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Milí čtenáři,
náš Rozhled se
vám dostává do ru−
kou v období, které
je pro svět, založe−
ný na křesťanských
tradicích, tím nej−
krásnějším a nej−
vzácnějším. Uply−

nulou neděli 28. listopadu jsme zahájili
advent, období příchodu, v němž se při−
pravujeme na připomínku narození spa−
sitele. Narození toho, kdo tak hluboce
ovlivnil dějiny lidstva, jako nikdo před
ním a nikdo po něm. Období hlubokého
rozjímání, radostného očekávání pří−
chodu Ježíše, božího syna, který svojí
krví sňal viny všech lidí, i těch, kteří žijí
dnes, i ještě nenarozených a dává naší
duši naději na život věčný.   

Dnes již toto období takto chápe jen
málokdo. Většinou si advent spojujeme
s přípravou na Vánoce. Se spěchem při
vybírání těch nejkrásnějších dárků pod
stromeček, někdo si potrpí také na větší
úklid, výzdobu domu nebo bytu adven−
tními věnci, svícny, světelnými efekty,
ale i ze zámoří exportovanými Santy a
sobím spřežením. Pro všechny je to
však období krásné. Těšíme se na chví−
le rodinného štěstí u stromečku, jsme
vnímavější i ke svému okolí, snažíme se
více pomáhat i těm, kteří se nemají tak
dobře jako většina z nás. 
Také letos bude toto období nepříjem−
ně poznamenáno tím, co nás trápí již
druhý rok. Nemocí, pro kterou jsme
omezováni ve škole, v práci, volnoča−
sových aktivitách a mnoho z nás také
v možnosti využívat řadu služeb.
V horším případě jsme ji již zažili osob−
ně nebo ve svém blízkém okolí. Mnoho
rodin, ale hlavně lidí starších a žijících
osaměle, bude letos muset pravděpo−
dobně uskrovňovat svoje představy o
dárcích pro své nejbližší také z důvodů

energetické krize, která od podzimu za−
těžuje jejich domácí rozpočet. Milion
z nich uvěřil, že široká nabídka je po−
žehnáním pro zákazníky, kteří si tak
mohou vybrat z cenové nabídky pro ně
nejlepší. Nebo také chcete−li, že větší
konkurence na trhu vytváří lepší pod−
mínky tím, že drží ceny a obchodní
marže na nejnižší možné úrovni. Pád
Bohemia Energy je však poučil, že
všechno je jinak a za šanci vybírat si
dodavatele, alespoň na trhu s energie−
mi, teď ošklivě doplatí. Jsou domác−
nosti, které nyní ze záloh ve výši 3000
Kč musí platit DPI také až 16.000 Kč.
Ekonomové nás dokonce připravují na
to, že příští rok se zvýšení cen energií
promítne ještě více do tvorby cen.
To všechno jsou zprávy, které nás, mír−
ně řečeno, příliš pozitivně neovlivňují.
Nenechte si je však, obrazně řečeno,
přerůst přes hlavu. Vždy si člověk může
říci, mohlo by být hůř, a dokud nám nad
hlavou nelétají rakety s atomovými hla−
vicemi, je pořád naděje na zítřek. Z kaž−
dé situace, i z té zdánlivě nejsložitější,

jak víme, vede cesta. Co nezvládnete
sami, můžete zvládnout ve dvou nebo
ve větším kolektivu. Možná nás všech−
ny tyhle současné trable mají vést jen
k ještě hlubšímu zamyšlení nad význa−
mem Vánoc, vzájemné lidské pomoci,
soudržnosti rodiny, síly víry v něco, co
nás přesahuje a co dodává našemu ži−
votu, našemu každodennímu konání
smysl. 
Možná je dobré si v takových chvílích
také uvědomit, jakým zázrakem je naše
tělo, naše mysl, jak jsme dokonalí, jak
mimořádný a jedinečný je každý z nás.
Zapomeňte na strach a přejte si, aby
vše bylo zase dobré, a věřte, že vaše tě−
lo a mysl je dost silné na to, aby si po−
radilo s každou nemocí a starostí. Ra−
dujte se z každého dne, který máme to
štěstí tady prožít. To je pravý duch
 adventu, to je význam Vánoc.
Těším se, že se nad stránkami příští−
ho Rozhledu sejdeme opět již 15. pro−
since a zatím přeji příjemné prosinco−
vé čtení a vybírání těch nejkrásněj−
ších dárků. Karel Bárta, šéfredaktor.
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Největší horské středisko Plzeň −
ského kraje Ski&Bike Špičák inves −
tovalo do nastávající zimní sezony
2021/22 přes 3 miliony korun.
„Pořídili jsme novou techniku jako
čtyřkolku nebo malý bagr, který vy−
užíváme při stavbě tratí v bikeparku
nebo i pro úpravu sjezdovek. Záro −
veň jsme se soustředili hlavně na
potřebnou údržbu lanovky, vleků,
roleb a zasněžovací techniky. Po vý−
padku loňské zimy i přes částečné
kompenzace ze strany státu prostě
navíc finance nebyly,“ uvedl ředitel
Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.     

Ski&Bike Špičák musel stejně 
jako prakticky všechna další české
střediska zareagovat mimo inflaci
především na růst vstupních nákla−
dů (např. energií, mezd zaměst −
nanců). Cena skipasů tak meziročně
stoupla o 10 procent, přičemž ale
tento nárůst kompenzujeme o po −
lovinu těm, co si jej zakoupí online
v našem e−shopu. „Zdražení se pak
vůbec nedotkne těch, co si loni za−
koupili celoroční jízdenku na lanov−
ku/vleky a nechtěli vrátit peníze.
Těm jsme automaticky prodloužili
platnost na další celý rok včetně léta
2022. Odhadem jde o cca 800 lidí,“
říká Kasík.    

Celodenní skipas pro dospělého
v  hlavní sezoně nyní vyjde ve
Ski&Bike Špičák na 750 korun u ka−
sy/při nákupu online na 712 korun.
Dítě do 14 let − 530 Kč, mládež do
18 let − 655 Kč, děti do 6 let lyžují za
20 Kč. Rodinná jízdenka = 2 do−
spělý a neomezený počet vlastních
dětí stojí 1795 korun, zdražila jen
o 6 % (vše ceny u kasy/při nákupu

v e−shopu vše minus 5 %). Návštěv −
níci si také v  řádu několika deseti −
korun připlatí za lyžování v  rámci
tzv. TOP sezony od 25. 12. 2021
do 2. ledna 2022.  Špičák i tak na−
dále zůstává jedním z cenově nej−
přijatelnějších lyžařských areálů
v ČR, nabízející přepravu vícemíst−
nou lanovkou. 

Na online nákupu vydělají též ti,
kdo si pravidelně kupují celoroční
jízdné na vleky. Díky věrnostní −
mu programu spuštěnému pouze 
v  e−shopu postupně dosáhnou na
20procentní slevu z  aktuální ceny
jakékoliv sezónní jízdenky, což už
představuje tisícikorunové úspory.
Přes špičácký e−shop pak taky lze
kromě jízdenek nebo dárkových
poukazů rezervovat a nakoupit
např. i kurzy lyžařské školy nebo
věci z půjčovny.

Dílčího vylepšení se návštěvníci
dočkají v rámci nabídky občerstvení.
Na terase před kioskem mezi cha −
tami Hanička a Blaženka bude nově
vytápěný stan a venkovní patrová te−
rasa u Blaženky má nové stoly a žid−
le. Pod novým majitelem by měl být
také znovu otevřen někdejší hotel Bo−
hemia kousek od lanovky. 

Ski&Bike Špičák je jednou z hlav −
ních zastávek místního skibusu,
který provozuje město Železná Ru−
da a středisko je jedním z hlavních
donátorů jeho provozu. K dispozici
je už loni modernizovaná sportovní
hala. Podmínky ohledně dodržování
pravidel proti šíření pandemie a
prokázání bezin fekč nosti jsou uve−
deny v souhrnné infor maci o Želez−
norudsku. 

Ski&Bike Špičák investoval 
před zimou tři miliony korun
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Také v prosinci si můžete dopřát ve−
přové speciality z pravé české zabí−
jačky, kterou pro své zákazníky při−
pravuje řezník Pavel Havlíček v kla−
tovském řeznictví U Pavlíka pod kla−
tovskou nemocnicí, v bloku domů na
rohu křižovatky ulic Dukelská a Kol−
dinova.  
„O speciality ze zabíjačky je vždy
mimořádný zájem, ale protože výroba
je poměrně pracná a jsem v obchodě
sám, nemohu zákazníkům tyto zabí−

jačkové výrobky nabízet trvale, ale jen
krátce po výrobě. Protože se minulé
zabíjačky zákazníkům moc líbily, rád
jsem jim slíbil, že zabíjačkové hody
připravím i v prosinci. Prodej zahájím
ve středu 15. prosince a potrvá do vy−
prodání zabíjačky.“
Řezník Pavel Havlíček jitrnice, jeli−
ta, tlačenku světlou a tmavou, ale
i tradiční zabíjačkovou polévku „pr−
delačku“, dělá přesně tak, jak se
tyto vepřové speciality dělávaly za

našeho dětství na šumavských ve−
snicích. 
Starší pán ze Sušice, který byl v Klato−
vech u doktora a při naší návštěvě na−
kupoval v řeznictví U Pavlíka uzené a
špekáčky, nám řekl, že si domluví příští
prohlídku u doktora tak, aby si mohl od−
vést čerstvé jitrnice od Pav−
líka. „Měl jsem je i v listopa−
du a byly vynikající. Jako
domácí. Krásně se opékají
a cítíte v nich jen chuť ma−
sa. Nejsou přesolené a plné
rohlíků, jako ty ze super−
marketu.“
V nabízeném sortimentu
řeznictví je, kromě všech
běžných uzenin a vynikají−
cího uzeného, také celá řa−
da nových exkluzivních fer−
mentovaných klobás. Jsou
maďarského typu, včetně
pálivých, nepálivých, nebo jen s jem−
nou pálivostí a dokonce i bez papriky.
„Excelentním zástupcem klobásy bez
papriky je klobása Krušnohorská
s kousky česneku a troškou zeleného

pepře, kterou vyrábím podle tradiční
staré receptury mých předků. Klobásy
jsou všechny fermentované a uzené
studeným kouřem,“ seznamuje nás
pan Havlíček. „Oblíbeným výrobkem je
také Lovecký salám – přejetý, který vy−
rábím podle tradiční české normy.“

Klobásy můžete věnovat i jako netra−
diční vánoční dárek. Pan Havlíček je
prodává také v exkluzivním balení
v dřevěné krabici s lahví špičkového
 vína. Přijďte se sami přesvědčit.      (kr)
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AKČNÍ SLEVA!
VEPŘOVÁ KOTLETA bez kosti

CENA 118 Kč/kg

ŠPEKÁČKY jen z masa
SLEVA ze 169 Kč/kg na 129 Kč/kg

baleno po 2 kg

Cena špekáčků platí jen při zakoupení 
celého 2 kg balení.

Zabíjačkové hody U Pavlíka od 15. prosince
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Vážený pane,
jste velmi špatně informován o tom,
že pokud přestanete platit výživné na
vaše dvě nezletilé děti, že všechno Va−
ším popisovaným jednáním sám změ−
níte, opak je pravdou. Vaše děti ne−
mohou nést následky jednání své
matky, ale ani Vašeho jednání, proto

je zde Váš postup naprosto nesprávný
a dokonce nezákonný. Děti přece po−
třebují jíst, být oblečené, mít veškeré
potřeby – tedy alespoň ty nejnutnější,
které k životu potřebují. 
Vaše manželka má povinnost Vám
děti vydávat k rodičovskému styku a
to skutečně podle posledního roz−

hodnutí soudu.
Pokud Vám je
nevydává, tak
můžete zakročit
tím, že podáte
návrh k soudu na výkon rozhodnutí,
kterým bude povinnost Vaší bývalé
manželky dána. 
Vy máte ovšem také povinnost platit
dětem výživné a to bez ohledu na to,
zda Vám bývalá manželka brání v rodi−
čovském styku či nikoliv. Takže nemu−
síte čekat vůbec na to, jak bude man−
želka dále postupovat, ale okamžitě
byste měl zaplatit dlužné výživné na
obě vaše děti a současně tedy podat
návrh na výkon rozhodnutí.

Soudy na všechny tyto skutečnosti
velmi rychle reagují. Celou věc tak
můžete dát do pořádku velmi rychle
a spolehlivě. Ještě jednou apeluji na
to, abyste si splnil svoji povinnost

zaplatit dlužné výživné, která je v tuto
chvíli skutečně mnohem důležitější
nebo minimálně stejně důležitá než
jednání bývalé manželky. 
Pokud zaplatíte dlužné výživné, bude−
te mít také právo podat žalobu např.
o změnu výchovy a výživy a žádat Va−
še děti do vlastní péče. Bude však
o tom rozhodovat nestranný a nezávis−
lý soud, který zjistí, jestli je ve Vašich
možnostech děti řádně vychovávat.
Neváhejte tedy již ani chvíli a splňte si
svojí povinnost a tím dokážete v ko−
nečném důsledku docílit toho, že Vaše
bývalá manželka Vám vaše společné
děti bude vydávat řádně k rodičovské−
mu styku. 

PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokátka
JUDr. Judita Jakubčíková 

Přestal jsem platit výživné na své dvě nezletilé děti. Bývalá manželka
mi totiž nechce děti vydávat k rodičovskému styku a já jí nemohu do−
nutit, aby si plnila svoji povinnost podle rozsudku. Vždy, když dojde
k tomu, že bych se měl s dětmi stýkat, vyvolá bývalá manželka velké
hádky nejdříve do telefonu a později i při mé osobní návštěvě před je−
jím domkem. Rozhodl jsem se, že jí výživné pro naše dvě děti přestanu
platit a to do doby než se její přístup změní. Jednám správně?
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Zahrádka, chata se zahrádkou – Klatovy a okolí 700 000 Kč
Rekreační chata, voda podmínka, do 15ti km od Domažlic 800 000 Kč
Chalupa s vodou a elektřinou v Koloveč, Srbice, Blížejov 900 000 Kč
Rekreační chata u Hnačovského rybníka 800 000 Kč
Zděná či dřevěná chata – Babylon, Kout na Šumavě 900 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci Hartmanice, Sušice, Kašperské hory 1 200 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí Modrava, Srní, Prášily 1 500 000 Kč
Chalupa k trvalému bydlení Domažlicko 1 300 000 Kč
Rodinný dům Přeštice 2 200 000 Kč
Rodinný dům Horšovský Týn 2 000 000 Kč
RD v lepším stavu Stod, Chotěšov, Holýšov 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Domažlice a okolí 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Klatovy, Štěpánovice, Vrhaveč, Týnec 2 800 000 Kč

Garsoniera, původní stav – Klatovy 900 000 Kč
Byt 0+1, 1+kk, 1+1 i původní stav – Klatovy  1 000 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Domažlice 900 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Sušice 800 000 Kč
Byt 2+1 původní stav, Kdyně 900 000 Kč
Byt 2+1, původní stav, Nýrsko 1 300 000 Kč
Byt  2+1 s lodžií, Horšovský Týn 1 300 000 Kč
Byt 3+1, 4+1, zděné jádro, OV, Klatovy 1 900 000 Kč
Byt 3+1 Domažlice i okolí 2 300 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, původní stav Železná Ruda 2 200 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií Staňkov 1 800 000 Kč
Byt 4+1 panel, dobrý stav, Klatovy 2 200 000 Kč
Byt  3+1, 4+1 cihla, Domažlice 2 300 000 Kč

6.000 Kč/měsíc 12.000 Kč/měsíc

2.799 000 KčG 5.500 000 Kč
Rodinný dům 2+1 (904m2), Tyršova ul., Do−
břany
Nabízíme k prodeji rodinný dům na pozemku 904m2 v Do−
břanech, okr. Plzeň−jih. Dům má dispozici 2+. Dům je
podsklepen. IS: vlastní studna, elektřina 220/380V, septik,
topení: lokální tuhá paliva, plyn vyveden na domě, vodo−
vod a kanalizace v komunikaci u pozemku. Na pozemku
se dále nachází stodola, zděné kolny. Možno 
fi nancovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
středkujeme.
Doporučujeme vidět! & 734 319 302

450.000 Kč

1.399 000 Kč
RD/Chalupa (548m2), Strážovice, Pačejov, okr.Klatovy
Nabízíme k prodeji rodinný dům, chalupu s číslem popis−
ným a vlastním pozemkem o celkové velikosti 548m2 v obci
Strážovice, nedaleko obce Pačejov. V 1.NP domu se nachá−
zí dvě prostorné místnosti (dříve využíváno jako obchod),
sociální zázemí. V druhé polovině domu se nachází stodola/
garáž V 2.NP domu se nachází půdní prostory. Střešní kry−
tina – tašky. IS: el. 230/400V, voda z obecní studny (přive−
dena do domu) + obecní vodovod v komunikaci, topení –
lokální na tuhá paliva, kanalizace – výstavba v obci v plánu.
Lze financovat hypotéčním úvěrem, se kterým Vám rádi
zdarma pomůžeme. & 734 319 301

7.000 Kč/měsíc
1+1/B (45m2), Újezdec u Klatov, okr. Klatovy
Nabízíme k dlouhodobému pronájmu byt 1+1 s balkonem v
osobním vlastnictví o podlahové ploše 45 m2 v obci Újez −
dec, 6 km od Klatov. Byt se nachází v 1. patře cihlového do−
mu po kompletní rekonstrukci. Byt je částečně vybaven, po
domluvě lze nábytek vystěhovat. K bytu možno využívat za−
hrádku a sklep. Nad rámec nájmu se hradí zálohy na kom−
pletní služby ve výši 2.000 Kč/1 osoba, resp. 3.000,Kč/2oso −
 by. Součástí nájmu také internetové připojení. Velmi zajíma−
vá nabídka ke klidnému bydlení! & 734 319 301 

1.599 000 Kč
1+1/G (53m2), ul. Budovatelů, Poběžovic
Nabízíme k prodeji byt 1+1 s garáží o výměře 35m2

v Poběžovicích, ul. Budovatelů. Byt je v osobním
vlastnictví a nachází se ve zvýšeném přízemí panelo−
vého domu po revitalizaci a náleží mu garáž o vý −
měře 18m2 (pod bytem) a sklep. Byt je v původním
udržovaném stavu. Fond oprav činí 1.083,−Kč. Lze
financovat hypotečním úvěrem. 

Doporučujeme! & 734 319 302

G

C

GG

3+1 (95m2), ul. Ruská, Holýšov
Nabízíme k prodeji byt 3+1 v osobním vlastnictví v Ho−
lýšově, Ruská ul. o výměře 95m2. Byt se nachází ve zvý−
šeném přízemí cihlového domu. Byt je v původním udr−
žovaném stavu. K bytu náleží 2x sklep a půdní koje.
V okolí veškerá občanská vybavenost. Fond oprav 
800,−Kč. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení
v žádané lokalitě či jako investice. Možno financovat
hypo tečním úvěrem. 

Vřele doporučujeme! & 734 319 302 

GG

Újezdec u Klatov, okr. Klatovy 
Nabízíme k dlouhodobému pronájmu garsoniéru v osobním
vlastnictví o podlahové ploše 33,88 m2 v obci Újezdec,
6 km od Klatov. Byt se nachází v 1.patře domu po kompletní
rekonstrukci. Byt je vybaven, ale po domluvě lze nábytek
vystěhovat. Nad rámec nájmu hradí zálohy na kompletní
služby včetně internetu ve výši 2.000,−Kč − jedna osoba
a 3.000.−Kč − 2 osoby. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému
bydlení! Ukazatel energetické náročnosti: G − probíhá vypra−
cování PENB, údaj bude aktualizován. & 734 319 301

Zahrada (608m2), Úherce, okr. Plzeň – sever
Nabízíme k prodeji poslední tři pozemky o výměře 2x
609m2 a 1x 608m2 na okraji obce Úherce. Dle budoucího
územního plánu (byla podána změna ÚP) pozemek zahrnut
v ploše rekreace, lze tedy užívat jako zahradu, avšak bez
možnosti výstavby domu či chaty s pevnými základy. IS:
elektřina v blízkosti pozemku – individuální antoníčeky
u jednotlivých pozemkům, budou na budoucích vlastní−
cích. Obecní vodovod a kanalizace vzdálena cca 80 m od
pozemků. & 734 319 301

2+kk/L (70m2), ul. Čechova, Klatovy
Nabízíme k pronájmu byt 2+kk o podlahové ploše 65,4m2

v novostavbě z roku 2016. Byt se nachází ve druhém patře
bytového domu a přísluší k němu lodžie o velikosti 5m2. Byt
je vybaven kuchyňskou linkou se spotřebiči – varná deska,
trouba, chladnička a dále je v bytě pračka, gauč, stůl, televiz−
ní stěna, manželská postel a skříň. V pokojích se nachází plo−
voucí podlahy. V koupelně, WC a předsíni je dlažba. Balkon
a okno z obývacího pokoje na západní stranu. Topení ústřed−
ní dálkové. Odběr elektrické energie převeden na nájemce
a pla cen přímo dodavateli této energie. Nad rámec nájmu se
platí zálohy na služby ve výši 2.000,−Kč. & 734 319 301 



Možná patříte k šťastlivcům, kteří
už mají vánoční dárek pro své nej−
bližší nakoupený. Pokud jste využili
pozvání na Adventní trhy českého
skla v Pavilonu skla v Klatovech,
které se konaly v sobotu a v neděli
27. a 28. listopadu, mohli jste si
nakoupit dárky, které nejsou běžně
dostupné v obchodní síti. 
Přes deset firem a uměleckých ře−
meslníků zde nabízelo svoji neoby−
čejnou produkci. K vidění byly barev−
né hutně tvarované vázy, broušené a
jinak zdobené nápojové sklo, ryté

půllitry, drobné skleněné dekorace,
vánoční ozdoby a samozřejmě ne−
chyběly ani šperky. 
Skláři a brusiči z Annína nabízeli
broušené nápojové sklo, sklárna Li−
běnka z Hrádku u Sušice vázy i drob−
nější hutní produkci. Zdeněk Kunc
z Radvance u Nového Boru přivezl
hutní a broušené sklo. Šumavští bru−
siči Jiří Jirman z Kašperských Hor a
Jaroslav Zedník z Vimperka předsta−
vili samozřejmě broušené sklo. 
Zejména ženy obdivovaly šperky od
Jany Wudy z Nezdic, Evy Hof−Kroco−

vé z Plzně či Natálie Vítovcové z Kla−
tov. Klatovy reprezentoval i brusič a
rytec Gabriel Hájek. Velká prodejnost
potvrdila i trvající zájem o tradiční
české vánoční skleněné
ozdoby. Někteří pro−
dejci zde byli oba
dva dny, jiní jen
jeden z nich, ale
po celý víkend
byla rozhodně
nabídka velmi
pestrá. 
N e v š e d n í m
dárkem může být
i samotná návštěva
stálé expozice Pavilo−
nu skla a výběr z nabídky
 PASKového obchůdku. Zde najdete
například skleněné karafiáty nebo
modré vázy inspirované lötzovský−
mi secesními dekory, které jinde ne−
koupíte. 

Vzhledem ke covidové situaci došlo
ke změně otevírací doby PASKu. Od
pondělí 29. 11. 2021 do neděle 28.
2. 2022 zkracujeme otevírací dobu

od pondělí do čtvrtka, a to
od 13.00 do 16.30 ho−

din. V pátek a o ví−
kendech zacho−

váváme běžnou
otevírací dobu
od 11.00 do
16.30 hodin.
Věříme, že toto

opatření přijme−
te s pochopením.

Pokud byste chtěli
navštívit pavilon někte−

rý všední den i dopoledne,
stačí zavolat na naši recepci a do−
hodnout se na konkrétním termínu.
Zavřeno: 23.–25. prosince, 1. ledna. 

www.pask−klatovy.cz 
Jitka Lněničková, kurátorka
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Adventní trh českého skla v Pavilonu skla Klatovy

Skleněné vánoční dárky od českých výrobců
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VELKÝ PŘEDVÁNOČNÍ
VÝPRODEJ
Na samotný závěr roku, za

současné situace, kdy neustá−

le rostou ceny mnoha surovin

i výrobků, zdražuje se energie

i doprava a reálně hrozí, že li−

dé, kteří dlouhá léta spořili,

mohou vlivem inflace přijít o

své úspory, jsme pro vás při−

pravili velký předvánoční vý−

prodej. Bude se týkat nadlimit−

ních zásob, malometrážních

zbytků a zboží z kolekce roku

2021. Cílem tohoto velkého

předvánočního výprodeje je

uvolnění skladů a skladových

pozic pro nové zboží. Tyto sle−

vy budou opravdu velké a bu−

dou dosahovat výše v rozmezí

20–70% z původní ceny.

Slevy se týkají hlavně sortimen−

tu obkladů, dlažeb, sanitárního

zařízení a nově i dveří. Ke každé−

mu nákupu je pro vás připraven

i malý dárek, který jistě potěší.

Věříme, že využijete této skvělé

nabídky a najdete si to „vaše

zboží“. Sobě i svým nejbližším

uděláte takovým vánočním dár−

kem radost a proměníte svoje

uspořené peníze za trvalou hod−

notu. Máte jedinečnou šanci vy−

užít této naší prosincové nabíd−

ky, která se určitě v dohledné

době nebude opakovat.        (kr)

Dárky a přání od Koupelny Šota

Firma Koupelny Šota s.r.o. přijme pro svoji provo−
zovnu v Klatovech do stálého pracovního poměru

ODBORNÉHO PRODEJCE
Požadavky: komunikativnost, znalost práce na PC

odbornost a praxe vítána, pracovitost

Informace na tel.: 724 665 626. životopis 
na adresu: heindl@koupelnysota.cz

Současná doba a celý rok 2021 nebyl pro nás všechny nijak jednoduchý. Střídala se různá omezení a
uzávěry, které s nástupem podzimu a zimy budou zřejmě dál pokračovat. Mnoho z nás nemohlo a ne−
může dělat to, co bychom chtěli, nebo nač máme schopnosti. Protože blížící se Vánoce a konec roku je
také obdobím bilancování, chtěli bychom především alespoň touto formou poděkovat všem, kteří nám
ve firmě Koupelny Šota v loňském roce dělali radost.



w Je možné opravdu vytopit dům,
pokud nyní máme kotel na pevná
paliva nebo kotel plynový?

Tepelné čerpadlo je nový způsob
vytápění, které vám samozřejmě
dům vytopí. Vlastní montáž je pro−
vedena během jednoho dne. Vše se
připraví, nainstaluje a poté se připojí
vlastní tepelné čerpadlo. Vlastní při−
pojení k otopnému systému netrvá
dlouho a ani vlastně nepoznáte, že
se nějakou chvíli netopilo.
V praxi se stává, že potře−
bujete odstranit kotel na
pevná paliva, neboť budete
žádat o dotace. Odstranění
je možné provést před
vlastní montáží, nebo prozatím kotel
do vyřízení nezbytných náležitostí
ponechat a odstranit ho následně. 
wJsou rozdíly ve vytápění domu
klasickým způsobem a tepelným
čerpadlem?

Největším rozdílem je to, že po 
instalaci tepelného čerpadla máte
teplo v domě po celý den. Povrcho −
vá teplota stěn domu neklesá, jako
je tomu při přerušovaném vytápění.
Nevznikají plísně způsobené stu −
 dený mi rohy stěn. Navíc teplota

v místnostech, na kterou jste byli
zvyklí, se vám bude zdát vyšší, ne−
boť odpadne vliv chladnějších stěn.
Topná voda, která jde do otopného
systému, může být méně horká

a topení bude více účinné. U posled−
ní věty bych se chtěl více zastavit,
neboť je snad úplně nejdůležitější.
Důležitější než to, jakou značku si
nakonec vyberete.

Princip tepelného čerpadla  spo−
čívá  v tom, že v místě, odkud ener−
gii čerpáme, máme zařízení, kde se
pracovní látka (chladivo) vypařuje.
Tím se odebírá energie. U tepelných
čerpadel vzduch− voda je to odebírá−

ní energie z nasávaného vzduchu.
Získaná energie se předává konden−
zací par chladiva. Kondenzaci zabez−
pečuje topná voda, která páry chladi−
va ochlazuje. Aby kondenzace pro−
běhla, potřebujeme k tomu „konden−
zační tlak“. Proto je v každém tepel−
ném čerpadle kompresor. Se zvyšují−
cí se teplotou topné vody, která

protéká otopným systé−
mem a výměníkem, se zvy−
šuje potřebný tlak ke kon−
denzaci a tím i spotřeba
elektřiny pro pohon kom−
presoru.
w Co z toho vyplývá? 
Regulaci otopného systé−
mu je potřeba provádět 

teplotou topné vody a ne přivíráním
či zavíráním ventilů nebo celých větví
otopného systému. Správný provoz
tepelného čerpadla bude pro vás uži−
vatelsky jednoduchý, neboť se o pro−
voz nebudete starat. Vámi nastave−
nou teplo tu v domě zabezpečí tepel−
né čerpadlo bez dalších externích
a finančně nákladných regulací.

Budete−li mít zájem, můžeme váš
stávající otopný systém posoudit
a doporučit vám model tepelného

čerpadla, který by byl pro vaše tepel−
né ztráty domu a druh otopného sys−
tému nejoptimálnější. Tato služba pro
vás je bezplatná a nezávazná.

Aktuální informace – ke dni 
15.10. 2021.

Žádosti o dotace na tepelná 
čerpadla je možno opět podávat.

Zajistíme vám jejich podání!

Navštivte naše stránky 
www.teplotechnika.cz,

případně volejte 
s odbornými dotazy na
777 939 270.

Ing. Jiří Tichota

Specializace na dodávku, montáž 
a servis tepelných čerpadel

TEPELNÉ  ČERPADLO nahradí stávající kotel
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Přemýšlíte, jaký hodnotný dárek
dát svému dítěti, příteli, přítelky−
ni, či rodiči pod vánoční strome−
ček? Máme pro vás nová kola a
elektrokola. Přišla sice trošku
déle, ale Vánoce ještě stihnete.
Novým kolem dáte svému blíz−
kému náplň volného času, zajis−
títe mu zvýšení plicní kapa−
city, možnost zhubnout
a radost z objevování
nových cyklotoulek. 
Nové kolo k Váno−
cům či na novou se−
zonu nebude opět
jednoduché vybrat a
koupit díky zvýšené
celosvětové poptávce a
nedostatku náhradních dí−

lů. Doporučujeme tedy včas vybrat
či objednat nové kolo, nebo ná−
hradní díly a příslušenství. Pokud
si netroufáte sami vybrat konkrétní

model kola, nabízíme vám také vy−
stavení dárkových poukazů pod
stromeček. 

V naší nabídce máme i nějaká

starší, ale pěkná kola od zákazní−

ků, jejichž děti jim již odrostly. Ne−

zapomeňte také na včasný servis

kol před jarní sezónou. Určitě vy−

užijte volnějších kapacit

v zimním období a

kratších dodacích

lhůt na seřízení jíz−

dních kol i elektro−

kol. Než se nadě−

jeme, oschnou

cesty a vyrazit na

první kilometry bu−

de možné i v předjaří.

Jízdní kola Velovis Švi−

hov vám zajistí kompletní odbor−

nou prohlídku a servis kola či

elektrokola před novou sezónou,

aby vaše jízda byla vždy bezpečná

a pohodlná. Přijďte se podívat a

vybrat kvalitní kolo, které vás dove−

ze vždy do cíle.

Jako každý rok pořádá sportovní

klub cyklistiky Velovis Švihov svá−

teční cyklojízdu po okolí. 

Po Vánocích vás rádi uvítáme na

našich svátečních cyklojízdách po

okolí Švihova. Na Štěpána 26. 12.

to bude delší trasa s pravděpo−

dobným cílem na rozhledně Mar−

kéta nad Dlažovem a na Silvestra

31. 12. od 10 hodin je tradiční cí−

lem vrchol Bělče a netradiční cesta

na závodní okruh pod Tuhoštěm a

poté výjezd na vrstevnici, okolo

rybníku v Mezihoří, kde se natáče−

la scéna z Popelky a pád kočáru

do vody. Vzhůru na vrchol Bělče :−)
www.velovisbike.cz

Dárek, který zaručeně potěší

Nové kolo od Velovis Švihov
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Obhájíme příští rok
své priority v  Evrop −
ské unii?
Obecně prospěšná
společnost Úhlava
ve spolupráci s Ro−
tary clubem Klatovy
a Městskou knihov−
nou Klatovy pořádá
v Klatovech již řadu
let cyklus besed se
zajímavými lidmi
nazvaný „Dobrý, až
velmi dobrý večer“.
Na besedu může
přijít kdokoliv, kdo
má chuť a čas strá−
vit příjemný večer a
třeba se i něco do−
zvědět.
Prosincová beseda
„Co nám může při−
nést předsednictví v Radě EU“ se ko−
ná v pátek 10. prosince od 18.00 hod.
v  přednáškovém sále Vzdělávacího
centra Úhlava, o. p. s., (bývalý domini−

kánský klášter na adre−
se Plánická 174). Hos−
tem je tentokrát  Tomáš
Zdechovský, europos−
lanec za KDU−ČSL
(www.zdechovsky.eu). 
Českou republiku už
v druhé polovině příští−
ho roku čeká v Evropské
unii předsednictví. Jsme
na něj připraveni? Co
všechno jím můžeme
získat? A zvládneme
jej? Tomáš Zdechovský
je poslancem Evropské−
ho parlamentu už druhé
volební období a z první
ruky tak zná fungování
Evropské unie. Stejně
tak zná i věci, které
v Unii nefungují. Od led−
na 2022 předsedá Radě

EU Francie, druhou polovinu roku ČR.
Právě těchto šest měsíců může rozhod−
nout o tom, jaké postavení si Česká re−
publika vyjedná, zda nás budou ostatní

považovat za rovnocenného partnera,
jak silným nebo slabým hráčem se sta−
neme. 
Pokud vás zajímá toto téma, nebo
chcete využít možnosti zeptat se na co−
koliv jiného, co se týká Evropské unie a
našeho členství v ní, jste na tuto bese−
du srdečně zváni! 
V případě, že vládní opatření neumožní
prezenční setkání, akce se uskuteční
on−line formou.

Spolupořadatelem prosincové be−
sedy je středisko EUROPE DIRECT
Klatovy. To funguje v Klatovech už
od května tohoto roku a provozuje
ho právě Úhlava, o. p. s. Jako člen
celoevropské sítě, která sdružuje
více než 400 EUROPE DIRECT
center, má za úkol usnadnit přístup
k informacím o Evropské unii, zod−
povídat dotazy, pořádat různé akce,
besedy a přednášky. Více o čin−
nosti EUROPE DIRECT Klatovy se
můžete dozvědět na webových
stránkách www.europedirect.cz.

Europoslanec Tomáš Zde−
chovský při návštěvě firmy
Gerresheimer v Horšovském
Týně ocenil výbornou spolu−
práci firmy se Středním od−
borným učilištěm v Domažli−
cích. Doslova řekl: „Musím ří−
ci, že už řadu let jezdím po ce−
lé ČR, ale takovou spolupráci
jsem nikde nezaznamenal.“

Zveme vás na besedu 
s europoslancem T. ZdechovskýmJak mám vypořádat 

podílové spoluvlastnictví? 
Dobrý den, mám dotaz. S man−
želem jsme vlastnili každý polo −
vinu domu. Za trvání manželství
muž daroval svou polovinu naší
dceři z důvodů problematič−
nosti jeho dvou synů z prvního
manželství. Zřídili jsme na celou
nemovitost věcné břemeno
doži votního užívání mého man−
žela. Bohužel jsme se rozvedli
a já odešla. Své bydlení jsem
řešila hypotékou na malou gar−
sonku, dcera se vdala a své
bydlení též řešila hypotékou.
Ráda bych našla nějaké řešení,
ale manžel není ochoten. Chci
se zeptat, zda je nějaká šance
na řešení? Ráda bych dům pro−
dala a rozdělila napůl, ale on
nesouhlasí, protože v nemovi−
tosti podniká /MALÝ PENZION/.
Z výdělku já nevidím ani ko −
runu. Jsem v  pasti. Je nějaká
cesta? Děkuji za poradu.

Dobrý den, již v prvním ročníku
na fakultě nás učili, že ďábel se
skrývá v podílovém spoluvlast −
nictví. Na druhu stranu nikdo
nemůže být nucen v  takovém
svazu setrvat. Spoluvlastnictví
je možné zrušit dohodou spo lu −
vlastníků, pokud se nedohod−
nou, rozhodne o zrušení spolu−
vlastnictví na návrh některého
z nich soud. Ten má však záko−
nem dané taxativní možnosti,
jak spoluvlastnictví vypořádat.
§ 1143 občanského zákoníku
stanoví, že rozhodne−li soud
o zrušení spoluvlastnictví, roz−
hodne také o způsobu vypořá−
dání spoluvlastníků. Způsoby
možného vypořádání spolu−
vlastnictví jsou:
a) rozdělení věci,
b) přikázání věci jednomu nebo ví−

ce spoluvlastníkům za náhradu,
c) prodej věci ve veřejné dražbě.

Soud je vázán tímto výčtem
a musí postupovat od bodu a).
Pokud není možné věc rozdě−
lit, viz Váš penzion, přistoupí
k bodu b).

Děkujeme za dotaz, 
Váš Realitní Ombudsman

Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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Karl Turm
Deggendorf

Nechte se zlákat nabídkou zaměstnání ve 
stabilní rodinné firmě. Pojďte do toho s námi,
rádi vás přivítáme do našeho týmu v Nýrsku!  

Podívejte se na naše webové stránky www.dobler−metallbau.com

Skupina Dobler, do níž česká společnost Dobler Metallbau
s.r.o. se sídlem v Nýrsku patří, slaví letos 40 let od svého vzni−
ku. Její kořeny však sahají až do roku 1952, kdy byla založena
v Deggendorfu společnost Götz GmbH. Tam začal vývoj vlas−
tního kování a profilových systémů. Dnes zpracovává skupina
Dobler také hliníkové a ocelové systémy třetích stran dle po−
žadavků zákazníků. Vždy se jednalo o rodinnou společnost
vedenou vlastníky, pro kterou byl zákazník na prvním místě.
Díky znalostem a zkušenostem předávaným z generace na
generaci, moderním výrobním metodám a výkonnému strojo−
vému parku vyrábí stavební výplně a fasády pro prestižní bu−
dovy v Evropě i mimo ni.

V důsledku korona−krize, která měla vliv na rozhodování investorů,

jsme letos neměli takový objem zakázek jako poslední dva roky.

Proto jsme se rozhodli letošní rok využít pro přípravu na realizaci za−

kázek, které nás čekají na konci letošního roku a v letech následují−

cích. Budou to opět významné stavby, zmíním alespoň budovu RT1

ve Frankfurtu, jednu ze „čtyřčat“ (Four Frankfurt) v nejvýznamnější

bankovní čtvrti a v bezprostřední blízkosti nejvyšší budovy Německa

Commerzbanktower (258 m) a vedle 190 m vysoké stavby Omniturm

s Dobler−fasádou. 

Novou výrobní halu, dokončenou v roce 2018, rozšiřujeme o sklado−

vé prostory a manipulační plochy. Hledáme zaměstnance, kteří mají

chuť začít svoji kariéru v prestižní, moderní společnosti.                  (pi)

Firma s historií i budoucností
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OTÁZKA: Stavební
pozemek nemusí sta−
vebním vůbec být. Co je
důležité prověřit, než se
rozhodnete pro podpis
kupní smlouvy?
ODPOVĚĎ: Sledujte
dění v obci. Pokud vy nebo vaši rodiče,
prarodič vlastní stavební pozemek, vě−
nujte mu pozornost. Platnost územního
plánu je většinou 10 let. To však nemu−
sí platit vždy, a proto je opatrnost na
místě. Především se průběžně infor−
mujte o lokalitě, v níž se váš pozemek
nachází. Sledujte webové stránky ob−
ce, obecní vyhlášky, veřejné vývěsky.
Záměry obce změnit územní plán musí
být uveřejněné, aby na ně mohli majite−
lé dotčených pozemků reagovat a jed−
nat o jejich změnách. Na to je však
vždy stanovena zákonná lhůta. Pokud ji
promeškáte, může se ze stavebního
pozemku stát zemědělský. Jeho cena
pak tomu bude odpovídat. Uvažujete−li
naopak o koupi pozemku, důkladně si
prověřte, zda jde skutečně o pozemek
stavební. Zda to není jen pozemek

 určený k zástavbě.
V tom případě nebu−
dete moci stavět hned
a bude vás čekat více
či méně dlouhá cesta,
než z něj stavební po−
zemek skutečně
vznikne. Často se stá−
vá, že prodávající na−
bízí stavební poze−
mek. Ne vždy se však

o stavební pozemek skutečně jedná.
A už vůbec ne o stavební parcelu.
Pozemek je označení pro určitou část
zemského povrchu vyčleněnou něja−
kou hranicí, například vlastnictvím,
způsobem využití, katastrálním úze−
mím, regulačním plánem, územním
rozhodnutím. Může se jednat jen o jed−
nu parcelu, ale i o jejich soubor. Parcela
je konkrétní část pozemku vyčleněná
v katastrální mapě a označená parcel−
ním číslem. Rozlišujeme dva typy par−
cel. Stavební, tj. zastavěná plocha a ná−
dvoří a ostatní pozemkové parcely.
Ostatními mohou být zemědělské a les−
ní pozemky a vodní plochy.

Pozemek určený k zástavbě
nebo stavební?
Stavebním pozemkem často označují

laici i pozemky, které jsou podle
územního plánu obce pouze „určené
k zástavbě“. To je však rozdíl. Územní
plán tím pouze stanoví, jak lze daný
pozemek využít. Tedy zda je území ur−
čeno například k rodinnému bydlení,
rekreaci nebo se s ním počítá za jiným
účelem. Prostě neznamená to, že jde
o pozemek stavební. Opravdový sta−
vební pozemek je takový, který je již
určený k umístění stavby. A to buďto
územním rozhodnutím nebo regulač−
ním plánem. Je tedy již rozhodnuto,
jakou stavbu na něm lze postavit, za
jakých podmínek, jak daleko od hrani−
ce pozemku, jak je
řešeno napojení sítí,
napojení na komuni−
kace a další podrob−
nosti. Pokud napří−
klad obec nepovolí
připojit pozemek
k inženýrským sítím
z důvodů naplněné
kapacity, nebo bude
složité jej napojit na
stávající obecní ko−
munikaci, tak se po−
zemek určený k zá−
stavbě stavebním
nemusí vůbec stát.

Ze stavebního pozemku 
zelená plocha
Může se stát i opačný případ. Zdědil
jste pozemek, na němž stál domek. Ten
vyhořel a byl dlouho před tím, než jste
jej zdědili, srovnán se zemí. Právem se
budete domnívat, že máte pozemek
 určený k nové stavbě nemovitosti.
Ovšem mezi tím mohlo uběhnout dese−
tiletí a poměry v obci se mohly změnit.
Například pro hřiště, park či běžnou za−
hradu. Zde bude složité změnit účel po−
zemku zpět na stavební. Nebo poze−
mek zůstal stavebním, avšak obec vy−
dala stavební uzávěru. V tom případě
bude obtížné či téměř nemožné poze−
mek prodat. Avšak pokud na něm plá−
nujete do budoucna stavět, situace se
může změnit. Stále se jedná o pozemek
určený pro stavbu.

Ptáte se..

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

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



Již loni jsme hovořili s panem Ja−
nem Rayserem o jeho provozovně
kovošrotu ve Spůli na Klatovsku,
kdy vzpomínal na začátky otevření
a tím splnění svého dlouholetého
snu. Výkupem železného odpadu a
barevných kovů jeho podnikání za−
čalo, po roce však rozšířil svoji pro−
vozovnu o ekologickou likvidaci
autovraků, což se událo právě v lis−
topadu roku 2011. Od té doby již
získal mnoho zkušeností v tomto
oboru, zlepšil skladovací prostory a
v neposlední řadě i kvalitu poskyto−
vaných služeb všem zákazníkům.

Pro připomenutí, provozovna kovoš−
rotu i ekologické likvidace autovraků
se nachází ve Spůli čp. 75 u Janovic
nad Úhlavou, přímo naproti vlakové−
mu nádraží. Každý nás jistě dobře
najde, náš areál je poměrně velký,
případně najdete cestu k nám i na
našich webových stránkách
www.kovosrot−spule.cz, kde jsou
uvedeny i všechny kontakty, otevírací

doba a kde můžete zhlédnout
i pár našich fotografií.
n Když bych chtěla zlikvido−
vat auto, jak mám postupovat?
Když potřebujete zlikvidovat au−
to, které již dosloužilo, tak po−
kud je pojízdné, můžete s ním
k nám přijet a my Vám auto pře−
vezmeme a na počkání vystaví−
me zdarma potvrzení o převzetí
autovraku potřebné pro doprav−
ní úřad k vyřazení vozidla z pro−
vozu. Pokud nemůžete se s vo−
zidlem sama dostavit, zavolejte
nám a my Vám vozidlo odveze−

me v čase dle domluvy naším odta−
hovým speciálem na dva autovraky. 
n Opravdu je celá služba likvidace
autovraku zcela zdarma?
Ano, za odvoz kompletního vozidla si
nic neúčtujeme, autovraky svážíme
ze širokého okolí, novější typy vozi−
del i vykoupíme.
Ročně ekologicky zlikvidujeme při−
bližně 800 vozidel. Demontáž začíná

nejprve vypuštěním provo−
zních kapalin, dále jsou od−
straněny nekovové části, tzn.
pneumatiky, přístrojová de−
ska, sedadla, čalounění, skla,
nádrž, elektroinstalace atd.
Tyto komodity jsou dále třídě−
ny a předány oprávněným fir−
mám k likvidaci nebo dalšímu
zpracování. Jako poslední
část je z autovraku demonto−
ván motor a zbylý skelet je již
předán k roztavení v hutích.
Zároveň je u nás možno za−
koupit náhradní díly, a to od

pondělí do pátku v době od 9 do 17
hod. S autodíly Vám poradí náš tech−
nik pan Václav Jarý.

n A co se týká provozovny kovoš−
rotu, jaké druhy odpadů vykupuje−
te?
Zákazník může přivézt jakýkoliv ko−
vový odpad, vykupujeme železný
šrot, všechny druhy barevných kovů,
strojní zařízení, elektromotory a auto−

baterie. Zákazník je přítomen u váže−
ní, platba je prováděna bezhotovos−
tně tzn. na bankovní účet nebo poš−
tovní složenkou, ceník je k nahlédnutí
přímo v provozovně. Odpad po výku−
pu třídíme a ještě použitelný kon−
strukční materiál je možno u nás za−
koupit. 
Dále se zabýváme ve spolupráci se
společností ASEKOL zpětným odbě−
rem vysloužilých elektrospotřebičů,
jako jsou sporáky, bojlery, sekačky,
lednice, pračky, televize, mikrovlnné
trouby, vysavače apod., které u nás
můžete zdarma zanechat.
n Je ještě něco, co byste chtěli
zmínit?
Jako poslední bychom rádi informo−

vali o prodeji plynových lahví propan−
butan za příznivé ceny. Ve velikosti
2 kg stojí 100 Kč, plynová lahev
10 kg je za cenu pouhých 349 Kč a
velkou lahev o objemu 33 kg prodá−
váme za 990 Kč.
n Děkuji za rozhovor.                      (pi)

20 Rozhled 12/2021

Slavíme 10 let ekologické likvidace autovraků

Kompletní službu od odvozu vozidla až po
vystavení protokolu u nás máte rychle a ZDARMA
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Druhá polovina měsíce října a prak−
ticky celý listopad se na naší škole
nese v duchu propagace. Mohli jste
se s námi setkat nejprve na jihoče−
ských burzách škol, a to ve Vimper−
ku, ve Strakonicích, v Blatné a v Pra−
chaticích. 

Následovala rozsahem největší akce,
jelikož jsme se prezentovali na akci
Akademie řemesel 2021, jež se usku−
tečnila v  Klatovech. Během ní jsme
představili činnost našeho robotického
kroužku, který navštěvují převážně žáci
našeho 4letého studijního oboru

Elektrotechnika, případně 3letého
učebního oboru Elektrikář. Prezento−
vali jsme rovněž studijní obory Sociál−
ní činnost a Cestovní ruch, stejně jako
naše učební obory Instalatér, Truhlář
a Zedník. Mohli jste se setkat také
s  Jakubem Zahradníkem, účastníkem
jedné z epizod gastronomické show
Prostřeno! V  televizi ho budete moct
sledovat příští rok (nejpravděpodobněji
v únoru). Zároveň na akci v Klatovech
zastupoval učební obor Kuchař−číšník.
Mohli jste si u něj vyzkoušet „pozná−
vačku“ surovin, s nimiž se můžete set−
kat v kuchyni, anebo absolvovat zábav−

ný gastronomický kvíz. Velmi nás tak−
též těší zvyšující se zájem o  naše 
E−čkové obory Stravovací a ubytovací
služby a Zednické práce.
V polovině listopadu jsme navštívili ješ−
tě dvě události v Plzeňském kraji, při−
čemž se jednalo o Veletrh perspektivy
řemesel 2021 ve Stodu a akci Od vzdě−
lání k zaměstnání v Domažlicích. Mimo−
to jsme do současné doby uspořádali
již celkem pět dnů otevřených dveří
(dva dny během sušické pouti, jeden
den v pondělí před svátkem sv. Václava
a další dva dny počátkem listopadu).
Pokud jste však stále neměli možnost
se žádné z těchto akci zúčastnit, určitě
není důvod věšet hlavu. Plánujeme pro
vás ještě další dny otevřených dveří,
konzultační setkání v  on−line formě
apod. Všechno se bude ale muset
uzpůsobit aktuální epidemiologické si−
tuaci. Sledujte proto určitě naše sociální
sítě, stránky školy, případně nás může−
te pro další informace kontaktovat
i telefonicky. Budeme se těšit na budou−
cí spolupráci. Jsme tu pro vás, vykroč−
me společně do života! J (pi)

Propagační akce naší školy aneb
těšíme se na setkání s vámi ! J
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Moderní vybavení v srdci historické
budovy s dlouholetou vzdělávací tra−
dicí. Taková je škola ve zrekonstruo−
vané budově bývalého kláštera řádu
De Notre Dame v Horažďovicích. Pod
jednou střechou jsou učebny, ateliéry,
domov mládeže, tělocvična a školní
jídelna. Dopravní dostupnost školy je
velice dobrá. 
Sestava oborů je naladěna pro šikovné
ruce i pro otevřené hlavy (a také pro
mlsné jazýčky J). 

Studijní obor Grafický design
Atraktivní umělecký studijní obor. Mo−
derní výtvarné ateliéry ukrývají špič−
kové vybavení: tiskové a řezací plotte−
ry, tiskárny, automatizovanou řezačku,
tampon tisk, hlubokotiskový lis, rolový
laminátor, tepelný lis pro tisk na tex−
til, tablety k počítačům
Wacom Cintiq 24HD,
vybavení fotografic−
kého studia, pro−
fesionální foto-
aparát (zrcad−
lovka), 10 foto−
aparátů (kom-
pakt), profesio−
nální digitální ka−
meru a mnoho dal−
ších „vychytávek“ pro
grafické, designové a multi−
mediální nadšence J.
Žáci pravidelně jezdí na odborné ex−
kurze – Designblok, veletrh Reklama
Polygraf, Národní galerie Praha, mu−
zea a galerie ve Vídni, Plzni apod. Na−

učí se pracovat s profesionálním soft−
warem Adobe CS5 a Corel, navrhovat
atraktivní reklamní i produktový de−
sign, budou umět účinně propagovat
výrobky a služby. Žádaná a zajímavá
kvalifikace jim otevře široké možnosti
profesního uplatnění – reklamní agen−
tury, grafická studia, polygrafické fir−
my, PR oddělení firem a institucí, na−
kladatelství, redakce novin a časopisů,
apod. Získají možnost prosadit se
v designérských soutěžích a studovat

dále na vyšších i vysokých školách
uměleckého charakteru. 

Studijní obor Gastronomie
Jako jediná škola v České republice (!)
nabízíme školní vzdělávací program
FOOD DESIGN. Žáci si osvojí vedle po−

ctivého základu „kuchařiny“
i umění food stylingu, fo−

odartu, znalosti obalo−
vého designu pro
gastronomické vý−
robky. Naučí se
fotografovat pokr−
my, zpracovat kom−

pletní vizuální identi−
tu restaurace, kavár−

ny či jiného zařízení. Ab−
solvent oboru Food design

získá vyšší cílovou úroveň vzdě−
lání. Ta umožní absolventům pokračo−
vat v dalším studiu na školách vyššího
stupně, jako je např. výživové poraden−
ství, nutriční terapeut atd., nebo na−
stoupit jako kvalifikovaný samostatný

pracovník ve specializovaných gastro−
nomických provozech, jako specialista
PR v sítích hotelů, restaurací, gastrono−
mických festivalů, v redakcích foodsty−
lingových časopisů apod.
V průběhu studia si žáci
gastronomických obo−
rů rozšiřují znalosti,
dovednosti a zkuše−
nosti formou ex−
kurzí a školních
společenských
akcí, profesionál−
ně vedených od−
borných kurzů (bar−
manský, carvingový,
baristický, sommeliér−
ský a další). Praxe v hote−
lích a restauracích jsou atraktivní
z hlediska rozvoje odborných dove−
dností a mimo jiné jsou zajímavé tím,
že žáci získávají finanční odměny již bě−
hem studia. Díky tomu žáci naší školy
patří k nejúspěšnějším v krajských
i celostátních soutě−
žích. Rovněž obor
Gastronomie nabízí
zájemcům o studium
nadstandard týkající
se vybavení: cvičná
kuchyně, přípravna
studené kuchyně,
učebna stolničení –
vše s moderním pro−
fesionálním vybave−
ním (konvektomat
s digestoří, čtyři spo−
ráky s troubou a od−
sáváním, pec na piz−
zu, chladící a mrazící
stůl, kuchyňský robot, výdejní stůl, fri−
téza, myčka s odkládacím stolem, ná−
řezový stroj, kombinovaná lednice, lá−
vový gril, kávovar, pokladní systém ob−
sluhy, flambovací vozík a mnoho další−
ho zařízení). 

Jedinečná letní kuchyně!
Především pro obor Food design při−
pravujeme unikátní projekt gastrono−

mického a komunitního centra, které
vyroste ve venkovních prostorách
školy. 
Učební obory Střední školy Horažďovi−

ce nabízejí standardně vyso−
kou úroveň výuky i odbor−

ného výcviku, zejména
díky technologické−

mu a organizační−
mu propojení se
studijními obory.
Potravinářská a
designerská do−
vednost našich

cukrářů již získala
velkou popularitu

v celém Plzeňském
kraji a žáci téměř nestíhají

plnit objednávky. Také je stále
větší zájem o produkty a služby oborů
Kuchař-číšník a Propagační výtvarník-
aranžér. Zaznamenáváme také větší
poptávku po absolventech tradičního
oboru Opravář zemědělských strojů

pro jejich technickou všestrannost.
Střední škola Horažďovice používá mo−
derní vyučovací a výcvikové metody,
které zaručují kvalitu absolventů a při−
nášejí také našim žákům zajímavé
a motivační prostředí pro jejich rozvoj.
Naším cílem je dobře připravit sebevě−
domé odborníky, kteří se bez problémů
uplatní v podmínkách současného dy−
namického trhu práce.                   (pi)

Chybí Vám nějaká informace?
l Přijïte na Den otevřených dveří 10. 12. 2021 

od 8.00 do 14.00 hod.
l Klikněte na: www.sskola.horazdovice.cz

(najdete nás také na Facebooku, Instagramu a nově na TikToku)

l Zavolejte na 376 541 111      

Přidejte se k nám!

Střední škola? Horažďovice! 
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Jednoduchou přirozenou metodu, jak
viditelně vylepšit a omladit svůj
vzhled, učí ženy lektorka Lenka Jaho−
dová (46), o které jsme již psali. 
Její příběh o masážních rukavičkách
z pravého hedvábí pro zkrášlení pleti
měl velký ohlas. Vypravili jsme se proto
za ní, abychom zjistili, co je nového.
l Milá Lenko, co je u vás nového?
Nového je, že jsem vytvořila nový kurz
a také jsem začala dělat workshopy
pro ženy, které chtějí stále vypadat
mladě a cítit se krásné.
l To zní zajímavě. O jaký kurz a
workshop jde?
Portál Kurzy pro radost mě vyzval,
abych po úspěšném kurzu obličejové
jógy vytvořila další. Celý říjen jsem tedy
natáčela kurz, který nese název  „Kou−
zelné umění masáže pro zářivou pleť”.
Já považuji masáž obličeje za skutečné
tajemství krásné pleti a tak pro mě bylo
velkou radostí o tom ženy přesvědčit.

Kurz je možné zhlédnout na stránce
www.kurzyproradost.cz.
l A workshop?
To mě takhle zavolala jedna nápaditá
žena, že by ráda na dámskou narozeni−
novou oslavu přichystala překvapení
pro přítomné dámy. A sice abych je na−
učila „ty zázračné masáže, díky kterým
vypadám tak mladě”. Měla
jsem z toho obrovskou ra−
dost! Nachystala jsem pro
ženy masážní olejíčky pro
věčnou krásu, mušelínové
žínky na obličej a také
hedvábné masážní ruka−
vičky. 
l Jaký dojem na ženách
zanechaly masáže?
„Udělala jsi z nás bohyně!
„ – to jsou slova, která po
workshopu slýchám. Ale
to ne já, ale MASÁŽ. Ženy
doslova rozkvetou pod
vlastníma rukama.
l Jaké problémy nej−
častěji ženy řeší?
Nejvíce ženy trápí povislé
koutky, druhá brada, vrá−
sky mezi obočím a spadlá
víčka.
l Může je masáž opravdu vyřešit?
Ano. Já sama jsem toho příkladem.
Měla jsem vrásku mezi obočím, tak−
zvanou mračivku. Nyní je pryč. Ženy mi
často sdělují, že brzy vidí výsledky na
dolní čelisti, která se díky masáži zvý−
razní. Cítí se jakoby „utažené”, vyhla−

zené. Zbavení se oteklosti bývá kolikrát
znát již po prvních masáží.
l Co vlastně masáž s naší kůží dě−
lá?
Uvolní napětí, nažene čerstvou krev
plnou živin a kyslíku do všech buněk,
zlepší mízní oběh, vrátí svalům a tká−
ním jejich pružnost. Už jen tím, že uvol−

níme napětí, které se nám ve tváři uklá−
dá, získáme okamžitě mladistvý
vzhled. Kůže má neuvěřitelnou schop−
nost sebeobnovy, kterou právě masáž
stimuluje. Masáží úspěšně nabudíme
tvorbu kolagenu a díky ní se uvolňují
hormony štěstí a dobré nálady. 

l Co je zapotřebí k takové masáži?
Ten nejdokonalejší nástroj na světě,
který se nachází na konci vašich paží −
ruce. Pár kapek olejíčku a trocha zna−
lostí. Ženy jsou zvyklé si šup šup na−
nést krém a je hotovo. Jenže ono je da−
leko důležitější JAK nanést než CO na−
nést. Věřte mi, že neexistuje produkt,
který vám toho dá víc než masáž.
l Povězte nám na závěr, jak se daří
hedvábným rukavičkám a připomeň−
te našim čtenářům k čemu slouží?

Na svých internetových strán−
kách www.luxmaru.cz nabí−
zím originální luxusní masážní
rukavičky spolu s návodem
na jedinečné masáže. Jedná
se o úžasně hebké pomocní−
ky, kteří vám umožní objevit
kouzlo masáže bez nanášení
olejů. Jsou vyrobené z pravé−
ho hedvábí vysoké kvality,
které po pokožce krásně klou−
že a umožňuje dokonalé pro−
vedení tahů bez mastnoty.
Hedvábí obsahuje unikátní
pěstící látky a je tak hebouč−
ké, že povyšuje masáž na
slastný zážitek.
Rukavičky pomalu ale jistě do−
cházejí a já jsem nucená hle−
dat nové dodavatele, kvůli na−
stalé celosvětové situaci. Vše
je na dobré cestě a já se tě−

ším, jak bude jejich příběh pokračovat. 
l Děkujeme za milý rozhovor.
Také děkuji a připomínám, že krása
s věkem nesouvisí. Odhoďte absurdní
očekávání dokonalosti svého vzhledu.
Krása je ve Vás, podpořte ji a vychut−
návejte si ji.                                    (re)

MASÁŽÍ KE KRÁSE

Dopřejte sami sobě omlazující účinky obličejové masáže.
Budete překvapeni, jak snadno lze získat zářivou pleť.

Lenka Jahodová věří, že krása nemá
nic společného s věkem.

Tip na smysluplný originální vánoční
dárek pro ty, které milujeme.

SLEVA 20% s kódem Rozhled
www.luxmaru.cz



26 Rozhled 12/2021

Střední odborné učiliště v Domažli−
cích a ve Stodě je moderní, dynamic−
ky se rozvíjející střední škola, využí−
váme systémy založené na on−line
práci a sdílení dat v cloudových úlo−
žištích. Poskytujeme komplexní
vzdělání s nástroji Průmyslu 4.0.
Ve spolupráci s partnerskou tech−
nologickou firmou Siemens rozvíjí−
me talent našich žáků, motivujeme
je k  týmové práci, ke schopnosti
přijmout osobní zodpovědnost. Cí−
lem naší snahy je připravit naše
absolventy na budoucí povolání a
konkurenční prostředí pracovního
trhu. Účastí v soutěžích odborných
dovedností získávají také nové
technické zkušenosti.

Stříbro do Domažlic
Siemens Sinumerik Cup 2021 je
soutěží o putovní pohár pro nejlep−
ší středoškolský tým v oblasti pro−
gramování CNC strojů. Rostoucí
renomé soutěže a  zvýšený zájem
ze strany studentů a pedagogů byl
důvodem, proč Siemens soutěž
organizoval jako otevřenou pro
všechny střední školy a střední od−
borná učiliště v  České republice.

Do osmého ročníku soutěže Siemens
Sinumerik Cup 2021 se celkem přihlá−
silo 12 soutěžních týmů z  10 škol
z celé republiky. 
Náš tým složený z žáků 4. ročníku

oboru mechanik seřizovač navrhl
technologický postup a v řídicím sys−
tému SINUMERIK vytvořil program na
výrobu stupačky pro enduro motor−
ku. Situaci neměli žáci jednoduchou.

Téměř do května byla škola z důvodu
Covid 19 uzavřena a žáci museli spolu
komunikovat on−line formou pomocí
programu Teams a společně se podí−
let na vypracování zadaného úkolu.

Proběhla prezentace soutěžních
týmů on−line formou. Soutěžící po−
mocí sdílené obrazovky v  progra−
mu Teams obhajovali svoji práci,
seznámili hodnotící komisi o po−
stupu programování a následném
vyrobení. Ing. Vít Hadáček ze spo−
lečnosti Siemens sdělil, že je to ta−
ková další forma průmyslové revo−
luce 4.0. 
Hlavním hodnotitelem soutěže
byl tvůrce soutěžního zadání a od−
borný garant soutěže Aleš Polzer
z Ústavu výrobních strojů, systé−
mů a robotiky Fakulty strojního in−
ženýrství VUT v Brně. Při slavnos−
tním vyhlášení uvedl, že zadání
soutěžního úkolu bylo velmi nároč−
né. Ve třetím kole představily tři
nejlepší týmy svá řešení formou
online prezentací. Náš tým ve slo−
žení Michal Pillmajer, Vojtěch
Karban, Josef Tichý a Matěj Sla−
vík se umístil na stříbrném dru−
hém místě. 4

„Rozvíjíme talent žáků, motivujeme je k týmové 
práci a ke schopnosti přijmout osobní zodpovědnost,“
zdůrazňuje ředitelka SOU v Domažlicích a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková.

Stříbrný tým ze slavnostního vyhodnocení 25. října 2021 v sídle Siemensu v Praze.
Zleva: Vojtěch Karban, Josef Tichý, Matěj Slavík, Michal Pillmajer – žáci 4. ročníku
oboru mechanik seřizovač, Rostislav Bohman – učitel odborného výcviku, Ing. Aleš
Polzer, Ph.D.



Úspěšné spojení školy s firmou
Již druhým rokem vyučujeme ve
spolupráci s  firmou Gerresheimer
Horšovský Týn čtyřletý obor zakon−
čený maturitní zkouškou Mechanik

seřizovač se zaměřením technologie
zpracování plastů. Žáci jsou finančně
podporováni formou stipendia přímo
firmou a část odborného výcviku pro−
bíhá ve výukovém středisku firmy.
Absolventi se uplatní jako procesní in−
ženýři, technologové, seřizovači vstři−
kolisů i CNC obráběcích strojů, pro−
gramátoři CNC strojů.

Prodavač opět na scéně
Od 1. září 2021 jsme znovu otevřeli
tříletý obor zakončený výučním lis−
tem Prodavač. Tento obor jsme po
devíti letech otevřeli ve spolupráci se
Západočeským konzumním druž−
stvem Sušice s  rozsáhlou sítí prode−
jen Coop v  regionech Domažlicka,
Klatovska, Sušicka a Tachovska. Od−
borný výcvik žáci konají pod vedením
zkušených instruktorek přímo na pro−
dejnách, kde si žáci mohou i zajímavě
vydělat.

Výuční list i maturita za 4 roky 
Změnu máme od příštího školního
roku u čtyřletého oboru Gastrono−
mie, v kombinaci L0+H, což zname−
ná, že žáci se přihlásí do čtyřletého
oboru gastronomie, ve třetím ročníku
si mohou udělat výuční list oboru ku−
chař – číšník a pokračují do čtvrtého
ročníku, který zakončí maturitní
zkouškou. 
Tento model také nově otevíráme od

příštího školního roku ve Stodě u
čtyřletého oboru Mechanik elektro−
technik, v kombinaci L0+H, kdy ve
3. ročníku si žáci mohou vykonat zá−
věrečnou zkoušku tříletého oboru

elektromechanik pro zařízení a pří−
stroje. Získají tak výuční list i maturitní
vysvědčení. Součástí vzdělání je vy−
hláška 50/1978 Sb. o odborné způso−
bilosti v elektrotechnice.               (pi)

27Rozhled 12/2021

NAVŠTIVTE ON−LINE DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
8. 12. 2021 a 20.1.2022 na našich webových stránkách

www.soudom.cz a www.soudom−stod.cz.
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KLATOVY
SDS Klatovy

3.12. v 19.30 h – MELODRAM & PLZEŇ−
SKÁ FILHARMONIE – koncert
5.12. v 15 h – MIROSLAV KRÁL: ČESKÝ
BETLÉM
6.12. v 18 h – JOSEF VÁGNER: VÁNOČNÍ
KONCERT
10.12. v 19.30 h – KLÍČE NA NEDĚLI – ko−
medie
12.12. v 19.30 h – NA POSLEDNÍ CHVÍLI
– komedie
13.12. v 19.30 h – KAFE U OSMANYHO –
talkshow O. Laffity
15.12. v 19.30 h – JAN BURIAN: EKOLO−
GIE DUŠE – beseda s vyprávěním a s pís−
ničkami
16.12. v 19.30 h – NEPERTE SE, PROSÍM
VÁS! – komedie
17.12. v 19.30 h – JIŘÍ KOLBABA: SEDM
DIVŮ ISLANDU – diashow
19. a 20.12 – v 19.30 h – VÁNOČNÍ KOLE−

DA – 9. MUZIKÁLOVÝ PŘÍBĚH ZUŠ
J. KLIČKY KLATOVY
28.12. v 19.30 h – SCREAMERS: VÁNOČ−
NÍ SHOW – show oblíbené travesti skupiny
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

Vlastivědné muzeum 
Dr. Hostaše 

Výstavy:
do 6. 2. 2022 – KŮŇ A ČLOVĚK PŘI PRÁCI
V LESÍCH NA ŠUMAVĚ – výstavní sál mu−
zea a chodba I.NP
do 6. 2. 2022 – ŠUMAVA – výstava foto−
grafií od Miloše Kašpara, 1. patro  

Doprovodné akce k výstavě:
8. 12. 2021 – 10 h – KŮŇ A ČLOVĚK PŘI
PRÁCI V LESÍCH NA ŠUMAVĚ – komento−
vaná prohlídka pro žáky a studenty ZŠ
a SŠ; výstavní sál
11. 12. 2021 – 14 h – KŮŇ A ČLOVĚK PŘI
PRÁCI V LESÍCH NA ŠUMAVĚ – komento−
vaná prohlídka pro veřejnost, výstavní sál,

nutná rezervace předem do 10. 12. 2021
na tel.: 376 326 362
Jednotliví návštěvníci musí dodržovat roze−
stupy 1,5 m, pokud nejde o členy jedné do−
mácnosti a nemusí se prokazovat potvrze−
ním ani negativním testem. 
Skupinové prohlídky s počtem vyšším než
20 osob musí splňovat tzv. O−T−N (očková−
ní, testování, prodělání nemoci), v  opač−
ném případě se skupinové prohlídky může
účastnit max. 20 osob. Aktuální informace
sledujte na webových stránkách muzea.
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz  

HORAŽĎOVICE
KD Horažďovice

10.12. v 19 h – MATURITNÍ PLES 4.GD
25.12. ve 20 h – KABÁT REVIVAL – celo−
večerní bigbít
30.12. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU:
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA

Městské muzeum:
2. 12. v 19 h – KŘESŤAN A PENÍZE –
přednáška Mgr. Vladimíra Ledviny, divadel−
ní sál muzea
3. 12. v 17 h a v 18 h – TYJÁTR HORAŽ−
ĎOVICE: LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ ČER−
TI NA HRADĚ – divadelní sál muzea 
17. 12. v 17 h a v 18 h – TYJÁTR HORAŽ−
ĎOVICE: LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
 VÁNOČNÍ POHÁDKA – divadelní sál muzea 

Město Horažďovice:
11.12. 2021 (9–12 h) – ADVENTNÍ JAR−
MARK NA NÁMĚSTÍ – farmářský a řemesl−
ný jarmark s kulturním programem
11.12.2021 (v 18 h) – ADVENTNÍ KON−
CERT V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA NA
NÁMĚSTÍ – Martina Kociánová – zpěv,
 Kateřina Englichová – harfa 

MRÁKOV
Rockové akce

25.12. ve 20.30 h − ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA –
KD Mrákov
Kontakt – www.kdmrakov.cz
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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
matu ritní zkouškou.

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi −
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá −
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi −
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků 
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 sobo−
ty v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty 
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.

Předškolní a mimoškolní pedagogika, čtyřleté dálkové a dvouleté
zkrácené studium.

e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz 

pro školní rok 2022/2023:

Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy 

a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

důležité informace na shora uvedených 
www. stránkách školy.

Navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme. 
Podáváme informace o studijních oborech

každé pondělí od 8. 11. 2021 
od 14,00 do 16,30 hodin.

Přijetí na všechny nabízené obory dálkového
studia je bez přijímacích zkoušek!

SLEDUJTE
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Čeká Vás rozhodování, na jakou
střední školu zamíří Váš syn nebo
dcera? Při výběru střední školy bys−
te měli určitě zvažovat i budoucnost
oboru. Proto jsme se ne náhodou
setkali s ředitelem Střední průmys−
lové školy v Klatovech Ing. Bohumí−
rem Kopeckým, abychom získali in−
formace, které Vám mohou pomoci
při rozhodování.

Naše škola nabízí tři studij−
ní čtyřleté obory zakončené
 maturitní zkouškou.

STROJÍRENSTVÍ
Jedná se o ryze technický obor. Žáci
se během studia seznámí například s
konstruováním pomocí počítače
(AutoCAD, CAD/CAM systémy), s pro−
gramováním a obsluhou CNC strojů
pro soustružení a frézování, naučí se
pracovat s výkresovou dokumentací,
ovládat měření v oblasti kontroly a říze−
ní jakosti. Součástí výuky jsou i hodiny
praxe v dílnách, kde pracují jak na kla−
sických konvenčních, tak i na CNC
strojích. Jednu dílnu máme vybavenou
moderními soustruhy a frézkami pro
CNC obrábění.
Absolventi oboru mají rovněž základní
znalosti z elektrotechniky, automatiza−
ce, elektropneumatiky a ekonomiky.
Návaznost tohoto strojírenského oboru
na další studium je na Fakultě strojní
ZČU v Plzni. Jinak žáci nemusejí mít

žádnou obavu z uplatnění na trhu prá−
ce. Řekl bych, že si mohou dokonce
vybírat, protože vzhledem k jejich širo−
kému zaměření je zájem firem v našem
regionu o ně poměrně velký. Řada
z nich si už během studia, kdy mají ve
2. a 3. ročníku souvislou 14 denní praxi
ve firmách, vytvoří kontakty s budou−
cím zaměstnavatelem. 

ELEKTROTECHNIKA
se zaměřením na 
Automatizační techniku 
V dnešní době je tendence označovat
Automatizační techniku populárnějším
slovem Mechatronika. Na naší škole je
toto zaměření vyučováno již bezmála
30 let, má tedy poměrně dlouhou tradi−
ci. A to je i důvod, proč neměníme jeho

název, ale inovujeme učební pomůcky
a modernizujeme vybavení odborných
elektrolaboratoří tak, aby výuka odpo−
vídala současným požadavkům na
profil absolventů. Naši žáci dostanou
široký záběr elektrotechnického vzdě−
lání. Mezi další vyučované předměty
patří automatizační a číslicová techni−
ka, programování mikroprocesorů a lo−
gických automatů. Žáci se učí sestavo−
vat elektropneumatické obvody, navr−
hují plošné spoje a věnují se základům
silnoproudé elektroinstalace. Máme
i jedno pracoviště na inteligentní
elektroinstalaci. Od loňského roku vlas−
tníme čtyři robotická pracoviště, kde se

naučí základům programování robotic−
kého ramene. Během studia si dále
osvojí práci na konvenčních obrábě−
cích strojích, na CNC strojích, získají
základy strojírenství a ekonomiky.
Uplatnění maturantů z oboru Elektro−
technika je opět značné díky širokému
záběru znalostí. Po úspěšném složení
maturitní zkoušky získají osvědčení
z vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné

způsobilosti v elektrotechnice, což je
na trhu práce hodně žádaný doklad.
Kdo si chce prodloužit studentská léta,
může pokračovat na Fakultě elektro−
technické na ZČU v Plzni nebo na Fa−
kultě aplikovaných věd na katedře in−
formatiky nebo kybernetiky. Další mož−
nosti jsou na ČVUT v Praze.

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
se zaměřením na 
Informatiku a reklamu
Studijní obor je zaměřen na informati−
ku a reklamu. Kromě ekonomických
vědomostí, znalosti účetnictví, marke−
tingu, obchodní korespondence, ob−
chodních činností apod. získá absol−
vent dovednosti v reklamě a propaga−
ci produktů nebo služeb. Součástí vý−

uky jsou předměty,
jako je tvorba a
správa webových
stránek, verbální a
neverbální komuni−
kace, foto a video
v praxi, seznámí se
s výrobou reklam−
ních a propagač−
ních materiálů a
podobně. Mimo−
chodem slogan
v nadpisu tohoto
článku je výsled−
kem práce žáka tří−

dy 3.A.V tomto studijním oboru jsou
součástí výuky dva cizí jazyky – něm−
čina a angličtina.
Absolventi najdou opět široké uplatně−
ní v praxi ve státní a soukromé sféře.
Například vedení účetnictví, zpracování
mzdové a personální agendy, práce
v médiích, reklamních a marketingo−
vých firmách, jsou připraveni nastoupit
do pozic obchodních zástupců.

SPŠ Klatovy: Obrábíme znalosti 
pro lepší budoucnost

Ředitel SPŠ v Klatovech 
Ing. Bohumír Kopecký.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
3. 12. 2021 od 8:00 do16:30 hod.

www.spskt.cz

Hovořili jsme o studijních oborech zakončených maturitou. Snad Vám tyto
informace pomohou při rozhodování o dalším důležitém životním kroku Va−
šeho syna či dcery. Ač jsme škola s technickým zaměřením, tak to vůbec
neznamená, že nabízené studijní obory jsou ryze chlapeckého ražení. Ve
všech máme zástupkyně něžného pohlaví a pevně věříme, že se jejich řady
budou stále více rozšiřovat.
V příštím vydání Rozhledu Vám podrobněji řeknu o učebních oborech, které
nabízí Střední průmyslová škola v Klatovech. Jsou to Strojní mechanik – zá−
mečník, Obráběč kovů a Mechanik, opravář motorových vozidel čili autome−
chanik.
Rádi se s Vámi setkáme na Dnu otevřených dveří v pátek 3. prosince od 8:00
do 16:30 hodin. Aktuální informace o akci s ohledem na epidemiologickou situ−
aci najdete na webových stránkách školy. Jste srdečně zváni.

Ředitel SPŠ v Klatovech Ing. Bohumír Kopecký

Střední průmyslová škola v Klatovech.
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:

w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmír ná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

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

w Odkud berete REIKI 
energii?

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

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Vše doplňuji bylinný−
mi přípravky. Tyto metody a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Co na Vás čeká podle taoistické (čín−
ské) astrologie? Z prastaré čínské
astrologie vzešel před mnoha a mno−
ha lety čínský horoskop. Má 12 růz−
ných zvířecích znamení, jejichž nad−
vláda se obměňuje vždy po roce. Čín−
ský rok se mění v průběhu ledna–
února. V roce 2022 nad námi bude
bdít znamení Tygra.

Jak se bude dařit lidem
jednotlivých znamení 

v roce 2022

Vedle názvu znamení jsou uvedeny ro−
ky narození, kterých se to týká.

Rok 2022 = Rok Tygra

KRYSA

Krysa se necítí dobře ve společnosti
Tygra, protože mu nedůvěřuje a nesná−
ší jeho impulsivitu. Na to, aby sama
jednala ukvapeně, je příliš uvážlivá a
vypočítavá. Tygr zase vidí krysí šetr−
nost jako něco laciného. 
Pro osoby narozené ve znamení Krysy
bude rok Tygra převážně dobrý, i když
Krysa může být zaskočena impulsivi−
tou tygřího vlivu. Proto je dobré se dr−
žet při zemi, vyhnout se střetům a zej−
ména soudním sporům. To se netýká
cestování a par tnerských vztahů,
i když se žárlivostí je dobré počítat. By−
lo by dobré nepodceňovat nepřátele.
Ve vztazích je možné plánovat rodinu.
Bude to rok na prosazování změn
a získávání nových zkušeností.

BUVOL

Buvol vnímá Tygra jako nedůvěryhod−
nou, troufalou a příliš impulzivní oso−
bu. Tito dva se neshodují v názorech,
cílech a nenalézají jeden pro druhého
porozumění. Oba jsou silní, mocní a
nehodlají ustoupit ze svých pozic. Bu−
vol bude trvat na svém vítězství a také
vyhraje.

Buvol je s Tygrem v nepříjemném spo−
jení pán − sluha. I když je Buvol pán,
výhody to přinášet nemusí. V takovém
spojení není prostor pro cit. V roce
2022 lze očekávat zvraty – negativní
i pozitivní. Vidím rok 2022 jako
na houpačce. Proto je
lepší se snažit udržet
co máte a vyhnout
se riskování a ex−
perimentům. Ve
vztazích by
mohlo dojít
k zablokování
různých sil a
energií, což by
vedlo k zahoř−
klosti a odcizení.
Proto hodně spor−
tujte a meditujte. Zís−
káte poznání o potřebě
pokory a přesvědčení
o vlastní pomíjivosti. 

TYGR

Dva tuláci Tygři potřebují prostor pro
své toulky. Pokud chtějí žít vedle sebe,
musejí umět slevit ze svých mocen−
ských požadavků a ze své neústup−
nosti a nalézt kompromis přijatelný pro
oba. Je na místě, aby si hlídali svůj fi−
nanční rozpočet. 
Rok 2022 je rokem Tygra, proto je do−
bré do svých narozenin dořešit nevyře−
šené. Pak lze očekávat štěstí, uznání,
podporu, velkorysost, tvořivost, dobré
nápady. Tvořivá síla může být využita
ke zbavení se psychických, ale i fyzic−
kých okovů. Finance mějte pod kontro−
lou. Zkuste štěstí v obchodním světě a
třeba i v loterii. Pokud budete postupo−
vat moudře, splní se vaše sny. To se
bohužel netýká soudních sporů. Těm
je lepší se vyhnout.

ZAJÍC

Ačkoli Zajíc se může obdivovat dyna−
mičnosti Tygra, Tygr si nebude Zajíce
vážit. Tygr nemá chuť přizpůsobovat
svůj temperament jemné zaječí pova−
ze. Zajíc touží po klidu a bezpečí. Žít po
boku Tygra by pro něj byla nekonečná
oběť a utrpení.
Tygr je schopen Zajíce sežrat. Energie
roku Tygra se dostává do přímého roz−
poru s mírumilovnou povahou Zajíce.
Proto je dobré se jako Zajíc držet toho,
co máme a určitě neriskovat a nezkou−
šet nové věci. Je třeba být nenápadný

a neupoutávat pozornost Tygra. Nemu−
selo by to dopadnout dobře. 

DRAK

Nebojácný Drak a odvážný Tygr
sdílejí společnou lásku

k cestování, pokroko−
vým idejím a žízeň

po napětí. Oba dva
si váží nezávis−
losti a svobody,
takže ani jeden
z nich se nestá−
vá dominantním
vůči druhému.
Pokud spolupra−

cují, tvoří dobrý a
vyrovnaný tým. 

Rok Tygra bude Dra−
kovi přinášet pohyb,

změny a díky tomu prchavá
přátelství. Je dobré počítat s tím,

že nebude vše běžet tak hladce, jak je
Drak zvyklý. Bude platit, že vždy je ně−
co za něco. Týkat by se to nemuselo
rodiny a stávajících vztahů, pokud bu−
dete jednat s tolerancí a ohleduplností.
Ale v jiných oblastech života na štěstí
není dobré spoléhat. Očekávat můžete
jen tolik, kolik budete ochotni dát. 

HAD

Had obdivuje Tygrův fyzický zjev a
Tygr bývá uchvácen okouzlujícím pů−
vabem hadí samičky. Ale Had se v zá−
sadě k Tygrovi nehodí. Had si rád po−
kládá otázky a zvažuje co a jak, zatím−
co Tygr jedná impulsivně. 
Lidé narození ve znamení Hada musejí
počítat s tím, že vše „co zasejí“ se vrá−
tí a okolí bude dělat potíže. Tygří neote−
sanost se bude dotýkat citlivé a umě−
lecky založené povaze Hada. Je dobré
se vyhnout sporům a soudním jedná−
ním. Ani na úřadech to nedopadne dle
představ Hada. Proto je dobré zůstat
v klidu a s nápady vyrukovat až v lep−
ších časech. 

KŮŇ

Silný Tygr se může stát tím nejlepším
partnerem Koně. Odpovídají si emoč−
ně i sexuálně. Oba sdílejí stejnou sym−
patii vůči radovánkám, mají rádi vzru−
šení, divoké dobrodružství a cestová−
ní. Baví se spolu otevřeně a přímo. Je−
jich počáteční sexuální přitažlivost ne−
vyprchá ani po letech.

Protože Tygr je nejlepším přítelem Koně,
bude se vše dařit. Kůň je dost tempera−
mentní, tak by neškodilo se trochu ovlá−
dat, protože pokazit se vše může lehce.
Hůře se to napravuje. I když se něco
hned nepodaří, není dobré se vzdávat
předem, vše nakonec dopadne dobře.
Neměl by být problém se zdravím a rý−
suje se možnost vydělat i hodně peněz. 

OVCE 

Tygr má mnoho co nabídnout svému
ovčímu partnerovi. Předvádí mu svou
odvahu chopit se rizika a ukazuje mu,
jak pěstovat sebedůvěru. Ale Tygr bude
Ovci považovat za příliš sentimentálního
partnera. 
Ovce (Koza) je sluhou Tygra. V tomto
vztahu není prostor pro cit a jde jen o zá−
vislosti. Proto je dobré dávat větší pozor,
protože lidé narození ve znamení Ovce
by mohli přijít o peníze. Stejně tak hrozí,
že se promrhá vynaložená energie na
cokoliv: vztahy, práci, podnikání. Užívej−
te toho, co máte. Neriskujte, do investic
se raději nepouštějte a nezačínejte nové
projekty. Ale je to dobrý rok na utužení
zdraví, a pokud existuje zdravotní pro−
blém, je dobré období na uzdravení. 

OPICE

Tygr je nejhorším společníkem Opice.
Je příliš dominantní, autoritativní a ma−
jetnický, než aby mohl žít po boku Opi−
ce, která se odmítá komukoliv klanět.
Jelikož jsou oba tvrdohlaví a neústupní
ze svých pozic, lze očekávat mocenský
boj. Pro Opici je lepší se vyhnout svému
protivníku, Tygrovi!
Opice je v opozici s Tygrem, proto
všechno bude jinak. Opice je zvyklá, že
se vše točí jen okolo ní, ale v roce Tygra
je lepší spíše ustupovat, což se Opici
nechce. V roce 2022 bude pro Opici
platit, že když uteče, vyhraje. Není dobré
se pouštět do nových věcí, rozumnější
bude užívat, co máte a nesnažit se ris−
kovat nová dobrodružství. Opice by mě−
la krotit svoji namyšlenost a povýše−
nost, protože při pozdě zpozorované
beznadějnosti nějaké situace může dojít
k onemocnění psychosomatického cha−
rakteru. 

KOHOUT

Tyto dvě osobnosti nevědí, jak se
k sobě přiblížit. Kohout rád zazáří, 4

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu
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1964, 1976, 1988, 2000, 2012

1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 2009, 2021

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

Jak se vám bude dařit v roce TYGRA
Známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

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

1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998, 2010, 2022

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
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4 ale dominantní Tygr zastíní i toho
nejjasnějšího Kohouta. A tak není di−
vu, že se mezi nimi odehrává boj
o moc. Kohout by si měl hledat par−
tnera jinde a pro tentokrát ustoupit.
Kohout je bojovník a v roce Tygra ne−
má šanci něco vybojovat a mohl by
utrpět ztráty, na které není zvyklý. Je−
ho „stádu slepic“ by mohl bojovný
Tygr hodně nepříjemně načechrat pe−
ří. Proto je lepší se stáhnout do svého
teritoria a utužovat co vybudoval. Bu−
de dobré období na vztahy. Do jeho
„kurníku“ Tygr nepoleze. Asi by neby−
lo dobré moc cestovat, lépe bude pro
Kohouta „dělat se neviditelným“.

PES

Tygr může být tím nejvhodnějším
partnerem Psa. Je tvořivý, podněcu−
jící a zábavný. Navíc tito dva jsou od−
dáni altruistickým a humanitárním
idejím, takže se většinou shodnou na
společných cílech a hodnotách. Hodí
se k sobě jak po fyzické, tak i emoční
stránce. 
Lidem narozeným ve znamení Psa se
bude dařit, protože Tygr je jejich nej−
lepší společník. Energie Tygra bude
Psa motivovat v mnoha jeho posto−
jích. Díky svému nadšení se Pes zba−
ví pesimismu a negativistického
smýšlení nastřádaného v uplynulých
letech. Bude to rok radosti, dobrých
a realizovatelných nápadů a setkává−
ní se zajímavými lidmi. Jediné, na co
bude třeba dávat pozor je to, aby
v náhlé euforii jste nepodepsali špat−
nou smlouvu, či nepodlehli podvodné
nabídce. Ohledně peněz bude platit,
ne dvakrát, ale třikrát měř a jednou
řež. V oblasti vztahů dávejte velký
pozor! Ne všichni jsou tak dobří jako
Psi. Můžete se setkat s nespolehli−
vostí, náladovostí, neupřímností. 

KANEC 

Kanec a Tygr budou spolu šťastní.
Kanec má porozumění pro vznešené
ideály Tygra a Tygr vítá stabilitu a in−
tegritu, kterou do vztahu vnáší Ka−
nec. Tygr dává Kanci možnost vynik−
nout a za to si užívá slastných chvil
v jeho blízkosti. 
Pro Kance, stejně jako pro Psa, je
Tygr nejvhodnějším společníkem.
Proto rok 2022 bude pro Kance do−
brý. Bude to vzrušující rok, vhodný
na cestování a nové začátky. Jen je
dobré mít pod kontrolou finance.
V roce 2022 budete mít štěstí na no−
vé partnerské vztahy. Bude platit, že
štěstí přeje připraveným. Nastal také
vhodný čas na sklizeň plodů vaší
práce.

Všem přeji hodně štěstí, pohody, 
lásky a zdraví. Stanislav Brázda

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

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
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n Pane náměstku, starat se o ro−
dinnou kasu a o krajské finance, to
je bezesporu obrovský rozdíl. Když
jste tuto funkci přebíral, neměl jste
obavy, pochybnosti …? 
q Rozdíl mezi rodinnou kasou a kraj−
skou je opravdu obrovský, ale mezi
obecní, se kterou mám letité zku −
šenosti, je naštěstí menší. To však
neznamená, že jsem nepřicházel 
s respektem a velkou opatrností.
Obavy jsem měl především z toho, že
jsem detailně neznal, jaké jsou aktuál−
ní závazky kraje, kolik staveb je roze−
stavěno a především jak se bude
v koronavirové situaci vyvíjet ekono−
mika, a tedy jaký bude podíl  kraje na
vybraných daních. Snazší vstup do
nové funkce mi také umožnil profe −

sionální přístup kolegů na odborech,
které mně gesčně přísluší. 

n Co Vás v tomto směru nejvíce
překvapilo?

q Nemohu říci, že úpl−
ně překvapilo, ale spíše
potěšilo, jak zodpo−
vědně, nebo s  jakým
po cho pením přistou−
pila většina – napří −
klad ředitelů zřizova−
ných organizací, k omezováním ně−
kterých výdajů. A v neposlední řadě
také předpřipravený návrh rozpočtu
od mé předchůdkyně Marcely Krej−
sové, kde jsme se již snažili jen pro−
mítnout některé priori ty nově vytvá−
řené krajské koalice pod vedení hejt−
manky Ilony Mauritzové.  

n S jakou částkou hospodaří
Plzeň ský kraj a jaké má tady 
priority?

q Plzeňský kraj hospodaří s finanč−
ními prostředky, které převážně
obdr ží z  rozpočtového určení daní
(mimo dotací státu). Dále může vy−
užívat vlastní uspořené prostředky

z minulých let, nebo musí mít na −
smlouvané bankovní úvěry.

V  roce 2021 jsme plánovali vý −
daje ve výši 7,8 mld. Kč, pro rok
2022 navrhujeme schválit rozpočet
s  objemem 8,6 mld. Kč. Priority
jsou jasné, zajistit předfinancování
dotovaných projektů, financování
oprav a rekonstrukce silniční sítě,
investice do majetku kraje, stabilita
fungování vlastních příspěvkových
organizací. Pokud je to možné, sna−
žíme se nadále též podporovat obce

a města v našem regionu
a samozřejmě také spolky
a organizace.

n  Za co v letošním roce
kraj utratil nejvíce pe−
něz?
q Již tradičně a dlou ho −
době je finanč ně nejná−
ročnější oblast DOPRAVA
tj. dopravní obslužnost
a opravy a rekonstrukce
silnic. Mimořádnou akcí
nade vše ostatní je v le−
tošním a příštím roce
projekt „stavba západního
okruhu Plzně“, který pro−
bíhá i v této složité době
podle harmonogramu. 

n  Dotkla se pandemie
covidu také krajského
rozpočtu a v jakém ohle−

du zejména? 
q Pandemie covidu se samozřejmě
dotkla i kraje. V  roce 2020 byly 
kráceny výdaje kraje i jeho příspěv−
kových organizací v  závislosti na

snížení daňových příjmů. Pro rok
2021 byl rozpočet kraje a jeho
příspěv kových organizací též při −
měřeně krácen  tak, abychom splnili
své povinnosti, ale také postupně
realizovali připravované projekty vý−
stavby, rekonstrukcí a oprav.

U příspěvkových organizací se
jedná zejména o vyšší výdaje
(ochran né pomůcky, prevence proti
covid apod.) nebo nižší příjmy 

(malá návštěvnost akcí, uzávěry
apod.)

Pro rok 2022 se snažíme,
aby  do rozpočtu kraje i jeho
příspěv kových organizací ne−
byly kladeny žádné restrikce.

n Nyní se zabýváte nebo
budete zabývat rozpočtem na příští
rok. Jaký je výhled nebo záměr?
q Rozpočet na rok 2022 je již při−
praven k projednání v Radě PK a ná−
sledně v Zastupitelstvu PK. Sesta −
ven je z požadavků jednotlivých od−
borů krajské ho úřadu (oblastí)
a z  potřeb finan cování dotovaných
projektů. Ve všech oblastech (snad
kromě zdravot nictví, kde předpoklá−
dáme po zrušení „holdingu“ určitou
úsporu) se předpokládá nárůst. Cel−
kem proti návrhu rozpočtu na rok
2021 činí nárůst pro rok 2022 přes
10 %. Vzhledem ke skutečnosti, že
rokem 2022 vstoupíme do před −
posledního roku programovacího
období evropské unie, a současně
se rozbíhá již nové programovací
období, tak bude v  letech 2022
a 2023 trochu náročnější profi −
nancovat doto vané projekty.

Důraz klademe převážně na ka pi −
tálové výdaje. 

n Plánování je jistě složité, na co
vše musíte brát zřetel?
q Zřetel musíme brát zejména na
„naše“ možnosti financování, tj.
kolik můžeme obdržet z  rozpočto−
vého určení daní, zda vývoj bude
stoupat, či opět nastane stagnace
příjmů. Dále musíme hlídat a sle −
dovat stou pající náklady, tedy vý−
daje, a to zejména v příspěvkových
organizacích kraje. Chceme udr−
žet podporu života v kraji a vní −
máme tedy i  požadavky obcí a růz−
ných neziskových organizací, pod−
poru výjimečných lidí a projektů na
území kraje.

Blíží se konec roku, což téměř všude znamená bilanco−
vání, ale zároveň i plánování. Nejinak tomu je v případě
Plzeňského kraje, kde se však jedná o peníze veřejné,
proto jsou pod neustálým drobnohledem nejenom Kraj−
ského úřadu, ale i zastupitelů a občanů. Pro toho, kdo
má tento rezort na starosti, to není právě lehké.
Náměst kem hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic
a majetku je Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, kterého jsme
požádali o rozhovor.

Mgr. Pavel Karpíšek

Pavel Karpíšek podporuje řadu sportovních  akcí.

Snažíme se podporovat obce a města v našem
regionu a samozřejmě také spolky a organizace

s
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n Jak moc se ozývají
jednotlivé resorty, že chtějí
přidat?
q Je samozřejmé, že je
možno dát vždy více. Přes−
to, vzhledem k  tomu, že
jsme  letošní rozpočet na−
stavili opatrně a mohli jsme
vyjít většině oblastí vstříc
v jejich požadavcích, tak ne−
eviduji žádné zásadní nepo−
kryté požadavky.

n Zastupitelstvo má sa−
mozřejmě zásadní slovo,
je těžké je přesvědčit o na−
vrženém rozpočtu?
q Rozpočet ještě před
schválením v Zastu pitel stvu
Plzeňského kraje je projed−
náván ve Finančním výboru
ZPK, a před jednáním zastu−
pitelstva ještě bude probíhat
seminář k návrhu rozpočtu,
kde se pokusím přítomným
zastupitelům návrh roz −

počtu blíže představit
a příp. odpovědět na je−
jich dotazy. V prvé řadě je
nutné najít shodu v koalici
a pak se snažit přesvědčit
i ostatní. Je to sice   po−
chopitelné, ale mrzí mě,
že zrovna rozpočet bývá
jedním z největších střetů
s opozicí, a i když nemají
zásadní připomínky, vět−
šinou ho nepodpoří. Na
druhé straně je korektní
říci, že jsem to z opozič−
ních řad dělal po dobně, to
však většinou nebyla tak
složitá doba jako nyní.

n Z Vašeho pohledu, pa−
ne náměstku, co Plzeň −
ský kraj nejvíce potřebu−
je – kam byste Vy osobně
investoval přednostně? 
q Myslím, že by podobně
odpo věděl každý na mém
místě. Kraj musí plnit své

zákonné povinnosti a své smluvní
závazky. Potřebuje me inves tovat
do svého majetku, který slouží
a usnadňuje život obyvatel regionu.
Jsou to komunikace, střední školy,
sociální zařízení, kultur ní insti tuce,
záchranka, nemocnice atd. Součas −
ná doba ukázala, jak nutné je mít
funkční nemocnice, proto bych rád,
abychom dokončili dostavbu Kla −
tovské nemocnice a také konečně
komplexně modernizovali nemoc −
nici v Ro kycanech. Je nutné připo−
menout, že naše nemocnice byly
úspěšné se svými žádostmi v pro−
jektu React a dojde k zásadní mo−
dernizaci přístrojového vybavení.
To je však jen jeden z předpokladů
k funkčnosti nemocnic, ale i zá−
chranky či so ciál ních zařízení. To
druhé – dů le žitější – je vytvořit pod−
mínky pro zaměstnance těchto za −
řízení. A já bych chtěl využít i této
možnosti, jak jim znovu a znovu po−
děkovat za jejich nasazení. Moc si
jich vážím. n

s

Náměstek Karpíšek při vysazování nových stromků.
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VÝSTAVA EKO−ŠKOLÁKŮ 
Recyklace odpadu. Nové produkty z odpadu. 

K vidění v Domažlicích Pod Bránou. 
Kontakt: Eco−center@seznam.cz



40 Rozhled 12/2021



PRACOVITÝ důchodce vy−
pomůže v domě, na zahra−
dě. Sušice a okolí. Tel.:
602730581. RR 21872

NABÍZÍM zaměstnání v
dřevařské výrobě, práce
venku na jednu směnu.
Vedoucí není očkovaný.
Tel.: 603257601. RR
21936

POPTÁVÁM byt ke koupi
1+1, 2+1, 2+kk, 3+1.
Stav nerozhoduje. Nejsem
realitka a ani překupník!!
Děkuji za nabídky.
Tel.  721081547. RR
21898

URGENTNĚ hledáme
k prodeji byty do 70 m2
v panelových i cihlových
domech v Klatovech a Do−
mažlicích. Máme připrave−
ny investory (přímé kup−
ce) s  hotovostí. Celá
transakce je dokončena
v řádech dnů. Možnost vy−

platit zálohu předem. Exe−
kuce či zástavy vyřešíme.
INSTINKT REALITY s.r.o.
VOLEJTE ZDARMA na tel.
800737309 PM 21022

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře byt
3+1 s  lodžií v Klatovech.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoliv přízemí. Byt
může být v jakémkoliv sta−
vu i rekonstrukci. Cena do
3 mil. Kč. INSTINKT REA−
LITY s.r.o. VOLEJTE
ZDARMA na tel.
800737309 PM21023

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 2+1 / 3+1 o minim.
výměře 50 m2 kdekoliv
v Domažlicích. U vyšších
pater podmínkou výtah.
Cena do 2,5 mil. Kč. Pení−
ze k  dispozici ihned. IN−
STINKT REALITY s.r.o.
VOLEJTE ZDARMA na tel.
800737309 

PRONAJMU byt 2+1, 65
m2, 15 min. z centra Kla−
tov, max. 2 dosp. osoby,
nekuřáci, bez zvířat,
dlouhodobě, renovovaný,
odpovědi do redakce. RR
21680

MLADÝ pracující pár s dí−
tětem (10let) hledá
dlouhodobě pronájem ro−
dinného bytu se zahradou
či bytu se zahradou
(2+1). Klatovy a blízké
okolí. Kontakt:
604284798. RR 21874

PRONAJMU zrekonstruo−
vaný byt 1+1 v Praze 6
slušné ženě nekuřačce.
Zn. Dohoda. Tel.:
723305874. RR 21908

PRONAJMU mezonetový
byt 3+kk v RD v Klato−
vech, bezdětnému páru

nekuřáků! Info na tel.:
605758988. RR 21926

PRONAJMU trubkové le−
šení + podlážky cca
100m2 – 2.000 Kč/mě−
síc. I dlouhodobě. Vratná
kauce 5.000 Kč. Klatovy.
A zároveň koupím po−
dlážky, spony,
spojky,  trubky. Tel:
720686209. RR 21914

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme
s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouhodo−
bému pronájmu. Zaručuje−
me pouze solidní klientelu,
jejíž výběr můžeme sami
ovlivnit. Právní servis, pře−
vody energií a klientský
servis po celou dobu náj−
mu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydě−
lává! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
na tel. č. 800737309 PM
21020

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celém
Plzeňském kraji. Nabídně−
te nám svůj byt pro prově−
řené klienty. Záruka pla−
tební schopnosti a právní
servis po celý nájemní
vztah samozřejmostí. Pro−
vizi máme zajištěnu od ná−
jemců. INSTINKT REALI−
TY s.r.o. VOLEJTE ZDAR−
MA na tel. 800737309
PM 21011

98 KS patek k hurdiskám,
konec stavby, tel.:
605325131. RR 21805

CÍNOVÉHO mamuta s cer−
tifikátem. Odhadní cena
5.000 Kč. Vyrobeno v  ro−
ce 1990. Vhodný vánoční
dárek. Tel.: 731410964.
RR 21861

SBÍRKU 3 500 kusů slonů
z  různých materiálů. Růz−
né velikosti. V krabicích od
50 do 150 kusů. I jednotli−
vě. Cena dohodou. Tel.:
731410964. RR 21860

PRODÁM knihovnu
(prázdnou). Cena 2.000
Kč. Tel.: 603163061.

ELEKTROKOLO e−Cross,
záruka 4,5 let, za 26.000
Kč, Klatovy, tel.:
732341265. RR 21862

MOTOROVOU sněhovou
frézu HECHT 9551, plně
fukční, 5.5 HP, pojezd
vpřed i vzad, benzín,
55cm záběr. Málo použí−
vaná, spolehlivá. Cena
7.500 Kč. Tel.:
605448252. RR 21869

PRODÁM rybářský feed−
rový prut s  navijákem +
prut prut na sumce s navi−
jákem – nevyužité. Tel.:
739499535. RR 21901

LISOVANÉ seno, průměr
130 – uskladněné; a slá−
mu průměr 140. Levně.
Tel.: 702149706. RR
21917

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vyso−
kou výhřevností a dobou
hoření. 1000 kg = 4.800
Kč bez DPH. Do 60 km
DOPRAVA ZDARMA. Tel.
604575136. PM 21001

PRODÁM kvalitní české
dřevěné pelety. Certifikát
EN plus 1,6 mm z pilin ze
smrkového dřeva. Paleta
= 1050 kg = 70 pytlů po
15 kg. Do 60 km DOPRA−
VA ZDARMA. Tel.
604575136 PM 21002

PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a předepnuté
stropní panely 6 x 1 m, dá−
le panely 220 x 60 x 12
cm, Plzeň a okolí. Mož−
nost naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211.
PM 21047 

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

PRODÁM suché palivové
dřevo, štípaný smrk, 850
Kč za prostorový metr.
Tel.:604867469. PM
21051 

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní do−
mek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliníko−
vý plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a
osvětlení. Podlaha, strop a
stěny zateplené. Slušovic−
kou buňku, obloženou pa−
lubkami. Buňky jsou

v pěkném stavu. Cena od
25.000 Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou
palubkami, zařízenou
k  okamžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 604867469.
PM 21046

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenské−
ho muzea okupace a
osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily, helmy, dalekohle−
dy, kordíky, bajonety, te−
sáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vy−
znamenání, opasky, pou−
zdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky,
torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děku−
jeme za nabídky i případ−
né dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

VYKUPUJI knihy, pohled−
nice, starožitnosti a díly na
staré motorky a auta.
Tel:  721866006. RR
21913

PŘIJMU zdravotní se−
stru do kožní ambu−
lance v Klatovech.
SMS na tel.
737441365. RR
21915

PRODÁM pozinkova−
nou nádrž na podvo−
zku 2 až 6 tisíc litrů ve
velmi dobrém stavu.
Levně. Tel.:
604589329 RR 21077

KOUPÍM a dobře za−
platím staré pivní lah−
ve s vylitými nápisy.
Za lahev do sbírky za−
platím i několik tisíc
Kč. tel. 606245515.
RR 21481
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PRODÁM FEKÁL 3000
L v krásném stavu.
Popř. i fekál 4000 L.
Cena je 58.000 Kč. Tel.
604589329. RR
21074

PRODÁM PLASTOVÉ
SUDY 220 l, cena 300
Kč, tel. 603819297.
RR 21075

AKCE PODZIM – ná−
drž 1000L, s pozinko−
vanou paletou, čistá,
za 1299 Kč.  Tel.
605400863. 

PRODÁM použitou
nádrž na vodu IBC
kontejner 1000 litrů.
K odběru v Klatovech.
Vhodné na vodu pro
stavbu. Cena: od
1.150 Kč. Na výběr z
více kusů. Pěkné čis−
té zánovní od 1.500
Kč. Tel.  722660668.
RR 21906
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Kdo byl milován, nebude zapomenut…
Dne 29. 11. 2021
uplynul 1. smutný rok,

co nás navždy opustil

náš drahý tatínek a

dědeček, pan

Josef Lejsek
z Klatov.

S láskou a bolestí
v srdci vzpomíná dce−

ra Miluš a syn Josef s rodinou.     RR 21891 

VZPOMÍNÁMEVZPOMÍNÁME

Když zemře maminka,
sluníčko zajde, v srd−
cích nám zůstane
smutek a žal, po ce−
lém světě sotva se
najde, kdo by jak ma−
minka uměl mít rád.
Dne 11. prosince
2021 uplyne 5 let,

kdy jsme se naposledy rozloučili s paní

Mgr. Alenkou Maškovou 
roz. Šteflíkovou z Měčína.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
syn Vašek, rodiče Šteflíkovi a bratr Václav
s rodinou. Děkujeme všem, kdo vzpome−
nou s námi.                                      RR 21796

Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz,
maminko, navždy zůs−
tává v nás!
Dne 28. 11. 2021
uplynulo 10 let plných

bolesti a smutku, kdy

nás navždy opustila

naše drahá a milova−

ná maminka, babička, manželka a kama−

rádka, paní

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

RR 21863

Kdo Tě znal, ten si
vzpomene, kdo Tě měl
rád, ten nezapomene.
Dne 18. prosince
2021 uplyne rok, kdy

nás navždy opustil mi−

lovaný manžel, tatí−

nek, tchán a dědeček,

pan

Jan Šota z Bystřice nad Úhlavou.
S láskou stále vzpomínají manželka, syn
Zdeněk s manželkou Oxanou, syn Jan
s manželkou Annou a vnoučata Radim,
 Terezka, Janina, Marek a Eliška.   RR 21877

Čas ubíhá a velká bo−
lest zůstává.
Dne 29. 9. 2021 uply−

nulo 8 let, kdy nás na−

vždy opustila paní 

Marie 
Thurnwaldová
z Předvojovic. 

11. 11. 2021 tomu bu−

de již 41 let od úmrtí 

pana Ferdinanda 
Thurnwalda.   

Za tichou vzpomínku a
modlitbu děkují děti
s rodinami a ostatní
příbuzní.        RR 21879

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 10. října 2021
uplynulo 9 let ode

dne, kdy nás navždy

opustila paní 

Milada 
Kopačková 

a 11. listopadu 2021
tomu bylo 8 let, co za

svojí družkou odešel

i pan 

Václav Matějka
z Běšin. 

Za tichou vzpomínku
a modlitbu děkuje ro−
dina Thurnwaldova. 

RR 21882

Kdo měl rád, 
vzpomene a taky 

nezapomene.
Dne 15. 12. 2021 uply−

ne 28 let ode dne, kdy

nás opustil pan

Jaroslav Kopačka
z Maršovic.

Za tichou vzpomínku a modlitbu děkuje rodi−
na a ostatní příbuzní. Děkujeme všem, kteří
si vzpomenou s námi.                      RR 21880

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvi−
ličku postát a tiše vzo−
mínat.
Dne 5. prosince 2021
vzpomeneme 13. vý−

ročí dne, kdy nás na−

vždy opustil pan

Ladislav Lenc
z Děpoltic.

Stále vzpomínají manželka a dcery s rodina−
mi a ostatní příbuzní.                     RR 21889

Dne 3.12. 2021 je to−

mu již 10 let, kdy ten−

to svět navždy opustil

pan 

Václav Potužák,
šenkýř z Číhaně.  

S láskou a vděčností
stále vzpomíná man−
želka Pavla, dcera

Pavla a syn Václav s rodinami,  ostatní pří−
buzní a také hospodští štamgasti. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi – děkujeme.                        

RR 21897

Nikdy neztratíme něko −
ho, koho máme ve
svém srdci. Možná
ztratíme jeho hlas, jeho
přítomnost… Ale to, co
jsme se od něj naučili,
to, co nám po sobě
zanechal, to neztratíme
nikdy…
V pátek 24. prosince
2021 uplyne první smutný rok ode dne,

kdy nás navždy opustil pan 

Miroslav Sýkora z Nahošic. 
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Manželka Jitka a dcery Lenka a Ivana s ro −
dinami.                                             RR 21912

Ti, které jsme milovali,
neodchází… Jsou stále
s námi každý den.
Našim srdcím velmi
schází… S láskou na
ně vzpomenem.
Dne 6. 12. 2021 by

oslavil své 80. naro −

zeniny pan

Ladislav Kozák z Vítané.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene rodina.

RR 21916

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 13. 12. 2021 up−

lyne 1 rok, kdy nás

náhle opustil pan 

Zdeněk Štufka 
ze Železné Rudy.

S láskou vzpomíná manželka, dcery a sy −
nové s rodinami.                           RR 21904
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Jak smutno je nám bez Vás, jak dlouhý je
nám čas, jak rádi bychom Vás spatřili a sly−
šeli Váš hlas.
Dne 28. listopadu
2021 uplynulo 15

těžkých let od úmrtí

naší maminky, ba−

bičky, prababičky a

sestry, paní 

Anny Voráčkové
z Třebýciny.

A 4. ledna 2022 uplyne 1. výročí, kdy nás

opustil náš milovaný tatínek, dědeček, pra−

dědeček, bratr a druh, pan

Josef Voráček
z Třebýciny.

Děkujeme za vzpo−
mínku. Dcery Ilona,
Anna, Markéta s rodi−
nami, syn Josef s ro−
dinou, vnoučata, Ma−
rek a pravnučka a
ostatní příbuzní.

RR 21895

Jak smutno je bez Te−
be, jak dlouhý je nám
čas, jak rádi bychom
Tě spatřili a slyšeli
Tvůj hlas.
Dne 2. prosince
2021 uplyne dlouhý

rok od chvíle, kdy nás

navždy opustila paní 

Marta Tauscherová z Miletic.
S úctou a láskou vzpomíná manžel a děti
s rodinami.                                      RR 21864

Loučení žádné, nezbyl
Ti čas, jen velkou bo−
lest zanechal jsi v nás.
Měl jsi rád všechny
kolem sebe, pro ně jsi
žil a chtěl žít, srdce se
však zastavilo a musel
jsi bez rozloučení
odejít.

Dne 2. prosince 2021 uplynul rok od úmrtí 

pana Františka Voráčka z Klatov. 
S láskou vzpomíná manželka Miluše a celá
rodina.                                            RR 21855

Dne 5. 12. 2021 uply−

ne 3. smutný rok od

chvíle, kdy nás opus−

tila paní 

Věra Macounová
z Horažďovic. 

15. 1. 2022 by oslavi−

la 80. narozeniny.

Vzpomínají dcera a
syn s rodinami.                              RR 21766

23. listopadu 2021
uplynuly tři roky ode

dne, kdy zemřel pan  

Václav Jandoš. 
Vzpomínají rodina a
štamgasti restaurace a
penzionu Klatovský
dvůr.             RR 21781

Když zemře maminka, sluníčko zajde, v srd−
ci nám zůstane smutek a chlad. Sotva už na
světě někdo se najde, kdo by jak maminka
měl rád.
Dne 3. prosince 2021
uplyne 10 let od chví−

le, kdy nás navždy

opustila paní 

Anna Bauerová
z Tužic.

S láskou vzpomíná
celá rodina.

Rád jsi žil, rád jsi pra−
coval, každému jsi jen
úsměv rozdával. Oči
se zrosily a zaplakaly
bolem, když jsme Ti
dávali poslední sbo−
hem.

Dne 11. 12. 2021
uplyne 1. smutný rok,

kdy nás navždy opustil pan

Oldřich Doležel z Klatov.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná
 rodina.                                          RR 21865

Dne 3. 12. 2021 by

oslavila 90. narozeni−

ny paní

Marie Šrámková
z Předslavi.

Dne 10. 12. 2021 to−

mu bude 9 let, co

opustila tento svět. 

Za tichou vzpomínku
děkuje rodina. RR 21878

Těžko se s vámi louči−
lo, těžké je bez vás žít,
láska však odchodem
nekončí, stále vás
v srdci budeme mít.
Dne 5. prosince 2021
uplyne pátý smutný

rok ode dne, kdy od

nás odešel pan 

Mareček Löffelmann 
a  2. ledna 2022 uplyne 8. rok od chvíle,

kdy nás navždy opustila

paní Ludmila 
Löffelmannová 

roz.  Thurnwaldová
z Běšin.

S láskou vzpomíná 
a nikdy nezapomene
 rodina. Děkujeme

všem, kteří si vzpome−
nou s námi.

RR 21881

30. listopadu 2021
uplynulo šest let ode

dne, kdy nás opustil a

16. listopadu by se

dožil devadesáti let

pan

Václav Matějka.
S láskou a úctou vzpo−
míná zarmoucená ro−

dina. Za tichou vzpomínku dě ku  jeme.   
RR 21884

25. listopadu 2021
uplynul třetí smutný

rok ode dne, kdy nás

navždy opustil pan 

Josef Heřman
z Nalžovských Hor.
S láskou stále vzpomí−
ná manželka Božena,
syn Luboš a dcera
Dana s rodinami. RR 21892

Dne 16. listopadu
2021 uplynulo 25 let

od chvíle, kdy nás

opustil náš manžel,

tatínek a dědeček, pan

František Bouda
z Nemilkova−Jamy.
3. prosince 2021 by

se dožil 90 let.

S láskou vzpomínají manželka a dcery s rod−
inami. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.                          RR 21893

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chvilič−
ku postát a tiše vzpo−
mínat.

Dne 9. 12. 2021 uply−

ne 4. rok od úmrtí pana

Karla Kohouta
z Pečetína.

Stále vzpomínají manželka, dcera Jaruš s
rodinou, snachy Miluš a Jaruš a vnoučata.

RR 21894
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KOUPÍM sbírku zápalko−
vých nálepek. Vánoční dá−
rek pro dědu. Tel.:
776221761 – volat večer.
RR 21868

Z POZŮSTALOSTI koupím
vše staré: porcelán, ka−
menné hrnce, hodiny, ob−
razy, nádobí, váhy, radia,
vojenské věci z  války atd.
Tel. 737903420 PM
21040

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový ná−
bytek. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či pro−

zvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:

 slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21078

KOUPÍM trubkové lešení,
použité, 50 m2. Nejraději
v okolí Domažlic. Tel:
603715889

KOUPÍM hoblovku s prota−
hem KDR nebo Rojek. Tel.
603165320 PM 21081

PRODÁM použitou
nádrž na vodu IBC
kontejner 1000 litrů.
K odběru v Klatovech.
Vhodné na vodu pro
stavbu. Cena: od
1.150 Kč. Na výběr z
více kusů. Pěkné čis−
té zánovní od 1.500
Kč. Tel.  777204389.
RR 21905
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KOUPÍM placaté žulové
kameny na opravu zápraží
bývalého mlýna. Tel.:
776221761 – volat večer.
RR 21867

KOUPÍM staré dětské
hračky, vánoční ozdoby,
radia, mlýnky, hmoždýře,
lustry, Mopedy, motorky,
Pionýry, motopřilby, smal−
tované nádobí, panenky,
obrazy, porcelán atd. Tel.:
605080878. PM 21041 

KOUPÍM staré věci ze sta−
ré domácnosti: lívaneční−
ky, lampičky, porcelánové
sošky, fotoaparáty, formy
na pečení, mince, vyzna−
menání, kávomlýnky, ob−
razy, šperky apod. Tel.
605080878 PM21042

KOUPÍM náhradní díly :
blatníky, nádrže, rámy, ko−
la, motory, světla na DAW,

Pionýr, ČZ, Moped a jiná
moto. Tel. 737903420 PM
21043

KOUPÍM vojenskou vzdu−
chovku do 7tis. Kč. Po ar−
mádě a pohr. stráži mas−
kované oděvy aj. Vyzna−
menání za obranu a služ−
bu vlasti, odznak NB, od−
znaky vzor. vojáků do r.
1960 – do 3tis.Kč. Odzna−
ky voj. učilišť, automob.
odznaky, vyznamenání,
těžítka modelů děl, tanků,
letadel. Tel. 721730982
PM 21006

KOUPÍM staré jízdní kolo
do r.výr. 1950, reklamní
cedule, mosaznou pum−
pičku, starou Babetu,
náhr. díly Jawa, Pionýr
05,20,21, návody na ob−
sluhu, katalogy. Tel.
721730982 PM 21007

KOUPÍM staré pivní láhve
a sklenice s nápisy pivo−
varů. I jednotlivé kusy, dě−
kuji sběratel. Tel.
732170454. PM 21068 

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré motocykly a veterá−
ny, staré bakelit. rádio Ta−
lisman, Philips, Telefun−
ken aj. Hodiny,
hodinky  náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez. Por−
celánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,

obrazy, hračky plechové a
bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku, nebo po−
zůstalost. Sběratel. Nabí−
zím solidní jednání. Tel.
608979838. Email: an−
tikvs@seznam.cz. PM
21056

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku i v  hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte− doprava
zajištěna. Tel.:
603383211 PM 21049

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy i pa−
nelové cesty. Tel.:
736139113 PM 21050 

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

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGON−
KU i v nálezovém stavu a
dále MOPEDA na ryby.
Tel. 728209526 PM
21038

KOUPÍM les i s pozem−
kem. Může být malá vý−
měra, zanedbaný nebo
napadený kůrovcem. Pla−
tím ihned a hotově. tel.:
773585290. RR 21585

KOUPÍM garáž v  Klato−
vech U Slunce na parko−
vání auta. Tel.:
602441948. RR 21903

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či cha−
tu v okrese Klatovy a Do−
mažlice. Podmínkou pou−
ze vlastní pozemek a za−
vedená elektřina. Peníze
vyplácíme do třech dnů.
Právní servis zajištěn. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA na tel.
č. 800373309 PM 21019

BABSKOU radu od něko−
ho, kdo trpí na tinitus. Jen
prozvoňte, zavolám zpět.
Tel.: 731710765. RR
21900

KOUPÍM tento typ křesel
a starožitný nábytek a
nábytek do roku 1980.

Stav nerozhoduje. Stačí
napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696

a email.:
 slavoj.pikovice@

seznam.cz. 
Děkuji :) RR 21079

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 21052

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazneza−
rizeni.cz, tel.:
775104121. RR 21072

PRODÁM Renault Twingo
r.v. 2008, obsah 1.1,naj−
eto 184tkm, benzin, čer−
vená, abs, el okna, centrál

na do, airbagy, nová stk a
emise, cena: 49000,− Kla−
tovy: telefon: 723439518.
RR 21918

PRODÁM Citroen C3 nový
model, r.v. 2011 nový mo−
del, obsah 1.4 benzin, 54
kw, najeto pouze 137 tkm,
se servisní knížkou, nové
rozvody, el okna, panora−
ma   sklo, el okna, radio,
servo, klima, imobiliser
proti krádeži, 2. klíče, nová
stk a emise, cena
139000,− Kč , Kt, Tel:
723439518. RR 21921 

KOUPÍM Jawu pionýr
50/20,21 nebo 23 mus−
tang (viz foto níže) v ja−
kém koliv stavu i bez
tech. průkazu na renova−
ci. 604566874. RR 21890

PRODÁM Škoda Room−
ster r.v. 2007, obsah 1.4
mpi, najeto pouze  90 tkm,
šedá metalíza, benzin, kli−
ma, 4x el okna, servo,
abs, 1 majitel,   cena :
109000,− Kč, Klatovy :
telefon: 723/439518. RR
21919

PRODÁM Peugeot   2008,
1. majitel, servisní knížka,
obsah 1. 6 hdi, najeto
pouze 145tkm, el. okna,
servo, abs, esp, radio, vy−
hřívaná sedadla, klimatro−
nik, top stav, cena včetně
stk a emisí, 245000 Kč,
telefon: 723439518, Kla−
tovy. RR 21920 

PRODÁM Fiat Scudo −
long, ,, stejné jako expert
+ jumpy, r.v. 2009, pro−
voz 2010, 8 míst, tažné,
obsah   2.0 hdi, 100 kw,
nové brzdy, imobiliser, kli−
matronik, el okna, radio,
nová stk a emise,panora−
ma výbava, super cena:
179000 Kč, telefon:
723439518. RR 21922

KOUPÍM historický moto−
cykl nebo moped i nepo−
jízdný. Zel. 608773933
PM 21082

38 LET, 180 cm, 105 kg,
jsem rozveden, mám dvě
děti, hledám vážný vztah,
bydlím v Klatovech. Odpo−
vědi prosím do redakce.
RR 21821

HLEDÁM ženu kolem 75
let, Sušicko a okolí včetně
Horažďovicka a okolí, do−
jedu autem, jsem vdovec.
Tel. v redakci. RR 21873

MUŽ 54/177 hledá z  ne−
dostatku příležitostí k  se−
známení ženu z  Plzně a
okolí do 30 km. Tel.:
732431470. RR 21875

MUŽ 65/178 ml. vzhledu,
nekuřák, rozvedený s  vy−
řešenou minulostí hledá
seznámení se ženou ve
věku 50–65 roků pro po−
rozumění a lásku k  obč.
schůzkám, později možný
trv. vztah, KT, SU, DO –
okolí. Tel.: 728472517.
RR 21883

62LETÝ hledá kamarádku,
která je také sama, na věku
nezáleží, Sušice − Klatovy,
tel. 607863707. RR 21888

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

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou pro−
sklenou vitrínu. Dále li−
tinovou výlevku, starý
truhlářský ponk s dře−
věnými závity, řeznický
špalek, různé litinové
nohy, dílenské lampy,
plechové skříňky se
šuplíky. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322, pa−
vel.rejsek@seznam.cz
PM 21033

CERTIFIKOVANÝ po−
radce se zaměřením
na zvládání obtížných
životních situací a
stresů otvírá porad−
nu. Objednejte se na
osobní konzultaci.
Tel. 704014515. PM
21122

JAWA, ČZ, MANET,
STADION… Koupím
staré československé
motocykly všech zna−
ček, v jakémkoliv sta−
vu i jednotlivé díly.
Platím ihned v hoto−
vosti. Slušné a se−
riozní jednání. Tel.:
607946866. E−mail:
klsp@seznam.cz.  RR
21091

SBĚRATEL koupí sta−
ré motocykly ČZ, JA−
WA, OGAR, skútr ČZ,
moped STADION i jiné
značky, kompletní i
nekompletní, torza,
rámy, motory, blatní−
ky, staré technické
průkazy a jinou tech−
nickou dokumentaci
aj. Přijedu a zaplatím
na místě. Nabídněte,
určitě se domluvíme.
Telefon: 603237242,
e−mail: flemet@se−
znam.cz. RR 21428

PRODÁM DUMPER s
jednoválcovým diese−
lovým motorem. Plně
funkční, cena 40.000
Kč. Tel. 604589329.
RR 20027

Blahopřání

PRODÁM  IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě
v ochranné kleci, roz−
měry: 120 x 100 cm
výška 120 cm, váha
cca. 65 kg, pěkné čis−
té od 1.600 Kč, k od−
běru v Klatovech. Info
na tel. 722660668.
RR 21002
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ZASE ty Vánoce – budu
sám? A proto hledám
slušnou ženu, nekuřačku
do 70 let a výškou nad
165. Odpověď jen SMS!
Tel.: 722642622. RR
21909

HLEDÁM ženu, ne za kaž−
dou cenu. Ženu usměva−
vou a s dostatkem humo−
ru, od 63 let. Sám si vařím
i po sobě uklízím, oprav−
du. Jsem abstinent, mám
vše, jen protějšek mi
schází. Mé číslo je
605251541. RR 21910

ŽENA by ráda našla sluš−
ného, vysokého muže ve
věku 45–55 let za účelem
hezkého a pevného vzta−
hu. Domažlice a okolí. ba−
latanova@seznam.cz. RR
21866

HLEDÁM kamaráda veselé
povahy do 76 let k občas−
ným schůzkám. Posezení
při kávě, procházky a jiné.
Samota je zlá. Najdu tě?
Sušice, Horažďovice, Kla−
tovy a okolí. Tel.:
739711632. RR 21887

HLEDÁM muže  pro život.
Telefon: 603948834. RR
21929

DŮCHODKYNĚ 76 let po−
hodová, zdravá by velice
ráda poznala pána nebo
paní jako kamarádku, kte−
rá se také cítí osaměle,  a
ještě by měli vedle sebe
rádi společnost kamarád−
ky či přítelkyně. Čas ubíhá
rychle, tak proč si ho ještě
neužít? Tel.: 734720159.
RR 21572

HLEDÁM kámoše na turis−
tiku, výlety, do 55 let. Jen
na SMS – 731055655. KT,
Sušice. RR 21902

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice, Horažďovice,
Strakonice a okolí, bližší
info po tel.: 774079111.
RR 21055

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci za−
hrad. Tel.: 606943086.
RR 21102

NABIZÍM zednické práce
dohodou, včetně obkladů
a dlažeb na tel.
776434705. RR 21545

MÁTE doma nábytek a chro−
mový trubkový nábytek,
křesla a nevíte co s nimi???
NÁBYTEK do roku 1980 a
starožitný nábytek a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji pro−
dej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 21081

PROVÁDÍM zednické prá−
ce – omítky, malířské
práce, rekonstrukce byto−
vého jádra, obklady, dlaž−
by, bourací práce a další
práce dle domluvy. Pl−
zeňsko, Klatovsko, Do−
mažlicko, Sušicko a oko−
lí. Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 21191

CHCETE POSTAVIT
PLOT? Nabízíme kom−
pletní realizaci oplocení.
Přijedeme – zaměříme –
naceníme – zajistíme
materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu
užívat bezpečí vašeho
domova. Volejte:
733710319, pište:  bez−
dek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.

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

Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje vaši situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA na tel. 800737309
PM 21025

KOUPÍM tento typ židlí,
tento typ komod, staro−
žitný nábytek a nábytek
do roku 1980. Stav ne−
rozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu
se. Tel.: 776599696 a

email.:  slavoj.pikovice@
seznam.cz. 

Děkuji :) RR 21080

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovitos−
ti. Svěřte nám k  prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás a
do měsíce máte prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o.
VOLEJTE ZDARMA na tel.
800737309 PM 21026

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček? Ja−
ko jediná realitní kancelář
v Plzeňském kraji vám vy−
platíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu do 24
hodin. Neslibujeme – ga−
rantujeme. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o. VOLEJTE
ZDARMA na tel.
800737309 PM 21027

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! Nezaplatíte
ani korunu navíc. Více na
www.zkontrolujto.cz ne−
bo VOLEJTE ZDARMA na
tel. 800737309 PM
21028

VYKLÍZECÍ PRÁCE –
kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace růz−
ného odpadu, dále
možnost vymalování.
Nezávazná prohlídka je
z d a r m a . T e l .
603512322, e−mail:
p a v e l . r e j s e k @ s e −
znam.cz. PM 21031

NAŠE NOVINKY 2022
pro moderní rychle
gastro venkovní ob−
čerstvení. Mobilní a
přenosné stoly pro
kavárny a cukrárny.
Pro čistotu před
vchody přenos. Pa−
tron −  popelníky. Eco−
center@seznam.cz.

ZEDNICKÁ PARTA
provádí rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
21037

Tel. 731 002 305

Veselé Vánoce 
přeji já, která jsem 
na vlastní fotečce. 

Přijď se krásně 
polaskat, těším se 
na tel.: 731002305 

(ve dne i mezi svátky),
SMS ne.     PM 21105
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