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Milí čtenáři,
zkracují se dny,
objevují
se
ozdoby v ulicích
měst, staví se
vánoční stromy
na náměstích,
připravuje se je−
jich slavnostní
rozsvěcení. Na náměstích vět−
ších měst navštěvujeme vánoční
trhy a stále rychleji se přibližuje−
me ke chvílím, které věnujeme
nejvíce rodině a na které se
všichni těšíme. K vánočním svát−
kům.
Ne pro každého budou letos
stejně šťastné a veselé. S při−
cházející zimou máme dojem,
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že i více odcházejí na věčnost li−
dé, kteří pro nás byli velmi blízcí
a jejich místo, rada a pomoc
nám bude hodně chybět. Mož−
ná je to zimou a nemocemi, ale
často odejdou i mladí lidé,
u kterých bychom to nečekali a
kteří budou chybět o to víc. To
všechno v nás zesiluje touhu po
Adventu, období čtyř neděl, kte−
ré věnujeme nejen zklidnění du−
cha, rozjímání a rozvíjení vzta−
hů, které pro nás mají velký vý−
znam, ale upínáme se v něm
i jako k naději na příchod něče−
ho nového, něčeho, co nám dá−
vá důvěru v budoucnost a smysl
dalšího života.
Právě ve chvílích, kdy si uvědo−
mujeme nepřízeň a nebezpečí
hrozící na mnoha stranách, si ta−
ké hlouběji uvědomujeme, jak
důležité je prožít každý den na−
plno a s pocitem, že nebyl mar−
ný, že byl prožit s těmi, které má−

me rádi. Upevňujte každý vztah,
přátelský i milostný, o který stojí−
te a kde cítíte, že se stojí i o vás.
Nikdy nevíte, jak dlouho to může
trvat.
Prosinec je krásným měsícem
roku. Je to předvánoční čas, čas
Barborek, Mikulášů, jmelí, horké−
ho svařeného vína, mnoha kon−
certů i charitativních akcí, jak se
ostatně dočtete i v tomto čísle
Rozhledu, ale především spěchu
při vybírání dárků pro své nejmi−
lejší. I to k němu patří. Možná
vám tímto Rozhledem, který, jak
brzy při jeho čtení poznáte, je ta−
ké již velmi vánoční a slavnostní,
pomůžeme při výběru nějakého
krásného, výhodného, nebo na−
opak drahého a luxusního, ale
jistě nejraději originálního dárku
pro své milé. To je také smysl vy−
dávání našeho časopisu, přiná−
šet informace, které vám pomá−
hají v celkové orientaci.

Prosinec je také časem půstu,
při kterém se měli lidé namísto
požívání nadměrného jídla a pití
věnovat zbožnému rozjímání.
Dříve byly zakázány i veškeré zá−
bavy, tanec a zpěv. Dnes si do−
přáváme jídla i zábavy bez ome−
zení, ale méně konzumování jíd−
la by určitě mnoha z nás neško−
dilo. Podle nedávné studie patří
ČR k zemím s nejvíce obézní po−
pulací v EU. Udělá nám radost,
když si najdete v Adventu chvilku
času a začtete se do článků, kte−
ré jsme pro vás připravili a mož−
ná dáte na nějakou radu nebo
nabídku, kterých je opět v Roz−
hledu víc než dost. Snad ales−
poň některou z nich vás potěší−
me a připravíme vám pěknou
předvánoční chvilku.
Příjemné chvíle při čtení Roz−
hledu, který k vám přijde opět
již v týdnu od 16. prosince, vám
přeje Karel Bárta, šéfredaktor.
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Za Karlem Havlíkem
V den, kdy jsme si připomínali
399. výročí bitvy na Bílé hoře, 8.
listopadu, odešel na věčnost náš
dlouholetý redakční spolupracov−
ník PhDr. et Mgr. Karel Havlík
(1937). Možná, kdyby ještě mohl,
začal by nad tím bádat, proč si pro
něj osud vybral k odchodu tak vý−
znamné historické datum. Karel
měl historii rád a byl přesvědčený,
že nic v našich životech není náho−
da a vše, co se děje, jaké vztahy
mezi sebou máme, má nějaký
hlubší význam a podmíněnost.
Byl to velmi výjimečný člověk a
jsem rád, že jsem mohl několik de−
sítek let patřit k jeho spolupracovní−
kům a přátelům. Narodil se v Plzni
v části Roudná v poměrně chudé
rodině. Velice si vážil obou svých
rodičů. Otec byl nesmírně šikovný
řemeslník a maminka velmi zodpo−
vědná a obětavá. Patřil k příměst−
ským rošťákům té doby, kteří před
školou dávají přednost poznávání
života. Také byl jako dítě dost ne−
mocný a možná i to ho naučilo o ži−
vot a úspěch se rvát, nikdy nepole−
vovat, nevzdávat se a vždycky hle−
dat cestu vpřed.
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Vyučil se leteckým mechanikem a gické, že se začal věnovat dětem.
vždy s hrdostí dodával, že opravo− Stal se dětským psychologem
val i proudové stíhačky MIG−15. Při v Krajské pedagogicko−psycholo−
zaměstnání vystudoval strojní prů− gické poradně v Plzni, klinickým
myslovku a později i dva vysoko− psychologem v psychiatrické am−
školské obory – publicistiku a pe− bulanci a psychologem práce na
dagogickou psy−
Klinice pracovní−
chologii na FSV
ho lékařství v Plz−
UK Praha. Praco−
ni. Bezmála čtyři−
val jako publicista
cet let byl pak do−
a zástupce šéfre−
pravním psycho−
daktora v kraj−
logem u ČSAD
ském deníku zá−
v Plzni a v Centru
padních Čech.
psychologie prá−
V období normali−
ce pro jihozápad−
zace byl z novin
ní Čechy.
vyhozen. Provinil
I do výuky a apli−
se tím, že obdivo−
kace psychologie
val Dubčeka a
se vrhl s maxi−
ekonomické re−
málním nasaze−
formy Oty Šika.
ním. Vyprávěl, jak
Našel si novou
v sedmdesátých
PhDr. et Mgr. Karel Havlík
práci a lásku –
letech, aby se
psychologii, která jej na dlouho mohl naučit používat nové projek−
zcela pohltila. Protože byl dlouhole− tivní testovací metody, musel si oži−
tým velmi úspěšným trenérem žá− vit němčinu a sám si překládal od−
kovského oddílu juda, které vedl od borné texty z cizího jazyka. Jako je−
roku 1957 a v polovině šedesátých den z prvních psychologů v republi−
let s ním dokonce vystoupil až na ce pak začal používat Rorschachův
vrchol evropských soutěží, bylo lo− test, Zulligerův test a Lüscherův

subtest v dopravní psychologii a
byl s těmito metodami velice
úspěšný. Sám jsem byl svědkem
toho, jak ohromný úspěch měly je−
ho přednášky na toto téma pořáda−
né pro začínající dopravní psycho−
logy před deseti lety na vysokých
školách v Praze a v Olomouci.
Zabýval se také sociologií a psy−
chologií hromadných sdělovacích
prostředků. Vyšetřil přes 20 tisíc
především profesionálních řidičů
zejména exponovaných doprav a
zpracoval řadu soudně znaleckých
expertíz nehodových událostí. Na−
psal odborné publikace pro doprav−
ní psychology, personalisty a řidi−
če, například Rorschachovské mi−
nipraktikum (1975/2009), Dia Zulli−
ger test v psychologii práce
(1977/2010), Lüscherův barvový
subtest v dopravní psychologii
(1977/2011), Jak komunikovat
s medii a vyznat se v novinářské
duši (2002), Psychologie ve služ−
bách personalistů (2003) a odbor−
ně populární knihy z dopravní psy−
chologie Psychologie pro řidiče
(2005) a Osudová střetnutí (2010).
Karel Havlík byl nesmírně pracovi−
tý člověk, který se do konce života
neustále vzdělával, zajímal o vše
nové a pracoval. Bude nám v re−
dakci Rozhledu chybět.
Karel Bárta, šéfredaktor
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Jmelí a vobejda
Vánoce jsou neodmyslitelně spjaté zelené, stříbrné či barvou pozlacené.
s jmelím. Jmelí roste na stromech Kšeft se jen hrnul, a František byl nad−
hlavně na borovicích, jedlích, topo− míru nadšen a spokojen do té doby,
lech, lípách, ale také na
než přišel okukovat „Vo−
jabloních. Je to parazit a
bejda“. „Ty jsi mi asi
strom – hostitel – po ča−
špatně rozuměl, zmizni a
se umírá. Uschne větši−
nekaž mi kšefty“, zakřičel
nou borovice. Jmelí se
na něj František. „Vobej−
rozšiřuje trusem ptáků,
da“ ze zadní kapsy vytáhl
kteří roznášejí bílé bo−
služební průkaz kriminální
bulky.
policie. Františkovi se
Jmelí se prodává před Vá−
protáhl obličej a byl před−
nocemi a je to pro některé
veden na nejbližší odděle−
prodejce dobrý byznys.
ní. Vyhlídl si špatnou čtvrt
František ze Sušice to vě−
– Prahu 4. Zde se nachází
Josef Tauchen
děl dlouhá léta, a proto si
Policejní
akademie,
vždy před Vánoci vybíral dovolenou ve mnoho policajtů a tajných.
fabrice. Jezdíval do různých koutů na− František neměl oprávnění k prodeji,
šeho okresu a prodával v něm jmelí. To živnostenský list, ani souhlas majitele
mu ale nestačilo, svoje teritorium ne−
lesa se sběrem jmelí. Mar−
ustále rozšiřoval a jednou si
né byly jeho výmluvy a
řekl: „Zamířím do Prahy, ma−
vytáčky. Vysoká pokuta
tičky měst“. To ale neměl
10.000 korun byla pro něj
dělat.
přijatelná, než zahájení
Zastavil, vylezl ze své do−
trestního stíhání. Tak
dávky a povídá muži nevalné−
skončila pro našeho Fran−
ho vzhledu a oblečení: „Vobejdo
tiška podnikatelská činnost. Na
zmizni! Já tady budu stavět stánek se jmelí stále chodí, ale jen pro svoji po−
jmelím“. Muž poodešel a stále pozoro− třebu. Suší ho a pije z něj odvar na
val našeho šumavského podnikatele. svůj vysoký tlak.
Lidé, kteří chodili okolo, kupovali jmelí
Josef Tauchen, Rabí
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99 000 Kč
2

Zahrada (739 m ), Slatina, okr. Klatovy
Nabízíme k prodeji pozemek o výměře 739 m2 ve Slatině,
nedaleko obce Chudenice v okrese Klatovy. Pozemek lze
využít jako zahrádku či jako zázemí pro rybaření nebo
relaxaci, neb se nachází u Liteňského rybníku. Velmi zají−
mavá nabídka pro klid a odpočinek. K pozemku přísluší
i vlastní přístupová komunikace o velikosti 870 m2, která
je součástí kupní ceny.
Vřele doporučujeme.
& 734 319 301

G

1 899 000 Kč
2

Rodinný dům 3+1 (1378 m ), Lesní ul., Plasy
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 1378 m2
v Plasích. Dům má dispozici 3+1 a je kompletně pod−
sklepen. I. NP: kuchyně, obývací pokoj, koupelna s WC;
II. NP: 2x pokoj, samostatné WC. Dům je kompletně pod−
sklepen. IS: obecní vodovod, elektřina 220/380V, obecní
kanalizace, topení: lokální elektrické + lokální tuhá paliva.
Plynovod v komunikaci u pozemku. Na pozemku se dále
nacházejí dřevěné kolny. Možno financovat hypotečním
úvěrem.
& 734 319 302

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

C

2+1/L (67 m ), ul. Gagarinova, Karlovy Vary
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 o výměře 67 m2. Byt
se nachází prvním patře panelového domu, který prošel v roce
2008 kompletní revitalizací (zateplení, fasáda, plastová okna,
plastové stoupací vedení). Byt je velmi dobrém stavu a v roce
2009 byla kompletně zrekonstruována koupelna a zasklená lod−
žie. K bytu náleží dvě prostorné sklepní koje o velikosti 5,70 m2
v suterénu domu. Fond oprav 1.300,− Kč. Bezproblémové par−
kování je zajištěno v okolí bytového domu. V okolí veškerá
občanská vybavenost Prodává se podíl na domě, odpovídající
velikosti bytové jednotky.
& 734 319 301

2 360 000 Kč

3 299 000 Kč
Stavební pozemek (843 m2), K malé Homolce,
Plzeň – Výsluní

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+kk s komorou
o výměře 62 m2 v Plzni – Křimicích, ul. K Dolovu. Byt je
v osobním vlastnictví a nachází se v 2. patře cihlového do−
mu bez výtahu. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému byd−
lení v žádané lokalitě. Fond oprav 900,− Kč. Byt je čás−
tečně zařízen, viz. fotografie. V okolí veškerá občanská vy−
bavenost. Možno financovat hypotečním úvěrem, který
Vám zdarma zprostředkujeme.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

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

1 699 000 Kč

1 520 000 Kč
2

Byt 2+kk (62 m2), K Dolovu, Plzeň−Křimice

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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Nabízíme k prodeji stavební pozemek v Plzni – Výsluní v ulici
K malé Homolce. Na pozemku je dřevěná zahradní chata. Po−
zemek je v územním plánu veden jako „plocha smíšená oby−
tná“. Vzhledem k umístění parcely s ohledem na okolí, kdy ne−
hrozí v budoucnu rušivá výstavba, se jedná o výjimečnou na−
bídku. IS: elektřina 220/380V, na pozemku vybudován vrt. Pří−
stup až k pozemku po asfaltové komunikaci. V současné době
je plánována výstavba vodovodu a kanalizace. V blízkosti za−
stávka MHD. Doporučujeme vidět.
& 734 319 302

2+1/B (54 m2), Ústavní ul., Dobřany
Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt 2+1 s balkonem o vý−
měře 54 m2 v Dobřanech, Ústavní ul. Byt je v osobním vlas−
tnictví a nachází se v 1. patře cihlového domu, který prošel
kompletní revitalizací. Byt je v původním, udržovaném stavu.
K bytu je možno dokoupit garáž přímo naproti domu za
100.000 Kč. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení
v žádané lokalitě. K bytu náleží dvě sklepní koje. Fond oprav
700 Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost. Možno finan−
covat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkuje−
me. Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

3 300 000 Kč
RD 6+1 (429 m2) Skviřín, okr. Tachov
Nabízíme k prodeji rodinný dům, nyní rok využíván jako
ubytovna pro pracující. Rodinný dům se nachází v centru
obce Skviřín, nedaleko obce Bor, v okrese Tachov. V domě
je k dispozici 5 pokojů. Každý pokoj má své vlastní sociální
zázemí. K domu dále přísluší prostor k parkování aut pro
nájemníky a dále garáž a stodola, ve které jsou umístěny
bojlery a technické zázemí k tepelnému čerpadlu. Měsíční
náklady na provoz plného domu voda, odvoz odpadu,
& 734 319 301
svícení a topení cca 3.500,−Kč.

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

900 000 Kč
1 000 000 Kč
900 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
1 300 000 Kč
1 300 000 Kč
1 900 000 Kč
2 300 000 Kč
2 200 000 Kč
1 800 000 Kč
2 200 000 Kč
2 300 000 Kč
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM

Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje, že
pomáhá lidem při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. REIKI také
vyučuje a zasvěcuje. Poradny má v Praze i v Plzni. Položili jsme mu pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy ve−
smírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických
mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil
při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů REIKI.
První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde. V sou−
časnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat dál.
REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků energií
přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla ven.
REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví nemo−
cí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho
proudí temenní sedmou čakrou a vy−
chází rukama. Energie vlastně léči−
telem protéká a je předávána klien−
tovi. Obvykle stačí dvě, tři návštěvy,
ale mám také klienty, kteří za
mnou jezdí každé dva týdny. Jedno
sezení i se stanovením diagnózy trvá
40 – 60 minut.

w Co děláte, když léčíte?

w Léčíte pouze energií?

Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou
kresbou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě
potvrdím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na
kolik procent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na
základě lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je
podpůrný prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech,
která jsou bolavá, nedotýkám se. Také mohu pouštět energiii přes hlavu do
celého těla. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozběhne do postižené−
ho místa, kde je zapotřebí.

Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.

8
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Dárky a přání od Koupelny Šota
Možná stále ještě nevíte, co letos na−
dělit pod stromeček svým nejbližším.
Pokud chcete být opravdu velkorysí a
sebe i svou rodinu potěšit dárkem
s trvalou hodnotou, nadělte si novou
koupelnu nebo kuchyni. Získáte tím
moderní, krásnou a užitečnou sou−
část bytu, která vám bude
Ý
přinášet dlouhodobě ra−
OV
dost a zpříjemňovat vám N
každodenní život.
S výběrem i realizací vám
může maximálně pomoci fir−
ma Koupelny Šota s.r.o. z Kla−
tov, která má již 25letou tradici
poskytování těchto služeb. Firma
je největším prodejcem obkladů,
dlažeb, koupelnového vybavení a do−
plňků v Klatovech a okolí. Pro letošní
předvánoční trh připravila pro své zá−
kazníky celou řadu novinek, které
usnadní výběr i objednávku, a dárků
pro ty, kteří využijí jejich předvánoční
nabídky.

těný katalog Koupelny & kuchyně 2020
rozšířený na 180 stran. Zájemce v něm
najde velmi přehledně ucele−
nou a inspirativní na−
bídku vzoro−
20

G
LO
A
T
KA

20

vých kou−
pelen, obkladů,
dlažeb, van, sprcho−
vých koutů, umyvadel, sani−
tární techniky, koupelnového ná−
bytku a kuchyní od mnoha dodavatelů
z České a Slovenské republiky, Španěl−
ska, Itálie i Německa. Nový tištěný ka−

Nice

tvořené jako elektronický katalog a ob−
chod, který se velice rychle načítá, kde
si zákazník může snadno vybrat a ob−
jednat zboží z našeho sortimentu. V kli−
du a pohodlí domova si složí a „nakli−
ká“ svoji koupelnu z vybraných kom−
ponentů, svůj výběr k nám po−
šle a na základě této po−
ptávky od nás dosta−
ne cenovou nabídku.
Pro upřesnění může
zákazník navázat i on−li−
ne konverzaci s našimi pro−
dejci a konzultuje s nimi jednotlivé
nabídky, aktuální výprodeje a získá dal−
ší aktuální informace.

Dárkový poukaz
a dárek k tomu
Radost svým nejbližším z krásného a
praktického dárku můžete u nás udělat
i zakoupením vánočního dárkového
poukazu v jakékoliv ceně. Můžete tak
například věnovat svým blízkým nové
baterie, sprchový kout, nebo koupelno−
vý nábytek a konkrétní výběr modelu
nechat podle vkusu a potřeb na obda−
rovaném.

Objednejte včas
Pokud máte zájem o kompletní rekon−
strukci koupelny, kuchyně na míru,
včetně nabídky dveří a instalací, vše
bez starostí, využijte tohoto období dár−
ků a přijďte si k nám vybrat a domluvit
realizaci na příští rok. Objednací doby
jsou u nás sice delší, ale odpovídají

Scandiano

Zdarma tištěný katalog
„Každý, kdo u nás nakupuje pravidel−
ně, již ví, že vždy před Vánocemi nabízí−
me zákazníkům něco nového a řadu
dárků,“ říká o nabídce pan Stanislav
Heindl, obchodní ředitel firmy. „Letos je
těchto novinek opravdu hodně. V na−
bídce máme již kolekce pro rok 2020,
nové vzory obkladů a dlažeb podle nej−
novějších trendů. Vydali jsme nový tiš−

talog si můžete vyzvednout zdarma na
některé z našich prodejen, nebo si jej
můžete objednat prostřednictvím emai−
lu, nebo na telefonní bezplatné lince
800 090 010 a my vám jej zdarma po−
šleme.

Nový e−obchod
Zcela nové, uživatelsky přívětivé a pře−
hledné jsou webové stránky a e−ob−
chod www.koupelnysota.cz. Jsou vy−

Každý zákazník, který u nás v předvá−
nočním čase bude nakupovat dárky a
objednávat realizaci stavby a rekon−
strukce koupelny nebo kuchyně, se na−
víc ještě může těšit i na nějaký dárek od
nás v hodnotě podle nakoupeného zbo−
ží. Snažíme se, aby to byly dárky, které
jsou praktické a vždy vám udělají ra−
dost.

velké poptávce po našich službách.
Každý, kdo si u nás objednal kompletní
realizaci nebo stavbu, již ví, že heslo
„Koupelna od Šoty, záruka jistoty“ vždy
platilo. Potrpíme si na kvalitu a kom−
plexnost dodávek a dlouholeté zkuše−
nosti i odbornost našich zaměstnanců
jsou zárukou, že se nám daří již 25 let
plnit všechna vaše přání.“
(pi)

Nexo
Rozhled 12/2019
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Klatovské
vánoční
moštování
Máte rádi na vánočním stole červená
jablíčka a čerstvý jablečný mošt? Na
vlastní zahrádce se vám jablka letos
neurodila? Nezoufejte.
Přijďte na tradič−
ní Vánoční moš−
tování v klatov−
ské moštárně
ve Šmilovského
ulici 124 (nad
vlastivědným
muzeem), které
se bude konat
v sobotu 21.
prosince 2019
od 9 do 12 hod.
Bude připraven již tradiční program
s prodejem jablek, čerstvého moštu a
malé pohoštění.
V průběhu vánočního moštování bude
možné zakoupit jablka z českých sa−
dů. S ohledem na letošní úrodu očeká−
váme, že mnoho zájemců bude chtít
větší množství jablek. Přijďte včas. Sr−
dečně zvou klatovští zahrádkáři. (OK)

Rozhled 12/2019
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Kotlíkové dotace jsou i pro
podnikatele, obce a města
Ekologické dotace na instalace eko−
logických kotlů pro domácnosti, tzv.
kotlíkové dotace, jsou poměrně zná−
mou skutečností. Jaroslav Kraus,
jednatel společnosti Kotle Kraus
z Klatov, nás upozornil na to, že ob−
dobný dotační program platí i pro
ekologické kotle pro podnikatele a
pro obce a města.
„Byla by škoda této šance, která je
pro podnikatele otevřená do 30. dub−
na 2020 a pro obce a města do 30.
února 2020, nevyužít. Nejen, že in−

12

stalací moderního ekologického kot−
le je možné výrazně snížit emise
škodlivin do ovzduší, usnadnit si ne−
bo zautomatizovat obsluhu kotelen,
ale také ušetřit palivo a tím i peníze
za vytápění,“ říká pan Kraus. „Podni−
katelé i obce si také musí uvědomit,
že i pro ně bude od září 2022 pod
přísnými sankcemi platit zákaz pou−
žívání kotlů na tuhá paliva 1. a 2.
emisní třídy. Obce také mají podle
novely zákona o ochraně ovzduší
povinnost zpracovat a zveřejnit ča−

sový plán opatření, která se týkají
zlepšení kvality ovzduší.“

Dotace pro podnikatele
Podmínek pro přiznání dotace na in−
stalaci kotlů na biomasu pro podnika−
tele, která je až 50 % z vyčíslených ná−
kladů, není mnoho.
Objekt nemusí být
zateplen a musí být
v majetku žadatele,
nebo se smlouvou
na jeho využívání
minimálně na dal−
ších 5 let. Vhodné
jsou výrobní haly, provozovny, kance−
lářské prostory, hotely, restaurace,
ubytovny a jiné soukromé objekty s ji−
ným podnikatelským využitím.
Dotací lze pokrýt náklady nejen na no−
vý kotel, ale i otopnou soustavu, ko−
mín, energetický audit a projekt a vyří−
zení dotace. Může se za ni i zateplit bu−
dova, vybudovat vzduchotechnika, vy−
měnit osvětlení a vybudovat fotovol−
taické systémy.

Dotace pro obce a města
Tato dotace je až do výše 60 % při−
znaných nákladů a je vhodná pro
všechny objekty, které jsou v majetku
města, obce, či jiné nepodnikatelské
organizace, tedy i obecně prospěšné
společnosti, jako je Sokol atd. Mohou
pro to o ni žádat Obecní úřady, školy
a školky, kulturní domy, polikliniky
v majetku města, hasičárny, restaura−
ce v majetku města, domy s pečova−
telskou službou a provozní objekty
církve. U této dotace je nutné, aby
objekt byl již zateplený, nebo byl ar−
chitektonicky cenný. Uznatelné nákla−
dy jsou 8.000
Kč na 1 kW in−
stalovaného vý−
konu. Dotací lze
pokrýt náklady
na pořízení no−
vého
kotle,
otopné sousta−
vy, komína, energetického auditu a
projektu a na vyřízení dotace.
„Firma Kotle Kraus s dlouholetou pra−
xí a zkušenostmi vám ráda poskytne
všechny další informace týkající se
žádostí o dotace, pomůže s jejich vy−
řízením a nabídne vám moderní a pro
vás nejvýhodnější technické řešení
moderního ekologického vytápění va−
šich objektů. Stačí jen zavolat,“ říká
pan Jaroslav Kraus.
(pi)
Rozhled 12/2019

REALITNÍ
PORADNA
Prodávající chce peníze
předem, jak postupovat?
Dobrý den, prosila bych o ra−
du. Chtěli bychom koupit po−
zemek přes RK. Zaplatili
jsme rezervační zálohu. Při
sestavování kupní smlouvy
nastal problém ze strany
prodávajícího. Prodávající
nesouhlasí s podmínkami,
které bychom chtěli zanést
do kupní smlouvy. Konkrét−
ně se jedná o to, že chceme,
aby výplata peněz za poze−
mek byla převedena až v do−
bě, kdy dojde k zápisu na
katastr a budeme výluční
vlastníci na listu vlastnictví.
Jak postupovat dále? Kdy−
bychom chtěli odstoupit od
koupě, která strana nese
zodpovědnost za zmaření
prodeje? Máme nárok na
vrácení rezervační zálohy?
Moc děkuji za odpověď. Hez−
ké dny.
Dobrý den, nevím, jak zní obsah
oné rezervační smlouvy a zdali
byl postup výplaty na účet pro−
dávajícího vyjasněn předem.
Tak jako tak by měla být realitní
kancelář schopna obhájit si
před prodávajícím Vámi navrže−
ný postup, který je dle mé zku−
šenosti jediný správný a bez−
pečný, tj. od podpisu smlouvy
kupní až do provedení vkladu
peněz v depozitu (notář, advo−
kát, bankovní akreditiv), po pro−
vedení vkladu výplata prodáva−
jícímu a poté předání nemovi−
tosti. Vše ostatní je vyklánění
hlavy z jedoucího vlaku. Nikdo
Vás nemůže nutit přistupovat na
podmínku, kdy prodávající ob−
drží kupní cenu v situaci, kdy je
stále zapsán jako jediný vlast−
ník. To nepovažuji za zmaření
prodeje z Vaší strany, ale jedná−
ní dle zdravého rozumu.
Děkujeme za dotaz, Váš
Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl Mgr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje

Rozhled 12/2019
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POSLEDNÍ MINUTY KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
1. Října v 8:00 hod. bylo spuštěno
v Plzeňském kraji podávání žádostí
na příspěvek pro likvidaci starého
kotle emisní třídy 1 nebo 2. Tyto
kotle nebude možno po roce 2021
nadále provozovat. Nejvyšší částky
a to až 127500 Kč
je poskytováno na
instalaci tepelného
čerpadla.
Přitom podmínky
jsou stanoveny tak,
že na tyto dotace
může žádat majitel
jakéhokoliv rodin−
ného domu. Zde je
hlavní rozdíl o proti
dotačnímu progra−
mu „Zelená úsporám“. U kotlíko−
vých dotací dům nemusí splňovat
předepsanou kvalitu stavebních
konstrukcí, takže zateplení
RD se provádět nemusí.
Přesto, že finanční částka
na poskytnutí dotace je v Pl−
zeňském kraji rozdělena,
v těchto dnech ještě nadále
Krajský úřad Plzeňského
kraje žádosti o podporu při−
jímá. Nynější žádosti jsou
registrovány v „zásobníku“
a čeká se doplňující finanční
podpora.

Rozhled 12/2019

Tepelné čerpadlo není žádná no−
vinka a žádný experiment. Se zdra−
žením energie se začalo prostě více
využívat, tím zlevnila výroba a tento
způsob vytápění se nyní stává velmi
rozšířený.
Jak vlastně te−
pelné čerpad−
lo funguje?
Tepelné čer−
padlo dokáže
přečerpávat
energii z vněj−
šího prostředí
do vytápěného
prostoru a to
i při velmi níz−
kých teplotách.
To znamená i při mra−
zu například −20 °C tepelným čerpad−
lem se váš RD vytopí na požadova−
nou teplotu. Vše je posta−
veno na principu „výpa−
ru“ a „kondenzace“. Pra−
covní látka, nebo−li chla−
divo se dokáže vypařovat
vně vašeho domu i při
mrazivých teplotách. Po−
mocí kompresoru se zka−
palní a ve výměníku ode−
vzdává uvolněné kon−
denzační teplo do otopné−
ho systému. To znamená

do podlahového
vytápění nebo ra−
diátorů.
Předešlé věty platí
pro dnes nejrozší−
řenější druh te−
pelného čerpadla,
což je systém
vzduch–voda.
Jaká tepelná čer−
padla u této tech−
nologie prefe−
rujeme?
Velmi často instalujeme tepel−
ná čerpadla značky Carrier. Tato
značka je průkopníkem a dodnes
světovým lídrem v oboru chladí−
renské techniky. Jednoduché
a přitom účinné ovládání vám za−
bezpečí držet nastavenou teplotu
v toleranci jedné desetiny stupně.
Volba teploty je manuální, nebo auto−
matická dle nastaveného programu.
Nastavení nemusíte provádět dle ná−
vodu, vše vám dle vašich požadavků
sami zadáme, případně na dálku pro−
vedeme korekci.
Druhou nejčastěji montovanou
značkou je Panasonic. Stálý výkon
až do −15 °C a patentovaný systém
odtávání vnější jednotky jsou největ−
šími přednostmi těchto tepelných
čerpadel.

Energii můžeme získávat i ze
země a to z vrtů nebo zemního
kolektoru. V těchto případech
upřednostňujeme tepelná čerpadla
značky NIBE.
Nově dodáváme tepelná čer−
padla značky VIESSMANN, pře−
devším výrobní řadu s extremně
tichým provozem.
Navštivte naše stránky
www.teplotechnika.cz,
případně volejte
s odbornými dotazy na

777 939 270.
Ing. Jiří Tichota

Dodávka, montáž a servis
tepelných čerpadel

SMART (chytré) vytápění.
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Sušická nemocnice bude od
ledna opět naplno uzdravovat
S velkou nadějí ve změnu k lepšímu
sledují v poslední době obyvatelé Su−
šice a širokého okolí dění v sušické
nemocnici. Pokud půjde vše, jak si
představují iniciátoři změn, měla by
sušická nemocnice od 1. ledna 2020
poskytovat opět po delší době plno−
hodnotné zdravotnické služby.
Veřejnou nemocnici v modernější po−
době má Sušice již od roku 1898. Vel−
mi zásadní modernizaci a přístavbu
prodělala v letech 1998–2002. Po do−
končení patřila k moderním a slušně

Klatov nebo do Plzně. Vždy tak mini−
málně s půlhodinovým zpožděním.
S touto neudržitelnou situací se na−
štěstí nedokázala smířit velká skupina
obyvatel města. Našlo se mezi nimi
i dost statečných a neúnavných orga−
nizátorů různých občanských aktivit,
setkání a demonstrací, které vedly
v loňském roce k sepsání petice za zá−
chranu a obnovu nemocnice v Sušici.
Podepsalo ji přes devět tisíc lidí a byla
čtena a projednána letos v červnu
v Senátu PČR. Neúnavný tlak občanů

ditel, chirurg a
traumatolog MUDr.
Ondřej Krajník.
„Nemocnice
je
moderní, nemusí−
me nic malovat a
vyměňovat. Naším
nejtěžším úkolem je
přesvědčit zdravot−
ní pojišťovny, aby
s námi uzavřely
smlouvy a bývalé
zaměstnance,
především sestry,
aby se do nemoc−
nice vrátili a uvěřili,
že svoji odbornost Nemocnice v Sušici je stále velmi pěkná a nabízí příjem−
né prostředí.
u nás uplatní.
Podařilo se nám také postavit lékařský zdravotní služby, včetně gynekologie a
tým tak, že jsme nijak neohrozili činnost porodnictví, Viechtach je město s 6000
okolních nemocnic a jsme s nimi při− obyvateli a je tam špičková chirurgie a
praveni otevřít chirurgii s 20 lůžky, inter− interna. Proto jsme přesvědčeni, že to
nu s 20 lůžky a mezioborovou JIPku s 8 půjde i v Sušici. Počítáme s tím, že je
lůžky. Máme také slíbený nový vyšetřo− tady v Sušici a okolí i s návštěvníky Šu−
vací výpočetní tomograf tzv. CT, který mavy region blížící se 50 tisícům lidí,

Ředitel nemocnice Václav Rada (zprava), který má dlouholeté manažerské a
ekonomické zkušenosti, spolu se zdravotním ředitelem MUDr. Ondřejem Kraj−
níkem v oddělení JIP.
vybaveným menším městským ne− vedl ke změně postoje pronajímatele
mocnicím. V roce 2015 ji však město nemocnice i města Sušice, které ne−
přestalo dotovat a provozovat, snad mocnici v září letošního roku opět za−
i z důvodů nedostatku lékařů a proto, čalo provozovat.
že ji neumělo řídit, jak bylo uváděno. „Nemocnice přechodně zanikla,
Provozovatelem se stala firma NEMOS všechna akutní oddělení byla zavřena,
Sokolov s.r.o., která byla později kou− ale teď vznikla unikátní situace, že
pena finanční skupinou PENTA. Velmi chceme po dvou letech znovu otevřít
záhy tato firma přesunula do sušické chirurgii, po půl roce znovu otevřít
nemocnice tzv. korekční chirurgii, internu a otevřít mezioborovou JIPku,“
především plastické operace prsou, říká s velkou nadějí a nadšením v hlase
obličeje, břicha či odsávání tuku, které nově jmenovaný odborný zdravotní ře−
jsou lukrativnější než
akutní lůžková péče,
ale bohužel omezila
provoz oddělení, kte−
rá sloužila běžným
pacientům, přede−
vším v naléhavých
případech.
Nebylo proto nic
zvláštního, když pa−
cienti s infarktem,
zraněním po nehodě
nebo akutním záně−
tem slepého střeva
museli jezdit ze Su−
šicka a okolních šu−
mavských obcí až do Nemocnice má i malou kapličku pro potřeby pacientů.
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Lůžková oddělení nemocnice jsou připravena pro pacienty.
tady nikdy nebyl a určitě přispěje ke
zkvalitnění péče o pacienty. S těmito
obory, s JIPkou a s CT jsme schopni
zřizovateli garantovat finanční návrat−
nost. Nejdůležitější je, abychom získali
9. 12. smlouvu se zdravotními pojišťov−
nami. Pro letošní rok je ještě připravená
dotace města ve výši 22 milionů, ale do
roku a půl již chceme hospodařit bez
dotací. Není to nic nereálného, já jsem
z Roudnice nad Labem, kde byla ne−
mocnice podobná, a dařilo se ji řídit bez
dotací a dokonce s mírným ziskem.
Lidé by se neměli smířit s tím, že bu−
dou zanikat malé nemocnice a zdravot−
ní péče se přesune do center. Na západ
od nás to také není, známe situaci
v nemocnici ve Zwieselu, který je men−
ší než Sušice a poskytuje kompletní

kterým můžeme poskytovat zdravotní
služby.
Důležitý pro přežití nemocnice je fakt,
že město vyslyšelo přání občanů, pro−
jevilo dobrou vůli a podporuje i finanč−
ně obnovení provozu, pomohlo léka−
řům najít bydlení a všichni myšlenku
obnovy nemocnice prosazují. To mě
také přesvědčilo, abych do toho v Su−
šici šel, protože to v jiných městech
obvyklé není, většinou je vedení ne−
mocnic poraženecké a nevěří, že to
půjde i bez dotací, ale tady v Sušici
jsou lidé optimističtí, nadšení, a proto
i já jsem přesvědčený, že se to pove−
de a 1. ledna 2020 spustíme nemoc−
nici v Sušici v plném provozu,“ říká
s jistotou v hlase zdravotní ředitel
MUDr. Ondřej Krajník.
(bá)
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Moderní automobily se bez diagnostiky neobejdou.

Včasné odhalení závad ušetří čas i peníze.
Asi není řidiče, který by nezažil situaci,
kdy se mu na přístrojové desce rozsvítí
jedna z kontrolek, takzvaná ikona, signa−
lizující nějaký problém. Co tomu autu je,
okamžitě každého napadne. Pryč jsou
časy, kdy se otevřením kapoty zjišťovaly
závady. Dnešní auta jsou nabitá nejno−
vějšími technologiemi a elektronikou,
proto kapotu od motoru vůbec nezvedej−
te, ale hledejte nejbližší autoservis.
Téměř všechny závady jsou za−
znamenávány do paměti řídí−
cí jednotky vozidla. Naši
zkušení technici pomocí
diagnostiky
příčinu
rychle najdou a závadu
opraví.
Důkladná a odborná diagnostika
aut je zásadní součástí našeho auto−
servisu. V první řadě je třeba určit příčinu.
Jestli vám to v něčem připomíná návštěvu
u lékaře, pak se nemýlíte. Bez správné
diagnózy nelze pacienta vyléčit. Něco ob−
dobného je i auta, které obdobným způso−
bem „léčíme“. Diagnostika umožní odhalit
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poruchu na vozidle díky zabudované
elektronické paměti závad, do které se
ukládají informace o poruchách. Jaké výho−
dy plynou z diagnostiky aut? Především je
to úspora času při správném určení závady
a její okamžité odstranění v našem ser−
visu. Diagnostika má i další využi−
tí. Její pomocí provedeme zá−
kladní nastavení jednotek,
zkontrolujeme funkčnost
jednotlivých
členů
elektronických systémů,
upravíme data v paměti
jednotek atd.
Máme řadu zkušeností,
kdy k nám přijeli majitelé
aut s údajně neřešitelnými
závadami a odjížděli naprosto spoko−
jeni. Diagnostiku rozhodně doporuču−
jeme i při koupi vozidel od soukromého
prodejce i z bazaru. Diagnostika aut se pro−
stě vyplatí, protože cena za provedení je
velmi příznivá a navíc můžete předejít pří−
padné zbytečné výměně jiného dílu, který
není nutné měnit!

Náš autoservis DPF Klatovy disponuje
diagnostikami značek Delphi, Super
Vac, Dev−com, které zvládnou pokrýt
převážnou většinu všech světových
značek vozidel.
Mimo jiné se specializujeme problema−
tikou DPF filtrů, které dokážeme profe−
sionálně renovovat. Při nevratném po−
škození filtru pevných částic máme
skladem originální repasované filtry a
katalyzátory pro většinu vozidel.
Autoservis DPF Klatovy
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Astma u dětí i dospělých
Je to chronické onemoc−
nění dýchacích cest. Zánět
způsobuje otok průdušek,
pískot a chrčení v dýcha−
cích cestách, dušnost a
kašel. V průběhu času se
vazivo v průduškách po−
škodí tak, že tuhne, ztrácí
svou pružnost, mění svou
funkci a znemožňuje vý−
měnu plynů. Tím se zmen−
ší okysličení organismu,
přichází únava, překysele−
ní tkání a zhoršení funkce
i dalších orgánů.

Trávení a parazité
Můžeme si teď položit otázku – „co je
příčinou tohoto onemocnění?“ Z vlas−
tních zkušeností diagnostika vím, že
spousta dětí má parazity. Ti kladou svá
vajíčka právě v průduškových sklípcích
a poškozují je. Střevní disbakterióza je
také část příčiny. To vše způsobí vznik
zdravotních omezení a ta následně dal−
ší problémy. Prostě
kolotoč.
Podíváme se na fun−
gování těla podle ce−
lostní medicíny. Sou−
částí plicního okruhu
je kromě plic a prů−
dušek i tlusté střevo,
kůže a žíly. Je tedy
nasnadě návaznost
zánětů dýchacích cest, nechutenství,
bolestí břicha, alergií, kožních vyrážek
a ekzémů. Ve starším věku přichází
křečové žíly a hemoroidy.

Pozor na stres a neshody
Svádět vše na vlivy z venku je také ne−
úplná pravda. Moje práce zahrnuje
i emoční a energetické vlivy. Ještě
jsem nezažila ve svém centru klienta
s astmatem, který nemohl vydýchat
problémy ve vztahu, v práci a děti
Rozhled 12/2019

s rozhádanými rodiči. Nezdá se to, ale
psychika je prostě součástí života.
Detailní popis fungování organismu a
detoxikace těla je úžasně popsána
v knize paní ing. Marie Vilánkové,
spolumajitelky firmy Joalis. Kniha se
jmenuje „Léčba informací“ a jako vá−
noční dárek by byla pro Vaše blízké

vhodnou volbou stejně ja−
ko dárkový certifikát na
služby Zapper centra
v Klatovech, či emu olej.
Teď je právě vhodné ob−
dobí řešit plicní okruh. To je nejlepší
čas navštívit 1. Zapper centrum v Kla−
tovech a vzít vše do svých rukou. Zavo−
lejte 606 828 402.
Krásné vánoční svátky a pohodový
zimní čas.
Hana Bártová

www.1zapper.cz
tel.: 606 828 402
Dr. Sedláka 937, Klatovy
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Až se zima motoristy
zeptá, co dělal v létě
Podzim se nám překlopil do druhé
poloviny a nastává období vlhkých
mrazivých rán. Pro motoristy je to
období nepříjemných ranních pře−
kvapení. Náhle baterie nedokáže
motor nastartovat. Proč?
Motor, když běží nepravidelně nebo
se porouchá, můžete poslouchat, po−
zorovat, čichat a potom rozebrat. Díly
mohou být vyměněny nebo opraveny.
Pak dáte všechno dohromady a motor
opět běží! S baterií to nemůžete udě−
lat. Zvenčí není nic, co by vypovídalo
o její kvalitě, možném stárnutí nebo
stavu nabití. Stejně tak je nemožné ji
rozebrat. Olověná baterie se musí,
když selže, vyměnit. To je všechno.
Baterie stárne. V průběhu času a
v závislosti na vnějších faktorech, jako
je provozní teplota, charakteristika na−
bíjení, hloubka vybíjení atd., bude ten−
to přirozený proces stárnutí znamenat
v konečném důsledku ztrátu kapacity
a výkonu do stavu, kdy baterie již ne−
dokáže nastartovat vozidlo.

Selhání při chladném počasí
Selhání baterie během chladných rán
je způsobeno řadou faktorů:
1. Nízké teploty zpomalují chemickou
reakci a snižují výkon baterie. Pokud
je okolní teplota vysoká (+20 °C), pl−
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ně nabitá baterie má k dispozici pro
nastartování motoru přibližně 100 %
výkonu. Při poklesu teploty na −20 °C
má plně nabitá baterie k dispozici
pouze přibližně 40 % svého výkonu.
2. Nízké teploty zvyšují viskozitu mo−
torového oleje a smršťují mechanické
části motoru. To má za následek zvy−
šující se potřebný výkon pro start mo−
toru.
Výsledkem provozních podmínek za
chladného počasí je, že zatímco
schopnost baterie dodat maximální
výkon se snižuje, požadavek motoru
na výkon se zvyšuje. Baterie stárne a
v průběhu času se snižuje její schop−
nost dodat maximální proud.
Proč ale dochází k selhání již třeba
po pár měsících provozu baterie?
V převážné většině případů jde o dů−
sledek provozních podmínek v kom−
binaci s nedostatečnou údržbou. Na
vině je tzv. nevratná sulfatace bate−
rie způsobená nedostatečným dobí−
jením.
Nedostatečné dobíjení nastane, jestli−
že baterie není opětovně dostatečně
dobitá do plného stavu a je takto na−
dále provozovaná. Postupně dojde
k sulfataci desek.
K nedostatečnému nabíjení může
dojít, jestliže:

n Vozidlo jezdí jen krátké trasy nebo

v městském provozu s mnoha starty.
n Vozidlo využívá bohatou elektric−

kou výbavu a provozní podmínky jsou
takové, že alternátor nedokáže opě−
tovně baterii dobít.

Bílý povlak na deskách jsou sulfáty
(PbSO2).
n Nabíjecí napětí alternátoru je nízké.
n Kabely nebo svorky jsou zkorodo−

vané a způsobují vysoký přechodový
odpor.
Při nedostatečném dobíjení baterie se
na deskách vytváří nevodivé sulfáty,
které postupně omezují kapacitu i vý−
kon. S časem krystaly navíc rostou a
způsobují rozpad aktivní hmoty na de−
skách, mikro zkraty a v důsledku zni−
čení baterie.
V teplých letních obdobích řidič tento
proces nevnímá. Poškozená baterie
má stále výkon pro start teplého mo−
toru, pro řidiče je tedy OK. Problémy
se objeví následně s příchodem zimy
nenastartováním, kdy je řidič donucen

situaci již řešit. Často ale je na záchra−
nu baterie pozdě.

Co může motorista dělat pro
zajištění bezproblémového
provozu baterie?
Jako řidič musí za prvé pochopit, že
baterie je stejným opotřebení podlé−
hajícím výrobkem, jako například
pneumatiky. Při správném použití je
životnost více než čtyři roky. Velmi dů−
ležité je zde však správné používání.
Za účelem prodloužení životnosti ba−
terie musí uživatel dbát na následující
pokyny:
n Při prohlídkách vozidla nechat
zkontrolovat stav baterie – servis mu−
sí zkontrolovat napětí baterie, stav na−
bití a startovací výkon. Důležitý je
i proudový odběr odstaveného vozid−
la, protože jeho příliš vysoká hodnota
může způsobit vybití baterie při stání
vozidla.
n Prohlídku baterie je nutné provést
nejméně dvakrát ročně, u starších ba−
terií a v období mrazů je nutné takové
kontroly provádět dokonce měsíčně.
n Baterie musí být čistá a suchá; vlh−
kost na víku by mohla způsobit zkraty
a samovolné vybíjení.
n Doporučuje se namazat tukem ko−
vové póly baterie a svorky utáhnout
(NEPŘETÁHNOUT− póly baterie jsou
duté). Baterie musí být důkladně
upevněna k vozidlu.
n Je nutné se vyhnout hlubokému
vybití baterie, které může způsobit
např. ponechání zapnutého osvětlení
vozidla.
n Při startování motoru sešlápněte
spojku, snižuje se tím spotřeba proudu.
n Při startování motoru by měly být
vypnuty všechny nepotřebné proudo−
vé spotřebiče, jako např.: radiopřijí−
mač, klimatizační zařízení, topení.
n Při delších prostojích vozidla se
doporučuje baterii vymontovat a při−
pojit k elektronicky řízené nabíječce.
Při dodržování výše uvedených dopo−
ručení budou moci všichni motoristé
spolehlivě startovat svá vozidla i čas−
ně ráno po studených nocích.
(pi)
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Vychází dlouho očekávaná kniha o zahradě
Autorka knihy Ilona Prath−Krejčová
žije po celý svůj život v podhůří Šu−
mavy. Od útlého dětství tak má mož−
nost obdivovat neskonalou krásu a
moudrost okolní přírody, která se
stala její největší inspirací ve všech
projektech, kterými se zabývá – ať už
se jedná o zahradní a uměleckou
tvorbu, environmentální souvislosti
nebo využití místních rostlin k léčeb−
ným účelům.
„Mým cílem bylo napsat originální,
komplexní, edukativní a přesto pouta−
vou a čtivou knihu pro všechny vášni−
vé i sváteční zahrádkáře. Vzhledem
k množství informací a názorným foto−
grafiím vznikala několik let a rozhodně
nepatří mezi tzv. ,rychlokvašky´, kte−
rými je trh přesycen,“ představuje

s úsměvem svoji knihu autorka, ačko−
liv zažila i časy, kdy nebyl k úsměvu
důvod. „Je zajímavé, jak vám za jis−
tých okolností prořídnou původně po−
četné zástupy přátel,“ dodává se vzpo−
mínkou na období, kdy poklidný život
její rodiny ovlivnilo dlouhodobé one−
mocnění. „Právě v této době u mě pro−
běhl proces kompletního sebepoznání.
Člověku v náročných životních situa−
cích často dojde, co je opravdu důleži−
té a co je vedlejší nebo zbytečné. Sice
bylo nutno odmítat lukrativní pracovní
nabídky, eliminovat vzdělávání v oblí−
bených oborech a nezbýval čas ani na
zábavu a koníčky, nicméně toto neleh−
ké období mě přivedlo k intenzivnímu
studiu léčivých účinků nejen klasic−
kých zahradních bylinek, ale i užitko−

Kniha je k dostání na grada.cz a
u všech dobrých knihkupců.

vých, okrasných a plevelných rostlin,
které dokázaly pomoci nejen mým nej−
bližším. Zájem z mého okolí o léčbu za
pomoci přírodních postupů byl neče−
kaný. Proto kniha není jen o tom, jak
jednoduše a přesně podle svých před−
stav stvořit a udržovat nenáročnou, at−
raktivní, zdravou a bohatě plodící za−
hradu. Pozorný čtenář v ní objeví mno−
hem víc – mimo jiné i četné návody,
rady a zkušenosti, jak skrze vlastní za−
hradu posílit své zdraví a zbavit se ne−
duhů a chorob, které ho trápily po
dlouhá léta.“
Všem svým čtenářům přeji rok plný
zdraví, lásky a klidu v duši. Co se týče
onoho obligátně popřávaného štěstí,
tak vězte, že co se má stát, to se stane,
jen ne vždy bez našeho přičinění. (pi)

Pozvánka na vánoční
koncert do Klatov
Proběhne v neděli 22. prosince 2019 od 18:00 hod. v kostele
Církve čs. husitské v Klatovech (naproti soudu). Spirituály a
písně ve vícehlasných úpravách zazní v podání hudební skupi−
ny ELIAS Klatovy. Vstupné je 100 Kč a část výtěžku ze vstupné−
ho bude použita na opravu varhan.
24
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Léčivá termální voda v Bad Füssingu
Pozvánka do Bavorska na odpočinek a relax
Bavorské městečko Bad Füssing je
jedničkou mezi evropskými lázně−
mi. Při hledání nafty v 30. letech
minulého století se náhodně našel
sirný pramen, vyvěrající z 1000
metrové hloubky o teplotě 56 °C.
Pro svou, v Evropě
zcela ojedinělou
kombinaci účin−
ných látek se léči−
vá voda v Bad Füs−
singu
používá
především k léčení
pohybového apará−
tu, revmatických
onemocnění, artró−
zy,
onemocnění
kloubů a bolestí
páteře.
Státem
uznávaný léčivý
pramen podporuje
oběhovou soustavu
a přináší úlevu od
mnoha zdravotních
problémů.

nebo zlepšit svůj krevní oběh střídá−
ním horkého (42 °C) a studeného
(18 °C) bazénu. Každý si zde přijde
na své. I parní koupel je součástí
lázní. V hlavní hale si můžete vybrat
ze dvou různých parních saun.

Lázně Therme 1
se Saunovým
Do Lázní Therme 1 v Bad Füssingu vás srdečně zvou:
dvorem
(zleva) manažerka lázní Petra Weberegger a koordiná−

Jsou přímo ve stře− torka česko−bavorské spolupráce Simona Fink.
du města a jsou to
vůbec první lázně v Bad Füssingu. Saunový dvůr
Jejich provoz byl zahájen už v roce Neobyčejný zvenku, jedinečný uvnitř
– takový je Saunový dvůr v přestavě−
1947.
Ponořte se do místní léčivé termální ném historickém statku Rottaler Vier−
vody a zavítejte do saunového svě− seithof. Máte na výběr z 8 různých
ta. Dopřejte tělu i duši odpočinek ve saun. Lovecká sauna, borovicová
12 různých lázeňských bazénech světnička, římská parní lázeň, jedi−
s teplotou vody mezi 30 až 42 °C. nečná bramborová, bylinná či čaro−
Všude kolem ucítíte energii zdejšího dějnická sauna. Čtyřikrát ročně pak
sirného pramene. Máte možnost si měníme sezónní saunové nálevy a
zaplavat v plaveckém bazénu s vo− peelingové programy. Saunový dvůr
dou o teplotě 30 °C, nechat se hýč− byl oceněn certifikátem 5 hvězdička−
kat masážními tryskami v relaxač− mi Sauna – Premium udělovaným
ním bazénu s teplotou vody 34 °C německým saunovým svazem.
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Skvělá nabídka
Na stránkách www.thermeeins.de se
informujte o aktuálních nabídkách,
wellness balíčcích nebo o 20 % slevo−
vé akci na všechny vstupenky (kromě
Kombikaret a balíčků) a o akcích ko−
naných v Saunovém dvoře. Za zmínku
například stojí koupání bez plavek. Ko−
ná se každé první pondělí v měsíci. Od
19 hod. je zde koupání
v plavkách i bez plavek.
Podrobnější info vám ochotně poskytnou:
V e−shopu na www.shop.
thermeeins.de si můžete
Informační centrum Bavorsko – Čechy
zakoupit dárkové poukazy
Náměstí Republiky 131/17, 301 00 Plzeň
pro své blízké, což může
Tel./Fax +420 720 983 682
být i vhodný vánoční dárek.

Parkování
Během vašeho pobytu
nechte své vozidlo zaparko−
vané na jednom z 500 bez−
platných parkovacích míst
v podzemních garážích
s přímým vstupem do ter−
málních lázní a do Sauno−
vého dvora.
(re)

E−Mail: info.plzen@bavorskelesy.cz
Internet: www.bavorsko−cechy.eu/cz

Informační centrum Bavorsko – Čechy
Budweis Karla IV. 416/14,
370 03 České Budějovice
Tel./Fax +420 387 202 598
E−Mail: info.cb@bavorskelesy.cz
Internet: www.bavorsko−cechy.eu/cz

Lázně Therme 1 mají blahodárný účinek na celý organismus. Lázeňské a sau−
nové pobyty jsou příjemným zpestřením pro vaše tělo i mysl.
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Průmysl 4.0 – současný trend
digitalizace na SOU Domažlice
Minulý měsíc proběhl na Středním od−
borném učilišti v Domažlicích Den ote−
vřených dveří spojený s oslavami 25.
výročí působení v současné budově
školy v ulici Prokopa Velikého 640.
Všichni, kteří k nám přišli, včetně žáků
ze základních škol a jejich rodičů, moh−
li zhlédnout prostory školy i pracovišť
odborného výcviku. V prostorách školy
je nové moderní kadeřnictví a nové
zázemí pro výuku kosmetiček rozšíře−
né o služby wellness, cvičná kuchy−
ně, bar, kavárna, učebna mechatroni−
ky, laboratoř pro měření jakosti, mo−
derně vybavená učebna fyziky, počí−
tačové učebny na výuku informatiky,
programování, 3D modelování, tak
i truhlářskou dílnu s novým CNC stro−
jem a laserem. Zázemí pro výuku
strojírenských oborů máme v Rohově
ulici, kde jsou dílny s nejmodernější
technikou, 5osé CNC obrábění, nová
učebna pro výuku hydrauliky a pneu−
matiky, nová PC učebna pro výuku
programování CNC strojů řídicích
systémů Siemens, Heidenhain a Fa−
nuc. Představen byl také obor
elektromechanik pro zařízení a pří−
stroje v zaměření na robotizaci, auto−
matizaci a bezpečnostní systémy,
který vyučujeme ve Stodě.
Tento výjimečný a pro nás významný
den jsme pojali na téma „Průmysl
4.0 – digitalizace řemeslných oborů“.
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Představili jsme digitální továrnu, ro−
botickou linku, drony, 3D tiskárnu
s 3D skenerem. Žáci si v programech
CAD, CAM systém, což je technologie,
při které návrh výrobku a řízení výroby
probíhá pomocí počítače, vymodelova−

chtějí sponzorovat žáky v určitých obo−
rech vzdělání. Hlavně to jsou strojíren−
ské obory, jako čtyřletý mechanik seři−
zovač, nebo tříleté strojní mechanik,
strojní mechanik se zaměřením na ob−
sluhu lisů pro vstřikování plastů, se za−

Žáci 2. ročníku oboru kuchař – číšník s hercem Otakarem Brouskem mladším
(uprostřed) při zajištění rautu účastníkům slavnostního vyhlášení soutěže
O nejkrásnější nádraží, které se konalo 12. listopadu 2019 ve Valdštejnském
paláci v sídle Senátu Parlamentu České republiky v Praze.
li na počítačích nejrůznější výrobky. Na
dalších 2 nových interaktivních tabu−
lích si naprogramovali návrh interié−
ru v programu používaném při výuce
oboru truhlář. Elektromechanici před−
vedli programování a práci s roboty a
robotickou linku, bezpečnostní systé−
my, ukázku pájení.
Žáci ze základních škol a jejich rodiče
pohovořili nejen s učiteli, našimi žáky,
ale také se zástupci firem, které s námi
úzce spolupracují a sponzorují nebo

měřením nástrojař, obráběč kovů se
zaměřením na obsluhu CNC strojů,
truhlář, elektromechanik pro zařízení a
přístroje. Podmínky sponzorování
sdělovali zástupci firmy Gerreshei−
mer Horšovský Týn. Vedení firmy
představilo v rámci desetileté spolu−
práce s naší školou možnost zaspon−
zorování žáků čtyřletého oboru me−
chanik seřizovač se zaměřením tech−
nologie zpracování plastů, kdy absol−
venti tohoto maturitního oboru budou

ve firmě v pozicích technologů, pro−
cesních inženýrů, kontrolorů, seřizova−
čů strojů na zpracování plastů.
Velmi významné je pro nás ocenění,
které jsme získali z Krajského úřadu Pl−
zeňského kraje, kdy na základě úspěš−
nosti našich žáků v soutěžích odbor−
ných dovedností jsme v kategorii
SOŠ a SOU získali 1. místo a stali se
nejúspěšnější školou. Ocenili jsme
úspěšné žáky v odborných soutěžích
v novém školním roce.
V rámci projektu Podpora odborného
vzdělávání v Plzeňském kraji si na Dnu
otevřených dveří vyzkoušeli ruční zpra−
cování kovů, obsluhu soustruhu, fréz−
ky, CNC strojů, 3D tiskárnu a 3D ske−
ner, hydrauliku a pneumatiku žáci z 8.
tříd partnerských základních škol Ko−
menského 17 v Domažlicích, Msgre.
Staška v Domažlicích, Poběžovicích a
Staňkově.
Na Dnu otevřených dveří prezentovali
žáci také obory, bez kterých se ne−
obejdeme ani v době robotů. Předsta−
vili jsme digitalizaci řemeslných obo−
rů. V taneční show se představily
kosmetičky a kadeřnice s ukázkou lí−
čení a účesů, gastronomové zaujali
barmanskou show, kavárnou s pří−
pravou vynikající kávy a ochutnávkou
gastronomických specialit a výrobků
domácí zabijačky.
Srdečně všechny zvu na druhý Den
otevřených dveří SOU do Domažlic,
který proběhne ve středu 4. prosince
2019 od 9.00 do 16.00 hod.
Ve Stodě je druhý den otevřených
dveří plánován na čtvrtek 16. ledna
2020 od 9.00 do 17.00 hod.
Ředitelka SOU v Domažlicích
a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková

Rozhled 12/2019

Rozhled 12/2019

27

Velké investice jsou motorem rozvoje firmy

„Díky společnosti Pfeifer Group se
závod v Chanovicích dále rozvíjí“
V roce 2016 převzala rakouská je společnost Pfeifer spolehlivým
společnost Pfeifer Group dře− partnerem.
vozpracující závod Chanovice Moučková: Jako ředitelka perso−
v na lesy bohatém okrese Klato− nálního oddělení českých závodů
vy (Plzeňský kraj) a díky investi− společnosti Pfeifer v Chanovicích a
cím v hodnotě 60 milionů
euro z něj vybudovala
komplexní výrobní zá−
vod. Ředitel závodu pan
Radek Pecka a ředitelka
personálního oddělení
v Čechách paní Petra
Moučková hovoří o skvě−
lém rozvoji závodu, změ−
ně pověsti na atraktivní−
ho zaměstnavatele a
o nových výzvách v obla−
sti dodávek surovin v do−
bě, kdy dochází ke změ−
nám klimatu.
V Chanovicích pracuje mo−
mentálně 480 zaměstnan−
ců a ročně se zpracuje ze
100% 560 000 m3 vysoce
hodnotného smrkového
dřeva, ze kterého vznikají
rozličné sortimenty výrob−
Ředitelka personálního oddělení v Čechách
ků (330 000 m3 řeziva, 1,3
Petra Moučková
2
miliony m jednovrstvých a
třívrstvých masivních desek, 1,3 Trhanově pracuji již od roku 2017
miliony šalovacích desek, 40 000 na neustálém zlepšování všech
tun pelet a také 30 milionů kWh personálních procesů. Vedle mno−
hých interních opatření jsme byli
ekologické energie).
n Mohl byste stručně popsat ty
největší změny v Chanovicích,
ke kterým došlo od převzetí zá−
vodu
společností
Pfeifer
Group?
Pecka: Společnost Pfeifer inve−
stovala hned na začátku enormní
sumy do infrastruktury, nových vý−
robních zařízení a do optimalizace
stávajících. Koncept sledovaný
společností Pfeifer spočívá na
jednom významném základě:
všechna nutná opatření se prová−
dějí rychle a efektivně. Vedle opti−
malizovaných technologických
procesů a rozšířeného výrobního
sortimentu se i firemní kultura ob−
rátila pozitivním směrem. Našich
zaměstnanců si velmi vážíme, pro
dodavatele a pro obec Chanovice
28

schopni zlepšit naši firemní image
jakožto rodinného podniku v re−
gionu, a to formou pořádání akcí
pro zaměstnance, jako například
„Den dřeva“ či spoluprací s místní−
mi sportovními kluby, školami,
školkami či kulturními událostmi,
které jako firma intenzivně podpo−
rujeme.
n Může společnost Pfeifer
Group dodržet své sliby týkající
se stabilních a dobře ohodnoce−
ných pracovních pozic?
Moučková: Společnost Pfeifer si
plně uvědomuje důležitost investi−
ce do osobního rozvoje zaměs−
tnanců. Chceme, aby naši zaměs−
tnanci byli motivovaní a zaměstna−
vatel tak získával výbornou pověst.
Proto jsme i dnes zajímavým za−
městnavatelem v regionu a přispí−
váme k nižší hodnotě nezaměstna−
nosti v regionu, která dnes činí jen
2%. Veškeré procesy optimalizace
se realizují s ohledem na potřeby
zaměstnanců: Kromě důrazu na

jsou jen některé z vymožeností,
z nichž profitují lidé pracující v na−
šich závodech. Celkově zaručuje−
me jistá pracovní místa s budouc−
ností v atraktivní a dynamicky se
rozvíjející rodinné firmě.
Pecka: Chceme−li vyjádřit tento
vzestupný trend v číslech: V době
převzetí pracovalo v závodě 350
zaměstnanců. Díky realizovaným
investicím do rozvoje se toto číslo
v Chanovicích navýšilo na 480, a
pokud připočítáme druhý český
závod v Trhanově, zaměstnáváme
v České republice více než 620 za−
městnanců.
n Jaké projekty týkající se zaří−
zení mají momentálně hlavní pri−
oritu, aby se zvýšila efektivita zá−
vodu?
Pecka: Vysoce moderní zařízení
pro výrobu šalovacích desek bylo
uvedeno do provozu již na přelo−
mu let 2017/18. Díky vysoce auto−
matizované výrobní technologii
dokážeme vyrobit 1,3 miliony m2

„Naši zaměstnanci profitují z jistých pracovních míst s budouc−
ností v atraktivní a dynamicky se rozvíjející rodinné firmě.“
Petra Moučková, Ředitelka HR v ČR
bezpečnost práce jsme také zave−
dli nový transparentní systém od−
měňování a prémií spolu s hojným
počtem benefitů, např. třináctý
plat, příspěvky na stravování, pří−
spěvek 3% na penzijní připojištění

šalovacích desek ročně. Kapacitu
peletování plánujeme od začátku
roku 2020 navýšit díky nové mo−
derní peletovací technologii na
100.000 tun ročně. Kromě toho in−
vestujeme do navýšení výroby
elektrické a tepelné
energie a plánujeme
další optimalizace na
pořezové lince. Aktuál−
ně a i v budoucnu
chceme stabilizovat a
optimalizovat produkci
na pile a ve výrobě ša−
lovacích desek a do−
končit všechny investi−
ce dle plánu. V plnění
těchto hlavních cílů mě
vlastníci firmy plně
podporují.
n Chanovice se nalé−
zají v jedné z nejza−
lesněnějších oblastí
střední Evropy, kde
dopady změn klimatu
zajisté zanechají 4
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4 nějaké stopy. A jak to vidíte robních technologií.
Práce s tak jedineč−
s dodávkami suroviny?
Pecka: V českých lesích panuje nou surovinou jakou
velké sucho, což pro nás předsta− je dřevo vyžaduje jis−
vuje nové výzvy. I přesto se v Če− tý cit, odborné zna−
chách nachází mnoho zdravých losti a zkušenosti.
lesních ploch a to nám zcela jistě Rádi bychom zaměs−
i v blízké budoucnosti poskytne tnávali více motivo−
dostatek suroviny, je ale potřeba vaných pracovníků
se o lesy s ohledem na vývoj kli− s ochotou se dále
matu vhodně starat. Chanovice rozvíjet tak, aby oba
profitují ze strategického umístění: naše závody mohly
V okruhu 80 km okolo závodu se dále růst se zaměs−
letos nevyskytly žádné rozsáhlejší tnanci, kteří se zto−
škody na lesních porostech a jiné tožňují s naším slo−
pily naší velikosti tu nejsou. Proto ganem „passion for
také hrajeme v místním lesním ob− timber“ („Vášeň pro
hospodařování důležitou roli, kte− dřevo“).
rá je dnes více než dříve pro re− n Využití dřeva ve
gion podstatná.
stavebnictví a tope−
ní peletami se v České republice
n Nakolik bere společnost Pfei−
fer Group na vědomí svou zod− těší popularitě, která i nadále
povědnost jakožto největší dře− roste. Jaké šance z toho pro zá−
vod vyplývají?
vozpracující závod v regionu?
Pecka: Nejen kůrovcem napade− Pecka: Díky svým ekologickým a
né dřevo, ale také i velké škody ekonomickým výhodám je u nás
zaviněné suchem vy−
žadují bezodkladné
jednání. Pomáháme
lesům a jejich vlastní−
kům tím, že maximál−
ně navyšujeme kapa−
city na pile a tím po−
máháme při likvidaci
napadených stromů.
Zároveň samozřejmě
dále platí princip
100 % zhodnocení su−
roviny, neboť zvýšené
množství vedlejších
produktů z pily může−
me využít jak pro vý−
robu elektrické ener−
gie z biomasy, tak ja−
Ředitel závodu Radek Pecka
ko navýšení kapacity
peletování. Konkrétně plánujeme dřevo stále více oblíbené. Mezi
letos na pile zpracovat 560 000 m3 obyvateli stoupá povědomí ohled−
kulatiny a ve střednědobém hori− ně témat jako je problematika CO2
zontu doufáme, že zvládneme nebo změna klimatu. Na základě
i milion m3. K tomu potřebujeme nových směrnic nebude v bu−
novou třídící linku na řezivo, kte− doucnu možné topit neekologicky
rou uvedeme do provozu v dru− uhlím a ropou. Naše poslání nyní
hém pololetí roku 2020, stejně tak spočívá v prosazování využívání tr−
jako hoblárnu, která bude zprovo− vale obnovitelné suroviny. I pro
místní architekty a stavitele je dů−
zněna do konce příštího roku.
ležitá informovanost o výhodách
n Co toto ambiciózní budování
znamená pro personální odděle− používání produktů ze dřeva.
V tomto kontextu bylo rozhodnutí
ní?
Moučková: Potřeba kvalifikova− ze strany společnosti Pfeifer
ných pracovníků v okolí našich zá− Group o převzetí závodu v Chano−
vodů je výzvou, kterou je možné vicích a jeho modernizaci zcela
vyřešit mimo jiné automatizací vý− správné. Vyrábíme zde hodnotné
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výrobky nejlepší kvality ze smrko−
vého dřeva, které jdou s dobou.
Díky dostatku prostoru v areálu
závodu a ochotě investovat ze
strany vlastníka mohou Chanovice
hledět do budoucna optimisticky.

Pecka: Mě fascinuje 100% zhod−
nocení suroviny, které je u společ−
nosti Pfeifer zakotveno jako hlavní
princip dlouhodobé strategie, a
ten se také realizuje. Uvedu zde je−
den příklad: S celkovým množ−

„V Chanovicích vyrábíme kvalitní výrobky, které jdou s dobou.“
Radek Pecka, Ředitel výrobního závodu
n Co vás osobně baví na práci
se dřevem a na Vaší pozici
v podniku?
Moučková: Dřevo je úžasný a
všestranný materiál, který mě již
od dětství fascinoval. Jakožto ředi−
telka personálního oddělení ráda
pracuji s lidmi, mohu do toho za−
hrnout svůj zájem o psychologii a
kreativitu při hledání optimálních
řešení. Jedná se o nesmírně zají−
mavou oblast, která je klíčová pro
rozvoj firmy i do budoucna. I přes
pokračující automatizaci technolo−
gií zůstává nadále lidský faktor
podstatný pro úspěch podniku.

stvím 100 000 tun vyrobených pe−
let se produkce v roce 2020 v Cha−
novicích více než zdvojnásobí, a to
bez dokupování suroviny, jen díky
lepšímu využití vedlejších produk−
tů z pily. Jako ředitel jsem samo−
zřejmě posuzován dle produktivity
závodu, ale na prvním místě u mě
přirozeně stojí vždy naši zaměs−
tnanci. Zabýváme se tématy, jako
je další rozvoj našich zaměstnan−
ců, bezpečnost práce, požární
ochrana, stejně jako zlepšování
pracovních podmínek a zajímavé
benefity, a tím zlepšujeme naši fi−
remní kulturu.
(pi)

www.pfeifergroup.com
Společnost Pfeifer Group se sídlem ve městě Imst v Tyrolsku
(Rakousko) patří mezi tradiční evropské lídry v oblasti dřevoz−
pracujícího průmyslu a zaměstnává okolo 2000 zaměstnanců
v 8 závodech v Rakousku, Německu a v ČR (Trhanov patří do
skupiny Pfeifer od roku 2004 a Chanovice od roku 2016). Cel−
kem 3,8 milionů m3 dřeva se zpracovává v komplexních závo−
dech na výrobu řeziva, hoblované výrobky, šalovací desky a ša−
lovací nosníky, lepené lamelové dřevo, lepené masivní dřevěné
desky a rovněž paletové špalíky, brikety, pelety a elektřinu z bio−
masy. Od konce roku 2019 obohatí sortiment výrobků CLT pa−
nely, stavební materiál budoucnosti (CLT = Cross Laminated
Timber). Pfeifer exportuje do 90 zemí světa.
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V SOŠ a SOU Sušice byl slavnostně otevřen
zrekonstruovaný areál školy a dílen U Kapličky 761
V letech 2018 a 2019 jsme provedli
v areálu školy a dílen komplexní re−
konstrukci budov. Realizovali jsme
současně tři projekty, jeden OPŽP,
druhý IROP a třetí Cíl EUS. V rámci
peněz z těchto projektů a dofinanco−
vání Plzeňským krajským úřadem
jsme dokázali zateplit pláště budov,
vyměnit okna a dveře, vyměnit kotle
a zrekonstruovat kotelny školy a dí−
len spolu s vyvážením topné sousta−
vy. Do všech tříd a dílen byla nain−
stalována vzduchotechnika, došlo
k zateplení stropů a pro snížení
energetických nákladů jsme na stře−
chu dílny namontovali fotovoltaické
panely o výkonu do 30 kW.
Rovněž jsme chtěli, aby budova školy
byla prostorem reprezentativním, a
proto jsme přistavěli nový vstup s re−
cepcí a galerií. Standardem je i bezba−
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riérový přístup, který nechybí ani zde
a je možno se dostat pomocí plošiny
do všech 3 pater školy.
Náklady na všechny akce se pohybo−
valy v hodnotě 27 milionů Kč včetně

DPH. Vznikly tak esteticky pěkné ob−
jekty s příjemným vnitřním prostředím
a s menší spotřebou energie, než byla
doposud. Věříme, že se zde bude žá−
kům a zaměstnancům líbit, budovy si
to po tolika letech provozu určitě za−
sloužily.
Jsme přesvědčeni, že se nám podaří
v těchto akcích pokračovat a že brzy
dojde i na ostatní objekty a hlavně na
vnitřní prostory. I zde jsme již zrekon−
struovali a nově vybavili celou řadu

tříd a pracovišť odborného výcviku.
Přesto je stále co zlepšovat a zkvalit−
ňovat.
Doufáme, že i nově zrekonstruovaná
škola přitáhne zájem nových žáků
o studium jak učebních tak studijních
oborů. Budoucí žáci se mohou těšit
na opravdu pěkné prostředí, kvalitní
učitele a moderní vybavení a hlavně
po ukončení studia na uplatnitelnost
v praxi, neboť je o naše absolventy
stále skutečně velký zájem.
(pi)
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Pozvánka na vánoční trh
v obci Díly na Domažlicku
Srdečně Vás zveme na Díly v so−
botu 7. prosince 2019 od 10:00 do
16:00 hod. na tradiční dílský vá−
noční trh rukodělných výrobků a
domácích produktů. Proběhne
v obecním sálu, který se nachází
za Hotelem Sládek.

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

Ptáte se..
OTÁZKA: Co je kauce při uzaví−
rání smlouvy o pronájmu?
ODPOVĚĎ: Jistota neboli kauce,
je zvláštní forma zajištění pohle−
dávky pronajímatele vůči nájemci.
Pronájem bytu či domu s sebou
totiž nese riziko, že nájemce ne−
splní své finanční závazky vůči
pronajímateli nebo mu způsobí
věcnou škodu v bytě. Občanský
zákoník proto pronajímateli umož−
ňuje, aby po nájemci požadoval
určitou peněžitou částku – kauci.

Výše kauce a její zakotvení
ve smlouvě
Nejčastěji se kauce vybírá ve výši
jednoho, až tří měsíčních nájmů.
V případě, že je byt vybaven nad−
standardně, lze zvolit i vyšší část−
ku. Podle zákona může být kauce
maximálně ve výši 6 měsíčních
nájmů. V nájemní smlouvě by mě−
la být specifikována výše kauce,
dále údaj, zda se kauce v průběhu
nájemního vztahu doplňuje (napří−
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klad při vyčerpání její části), a jak
je úročena. Také by mělo být spe−
cifikováno, zda je nezaplacení či
nedoplnění jistoty považováno za
hrubé porušení povinností nájem−
ce vyplývající z nájemní smlouvy.
V tomto případě totiž může dát
pronajímatel nájemci výpověď.

Úhrada kauce a její použití
Kauce může být složena jakýmko−
li způsobem. Buď v hotovosti, ne−
bo na účet pronajímatele. Dopo−
ručuje se v zájmu pronajímatele
složit kauci před předáním bytu.
Mohlo by totiž dojít k tomu, že ná−
jemce bude úhradu kauce prodlu−
žovat a v bytě bude bydlet, či zde

Najděte si chvilku času a přijďte na−
sát krásnou vánoční atmosféru, dejte
si svařáček, poseďte chvilku s přáte−
li, poslechněte si koledy, kupte si ně−
co dobrého na zub a třeba i nějaký
dárek pro své blízké nebo i pro sebe.
Těšíme se na Vás na Dílech!

leční nájemci a dojde k ukonče−
ní nájmu pouze vůči jednomu
z nich, například z důvodu úmr−
tí, není pronajímatel dle stanovi−
ska Nejvyššího soudu povinen
kauci vyúčtovat. A to ani tehdy,
když se na její úhradě podíleli
oba. Povinnost k vrácení kauce
vzniká až okamžikem zániku
nájmu.

způsobí v mezidobí škody. Po−
skytnuté peněžní prostředky se
stávají vlastnictvím pronajímatele
či peněžního ústavu, jsou−li slože−
ny na účet. Z této jistoty může pro−
najímatel uspokojit jakékoli pohle−
dávky, které mu vzniknou neplně−
Zánik nájmu – navrácení kauce
ním nájemcových povinností.
Často jde o nezaplacené nájem− Pronajímatel většinou vrací kau−
né, náhradu škod na pronajatém ci až po vyúčtování všech ener−
bytě či nezaplacené zálohy. Jiné gií, kdy má jistotu, že nebude za
použití kauce není podle zákona nájemníka nic doplácet. I tento
možné ani tehdy, pokud by si to termín konečného vypořádání
smluvní strany sjednaly ve smlou− by měla obsahovat smlouva
vě. Pokud pronajímatel takto o nájmu.
uspokojí své po−
hledávky, výše
kauce se sníží.
V tom případě
má nájemce po−
vinnost ji doplnit
Přijïte se k nám informovat do realitních kanceláří:
až do sjednané
V KLATOVECH – budova ČSOB na náměstí – 4. patro
výše. To platí
Karel Müller – tel.: 602 145 068
tel./fax.: 376 317 240, 376 317 250
i v případě, že bu−
e−mail: klatovy@muller−reality.cz
de zvýšen nájem.

Úmrtí jednoho
z nájemců
a vypořádání
kauce

V SUŠICI – náměstí Svobody 133
tel.: 376 528 626
e−mail: mullerova@muller−reality.cz
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
Jiřina Müllerová – tel.: 602 145 067
e−mail: mullerova@muller−reality.cz

Jestliže jsou spo−
Rozhled 12/2019

Zlatá Banka nabízí
výhodný výkup zlata
Chcete získat rychle hotovost za Vaše
zlato či stříbro? Navštivte Zlatou Banku!
Vzhledem k ekonomické situaci ve
světě, kdy se řada investorů uchy−
luje k uchování finančních prostřed−
ků ve zlatě, cena zlata stále roste.
Proto nyní nastal ten správný čas
pro jeho zpeněžení. Prodejem sta−
rých nepotřebných zlatých šperků,
zubních korunek, hodinek apod.
můžete získat zajímavý finanční
obnos, který Vás zaručeně nad−
chne, a to se přeci vyplatí.

výrobků ze zlata výhodný, přijďte se
nezávazně informovat do Zlaté Ban−
ky. Diskrétní prostředí je zde zaruče−
no a ochotný personál Vám rád po−
skytne odborné poradenství a infor−
mace o aktuální ceně výkupu zlata.

Nemějte žádné předsudky,
je to zbytečné
Spousta zákazníků, kteří do Zlaté
Banky přijdou, má prvotně řadu

Výkup zlata a stříbra
za výjimečné ceny
Zlatá Banka vykupuje veškeré
zlaté šperky, zubní korunky, ho−
dinky, tabatěrky, slitky, odlitky či
mince. Pokud si nejste jistí, zda
lze i Vaše předměty vykoupit,

není nic jednoduššího, než se
zajít poradit s odborníkem. Naši
speciálně proškolení zaměstnanci
Vám poskytnou kvalitní poradenství
a na místě dokáží během krátké
chvíle určit ryzost zlata a navrhnout
Vám tak i výkupní cenu. Zlatá Banka
samozřejmě vykupuje i stříbro. Po−
kud bude výkup možný a Vy budete
souhlasit s cenou, vyplní se krátký
formulář a ihned na místě získáte
finanční hotovost. Jedinou pod−
mínkou pro výkup je Vaše zletilost
a předložení dokladu totožnosti.

Spokojenost zákazníků
ukazuje na kvalitu služeb
Zlatá Banka má mnoho spokojených
zákazníků, a to především díky její
spolehlivosti, ochotě a odbornosti
zaměstnanců a také díky indivi−
duálnímu přístupu ke každému klien−
tovi. Jako jedna z mála také nabízí
jedny z nejvyšších výkupních cen
zlata a stříbra. Pokud si nejste jisti,
zda je pro Vás prodej starožitných
šperků, poničených šperků či dalších
Rozhled 12/2019

předsudků ohledně toho, že nebude
možné vykoupit staré zubní náhrady,
poničené šperky či zašlé mince. Ta−
kové zlaté předměty jsou podle nich
nevzhledné a tudíž nemohou mít vy−
sokou hodnotu. V konečné fázi zjistí,
že se jim výkup zlata či stříbra vyplatí
a jsou rádi za obdrženou
finanční hotovost. Nebojte se proto
přijít i s nevzhledným zlatem, právě
v něm se většinou ukrývá skutečná
hodnota.

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

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

+420 374 446 552
www.zlatabanka.com
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.obchodniakademie.cz

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

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium
– výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Uchazeči musí předložit maturitní
vysvědčení ze střední školy. Studium je zakončeno maturitní zkouškou
z odborných předmětů.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – čtyřleté dálkové studium
– výuka probíhá 2 soboty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní
zkouškou.

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

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
Rozhled 12/2019
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Inspirují se Klatovy technologickým
kampusem Parsberg−Lupburg ?

Na snímku zleva Jiří Hamhalter, finanční manažer
Úhlava, o. p. s., Josef Bauer, starosta města Pars−
berg, Sylva Heidlerová, ředitelka MAS Český les, z.
s., Willibald Gailler, zemský rada okresu Neumarkt
a Pavel Vondráček, ředitel Úhlava, o. p. s.
Foto Vlastimil Hálek
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Slavnostní otevření technologického „Inovace a zpracování moderních materiálů
kampusu Parsberg−Lupburg se koncem v digitalizovaném výrobním prostředí se pro−
listopadu uskutečnilo v bavorském Pars− jeví na podnikatelském prostředí celého
berku. Jde o výzkumné pracoviště a digi− okolí, což je mimořádný přínos pro hospo−
tální centrum provozované společně dářský růst regionu,“ zdůraznil starosta měs−
Technickou vysokou školou Deggendorf, ta Parsberg Josef Bauer a dodal: „Aby vznikl
Východobavorskou technickou školou technologický kampus je potřeba kromě in−
Regensburg a městy Parsberg a Lup− vestora i nutná dávka odvahy, politického
burg.
rozhledu, vize a strukturované místní politiky
Vedle představitelů těchto organizací se přesahující hranice jednotlivých obcí.“
otevření účastnili rovněž bavorský ministr fi−
Vlastimil Hálek
nancí, ministr pro vědu a kul−
turu, zemský rada okresu Ne−
umarkt a dále pak celá řada
zástupců místních firem, pod−
nikatelů či spolků, které bu−
dou moci při své činnosti a
dalším rozvoji využívat mož−
ností, které kampus nabízí.
Pozvání od starosty města
přijali zástupci obecně pro−
spěšné společnosti Úhlava a
MAS Český les. Hlavním dů−
vodem návštěvy bylo prohlou−
bení vzájemných vztahů a na−
vázání další spolupráce, zej−
ména v oblasti vzdělávání.
Technologický kampus Parsberg−Lupburg.
Rozhled 12/2019

odpovídá JUDr.
Judita Jakubčíková,
advokátka
Jsem otcem dvou dětí, star−
šímu synovi je 7 let, mladší−
mu jsou 4 roky. Bývalá man−
želka mi brání ve styku s dětmi a odůvodňuje to všemi mož−
nými výmluvami. Přestal jsem proto před 3 měsíci platit vý−
živné na děti, na které jsem platil celkem 6.000 Kč
měsíčně a podotýkám, že jsem nikdy nezaplatil
pozdě. Jsem toho názoru, že když mi bývalá man−
želka nechce děti vydávat k rodičovskému styku,
nemusím také platit na děti výživné. Je můj názor
správný?
Vážený pane,
hned úvodem Vás musím upo−
zornit, že Vaše stanovisko o ne−
placení výživného pro nemož−
nost stýkat se s vašimi nezletilý−
mi dětmi je naprosto nesprávné.
Zákon o rodině hovoří samostat−
ně jak o výživném pro nezletilé dí−
tě, tak samostatně o rodičovském
styku, v daném případě tedy
o Vašem právu stýkat se s Vašimi
společnými nezletilými dětmi.
Je samozřejmé, že manželka
postupuje rovněž nesprávně,
pokud si hledá různé zástupné
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důvody pro své jed−
nání a ochuzuje tak
jak nezletilé děti, tak
i Vás o možnost,
abyste se spolu s dětmi stýkali.
Nepíšete, kdy jste s matkou ne−
zletilých dětí přestali žít společ−
ně a také proč byly nezletilé děti
svěřeny do péče matky. Předpo−
kládám totiž, že pokud jste se
rozvedli, nejdříve jste museli mít
vyřešenou záležitost ohledně
svěření dětí do péče, také výši
výživného a odůvodnění těchto
skutečností soudem.

Výživné musíte platit v každém
případě a to i v tomto, kdy Vám
je bráněno vídat se s dětmi a vy−
chovávat je alespoň v rámci
možností, které máte.
Pokud byste skutečně výživné
pro děti podmiňoval tomu, aby
Vám matka vydala děti k rodi−
čovskému styku, pak, jak jsem
již naznačila, takovéto jednání
není správné a
mohl byste se do−
stat do velikých pro−
blémů. Totiž, do
rozporu se záko−
nem, kdy jste povi−
nen výživné nezle−
tilým dětem bez ja−
kýchkoliv výhrad
poskytnout.
Proto, abyste na−
pravil své velmi vážné pochybe−
ní, zašlete k rukám manželky
výživné na obě děti, a to za ce−
lou dobu Vámi zmíněných 3 mě−
síců a současně napište dopis
své bývalé manželce, aby Vám
nezletilé děti vždy připravila
k rodičovskému styku tak, jak je
to zřejmě upraveno v rozhodnutí
o svěření nezletilých do péče
matky.

Pokud takováto úprava dosud
nebyla ihned po zaplacení výživ−
ného, požádejte příslušný
soud, aby jednal a rozhodl
o tom, v jakých intencích se
máte se společnými nezletilý−
mi dětmi stýkat.
I kdyby však soud již dříve roz−
hodl o tomto rodičovském sty−
ku, anebo budete podávat ná−
vrh na tento rodičovský styk až
nyní, v každém případě je pak
po právní moci rozsudku takový
rozsudek vykonatelný.
Pokud by Vám totiž bývalá man−
želka odmítla nezletilé děti vydat
po právní moci takového roz−
sudku, dopustila by se závaž−
ného porušení zákona, a to
zejména v tom směru, že by
Vám bránila v rodičovském sty−
ku, a to zcela bezdůvodně.
S tímto však zákon o rodině
počítá a věc by pak vyřešil
soud, např. i výkonem rozhod−
nutí, který by mohl vyústit i ve
svěření dětí do Vaší péče.
Vy však budete muset napří−
ště rovněž dodržovat zákon,
tzn. platit řádné a včas výživné
na nezletilé děti.
Přeji vše dobré.
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Současnost by nebyla bez minulosti
Místní akční skupina Český les, z. s., rozvíjí svoje území už 15 let
Občanské sdružení MAS Český les
bylo ministerstvem vnitra registrová−
no 21. října 2004. Následné ustavují−
cí schůze v Bělé nad Radbuzou se
18. Iistopadu zúčastnilo všech 22 za−
kládajících členů, kteří zvolili předse−
dou Místní akční skupiny Český
les starostu obce Halže
Františka Čurku.
Samotný vznik ne−
byl nahodilý, ale
byl přirozeným
výsledkem
spolupráce téměř dvou stovek
obcí Plzeňského kraje v zájmovém
sdružení Šance pro jihozápad, které se
před patnácti lety stalo základem pro
zrod téměř všech místních akčních

a neziskovým sektorem sou−
časně. Při své činnosti se
řídí tzv. metodou LEADER,
stejně jako obdobné orga−
nizace v celé Evropské unii.
Jejím základem je přede−
vším partnerská spolu−
práce a přístup zdola na−
horu, který umožňuje MAS
Český les prostřednictvím
své strategie cílit dotační
prostředky z několika ope−
račních programů přímo
do vymezeného území, je−
hož znalost je základním předpokladem
dalšího úspěšného rozvoje. Veškeré
náměty a projekty by měly vycházet
z myšlenek a podnětů místních ven−
kovských organi−
zací a občanů, ni−
koliv direktivně ří−
zenou krajskou,
státní nebo evrop−
skou politickou
mocí shora. Čím
více subjektů je
v regionu zapoje−
no, tím lépe.
Podle současné

15

Z prostředků MAS Český les, z. s., by−
ly financovány například obchody
v areálu Zemědělského obchodního
družstva Mrákov prodejna hospodář−
ských potřeb a krámek s místními
uzeninami.
skupin v Plzeňském kraji. Významnou
úlohu tehdy sehrála klatovská společ−
nost AgAkcent, která byla faktickým
iniciátorem založení místní akční skupi−
ny. Dnes MAS Český les patří mezi nej−
větší v ČR a zahrnuje území domažlic−
kého a tachovského okresu o rozloze
1 498,79 km2, kde v 77 obcích žije té−
měř 62 tisíc obyvatel.
Unikátem pro místní akční skupiny je,
že jsou tvořeny veřejným, soukromým
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legislativy je dnes MAS Český les za−
psaným spolkem, který čítá 34 členů.
Za 15 let své existence získala skupina
pro žadatele ze svého území prostřed−
nictvím dotačních programů 170 mil.

korun. Jde o úctyhodnou
částku, která už musí být
někde vidět. Peníze po−

s tradičními recepty anebo například
deset let vydávala regionální kalendář
s kulturním přehledem.

Rozkrojení dortu, kterému, jak se už stalo tradicí, přihlíží zleva předseda František
Čurka, místopředseda Libor Picka a ředitelka MAS Sylva Heidlerová. Porcuje za−
kládající členka Boženka Podlipská.
mohly vybudovat hřiště, naučné stez−
ky, rekonstruovaly se školy, obecní
úřady, kapličky, revitalizovaly se návsi.
Úspěšní příjemci byli ale také země−
dělci, spolky a podnikatelé.
MAS Český les se postupně osvědčila
i v pomoci školám a
učitelům. Zpracovává
pro ně investiční plá−
ny a organizuje škole−
ní i vzdělávací semi−
náře pro pedagogy.
Nedílnou součástí
rozvoje je cestovní
ruch, který je jednou
ze zásadních aktivit
MAS Český les. Spo−
lek stál při prvním
značení Svatojakub−
ské cesty nebo při za−
ložení turistické destinace. Neúnavně
propaguje Český les na nejrůznějších
výstavách a veletrzích, a to i v zahrani−
čí. MAS Český les publikovala vlastní
magazín, několik kuchařských knih

K ocenění je mimo jiné i skutečnost, že
po celých patnáct let má MAS Český
les, z. s., stejné vedení, což též svědčí
o dobré práci a kontinuitě. Jistě, že toto
všechno není samozřejmostí. Za získa−
nými miliony pro regionální rozvoj je
vytrvalost, spolehlivost a vůle nenechat
se odradit složitou administrací a lec−
kdy nesmyslnou byrokracií. Hlavním
smyslem a cílem MAS je vytváření par−
tnerství, spojování sousedů, kteří něco
umí, mají vliv, prostředky a zájem. Ať
už jsou to podnikatelé, zemědělci,
starostové, školy, církev nebo spolky.
Proto se MAS Český les snaží tyto lidi
najít, oslovit, pozvat a vzájemně je se−
známit. V našem pohraničí jsou důleži−
té i kontakty v sousedním Bavorsku,
které MAS rovněž udržuje a rozvíjí. Na−
posledy se tak stalo při oslavě 15. jubi−
lea, kdy, jak už bývá zvykem, se roz−
krojil ohromný narozeninový dort. Dě−
kujeme všem, kteří MAS Český les,
z. s., na jeho cestě podpořili!
Sylva Heidlerová, Vlastimil Hálek
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„Novinkou naší výroby jsou
screenové venkovní rolety,“
řekl nám pan Josef Landštof, majitel společnosti ALUTOR L&B
s.r.o., která má centrálu ve Staňkově na Domažlicku.
Od samého založení vystupuje firma
jako přední výrobce rolovacích sys−
témů, které také montuje. Dále po−
skytuje komplexní služby v oblasti
stínící techniky, jako jsou například
venkovní rolety, žaluzie, markýzy,
dále montuje garážová vrata, bráno−
vé systémy, automatické závory,
průmyslová vrata a tak dále. Velkou
pozornost věnuje rychlým servisním
zásahům, neboť si plně uvědomuje,
že by případná porucha těchto zaří−
zení mohla jejich uživatelům přiná−
šet nesnáze.
Majitele firmy Josefa Landštofa jsme
navštívili ve staňkovské centrále, kde
jsme si povídali o historii, současností
i dalších vizích společnosti.
l Proč jste se rozhodl podnikat?
Ptám se z toho důvodu, že jste praco−
val v Německu a určitě jste neměl dů−
vod jít do nejistého podnikatelského
prostředí.
Tak to je velice častá otázka od lidí ze
Staňkova. Ano, pracoval jsem v Ně−
mecku, protože moje rodina je němec−
ká. Za prací jsem dojížděl 100 kilomet−
rů. Při jedné takové cestě jsem zažil

Pohled do centrály firmy ve Staňkově.
srážku dvou vozidel na kolejích a to byl
pro mě signál, abych s prací v Němec−
ku skončil. Tento krok jsem udělal hned
druhý den po této nehodě a zvažoval
jsem, co budu dělat. Zdálo se mi, že
nejjednodušší cesta je dělat sám na
sebe.
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byly a od firmy, která je k nám začala
l S čím jste začal, jako malý živnos−
dovážet, byly neúměrně drahé. Musím
tník?
Doma jsem měl nějaké nářadí, tak říci, že tento podnikatelský záměr vy−
jsem začal s montáží horizontálních ža− šel. Když chcete podnikat, musíte mít
nějakou vizi, odva−
luzií a markýz.
hu a nebát se i ris−
Postupně jsem se
kovat.
pouštěl i do složi−
tějších věcí jako
l Ale
musíte
jsou rolovací vra−
vzbudit
zájem
ta. Využíval jsem
u zákazníků.
pomocnou ruku
Ten vzbudíte, když
z rodiny nebo
nabízíte vždy něco
z okruhu mých
nového, kvalitního
kamarádů. To se
a zajistíte záruční
psal rok 1997,
i pozáruční servis.
kdy jsem se spojil
Zákazník požaduje
s panem Barto−
komplexní služby.
něm z Nového
Dostali jsme se do
Pan Josef Landštof, majitel společ−
Města nad Metují,
povědomí projek−
nosti ALUTOR L&B s.r.o.
od kterého jsem
tantů, architektů,
bral rolety. Na přelomu let 1998 a1999 stavebních společností i běžných lidí.
jsme se vzájemně dohodli, že z důvodu Původně jsem zamýšlel, že se budeme
velké vzdálenosti mezi námi půjdu zaměřovat jen na výrobu rolet a rolova−
svou vlastní cestou.
cích vrat. Ale čas ukázal, že klienti
chtějí s dodávkou výrobku i jeho mon−
l A to byl začátek firmy ALUTOR?
Přesně tak. V té době byla na trhu díra táž a následný servis. Proto vyrábíme,
v dodávce a montáži předokenních dodáváme, montujeme a servisujeme
venkovních rolet. To jsme využili a po− – řečeno jednou větou.
l Jaká je současná nabídka firmy
ALUTOR L&B s.r.o.?
Je značně široká, takže klienti mají vel−
ký výběr a to byl také náš záměr. V na−
bídce máme nejrůznější druhy vrat
včetně zasouvacích do stran. Ty jsme
začali montovat jako jedni z prvních.
Například od jedné německé firmy
jsme odebírali nádherná lamelová za−
souvací dřevěná vrata do strany. Pa−
lubky byly ze dřeva z afrických států,
takže velmi kvalitní. Montujeme všech−
ny výrobky známé německé firmy Hör−
stupně přidávali další stínící techniku, mann, která má ve svém programu ga−
jako například markýzy, dále montáž
garážových rolovacích vrat a podobně.
Vzpomínám si, že jsem navštívil ame−
ricko−australskou firmu ve státě Ohio
v městě Cincinnati a objednal si 100
kusů sekčních vrat. V té době u nás ne−

rážová vrata včetně protipožárních,
jsme dodavatelem protipožárních stěn,
montujeme venkovní žaluzie, rolovací
garážová vrata, která si sami vyrábíme.
l A co vaše novinka screenové ven−
kovní rolety?
Je to vlastně roleta, která se navíjí na
kulatou ocelovou trubku do kaslíku.
Pohon je elektrický nebo mechanický.
Využívá se na okenní systémy a vhod−
né jsou i do zahradních domků.
l Uveďme příklady, kde vaše firma
pracovala?
Na Plzeňku, Klatovsku, Domažlicku,
v oblasti Karlových Varů, Mariánských
Lázní, v Praze a dalších místech. Když
budu konkrétní, tak například na Praze
10 jsme dělali obchodní dům Tesco,
v Hradci Králové jsme v jednom ob−
chodním domě montovali rolovací mří−
že. Bytový dům v Praze 10 má naše
garážová stání a garážová vrata, v Plzni
pod náměstím Republiky je v prostoru
Šafaříkových sadů budova, kde je na−
montováno našich 280 screenových
rolet, v Českých Budějovicích jsme
v rodinných domcích montovali naše
předokenní rolety. Expandujeme i do
zahraničí. Několik zakázek jsme měli ve
Švýcarsku a v Bavorsku.

Ukázka garážových vrat od firmy Hör−
mann přímo ve staňkovské firmě
ALUTOR L&B s.r.o.
l Vaší firmě je téměř 22 let. Jaké
máte další záměry?
Chtěl bych se rozšířit, neboť máme
pěkné prostory a více se zaměřit na vý−
robu. Ovšem podmínkou je mít odbor−
ně připravené lidi. To je pracovní vize a
osobní je taková, že se chci více orien−
tovat na větší zakázky a postupně do
chodu firmy zapojovat rodinu.
(re)
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Krajská radní Radka Trylčová:
Rozumná ochrana vody je tématem dneška
Během podzimu a zimy se to možná tolik ne−
zdá, ale už i Střední Evropou stále více hýbe
otázka sucha a ochrany i zadržování vody
v krajině. Plzeňský kraj, kde má tato témata
na starosti radní Radka Trylčová (ODS), na−
štěstí v této oblasti nesedí se založenýma ru−
kama a snaží se hledat řešení, která pomohou
kritickou oblast řešit. Na to, jak konkrétně
chce kraj postupovat, aby se náš region ne−
proměnil ve vyprahlou západočeskou poušť,
jsme se proto zeptali právě radní pro země−
dělství a životní prostředí Radky Trylčové.
w Co konkrétně nyní v boji se
suchem chystáte?
Reagujeme na situaci, kdy do−
chází k vysychání vrtů v důsledku
snižování hladiny spodní vody, ale
k tomu navíc přibývá i kalamitní
situace v lesích. Kvůli kůrovci usy−
chají velké části lesních porostů.
Výsledkem může být, že krajina
nebude v takovém rozsahu jako
dnes schopná zadržovat vodu.
Zkrátka musíme být připravení na
období, kdy nedostatek vody bude
zásadní problém.
Kraj proto na nic nečeká a již má
vypracované studie, jak řešit situaci,
kdy se v řadě oblastí Plzeňského
kraje začínáme střetávat s nedostat−
kem vody. Některé oblasti začínají
pociťovat nedostatek vody ve vodo−
vodních sítích. Na tento znepokojivý
stav chceme reagovat zejména pro−
pojováním vodovodních sítí a na−
pojování větších měst, ale i venkov−
ských oblastí, na ty vodní zdroje,
kde stále máme dostatek vody.
w Můžete jmenovat nějaký
konkrétní příklad?
Určitě. Už máme hotovou tech−
nickoekonomickou studii, která řeší

problém nedostatku vody na Přeš−
ticku, Dobřansku i v samotném kraj−
ském městě. Studie ukazuje, že v té−
to oblasti bychom mohli využít Nýr−
skou přehradu a vybudovat její vo−
dovodní propojení s Plzní. Zname−
nalo by to velmi výraznou finanční
investici, ale bez ní zkrátka jednou
přestane v Plzni a okolí téct z ko−

houtků voda. Alter nativou by bylo
jen ještě náročnější budování no−
vých přehrad.
Neřešíme ovšem samozřejmě jen
situaci krajského města a jeho oko−
lí. Podobně připravujeme možnost
využití vody ze Žlutické pře hrady

pro Tachovsko a oblast
kolem Střibra.
Chystáme se také zmapo−
vat, jaká všechna opatření
k zadržování vody v krajině
území celého Plzeňského
kraje potřebujeme a kam by
měla být do budoucna zej−
ména směřována.
w Zmínila jste i problém
mizejících lesů. Jak reagu−
je kraj na něj?
Na kůrovcovou kalamitu a s ní
související zmenšování lesních
ploch musíme rea −
govat zalesňováním.
Lesy hrají důležitou
roli při zadržování vo−
dy v krajině. Plzeňský
kraj se v této oblasti
snaží doplnit progra−

my ministerstva zemědělství a na−
příklad opakovaně podpořil samo−
statným programem vlastníky lesů.
Podpořili jsme například tzv. oplo−
cenky, které pomáhají mladým
les ním porostům, aby přežily do
„dospělosti“, aby je nezničila lesní

zvěř. Navíc jsme se i v tomto pro−
gramu zaměřili zejména na výsadbu
listnatých melioračních a zpevňují−
cích dřevin, které pomáhají se zadr−
žováním vody v krajině.
w Na starosti máte kromě život−
ního prostředí i zemědělství.
Mohlo by se zdát, že tyhle dvě
oblasti jdou proti sobě. Je to sku−
tečně tak?

To si nemyslím. Plzeňský kraj
například letos poprvé podpořil
nejmenší farmáře. Na dotace jim
vyčlenil 2,15 milionu korun a sta−
novil, že jeden žadatel může ma−
ximálně obdržet 200 000 korun.
Kraj totiž chce udržet na venkově
rolníky, kteří pečují o krajinu šetr−
něji než velkofarmy a na které se
v rámci celostátní zemědělské po−
litiky často zapomíná. To je kon−
krétní příklad, kde spolu ze mě −
dělství a životní prostředí, jak je
aspoň já osobně pojímám, úzce
souvisí a vzájemně se obě oblasti
podporují.

Voda jako základní předpoklad života

Jak vyplynulo z rozhovoru s kraj−
skou radní Radkou Trylčovou, voda
je nezbytností pro živou i neživou
přírodu. Její význam spočívá v udr−
žování základních životních funkcí
živých organismů, ovlivňuje klima
na zemi, je důležitým krajino−
tvorným prvkem.
I z tohoto důvodu sleduje Český
statistický úřad data, která se vzta−
hují k vodě a vodnímu hospodářství.
Význam je zřejmý – souvisí s vý−
40

znamem vody jako základní složky
životního prostředí a jako základního
předpokladu života vůbec. Legisla−
tivně spadá voda do kompetence
Ministerstva zemědělství a Minister−
stva životního prostředí. Data sledo−
vaná Českým statistickým úřadem
jsou součástí pravidelných reportin−
gů pro Evropskou komisi – Eurostat.

Informace z vodohospodářských
statistik jsou za Českou republiku
poskytovány jako součást monito−
ringu dat na celoevropské úrovni.
Dlouhodobě v této oblasti vykazuje
Česká republika vysokou kvalitu vy−
plněnosti požadovaných dat. Některé
vodohospodářské údaje se sledova−
ly již za první republiky. Jedněmi
z prvních ukazatelů byly délky vodo−
vodních a kanalizačních sítí v kraj−
ských městech, počty obcí zásobe−

ných vodou a dodávky vody do sítě.
Původně byly v ČSÚ informace o vo−
dovodech a kanalizacích zjišťovány
ve statistikách komunálních služeb
a bytového hospodářství, v roce
1961 bylo zjišťování převedeno pod
odbor zemědělství a lesnictví a od
roku 2009 je plně v kompetenci od−
dělení statistiky životního prostředí.
Podle dochovaných materiálů se
údaje o odběrech a vypouštění vod
kontinuálně zjišťují od roku 1961.
Rozhled 12/2019
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Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Jak se vám bude dařit v roce KRYSY
od 25. 1. 2020 do 11. 2. 2021
Co na Vás čeká podle Taoistické (čín−
ské) astrologie? Z prastaré čínské as−
trologie vzešel před mnoha a mnoha
lety čínský horoskop. Má 12 různých
zvířecích znamení, jejichž nadvláda
se obměňuje vždy po roce. Čínský rok
se mění v průběhu ledna – února.
V roce 2020 nad námi bude bdít zna−
mení Krysy.

Jak se bude dařit lidem
jednotlivých znamení
v roce 2020
Vedle názvu znamení jsou uvedeny roky
narození, kterých se to týká.

Rok 2020 = Rok Krysy
KRYSA

1912, 1924, 1936, 1948, 1960,
1972, 1984, 1996, 2008, 2020

(Pán Koně, sluha Opice, s Koněm
v opozici)
Rok 2020 přináší hojnost, štěstí, pro−
speritu. Jako většina znamení ve svém
osobním roku, což krysa je v r. 2020,
čerpá z energie svého osobního roku.
Jen je třeba své štěstí dobře chránit,
vždy se najde někdo, kdo chce štěstí
druhým pokazit, nebo zmařit. Proto je
dobré veškeré smlouvy raději třikrát
přečíst, než podepíšete. Kdo není ve
vztahu, může potkat novou lásku, či
očekávat narození dítěte v rodině.

BUVOL

1901, 1913, 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

(Pán Tygra, sluha Psa, s Ovcí v opozici)
Protože Krysa (Myš) je vhodný par−
tner/ka pro Buvola, může očekávat do−
bré období a šťastný rok. Pokud jste
v zaměstnaneckém poměru, můžete se
dočkat povýšení, má smysl požádat
o zvýšení platu. O to je dobré požádat
většinou v pátek, kdy má šéf dobrou
náladu. Pokud nemáte dobré zaměstná−
ní, je v tomto roce dobré hledat lepší,
protože rok 2020 je rokem prosperity,
peněz, obchodu.
V tomto roce je možné se spoléhat na
své přátele a osoby blízké a můžete s
nimi oslavovat radost ze života. Dobré

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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období na seznámení a hledání nových
možností.

TYGR

1902, 1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

(Pán Ovce, sluha Buvola,
s Opicí v opozici)
Tygr si s Krysou moc
nerozumí, proto je
dobré se držet
zpět a neriskovat.
Je dobré se sou−
středit na to, co
máte a snažit se
to udržet. Vypa−
dá to, že budete
více pracovat za
méně peněz, ale
pokud budete zvýše−
nou aktivitu brát jako in−
vestici do budoucna, určitě
neproděláte. V tomto roce bude−
te muset patrně přistupovat na kompro−
misy, ale nemá smysl se tomu bránit,
jednou to zúročíte.

ZAJÍC

1903, 1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

(Pán Kohouta, sluha Draka, s Kohou−
tem v opozici)
Diplomatický Zajíc a okouzlující Krysa
vědí, jak se vzájemně potěšit a vytěžit
pro oba maximum. Rok 2020 je vhodná
doba na změnu bydliště, či investice do
nemovitostí. Krysa ale nebude ochotna
slevovat ze svých očekávání, proto bu−
de muset Zajíc přijímat v tomto roce
mnoho kompromisů. Ale i přesto to bu−
de dobrý rok na investice do obchodu,
naskytne se hodně příležitostí k postu−
pu. Díky neústupnosti Krysy je dobré si
udělat pořádek v administrativních zále−
žitostech, aby nedošlo k problémům.
Vyplatí se být nedůvěřivý a než podepí−
šete nějakou smlouvu, raději si jí třikrát
přečtěte.

DRAK

1904, 1016, 1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

(Pán Zajíce, sluha Kance, se Psem je
v opozici)
Pro Draka je rok Krysy jedním z nejlep−
ších roků, protože Krysa je drakův nej−
lepší přítel. Proto rok Krysy bude přiná−
šet nové příležitosti ve všech oblastech
života. Můžete potkat zajímavé přátele,
obchodní partnery, ale i partnery pro ži−
vot. Rok 2020 bude i přílivem nové tvůr−
čí síly a nové energie, což je důležité
zejména pro tvořivé jedince. Můžete být
povýšeni, pokud budete hledat, najdete,
co hledáte.

HAD

1905, 1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

(Pán Opice, sluha Ovce, s Kancem
v opozici)
Rok 2020 bude hektický,
přátelská Krysa vás za−
valí povinnostmi.
Proto bude třeba
vážit, co je a co
není důležité, ne−
ní dobré se ne−
chat někým či
něčím ovlivňo−
vat. Pokud si ne−
utřídíte myšlenky
a necháte se strh−
nout proudem udá−
lostí, nemusí se vše
vyvinout ve váš pro−
spěch. Proto je dobré žít
střídmě, nezadlužovat se, moh−
lo by se to vymknout vaší kontrole. Pro
rok 2020 by měla být určující skrom−
nost a řešit postupně a odpovědně
všechny problémy, které přicházejí. Po−
tom vše dopadne ve váš prospěch.

KŮŇ

1906, 1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

(Pán Kance, sluha Krysy, s Krysou
soupeří)
Kůň je „sluha“ Krysy, poroto očekávejte
potíže. Problémy mohou nastat v práv−
ních záležitostech, ale i oblastech ob−
chodu. Je lépe počítat se soupeřením
ve všech oblastech života. Proto je do−
bré se chovat disciplinovaně a opatrněji
než kdy jindy. Bylo by dobré držet na
uzdě své excentrické choutky. To se tý−
ká i vztahů, nejenom milostných. Po−
tom vše dopadne dobře.

OVCE

1907, 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

(Pán Hada, sluha Tygra, s Buvolem
v opozici)
Ovce si moc s Krysou nerozumí, ale
i tak to bude dobrý rok. Bude se dařit
jak v obchodě, tak v zaměstnání. Ovce
je v zásadě dobrý obchodník, proto
když uděláte, co se může a má, je mož−
né splatit dluhy. Je možné stabilizovat
vztahy a urovnat nedorozumění v rodi−
ně. Klidný může být milostný život. Do−
bré mohou být i vztahy s přáteli.

OPICE

1908, 1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

(Pán Krysy, sluha Hada, s Tygrem
v opozici)
Opice je „pán Krysy“, proto bude těžit

z osobního roku Krysy i Opice. Je to rok
úspěchu, štěstí, vzestupu. Naskytne se
mnoho příležitostí, jen není dobré chtít
někoho přechytračit, co by mohlo být
odhaleno. V rodině by se mělo dařit,
stejně tak bude možné upevňovat přá−
telské vztahy.

KOHOUT

1909, 1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

(Pán Psa, sluha Zajíce, se Zajícem
soupeří)
Kohout si s Krysou nerozumí, proto
očekávejte potíže a platí, že je dobré
spíše udržet co máte, než se pouštět
do dobrodružství a rizika. Kohout je
většinou dobrý obchodník, ale v tomto
roce hrozí, že se dařit nemusí ani intui−
ci. Proto je dobré se vyvarovat nejis−
tým obchodním transakcím. V tomto
roce je dobré být hodně opatrný, jinak
hrozí, že budete muset sáhnout do
úspor. Může se stát, že náhle zjistíte,
že přátelé najednou zrovna na vás ne−
mají čas.

PES

1910, 1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

(Pán Buvola, sluha Kohouta, s Dra−
kem v opozici)
Po delší době bude rok 2020 pozitivní.
Bude možné využít svůj talent, můžete
být povýšeni, a kdo podniká, naskyt−
nou se úžasné možnosti, které by bylo
dobré využít. Jen není dobré brát pra−
covní záležitosti příliš vážně, mohlo by
vám to po čase připadat, že stále pra−
cujete a výsledný efekt neodpovídá va−
šemu úsilí. Takže, pomalu, ale jistě a
kupředu. Bude nutné najít rovnováhu
mezi prací a odpočinkem. Bude se da−
řit zdravotně a stejně jako předchozí
rok bude možné se těšit na narození
dítěte v rodině.

KANEC

1911, 1923, 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

(Pán Draka, sluha Koně, s Hadem
v opozici)
Po osobním roce, který vždy pro dané
znamení může být i trochu zátěžový,
nastane rok prosperity, úspěchů a no−
vých příležitostí. V pracovní oblasti se
bude dařit. Bude dobré využít nových
příležitostí, které se naskytnou, i když
se to třeba na první pohled nebude
zdát. Ale je dobré potlačovat chuť utrá−
cení a požitkářství, protože k tomu má
kanec tendence, zvláště když se daří.
Je dobré myslet na zadní kolečka.
Zvláště proto, že lidem ve zrození Kan−
ce se delší dobu nedařilo a mohou se
objevit nějaké dluhy z minula.
Všem přeji hodně štěstí a pohody.
Stanislav Brázda
Rozhled 12/2019

Problémy s chrápáním a nosními mandlemi řeší
na klinice LENTE metodami DISE a plazmou
Častou příčinou oddělených ložnic manželů je chrápá−
ní, za kterým se mnohdy skrývá syndrom spánkové
apnoe neboli dechové spánkové nedostatečnosti. V dů−
sledku nedostatku spánku je pacient často unavený,
má bolesti hlavy, vysoký krevní tlak. Vystavuje se tak
riziku mozkové mrtvice, infarktu nebo mikrospánku
za volantem. Nejmodernější léčbu spánkové apnoe
a chrápání poskytuje klinika LENTE.
LENTE je privátní ORL klinika, kte−
rá ve městech Plzeň a Praha nabízí
špičkovou péči pacientům s ne−
mocemi uší, nosu, krku a s poru−
chami dýchání ve spánku, mezi
které patří především chrápání
a spánková apnoe. Zdejší zařízení
poskytuje nejen klasickou ORL
péči, ale provádí také operace nej−
modernějšími způsoby – speciali−
zujeme se především na odstraně−
ní chrápání a odstranění mandlí.
Disponujeme nejmodernější tech−
nikou, jako jsou lasery, radiofrek−
vence a harmonický skalpel. Do
České republiky také přinesli no−
vou metodou operování plazmou−
koblací a mají s ní nejbohatší zku−
šenosti u nás.

Spánková apnoe
LENTE ORL klinika je centrem vý−
zkumu léčby spánkové apnoe
a chrápání. Chrápání a spánkové
apnoe mají mnoho podob a přede−
vším řadu různých příčin. Někdy
je dobré léčit noční dušení (apnoe)
ventilátorem, což bohužel 50% pa−
cientů netoleruje, jindy je třeba

vzniká. Spánkovou apnoe léčí podle potřeb pacienta CPAPem (dýchací
přístroj), MAD (ústní aparátek), plazmou, chirurgicky, poziční terapií nebo
dalšími metodami.
Před zařazením do programu chirurgické léčby podstoupí pacient vy−
šetření spánku přes nos ve své vlastní posteli nebo ve spánkové labora−
toři LENTE, kde se po celou noc zaznamenává přítomnost a závažnost
přestávek v dýchání ve spánku (spánková apnoe), mozková elektrická
aktivita (EEG), pohyby očí, aktivita svalů na obličeji a další parametry.
Po vyhodnocení výsledků lékaři poznají, jak moc je pacient ohrožen na
zdraví a po dohodě s ním zvolí nejideálnější způsob léčby.

Odstranění mandlí
Odstranění mandlí patří mezi další specializace kliniky
LENTE. Dříve tady používali laser, ten je dnes však zcela
překonán plazmou neboli koblací (COld− studené, aB−
LATION−snesení). Ta na rozdíl od laseru či elektrokoa−
gulace (používané při operování kyretou) nevyvíjí vyso−
kou teplotu a nepoškozuje tkáně kolem nosní
mandle. Operace krčních mandlí plazmou přináší ne−
srovnatelně menší bolesti a rizika než klasické metody.
„Významným pomocníkem šetrného a daleko méně
bolestivého operování za dokonalé kontroly krvácení
je tzv. koblace neboli operování plazmou. Používáme
Ve spánkové laboratoři se po celou noc zaznamenává
ji nejen ve spánkové chirurgii, při operacích nosních
přítomnost a závažnost přestávek v dýchání ve spánku.
a krčních mandlí. Koblační sonda totiž nejen dobře
sáhnout k chirurgii či jiným způso− staví krvácení, ale především umožní dokonale a beze zbytku odpařit
bům léčby. Zásadní pro správnou nosní mandli, a tak eliminovat možnost jejího opětovného nárůstu
volbu typu operace spánkové v pozdějším věku. Ještě výhodnější je užití této metody u operací krčních
apnoe je přesné zjištění příčiny, mandlí,“ vysvětluje specialista ORL MUDr. Václav Pavelec, Ph.D.
tedy místa uzávěru dýchacích cest.
Díky využití nejmodernějších technologií lze veškeré zákroky uskuteč−
Metoda se jmenuje DISE z anglic− nit ambulantně nebo v rámci jednodenní chirurgie, kdy doba hospitaliza−
kého Drug Induced Sleep Endo− ce po zákroku v narkóze nepřesáhne 24 hodin. (Například po plastické
scopy. Jde o příjemné vyšetření úpravě nosní přepážky odchází pacient hodinu po zákroku domů a po
(pacienti ho dokonce chtějí opako− týdnu se vrací do práce. V případě standardní léčby stejného problému
vat), při kterém na operačním sále trvá pobyt ve zdravotnickém zařízení až týden a poté následuje třítýdenní
za přítomnosti anesteziologa navo− rekonvalescence).
díme léky spánek. Při něm pacient
spí a chrápe. Za pomoci speciální−
• Spánkovou chirurgii
LENTE dále nabízí:
ho fibroskopu a kamery zmonitoru−
• Operace přepážky nosní bez
• Objednání na přesnou
jeme dýchací cesty ve spánku
bolestí
hodinu a bez čekání
a najdeme místo, kde problém

• Individuální přístup, osobní
mobil na lékaře, krátkou
dobu stonání
• Extrémně šetrný přístup
k dětem (ale i autistům,
postiženým či jinak
hendikepovaným)
• Plazmové operace nosních
a krčních mandlí

• Laserovou léčbu ucpaného
nosu a chronické rýmy
• Plastiky zevního nosu se za−
chování a zlepšením dýchání
nosem (septorinoplastika)
• Plastickou chirurgii
odstátých ušních boltců
• Endoskopické operace nos−
ních polypů a dutin nosních

Plzeň, 301 01 Boettingerova 26
Praha 5, 152 00 Werichova 1145/23

604 243 945
Email: info@lente.cz
www.lente.cz
Telefon:

Dr. Pavelec provádí operaci proti spánkové apnoe.
Rozhled 12/2019
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Plaketa hejtmana za odvážné občanské postoje
U příležitosti oslav 17. listopadu předal již potřetí hejtman Josef Bernard Čestné plakety
hejtmana Plzeňského kraje za odvážné občanské postoje dalším osmi osobnostem.
Karel Havelka, Silvestra a Jaroslav
Chnápkovi, Věra a Petr Náhlíkovi,
Karel Petráň a Richard Smola
15. listopadu v Měšťanské besedě
v Plzni převzali z rukou hejtmana
Josefa Bernarda pamětní list
a Čestnou plaketu hejtmana Plzeň−
ského kraje za odvážné občanské
postoje. Ocenění in memoriam do−
stal i Josef Hlavatý; to převzala
jeho neteř Jaroslava Silvarová
„Občanská společnost má mno−
ho podob. Její podstatou ale vždy
byli a budou angažovaní občané,
kteří chtějí přispět nejrůznějšími
formami k rozvoji společnosti.
V případech, kdy tito jedinci
vystupovali či vystupují proti
mocnému establishmentu,
prokazují obrovskou míru
odvahy, která zaslouží náš
velký vděk a ocenění,“ uve−
dl hejtman Josef Bernard.
„De mokracie je potřebná
ochrá n kyně v dodržování
ústavních pravidel. Před tři−
ceti lety jsem si nemyslel, že
se o svobodu budu ještě
někdy bát,“ řekl v úvodu
slavnostního předání plaket.
Slavnostní akce se konala
v Malém sále Měšťanské be−
sedy v Plzni. Životní cestu
oceněných připomněly na
akci, kterou moderovala Pet−
ra Procházková, video−
medailonky. O hudební vstu−
py se postaral zpěvák Michal Pro−
kop v doprovodu Jana Hrubého.

Karel Havelka
V období dospívání si zamiloval
bigbít. Poslouchal desky a zahra−
niční rádia. Toužil se podívat do
USA. S CKM vycestoval do Ja −
ponska a odtud si to namířil do Jer−
sey City, kde pracoval jako sheet
metal worker ve Westinghousu a za
všechny vydělané peníze kupoval
bluesové desky a chodil na koncer−
ty. V roce 1974 se vrátil zpět do
vlasti. Po podpisu Charty 77 a po−
kračujících aktivitách v under −
groundu byl neustále pronásledo−
ván ze strany StB a koncem roku
1980 donucen s celou rodinou
k emigraci do Vídně. Zde organizo−
val přednášky, hudební produkce
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a demonstrace za politické vězně
v ČSSR. V roce 1990 se vrátil do
Československa a založil gramofo−
novou firmu Globus International,
která vedle zejména tuzemského
undergroundu a alternativy vydáva−
la licencované tituly zahraničních
interpretů.

Silvestra a Jaroslav
Chnápkovi
Silvestra Chnápková se po nástupu
do svého prvního zaměstnání popr−
vé setkala s lidmi z undergroundu.
Začala s nimi jezdit na „barák“ v No−

vé Vísce u Chomutova, kde se po−
stupně utvořila komunita stejně
smýšlejících lidí včetně budou−
cího manžela Jaroslava „Šimako“
Chnápka, který tento dům spolu−
vlastnil.
Dům kvůli undergroundovým akti−
vitám, např. neoficiálním koncertům,
šíření dokumentů Charty 77, samiz−
datů, hudby, literatury a početných
návštěv známých osobností disentu
sledovala StB. Několikrát v něm pro−
běhly domovní prohlídky. V nemo−
vitosti byla ukryta tiskárna, na které
vznikal známý undergroundový ča−
sopis Vokno a kterou StB zoufale
hledala. Po seznámení se s textem
Charty 77 ji oba podepsali. Silva
a Šíma se snaží stále dotvářet
a chránit svobodu nejen svou, což je
jejich celoživotní sen.

Věra a Petr Náhlíkovi
V letech 1969–1970 byl Petr Náhlík
členem skautského oddílu, do roku
1978 členem tajného oddílu. Od roku
1979 působil v trampském hnutí
a šířil samizdat. Přes trampské akti−
vity a samizdat se dostala do kon−
fliktu s StB i Věra Náhlíková, rozená
Rudolfová. Od roku 1980 spolu opi−
sovali a šířili samizdatové časopisy
a sborníky písní písničkářů Hutky,
Merty, Kryla a dalších. V Plzni vydá−
vali samizdatový časopis Pajda,
skončili po dvou letech po zásahu
StB. Pronásledování ze strany StB je

dovedlo k užší spolupráci se signa−
táři Charty 77 a disidenty. První
„protistátní“ publikací, kterou vydali,
byl klíčový text Václava Havla Moc
bezmocných. Oba se zúčastnili de−
monstrace 17. 11. 1989 na Alber tově
a Národní třídě. Následně se podíleli
na vzniku Občanského fóra v Plzni.

Karel Petráň
Celý život prožil ve Svojšíně. Od dět−
ství byl veden k náboženské výcho−
vě. Věnoval se skautingu, zprvu le−
gálně a poté ilegálně. Díky své vý−
chově formoval své názory, které
nekorespondovaly s politikou teh−
dejší státní moci a jejího zřízení. Po−
máhal rozšiřovat zakázanou lite−
raturu, zvláště informace o chartě
a další tiskoviny. Postupně se zapo−
joval do různých nezávislých aktivit

a společenství. Účastnil se proti−
režimních demonstrací v Praze
a Plzni. Byl zakladatelem buňky Hnutí
za občanskou svobodu ve Svojšíně.
V lednu 1989 podepsal Chartu 77
a následně aktivně sháněl podpisy
pod petici Několik vět, což neuniklo
pozornosti Státní bezpečnosti. Po ro−
ce 1989 založil místní Občanské Fó−
rum a své další porevoluční kroky
směřoval k zakládání Křesťansko−
demokratické strany na Plzeňsku.

Richard Smola
Richard Smola vstoupil v roce 1946
do Junáka. Ten byl o 2 roky později
zrušen, tak se spolu s ostat−
ními skauty scházel doma
při svíčce u „táborového
ohně“, kde je starší kamarádi
vedli k čestnosti, k lásce
k vlasti a vážení si jeden
druhého. Jeho rodina byla
v rámci akce „B“ – likvidace
buržoazie označena za stát−
ně nespolehlivou a vystěho−
vána z Plzně do náhradního
bytu – původně prasečáku
v Božanově u Broumova,
pak Ptenína u Merklína.
V porevolučním období dva
roky prováděl rehabilitační
řízení pro Svaz PTP. Je zakla−
datelem spolku PTP – Plzeň
– Západní Čechy a držitelem
řady ocenění.

Josef Hlavatý
Po vstupu okupantských vojsk na
území Československa, v srpnu
1968 se Josef Hlavatý aktivně zú−
častňoval demonstrací u plzeň−
ského rozhlasu a dalších proti−
okupantských aktivit, např. záměny
názvů ulic. Okupaci nesl velmi
těžce. Svůj život se rozhodl ukončit
demonstrativním sebeupálením
20. ledna 1969, symbolicky v den
pohřbu Jana Palacha, přímo na mís−
tě odstraněné Masarykovy sochy na
Masarykově náměstí v Plzni.
Důvod svého činu potvrdil před
smrtí ošetřujícímu lékaři, což lékař
také vypověděl do protokolu tehdej−
ší Veřejné bezpečnosti. Josef Hlava−
tý zemřel na následky svých zranění
25. ledna 1969.
Rozhled 12/2019
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KLATOVY
Kino Šumava
5.12. v 17 h – SÓLO – Francie / Argentina /
ČR, dokument
5.12. ve 20 h – ŠPINDL 2 – ČR, komedie
6.12. v 17 h – LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 –
USA, dabing, pohádka
6.12. ve 20 h – JUMANJI: DALŠÍ LEVEL –
USA, dabing, dobrodružný
7.12. v 17 h – JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
(3D) – USA, dabing,
7.12. ve 20 h – ŠPINDL 2 – ČR, komedie
8.12. v 17 h – LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 –
USA, dabing,
8.12. ve 20 h – TENKRÁT V HOLLYWOODU
– USA, od 15 let,
9.12. v 17 h – SLITOVÁNÍ – Francie, krimi
9.12. ve 20 h – ŠPINDL 2 – ČR
10.12. v 17.00 – ŽENSKÁ NA VRCHOLU –
ČR, komedie
10.12. ve 20 h – BÍLÁ JAKO PADLÝ SNÍH –
Francie, komedie/drama/krimi
11.12. v 17 h – PRVNÍ ZRÁDCE – Itálie, od
15 let, mafiánské drama
11.12. ve 20 h – REBELKY – Francie, ko−
medie.
12.12. v 19 h – DAN PŘIBÁŇ A JEHO TRA−
BANTI: VELKÁ CESTA DOMŮ – diashow
13.12. v 17 h – VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ –
Dánsko, dabing, fantasy
13.12. ve 20 h – ČERNÉ VÁNOCE – USA,
od 15 let, horor
14.12. v 17 h – LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 –
USA, dabing
14.12. ve 20 h – POSLEDNÍ ARISTOKRAT−
KA – ČR, komedie
15.12. v 17 h – ANDĚL PÁNĚ 2 – ČR
15.12. ve 20 h – ŠPINDL 2 – ČR, komedie
16.12. v 17 h – JE MI FAJN S.R.O. – Fran−
cie, komedie
16.12. ve 20 h – ŽENSKÁ NA VRCHOLU –
ČR, komedie
17.12. v 17 h – JUMANJI: DALŠÍ LEVEL –
USA, dabing
17.12. ve 20 h – CURIOSA – Francie, od 15
let, erotický
18.12. v 17 h – Filmový klub: KOMUNIS−
MUS A SÍŤ – ČR, 335 minut, 120 Kč,
šestihodinová esej Karla Vachka
19.12. v 17 h – U ZLATÉ RUKAVICE – Ně−
mecko, od 15 let, horor o řádění sériového
vraha
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19.12. ve 20 h – STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA – USA
20.12. v 17 h – STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA – USA, dabing
20.12. ve 20 h – JIŽNÍ VÍTR – Srbsko, od
15 let, gangsterský thriller
21.12. v 17 h – SNĚŽNÁ MELA – Kanada,
dabing, animák
21.12. ve 20 h – STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA – USA, dabing
22.12. v 17 h – STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA (3D) – USA, dabing
22.12. ve 20 h – VLASTNÍCI – ČR, kome−
die
23.12. v 17 h – ČERNÉ VÁNOCE – USA, od
15 let, horor
23.12. ve 20 h – LAST CHRISTMAS –
USA, vánoční romantická komedie
27.12. v 17 h – ŠPIÓNI V PŘEVLEKU –
USA, dabing, komedie
27.12. ve 20 h – PORTRÉT DÍVKY V PLA−
MENECH – Francie, historické drama/ro−
mance
28.12. v 17 h – TROLLOVÉ A KOUZELNÝ
LES – Norsko, dabing, animovaná pohádka
28.12. ve 20 h – ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK –
ČR, komedie
29.12. v 17 h – LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 –
USA, dabing
29.12. ve 20 h – AMUNDSEN –
Norsko/ČR, životopisný dobrodružný film
30.12. v 17 h – STAR WARS: VZESTUP
SKYWALKERA – USA, dabing
30.12. ve 20 h – ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK –
ČR, komedie
Kontakt – 376 311 342
www.mksklatovy.cz/page/9812/kino−su−
mava

SDS Klatovy
6.12. v 19.30 h – VÁNOCE S VŮNÍ SENTI−
MENTU – vánoční koncert sk. Sentiment
9.12. v 19.30 h – J. SUCHÝ, J. MOLAVCO−
VÁ A ORCHESTR DIVADLA SEMAFOR
10.12. v 19.30 h – DIVADELNÍ KLUB: ROL−
NIČKY POHODA – DUBNIČKA – LAHODA
12.12. v 19.30 h – PLYNOVÉ LAMPY – de−
tektivní hra
15.12. v 19.30 h – SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
– tragikomedie
17.12. v 18 h – VÁNOČNÍ KONCERT JOSE−
FA VÁGNERA
22.12. v 19.30 h – J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ

27.12. v 19.30 h – SCREAMERS VÁS BAVÍ
– travesti show
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

MKS Klatovy
5.12. v 17 h – NEBESKÉ NÁMĚSTÍ
ANEB… − zábavný program pro děti i do−
spělé na náměstí Míru
8.12. od 9 do 16 h – ADVENTNÍ NEDĚLE –
trhy s kulturním programem, nám. Míru
15.12. od 9 do 21 h – POHÁDKOVÁ
ADVENTNÍ NEDĚLE A TRHY(9–16 h) –
nám. Míru
16.–23.12. – ADVENTNÍ TRHY S KULTUR−
NÍM PROGRAMEM – nám. Míru, program
na www.mksklatovy.cz
21.12. ve 14 a v 16 h – LOUTKOVÁ SCÉNA
KD: ĎÁBLOVY PILULKY – l. soubor Brou−
ček
31.12. ve 21 h – SILVESTR 2019 – KD Kla−
tovy
Kontakt – 376 370 922
www.mksklatovy.cz
www.facebook.com/mksklatovy

Galerie U Bílého
jednorožce
do 12.1.2020 – VÝSTAVA: KOSMOS
6.12. v 18 h – DIALOGY S HISTORIÍ SE ZA−
HRADNÍKEM O. FOUSEM
7.12. ve 14 h – PŘEDVÁNOČNÍ VÝTVAR−
NÁ DÍLNA – pro děti 5–12 let
13.12. v 17 h – PŘEDNÁŠKA J. MACHA−
LICKÉHO: KOSMOS
Kontakt – 376 312 049

Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše
Výstavy v hlavní budově muzea:
do 26. 1. 2020 – VELKÉ KOUZLO MALÉHO
ZRNKA – výstava věnovaná kávě
do 26. 1. 2020 – KDYŽ SE CINKALO KLÍ−
ČEMA – výstava k 30. výročí sametové re−
voluce
do 26. 1. 2020 – KOLEDY – výstava noto−
vých zápisů a hudebních nástrojů
do 26. 1. 2020 – VÁNOČNÍ POHLEDNICE –
výstava
do 26. 1. 2020 – HISTORICKÉ BETLÉMY
ZE SBÍRKOVÝCH FONDŮ MUZEA – výsta−
va betlémů

Doprovodné akce k výstavám:
14.12. v 10:00 a ve 14:00 h – přednáško−
vý sál a výstavní sál – DEN VĚNOVANÝ
KÁVĚ – s ochutnávkou a prohlídkou výsta−
vy VELKÉ KOUZLO MALÉHO ZRNKA
15.12. ve 14:00 h – výstavní sál – VELKÉ
KOUZLO MALÉHO ZRNKA – komentovaná
prohlídka se spoluautorem výstavy Janem
Jirákem
15.12. 13:00–17:00 h – přednáškový sál
– POSEZENÍ U KÁVY S KLATOVSKÝMI
KRAJKÁŘKAMI – ukázky paličkování čle−
nek Krajkářského klubu Klatovy
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

Městská knihovna Klatovy
5.12. v 18 h – KUBA – vypráví p. Nazarov,
refektář jezuitské koleje
7.12. v 16 h – MUSICA IMPERFECTA –
adventní koncert
13.12. v 18 h – MALÍŘ F. MICHL A SDRU−
ŽENÍ POŠUMAVSKÝCH VÝTVARNÝCH
UMĚLCŮ – spol. sál knihovny
Kontakt – www.knih−kt.cz

KLENOVÁ
Galerie Klenová
14.12. v 16 h – PURKRABSTVÍ: ROHÁČI
Z LOKTE – adventní koncert
Kontakt – www.gkk.cz

HORAŽĎOVICE
Kulturní dům
13. 12. v 19 h – MATURITNÍ PLES 4.AGD
14. 12. ve 20 h – HARLEJ + KOMUNÁL
28. 12. ve 20 h – KABÁT REVIVAL PLZEŇ
29. 12. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU:
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
9. 1. 2020 v 19 h – PETR ČTVRTNÍČEK +
JIŘÍ LÁBUS – HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE –
zábavná talkshow

MRÁKOV
KD Mrákov
25.12. ve 20.30 h – ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA –
rocková akce
Kontakt – www.kdmrakov.cz
Rozhled 12/2019
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁM spolupracovníky na
pozici wellness poradce,
vhodné i pro studenty a ma−
minky
na
MD,
tel:
737832914,
email:
kami.skriv@seznam.cz. RR
90765
HLEDÁME Kuchaře/Kuchařku
pro restauraci v saunovém
světě AQACUR v Bad Kötztin−
gu. Plat cca 2.000 EUR / mě−
síc. Žádosti v německém ja−
zyce zašlete na adresu: Stadt
Bad Kötzting, Zweckverband
Hallen−Freibad, z. H. Herrn
Lummer, Herrenstraße 5,
93444 Bad Kötzting (De−
utschland) nebo E−mail: karl−
heinz.lummer@bad−koetz−
ting.de
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CAFÉ CHARLOTTE V Železné
Rudě přijme brigádně aktivní
DŮCHODKYNĚ na MYTÍ NÁ−
DOBÍ a úklid společných pro−
stor. Nabízíme týden práce a
týden volna, ubytování zdar−
ma, celoroční provoz a vý−
borné platové ohodnocení.
Kontaktujte nás na telefonu
725835555. RR 90939
Do vyhlášené kavárny Café
Charlotte v Železné Rudě
přijmeme na hlavní pracovní
poměr BARISTKU (příprava
kávy a pohárů) a vyučenou
CUKRÁŘKU. Nabízíme stabil−
ní práci v podniku s dlouhole−
tou tradicí, celoroční práci na
horách, práci v mladém ko−
lektivu, nadstandartní plato−
vé ohodnocení a ubytování
zdarma. Práce je vhodná i
pro studenty v rámci víken−
dové brigády. Pro více infor−
mací nám zavolejte na tel.:
725835555. RR 90940

BEZPEČNOSTNÍ agentura na−
bízí pozici „Recepční„ v cen−
tru Plzně pouze v pracovní
dny. Klidné prostředí. Mož−
nost plánování směn. Vhodné
pro OZP. Po zapracování Ná−
borový Příspěvek. Nástupní
mzda od 90 Kč. Kontakt tel.
734 154 896. KŘI PM 190161
ZAVEDENÝ autoservis Autoss
Šteiner, Šlovice u Plzně přij−
me automechanika. Mob:
603560633.
E−mail:
Autoss@steiner−slovice.cz
HLEDÁM PRÁCI: Mytí nádobí,
úklid. Nebo brigádu na odpo−

ledne a na víkendy. Děkuji za
zavolání nebo jen SMS. Tel.:
776361102. PM 190141

dem. Exekuce či zástavy vyře−
šíme. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190053
KOUPÍM nebo pronajmu ma−
lý nebo menší byt v Klato−
vech s možnosti uzavřeného
parkování nebo garáže. Tel.:
602614480. RR 90932

VYMĚNÍM městský byt 1+kk
52 m2 v přízemí s balkonem v
KT, bezbariérový, vhodný pro
vozíčkáře. Za byt 1+1 – 1+kk
s výtahem kdekoliv v KT nebo
v Sušici. Tel.: 702448913. RR
90880

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1 s
lodžií v Klatovech. Podmínkou
je pouze vyšší patro, nikoli pří−
zemí. Byt může být v jakémkoli
stavu i rekonstrukci. Cena do
1,6 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190054

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 70 m2 v panelových i
cihlových domech v Klatovech
a Domažlicích. Máme připra−
veny investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transakce je
dokončena v řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu pře−

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
2+1/3+1 o min. výměře 50
m2 kdekoliv v Domažlicích. U
vyšších pater podmínkou vý−
tah. Cena do 1,5 mil. Peníze k
dispozici ihned. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800737309. PM 190055
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STARŠÍ manželé hledají pod−
nájem v rodinném domku.
Klatovy a okolí. Tel.:
605226889. RR 90871
PRONAJMU nebo prodám lu−
xusní bydlení v Klatovech na
Markytě. Pouze pro náročné.
Tel.: 602138525. RR 90887
PRONAJMU trubkové leše−
ní+podlážky cca 100m2 –
1500Kč/měsíc. I dlouhodo−
bě. Vratná kauce 5000Kč.
Klatovy. A zároveň koupím
podlážky a trubky. Tel:
720686209. RR 90916
HLEDÁM pronájem nebytové−
ho prostoru v Klatovech do
1.000 Kč, 1 menší místnost s
topením, tel.: 722660604. RR
90933
PRONAJMU slunný byt v
centru Sušice 200 m od ná−
městí, přízemí 1+1, 38 m2,
vybavený. Tel.: 604867469.
PM 190157
PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím
naší kanceláře tisíce zájemců
o pronájem. Úzce spolupra−
cujeme s velkými firmami,
pro jejichž zaměstnance hle−
dáme čisté byty k dlouhodo−
bému pronájmu. Zaručujeme
pouze solidní klientelu, jejíž
výběr můžete sami ovlivnit.
Právní servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřejmos−
tí. Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 190047
PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme byty
k pronájmu po celém Plzeň−
ském kraji. Nabídněte nám
svůj byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti a
právní servis po celý nájemní

vztah samozřejmostí. Provizi
máme zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309. PM 190048
PRONAJMU zrekonstruovaný
byt 3+1, zvýšené přízemí, 14
km od Klatov, s balkónem a
se zahradou, 95 m2, slunné
místnosti, klidné prostředí,
vhodné pro mladou rodinu i
pro seniory. Tel.: 604867469.
PM 190162

PRODÁM polohovací stůl z
(Ikea), jednoduchá montáž,
vhodný na sezení i na stání,
viz foto, ve velmi dobrém
stavu, šířka 125 cm, hloubka
70 cm, jednoduchá montáž,
cena 1.700 Kč, sleva možná,
Klatovy, tel.: 732833525.

KOMPLETNÍ zařízení kavár−
ny s cukrárnou a restaurace,
možno i jednotlivě. Tel.:
602614480. RR 90844
PRODÁM kardany za
traktor, velký výběr, krát−
ké, dlouhé, se spojkou, s
homokinetickým klou−
bem atd. Ceny od 1000
Kč. Tel.: 604589329. RR
90021

KATR pila, průměr 80cm,
strojní
posuv,
tel.:
603346609. RR 90885
PRODÁM PLASTOVÉ SU−
DY 220 litrů v krásném
stavu, jako nové, cena
za kus 299 Kč. Tel.
604589329. RR 90020

PRODÁM zařízení z nemovi−
tosti (retro), dále pračku
Whirlpool, novější skládací
gauč atd. Telefonujte od 9 do
18 h – 776760014. RR
90903
PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x 15
cm a předepnuté stropní pa−
nely 6 x 1 m, dále panely 220
x 60 x 12 cm, Plzeň a okolí.
Možnost naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211.
PM 190027

NÁBYTEK z pozůstalosti, kla−
sická ložnice a kuchyňský ná−
bytek, tel.: 376392525. RR
90911
SOUSTRUH tovární výroby
S32 + nástroje, cena doho−
dou, tel.: 606828757. RR
90946
LETOŠNÍ bio vlašské ořechy
neloupané. Cena 70 Kč /
1kg. Tel. 603498614
FUNKČNÍ zánovní laser tis−
kárnu s novou náplní HP La−
ser Jet M1120. Cena: 1.000
Kč. Bude ještě dlouho slou−
žit. Tel.: 603498614.

PRODÁM nový pánský ¾ zimní
kabát, s teplou vložkou, barva
khaki, dále koženou hnědou
bundu do pasu a vatovanou
zimní bundu modrá barva. Vše
na postavu 175/75. Vše pěk−
né. 5 km od PM. Cena doho−
dou. Tel.: 723614482. PM
190152
PRODÁM ocelovou nádrž z
vagonu 20 m3, vhodná na jím−
ku nebo na vodu. Tel.:
604867469 PM 190029
PRODÁM secesní jídelnu z r.
1913, vyřezávanou, světle
hnědá, pěkná. Cena dohodou.
Tel.: 607559208. PM 190160
PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6 m
x 2,5m x 3 m, po montáži
vhodné jako dílna, mobilní za−
hradní domek apod., Ejpovic−
PRODÁM zahradní trak−
tor ve velice pěném sta−
vu, hydropřevodovka,
Briggs−Stratton 17 Hp,
žací 102 cm. Cena
25.000
Kč.
Tel.
604589329.

PRODÁM dřevěné brikety
RUF. Vysoká výhřevnost. V
Plzeňském kraji doprava zdar−
ma. 1tuna =4500 Kč. tel.
604575136. PM 190147

kou buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč. jis−
tičů a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušovickou
buňku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000 Kč. Dále pro−
dám maringotku, obloženou
palubkami, zařízenou k okam−
žitému používání. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
604867469. PM 190026

PRODÁM NÁDRŽE na vo−
du – 1000 L, v ochran−
ném rámu na paletě s vý−
pustným
kohoutem,
krásné, čisté. Tel.:
604589329. RR 90022

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem a
druhý bez nakladače s rameny
do pluhu. Ve velmi pěkném
stavu, nový lak, cena doho−
dou. Tel.: 604867469 PM
190028

VOJENSKÉ muzeum se zamě−
řením na okupaci a osvoboze−
ní západních Čech pro dopl−
nění expozice vykoupí za veli−
ce slušné ceny: Vojenskou
techniku (i části), motocykly,
automobily. Dále chladné
zbraně – Kordíky, dýky, tesá−
ky, šavle, kordy, bajonety,
apod. Dále uniformy, letecké
bundy, maskované oblečení,
převlečníky, pláštěnky, celty,
stany, nebo dílce, čepice, kal−
hoty, saka, boty, holínky a
pod. Dále výstroj − helmy, da−
lekohledy, optiky, vysílačky,
vyznamenání, odznaky, opa−
sky, přezky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobníky,
ešusy, čutory, lopatky, torny,
telata, spacáky, apod. Zájem
máme o veškerou vojenskou
tématiku a vybavení do roku
1950. Velice děkujeme za na−
bídky i případné dary. Army
muzeum tel.: 731454110.
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sběra−
tel stále hledá a dobře zaplatí
za plechové cedule, plakáty,
staré pohlednice či určené
fotografie do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost, po
dohodě mohu přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR 90036

SBĚRATEL, ne překupník
koupí jakékoliv staré helmy –
vojenské, hasičské, policejní,
četnické, motocyklové, vy−
cházkové, nebo jen černé
plechy z hasičáren, dále čet−
nické buřinky, části, díly, od−
znaky, kokardy a podobně.
Velmi dobře zaplatím. Tel:
731454110.
KOUPÍM kuchyňský sporák na
tuhá paliva, plocha alespoň
50/80cm, tel.: 723513037.
RR 90914
KOUPÍM stohovací přeprav−
ky−bedýnky (na zeleninu, pe−
čivo, na maso), plastové, ko−
vové, použité. Klatovy. Tel:
720686209. RR 90917
KOUPÍM dílenský svěrák Kas−
per 150, šířka čelistí 15cm,
jen v dobrém stavu, cena do−
hodou, tel.: 721678557. RR
90919
KOUPÍM dřevorubecké stou−
pačky na stromy. Tel. číslo
607714361.
KOUPÍM jakoukoliv tahací har−
moniku – AKORDEON, CHRO−
MATIKU, HELIGONKU i v nále−
zovém
stavu.
Tel.:
728209526. PM 190088
OBRAZY kvalitní koupím,
platba hotově. Tel.:
777261349. PM 190130
KOUPÍM staré plechové šla−
pací autíčko i poškozené, ne−
kompletní.
Děkuji.
Tel.:
721127427. PM 190060
KOUPÍM FOTOAPARÁTY z ob−
dobí ČSSR (Flexaret, Mikro−
ma apod.), koupím též věci z
pozůstalosti – nábytek, obra−
zy, chromové lustry a lampič−
ky, šavle, bajonety, vzdu−
chovky, porcelán, sklo, ho−
dinky, odznaky, medaile a vy−
znamenání – civilní i vojen−
ské, pohledy, bižuterii, min−
ce, vánoční ozdoby. Tel.
603872698 PM 190122
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VZPO M ÍÍN
NÁME
Kdo v srdci žije,
neumírá…
Dne 6. listopadu
2019 uplynulo 21 let
od chvíle, kdy nás při
tragické
události
opustily naše dcery

Tak, jak z Tvých očí
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chy−
bět do konce života.
Dne 14. 12. 2019
uplyne druhý smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustil pan

Jen svíci hořící a hez−
kou kytici Ti na hrob
můžeme dát, chvíli
postát a s láskou na
Tebe vzpomínat.
11. 12. 2019 uplyne
3. smutný rok od úmr−
tí paní

Václav Vobrouček
z Nýrska.

Mgr. Alenky
Maškové roz. Šteflíkové z Měčína.
Stále vzpomínají syn Vašek, rodiče Anna
a Václav, bratr Václav s rodinou a rodiny
Purkartovy.

S láskou a velkou bolestí v srdci vzpomíná
manželka Jiřina, Ilona, Toník Laurinka a ka−
marádi z vojny.

Irenka Vladařová
a Pavlínka
Vladařová.
Stále vzpomínají matka
Eva Vladařová, sou−
rozenci a rodina Petra
Vladaře z Řakomi.

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 30. července
2019 uplynulo 8 let od
chvíle, kdy nás navždy
opustil náš tatínek, dě−
deček a sourozenec
pan

Petr Hošťálek
z Újezda u Plánice.
Dne 29. listopadu
2019 by se dožil 70 let
pan

Karel Průcha
z Klatov.
S láskou vzpomíná
manželka a synové.

A dne 17. listopadu
2019 uplynulo 10 let
od chvíle, kdy od nás
navždy odešla naše
dcera, maminka a
babička

Čas plyne a nevrací,
co vzal, ale v našich
srdcích a vzpomín−
kách zůstáváš dál.
Dne 9. prosince 2019
uplyne 15 let od úmrtí
pana

Roberta Robenka
z Horní Lhoty.
Stále vzpomíná dcera Jarka s manželem
Martinem, vnoučata Petr, Monika, Lucinka a
pravnoučata.

paní Jarmila
Hošťálková
z Újezda u Plánice.

Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění, a ni−
kdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změní.
29. listopadu 2019
uplynul 1. smutný rok
ode dne, kdy nás
opustil pan

S láskou vzpomínají maminka, dcery a syn
s rodinami a sourozenci s rodinami
Dne 23. října 2019
tomu bylo 25 let, co
nás navždy opustila
naše milovaná ma−
minka, babička paní

Jaroslava
Marešková ze Žďáru

a 16. prosince 2019
tomu bude 40 let od
úmrtí pana

Václava Marešky.
Stále vzpomínají dcery
a syn s rodinami.

Nezemřel, jen spí. A
má−li sen, je krásný.
Zdá se mu o těch, kte−
ré miloval a kteří milo−
vali jeho.
Dne 24. prosince
2019 by se dožil 86
let náš drahý tatínek,
dědeček, pradědeček
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Utichlo srdce, zůstal jen žal, kdo Tě měl
rád, vzpomíná dál.
8. 11. 2019 uplynulo
8 smutných let ode
dne, kdy nás opustil

Josef Raišl
z Dlažova.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Anna
a synové s rodinami.

pan Vojtěch Wölfl
z Nýrska.
Všem, kteří si vzpome−
nou s námi, děkuje druž−
ka Růžena s rodinou.

Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz,
maminko, navždy zůs−
tává v nás!
Dne 28. 11. 2019
uplynulo 8 let plných
bolesti a smutku, kdy
nás navždy opustila
naše drahá a milova−
ná maminka, babička, manželka a kama−
rádka, paní

pan Jan Petrmichl z Lub u Klatov.

Marie Schwarzová.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti
s rodinami.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s ná−
mi. Děkujeme, manžel a děti s rodinami.

Děkujeme za cestu,
kterou jste s námi šli,
za ruce, které nám to−
lik pomáhaly. Děkuje−
me za to, že jste byli,
za každý den, který
jste s námi žili.
30. listopadu 2019
uplynulo 12 let ode
dne, kdy nás opustil

pan Jan Zelený
z Kolince
a 13. prosince
2019 uplyne 24 let
od úmrtí paní

Emilie Zelené.
Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
Dcera Alena a
vnoučata Alena a
Josef s rodinami.
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Každá hvězda je člo−
věk, který byl natolik
milován, že byl zapsán
na měsíční oblohu,
aby mohl žít věčně.
Dne 7. 11. 2019 uply−
nul rok, co jsme se
s velkou bolestí mu−
seli rozloučit s milo−
vaným synem, brat−
rem, strýčkem, bratrancem a synovcem,

panem Miroslavem Chaloupkou
ze Svéradic.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše vzo−
mínat.
Dne 5. prosince 2019
vzpomeneme 11. vý−
ročí dne, kdy nás na−
vždy opustil pan

Ladislav Lenc
z Děpoltic.

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.
Dne 6. 12. 2019 by se
dožila 80 let paní

Alena Krupková
z Horažďovic.
S láskou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.

Stále vzpomínají manželka a dcery s rodina−
mi a ostatní příbuzní.
Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvilič−
ku postát a tiše vzpo−
mínat.

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Odešla na věky, zbyla
jen vzpomínka, byla ta
nejdražší, byla to ma−
minka.
12. prosince 2019 to−
mu bude rok, kdy
zemřela paní

Marie Hůlová
z Klatov.

Kdo Tě znal, ten vzpo−
mene, kdo Tě měl rád,
ten nikdy nezapomene.
Dne 7. prosince 2019
uplyne 1. rok od chví−
le, kdy nás navždy
opustil pan

Dne 9. 12. 2019 uply−
ne 2. rok od úmrtí pana

Karla Kohouta
z Pečetína.
Stále vzpmínají manželka, dcera Jaruš s ro−
dinou, snachy Miluš a Jaruš a vnoučata.

Karel Turner
z Klatov.
S láskou stále vzpomíná manželka a děti
s rodinami.
Dne 23. 11. 2019
uplynul první smutný
rok od úmrtí pana

Stále vzpomínají děti Marie, Jarda, Květa,
Anča, Heřman s rodinami, bratr Láďa
s manželkou Bělou a ostatní příbuzní. Děku−
jeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Václava Jandoše.
Kdo byl milován, žije
v našich srdcích dál.
Dne 29. 11. 2019 již
uplynulo 20 dlouhých
let od úmrtí pana

Očím jsi odešla,
v srdcích jsi zůstala.
Letos 17. 11. by se
dožila 100 let paní

Anna Strolená
z Velenov.

S láskou vzpomíná ro−
dina, kamarádi, štam−
gasti a hosté Restau−
race a penzionu Kla−
tovský dvůr.

Emanuela Duchka
z Klatov.
S láskou vzpomíná
manželka, synové a
vnoučata. Kteří jste ho znali, vzpomeňte
s námi.

Dne 6. prosince 2019
uplynulo 10 let ode
dne, kdy nás navždy
opustil pan

S láskou vzpomínají
děti s rodinami.

29. listopadu 2019
uplynulo pět smut−
ných let ode dne, kdy
od nás navždy odešel

pan Josef Maršálek
z Malechova.

František Roub
z Kvasetic.
S láskou a úctou vzpo−
mínají manželka a děti
s rodinami.

Dne 5. 12. 2019 uply−
ne 1. smutný rok od
chvíle, kdy nás opus−
tila paní

Věra Macounová.
Dne 15. listopadu
2019 by se dožila sta
let naše maminka, ba−
bička a prababička
paní

Vzpomínají dcera a
syn s rodinami.

S láskou stále vzpo−
míná manželka a děti
s rodinami.

Anna Hrubá
z Postřekova

Dne 26. 11. 2019
uplynulo 20 let, kdy
nás navždy opustil
pan

Dne 30. listopadu
2019 uplynulo 40 let
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil můj milo−
vaný manžel, tatínek,
dědeček a praděde−
ček, pan

a dne 15. prosince
2019 by se dožil sto−
jednoho roku náš tatí−
nek, dědeček a pra−
dědeček pan

Josef Pomahač
z Dešenic.

Jan Šlajs
z Klatov.

Bohumil Hrubý
z Postřekova.

Stále vzpomínají děti a
vnoučata.
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Stále vzpomíná manželka, dcery Jana
a Maruš s rodinami.

Vzpomínají synové, dcera, vnuk, vnučka,
pravnučky a ostatní příbuzní.
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Výzva
12. června byl před Penny v Klatovech napaden
pracovník ochranky. Nabízíme odměnu svědko−
vi události. Tel.: 721178531. RR 90908
STARÉ HRAČKY vyr. do r.
1980 – např. autíčka, buldoze−
ry, bagry, vesmírná vozidla,
vláčky, vše na klíček nebo bez,
na dálkové ovládání, dále starý
betlém, loutkové divadlo, sa−
mostatné loutky, hračky mů−
žou
být
poškozeny.
anet.a29@seznam.cz, tel.
603512322. PM 190018
NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1975 VÝKUP −
RENOVACE − (chromova−
ný, dýhovaný, selský),
lustry, lampy, obrazy,
hračky, hodinky, vyzna−
menání, odznaky, a jiné.
Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322 pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 190012
KOUPÍM staré bankovky, min−
ce, pošt. známky, vyznamená−
ní, odznaky aj. sběratelské
předměty, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky ná−
ramkové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez. Porcelá−
nové a kovové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy, hrač−
ky plechové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trumpetu aj.
staré věci do r. 1960. Vykou−
pím i celou sbírku nebo pozůs−
talost. Sběratel. Nabízím solid−
ní jednání. Mám zájem také o
staré veterány, cokoliv co se
hýbalo i značně poškozené,
koupím i díly. Tel: 608979838.
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Email: antikvs@seznam.cz.
PM 190020
Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI kou−
pím vše staré: Plechové re−
klamní cedule, sklo, porcelán,
veškeré staré hračky, figurální
porcelán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy, hodiny,
hodinky na ruku, pohledy, rá−
dia, mlýnek, hmoždíř, lampu
na petrolej, drobný nábytek,
chromový lustr, formy na pe−
čení, kamenné hrnce, smalto−
vané nádobí, vše ze staré do−
mácnosti co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr i jen
díly na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotřebujete.
Tel.: 737903420. PM 190011
KOUPÍM starou vzdu−
chovku. Po armádě a po−
hraniční stráži, maskova−
né oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání za
obranu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, odzna−
ky vzorných vojáků do r.
1960 – až 3000 Kč, pilot−
ní odznaky, odznaky vo−
jenských učilišť, těžítka ve
formě modelů děl, tanků,
letadel, letecké uniformy a
vše z pozůstalosti po pilo−
tech
apod.
Tel.:
721730982. PM 190003
KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 190032
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Poděkování
Rádi bychom poděkovali Nadačnímu fondu Tesco
za finanční podporu při realizaci našeho projektu.
Podařilo se nám tak uskutečnit příměstský tábor
pro děti s handicapem. Zároveň děkujeme všem,
kteří nám dali svůj hlas
v programu „Vy rozhodu−
jete, my pomáháme“.
Za realizační tým Hippo−
krates o.s. Jitka Pyšková

Poděkování
Děkujeme paní MUDr. Hanušové a MUDr. Motlí−
kové a sestřičkám z Advantis Medical „Ouřadové
a Zvardoňové“ za lidský a citlivý přístup při léče−
ní p. Karla Mundla.
Děkujeme všem, kteří se s ním přišli rozloučit na
jeho poslední cestě.
Rodina Mundlova
KOUPÍM betonové panely, vět−
ší množství, případně panelo−
vé silážní jámy i panelové ces−
ty. Tel.: 736139113 PM
190033
KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starou Babetu i ne−
pojízdnou, Škoda 120 M a
Škoda 130 M, Škoda 100,
nová zadní světla, aj. ná−
hradní díly, celé auto i vrak.
Též náhradní díly na ČZ
250 typ 513 motocros, Ja−
wa panelku nebo kývačku,
pionýr 05,20 i vrak. Návo−
dy na obsluhu, katalogy,
dobové prospekty. Tel.:
721730982. PM 190004

VYKLÍZÍTE GARÁŽ? Koupím
veškeré staré pojízdné, nepo−
jízdné veterány, motorky, Pio−
nýry, mopedy, moto kola, vra−
ky, torza i náhradní díly – blat−
níky, rám, motory, sedla, nádr−
že, plechařinu, tachometr, ří−
dítka, moto helmu, plechovky
od olejů a různé jiné moto vě−
ci.
Nabídněte.
Tel.:
605080878.PM 190009
KOUPÍM po Vašich babičkách
vše staré – zajímá mě smalto−
vané nádobí, formy na pečení,
kameninové hrnce, hodiny na
zeď, hodinky na ruku, dětské
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plechové a bakelitové hračky,
obrazy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé staré dí−
ly na motorky, mopedy, pioný−
ry. Prostě vše, co se Vám již
nehodí. Platím ihned – děkuji
za nabídky. Tel.: 605080878.
PM 190010

KOUPÍM les za nejvyšší mož−
nou cenu (smrk, borovice),
může být vytěžený i po kala−
mitě. Seriózní jednání, platba
hotově. Tel.: 731027795. RR
90082
KOUPÍM starší rodinný
dům s pozemkem i v hor−
ším stavu, okres Klatovy,
Sušice, Šumava. Cena
do 600.000 Kč, převod a
kupní smlouvu zajistím.
RK
nevolat.
Tel.:
603147781. RR 90794
PRODÁM rodinný dům se za−
hradou v centru Sušice. Ce−
na: 3.100.000 Kč. Info: +420
603 281 321, www.reala−la−
koma.cz. RR 90796
KOUPÍM stavební pozemek,
manipulační plochu, sklady,
budovy. Vel. pozemku cca
1500 až 2500 m2. Do 15km
od Sušice. Prosím nabídněte,
tel.: 608775005. RR 90804

PRODÁM penzion s vinárnou,
restaurací, bytem 1+4, za−
hradou a garáží v Nýrsku. Ce−
na k jednání 4.700.000 Kč.
Info: +420 603281321,
www.reala−lakoma.cz. RR
90797

52LETÝ předvede striptýz na
vánočním večírku nebo prove−
du nahatý předvánoční úklid.
Tel.: 606467062. PM 190159

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme
vaši chalupu či chatu v okrese
Klatovy a Domažlice. Podmín−
kou pouze vlastní pozemek a
zavedená elektřina. Peníze vy−
plácíme do tří dnů. Právní ser−
vis zajištěn. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190046

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 90048

ZDARMA věnuji výklopná ok−
na 140x90cm, cca 30ks. Tel.:
603346609. RR 90884
EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše potřeb−
né rychle vyřídíme. Vykoupí−
me starší stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469. PM
190031

JAWA, ČZ STADION a ji−
né. Koupím staré čes−
koslovenské motocykly
všech značek, v jakém−
koliv stavu i jednotlivé
díly. Platím ihned v hoto−
vosti. Slušné jednání. E−
mail: klsp@seznam.cz.
Tel.: 607946866. RR
90199
PRODÁM Fiat Panda 1. maji−
tel, r.v. 2009 obsah 1.2 benzin
najeto pouze 138tkm se ser−
visní knihou, servo, airbagy,
centrál , 2 klíče, imobiliser
proti krádeži, el okna, velmi
pěkný stav, nekuřák, ton okna,
nová stak a emise, cena:
59000,− telefon : 723439518
Klatovy. RR 90936

mecké stk, nové rozvody, do−
bré brzdy a dobrý stav, cen−
trál, křídlove zadní dveře,nová
stk a emise,cena: 107000,−
Klatovy Tel: 723439518. RR
90934
KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI i
bez STK nebo i bez SPZ – do−
kladů. Koupím jakékoliv moto
Babetu, Jawetu, Jawu CZ
apod. i nepojízdné. Děkuji.
Tel.: 605111671. PM 190110

PRODÁM offroad – Ford Ma−
verick 2.7 TDI – GLS – 2x klíč,
2x obutí, závěs na 3t, redukce,
přední náhon, ECO placeno,
TK 6/21, tel.: 606231922. RR
90923
PRODÁM Citroen Berlingo, r.
v. 12/2008, obsah 1.6 benzin,
66 kw, starý dobrý typ moto−
ru, 1 majitel, nekuřák, červená
barva, najeto 168tkm se ser−
visní knihou a protokoly z ně−

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skutr ČZ, moped
STADION i jiné značky,
kompletní i nekompletní,
torza, rámy, motory, blat−
níky, staré technické prů−
kazy a jinou technickou
dokumentaci aj. Přijedu
a zaplatím na místě. Na−
bídněte, určitě se domlu−
víme.
Telefon:
603237242, e−mail: fle−
met@seznam.cz.
RR90001
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PRODÁM Peugeot 207, 1.4 54
kw, benzin, r.v. 2007, provoz
2008, 5 dveří, abs, klima, el
okna, servo, velmi pěkný stav,
modrá barva, vozidlo má no−
vou stk a emise, nepoškoze−
no, cena: 79000,− KT, telefon:
723439518. RR 90935
PRODÁM Peugeot 206+ r.v.
2011 provoz 2012, obsah 1.4
benzin, 54 kw, najeto pouze
105 tkm + protokoly z ně−
mecké TUV, el okna, radio na
cd, zanovní brzdy, pneu...ne−
kuřák, velmi dobrý stav nepo−
škrábané...cena: 98000,−, Kla−
tovy telefon: 723439518. RR
90937
KOUPÍM Simson enduro,
electronic, Mz, Pionýr,
Jawu Kývačku, panelku,
350, Stadion, Cz 175
prase, i díly, cokoliv. Dá−
le Trabant, Wartburg,
Škoda 1000 mb, 100,
120, 130, Felicie, Octa−
vie. Děkuji za nabídky.
Tel. 777114919.
PRODÁM Vokswagen Touran
r.v. 2005, obsah 1.6 benzin,
85 kw, 189tkm, klima, el okna,
servo , centrál na do, 2 klíče,
1. majitel /ročník 1943/, dobrý
stav, dobré zimní pneu, nová
stk a emise, cena: 79000,−
Klatovy telefon 723/439518.
RR 90938
PRODÁM náhradní díly na AU−
DI A6, stříbrná metalíza, 2,4
benzín, manuální převodovka.
Tel.: 736139113 PM 190030

54/183/83 nekuřák hledá ka−
marádku na turistiku Sušicko,
Klatovsko, Šumava. Tel.:
702962961. RR 90795
HLEDÁTE štěstí a lásku? Se−
známíme Vás s mužem z Ba−
vorska. Info 720409101

WELLNESS poradenství− tva−
rování postavy, doplnění ener−
gie, jídelníček na míru, zněna
životního
stylu,
tel:
737832914,
email:
kami.skriv@seznam.cz. RR
90764

41LETÝ, vyšší sportovní po−
stavy hledá ženu do 50 let na
trvalý vztah a rodinný život.
Hledám lásku, věrnost a tole−
ranci. Ozveš se? Tel.:
606930164. RR 90912
SYMPATICKÝ, 48 let, 180 cm,
sport. postavy, hledá štíhlou
seriózní ženu na hezké chvíle.
Rád fin. přilepším. Zdraví, dis−
krétnost, fér jednání, podmín−
kou KT, DO, tel.: 728146223.
RR 90920
HLEDÁM přítelkyni do 70 let,
aby vlastnila řidičský průkaz.
Horažďovice a okolí. Tel.:
736256104. RR 90929
44 LET, štíhlý, zabezpečený,
hledá touto cestou štíhlou dív−
ku nebo ženu k diskrétním, in−
timním schůzkám. Rád finanč−
ně
vypomůžu.
Tel.:
607697923. RR 90930
46 – 179/79 kg hledá štíhlou
ženu, která má vyřešenou mi−
nulost a nechce být sama,
Dom.
+
okolí,
tel.:
721126117. RR 90931
VÁNOCE jsou jednou v roce,
to není fáma, když dva jsou
spolu – muž a dáma. Co bude
s náma? Plzeňák 60/70/73
bez závazků. Kamarádko z Plz−
ně a okolí, ozvi se. Tel.:
776107499 po 19. hod. PM
190154
OSAMĚLÝ MUŽ – abstinent,
nekuřák, aktivní turista hledá
osamělou ženu pro vážné se−
známení, nejdříve seznamova−
cí schůzky o víkendech, popří−
padě společné celé víkendy.
Později trvalý společný život.
Ne seznamování po telefonu.
Možno odkudkoliv. Nabízím lá−
sku, věrnost, oporu a v přípa−
dě dětí v péči pomoc s péčí o
ně a jejich výchovu. Očeká−
vám ochotu změny bydliště.
Odpovědí zasílejte na adresu
redakce pod č. inz. PM
190105

54/175 OVDOVĚLÝ nekuřák,
hledá rovnocenný vztah se
spolehlivou a pracující neku−
řačkou z Plzně a blízkého oko−
lí. Tel.: 702597392. Volat po
20. hod. PM 190157
52/180 HLEDÁ ženu, která má
ráda polohu 69. Tel.:
607467062. PM 190158

SYMPATICKÁ žena zralého vě−
ku hledá pohodového a upří−
mného muže (vdovce) kolem
70 let, který by jí nezklamal,
byl jí kamarádem a oporou.
Tel.: 723805967. RR 90882
PŘÍJEMNÁ blondýna, ID, pra−
cující, hledá muže finančně
zajištěného okolo 50 let, ne
obézního, na přátelství a více.
Tel.: 775270251. Pouze volat
okolo poledne – nikoli SMS.
RR 90893
ŽENA hledá přítele a kamaráda
kolem 60 l., který nemá rád
nudu. Pokud jste spolehlivý
nekuřák, skoro abstinent z
Klatovska, pište na tel.:
607494493. RR 90913

VDOVA důchodkyně hledá
starší kamarádku, pro kulturní
i turistické aktivity, z Plzně a
blízkého okolí. Také hledám
paní na občasné hlídání starší−
ho pejska menší rasy. Děkuji.
Odpovědi posílejte do redakce
pod č. inzerce PM 190148
JÁ 60 LET z Plzně, hledám ka−
marádku, která ráda cestuje,
jezdí na wellness, tančí, chodí
do divadla a poznává radosti
dříve
narozených.
Tel.:
603472076. PM 190153

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábková,
tel.: 608117789. RR 90044
POMŮŽEME vám s vaší ne−
movitostí! Byty Klatovy se
specializují na správu nemo−
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vitostí a pronájmy v Klato−
vech, hypoteční úvěry a pojiš−
tění ve spolupráci s Regio Po−
int s.r.o. Ing. Jitka Dundová,
+420 602 473 374, www.by−
tykt.cz,
bytyklatovy@se−
znam.cz, Nádražní 57, 339 01
Klatovy
ZEDNICKÁ PARTA prová−
dí rekonstrukce, strojní
omítání, obklady, dlažby,
jádra a veškeré zednické
práce, tel.: 723136228.
RR 90077
CHCETE POSTAVIT PLOT? Na−
bízíme kompletní realizaci
oplocení. Přijedeme – zaměří−
me – naceníme – zajistíme
materiál – postavíme. Poté si
můžete v klidu užívat bezpečí
vašeho domova. Volejte:
733710319, pište:
bez−
dek@plotana.cz, navštivte:
www.plotana.cz.
VÁNOČNÍ a novoroční
ekologické produkty a
novinky. Moderní cigare−
tové sběrače. Čistota
před vchody do úřadu,
obchodu, banky, restau−
race. Nonstop úklid bez
vaší práce. Obchod FAB
Centrum Dolina, Dukel−
ská 30, Domažlice. Tel.:
379725897. RR 90910
NABÍZÍM stříhání živých plotů,
prořezávání ovocných stro−
mů, sekání trávy a údržbu i
realizaci
zahrad.
Tel.:
606943086. RR 90062
PŘEVEDU záznamy z videoka−
zet na DVD nebo na flešku.
Levně. Tel. 777554484. KŘI
PM 190139
PROVÁDÍM veškeré zednické
práce – štukové, jádrové
omítky, lepidlo, perlinka, beto−
nování, rekonstrukce bytové−
ho jádra, malířské práce, bou−
rací práce, obklady, dlažby a
další práce dle domluvy. Pl−
zeňsko, Klatovsko, Sušicko a
okolí. Rozumné a přijatelné
ceny. Tel.: 721757399. RR
90652

BIOFARMA Skřivánek v Lomci
u Klatov nabízí boxové ustáje−
ní pro Vašeho koně. Tel.:
603164806. RR 90898
NABÍZÍME bagrování, výkopo−
vé práce, kopání bazénů, ulože−
ní bazénů, odvodňovací drená−
že okolo domů, případně země−
dělské drenáže, terénní a za−
hradní úpravy. Dále nabízím
ukládku zeminy i větší množství
cca 3000 tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při větším
množství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň, Klatovy. Přeštice. Tel.:
603383211, 604867469. PM
190034
TRÁPÍ Vás hrozící exekuce ne−
movitosti. Bojíte se, že přijdete
o majetek. Vše se dá řešit, ni−
kdy není pozdě. Naše právní
oddělení zdarma zanalyzuje Va−
ší situaci a najde optimální ře−
šení. Důležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190049
STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti. Svěřte
nám k prodeji svou nemovitost
a přesvědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu našich
obchodníků. Dnes zavoláte, zít−
ra jsme u vás a do měsíce má−
te prodáno. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 190050

BLESKOVÉ
HOTOVOSTNÍ
PŮJČKY do výplaty! Netřeba
účet! Vemte OP ČR, příjem,
mobil a přijďte: Pražská 41,
Plzeň, PO, ST, PÁ 10−16 h, t.:
605760958. KŘI PM 190156

PRODÁM ovečku a beránka
kamerunských ovcí nebo vy−
měním za obilí – pšenice a
oves, okr. Domažlice – Staň−
kovsko, tel.: 606231922. RR
90924
SHÁNÍM siamskou kočku
i starší zvyklou v bytě. Tel.:
603163061.
PRODÁM jatečné prase.
Možnost porážky. Tel.:
606509783. RR 90941
ZLATÝ retrívr – prodám – ště−
ňata s PP, PSI, oba rodiče vý−
borní, lovecky vedeni, nadějní
pro chov. Vhodný jako společ−
ník k dětem i starším lidem. Te−
tovaná, čipovaná, odčervená –
odběr v polovině ledna 2020.
Tel.: 723757486, 721208507.
RR 90925

HEZKÉ VÁNOCE a hodně váš−
ně i něhy už teď. Se smyslnou
blond na originál fotečce. Od
7 h. ráno, volej a přijeď. Tel.:
797829337. KŘI PM 190149

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhodných
půjček? Jako jediná realitní
kancelář v Plzeňském kraji Vám
vyplatíme až 80 % kupní ceny
vaší nemovitosti předem. Pení−
ze máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309.
PM 190051
KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou trans−
akcí krok za krokem. Nemovi−
tost prověříme technicky i
právně a navíc vyjednáme ma−
ximální SLEVU! A nezaplatíte
ani korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo vo−
lejte zdarma na 800888957.
PM 190052

NOVÉ milá, vstřícná tmavovl.
s pevnými ňadry 5–6 je tu pro
ukojení tvého chtíče. S mou
kamarádkou (ňadra č. 4). Mů−
žeš mít i úžasnou trojku.
Chceš? SMS nepiš, volej
774167851, Šarlota, 34 let.
KŘI PM 190150
PŘÍJEMNÁ baculka 55 let, pr−
sa č. 5, přírodní klín. Útulnost,
diskrétnost. Plzeň. Volat 7–22
hod na tel.: 773153057. KŘI
PM 190058
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