenku bezplat− volat, posílat SMS na číslo
ně ředíme na požadovanou liho− 602 549 887 nebo poslat email
vitost, ale ne pod 50 %.
na naši e−mailovou adresu:
palenice.cisler@seznam.cz.
l Důležitá pro každého zá−
Zákazníkům odpovíme, že jsme
jemce je pracovní doba?
jejich zakázku zapsali a přijali
rezervaci. Důvod je jediný. Palír−
na má nějakou kapacitu a chce−
me všechny zákazníky, kteří
k nám přivezou ovoce, uspoko−
jit. Jsme také na Instagramu a
hlavní informace najdou na na−
šich
webových
stránkách
www.palenicecisler.cz
(re)
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To byl také hlavní důvod našeho 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

Rada patří nerozlučně

Podle mého úsudku je skutečně krá− k prodeji
lovnou jahod. Lidé si u nás jahody z té−
to odrůdy ochutnali a nyní k nám jezdí Každému rádi poradíme při výběru
a chtějí Karmen. Jahoda je tmavá, vel− sazenic jahodníku i jak postupovat při
ká, voňavá, šťavnatá, sladká a má chuť sázení. Máme bohaté letité zkušenos−
lesní jahody. Je to nejchutnější jahoda, ti. Například do konce října lze bez
jak nám říká každý, kdo si přijel pro problémů sázet. Jsou to ideální pod−
Karmen. Je vhodná i do vyšších poloh
mínky. Zásadně ne−
a zaručuje vysokou a
doporučuji tako−
stálou sklizeň. Oblibu
vou tu sousedskou
si získala i další od−
výpomoc, jako že
růda Rumba. Je to
si například vymě−
jedna z nejlepších ra−
níte sazenice ze
ných odrůd s mimo−
svých záhonů přes
řádně chutnými plody
plot. Chcete ušetřit za
a odolností. Dalšími
Český česnek dostanete nákup sazenic, ale
velmi žádanými sa−
opak je pravdou.
v klatovské Jahodárně.
zenicemi jsou napří−
Touto sousedskou
klad raná odrůda Honeoye pro své vel− výpomocí si můžete zamořit pozemek
ké a chutné plody, poloraná Senga nějakou chorobou a na jaře budete mít
Sengana, Induka, pozdní Malwina, Sal− minimální úrodu. Prodáváme také
sa a stáleplodící Evie 2 a Ostara.
hnojivo, substráty a textilie. Naším cí−
lem je, aby u nás zákazník dostal vše,
U nás mají zákaznici záruku
co potřebuje a nemusel jezdit jinam.

kvalitní a zdravé sadby

Na zdravotní stav matečnic, ze kterých
množíme sadbu, chodí pravidelné kon−
troly z Ústředního kontrolního a zku−
šebního ústavu zemědělského. Zájem−
cům nabízíme odrůdy jednoplodící,
stáleplodící, rané, polorané, pozdní,
sazenice zakořeněné v květináčích
a prostokořeněné, které jsou nejlepší a
nejlevnější. Odrůdy, které prodáváme,
sami pěstujeme. Přesně víme, jak ta ja−
hoda vypadá a jaké má charakteristic−
ké znaky. Prodáváme kvalitní uznanou
sadbu, která má dobře vyvinutý koře−
nový systém a krček. Je to silná zdravá
sadba.
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Vřes je vděčná dekorační
rostlina
Kdo si chce v tuto roční dobu zkrášlit
zahradu, balkon, interiér, pak si u nás
může vybrat z mnoha druhů vřesu.
Vřes je bylina, která byla oblíbená již
u Slovanů. Je spojen se vzpomínkami,
ochranou před zlými silami a s man−
želským štěstím. Má sílu odolat i zi−
mě. Pěstovat ho lze nejen na zahrád−
kách, ale také v květináčích na balko−
ně i za oknem.

Brambory, český česnek,
dýně
Brambory si lze objednat telefonicky
nebo přímo na místě a domluvit jejich
množství na uskladnění. Dále na Ja−
hodárně nabízíme několik druhů čes−
kého česneku, například jeho odrůdu

Bjetin vhodnou pro žlučníkáře, dále ci−
buli červenou i žlutou a mnoho druhů
dýní. Veškerou zeleninu pěstujeme
u nás.

Jste srdečně vítáni
Otevírací dobu máme od pondělí do
pátku od 9 do 16:00 hodin. V sobotu
od 9 do 12:00 hodin. Je možnost i tele−
fonické domluvy. Prodej je přímo na
Jahodárně, kde probíhal samosběr a
prodej jahod. Kdo si nyní u nás koupí
sazenice jahod a zasadí je, může oče−
kávat v příštím roce bohatou úrodu.
Jestliže máte doma prázdné košíčky
od jahod, přineste je a my vám vrátí−
me zálohu. Z našich zkušeností víme,
že přes zimu je ne každý správně skla−
duje a pak v takovém případě, kdy
je košíček poškozený, zálohu vrátit
nemůžeme.
(re)

Kanadské borůvky
Kromě sazenic jahod si mohou u nás
zákazníci vybrat kanadské borůvky.
Máme 30 odrůd od 2,5 litru do 60 litrů
květináče. Chutí jsou od našich les−
ních borůvek k nerozeznání, ale plody
jsou o poznání větší. Z pohledných ke−
řů jich sklidíte přes 5 litrů, ale pouze
pokud znáte nároky těchto pozoru−
hodných dřevin. A jsme zase u těch
rad, které u nás dostanete.
V nabídce také máme maliníky, an−
grešt, rybízy, malinoostružiny, vinnou
révu, ostružiny, brusinky, rakytník,
kustovnici, zimolez kamčatský.

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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Rallye, která otevřela železnou oponu

Mezinárodní Rallye Wiesbaden v Klatovech
a v jihozápadních Čechách 1968–1971
Na Klatovsku a Domažlicku je asi jen
málo opravdových fanoušků motoris−
tického sportu, kteří by při vyslovení
názvu Rallye Wiesbaden nevěděli,
o čem je řeč. Pro ty, kdo si chtějí za−
vzpomínat, nebo poznat padesát let
starou historii automobilového rallye
sportu, připravil autor Ing. Radomír
Mrkvan ojedinělou publikaci. Takto
sám přibližuje budoucím čtenářům
její vznik i obsah:
Mezinárodní Rallye Wiesbaden byl
originální mezinárodní sportovní pro−
jekt. V letech 1968 až 1971 propojil
přes železnou oponu v rámci mistrov−
ství Evropy v automobilových soutě−
žích německý a československý auto−
mobilový sport. Rallye Wiesbaden pat−
řila od roku 1921 až do roku 1971
k největším německým automobilo−
vým soutěžím.
Významné západoněmecké autokluby
AvD Deutschland a WAC Wiesbaden
spojily síly s Ústředním Automotoklu−
bem ČSSR a AMK Písek v roce 1968 a
od roku 1969 potom s městem Klatovy
a Pošumavským automotoklubem
v Klatovech. Sportovní diplomacie,
přátelství a odhodlání lidí na obou stra−
nách bipolárního světa v období stude−
né války dokázaly na 24 hodin otevřít
neprodyšnou železnou oponu. To se
nepodařilo nikde jinde v Evropě. V kni−
ze jsou popsány události, které vedly
k uskutečnění tohoto sportovního pro−
jektu. Z vyprávění účastníků, přede−
vším československých reprezentantů,
je patrná cesta, kterou si prošli v osob−
ním i sportovním životě a čeho dosáhli
v automobilovém sportu.
Rallye Wiesbaden přivedla do Čes−
koslovenska v letech 1968 až 1971 tu
nejmodernější závodní automobilovou
techniku, která byla na Západě k dispo−
zici. Přispěla rovněž k oboustrannému
předání aktuálních informací o řízení
automobilových soutěží a závodů. Tisí−
Rozhled 9/2021

Tato kniha vypráví o legendě jménem Rallye
Wiesbaden. Rallye, která dokázala otevřít železnou oponu. Rallye, která se ze
spanilé jízdy po německých autostrádách změnila v drsnou zkoušku lidí a
techniky v československém pohraničí, a kde během jediné noci na posádky
čekaly rozmary počasí, rozbité cesty, prach, bláto, neúprosné časové limity
ale také tisíce nadšených československých diváků. A právě v těchto podmín−
kách se zrodila legenda o Rallye Wiesbaden, která se navždy hluboce vryla
do srdcí přímých účastníků a lidí na západě ČSSR. My čtenáři této poutavé
publikace si připomeneme, jak moc se od té doby změnila automobilová ral−
lye. Autorovi patří za jeho počin velký dík. Pavel Ausperger – PAMK Klatovy

ce diváků si koncem května přišly na
své. O účast v Rallye Wiesbaden byl
mezi zahraničními účastníky nebývalý
zájem. Okolo 230 soutěžních automo−
bilů na startu rallye nebylo výjimkou.
Město Wiesbaden dávalo automobilo−
vé soutěži lesk. Vysokou sportovní
hodnotu garantovala potom trať rallye
na československém území, organi−
zační tým a zázemí nejprve v roce
1968 v Písku a od roku 1969 v Klato−
vech. Vše neopakovatelně zarámovala
jarní krajina jižních Čech, Pošumaví
a Šumavy.
Názvy českých měst především Písek,
České Budějovice, Kaplice, Jindřichův
Hradec, Klášterec nad Ohří, Boží Dar,
Kraslice, Karlovy Vary, Klatovy, Kdyně,
Nepomuk, Sušice, Prachatice, Kašper−
ské a Nalžovské Hory, Švihov a dále
městysů Chlum u Třeboně, Žinkovy,
Čachrov, Kolinec a obcí jako Horní
Stropnice, Majdalena, Lásenice, Bohu−
milice, Vacov, Pačejov, Myslív, Moch−
tín, Černíkov, Ostružno, Javorník, Hor−
ská Kvilda a stovek dalších si pamatují
mnozí účastníci dodnes.
V rámci přípravy publikace provedl
autor bádání v tuzemských i zahranič−
ních archivech u privátních i právnic−
kých osob. K dispozici je rovněž dopo−
sud nepublikovaná originální fotogra−
fická dokumentace tuzemských i za−
hraničních autorů.
Tato činnost trvala 6 let a bylo shro−
mážděno značné množství originální
dokumentace. V České republice i za−
hraničí bylo kontaktováno na 50 osob,
které se podílely na organizaci rallye,
účastnily se jako soutěžní jezdci nebo
mechanici. Byly pořízeny desítky hodin
autentických zvukových nahrávek. Ve−
škerá dokumentace z terénního výzku−
mu a bádání byla systematicky uspo−
řádaná a je k dispozici v autorově ar−
chivu. Autorovy autentické zážitky jsou
také zapracovány.
(pr)
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Jednatel realitní kanceláře MÜLLER−REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o. Klatovy, Karel Müller odpovídá na otázky redakce:

Ptáte se..
OTÁZKA: Na co si dát pozor při
nákupu pozemku pro stavbu ro−
dinného domu?
ODPOVĚĎ: Rozhodli jste se pro
stavbu rodinného domu a vybíráte
pozemek, kde se vám bude líbit.
Koupě pozemku či stavební parcely
je proces, díky němuž dojdete ke
svému vysněnému bydlení. Je to
začátek nové etapy a je třeba věno−
vat mu patřičnou pozornost.

Jistotou je zasíťovaná
stavební parcela
Většina prodejců stavebních parcel
je zároveň investorem případné vý−
stavby či dané lokality. Vybudují sí−
tě, zrealizují komunikace, napojí na
elektřinu, plyn či vodu. Pokud kupu−
jete takový pozemek, důležité je
pouze si zjistit, čím je koupě po−
zemku podmíněna. Někdy může být
striktně stanovený termín zahájení
či dokončení výstavby. Takže pokud
nejste odhodláni stavět okamžitě,
takovou podmínku byste neměli ak−
ceptovat a raději se poohlédnout
jinde.

Má pozemek napojení na
inženýrské sítě? Zjistěte, co
je třeba, a ještě něco navíc
Máte−li vyhlédnutý pozemek a dle

lenost domu od komunikace či
omezení ve velikosti a tvaru domu.
Pokud budete znát odpovědi na
všechny své otázky, můžete poze−
mek koupit.

Kupujete louku nebo pole?
Bude třeba změna územní−
ho plánu
Ne každý pozemek je určen pro vý−
stavbu rodinného domu. Pokud má
obec vydaný územní plán, je možné
z něj zjistit, k jakému účelu je mož−
no pozemek využít. Pokud pak po−
zemek k výstavbě určen není, je
možno požádat o změnu územního
plánu. Ovšem v tomto případě je
třeba jednak počítat s delší dobou,
než se změna územního plánu pro−
jedná. A také s tím, že na tuto změ−
nu nemáte automaticky nárok a zá−

leží pouze na zastupitelstvu obce,
zda změnu povolí nebo ne. Pokud
je na listu vlastnictví pozemku uve−
deno, že jde o ornou půdu, zahra−
du, trvalé travní porosty a podobně,
bude také zapotřebí jeho v budouc−
nu zastavěnou část trvale vyjmout
ze zemědělského půdního fondu.
Podle velikosti pozemku a kvality
půdy může toto vyjmutí stát i desít−
ky tisíc. O vynětí se žádá společně
s žádostí o stavební povolení.

Chcete jen investovat?
Louka může být rizikem

Možná právě neplánujete stavbu
rodinného domu a zvažujete koupit
nabízenou louku či pole jako inve−
územního plánu víte, že je určený
stici či zálohu, že byste v budoucnu
k výstavbě bydlení, zjistěte si další
stavět chtěli. Třeba proto, že vás
informace. Především, jak se napo−
prodávající informoval, že statut
jit na sítě, jak řešit odpad, zda není
pozemku a okolní lokality se v nej−
problém v přístupové komunikaci a
bližší budoucnosti změní. Je prav−
jaká věcná břemena se k pozemku
dou, že územní plány se mění podle
vážou. Může to být jen kabel teleko−
potřeb jednotlivých obcí. Ovšem ta−
munikační společnosti v zemi, ne−
ké se změnit nemusí. A pak
bo právo souseda jezdit
se může tato koupě stát
přes pozemek. Vyplatí se
možná dobrou dlouhodo−
také zjistit si místní příkon
bou investicí, kterou jednou
elektrické energie, abyste
zhodnotíte, ovšem možná
nebyli překvapeni poža−
také investicí rizikovou. To
davkem na vybudování no−
Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
tehdy, pokud změna územ−
vé trafostanice, kterou bu−
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
ního plánu neproběhne.
dete muset zainvestovat.
Karel Müller – tel.: 602 145 068
Plánujete−li tedy výstavbu
tel./fax.:
376
317
240,
376
317
250
Na stavebním úřadě se in−
rodinného domu co nejdří−
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
formujte na další omezení,
ve, dejte přednost stavební
V SUŠICI – náměstí Svobody 133
například ochranné pás−
tel.: 376 528 626
parcele, případně pozem−
mo, ochranu krajiny
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
ku, který je již podle územ−
(CHKO), stavební uzávěry,
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
ního plánu dané obce pro
plánovanou
výstavbu
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
stavbu rodinného bydlení
v okolí, maximální zastavě−
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
přímo vyčleněn.
nost pozemku, ale i vzdá−

Příští Rozhled vychází 6. října 2021
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Nastal čas se začít více věnovat dětem
Musíme si zvykat na novou situaci –
omezení svobody v důsledku covidu,
která začala vznikat koncem roku
2019. Zvykat proto, že věda má své
časové limity cca 10 let, než se proká−
že účinnost a bezpečnost nových léků,
vakcín a podobně. Doba se zrychlila,
čímž se mohlo období výzkumu zkrátit
na cca 5 let, ale jako vizionář na kratší
dobu to nevidím.
Protože věda, odborníci, vlády (celé−
ho světa) nevědí, jak správně dál (jeli−
kož s podobnou situací nemá nikdo na
světě žádnou zkušenost), jsme neustá−
le frustrováni nesplněnými termíny
uvolnění svobod. To samozřejmě nega−
tivně ovlivňuje psychiku lidí, duševní
zdraví, vyvolává stále větší pocit nejis−
toty. Ve společnosti tato situace vyvolá−
vá dvě hlavní změny. Jedna je prohlubu−
jící se polarizace a s ní spojená agrese.
Druhá změna je určitá adaptace na „to

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

38

nepříjemné“, protože se otupujeme vůči
všemu negativnímu. Už to trvá dlouho.
Odborníci nejsou schopni zatím od−
povědět na zásadní otázku, jak
dlouho ztrátu svobod lidé
vydrží. Podle mé vize již
někteří po půl roce pře−
stali respektovat do−
poručená opatření a
odolnější jedinci vy−
drží maximálně do
konce roku 2021.
Po této době hrozí
velké problémy s udr−
žením dané situace pod
kontrolou.
Ale jak chtít po vládách světa,
aby smysluplně vyřešily tuto novou a
složitou situaci s covidem, když nedo−
kázaly změnit jednoduchou věc – zrušit
změnu zimního času, u kterého je vě−
decky prokázána nesmyslnost a nega−
tivní ovlivnění psychiky lidí.
Nepříjemná covidová situace trvá
rok a půl a je dokázáno, že už v květnu
2020 byl trojnásobný nárůst depresiv−
ní poruchy a sebevražedných myšle−
nek, dvojnásobný nárůst úzkostných
poruch a zvýšil se počet domácího
užívání alkoholu.

Samostatnou skupinou, vyžadující
velkou pozornost, jsou děti. Jsem pře−
svědčen, že děti „programujeme“ od
početí do cca osmnácti let a to jak
doma, tak ve škole i jinde ve
společnosti. Proto je důle−
žité, co se v této době
děje. Z dostupných dat
je patrné, že je u dětí
významný nárůst du−
ševních poruch. Ví
se, že děti v době
pandemie byly větši−
nou v uzavřeném pro−
středí rodiny. Díky tomu,
že mnoho lidí nezvládlo
psychicky dobře tuto situaci, je
rodinné prostředí v mnoha případech
konfliktním prostředím. Svoji roli sehrá−
vá i velká rozvodovost.
Mnoho dětí to dříve bralo tak, že si od
domácího konfliktního prostředí ve ško−
le odpočinou. Podle mé vize děti, vzhle−
dem ke své velké přizpůsobivosti, byly
a jsou schopny zvládat pandemickou
situaci a její dopady relativně dobře, ale
konflikty mezi rodiči nezvládají. Je zná−
mo, že cca padesát tisíc dětí nemá
technické vybavení nutné pro distanční
výuku – a ty jsou frustrovány už samo−

tným faktem, že na to rodiče nemají,
a dále tím, že byly vyřazeny z možnosti
výuky a sociálních kontaktů. Je to po−
měrně dost velké procento (podle mé
intuice 25 %) emocionálně poškoze−
ných dětí. To způsobí v budoucnu pro−
blémy v osobnostním růstu, integrity a
rozvoje těchto dětí a současně i pro−
blém v přirozeném průběhu vzdělávací−
ho procesu.
Je dobré si uvědomit, že děti od sedmi
do patnácti let jsou nejtvárnější a nejlé−
pe se učí. Podle mé teorie se vychová−
vají v zásadě do osmi až patnácti let.
Takové děti jsou pandemií na určitou
dobu „znehybněné“. Stále dokola opa−
kuji čínské přísloví, že zlenivět jde za tři
dny, ale dostat se z toho může trvat i tři
roky.
Je zde nebezpečí, že mnoho dětí už
nedohoní, co zameškaly, a tato skuteč−
nost se může časem projevit v nárůstu
negativních povahových rysů. Napří−
klad zvýší se procento neurotických dětí
s nízkou frustrační tolerancí. Takové dě−
ti později nemusí dobře zvládat budoucí
problémy a potíže. Dále hrozí zpoždění
v rozvoji sociálních dovedností, protože
od vstupu do školy u dětí začíná tzv. ve−
řejná socializace (rozvoj sociální inteli−
gence), to znamená vrůstání do společ−
nosti, která potom probíhá celý život.
Proto říkám, že je nejvyšší čas více se
věnovat dětem.
S přáním všeho dobrého
a hodně štěstí Stanislav Brázda
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Co nového čeká na žáky Středního
odborného učiliště Domažlice?
Na Střední odborné učiliště Domažli−
ce nastupuje do 1. ročníků celkem
190 žáků. Kapacitu tříd jsme naplnili
u všech oborů, které vyučujeme. Nově
jsme po 10 letech otevřeli obor proda−
vač. Jsme jedinou školou v Plzeňském
kraji a jednou z mála v České republi−
ce, která připravuje žáky oboru obrá−
běč kovů na obsluhu CNC obráběcích
strojů. Důležité je pro jeho absolventy,
kteří budou mít toto zaměření na vý−
učním listě, že se jím budou prokazo−
vat u zaměstnavatelů.
Již druhým rokem u čtyřletého oboru
mechanik seřizovač vzděláváme žáky
v zaměření ve spolupráci s firmou
Gerresheimer Horšovský Týn a to
technologie zpracování plastů. Tito
žáci jsou finančně podporováni firmou
formou stipendia a po maturitní
zkoušce mohou nastoupit do firmy do
pozice technologa, procesního inže−
nýra a dalších.
I pro tento školní rok je ve spolupráci
s partnerskou školou Berufsschule
v Chamu, se zástupci pracovního úřadu
ve Schwanndorfu a hospodářské ko−
mory v Regensburgu, připraven projekt
Přeshraničního vzdělávání hlavně pro
žáky čtyřletého oboru mechanik seři−
zovač. Pro žáky je připraven program
intenzivních kurzů německého jazyka,
odborné němčiny a odborných dove−
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dností. Všechny nabízené programy
mají garantovanou kvalitu a jsou zakon−
čeny certifikátem, který absolventům
umožňuje absolvovat v Německu
učňovské vzdělání ve zkrácené podobě
– za předpokladu, že žáci prokážou
uspokojivou znalost německého jazyka.

zkušenosti v nadregionální soutěži ve
stolničení a v krajské soutěži s ná−
zvem Hrnečku vař! Pro žáky oboru ka−
deřník z Domažlic i ze Stoda a žákyně
oboru kosmetické služby a vizážisty při−
pravujeme republikovou soutěž
s mezinárodní účastí s názvem Beaty

Tým zajišťující projekt přeshraničního vzdělávání z SOU Domažlice, BS Cham
a Landratsamt Cham.
Nabídka přeshraničního vzdělávání na
SOU Domažlice představuje pilotní
projekt intenzivní kooperace sousedí−
cích evropských států na poli odbor−
ného školství a nemá co do rozsahu
a kvality obdoby na jiných školách.
Žáci oboru kuchař−číšník porovnají své

Cup 2022. Záleží ovšem na epidemiolo−
gické situaci.
Strojaři se již v průběhu měsíce září
začnou připravovat na soutěže odbor−
ných dovedností. První velmi význam−
nou je soutěž Mladých strojařů v pro−
gramování CNC obráběcích strojů na

Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně. Pro žáky oboru strojní mecha−
nik budeme pořádat jak krajské, tak
i republikové kolo soutěže Kovo Junior
2022 a pro žáky oboru truhlář nadre−
gionální kolo soutěže Mistrovství obo−
ru truhlář (pro Plzeňský a Karlovarský
kraj).
Moderně vybavené učebny a odborný
výcvik ve všech oborech vzdělání, pří−
jemné prostředí a nové technologie si
můžete prohlédnout, vyzkoušet a se−
známit se na dnech otevřených dveří,
které pořádáme v úterý 16. listopadu
a ve středu 8. prosince 2021 v Do−
mažlicích.
Nově rekonstruované učební kadeř−
nictví ve Stodě, domov mládeže hote−
lového typu a další výukové prostory v
úterý 16. listopadu 2021 a ve čtvrtek
20. ledna 2022 ve Stodě.
Pro žáky domažlických ZŠ jsou připra−
vené pravidelné výukové dny gastro−
nomie a pro žáky základních škol mo−
tivační kroužky zaměřené na technic−
ké vzdělávání (mechatroniky a roboti−
ky, obsluhy CNC strojů, práce s drony a
3D tiskem, elektrotechniky a truhlář−
ských dovedností). Rovněž je připra−
ven projektový den pro žáky základ−
ních škol i pro naše žáky.
Ředitelka SOU v Domažlicích
a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková
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Turisté drancují Šumavu
Doslova zoufalí jsou z chování někte− tak parkují prakticky všude, kde se dá.
rých turistů správci NP Šumava. Vý− Na oblíbených místech je přeplněno,“
razně zde totiž stoupl počet neukáz− řekl Drnovec.
Ke klidnější situaci nepřispívá ani to,
něných návštěvníků. Parkují v záka−
zech, koupají se
v Plešném jezeře a
vstupují do prvních
zón národního parku
a drancují lesy. Vý−
jimkou není ani fy−
zické
napadení
strážců parku!
„Od posledního
lockdownu se zde po−
čet lidí zvedl opravdu
dramaticky, strážci
teď jedou na 120 pro−
cent,“ zmiňuje Ondřej
Drnovec z NP a CHKO
Strážci na Šumavě při kontrole Plešného jezera
Šumava.
Velkým nešvarem je například par− že mnoho obcí letos výrazně zdražilo
kování na neoznačených plochách či svá placená parkoviště. Řada lidí se tak
dokonce na zákazech stání. „Šumava snaží ušetřit a raději parkují i tam, kde
je v letní sezoně zaplněná auty, a po− nesmějí. „Zvýšilo se napětí v lidech,
kud řidičům v cestě nestojí přímo protože když na parkovišti najdou volné
strážci nebo na místě není vyloženě místo, tak zjistí, že za něj musí dát víc
třeba kámen, za nějž se už nedá vjet, peněz, než byli zvyklí, což je pro někte−

ré důvod ke zhoršení nálady. Svůj vztek
si pak vybíjejí na strážcích,“ uvádějí zá−
stupci NP Šumava.
Dalším častým problémem jsou po−
dle něj třeba elektrokola. Cyklisté se dí−
ky nim dostanou i na místa, kam by
dříve sami svými silami nedokázali vů−
bec vyjet.
O pořádek se na Šumavě v součas−
nosti stará celkem 25 strážců. To je
však málo.
„Na 990 kilometrů čtverečních plo−
chy to není dostatek, například v sou−
sedním Bavorském lese působí na asi
250 kilometrech čtverečních stejný po−
čet strážců jako u nás,“ srovnává On−

Do rezervace výkonnější stroje
nepatří, varuje vedení parku.
dřej Drnovec.
Před časem došlo i k napadení člena
stráže parku. Bavorský turista, který
v chráněném území dělal s dalšími
kumpány nepořádek, neuposlechl vý−
zvy pracovníka a udeřil ho několikrát.
Věc řešila policie.
(pru)

Pokuty za špatné parkování

EXPRES INZERCE
PRONÁJEM GARÁŽE – Čechova
ul., Klatovy – bezpečný prostor, vy−
tápěný komplex, elektřina, 19 m2.
V těsné blízkosti autobusového a
vlakového nádraží. I dlouhodobě.
Seriózní majitel, spolehlivé jed−
nání. Volná od 1. října 2021, cena
1.900 Kč/měsíc, 100 Kč elektřina
– tel. 724857249.
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PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokát
JUDr. Miroslav Mlčák

Vím, že v České republice je jako v jedné z mála evropských zemí pro−
sazována tzv. nulová tolerance alkoholu za volantem. Někde jsem však
četl, že do naměřených 0,24 promile alkoholu nelze řidiče vozidla nijak
postihnout. Naopak nad tuto hranici se jedná o přestupek a v některých
případech i o trestný čin. Zajímalo by mě tedy, jak je to správně z hle−
diska práva a případných právních sankcí?
Ano, máte pravdu v tom, že podle
českých právních předpisů není to−
lerována při řízení vozidla žádná hla−
dina alkoholu v krvi, podobně je to−
mu např. na Slovensku. Jinak ve
většině evropských zemí jsou právní
předpisy v tomto smyslu benevo−
lentnější. Pokud se něco v posled−
ních měsících nezměnilo, tak si pa−
matuji, že např. země jako Francie,
Itálie a Španělsko měly toleranci do−
konce až 0,5 promile alkoholu.
Princip nulové tolerance je u nás
zakotven v ustanovení § 5 odst.
2 písm. a), b) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních ko−
munikacích a o změnách některých
zákonů, kde je výslovně uvedeno,
že řidič nesmí:
a) požít alkoholický nápoj ani jinou
látku obsahující alkohol nebo užít ji−
nou návykovou látku během jízdy;
b) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti
bezprostředně po požití alkoholické−
ho nápoje nebo užití jiné návykové
látky nebo v takové době po požití
alkoholického nápoje nebo užití jiné
návykové látky, kdy by mohl být ješ−
tě pod vlivem alkoholu nebo jiné ná−
vykové látky; v případě jiných návy−
kových látek uvedených v provádě−
cím právním předpisu se řidič pova−
žuje za ovlivněného takovou návy−
kovou látkou, pokud její množství

v krevním vzorku řidiče dosáhne
alespoň limitní hodnoty stanovené
prováděcím právním předpisem.
Právní úprava dopadá jak na řidiče
motorových vozidel, tak řidiče ne−
motorových vozidel (tj. zejména na
cyklisty, ale i např. vozky), či řidiče
tramvají, ale i na jezdce na zvířatech
(i tito se považují z hlediska zákona
za řidiče).
V této souvislosti je dobré vědět, že
řidič má podle výše uvedeného zá−
kona (§ 5 odst. 1 písm. f) povinnost
podrobit se na výzvu policisty, vo−
jenského policisty, zaměstnavatele,
ošetřujícího lékaře nebo strážníka
obecní policie vyšetření podle zvláš−
tního předpisu ke zjištění, zda je
ovlivněn alkoholem. Tím zvláštním
předpisem, který upravuje způsoby
takového vyšetření, je zákon č.
65/2017 Sb. a ten rozlišuje mezi tzv.
orientačním vyšetřením (což je kon−
trola alkoholu v dechu měřícím pří−
strojem) a mezi odborným lékař−
ským vyšetřením (odběr krve).
Pokud by se řidič vyšetření na výzvu
příslušné osoby (nejčastěji policisty
či strážníka obecní policie) nepo−
drobil, dopouští se přestupku podle
§ 125c odst. 1 písm. d) silničního
zákona, u kterého mu hrozí pokuta
v rozmezí 25.000 Kč až 50.000 Kč
a zákaz činnosti (nejčastěji zákaz ří−

zení motoro−
vých vozidel)
v
rozmezí
jednoho
až
dvou let (z hle−
diska bodového systému se jedná
o sankci v podobě sedmi bodů). Ve
správním řízení se pak logicky již
neřeší, a řešit ani nemůže, zda byl
v rozhodné době řidič skutečně pod
vlivem alkoholu či ne.
K Vašemu dotazu ohledně neposti−
žitelnosti za naměřenou hodnotu
0,24 promile alkoholu odpovím tro−
chu ze široka, a to proto, aby byly
zřejmé všechny souvislosti. Policie
ČR může provádět orientační de−
chové měření pro zjištění alkoholu
pomocí tzv. „trubičky“ nebo jako
odborné měření pomocí konkrétní−
ho certifikovaného detekčního pří−
stroje (toto odborné měření je
oproti orientačnímu měření použi−
telné ve správním řízení i trestním
řízení). Policie ČR má přesně upra−
veno, jak by mělo být postupováno
při těchto měřeních. Pokud je zjiš−
těna hodnota alkoholu do 0,24 pro−
mile, považuje se dechová zkouška
za negativní. Hodnota 0,24 promile
má opodstatnění ve fyziologii člo−
věka, který může mít určitou nepa−
trnou hladinu alkoholu v těle i přes−
to, že alkohol nepožil (množství 0,2
promile se považuje za fyziologic−
kou hladinu a 0,04 promile je od−
chylka měření certifikovaným pří−
strojem). Proto tedy ono „magické“
číslo 0,24 promile. I z judikatury
Nejvyššího správního soudu jedno−
značně vyplývá, že zjištěnou vý−
slednou hodnotu do 0,24 promile

alkoholu je nutné považovat za ne−
gativní výsledek dechové zkoušky,
není−li zjištěno jinak, že řidič alko−
hol v době před jízdou skutečně
konzumoval.
V této souvislosti je dobré dále vě−
dět, že podle české judikatury (roz−
hodnutí soudu) je za hranici vyluču−
jící způsobilost řidiče k řízení vozidla
při ovlivnění alkoholem považována
hodnota jednoho promile alkoholu.
Nad tuto hodnotu není podle
dlouholetých vědeckých studií
schopen žádný, byť sebelepší řidič,
bezpečně řídit. V případě překročení
hranice jednoho promile se řidič do−
pouští trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky podle § 274
trestního zákoníku, za který mu hro−
zí trest odnětí svobody až na jeden
rok, peněžitý trest nebo zákaz čin−
nosti. Vyšším trestem odnětí svobo−
dy, to v délce trvání od šesti měsíců
do tří let, hrozí tomu řidiči, který:
a) způsobí−li havárii, dopravní nebo
jinou nehodu, jinému ublížení na
zdraví nebo větší škodu na cizím
majetku nebo jiný závažný násle−
dek,
b) spáchá−li takový čin při výkonu
zaměstnání nebo jiné činnosti, při
kterých je vliv návykové látky zvlášť
nebezpečný, zejména řídí−li hro−
madný dopravní prostředek, nebo
c) byl−li za takový čin v posledních
dvou letech odsouzen nebo z výko−
nu trestu odnětí svobody uloženého
za takový čin propuštěn.
V případě řízení pod vlivem alkoho−
lu do 1 promile se jedná o přestu−
pek, za který správní orgán může
uložit řidiči pokutu ve výši 2.500 Kč
až 20.000 Kč a zákaz řízení na šest
až dvanáct měsíců (z hlediska bo−
dového systému se jedná o sankci
v podobě sedmi bodů).

10. léto s muzikou
Dolní Lhota u Klatov
Milovníci dechovky a hezkých
písniček se mohou s letní přehlíd−
kou dechovek v Dolní Lhotě roz−
loučit letos posledním koncertem
s tancem při oblíbených písnič−
kách v podání naší milé a slavné

klatovské kapely ÚHLAVANKA.
V neděli 19. září – ÚHLAVANKA
hraje k tanci a poslechu od 14 do
18 hodin na krytém parketu v Dol−
ní Lhotě u Klatov.
Těšíme se na vás.

Úhlavanka
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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 9/2021

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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Máte doma staré šperky a nevíte
co s nimi? Potřebujete peníze?

PŘIJĎTE K NÁM
DO ZLATÉ BANKY!

Ryzí zlato je platidlem od ne −
paměti a zárukou stabilní vysoké
ceny, která v podstatě neustále
roste. Trochu jinak je tomu
u šperků. Staré šperky mají cenu
pouze v obsahu zlata a nikoliv
jako výrobku s přidanou
hodnotou. Takové zlato
není vhodné k držení jako
domá cí rezerva ani není
vhodné ho nakupovat jako
investici, pakliže se ne −
jedná o náročné šperky
např. s drahými kameny.
Staré zlato lze velmi dobře
zpeněžit také v Plzni u so−

lidní instituce, a to ve Zlaté Ban−
ce. Paní Strnadová se to dozvě−
děla od své známé, která se jí
zmínila o nás.
Paní Strnadová měla doma
staré prsteny, ještě po praro−
dičích, několikero rozbitých ná−
ušnic a stříbrnou minci. Netrou−
fala si je prodat, ale zašla k nám,
aby si udělala představu, jakou
hodnotu asi mohou mít. Jak paní
Strnadová říká: „Byla jsem pře−
kvapena, když mi ten milý pán
oznámil, že těch pár věcí mohou
ode mě odkoupit za 9 500 Kč!
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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Chvíli jsem váhala, ale nakonec
jsem do toho šla. Když teď někde
slyším, že se někdo bojí nebo ne−
ví kde prodat zlato nebo stříbro,
velice ráda se mu zmíním o mož−
nosti prodeje ve Zlaté Bance.“

Jak vidíte i z drobností, které
Vám leží doma, můžete získat
nemalé peníze, kterými si můžete
vylepšit rodinný rozpočet a třeba
si něco koupit, po čem již delší
dobu toužíte, nebo udělat radost
svým blízkým. Přijďte k nám
a nechte si cenu Vašich šperků,
mincí i jiných předmětů ze zlata
či stříbra ocenit. Obslouží Vás
ochotný a odborně proškolený
personál.
Neváhejte a přijďte se přesvěd−
čit ke skutečným odborníkům.
Vše bez průtahů a s profesionál−
ním zjištěním ryzosti kovu.

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

Po – Pá: 09:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Tel.: +420 374 446 552
www.zlatabanka.com
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT
KE SKUTEČNÝM ODBORNÍKŮM.
Rozhled 9/2021
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

NOČNÍ klub DANDY v Kla−
tovech−Lubech
přijme
společnice od 18 let. Mož−
no i formou brigády v týd−
nu nebo jen víkendy. Bez−
platné ubytování, slušné
výdělky. Tel.: 604445413.
RR 21469

dalších pandemických
opatření), ubytování zdar−
ma a jídlo za 50%. Poža−
dujeme pouze spolehli−
vost, nadšení učit se nové
věci a základní znalost ně−
meckého jazyka. Praxe
v oboru je výhodou, nikoli
podmínkou. Mzda 40tis. za
15dní práce. Více infor−
mací na tel. 602486490.
RR 21657
PŘIJMEME řidiče – pro−
fesní průkaz zaplatíme,
jízdy 2x týdně Německo,
tel. 602441949. RR 21668

RESTAURACE na Šumavě
hledá kuchařku/kuchaře i
v důchodu, která by byla
schopna vařit, jako v zá−
vodní kuchyni, školní jídel−
ně, či závodní jídelně. Tý−
den práce, týden volna,
ubytování v místě praco−
viště. Velmi dobré pracov−
ní podmínky, dobré ohod−
nocení a skvělý kolektiv.
Volejte na uvedený tele−
fon. 606916712. RR
21616
PŘIJMU zdravotní se−
stru do kožní ambulan−
ce v Klatovech. SMS
na tel. 737441365. RR
21606

HLEDÁM zručného, šikov−
ného truhláře na občas−
nou výpomoc na montáž
kuchyní a ostatního nábyt−
ku u zákazníka. Tel.:
602251722. RR 21658

TÉMĚŘ darujeme nákladní
auto 7 tun DAF řidiči, který
s ním bude jezdit pro naši
firmu, tel. 602441949. RR
21669
PŘIJMEME technika, zá−
mečníka, i důchodce – za−
učíme, práce v Klatovech
v teple, vrtání, šroubová−
ní, tel. 602441949. RR
21670

PRODEJ nových bytů
1+1, 1+kk, 2+kk včetně
předzahrádek v klidné
části Janovic n. Ú. Zájem−
ci volejte tel. 721244180.
RR 21626
KOUPÍM byt 2+kk,
2+1 v Klatovech. Nej−
sem realitka. Rychlé
jednání, právní servis
zajistím. tel. +420
731411411. RR 21513

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 21022

CAFÉ Charlotte, zavedená
firma s dlouholetou tradicí
v horském středisku na
Šumavě, hledá posilu do
týmu na pozici číšník/ser−
vírka. Nabízíme stabilní
pracovní poměr v celoroč−
ním provozu (i v případě
Rozhled 9/2021

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 3
mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21023

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
2,5 mil. Peníze k dispozici
ihned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21024

PRONÁJEM bytu v Běši−
nech 1+1, 44 m2 s příslu−
šenstvím, 1. patro, volný,
tel.: 723464811. RR
21595
PRONAJMU pěkný zařízený
byt 1+2 v 1. patře (bez vý−
tahu) v klidné lokalitě v Kla−
tovech.
Telefon
721731216. RR 21598
V CENTRU Klatov pronaj−
mu menší byt. Součástí by−
tu kuchyň, vestavěné spa−
ní. Měsíční nájemné 6500
Kč + energie cca 2000 Kč.
Nejlépe 1 osoba, bez zvířat
(kočka,
pes).
Tel.:
777119669. RR 21601
PRONAJMU nový byt
3+kk s terasou v Praze na
metru Stodůlky, Britská
čtvrť.
Jen SMS na
737441365.
Zavolám
zpět. RR 21605
V CENTRU Klatov pronaj−
mu pěkné prostory ke zří−
zení veterinární, zubní či ji−
né ordinace. Vlastní vstup i
parkoviště,
tel.:
777119669. RR 21611
POSKYTNU ubytování od
01.09.2021 pro pracující−
ho muže. Tel.: 603948834.
RR 21679
PRONAJMU byt 2+1, 65
m2, 15 min. z centra Klatov,
max. 2 dosp. osoby, neku−
řáci, bez zvířat, dlouhodo−
bě, renovovaný, odpovědi
do redakce. RR 21680
PRONAJMU byt 2 + 1
v Plzni. Tel. : 608135533
PM 21111
TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje vaši situaci a
najde optimální řešení. Dů−
ležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21025

nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsí−
ce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 21026
HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako jedi−
ná realitní kancelář v Plzeň−
ském kraji Vám vyplatíme
až 80 % kupní ceny vaší
nemovitosti předem. Peníze
máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21027
KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost
prověříme
technicky i právně a navíc
vyjednáme maximální SLE−
VU! A nezaplatíte ani koru−
nu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte
zdarma
na
800737309. PM 21028

SADU úplně nového nádobí
s pánví wok. Nádobí je ne−
použité – 4000 Kč, kuchyň−
ský robot Bosch 4x použitý
– 2000 Kč, pánské a dám−
ské horské kolo à 1500 Kč,
vše je nutno vidět, tel.:
720141101. RR 21639
PRODÁM IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě
v ochranné kleci, roz−
měry: 120 x 100 cm
výška 120 cm, váha
cca. 65 kg, pěkné čisté
od 1.600 Kč, k odběru
v Klatovech. Info na
tel. 722660668. RR
21002

MALÝ sběrací vůz, sekačku
165 záběr, obracečku sena,
tel.: 607748155. RR
21641
RETRO dřevěnou kolébku.
Cena 1.500 Kč. Tel.
737129655. RR 21597

SUCHÁ smrková prkna. Sí−
la 2,5 cm, délka 5 m. Lev−
ně. Cena 4.000 Kč/m3.
Tel.: 728553330. RR
21655
PRODÁM knihovnu (prázd−
nou). Cena dohodou. Tel:
603163061.

LEVNĚ chlapecké oblečení
9, 10–13 let, málo nošené,
tel.: 737179915. RR
21596
PRODÁM velmi levně pěk−
nou starší ložnici. Telefon
721731216. RR 21599
PRODÁM pozinkova−
nou nádrž na podvozku
2 až 6 tisíc litrů ve vel−
mi dobrém stavu. Lev−
ně. Tel.: 604589329
RR 21077

RYBÍ NÁSADU – kapr, lín,
6–10cm, 10 Kč/ks, tel.:
777119669. RR 21612
TÚJE na živý plot. Výška
90cm, 1ks za 50 Kč. Místo
prodeje: Točník u Klatov.
Tel.: 737776416. RR
21635
2x PÉŘOVOU deku a pol−
štář, i jednotlivě, cena: de−
ka 300 Kč, polštář 100 Kč,
kvalitní husí peří, tel.:
602211505. RR 21636
PŘEKLAD YTONG 30x30,
délka 150 za 500 Kč, Klato−
vy, tel.: 606793883. RR
21652
PRODÁM VOZNICI, na−
páječku, nádrž 3000 L,
cena 15.000 Kč, tel.
604589329. RR 21074

BÍLOU ložnici – levně, tel.:
728684594. RR 21632
KULOVNICI, novou, ČZ
550LUX, cal. 30−06 Spring.
s digit. nočním viděním Di−
gisight N870−pulsar s nabí−
ječkou. Nastřílená – nepou−
žívaná. Řemen, náboje,
pouzdro. Zdrav. důvody –
sleva. Tel.: 603158092. RR
21654
PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak,
cena
dohodou.
Tel.:
604867469 PM 21048
PRODÁM suché palivové
dřevo, štípaný smrk, 850
Kč za prostorový metr.
Tel.:604867469.
PM
21051
PRODÁM lis na kulaté
balíky Claas 180 Va−
riant, variabilní komo−
ra,
řezání,
cena
160.000 Kč. Tel.
604589329. RR 20027

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
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VZ P O M Í N Á M E
Dne 6. 9. 2021 uply−
nul 4. 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 21532

Dopracovaly pilné ru−
ce, utichlo navždy
předobré srdce. Oči−
ma drahýma se již ne−
podíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš.
Dne 19. 9. 2021 tomu
bude 5 let, co nás na−
vždy opustila naše
milovaná maminka,
babička a prababička, paní

Měl jsi nás rád, my Te−
be ještě víc, přišla zlá
chvíle a Tys musel
odejít.
3. září 2021 uplynul
4. smutný rok ode
dne, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dě−
deček, pan

Kdo byl milován,
nebude zapomenut…

Dne 7. srpna 2021
uplynul 15. smutný
rok, co nás navždy
opustila naše drahá maminka a babička,

Jan Šíma z Klatov.
S láskou stále vzpomínají manželka Zdeňka
a děti Jana a Zdeněk s rodinami. RR 21568

Dne 8. 8. 2021 uplyne
2. smutný rok od chví−
le, kdy nás při tragické
nehodě navždy opus−
til ve věku 30 let pan

Zdeněk Hrubec
z Rozpáralky.
Kdo jste ho znali, vzpo−
meňte s námi. Navždy
v našich srdcích. Zarmoucená rodina.
RR 21583

Odešel na věky, zůsta−
lo mnoho vzpomínek,
byl to ten nejdražší
manžel a náš tatínek.
Dne 5. 9. 2021 uply−
nul 1. smutný rok, kdy
nás navždy opustil

pan Pavel Přerost
z Ústalče.
S úctou a láskou vzpomínají a nikdy neza−
pomenou manželka Milena, dcery Radka
a Daniela s rodinami, synové Pavel a Aleš
s rodinami, vnoučata, pravnučky a ostatní
příbuzní.
RR 21578

Dopracovaly pilné ru−
ce, utichlo navždy
předobré srdce. Oči−
ma drahýma se již ne−
podíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš.
Dne 8. 9. 2021 uply−
ne 31 let, kdy nás na−
vždy opustil náš tatí−
nek, dědeček a pradědeček,
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S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná
dcera Miluš a syn Josef s rodinou.
RR 21603

Jen touto cestou mů−
žeme Ti přát. V našem
srdci a v srdcích
všech blízkých budeš
stále milován.
Dne 12. 7. 2021 uply−
nulo 18 let, co navždy
odešel náš drahý
syn, tatínek, bratr,
švagr a strýc, pan

Josef Karlovský.
A dne 21. 9. 2021 by se dožil 50 let.
RR 21665

Zdeňka Čápová z Vrhavče.
Stále vzpomínají syn Jaroslav a dcera
Zdeňka s rodinami.
RR 21533

paní Emilie Lejsková
roz. Bauerová z Klatov.

Z očí jste odešli, ale v srdcích nás
všech stále zůstanete.
Dne 15. 8. 2021
uplynul již 10. smutný
rok, kdy nás navždy
opustil náš tatínek a
dědeček pan

V neznámý svět šla jsi
spát. Zaplakal každý,
kdo měl Tě rád.
Dne 20. září 2021
uplyne pět let ode
dne, kdy od nás ve
spánku navždy odešla
paní

František Uhlík
z Ústalče

a dne 26. 8. 2021
8. smutný rok, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná maminka a
babička paní

Jaroslava
Uhlíková z Ústalče.

Mgr. Ludmila Karafiátová
rozená Kohoutová z Klatov.
Vzpomíná manžel Zdeněk a dcery Marcela
a Zdeňka s rodinami a přáteli.
RR 21593

S láskou stále vzpomí−
nají synové a dcera s rodinami. RR 21590

Byla jsi plná života,
Tvá mysl plná snění a
nikdo z nás se nena−
dál, jak rychle se vše
změní. Utichly kroky
i Tvůj hlas, ale Tvůj ob−
raz, zůstává v nás.
Dne 27. srpna 2021
uplynul první smutný
rok od úmrtí paní

pan František Kanta
z Kosmáčova u Klatov.

Hany Šmalclové
rozené Reitmaierové ze Strážova.

Stále vzpomínají dcery Ludmila, Marie a
Dana s rodinami.
RR 21534

S láskou stále vzpomíná manžel, dcera
Ilona a syn Richard s rodinami. RR 21539

Odešel jsi, utichl dům i zahrada, není tatín−
ku za Tebe náhrada. Ale nejvíce je smutno
těm, kterým se zbortil velký sen, že Tě bu−
dou kolem sebe stále mít, že dokážeš pora−
dit, pohladit. Děkuje−
me Ti za lásku, cos
nám dal, půl našich
srdcí jsi s sebou vzal.
Dne 24. 8. 2021 by
oslavil již 86 let pan

Milan Mészáros
z Vřeskovic
u Přeštic.
Zároveň 27. 8. 2021 uplynul již 4. smutný
rok od chvíle, co nás náš drahý tatínek na−
vždy opustil.
S láskou a úctou vzpomíná nejbližší rodina,
příbuzní, sousedé a známí.
RR 21581
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15. 7. 2021 uplynulo 5 let od chvíle, kdy nás
navždy opustil pan

Milan Svoboda z Otína.
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 2021
uplyne 5. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Stále vzpomíná rodina. Děkujeme všem, kte−
ří vzpomněli s námi.
RR 21589

Dobrý člověk nikdy ne−
umírá v srdcích těch,
kteří ho milovali.
Dne 22. 7. 2021 uply−
nuly 4 smutné roky od
chvíle, kdy nás navždy
opustil pan

Karel Hrdlička z Horažďovic.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.
RR 21588

Dne 25. září 2021
uplyne první smutný
rok kdy nás navždy
opustila paní

Marie Kordíková
rozená Vlková
z Nýrska.
Stále vzpomíná man−
žel, děti, vnoučata,
pravnoučata a sestra.

…a když mě budeš
potřebovat, prostě si
jen v srdci zašeptej
mé jméno. Budu tam.
Dne 17. září 2021 si
připomeneme smut−
nou událost, kdy nás
před třemi lety navždy
opustila drahá ma−
minka a babička, paní

Jaroslav Strolený
ze Zborov.
Stále vzpomínají manželka, dcery s rodinami
a ostatní příbuzní.
RR 21586

8. září před 4 lety rá−
no, když začínal nový
den, přišla ta nejkru−
tější zpráva a zdálo
se, že je to jen strašný
sen. Z toho snu však
není probuzení, že
odešel na věky a už
s námi není pan

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 8. září 2021
uplyne 10 let, kdy nás
opustila paní

Anna Rabíková
rozená Kordíková
z Bystřice nad
Úhlavou

Honza Poslední z Močerad,
na kterého stále s velkoku bolestí v srdci
vzpomíná manželka, dcery, vnoučata a
všichni ostatní příbuzní a známí. RR 21615

a 28. 11. 2021 to bu−
de také 10 roků od
úmrtí pana

Antonína Rabíka.
Kdo byl milován, nebude zapomenut.
Dne 19. 5. 2021 uply−
nulo 5 smutných ro−
ků, co nás navždy
opustila naše drahá
milovaná manželka,
maminka a babička,

paní Boženka
Güntherová
ze Kdyně.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manžel Karel, synové Karel a Rostislav s ro−
dinami a ostatní příbuzní.
RR 21621

Utichlo srdce Tvé šle−
chetné bytosti, jež pro
nás nejdražším pokla−
dem byla, nás jsi tu
zanechal v zármutku
bolesti, jen vděčná
vzpomínka, dědečku
drahý, na Tvoji lásku
jak drahokam zbyla.
Dne 7. 9. 2021 uplynulo smutných pět let
od chvíle, kdy nás navždy opustil zlatý pan

Bohumil Kubaň ze Štipoklas.
Všem, kteří si vzpomenou s námi, děkuje
manželka, syn a dcera s rodinami.
RR 21676
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RR 21602

Jana Čermáková z Klatov.
S láskou a úctou vzpomíná syn Richard
s rodinou. Děkujeme za tichou vzpomínku.
RR 21604

Měl jsem rád život, chtěl jsem s vámi být, při−
šla chvíle zlá, musel jsem odejít…
Dne 31. srpna 2021
uplynul první smutný
rok, kdy nás opustil ve
svých 21. letech

Jakub Liška
z Horažďovic.

Stále vzpomínají dce−
ry a synové s rodina−
mi.
RR 21538

S bolestí v srdci a lá−
skou stále vzpomínají
rodiče, sourozenci, ro−
dina Hlaváčova a Liškova.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
pokoj a klidný spánek přát. Utichly kroky
i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás.
13. 9. 2021 by se do−
žil 55 let pan

Radek Lepší
z Letov.
22. 9. 2021 uplyne
18 let, co nás bez
slůvka
rozloučení
opustil.
Stále vzpomínají man−
želka, děti Lukáš s přítelkyní, Štěpánka,
matka a sestra s rodinou.
Dne 22. 9. 2021 uply−
ne 1. smutný rok, kdy
nás opustil pan

Josef Lepší
z Kvasetic.
S bolestí v srdci vzpo−
mínají manželka, dce−
ra Jitka s Jardou, sna−
cha Pavlína, vnoučata
Lukáš s přítelkyní, Pavel, Iveta s manželem,
Štěpánka a Honzík a pravnuk Dominik.
RR 21608

RR 21620

Dne 21. srpna 2021
uplynul 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Miroslav Smáha
z Bystřice
nad Úhlavou.
Stále vzpomíná celá
rodina.
RR 21623

Kdo Tě znal, v dobrém
vzpomene.
27. 9. 2021 by se do−
žila 100 let

Zdeňka Pikhartová
z Klatov.
S láskou a úctou vzpo−
mínají dcery Venda,
Zdeňka a Iva s rodina−
mi.
RR 21625
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Zhasly oči plné lásky
naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy
na ni v srdcích našich
vzpomínky.
Dne 23. září 2021
uplyne 10 smutných
roků ode dne, kdy
nás navždy opustila
paní

Těžké bylo se s Tebou loučit, ještě těžší je
bez Tebe žít. Ta rána stále bolí, zapomenout
na Tebe nám nedovolí.
Dne 10. září 2021
vzpomeneme 1. smut−
ného výročí, kdy nás
navždy opustil milova−
ný a drahý manžel, ta−
tínek, dědeček a bratr,

pan Pavel Kolář
z Klatov.
S bolestí v srdci vzpomínají manželka, dce−
ry, vnučky a ostatní příbuzní.
RR 21637

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za
ruce, které tolik pomáhaly, děkujeme za to,
že jsi byl, za každý den, který jsi s námi žil.
Dne 30. 8. 2021 uply−
nul 2. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustil pan

František Řepík
z Horažďovic.
S láskou a bolestí
v srdci stále vzpomína−
jí manželka Jitka, sy−
nové Fanda a Péťa s rodinami, milovaná
vnoučata a ostatní příbuzní.
RR 21631

Marie Karlíková z Klatov.
S láskou vzpomíná manžel, syn Václav s ro−
dinou, vnučka Simonka s rodinou a ostatní
příbuzní. Všem, kteří si vzpomenou s námi,
děkujeme.
RR 21648

Není smutnější den, než ten, kdy odejde ma−
minka, která mi dala život a lásku.
Dne 22. září 2021
uplyne 5 smutných
let, kdy nás navždy
opustila

Jana Soušková
roz. Jonášová
z Nýrska.

RR 21634

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

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 2021 uply−
nulo 15 let od chvíle,
kdy nás navždy opus−
til pan

Jan Duffek ze Všerub.
S úctou a láskou vzpomíná manželka a děti
s rodinami.
RR 21622

Oči se zarosily a zaplakaly bolem, když
jsme se loučili a dávali sbohem.
Dne 8. září 2021
uplynulo 20 let, co
nás opustil po těžké
nemoci pan

Josef Hrach
z Lukavice
u Strážova.
Stále vzpomíná rodina.
A 7. září 2021 uplynu−
lo 8 smutných let, co
nás po těžké nemoci
opustil pan

S láskou a úctou stále
vzpomíná sestra Ma−
ruš a rodina. Děkujeme všem, kteří vzpome−
nou s námi.
RR 21613

Čas mírní bolest, ale
nedá zapomenout.
Dne 25. září 2021
uplyne desátý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil náš
drahý tatínek, děde−
ček a pradědeček,
pan

S láskou stále vzpomí−
nají manželka, dcera Eva s manželem,
vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní.
RR 21629
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Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám
čas, jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli
Tvůj hlas. Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl
žít, nás milovat a mnoho toho ještě říct. Pro
Tebe přestaly hvězdy
svítit, slunce hřát, ale
ten kdo Tě nejvíc milo−
val, nepřestane nikdy
na Tebe vzpomínat.
Dne 14. 9. 2021 uply−
ne 1. smutný rok, kdy
od nás navždy odešel
můj milovaný manžel,
tatínek, pan

Jaroslav Kopelent z Radostic.

Jaroslav Hošťálek z Chudenína.

František Fanta
z Plánice.

Václav Sýkora z Nahošic.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Švagrová Jitka a neteře Lenka a Ivana s ro−
dinami.
RR 21645

Jaroslav Tesař
z Újezda Sv. Kříže.

Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují děti
s rodinami.
RR 21678
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za
ruce, které tolik pomáhaly. Děkujeme za to,
že jsi byl, za každý den, který jsi s námi žil.
Dne 12. září 2021 to−
mu bude 7 let, co nás
navždy opustil milova−
ný manžel, tatínek,
strýc, dědeček, pradě−
deček a švagr, pan

Vzpomeňte na mne,
přátelé milí, ruky stisk
vám už nemohu dát.
Srdce mé dotlouklo,
odešly síly, býval
jsem mezi vámi rád…
V pátek 3. září 2021
uplynul čtvrtý smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustil pan

Co osud vzal, to nevrá−
tí, i když nám srdce kr−
vácí. Ta rána stále bolí,
zapomenout nedovolí.
Dne 17. 9. 2021 uply−
ne 1. smutný rok, kdy
nás navždy opustil pan

Václav Hosnedl
z Kunkovic.
S láskou v srdci vzpomínají děti s rodinami.
RR 21643

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná
manželka, syn a ostatní příbuzní. Všem, kdo
si vzpomenou s námi, děkujeme. RR 21656

Nezemřel, jen spí a má−
li sen, je krásný. Zdá se
mu o těch, které milo−
val, a kteří milovali jeho.
Dne 12. 9. 2021 by se
dožil 80 let náš tatínek
a dědeček, pan

Karel Novák
z Plánice.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie,
synové Kája, Milan a Pavel s rodinami.
RR 21644
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Už jen kytičku a zapálit
svíčku na Tvém hrobě
můžeme dát a tiše
vzpomínat.
Dne 2. 9. 2021 uplynu−
lo 5 let, kdy nás navždy
opustil pan

Josef Míšek z Lub
u Klatov.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje man−
želka a děti s rodinami.
RR 21630

Hvězdy Ti nesvítí,
slunce nehřeje, už se
k nám nevrátíš, už ne−
ní naděje. Prázdný je
domov, smutno je v
něm, cestička k hřbi−
tovu zůstala jen.
Dne 6. září 2021 uply−
nul dvanáctý 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 21660

Zhasly oči plné lásky
naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy
na ni v srdcích naše
vzpomínky.
Dne 19. 9. 2021 uply−
ne 20 let od chvíle,
kdy nás navždy opus−
tila paní

Karla Kaisrová z Němčic u Klatov.
S láskou a úctou vzpomínají synové Václav
a Jiří s rodinou. Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.
RR 21681

V neznámý svět šla jsi
spát. Zaplakal každý,
kdo měl Tě rád.
Dne 5. září 2021
uplynul 2. smutný rok
od chvíle, kdy od nás
navždy odešla paní

Dne 10. 9. 2021 uplyne
osmý smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila naše milovaná

Dne 28. září 2021
uplyne 5 let od chvíle,
kdy navždy odešel
tam, odkud není ná−
vratu pan

Jitka Krouparová
rozená Benešová.

paní Petra Veselská
ze Švihova.

Václav Vlk
z Nýrska.

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
zarmoucená rodina. Děkujeme všem zná−
mým a kamarádům, kteří si vzpomenou
s námi.
RR 21582

Stále vzpomínají man−
žel Daniel, synové Ma−
týsek, Lukášek a rodina
Veselských. RR 21638

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 21047

Měl jsem život rád,
chtěl jsem s vámi žít,
přišla nemoc zlá, mu−
sel jsem odejít.
Dne 13. 9. 2021 uply−
ne 20 let, co nás na−
vždy opustil otec, dě−
deček a pradědeček,
pan

Alois Valečka z Kolovče.
S láskou a úctou v srdci vzpomíná dcera
Hana s rodinami.
RR 21594

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 osvětle−
ní. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, oblože−
nou palubkami, zařízenou
k okamžitému používání. Za−
jištění dopravy na místo ur−
čení. Tel.: 604867469. PM
21046
PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vyso−
kou výhřevností a dobou
hoření. 1 000 kg = 4.500
Kč. V Plzeňském kraji DO−
PRAVA ZDARMA. Tel.
604575136. PM 21001
Rozhled 9/2021

PRO milovníky koček na−
bízím sběratelskou vitrínu.
Cena dohodou. Telefon:
603163061.

PRODÁM kvalitní české
dřevěné pelety. Certifikát
EN plus A1. 6 mm z pilin ze
smrkového dřeva. Paleta =
1050 kg = 70 pytlů po 15
kg. V Plzeňském kraji DO−
PRAVA ZDARMA. Tel.
604575136. PM 21002

PRODÁM 6 pěkných včel−
stev v úlech Lesan, 4
prázdné budečáky – medo−
met. Končím, cena doho−
dou. Prodám jablka bez
chemie – Čistecké, Rubín,
Wealthy, Melros, Ontario a
další. 15 Kč/kg. PM Slova−
ny. Tel. večer po 19. hod.
728684164 PM 21126

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenské−
ho muzea okupace a osvo−
bození západních Čech vo−
jenskou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kordí−
ky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacá−
ky, šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.
SBĚRATEL – koupím staré
pivní lahve s litými nápisy,

Kdo Tě znal, tati, ten
vzpomene, kdo Tě mi−
loval, ten nikdy nezapomene. S láskou stále
vzpomíná celá rodina.
RR 21677

dále sodovkové lahve, ce−
dule, bedničky od piva a li−
monád, půllitry, podtácky,
sudy a vše, co je spojené
s pivovarnictvím na okrese
Klatovy. Za nabídku předem
děkuji, zajímavé věci dobře
ocením. Tel.: 722720295,
606482803. RR 21453
KOUPÍM a dobře za−
platím staré pivní lah−
ve s vylitými nápisy.
Za lahev do sbírky za−
platím i několik tisíc
Kč. tel. 606245515.
RR 21481
PLACATÉ žulové kameny
na opravu zápraží bývalého
mlýna. Tel.: 776221761.
RR 21607
KOUPÍM kotoučový ma−
gnetofon na kotouče prů−
měr 18cm, nejlépe B700,
nemusí nahrávat, tel.:
605579683. RR 21651
Z POZŮSTALOSTI KOUPÍM
vše staré: porcelán, ka−
menné hrnce, hodiny, obra−
zy, nádobí, váhy, rádia, vo−
jenské věci z války atd. Tel.
737903420 PM 21040
KOUPÍM starou vzduchov−
ku, maskované oděvy, sa−
ka, čepici, rajtky, vyzname−
nání za obranu vlasti a služ−
bu vlasti, odznak NB, vzor−
ných vojáků do r. 1960 – až
3000,− Kč. Pilotní, automo−
bilové odznaky, odznaky
vojenských učilišť, plakáty

a jiná vyznamenání. Těžítka
ve formě modelů voj. tech−
niky, letecké uniformy, vše
z pozůstalosti po pilotech.
Tel. 721730982 PM 21006
KOUPÍM staré dětské hrač−
ky, vánoční ozdoby, radia,
mlýnky, hmoždýře, lustry,
mopedy, motorky, Pionýry,
motopřilby, smaltované ná−
dobí, panenky, obrazy, por−
celán atd. Tel.: 605080878.
PM 21041
KOUPÍM staré věci ze staré
domácnosti: lívanečníky,
lampičky, porcelánové soš−
ky, fotoaparáty, formy na
pečení, mince, vyznamená−
ní, kávomlýnky, obrazy,
šperky
apod.
Tel.
605080878 PM 21042
KOUPÍM náhradní díly :
blatníky, nádrže, rámy, kola,
motory, světla na DAW, Pio−
nýr, ČZ, Moped a jiná moto.
Tel. 737903420 PM 21043
KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starou Babetu i ne−
pojízdnou, Škoda 120 M,
nová zadní světla, aj. ná−
hradní díly. Též náhradní
díly Jawa, pionýr 05, 20,
21 Mustang, Babeta a Sim−
son i vrak. Návody na ob−
sluhu, katalogy, dobové
prospekty. Tel. 721730982.
PM 21007

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku − AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGON−
KU i v nálezovém stavu.
Tel.: 728209526 PM
21038
MUZEUM panenek v Plzni
HLEDÁ STARÉ PANENKY,
pokojíčky a medvídky, které
čestně umístím do muzea
nebo vykoupím. Mohou být
poškozeny, vše opravím.
www.muzeumpanenekpl−
zen.cz, tel 739334835 –
dojedu. To, co už nemá do−
ma místo, rádi umístíme
tam, kde dostanou svůj ob−
div. PM 21127
NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP − (chromovaný,
dýhovaný, selský),
lustry, lampy, obrazy,
hračky, hodinky, vy−
znamenání, odznaky, a
jiné. Možnost vyklizení
celé pozůstalosti. Zn.
PŘIJEDU.
Tel.:
603512322 pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM
21030

KOUPÍM
chromovaný
gauč, křeslo, židli, stolek,
psací stůl, skříň, lustr, lam−
pičku, atd., chrom může
být
poškozený.
Tel.
603512322,
e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz
zn. Přijedu. PM 21037
51

STARÉ HRAČKY vyr. do r.
1980 – např. autíčka, bul−
dozery, bagry, vesmírná
vozidla, vláčky, vše na klí−
ček nebo bez, na dálkové
ovládání, dále starý betlém,
loutkové divadlo, samostat−
né loutky, hračky můžou
být
poškozeny.
anet.a29@seznam.cz
tel.603512322 PM 21036
KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou proskle−
nou vitrínu. Dále litino−
vou výlevku, starý truh−
lářský ponk s dřevěný−
mi závity, řeznický špa−
lek, různé litinové no−
hy,dílenské
lampy,
plechové skříňky se
šuplíky. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322, pa−
vel.rejsek@seznam.cz
PM 21033

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−
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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.
E
m
a
i
l
:
antikvs@seznam.cz. PM
21056
NEMÁTE nevyužité housle,
violu, čelo, basu, el. kytaru
i poškozené a nekompletní.
Tel.: 728473687 PM
21090
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte− doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211 PM
21049
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy i pa−
nelové
cesty.
Tel.:
736139113 PM 21050
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KOUPÍM hoblovku s prota−
hem KDR nebo Rojek. Tel.
603165320 PM 21081

KOUPÍM les i s pozemkem.
Může být malá výměra, za−
nedbaný nebo napadený
kůrovcem. Platím ihned a
hotově. tel.: 773585290.
RR 21585
KOUPÍM
pozemek,
dům, chalupu, used−
lost. V klidném prostře−
dí, blízko lesa, výhled
na krajinu. Nejsem rea−
litka. Rychlé jednání,
právní servis zajistím.
tel. +420 731411411.
RR 21514

aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a
zemědělské stroje. Dále
provádíme
demontáž
ocelových konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a výkup že−
lezného
šrotu.
Tel.:
604867469. PM 21052

PRODÁM Renault Trafic
1.6, r.v. 2016, 53000km,
velmi zachovalý a serviso−
vaný v Německu. Dále na−
bízím nové ND na OA, do−
dávky, terénní do stáří 13
let, váha cca 1t, levně.
Další po telefonu, dohoda,
tel.: 728803097. RR
21584

HLEDÁM ke koupi starší
dům nebo chalupu vhod−
nou k rekonstrukci, větší
opravy nejsou překážkou,
tel.: 606916148. RR
21624
MLADÁ rodina hledá ke
koupi domek, nebo byt na
vesnici v okolí Klatov do 5
km i ve špatném stavu. Tel.
602441949. RR 21667
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 21019

DÁM trávu za posekání a
odvoz z 1 ha pozemku v
Klatovech.
Tel.:
776193370. RR 21666
EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rá−
my, motory, blatníky,
staré technické průka−
zy a jinou technickou
dokumentaci aj. Přije−
du a zaplatím na mís−
tě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Tele−
fon: 603237242, e−
mail:
flemet@se−
znam.cz. RR 21428
Rozhled 9/2021

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarize−
ni.cz, tel.: 775104121. RR
21072
KOUPÍM malotraktor Hol−
der, TK MT8, Slavia, může
být i v horším stavu, pro−
sim volejte nebo pište na
telefon: 723439518. RR
21671
KOUPÍM DVOURYCH−
LOSTNÍ BABETU. Tel.
604589329. RR 21076

PRODÁM Škoda Fabia, r.v.
2005, obsah 1.2 htp, zele−
ná barva, nová stk a emise,
cena: 42000 Kč, telefon:
723439518. RR 21672
PRODÁM Citroen Berlingo,
r.v. 2013, obsah 1.6 hdi,
nejeto 184 tkm, servisní

knížka, servisováno v Citro−
en servisu, led světla, abs,
digi klima, hagusy, abs,
esp, parkovací senzory, el
okna, nová stk a emise, top
stav,
Klatovy,
cena:
169000,−
,
telefon:
723/439518. RR 21674
PRODÁM Peugeot 207, r.v.
2010, 1.6 hdi, 5. dveří, abs,
klima, el. okna, esp, radio,
ton. skla, tmavě zelená me−
talíza, nová stk a emise, ce−
na: 78000,− ,Kt, tel:
723439518. RR 21675
JAWA, ČZ, MANET,
STADION… Koupím
staré československé
motocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv sta−
vu i jednotlivé díly.
Platím ihned v hoto−
vosti. Slušné a serioz−
ní
jednání.
Tel.:
607946866. E−mail:
klsp@seznam.cz. RR
21091
PRODÁM Renault Twingo
r.v. 2008, obsah 1.1,najeto
184tkm, benzin, červená,
abs, el okna, centrál na do,
airbagy, nová stk a emise,
cena: 53000,− Klatovy:
telefon: 723439518. RR
21673
KOUPÍM historický moto−
cykl nebo moped i nepo−
jízdný. Tel. 608773933. PM
2108

50LETÝ, rozvedený chlap
z vesnice hledá ženu pro
společnou cestu životem.
Děti
vítány.
Tel.:
605251057. RR 21524
DEUTSCHER Mann aus
Furth im Wald sucht Frau
aus Tschechien. Schlank
oder mittelschlank, bis 65
Jahre, für Partnerschaft in
Deutschland. Ich bin 60
Jahre 170/70, ehrlich,
treu, liebevoll, dunkles−
Haar, eigenes Haus, alle−
inlebend, Schwimmmeis−
ter. Tel. oder SMS unter
0049−01525−9387295 ab
20. Uhr erreichbar. RR
21591
NAJDI muže v Bavorsku
www.seznamkadobavor−
ska.cz 702891012.
HLEDÁM jednu fajn ženu
na trvalejší diskrétní schůz−
ky, diskrétnost a vzájemná
důvěra podmínkou, jsem
muž středního věku, sport.
udržovaný, sport. postavy,
fin. výpomoc možná. KT,
DO, tel.: 728146223. RR
21609

MUŽ středních let hledá že−
nu k vážnému seznámení,
hubenou i baculku, kocou−
rek. Tel.: 702877095. RR
21610
SVOBODNÝ muž 61 let hle−
dá ženu, která je také sama.
Sušice, Klatovy. Tel.:
607863707. RR 21618
HLEDÁM ženu ve věku 40–
60 let. K vážnému sezná−
mení. Najdem společnou
cestu
životem?
Tel.:
723876782. RR 21619
60LETÝ vdovec z vesnice,
zahrádkář a turista, hledá
ženu podobných zájmů pro
společný život. Okr. DO, KT,
tel.: 605044902. RR
21628
VŠ 170/75/79 hledá přítel−
kyni z KT a blízkého okolí,
tel.: 728176693. RR
21633
64/170, rozvedený, mlad.
vzhledu, hledám elegantní,
dominantní paní – dominu.
E−mail:
kosta54@se−
znam.cz. RR 21640
57LETÝ, 175, nekuřák hle−
dá ženu nekuřačku pro váž−
né seznámení. Moc rád
bych poznal hodnou ženu,
které schází pohlazení, polí−
bení, pěkné slovo a má rá−
da milování. Pouze volat.
DO,
PM,
KT.
Tel.:
723870534. RR 21646
POHODOVÝ, svobodný,
štíhlý, něžný, slušný 48letý
hledá ženu, i starší, která je
taky sama, chybí jí též ně−
žný dotek, pohlazení a hez−
ké popovídání u kávy a být
dobrým kamarádem. Uví−
tám dlouhodobé přátelství.
Diskrétnost zaručena. PS:
Dotek
něhy.
SMS
722512502. DO, Sušice,
KT, Horažďovice, PJ, PM.
Mohu namazat i záda. RR
21647
DARUJI rekr. dům s atelié−
rem sportující nekuřačce.
Jako gesto trval. zbožňo−
vání. On 77/175, 80 kg,
DO.
3 km.
Tel.:
704532965. RR 21650

62LETÝ NEKUŘÁK a absti−
nent hledá k vážnému se−
známení nezadanou ženu
ve věku 39–58 let.. Nejdří−
ve schůzky Oletý nekuřák
víkendech, později po se−
známení trvalý společný
život. Očekávám ochotu
po seznámení přistěhování
ke mně. Já jsem ochoten
se přestěhovat pouze v pří−
padě uzavření manželství.
Odpovídat SMS zprávou na
tel.: 705404111 nebo na
e
−
m
a
i
l
zdenek.ondra59@se−
znam.cz. PM 21114
55LETÝ POHODOVÝ neku−
řák z Plzně rád pozná hod−
nou ženu do 45 let se záj−
mem pro trvalý vztah. Nej−
lépe
Plzeň.
Tel:
606164239 PM 21108

60LETÁ hledá obyč. muže
k vážnému seznámení,
který má rád děti, nejraději
z vesnice. Jsem z okr. PJ,
doufám, že ještě existuje
normální muž. Podmínka
je, aby nebyl naočkovaný
na Covid. Zn.: Věrnost, po−
rozumění.
Tel.:
721267954. RR 21592
ŽENA by ráda našla vyso−
kého muže ve věku 50–60
let za účelem hezkého a
pevného vztahu. E−mail:
balatanova@seznam.cz.
RR 21617

HLEDÁM vážné seznámení
s mužem do 65 let, který
má vyřešenou minulost.
Upřednostňuji
důvěru,
upřímnost a toleranci.
Osobní setkání. Plzeň a
okolí do 30 km. Volat na
tel.: 775497976 PM
21005

DŮCHODKYNĚ 76 let po−
hodová, zdravá by velice
ráda poznala pána nebo pa−
ní jako kamarádku, která se
také cítí osaměle a ještě by
měli vedle sebe rádi spo−
lečnost kamarádky či přítel−
kyně. Čas ubíhá rychle, tak
proč si ho ještě neužít? Tel.:
734720159. RR 21572
DŮCHODKYNĚ 69 let z Pl−
zeňska, pohodová, by ráda
našla paní nebo pána jako
kamaráda, kteří se cítí osa−
měle a ještě by se rádi ně−
kam podívali, ale samotné
je to nebaví. Pište SMS, za−
volám. Tel.: 704740821
PM 21125

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme –
zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – po−
stavíme. Poté si můžete v
klidu užívat bezpečí vaše−
ho domova. Volejte:
733710319, pište: bez−
dek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.

RÁDA se seznámím s mu−
žem – do 76 let. KT – Suši−
ce. RR 21627
TOUTO cestou bych se rá−
da seznámila s mužem do
30 let. Jsem svobodná
26letá pl. postavy. Nehle−
dám kamaráda, ale muže
pro vážný vztah. PS: Foto
napoví. RR 21642
ŽENA 64 štíhlé menší po−
stavy hledá aktivního spo−
lečenského, také štíhlého
kamaráda. Časem možná i
více.
Klatovy.
Tel.:702448913.
RR
21661

MLADÝ muž 34 s bytem
hledá kamarádku, časem i
víc.
Klatovy.
Tel.:
703361413. RR 21662

VDOVA 71 hledá upřímné−
ho a tolerantního muže ne−
kuřáka štíhlejší postavy –
srdce a láska napoví, je mi
smutno. Najdu Tě? Tel.:
731828680. RR 21664

36/185 NEKUŘÁK, bezdět−
ný, hledá dívku 16–19 let
k seznámení. Mám rád ces−
tování, přírodu a kulturu.
Tel.: 604969788 PM
21085

ŽENA 66 let by ráda po−
znala muže, který miluje
procházky přírodou a po−
sezení při kávě. Tel.:
728306471 PM 21128

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice,
Horažďovice,
Strakonice a okolí, bližší
info po tel.: 774079111.
RR 21055
ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí
rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
21037
NABÍZÍM soukromou vý−
uku německého jazyka pro
firmy i jednotlivce. Připra−
vím na maturitu z NJ. Tel:
603163061.
NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně obkladů
a
dlažeb
na
tel.
776434705. RR 21545
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NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086. RR
21102

KLÁŠTERKA Jiří
kolaudační revize komínů
tel.: 604871028.
RR 21134

PŘEVEDU záznamy z vide−
okazet na DVD nebo flešku.
Levně. Tel.: 777554484
PM 21106
PROVEDEME malíř−
ské, natěračské, zed−
nické, vyklízecí práce.
Prohlídka
zdarma.
E m a i l . :
PLRO@post.cz, tel.
703655650.
PM
21129

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−

ma zanalyzuje vaši situaci a
najde optimální řešení. Dů−
ležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21025
STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
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KOMPLETNĚ vyklidí−
me, odvezeme a zlikvi−
dujeme různý odpad,
vymalujeme prostory.
Prohlídka zdarma. E−
mail: proz@email.cz,
tel.: 703655650 PM
21124

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako jedi−
ná realitní kancelář v Plzeň−
ském kraji Vám vyplatíme
až 80 % kupní ceny vaší
nemovitosti předem. Peníze
máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 21027

PROVÁDÍM zednické prá−
ce – omítky, malířské prá−
ce, rekonstrukce bytového
jádra, obklady, dlažby,
bourací práce a další prá−
ce dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlicko,
Sušicko a okolí. Rozumné
ceny. Tel.: 721757399. RR
21191
TANTRA kombinovaná se
zdravotní masáží, v KT,
tel.: 775496000. RR
21663

Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsí−
ce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 21026

PRO TEBE miláčku nahá,
s touhou a smyslností
jsem vzrušená ve své po−
stýlce, nedočkavá tvých
doteků. Můj úžasný hlubo−
ký orálek tě celého roze−
chvěje. Při milování se
mnou poznáš dosud nepo−
znanou slast. Něha i vá−
šeň, to jsem já. Volat a do−
mluvit se v průběhu dne
na tel. 731002305 / na
SMS nereaguji/ PM 21105

PŘIPRAVÍME vaši ne−
movitost k prodeji, pře−
dání, vymalujeme, ukli−
díme okolní prostory.
email:proz1@email.cz.
Tel.: 703655650 PM
21130
KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost
prověříme
technicky i právně a navíc
vyjednáme maximální SLE−
VU! A nezaplatíte ani koru−
nu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte
zdarma
na
800737309. PM 21028

Tel. 731 002 305
PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost. Pl−
zeň. Volat od 7 – 22. hod.
na tel. 773153057. PM
21089
Rozhled 9/2021

Rozhled 9/2021
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