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Milí čtenáři,
pro mnohé z nás je
adventní čas velmi
krásným obdobím
roku. Jen několik
dní nás dělí od
svátku, který věnu−
jeme hlavně rodi−
ně, kdy se snažíme
rozdávat lásku, ra−
dost a štěstí a žijeme v naději, že to
samé také dostaneme, že nám někdo,
až budeme potřebovat, podá pomoc−
nou ruku. Proto Vánoce tak milujeme,
proto se tak na ně těšíme.
Ještě je ale advent, čas rozjímání, čas
kdy se zamýšlíme nad svým dosavad−
ním životem, nad tím, co pro nás při−
nesl letošní rok. Zkusme to udělat
i my. Určitě to byl rok plný změn, otře−
sů a neklidu. Napadá mě třeba politi−

ka, kdy po opravdu dlouhých letech
došlo k velké změně v Parlamentu ČR,
ke změně vlády, více se demonstrova−
lo a protestovalo v ulicích, ale došlo
i k ukončení války v Afghánistánu,
k velkým změnám v energetice a
v mnoha jiných oborech po celém
světě. Došlo také k velkým zemětře−
sením a nebývale aktivní byla i řada
vulkánů. Spokojenější, alespoň u nás
v české kotlině, můžeme být s vývo−
jem počasí, vlastně také s velkou
změnou. Bylo po delší době příjemně
předvídatelné a asi takové, jaké tady
u nás má být. Žádná mimořádná ve−
dra, dostatek vláhy, jednotlivá roční
období se od sebe dala odlišit a do−
konce se snad po mnoha letech do−
čkáme i zasněžených Vánoc.
Příští rok prý má být jiný. Numerolo−
gové a astrologové se shodují na tom,
že by měl být více ve znamení rodiny.
Každý bude toužit po upevnění rodin−
ných vztahů, založení rodiny, plození
dětí a v širším měřítku i o upevnění vý−
znamu národa a národních zájmů.

Protože to bude podle čínského ho−
roskopu také rok Tygra a vodního ele−
mentu, což jsou oba energické prvky,
dá se prý očekávat, že může dojít
k větším teroristickým útokům, k ne−
klidu na burze a v ekonomice, lokál−
ním válkám a u nás na jaře k dalším
změnám v politickém vedení země.
Zároveň je to však také rok, kdy dojde
k výraznému posunu v léčbě nemocí,
k významným vědeckým objevům a
k rozšíření okruhu lidí, kteří budou
schopni jednat nejen na základě rozu−
mu, ale i své vnitřní intuice. Každý,
kdo se o něco bude opravdu snažit,
měl by uspět.
Nemohu se nezmínit také o nemoci,
která nás trápí již skoro dva roky. Vždy
je dobré dělat to, čemu věříte. Pokud
si někdo myslí, že mu pomůže vakcí−
na, neměl by váhat s očkováním. Po−
kud někdo věří na česnekovou vodu,
nebo Ivermectin, měl by ho užívat. Po−
dle sibiřských šamanů není pro vznik
nemoci rozhodující vnější vliv, ale jen
podmínky uvnitř nás samých. Člověk

se silnou imunitou, zdravým tělem a
myšlením neonemocní. Nenechte se
proto nikdy oslabit strachem, oslabit
své tělo psychickými a fyzickými jedy.
Pokud už nemůžete poslouchat denní
hrůzozprávy, vypněte televizor a pusť−
te si hezkou hudbu, nebo se začtěte
do krásné knížky, nebo se jděte projít.
O Vánocích je k tomu ideální čas.
Věřím, že stejně jako v letošním roce
budeme se setkávat i v tom, který za−
nedlouho přijde, nad stránkami Rozhle−
du, již 25. ročníku stále nejčtenějšího
regionálního měsíčníku pro okresy Kla−
tovy a Domažlice, který se vám snaží
zpříjemňovat život a co nejlépe vás in−
formovat. Snad přijmete jako náš malý
dárek i tento poslední letošní Rozhled.
Příští číslo vyjde 2. února 2022 a vě−
řím, že vás opět po celý rok budeme
těšit prospěšnými informacemi.
Příjemné, klidné a výjimečně ra−
dostné Vánoce a hodně zdraví, lásky
i štěstí všem čtenářům Rozhledu
v novém roce 2022 přeje Karel Bárta,
šéfredaktor.
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Příští Rozhled vychází 2. února 2022
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MĚŘENÍ ZRAKU se vyplatí !!
Před nákupem nových brýlí si ra−
ději pokaždé zkontrolujte, kdy Vám
naposledy měřili zrak.
Hodnoty dioptrií se
u většiny populace po−
stupem času mění a
správná korekce je zá−
kladním předpokladem

Rozhled 13/2021

pro zhotovení brýlí, přes které bude−
te opravdu lépe vidět.
Přímo na našich prodejnách nabízí−

me měření zraku školenými specia−
listy. Objednat se můžete na přesný
termín, takže nebudete čekat, až na
Vás vyjde řada, a pokud si u nás ná−
sledně zakoupíte kompletní nové
brýle, budete mít celou službu včet−
ně záruky ZDARMA.

…a to se skutečně VYPLATÍ !!
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PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokát
JUDr. Miroslav Mlčák

Mám problém v zaměstnání, a to ohledně domluvy na čerpání dovolené.
Když jsem chtěl letos v červnu mít dva týdny dovolené vcelku, tak mi to
zaměstnavatel neumožnil, protože bylo větší množství zakázek, ve výrobně
jsme nestíhali. Dal mi ji až na počátku srpna 2021. Nyní, ke konci roku, mi
zbývá ještě asi týden nevyčerpané dovolené. Chci si ji převést do příštího
roku, s čímž zase zaměstnavatel nesouhlasí a trvá na tom, ať si ji do konce
prosince 2021 vyberu. Nevím, jak docílit toho, aby mi ji převedl na příští
rok a hlavně, aby se podobná situace již do budoucna neopakovala.
Je mi jasné, že v praxi probíhá určení ter−
mínů, kdy bude zaměstnanec čerpat do−
volenou různě, a to v závislosti např. na
právní formě zaměstnavatele, na velikosti
zaměstnavatelské firmy, na počtu zaměs−
tnanců, na druhu podnikání, apod. Někde
tedy termíny dovolených stanoví striktně
zaměstnavatel, jinde ponechá domluvu
na termínů dovolených na svých zaměs−
tnancích, jinde probíhají jednání mezi za−
městnavatelem a zaměstnanci.
Co však stanoví o čerpání dovolené zá−
kon, tedy konkrétně zákon č. 262/2006
Sb., zákoník práce? Dobu čerpání dovo−
lené určuje zaměstnavatel, nikoliv za−
městnanec (s určitou výjimkou, která se
však netýká tohoto Vašeho dotazu). Za−
městnavatel je povinen ji určit písem−
ným rozvrhem (v případě, že jsou u za−
městnavatele založeny odbory či rada za−
městnanců, tak se rozvrh vydává s před−
chozím jejich souhlasem; pokud u za−
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městnavatele tyto nejsou zřízeny, tak se
logicky žádný takový souhlas nepožadu−
je). Rozvrh, nebo chcete− li, plán dovole−
ných, může být vyhotoven v různé podo−
bě. Písemná forma dnes již neznamená
jen listinnou podobu, zaměstnavatel jej
může vytvořit v počítači a rozeslat jej za−
městnancům e−mailem. Rozvrh se může
v průběhu roku ještě i měnit, aktualizovat.
Povinností zaměstnavatele je určit dovo−
lenou svým zaměstnancům tak, aby ji
vyčerpali zpravidla vcelku a v kalendář−
ním roce, ve kterém jim právo na dovo−
lenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnava−
teli brání překážky v práci na straně za−
městnance (např. mateřská či rodičovská
dovolená, dočasná pracovní neschop−
nost) nebo naléhavé provozní důvody
(neplánované, mimořádné provozní situ−
ace). Při určení rozvrhu čerpání dovolené
je nutno přihlížet k provozním důvodům
zaměstnavatele a k oprávněným zájmům

zaměstnance
(např. že má
školou povinné
děti, které mají
letní prázdniny).
Poskytuje−li se zaměstnanci dovolená
v několika částech, musí alespoň jedna
část činit nejméně dva týdny vcelku,
pokud se zaměstnanec se zaměstnavate−
lem nedohodne na jiné délce čerpané do−
volené. Určenou dobu čerpání dovolené
je zaměstnavatel povinen písemně ozná−
mit zaměstnanci alespoň čtrnáct dnů
předem, pokud se nedohodne se zaměs−
tnancem na kratší době.
Zaměstnavatel však nesmí určit čerpání
dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vy−
konává vojenské cvičení nebo službu
v operačním nasazení, kdy je zaměstna−
nec uznán dočasně práce neschopným
podle zvláštního právního předpisu, ani
na dobu, po kterou je zaměstnankyně na
mateřské nebo rodičovské dovolené a za−
městnanec na rodičovské dovolené. Na
dobu ostatních překážek v práci na straně
zaměstnance smí zaměstnavatel určit
čerpání dovolené jen na jeho žádost.
S přihlédnutím k oprávněným zájmům za−
městnance lze na základě jeho písemné
žádosti část dovolené za kalendářní rok,
na kterou vzniklo právo v příslušném ka−
lendářním roce a která přesahuje 4 týdny

a u pedagogických pracovníků a akade−
mických pracovníků vysokých škol
6 týdnů, převést do následujícího kalen−
dářního roku (toto ustanovení je v záko−
ně upraveno nově a dle něj je možné po−
prvé převádět nevyčerpanou dovolenou
v roce 2021 do roku 2022). Na převod
dovolené však nemá zaměstnanec právní
nárok. Zaměstnavatel tedy nemusí jeho
žádosti o převod části dovolené vyhovět
nebo nemusí vyhovět v plném rozsahu
(pokud zaměstnavatel nevyhoví, je povi−
nen umožnit čerpání dovolené v daném
kalendářním roce, pokud tomu nebrání
naléhavé provozní důvody nebo překážky
v práci na straně zaměstnance).
Z toho, co jsem shora uváděl s odkazem
na zákonná ustanovení, je má odpověď
na Váš dotaz následující. Musel byste pí−
semně svého zaměstnavatele o převod
nevyčerpané části dovolené za rok 2021
na příští rok požádat. Zaměstnavatel
však není povinen Vám vyhovět (na vy−
hovění podané žádosti nemáte právní ná−
rok, zaměstnavatel nemusí své zamítavé
rozhodnutí ani odůvodňovat). Správně by
ale měl podle mého názoru ve stejné for−
mě, tj. písemně, zaměstnavatel o Vaší žá−
dosti rozhodnout a dát Vám toto rozhod−
nutí na vědomí. Pokud zaměstnavatel Va−
ší žádosti nevyhoví, a pokud Vám určí
zbytek dovolené za rok 2021 vyčerpat do
konce téhož roku (on ostatně je k tomuto
povinen), a nebudou−li na Vaší straně
žádné překážky v práci, tak Vám nezbude,
než−li zbytek dovolené za rok 2021 do
konce téhož roku také vyčerpat.
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Silvestr s Televizí Šlágr
v Trhanově na Domažlicku
Chcete−li strávit poslední den letošní−
ho roku v pohodě při hezkých písnič−
kách a humoru, pak vám doporučuje−
me silvestrovský pořad, který Televi−
ze Šlágr natáčela v Trhanově na Do−
mažlicku v restauraci U Svatého Já−
na. Autora pořadu a zároveň jeho mo−
derátora Josefa Pospíšila jsme se
zeptali.
l Pane Pospíšile, proč jste si vybral
právě trhanovskou restauraci U Sva−
tého Jána?
Protože do ní rád chodím s přáteli a
známými a navíc ji považuji za nádher−
ně fotogenickou. A nesmím opome−
nout laskavost rodiny majitelů Novo−
tných.
l Koho uvidíme a uslyšíme?
V Trhanově jsme všechny srdečně při−
vítali, jak jinak než po staročesky chle−
bem a solí. Této role se zhostili krojova−
ní zpěváci z Domažlic – Monika Baštá−
řová a Josef „Dvorák“ Kupilík. Atmos−
féru zpestřili ještě populární domažličtí
trubači. A pak už se U Svatého Jána
rozproudila zábava. Stoly zdobila krás−
ná silvestrovská výzdoba, chodské ko−
láče od paní Marie Vondrovicové z Bo−
řic, sladkosti a pečivo z Pekárny a cuk−
rárny Pondělík Dvorec, majitelka re−
staurace Marie Novotná se blýskla srn−
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čí specialitou, prostě bylo tam vše −
dobrá nálada, dobré jídlo a pití, co pro−
dlužuje živobytí.

to jejich premiéra. Dalo mně to pře−
mlouvání, ale jsem teď šťastný, že to
vyšlo. Gentlemansky uvedu teď zpě−

Muzikanti Veselé trojky Pavla Kršky s Martou Vančovou se výborně bavili.
l Přešel jste mlčky účinkující. To je
záměr?
Určitě ne, nejsme přeci tajnůstkáři
(smích). Největší radost mně udělal
populární dudák, legenda z Domažlic –
letos jubilující devadesátník Antonín
Konrády. Přijel s dcerou Ivankou Čer−
venou a synem Vlastíkem. Na Šlágru je

vačky: Marta Vančová − dlouholetá pě−
vecká kolegyně Karla Gotta, Mára, Gá−
bina Goldová, Marie Hanzelková, duo
Anička Volínová & Václav Žákovec,
operetní tenor Josef Oplt, kapelník ma−
lé netradiční šumavské dechovky Pepík
Nauš, populární Veselá trojka Pavla
Kršky, na alt saxofon zahrál vynikající

instrumentalista Frankie Zhyrnov a pár
chodských písniček uslyšíte v podání
Plzeňských Pepíků. Musím poděkovat
Pepovi „Dvorákovi“ Kupilíkovi, který
mně už léta pomáhá.
l K silvestrovskému pořadu vedle
písniček patří nerozlučně i humor.
Bude se čemu smát?
Podle mě i podle mínění účinkujících a
televizního štábu, se diváci určitě nebu−
dou nudit. Legrace bude dost a dost.
Tak například extempore na stole při
písničce Macejko, Macejko, strhující
taneček Josefa Oplta, narození mimin−
ka, které jsme pokřtili na Jarušku a
spousta anekdot. To jsem jen něco na−
kousnul, dobré bude, když se sami
přesvědčíte na Silvestra v TV ŠLÁGR.
l Uvidíme nějaké silvestrovské no−
vinky, které ještě na Šlágru nebyly?
V podání Máry zazní novinky z čerstvé−
ho alba „Lásky z lásky“, Marta Vančo−
vá nachystala písničkovou vzpomínku
na Karla Gotta, ale raději víc nebudu
prozrazovat. Kdo má rád laskavý hu−
mor, pěkné písničky a dobrou náladu a
nebude vědět, co poslední den letošní−
ho roku naladit na televizní obrazovce,
s nadsázkou tvrdím, jako to říkají lékaři:
„Tento pořad doporučuje devět z deseti
lékařů!“
l Bude večer v trhanovské restau−
raci U Svatého Jána silvestrovským
šlágrem?
Jak jinak. Všichni jsme do toho dali
všechno. Hezkou zábavu na Silvestra,
SPRÁVNÉ VYKROČENÍ do Nového ro−
ku 2022 se štěstím, dobrou náladou,
dobrými lidmi kolem sebe a k tomu:
zdraví, zdraví, zdraví!
(re)
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FIRMA GREINER PURTEC SPOL. s. r. o.
(člen skupiny NEVEON) V NÝRSKU
JE PERSPEKTIVNÍM ZAMĚSTNAVATELEM
NEVEON: Rozšíření výrobní plochy v České republice
Společnost NEVEON si klade za
cíl dosáhnout do roku 2025 ve−
doucího postavení na trhu a stát
se jednou ze 3 nejlepších spo−
lečností na výrobu pěnových
hmot na světě. Důležitou sou−
částí naší strategie růstu je Če−

Rozhled 13/2021

ská republika, kde jsme ve Valaš−
ském Meziříčí zřídili nové kompe−
tenční centrum a v Nýrsku roz−
šířili naši výrobu.
Do budoucna bychom se rádi v
Nýrsku ještě intenzivněji zaměřili

na výrobu technických izolací,
jako jsou například izolace pro
bojlery nebo vakuové panely. To
znamená, že do této pobočky
investujeme, rozšíříme naši vý−
robní plochu a vytvoříme tak
místo pro nové výrobky a další
zaměstnance. „Poptávka po tr−
vale udržitelných a ekologicky
šetrných formách vytápění je

vyšší než kdy předtím. V nýrské
pobočce na tento trend reaguje−
me a chceme se do budoucna
více soustředit na výrobu vhod−
ných produktů. Připravíme tak
naši pobočku na výzvy budouc−
nosti a zajistíme trvale udržitelný
růst“, říká Pavel Mašek, Industry
Group Manager .building &
.construction.
(pi)
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TEPELNÁ ČERPADLA a teplo domova
Všem našim současným a budoucím zákazníkům námi montovaných značek
přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2022

pf 2022

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

777 939 270.

Dodávka, montáž a servis
tepelných čerpadel

SPECIALIZACE NA TEPELNÁ ČERPADLA
Rozhled 13/2021
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Milovníci zimních sportů
mají v Bavorském lese ráj
Když paní zima zavelí a Bavorský
les zasype sněhem, promění se
největší souvislé hory ve střední
Evropě v romantickou krajinu při−
krytou bílou peřinou.
Zájemci o zimní sporty mají v Bavor−
ském lese svůj ráj díky optimální kom−
binaci intenzivních přírodních scenérií
a nespočtu sportovních příležitostí. Od
zážitků se psím spřežením nebo výšla−
pem nedotčenou krajinou v hlubokém
sněhu na sněžnicích až po klasiku a
velmi oblíbené sjezdové lyžování či
sáňkařský výlet. Existuje zde velký vý−
běr rozmanitých zimních dobrodruž−
ství vhodných pro celou rodinu.
Hustá síť profesionálních tratí láká
nadšence bílé stopy, kteří si ji mohou
vychutnat po délce až 2000 kilometrů
Bavorským lesem, největší běžkař−
skou oblastí v Německu a jednou
z nejspolehlivějších lyžařských oblastí
ve střední Evropě.
Jestliže vás zajímají aktuální sněhové
podmínky, reálný stav nebo úpravy na
tratích, je možné se podívat do tzv.

„Loipenmanager“ – aplikace pro Ba−
vorský les, která monitoruje situaci
v celé oblasti a lze ji najít mimo jiné na
webových stránkách Bavorského lesa.

Hosté se těší i na to, že zde ve vý−
chodním Bavorsku najdou region,
který zaujme také turistickou infras−
trukturou. Oblast východního Bavor−

ska patří k regionům s nejlepší rekre−
ační infrastrukturou. K početným tu−
ristickým atrakcím a lyžařským cen−
trům v okolí se snadno dostanete ve−
řejnou dopravou. Pokud použijete
kartu activCARD Bayerischer Wald
nebo ErlebnisPlus−Card Sankt Engl−
mar, kterou v mnoha ubytovacích za−
řízeních lze obdržet zcela zdarma,
můžete ušetřit navíc v půjčovnách ly−
žařského vybavení, lyžařských ško−
lách apod.

JOSKA – kouzelný svět skla
Sklárna Joska Kristall v Bavorském
městečku Bodenmais byla na začát−
ku jen malou sklářskou firmou. Zalo−
žil ji v roce 1960 Josef Kagerbauer,
z jehož jména vznikl její název. Postu−
pem času se sklárna rozrůstala a
stala se jedním z předních výrobců
skla. Na 200 spolupracovníků zpra−
covává sklo podle původních technik
i moderních postupů.

z celého světa. Skutečný skvost před−
stavuje prodejní výstava Sklo v doko−
nalosti, která je rovněž největší výsta−
vou křišťálů v celém Bavorsku. V are−
álu sklárny lze dále navštívit jedineč−
nou výstavu For Winners s replikami
populárních trofejí, magickou křišťálo−
vou zahradu a následně se občerstvit
v místní restauraci s pivní zahrádkou
či kávárně Kristallino.

V návštěvnickém centru kouzelného světa skla Joska, které je na okraji Boden−
maisu si můžete vyfouknout vlastní skleněnou ozdobu.
Firma sídlí v malebném německém
městečku Bodenmais, česky Boží
mysl, které se nachází asi 9 km od
Bavorské Železné Rudy. Právě Joska
Kristall patří k předním výrobcům
skleněných pohárů a cen pro vítěze
14

V adventním čase probíhá každoročně
tradiční vánoční trh. V Kristall−Galeria
naleznete jedinečný skleněný vánoční
strom. Joska rodinný program nabízí
vedle foukání skla různorodé zábavné
aktivity nejen pro děti.
Rozhled 13/2021
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Jednatel realitní kanceláře MÜLLER−REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o. Klatovy, Karel Müller odpovídá na otázky redakce:

Ptáte se..
OTÁZKA: Co je třeba
všechno zvážit při finan−
cování hypotékou ?
ODPOVĚĎ: Koupit si
dům či byt se jeví jako
snadné řešení. Všude ko−
lem nás se nabízejí mož−
nosti financování formou hypotéky. Ale
je hypotéka opravdu pro každého?
Mnoho mladých lidí dnes už ví, že na ni
nedosáhnou. Nebo že ji sice dostanou,
ale její splacení bude velmi obtížné. Co
všechno předem zvážit?

Kolik máte naspořeno?
I když si vezmete hypotéku, nebo i úvěr
ze stavebního spoření, vždy musíte
část kupní ceny pokrýt svými vlastními
prostředky. Česká národní banka
omezila od roku 2017 možnost posky−
tování hypoték nad 80 % poměru mezi
hypotečním úvěrem a zástavní hodno−
tou nemovitosti. Běžně je tento finanční
výraz označován zkratkou LTV, podle
anglického „loan to value“ – „úvěr
16

k hodnotě“. To zna−
mená, že musíte
počítat s tím, že
nejméně 20 % ce−
ny nemovitosti bu−
dete hradit ze své−
ho (možné je
i 90 % LTV, ale pou−
ze v některých pří−
padech). A pozor,
to neznamená z ji−
ného úvěru. Vzhle−
dem k informacím, které si banky pře−
dávají, si také prověřují, zda máte sku−
tečně vlastní zdroje a nechcete si půjčit
ještě jinde.

Zkontrolujte si svoji platební
minulost
Žádost o hypotéku vám může velmi
rychle zkomplikovat i nějaký malý pro−
hřešek z minulosti. Třeba zapomenutý
telefonní účet, který z vás operátor mu−
sel vymáhat několika upomínkami.
Pozdě uhrazená faktura za elektřinu ne−
bo nedodržení splátkového režimu na
kreditní kartě. Všechno zaznamenávají
bankovní i nebankovní registry dlužní−
ků. Informace v registrech jsou viditel−
né pět let a banky je vyhodnocují mini−

málně za jeden až dva roky zpětně. Po−
žádejte si proto předem Český bankov−
ní registr dlužníků (banky), Nebankovní
registr dlužníků (nebankovní úvěry) a
Solus (poskytovatelé služeb, energií
apod.), aby vám poskytli výpis, z něhož
bude patrné, zda jste v minulosti hřešili.
Jestliže jste během posledních dvou let
měli problémy se splátkami, o hypoté−
ku neusilujte, nezískáte ji.

Vaše bonita může rozhodnout
Na internetu existují hypoteční kalku−
lačky, kde si alespoň orientačně může−
te spočítat, zda na
daný úvěr dosáhne−
te. Ovšem i tak vás
může banka odmít−
nout.

Nejste bonitní?
Můžete to řešit.
Pokud vás banka
vyhodnotila jako ne−
bonitního klienta,
ještě nemusí být
všemu konec. Pro
banku se můžete
stát bonitním klien−
tem, když si napří−

klad najdete vhodného spoludlužníka.
Mohou to být rodiče, prarodiče, ale
i partner, přítel. Prostě osoba, která
vám pomůže bonitu zvýšit a stane se
spolu s vámi následně spoludlužníkem.
Posuzovat se pak budou nejen příjmy
vaše, ale i vašeho spoludlužníka. Dru−
hou cestou, jak získat alespoň část
úvěru, je snížit jeho cílovou částku.
Vzhledem k nižší částce budete měsíč−
ně platit i nižší splátku, kterou ze svého
příjmu zvládnete. Nižší cílová částka
hypotéky ovšem může znamenat, že
nedosáhnete na svou vysněnou nemo−
vitost. A tak budete muset ještě chvíli
čekat a spořit. Nebo se rozhodnout pro
jiné bydlení, na jehož splácení budou
vaše příjmy stačit.

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
Rozhled 13/2021
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Milí čtenáři,
dnes se mi dostalo cti promluvit k vám trochu jinak, než je u mě
– coby právníka – obvyklé.
Blíží se Vánoce, svátky radosti a klidu. Avšak ne každý z nás
se na ně těší, někoho trápí smutek z osamění, nemoci či z to−
ho, že na něj rodina již dávno zapomněla. Ti další pak z toho,
že se dostali do těžké finanční situace, kterou nedokáží řešit.
Nejhorší na tom však je to, když nás v průběhu
roku navždy opustil milovaný člověk. Jsou to
lidé, kteří si myslí, že je navždy opustilo
štěstí i radost.
Nesmíme však podléhat takto negativní−
mu myšlení. Musíme bojovat se vším a
proti všemu, co nás činí smutnými a nešťast−

18

nými. Jsme tady na Zemi totiž proto, abychom sváděli každodenní
boj za život svůj i život svých blízkých a všech lidí známých i ne−
známých. Dostali jsme ve skutečnosti dar žít a nesmíme ten−
to dar propásnout.
Ti, kteří můžete, pomozte alespoň dobrým slovem těm lidem,
kteří svůj boj o život prozatím nikam neposunuli. Pomozte
osamělým sousedům třeba jen kouskem vánočního kolá−
če a nešťastným třeba jen milým úsměvem. Každý
z nás tak může učinit a také každý z nás si to
i zaslouží. Jsme totiž všichni stejní lidé, má−
me jen někdy odlišné myšlení, které mů−
žeme nasměřovat tím správným směrem.
Překrásné Vánoce vám přeje
JUDr. Judita Jakubčíková

Rozhled 13/2021

v Evropské unii na potra−
vinářskou výrobu. Pří−
stavbou nové, moderně
vybavené výrobní haly se
stala společnost jedním
z nejmodernějších taví−
renských provozů v celé ČR.
Zastřešující ochrannou značkou
je logo společnosti
TANY, mezi spot−
řebiteli je však
daleko zná−
mější
ob−
chodní znač−
ka ŠUMAVSKÝ
SÝR tvořící základ
hlavní výrobkové řady společ−
nosti. Historicky nejdéle nabíze−
nou značkou je DELICATO a tave−
ný sýr HAJÁNEK, určený přede−
vším pro nejmenší spotřebitele.
Výrobky firmy TANY jsou nabíze−
ny ve většině mezinárodních ob−
chodních řetězců, které působí na
území ČR. Na tradičním trhu jsou
to dnes napří−
klad COOP a
Tuty. Firma také
úspěšně expor−
tuje, především
na Slovensko.
Společnost TA−
NY se v posledních třech letech
začala věnovat i výrobkům na čis−
tě rostlinné bázi pod novou znač−
kou a řadou výrobků s názvem

Tradice z Nýrska
Vedle plzeňského piva, lázní a
minerálních pramenů patří k zá−
padním Čechám neodmyslitelně
také výroba sýrů. Společnost
TANY se sídlem v Nýrsku se
specializuje na výrobu oblíbe−
ných tavených sýrů. Ryze česká
rodinná firma je v současnosti
jejich třetím největším výrobcem
v České republice.
Mlékárenství v Nýrsku má více
než osmdesátiletou tradici a tave−
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né sýry se zde vyráběly již v roce
1940. Novodobý vývoj započal až
po sametové revoluci, kdy nově
založená společnost TANY odkou−
pila budovu bývalé tavírny a navrá−
tila jí původní výrobní program.
V souvislosti se vstupem České re−
publiky do Evropské unie však by−
lo zapotřebí celý závod zásadně
zmodernizovat a přizpůsobit
v něm výrobu přísným legisla−
tivním požadavkům kladeným

"TUDLEE". Výrobky s touto znač−
kou by měly pomoci uspokojit stá−
le rostoucí zájem spotřebitelů
o produkty čistě rostlinného půvo−
du. Všechny TUDLEE výrobky ob−
sahují pouze pečlivě vybírané su−
roviny z rostlinných zdrojů a pří−
znivce moderní stravy by měly za−
ujmout nejen jejich kombi−
nací, ale i jejich vyvá−
ženým poměrem.
Žádný z TUDLEE
produktů neobsa−
huje lepek, sóju,
laktózu, ale ani pal−
mový olej nebo geneticky
upravené suroviny.
Velmi důležitou součástí společ−
nosti jsou její zaměstnanci a jejich
vztah k firmě. Společnost TANY si
váží zkušeností svých zaměstnan−
ců s dlouholetou praxí a v kombi−
naci se zaváděním moderních po−
travinářských technologií jsou pro
ni velkým přínosem. V dnešní do−
bě nepříliš uspo−
kojivé situace na
trhu práce jsou
kvalitní pracovní
podmínky ne−
zbytnou nutnos−
tí. Toho si je spo−
lečnost TANY dobře vědoma, a
proto se je svým zaměstnancům
z Nýrska a blízkého okolí snaží
dlouhodobě vytvářet.
(pi)
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Zástupce ředitele Střední průmyslové školy Klatovy Mgr. Jiří Skala říká:

Naše absolventy s výučním listem velmi
rychle a ráda zaměstná každá firma
Svoje slova ještě doplňuje. „Všechny
učební obory, které u nás vyučujeme,
mají široké uplatnění. Za to dám ruku
do ohně. Mohu rodičům garantovat,
že pro absolventy, kteří se u nás vy−
učí, seženu do 14 dnů zaměstnání.
Samozřejmě musí mít zájem a být ši−
kovní.“ Střední průmyslová škola
Klatovy nabízí kromě studijních ma−
turitních oborů další tři učební obory.
Právě o nich nám více pověděl Mgr.
Jiří Skala.

Obráběč kovů
Dříve to byl frézař, soustružník. Dne−
ska je to jeden obor se zaměřením na
obsluhu CNC strojů řízené počítačem.
Nicméně v prvních dvou letech se učí
základy strojního obrábění, takže pra−
cují na klasické frézce i soustruhu. Od
třetího ročníku už mají i teoretickou vý−
uku programování CNC strojů a záro−
veň se učí základní parametry obsluhy.

našich zkušenosti je o tento
obor Strojní mechanik ze
strany firem nesmírný zájem.
Oceňují velkou univerzálnost
a strojírenský rozhled našich
vyučených žáků. V regionu je
spousta firem zabývajících
se kovovýrobou, do kterých
chodí naši učni na praxi. Už
během ní si řada z nich do−
jedná budoucí zaměstnání.

Máme perfektně vybavené
dílny a na CNC frézce a sou−
struhu si tak v praxi ověřují
své teoretické znalosti. Obrá−
běč musí znát jak takový
stroj funguje a v případě pro−
blému být schopen ho vyře−
šit. Kromě praktické výuky
v našich dílnách získávají
další zkušenosti ve firmách.
Máme dobrou spolupráci
například s firmami Aerotech
Czech, s. r. o. v Klatovech,
Kovodružstvo
Strážov,
Dobler Metallbau Nýrsko.

Šance, které nejsou
obvyklé

Mechanik opravář
motorových vozidel
Jinak řečeno je to klasický
automechanik. Ovšem v této
profesi se za poslední léta
hodně změnilo a neustále
mění. V automobilech přibý−

Zástupce ředitele pro učební
obory Mgr. Jiří Skala.
vá stále více elektroniky a zjistit závadu
znamená napojit auto na diagnostiku.
Proto mají žáci také počítačovou vý−
uku. Ale učíme naše budoucí autome−
chaniky rovněž dělat klasické opravy.
Jako jedna z mála škol provozujeme
vlastní autoservis, kde si každý moto−
rista může nechat opravit auto. O naše
služby je ze strany veřejnosti dost velký
zájem. Opravujeme všechna osobní
auta a dokonce děláme i emise benzi−
nových motorů. Naši žáci jsou od dru−
hého ročníku zapojeni do práce auto−
servisu. Jsou motivováni i finančně a
to tak, že dostávají podíl z finančního
obratu servisu. V průměru si šikovný
žák vydělá za týden 1000 korun. Jinak
chodí na praxi do servisů v celém re−
gionu. Snažíme se jim najít praxi co
nejblíže k jejich bydlišti. V průběhu stu−
dia získají žáci zdarma řidičské opráv−
nění na osobní i nákladní vozidlo.

Strojní mechanik
Obor vychází z profese zámečník. Je
to například výroba kovových kon−
strukcí, dveří, vrat, schodů podle tech−
nické dokumentace, dále se učí mon−
tážní práce, údržbu a opravy strojů a
strojních celků. Naučí se svařovat pla−
menem, elektrickým obloukem,
v ochranné atmosféře. Ve 3. ročníku
zdarma získají svářečský průkaz. Podle
20

Mladým lidem, kteří si vybe−
rou jeden ze tří oborů, se na−
bízejí šance, které stojí za
zvážení.
Tou první je, možnost získat
dva výuční listy za 4 roky.
Například se vyučí obrábě−
čem kovů a ještě by rád měl
automechanika. Takže po vy−
učení žáka přijmeme do 3.
ročníku oboru Mechanik opravář moto−
rových vozidel a získá další výuční list
včetně řidičského oprávnění. V podsta−
tě každý absolvent učebního oboru si
může zvolit další. Osobně si myslím, že
pro život to je obrovská šance.
Žákům, kteří mají dobré studijní vý−
sledky, nabízíme možnost doplnit si
vzdělání maturitou. Po vyučení nastu−
pují do druhého ročníku oboru Strojí−
renství.
Na začátku školního roku všichni obdr−
ží zdarma ochranné pomůcky.
Od Krajského úřadu v Plzni dostávají
žáci technických oborů zdarma sadu
nářadí a měsíční příspěvek 400 Kč na
ubytování v našem Domově mládeže.
Žákům také vycházíme vstříc při plá−
nování rozvrhu. Protože máme řadu
dojíždějících, je naší snahou, aby vy−
učovací hodiny končily ve 14.00, nej−
později ve 14:30 hodin. Tím žáci bez
problémů stihnou autobusové nebo
vlakové spoje.
Zázemí školy pro praktickou výuku ja−
ko jsou dílny nebo autoservis je na
špičkové technické úrovni.
Všichni, kteří mají zájem o jakýkoli
učební obor, nás mohou navštívit. Rádi
jim poskytneme veškeré informace,
ukážeme jim učebny pro teoretickou
výuku a dílny včetně našeho autoservi−
su, kde žáci získávají praktické zkuše−
nosti.
(še)
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VÁNOCE
s MASOWESTem…
Společnost MASO WEST je známým
českým zpracovatelem a producentem
čerstvě opracovaného masa, uzenin a la−
hůdkářských výrobků. V rozsahu této čin−
nosti funguje na trhu již přes dvacet let.
Jatka v Dehtíně, výrobní závod v Klato−
vech a tři podnikové prodejny tvoří sehra−
ný, vzájemně se doplňující a na sebe na−
vazující komplex.
V několika posledních letech stoupá zájem
o nákup vepřového a hovězího masa z če−
ských chovů. MASO WEST je jednou z má−
la českých firem, která vlastní a provozuje
jatka, kde se poráží pouze český šumavský
dobytek. Toto maso je po opra−
cování ve výrobním závodě
MASO WEST v Klatovech
uváděno do trhu a zá−
roveň se z něj vyrábí
vlastní uzenářské vý−
robky. České šumav−
ské maso zakoupíte
také na pultech podni−
kových prodejen MASO
WESTu – v Řeznictví
U Šedlbauerů Klatovy (na−
proti divadlu−tel. 376324184), v
Řeznictví U Špejlíka Horšovský Týn
(tel.734310220) a v Řeznictví Štengl Stod
(tel.733133116), kde je garance 100 %
českého původu.
Výrobní závod Jatka Dehtín se nachází
v klatovském okrese. Vlastní nákup a po−
rážka je realizována výhradně od českých
zemědělců zejména z oblasti Šumavy.
Jedním z hlavních dodavatelů prasat je
např. Lubská zemědělská a. s., hovězí do−
bytek se vykupuje i od soukromých země−
dělců ze Šumavy.
Další rok opět utekl jako voda a s prvními
vločkami sněhu se přiblížil prosinec a s ním
nejkrásnější svátky v roce. Vánoce a oslava
příchodu nového roku pomalu klepají na
dveře. Letos budou zřejmě opět trochu jiné,
vzhledem k nezbytným opatře−
ním, ale i přesto společ−
nost MASO WEST pro
Vás připravila opět řa−
du pochoutek, které
Vám toto období
nejen zpříjemní, ale
také usnadní přípra−
vy s vařením a občer−
stvením pro Vaše nejbližší. Ze
široké nabídky čerstvého vepřo−
vého i hovězího masa v kuchyňské
úpravě si jistě vyberete to pravé pro přípra−
vu svátečních pokrmů. Své místo si na
slavnostním stole určitě najdou nejoblíbe−
nější výrobky jako je klatovská vysočina,
turistický salám, ale i speciality z řady šu−
nek např. šunka nejvyšší jakosti a šunka od
kosti. Nelze v tomto období opomenout de−

likátní klatovské uzeniny vyráběné stude−
nou cestou, kterými jsou klatovský poličan,
lovecký salám či šumavský uherák. Tyto
vybrané uzeniny se báječně hodí ke skle−
ničce vína nebo piva, ale jistě potěší pod
stromečkem jako „jedlý“ dárek i opravdové
gurmány. Na vánočním a novoročním stole
nesmí chybět tradiční vinná klobása, ve−
přová kolena, která nabízíme i v úpravě
sous−vide a hlavně nepřeberné množství
lahůdkářských výrobků od pomazánek, sa−
látů a chlebíčků až po aspiky, obložené mí−
sy a nakládané výrobky (utopence,
Camembert, nakládané karbanátky), kte−
ré Vám ušetří drahocenný čas
při přípravách slavnostního
pohoštění.
Sor timent na našich
podnikových prodej−
nách se snažíme ne−
ustále nejen rozšiřo−
vat, ale i vylepšovat.
Připravujeme pro Vás
pravidelné týdenní
akční nabídky a na
předvánoční období jsme
pro Vás připravili možnost „Nákupu do
tašky“. Stačí se zastavit na některé z na−
šich podnikových prodejen a u obsluhy si
vyžádat objednávkový formulář. Ten
jednoduše vyplnit, s pomocí obsluhy zkon−
trolovat a ve Vámi určený den si už jen vy−
zvednete připravený nákup na prodejně.
Ušetříte tak vzácný čas, který můžete vě−
novat ostatním předvánočním přípravám
nebo klidnému posezení se šálkem něčeho
dobrého. A pokud si nevíte rady s dárkem
pro svoje nejbližší, můžete je obdarovat
nákupní poukázkou z našich podnikových
prodejen, které pro velký zájem budou
opět v nabídce.
Jsme si vědomi toho, že v předvánočním
shonu nezbývá v rodinách mnoho času na
vaření a přípravu jídla.
Proto jsme již v loňském
roce
zavedli
v Řeznictví U Še−
dlbauerů v Klato−
vech (naproti di−
vadlu) možnost
objednání a zakoupení obě−
dů vakuovaných v plastových
miskách. Jídlo si pak jednoduše
odnesete domů.
Přejeme Vám krásné prožití vánoč−
ních svátků, pevné zdraví a šťastný
vstup do nového roku ve společnosti do−
brých a kvalitních výrobků z klatovského
MASO WESTu!
Novinky, události a bližší informace
můžete sledovat na webových stránkách
www.masowest.cz nebo na facebooko−
vém profilu firmy MASO WEST.
(pi)

Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali všem našim zákazníkům
za projevenou důvěru a přízeň v uplynulém roce, který byl velice složitý
pro každého z nás. Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky, který
je pro nás tou nejlepší odměnou a zárukou Vaší spokojenosti.
Zároveň vedení společnosti děkuje všem zaměstnancům za odvedenou
práci, obětavost a podporu firmy.
Rozhled 13/2021
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„Jednou mi řekl jeden známý muzi−
kant. Kolik písní znáš, tolikrát jsi člo−
věkem, a když je ti sedmdesát, už víš
jak život brát, jak si vážit přátel a jak
rozdávat radost,“ svěřil se kapelník
Úhlavanky Jan Červený z Klatov a do−
dává. „Přeji všem při poslechu tohoto
CD pohodu a příjemný zážitek s če−
skou dechovkou.“
Nové čtvrté CD pošumavské kapely
Úhlavanka z Klatov je věnované jejímu
kapelníkovi Janu Červenému k jeho 70.
narozeninám. Je také nazvané příznač−
ně SEDMDESÁTKA a je na něm nově
nahraných deset skladeb doplněných o
devět dechovkových evergreenů.
Jubilant Jan Červený děkuje všem,
kteří se zasloužili o realizaci a vydání
tohoto alba. Zvláště pak řediteli plzeň−
ského rozhlasu PhDr. Zdeňku Levému
a kolegům muzikantům. Písničky byly
natočeny ve studiu Českého rozhlasu
v Plzni. Hudební režie Antonín Bulka,
zvukový mistr Michal Žák.
ÚHLAVANKA. cz
hcerveny@email.cz
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V letošním roce nabízí pošumavská
dechovka Úhlavanka z Klatov již 4. CD
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Divočina na Šumavě lákala
Rekordní počet návštěvníků Národní−
ho parku Šumava využilo letošní tu−
ristické sezóny k odborně komentova−
ným návštěvám běžně nepřístupných
míst, ale také ke splouvání Teplé Vlta−
vy. Celková návštěvnost území národ−
ního parku v letní sezóně však nebyla
tak extrémní, jako tomu bylo v loň−
ském roce.

parku se s průvodci vydalo 1244 zá−
jemců. „Program Průvodci divočinou
tak po čtrnácti letech své existence za−
znamenal nový rekord. Vedle absolut−
ního počtu se letos povedl i rekordní
počet výprav, kterých bylo 118 na cel−
kem šestatřiceti rozličných trasách.
Rekordní 96procentní obsazenost
všech termínů dokazuje velký hlad po
poznávání divoké přírody a jejích zá−
konitostí v Národním parku Šumava,“
shrnuje letošní úspěchy programu je−
ho koordinátor Josef Štemberk.
Rekordy padaly i v rámci splouvání

Teplé Vltavy. Na vodáckou trasu ze
Soumarského mostu do Pěkné se od
začátku června do konce října vydalo
3360 lodí. „Za celou dobu povinné re−
zervace tolik lodí v jediné sezóně ještě
nesplulo. Jednoznačně tomu pomoh−
lo počasí. Dostatečně pršelo a tak ne−
byl jediný den, kdy by se z důvodu
nízké hladiny Teplé Vltavy nemohlo
splouvat. Dokonce jsme zaznamenali
rekordní počet dnů – 75, kdy hladina
vystoupala nad 61 cm a tak mohlo
splouvat více lodí bez průvodců,“
hodnotí vodáckou sezóna na Teplé

Vltavě koordinátor splouvání Vladimír
Dvořák.
„Mezi těmi, kdo prováděli zájemce po
nejrůznějších místech Národního parku
Šumava a za rozličnými tématy, byli jak
zaměstnanci ze Správy NP, tak i odbor−
ní externisté. Dále pak strážci, profesio−
nální průvodci, ale také známé osob−
nosti jako třeba pan Emil Kintzl. Kapaci−
ta kolem dvaceti osob na jednu vycház−
ku byla skoro vždy naplněna a stávalo
se, že přišlo i více lidí. Zájem nás tak
velice příjemně překvapil a proto zvažu−
jeme, že bychom tento model progra−
mu pro veřejnost v nějaké střídmější
podobě pořádali i v nadcházejících le−
tech,“ uzavírá mluvčí Správy NP Šuma−
va Jan Dvořák.
(JD)

„Turistická sezóna začala velmi opatr−
ně v červnu, kdy se začala rozvolňovat
opatření po jarním, tvrdém lockdownu.
Očekávali jsme opět masivní návštěv−
nost, což se úplně nepotvrdilo, tedy
když shrneme návštěvnost za měsíce
červen až září,“ vysvětluje mluvčí Sprá−
vy NP Šumava Jan Dvořák.
„Například Návštěvnickým centrem
Srní letos od června do konce srpna
prošlo 61 tisíc lidí. Loni za stejné obdo−
bí jich bylo na 68 tisíc. Pokles návštěv−
nosti jsme zaznamenali ale také v teré−
nu, na většině sledovaných lokalit. Na−
příklad Tříjezerní slať loni od června do
srpna navštívilo 65 tisíc turistů, letos
jich naši strážci zaznamenalo jen o kolo
35 tisíc. A třeba návštěvnost Plešného
jezera je nižší o zhruba 10 procent,“
doplňuje Jan Dvořák.
Důvody nižší návštěvnosti lze jen odha−
dovat. Určitě ji ovlivňuje počasí. Letos
bylo více deštivých dní než v posled−
ních letech a v nich to ven nikoho moc
neláká. Dalším důvodem mohla být
chuť cestovat do zahraničí, což bylo,
oproti loňsku, letos v létě jednodušší.
Obrovský zájem ale zaznamenala
Správa NP Šumava u programu Prů−
vodci divočinou. Do zajímavých a také
běžně nepřístupných míst národního
Rozhled 13/2021
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„Jak se radovat ze života a
nepodléhat této divné době,“
odpovídá známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda.
Dostávám dotazy typu, jak překonat
koronavirovou dobu, která podle mé
věštby bude trvat cca 5 let, jak se ra−
dovat a užívat života, kde čerpat
energii a podobně.
Vyložil jsem kartu Runové magie –
co bude:
1. Když uděláme změ−
nu k lepšímu.
2. Když neudělá−
me změnu a dál
se necháme vlá−
čet naším osu−
dem.
Vyšla mi karta
č. 13 n Eihwaz
neboli Tis. Tato
runa je ochranná
a velmi pozitivní.
Je symbolizována
svatým stromem – ti−
sem. Vyjadřuje jednotu ži−
vota, smrti a zasvěcení. Řekl
bych, že je dost charakteristická pro
dnešní dobu.
1. Když uděláme změnu k lepšímu a
nenecháme se ovlivňovat tím, co se
děje okolo nás.
Karta znamená velmi pozitivní zname−
ní. Hlásí přírůstek energie, vytrvalost,

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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sebedisciplinu a možnost získávat
hlubší pohled do současných událostí
a sledovat je ze správného úhlu. Pokud
ustojíme tuto situaci, nasměrují náš
šíp přesně do cíle. Znamená to, že má−
me šanci na splnění našich snů a přá−
ní, bez ohledu na to, co se děje okolo
nás. Neustále říkám, že mu−
síme plánovat a realizo−
vat svá přání a sny
i nadále a možná
s větší urputností
než dříve. Karta
nás varuje, že
přitížit nám mo−
hou protichůdné
emoce, ale těm
nesmíme podleh−
nout. Je to zkouš−
ka a kdo obstojí, ne−
bude mít problém. Je
třeba důvěřovat své intu−
ici a poslechnout ji. K tomu−
to se hodí dvě čínská přísloví:
n Svět je jako šachová hra, která se
každým tahem mění.
n Hloupý je ten, kdo nutí druhé, aby
mu uvěřili.
2. Pokud změnu neuděláme a ne−
cháme se ovládnout negativními ná−
zory druhých.
Karta věští rozsáhlejší problémy, před−
znamenává nedorozumění, které bude
nutné řešit. Nespokojené lidi, kteří po−
dlehli chaosu doby, čeká ztráta ener−
gie, duchovní zmatek, zklamání, ne−
úspěch a psychické problémy. Budou
mít problém dokončovat započaté pro−
jekty a prosadit se. Hrozí i problémy
v sexuální oblasti a ztráta zdrženlivosti.
K tomu opět dvě čínská přísloví:

n Jeden člověk rozšíří lež a sto ji−
ných ji rozšiřuje jako pravdu.
n Moudrý člověk o sobě rozhoduje
sám, blázen se řídí podle lidí.
Léta tvrdím, že nás ovládá naše „nevě−
domí (podvědomí)“ a díky mým tes−
tům se můžeme dozvědět, zda oprav−
du to, co si říkáme, i děláme.

TEST:
Jaké vás napadne písmeno – A, B, C?
Na konci článku je výsledek.
Samozřejmě, že vše souvisí se vším
a v této době hrají velkou roli finan−
ce. Peníze byly vždy důležité. Zajišťují
svobodu. Ale v současné době se uka−
zuje, že by mohlo mít více lidí problé−
my s placením složenek, než aby mys−
leli na peníze v souvislosti se svobo−
dou. Bohužel se potvrzuje moje starší
věštba, že ještě více než peníze, nega−
tivně lidi ovlivňuje nejistota. Je třeba se
učit přizpůsobovat se této nejistotě.
Napětí, nenávist a nervozita mezi lidmi
vzrůstá, mnohým stačí malý impuls a
ztrácí soudnost i trpělivost. Proto je
nutné si dávat pozor na „nenápadné
spouštěče“. To považuji v této výbuš−
né době za prioritu. Je na místě připo−
menout, že „zlo plodí zlo, násilí plodí
násilí“. Agresí ničeho nelze dosáhnout.
Opět přidávám dvě čínská přísloví:
n Kdo dokáže ovládnout malý hněv,

Podle mne to spolu souvisí. Proto
jsem před třiceti lety přišel na způ−
sob, jak stresem zablokovaný orga−
nismus otevřít. Jsou to moje akupre−
sury. Ze všech doporučuji minimálně
alespoň tu první: Ruce křížem, zá−
pěstí na zápěstí, držet 20 minut a 2 x
týdně 20 minut opakovat, a to až do
smrti. Dále užívání vitamínů a mine−
rálů a zmínil jsem pár bylin. V dnešní
době se ukazuje důležitá jedna mnou
opakovaná trojice bylin, kterou jsem
vyzkoušel na zbavení se virové zátě−
že. Jsou to extrakty rakytníku+ šal−
věje + zlatobýlu. Tuto směs doporu−
čuji dle návodu (2 x denně 20 kapek)
na jednu polévkovou lžíci, užívat
alespoň 6 týdnů a opakovat 2 x za
rok. K tomu na posílení imunitního
systému užívat vitamíny. Většině po−
pulace chybí: B3, B5, B6, C, rutin,
hořčík, vápník, draslík, křemík, fos−
for, zinek, selen, jod, Koenzym Q10,
Beta – glukany, omega 3.
K tomu 2–3 x týdně hodinu aktivního
pohybu, vynechat bílé pečivo (a
všechny produkty z pšenice) a omezit
mléčné výrobky (není problém jednou
týdně nízkotučný tvaroh a nízkotučné
sýry). A dožijete se vysokého věku
v radosti a štěstí.
Milí čtenáři, radujte se ze života, pro−
žijte Vánoce v naprosto klidné rodinné
pohodě, kde nebudete měřit lásku ke
svým nejbližším co možná nejdražším
dárkem, ale úsměvem, pohlazením,
polibkem.
To nejcennější a nejdražší, co vás mů−
že u rozsvíceného vánočního stromku
potkat je, že se všichni u něho setkáte
ve zdraví se sváteční náladou. Nikdo
nebude chybět a budete se na sebe
usmívat.
Přeji všem čtenářům klidné a pohodo−
vé vánoční svátky a hodně radosti, lá−
sky, štěstí a zdraví v roce 2022.
Stanislav Brázda

ušetří si trápení na sto let.
n Hlasitý křik ještě nenastolí právo.

Pokud nebudeme mít dost energie
(ráno 90 až 100 %), nemůžeme mít
dostatek biologicky účinných látek.

VÝSLEDEK TESTU: Na nevědomé
úrovni jsem se ptal, zda jste schop−
ni ve svém životě realizovat změnu
k lepšímu. A=NE, B=NA 50 %,
C=ANO.
Rozhled 13/2021
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Jsme jedineční v odborné přípravě
žáků v technických oborech a řemeslech
Měsíc listopad byl pro nás měsícem
soutěžním a velmi úspěšným. Potvr−
dilo se, že jsme v loňském školním
roce měli dobře nastavenou distanč−
ní výuku a že digitalizace se stává

součástí technického vzdělávání.
Ve středu 10. listopadu 2021 jsme se
na Mezinárodním strojírenském vele−
trhu v Brně zúčastnili stále populár−
nější soutěže mladých strojařů v pro−

Zleva: Josef Tichý – 3. místo, Michal Pillmajer – 2. místo, zvítězil Martin Su−
chý. V celkovém hodnocení soutěže v technologii frézování v programu Sie−
mens se Martin Suchý umístil na 2. místě (vpravo).
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gramování CNC obráběcích strojů.
Čtyři žáci 4. ročníku maturitního oboru
Mechanik seřizovač si mohli vybrat ze
tří řídicích systémů Heidenhain, Sie−
mens a Fanuc a také technologii, ve
které budou soutěžit. Technologii fré−
zování a následné vytvoření progra−
mu v systému Heidenhain si zvolil
Vojtěch Karban. V řídicím systému
Heidenhain se soutěží hlavně na rych−
lost vytvoření programu, a též na
správnost technologie obrábění. Před
začátkem soutěže hlavní rozhodčí sdě−
lil, že ještě nikdo soutěž nedokončil
v časovém limitu. To hodně motivovalo
soutěžící, aby předvedli svoje znalosti
v programování. Těsně před koncem
časového limitu se přihlásil Vojtěch
Karban, že má hotovo. Po kontrole
hodnotící komise konstatovala, že jeho
program je správný a Vojtěch Karban
se umístil na prvním místě. Ještě vět−
ší radost následovala, když do školy
přišlo oznámení, že v celkovém hod−
nocení soutěže v technologii frézová−
ní v programu Heidenhain se Vojtěch
Karban umístil na 3. místě a bude
v Praze oceněn ministrem průmyslu
a obchodu.
Technologii frézování a následné vy−
tvoření programu v systému Siemens
si zvolili Martin Suchý, Michal Pill−
majer a Josef Tichý. V řídicím 4

V celkovém hodnocení soutěže
v technologii frézování v programu
Heidenhain se v soutěži odborných
dovedností Mladí strojaři v progra−
mování CNC obráběcích strojů na
MSV v Brně Vojtěch Karban umístil
na 3. místě.

Rozhled 13/2021

4 systému Siemens se ne−
soutěží na rychlost, ale na kva−
litu programování. Letošní za−
dání dílce vypadalo velmi zají−
mavě. Se zadaným výkresem
se naši soutěžící náležitě vypo−
řádali. V tento soutěžící den
zvítězil Martin Suchý, na dru−
hém místě se umístil Michal
Pillmajer a třetí místo získal
Josef Tichý. Letos opět naši
žáci po několika letech obsadili
všechny medailové pozice.
Obrovskou radost jsme měli
z oznámení, že v celkovém
hodnocení soutěže v techno−
logii frézování v programu
Siemens se Martin Suchý
umístil na 2. místě a bude
v Praze oceněn ministrem
průmyslu a obchodu.
Takový veliký úspěch jsme
ještě neměli, aby se v celko−
vém hodnocení umístili naši
žáci jak v programování v Hei−
denhainu, tak v Siemensu na
medailových pozicích.
A do třetice. Ocenění vicepre−
miérem a ministrem průmyslu a

trovství České republiky pro Plzeňský
a Karlovarský kraj. Tato soutěž odbor−
ných dovedností prověřila zručnost
mladých truhlářů. Úkolem bylo zhotovit
účelový výrobek (dřevěný truhlík na
šikmé otevřené a na polokryté ozuby)
dle výkresu. Odbornou komisi tvořil ta−
ké zástupce firmy z Klastru Českých
nábytkářů. Petr Štěpán se umístil na 3.
místě a David Žána na 4. místě, oba
naši žáci 2. ročníku oboru truhlář.
Dne 3. listopadu 2021 u nás ve škole
v prostorách cvičné kuchyně natáče−
la televize Prima pořad Prostřeno. Za
naši školu soutěžil Ludvík Pechovský,
žák 3. ročníku oboru kuchař – číšník.
Jste zvědaví, jak to dopadlo? My také!
Musíme si všichni počkat do 14. 2.
2022 na vysílání pořadu v televizi.
Ředitelka SOU v Domažlicích
a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková

Zleva: Petr Štěpán – 3. místo a David Žána –
4. místo v soutěži Mistrovství České republi−
ky oboru truhlář.
SKILLS CZECH REPUBLIC, která je
o řemesle a odborných dovednostech
a je to i soutěž s příběhem. Koncem
listopadu se zúčastnil finále soutěže
„Hledáme mistra v CNC frézování“,
což je pilotní projekt neziskové orga−
nizace SKILLS Czech Republic, do
které postoupil z prvního kvalifikačního
kola a zvítězil v něm. Celkově ve finále
zvítězil a stal se Mistrem České re−
publiky v CNC frézování v řídicím sys−
tému Heidenhain. Jeho příběh je na
stránkách školy – www.soudom.cz.
Koncem listopadu jsme v naší škole
pořádali regionální kolo soutěže Mis−

Ludvík Pechovský s kameramanem televize Prima při přípravě soutěžního menu.

Jiří Hruška – Mistr České republiky
v CNC frézování v řídicím systému
Heidenhain, absolvent oboru mecha−
nik seřizovač.
obchodu Karlem Havlíčkem v roce
2019 zažil náš již absolvent Jiří Hruš−
ka, tehdy žák 3. ročníku oboru Mecha−
nik seřizovač – umístil se na 2. místě
v programování Siemens. V loňském
roce se soutěž z důvodu koronavirové
epidemie nekonala. V letošním roce,
kdy maturoval, se přihlásil do soutěže
Rozhled 13/2021
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EXPRES INZERCE
DARUJI párek chovných bí−
lých kachnohus. Milada
Voráčková, Mochtín č. 14.
Tel.: 731849573.
PRODÁM knihovnu (prázd−
nou). Cena 2.000 Kč. Tel.:
603163061.
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Krkonoše nebo Šumava?
Ve hře je otázka, kdo v Čechách
vyrobil první lyže neboli „ski“
Kdo navštívil poutavou přednášku
šumavského barda Emila Kintzla,
kterou ve spolupráci s OPS Úhlava
uspořádal Rotary klub Klatovy, má
jasno. Pro ty, kteří se na přednášku
nedostali, rádi uvedeme několik za−
jímavých informací, týkajících se
začátků lyžování v Království čes−
kém. V krkonošské Horní Brané mů−
že lyžařská veřejnost obdivovat dře−
věnou sochu údajně prvního výrob−
ce lyží v Čechách, kterým se stal ro−
ku 1893 pan Bedřich Soukup. Je ale
spolehlivě doloženo, že se „Krkono−
šáci“ chlubí mylně. O tři roky dříve,
tedy v roce 1890, vyrobil první „ski“
absolvent dřevařské školy v Lenoře
Karl Paleczek. Stalo se tak v Huť−
ském Dvoře pod Smrčinou, nedale−
ko Zvonkové. A to je, marná sláva,
na Šumavě.
S tímto faktem nás, kteří jsme pod−
vakrát odloženou přednášku pana
Emila Kintzla navštívili, seznámil před−
nášející velmi detailně, a nejen to:
Emil Kintzl přišel s nápadem, že si to
my, Šumavani, líbit nedáme. Nejpád−
nější odpovědí by bylo podle jeho ná−

zoru nechat vyřezat dřevěnou sochu
skutečně prvního výrobce lyží v Če−
chách, tedy Karla Paleczka. Už byly
učiněny první kroky k realizaci, ale je−
diné, co tak trochu chybí, jsou peníze.
Samotná socha by měla přijít asi na
40 000 Kč a k tomu bude třeba zajistit
ještě její instalaci. Bylo zvoleno
i umístění sochy: měla by stát pod vr−
cholem šumavského Pancíře, odkud
byl 5. 2. 1911 odstartován první zá−
vod ve sjezdu v Čechách. Když jsme
tak u těch závodů: první závod ve sla−

lomu, tedy mezi klacky, byl odstarto−
ván také na Šumavě, na železnorud−
ském Belvederu, a to 22. 2. 1931.
Jednalo se o slalom s asi padesáti−
metrovým rovným úsekem, který bylo
nutno překonat během. Není bez zají−
mavosti, že tento závod se uskutečnil
z iniciativy bratří Langů, propagátorů
lyžařského sportu. Norbert Lang spí
svůj věčný spánek hned v první řadě
náhrobků pod budovou klatovského
krematoria.
A nakonec to méně vznešené, leč dů−
ležité: pokud někdo z čtenářů Rozhle−
du bude chtít podpořit myšlenku pana
Emila Kintzla a přispět na tento účel,
může tak učinit na číslo účtu
249236166/0300.
Klatovský Rotary klub, který přispěl
již na obnovu „Kohoutího kříže“ u Ni−
cova, iniciovanou rovněž Emilem
Kintzlem, částkou 5 000 Kč, se rovněž
k dárcům připojí.
Ing. Vladimír Růžička,
president Rotary klubu Klatovy
Rozhled 13/2021

31

Klatovská malířka vystavuje v galerii Šiwa
Klatovská malířka Marie Trnková spojila celý
svůj život s městem Klatovy a se Šumavou.
Narodila se těsně po začátku 2. světové války v
rodině živnostníka. Po válce zažila celá rodina po−
litický útlak. Uvěznění rodičů stejně jako vrozené
zdravotní omezení Marii celoživotně
ovlivnilo. Zároveň však přispělo k její
mimořádné psychické a fyzické odol−
nosti, která jí velmi pomáhala při zvlá−
dání náročných životních situací.
Touhu vyjadřovat svůj vztah ke světu
prostřednictvím svého výtvarného ta−
lentu však nevzdala a souběžně se
svým občanským povoláním svůj ta−
lent dále rozvíjela pod vedením zná−
mých výtvarníků prof. Františka Mrac−
kého a prof. Ladislava Císaře. Byla
členkou skupiny klatovských výtvarní−
ků a společně s Jindřichem Bílkem
st., Jindřichem Bílkem ml., Miroslavem Zrzavec−
kým, Cecilií Vinařovou, Janou Brožovou a dalšími
se zúčastnila mnoha výstav. Její obrazy dodnes
těší mnoho českých příznivců krajinářského ma−
lířství a našly si svou cestu také do rodin našich

krajanů v zahraničí (Rusko, Německo, Venezuela,
Austrálie).
Tématy obrazů Marie Trnkové jsou rodné Klatovy
a samozřejmě Šumava − fenomén s výjimečným
kouzlem pro ty, kteří se zde narodili i pro návštěv−

níky, kteří její krásy přijíždějí obdivovat zblízka
i zdaleka.
Její obrazy jsou součástí expozice, která zahrnuje
průřez její malířskou tvorbou, v galerii Šiwa na ná−
městí v Klatovech.
(PS)

ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE
hladce holené, na focení
ve studiu nebo domácím
prostředí, za zajímavou
FO. Uvítáme spolupráci na
delší dobu, vše záleží na
domluvě. Zaručujeme a
vyžadujeme férové jedná−
ní. Napište svůj telefon,
ozveme se. E−mail: aktfo−
to91@seznam.cz.
RR
21971

NABÍZÍM zaměstnání v dře−
vařské výrobě, práce venku
na jednu směnu. Vedoucí
není
očkovaný.
Tel.:
603257601. RR 21936
PŘIJMU zdravotní se−
stru do kožní ambulan−
ce v Klatovech. SMS
na tel. 737441365. RR
21955

CAFÉ Charlotte, zavedená
firma s dlouholetou tradicí
v horském středisku na
Šumavě, hledá posilu do
týmu na pozici CUKRÁŘ /
CUKRÁŘKA. Nabízíme sta−

bilní pracovní poměr
v celoročním provozu (i
v případě dalších pande−
mických opatření), ubyto−
vání zdarma a jídlo za
50 %. Požadujeme pouze
spolehlivost, nadšení učit
se nové věci a základní
znalost cukrařiny. Praxe
v oboru je výhodou, nikoli
podmínkou. Více info na
tel.: 602486490. RR
21963
HLEDÁME ženy 18+ let,
140–175 cm , 40–120 kg,
prsa 0–XXXL, přirozené i
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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

PRONAJMU zařízený men−
ší byt 1+1 v Klatovech
slušné ženě. Cena 7.000
Kč + poplatky. Tel.:
777273555 mezi 9–14
hod. RR 21966
HLEDÁM k doživotnímu
pronájmu nevybavený byt
(kromě kuch. linky, sporá−
ku, WC, umývadla a spr−
chového koutu nebo vany)

+, 1+KK, 1+0 v Plzni a
okolí, v dosahu MHD. Pod−
mínkou možnost přihlášení
k trvalému pobytu, vyúčto−
vatelné poplatky za služby.
Možno novostavba i starý
dům. Nabídky SMS zprá−
vou na tel. 705404111 ne−
bo na e−mail zdenek.on−
dra59@seznam.cz. PM
21113

STOLNÍ FOTBAL (JGC),
málo
používaný,
145x75x85 cm, odolný
korpus MDF, kovové nohy,
tyče v plastovém ložisku,
hrací plocha z kaleného
broušeného skla. Cena 10
AKCE PODZIM – nádrž
1000 L, s pozinkova−
nou paletou, čistá, za
1299 Kč.
Tel.
605400863.

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

VELKÉ SANĚ, potah ko−
něm. 5.000 Kč. Dlouhá Ves
u Sušice. Tel. 602305142.
RR 21945
ELEKTRICKÝ ohradník, do−
sah 3 km, tel.: 732719399.
RR 21967

tis. Kč. Dlouhá Ves u Suši−
ce. Tel. 602305142. RR
21943
PRODÁM pozinkova−
nou nádrž na podvozku
2 až 6 tisíc litrů ve vel−
mi dobrém stavu. Lev−
ně. Tel.: 604589329
RR 21077

MUŠKAŘENÍ, nepoužitá pl−
ná výbava pro rybáře.
Dlouhá Ves u Sušice. Tel.
602305142. RR 21944

TÉMĚŘ nepoužívané 2 ks
péřové deky a 2 ks péřové
polštáře, ve výborném sta−
vu. RR 21952

PRODÁM IBC Nádrž
1000 litrů, na paletě
v ochranné kleci, roz−
měry: 120 x 100 cm
výška 120 cm, váha
cca. 65 kg, pěkné čisté
od 1.600 Kč, k odběru
v Klatovech. Info na
tel. 722660668. RR
21002

PRODÁM dřevěné brikety
RUF oblíbené svou vyso−
kou výhřevností a dobou
hoření. 1000 kg = 4 800
Kč bez DPH. Do 60 km DO−
PRAVA ZDARMA. Tel.
604575136. PM 21001
Rozhled 13/2021

PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kon−
tejner 1000 litrů. K od−
běru v Klatovech.
Vhodné na vodu pro
stavbu. Cena: od
1.150 Kč. Na výběr z
více kusů. Pěkné čisté
zánovní od 1.500 Kč.
Tel. 722660668. RR
21906

Z POZŮSTALOSTI KOUPÍM
vše staré: porcelán, ka−
menné hrnce, hodiny, obra−
zy, nádobí, váhy, radia, vo−
jenské věci z války atd. Tel.
737903420. PM 21040
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

KOUPÍM staré dětské hrač−
ky, vánoční ozdoby, radia,
mlýnky, hmoždýře, lustry,
Mopedy, motorky, Pionýry,
motopřilby, smaltované ná−
dobí, panenky, obrazy, por−
celán atd. Tel.: 605080878.
PM 21041

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

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenské−
ho muzea okupace a osvo−
bození západních Čech vo−
jenskou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kordí−
ky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacá−
ky, šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.
KOUPÍM staré pivní láhve a
sklenice s nápisy pivovarů.
I jednotlivé kusy, děkuji
sběratel. Tel. 732170454.
PM 21068
Rozhled 13/2021

KOUPÍM staré věci ze staré
domácnosti: lívanečníky,
lampičky, porcelánové soš−
ky, fotoaparáty, formy na
pečení, mince, vyznamená−
ní, kávomlýnky, obrazy,
šperky
apod.
Tel.
605080878. PM21042
KOUPÍM náhradní díly :
blatníky, nádrže, rámy, kola,
motory, světla na DAW,
Pionýr, ČZ, Moped a jiná
moto. Tel. 737903420. PM
21043
KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
motocykly a veterány, staré
bakelit. rádio Talisman, Phi−
lips, Telefunken aj. Hodiny,
hodinky náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Porcelá−
nové a kovové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do r.
1960. Vykoupím i celou
sbírku, nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel. 608979838.
E
m
a
i
l
:
antikvs@seznam.cz. PM
21056

KOUPÍM hoblovku s prota−
hem KDR nebo Rojek. Tel.
603165320. PM 21081
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 pozemkem.
Může být malá výměra, za−
nedbaný nebo napadený
kůrovcem. Platím ihned a
hotově. tel.: 773585290.
RR 21585
KOUPÍM garáž v Klatovech
U Slunce na parkování au−
ta. Tel.: 602441948. RR
21903
HLEDÁME domek v Sušici,
Kolinci, Klatovech do
5.300.000 Kč. Hotovost
máme, nejsme RK. Telefon:
728470041. RR 21949

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarize−
ni.cz, tel.: 775104121. RR
21072
PRODÁM Renault Twingo,
r.v. 2008, obsah 1.1,najeto
184tkm, benzin, červená,
abs, el okna, centrál na do,
airbagy, nová stk a emise,
cena: 49.000 Kč. Klatovy:
telefon: 723439518. RR
21958
KOUPÍM dvourychlost−
ní
babetu.
Tel.
604589329. RR 21076

PRODÁM Fiat Scudo − long,
stejné jako expert + jumpy,,
r.v. 2009, provoz 2010, 8
míst, tažné, obsah 2.0 hdi,
100 kw, nové brzdy, imobili−
ser, klimatronik, el. okna,
radio, nová stk a emise, pa−
norama výbava, super cena:
179000
Kč,
telefon:
723439518. RR 21962

vat a být ti oporou. Jsem
muž s duší kluka, který by
si moc přál, aby ses k němu
přistěhovala i s tvými dětmi.
Mirek 50. Tel.: +420
721771167. RR 21975
Sběratel koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rá−
my, motory, blatníky,
staré technické průka−
zy a jinou technickou
dokumentaci aj. Přije−
du a zaplatím na mís−
tě. Nabídněte, určitě
se domluvíme. Tele−
fon: 603237242, e−
mail:
flemet@se−
znam.cz. RR 21428
PRODÁM Škoda Roomster
r.v. 2007, obsah 1.4 mpi,
najeto pouze 90 tkm, šedá
metalíza, benzin, klima, 4x
el. okna, servo, abs, 1 ma−
jitel, cena: 109.000 Kč,
Klatovy:
telefon:
723439518. RR 21959
PRODÁM Peugeot 2008, 1.
majitel, servisní knížka, ob−
sah 1. 6 hdi, najeto pouze
145tkm , el. okna, servo,
abs, esp, radio, vyhřívaná
sedadla, klimatronik, top
stav, cena včetně stk a emi−
sí, 245000,− , telefon:
723439518, Klatovy. RR
21960
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,

PRODÁM FEKÁL 3000
L v krásném stavu.
Popř. i fekál 4000 L.
Cena je 58.000 Kč. Tel.
604589329.
RR
21074

servo, klima, imobiliser
proti krádeži, 2. klíče, nová
stk a emise, cena 139000,−
Kč , Kt, Tel: 723439518.
RR 21961
KOUPÍM historický moto−
cykl nebo moped i nepo−
jízdný. Zel. 608773933. PM
21082

JSEM 65letý, 183/86,
s domem a zvu štíhlou ženu
z Klatov na procházku le−
sem, společnost, tanec i
víc. Tel.: 724516519. RR
21938
45LETÝ muž nekuřák, nepi−
ju, jsem pracovitý, hledám
ženu do 60 let za účelem
seznámení a později trvalé−
ho vztahu. Volejte nebo piš−
tě na tel. 728829462. Za−
volám zpět. RR 21941
ZASE ty Vánoce – budu
sám? A proto hledám sluš−
nou ženu, nekuřačku do 70
let a výškou nad 165. Z DO.
Odpověď jen SMS! Tel.:
722642622. RR 21957
POTKÁM tady báječnou Že−
nu? Jdu tomu touto cestou
naproti. Věřím, že se to po−
vede a my budeme spolu
prožívat krásné chvíle živo−
ta. I v této zvláštní době se
chci s tebou smát, sporto−

62letý nekuřák a abstinent
hledá k vážnému seznáme−
ní nezadanou ženu ve věku
39–58 let. Nejdříve schůz−
ky o víkendech, později po
seznámení trvalý společný
život. Očekávám ochotu po
seznámení přistěhování ke
mně. Já jsem ochoten se
přestěhovat pouze v přípa−
dě uzavření manželství. Od−
povídat SMS zprávou na
tel.: 705404111 nebo na e−
mail zdenek.ondra59@se−
znam.cz. PM 21114
37/185 nekuřák, bezdětný,
by se rád seznámil s dívkou
16–19 let. Mám rád cesto−
vání, přírodu a kulturu. Tel.
604969788. PM 21085

ŽENA by ráda našla slušné−
ho, vysokého muže ve věku
45–55 let za účelem hezké−
ho a pevného vztahu. Do−
mažlice a okolí. balatano−
va@seznam.cz. RR 21951

DŮCHODKYNĚ 76 let po−
hodová, zdravá by velice
ráda poznala pána nebo pa−
ní jako kamarádku, která se
také cítí osaměle a ještě by
měli vedle sebe rády spo−
lečnost kamarádky či přítel−
kyně. Čas ubíhá rychle, tak
proč si ho ještě neužít? Tel.:
734720159. RR 21572
PRODÁM DUMPER s
jednoválcovým diese−
lovým motorem. Plně
funkční, cena 40.000
Kč. Tel. 604589329.
RR 20027
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V ZPO M ÍNÁ M E
Dne 21. 12. 2021
uplyne první smutný
rok, kdy nás navždy
opustil náš tatínek,
dědeček a praděde−
ček, pan

Jiří Goč
ze Štěpánovic.
Všem, kteří si vzpo−
menou s námi, děkujeme. Manželka Marie,
syn a dcera s rodinami.
RR 21761

Měl jsi nás rád, my Tebe
ještě víc, přišla zlá chví−
le a Tys musel odejít.
15. 12. 2021 uplyne 15
let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek a děd−
deček, pan

Už jen kytičku na hrob Vám můžeme dát,
chviličku postát a s modlitbou tiše vzpomínat.
Dne 20. října 2021 uplynulo 20 smutných
let, kdy nám navždy odešel náš tatínek a
dědeček, pan

Josef Kovářík
z Kokšína.
S láskou stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.
RR 21924

Václav Tyrpekl z Loužné u Myslíva.
A dne 29. prosince uplyne 9 smutných let,
kdy nám navždy odešla naše maminka a
babička, paní

Božena Tyrpeklová.
Stále vzpomíná dcera a syn s rodinami. Dě−
kujeme, že vzpomínáte s námi. RR 21896

Očím ses ztratila – ale
v srdcích zůstaneš
navždy…
Dne 22. prosince 2021
uplyne 7. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Anna Šafránková
z Vrhavče.
S láskou vzpomíná manžel a ostatní příbuzní.
RR 21735

Čas ubíhá a nevrátí,
co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají dál.
Dne 6. 12. 2021 uply−
ne 2. smutný rok od
úmrtí pana

Josefa Havla
z Hoštiček.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje
manželka, Janina a Miluš s rodinami.
RR 21931

Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění a ni−
kdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změ−
ní. Utichly kroky i Tvůj
hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás.
Dne 11. prosince
2021 uplynul čtvrtý
smutný rok ode dne, kdy nás navždy opustil

Jan Protiva.

Dne 31. 12. 2021
uplyne první smutný
rok bez naší milova−
né maminky, babič−
ky a prababičky

Vlasty Protivové
z Nehodíva.
Stále vzpomínají dcery Jana a Vlasta s rodi−
nami a ostatní příbuzní.
RR 21801
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Ludmila Bosáková
roz. Nyklesová
z Balkov.
S bolestí v srdci, lá−
skou a úctou vzpomí−
nají manžel, synové
s rodinami a ostatní
příbuzní. Děkujeme všem, co vzpomenou
s námi.
RR 21688

pan Pavel Babka z Klatov.
Stále vzpomíná dcera Petra s rodinou. Všem,
kteří si vzpomenou s námi, děkujeme.
RR 21939

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají…
Dne 31. 12. 2021
uplyne druhý rok, co
nás navždy opustil

pan Jiří Toman
z Klatov.
Jen kytičku květů Vám na hrob můžeme dát
a s bolestí nad Vaší ztrátou vzpomínat.
Dne 11. 12. 2021
uplynulo 41 let, kdy
nám odešel milovaný
tatínek, dědeček a
pradědeček, pan

Tvé oči se zavřely, srdce přestalo bít, avšak
vzpomínky na Tebe, ty budou navždy v nás žít.
Dne 9. ledna 2022 uplyne 4. smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy
opustila paní

S láskou stále vzpo−
mínají a nikdy neza−
pomenou manželka, dcera s rodinou a syn
s rodinou…
RR 21923

V životě se loučíme
mnohokrát, s mamin−
kou jenom jednou. Kdy−
bychom si oči vyplakali,
její už se neohlédnou.
Dne 24. 12. 2021 uply−
ne třináctý smutný rok
bez Tebe, maminko.
Navždy nás opustila

Jaroslava Krausová z Týnce.
Za Tvoji lásku Ti nemùžeme víc dát,
jen kytièku na hrob a na Tebe vzpomínat.
S láskou vzpomíná celá rodina. RR 21885

Bez Tebe maminko, smutno je nám, jen
krásné vzpomínky zůstaly nám…
Dne 3. 1. 2022 uply−
nou 2 roky stále pl−
ných smutku a ste−
sku, kdy nás navždy
opustila naše milova−
ná maminka a babič−
ka, paní

Elena Tremlová
z Lub.
S láskou v srdcích
vzpomínají syn Petr s manželkou, dcera
Elen s rodinou a vnuk Zdeněk. Všem, kteří
vzpomenou s námi, děkujeme. RR 21911

Co osud vzal, to
nevrací, i když nám
srdce krvácí. Ta rána
stále bolí, zapome−
nout nám nedovolí.
Dne 5. 1. 2022 uplyne
8. smutný rok od úmrtí

paní Marie
Křenové z Klatov.
Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou
stále vzpomínají děti Marie, Barbora, Milan,
Jaroslav a Lukáš s rodinami.
RR 21886
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Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.
Dne 21. 12. 2021 to−
mu bude již 50 let, co
odešla ve věku 35 let
moje maminka, paní

Těžko se s Tebou lou−
čilo, těžké je bez Tebe
žít, láska však smrtí
nekončí, v srdci Tě
stále budeme mít…
Dne 23. prosince
2021 uplyne 8. rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustila paní

Marie Steiningerová,
vedoucí pošty
v Číhani.
Stále vzpomíná syn Stanislav s rodinou.
RR 21870

Daniela Havlíčková rozená Kloudová.
S láskou stále vzpomíná manžel, syn a sestry
s rodinami.
RR 21935

Těžké bylo se s Tebou
loučit, ještě těžší je
bez Tebe žít. Že rána
se zahojí, je jen zdání,
v srdci jen bolest zůs−
tává a vzpomínání…
Dne 8. 1. 2022 uplyne 4. smutný rok od
chvíle, kdy nás po těžké nemoci opustil

pan Ludvík Boldizsar ze Srní.
S láskou vzpomíná manželka, děti, vnouča−
ta a pravnoučata.
RR 21907
Èas plyne, bolest
a zármutek zùstávají.
4. 12. 2021 uplynulo
15 let ode dne, kdy
nás náhle opustil beze
slova rozlouèení pan

Bedøich Kuèera
z Klatov.
Stále vzpomíná manželka a dcery s vnouèaty.
Dìkujeme všem, kteøí vzpomenou s námi.
RR 21928

Blíží se Vánoce a s nimi vzpomínáme na na−
še nejbližší, kteří už nejsou mezi námi.
U svátečního stolu bude už druhé místo
prázdné. Odešel člověk, který chtěl žít a mi−
lovat svou rodinu, ale osud mu to nedopřál.
Zemřel žalem a s velkou bolestí v srdci.
31. 12. 2021 to bude
5 měsíců, co odešel
můj syn

Josef Vitásek
ze Zavlekova.

Jiří Keřlík.

Stále vzpomíná man−
želka Zdeňka, syn Ja−
roslav, vnoučata, pra−
vnoučata a prapravnoučata.
RR 21856

Nikdy nezapomene−
me – máma a bratr
s rodinou.
…a když budeš potřebovat, prostě si jen
v srdci zašeptej mé jméno. Budu tam.
Dne 3. 1. 2022 uply−
ne 1. smutný rok, co
nás navždy opustila
paní

Růžena Pintérová
z Nýrska.

3. 1. 2022 budeme
vzpomínat na manžela

Václava Keřlíka,
který zemřel před 13
lety.
Manželka a syn s rodi−
nou.
RR 21876

S úctou a láskou
vzpomínají dcery s ro−
dinami.
RR 21970

Čas mírní bolest, ale
nedá zapomenout…
Dne 29. prosince
2021 vzpomeneme 11.
smutného výročí, kdy
nás navždy opustila

paní Marie
Červená z Klatov.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina. RR 21930

Těžké bylo se s Te−
bou loučit, ještě těžší
je bez Tebe žít, ale
Tvůj obraz, tatínku,
zůstane navždy v nás.
24. 12. 2021 uplyne
6 let, kdy nás navždy
opustil pan

Ján Holečka.
S láskou vzpomíná dcera Jana s rodinou.
RR 21933
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Dne 23. 12. 2021
uplyne 2. smutný rok,
kdy nás navždy opus−
til pan

Dny plynou jak tiché
řeky proud, jen bolest
v srdci trvá a nedá za−
pomenout.
Dne 18. 12. 2021
uplynou čtyři smutné
roky, kdy odešla na
věčnou pouť, ze které
není návratu, paní

Libuše Mašková z Myslovic.
Moc nám všem chybíš… S bolestí, úctou a
láskou stále vzpomíná dcera, syn a sou−
rozenci s rodinami.
RR 21854

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 17. prosince
2021 uplyne 1. smut−
ný rok, kdy nás na−
vždy opustil pan

Vladislav Kovářík
z Kocourova.
Stále vzpomíná man−
želka, děti, vnoučata,
pravnoučata a ostatní
příbuzní.
RR 21899

Kdo byl milován, žije
v našich srdcích dál.
Dne 20. 12. 2021
vzpomeneme 3. smut−
ný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil ta−
tínek, dědeček, pra−
dědeček, pan

Josef Macháček
z Babic.
A 14. 1. 2022 vzpo−
meneme 8. smutný
rok, kdy nás navždy
opustila maminka,
babička, prababička,

paní Jaroslava
Macháčková
z Babic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery s rodinami.
RR 21934

…a když mě budeš potřebovat, prostě si
jen v srdci zašeptej mé jméno. Budu tam.
Dne 21. 12. 2021
uplyne třetí smutný
rok, kdy nás navždy
opustila naše mamin−
ka, babička a praba−
bička, paní

Jiřinka
Heidlbergerová
z Poleně.
S láskou vzpomínají děti s rodinami. Děkuje−
me všem, kteří vzpomenou s námi. RR 21973
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Dne 15. 12. 2021
uplyne 20 let od úmrtí
pana

Nezemřel, jen spí. A
má−li sen, je krásný.
Zdá se mu o těch, kte−
ré miloval a kteří milo−
vali jeho.
Dne 24. prosince
2021 by se dožil 88
let náš drahý tatínek,
dědeček, pradědeček

Václava Jandy,
Dne 16. 1. 2022 uply−
ne třetí smutný rok,
kdy nás navždy opus−
tila paní

Jarmila Přerostová
ze Zavlekova.

muzikanta z Klatov.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami a
ostatní příbuzní. Kdo
jste ho znali, vzpo−
meňte s námi. RR 21940

S láskou stále vzpomí−
ná dcera Jitka a vnou−
čata Markéta a Simona.
RR 21950

23. 12. 2021 uplyne
6 let ode dne, kdy
nás navždy opustila
naše maminka, dce−
ra, manželka, sestra,
snacha a teta, paní

Hana Mazancová
z Vráže.

pan Jan Petrmichl z Lub u Klatov.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti
s rodinami.
RR 21974

Kdo v srdci žije,
neumírá.
Dne 16. prosince
2021 uplyne třetí rok
ode dne, kdy od nás
navždy odešel pan

Josef Vlček
z Dolního
Staňkova.
S láskou vzpomíná rodina a kamarádi.
RR 21937

Za tichou vzpomínku
všech, co jí měli rádi, děkuje její sestra s ro−
dinou.
RR 21954
18. listopadu 2021
uplynulo 17 let ode
dne, kdy nás navždy
opustil pan
Odešel jsi od nás ná−
hle a s Tebou odešlo
vše – světlo, slunce
i radost ze života. Zůs−
talo tu bez Tebe smut−
no a prázdno, ale na−
vždy s námi zůstaneš
v našich srdcích.
Dne 14. 12. 2021
uplynulo smutných osm roků od chvíle,
kdy tragicky zahynul pan

Jan Červený z Pocinovic.
S láskou stále vzpomínají rodiče, manželka,
děti Honzík a Kubíček a bratr Jiří s přítelkyní
Taťánou.
RR 21927

Jak smutno je bez Te−
be, jak dlouhý je nám
čas, jak rádi bychom
Tě spatřili a slyšeli Tvůj
hlas. Loučit ses ne−
stihl, tolik jsi chtěl žít,
nás milovat a mnoho
toho ještě říct. Pro Te−
be přestaly hvězdy sví−
tit, slunce hřát, ale ten, kdo Tě nejvíc milo−
val, nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.
Dne 11. 1. 2022 uplyne 1. smutný rok, co
nás navždy opustil náš drahý a milovaný
tatínek a dědeček, pan

Zdeněk Pešl z Klatov.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná
syn Ladislav s manželkou Marcelou a vnuk
Tomášek. Za tichou vzpomínku děkujeme.
RR 21956
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Josef Rajtmajer
z Lub u Klatov.
Stále vzpomínají děti
s rodinami. RR 21946

A lesy stále šumí, kte−
ré jsi měl tolik rád.
Tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal…
Ale v našich srdcích
zůstaneš napořád.
Dne 11. ledna 2022
uplyne 10. smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček,

pan Jiří Šulda z Koryt.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, syn
a dcera s rodinami, vnoučata, sestra Květa
a bratr Josef s rodinami.
RR 21947

Dne 8. ledna 2022
uplyne 38 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš otec a dědeček,
pan

Václav Reitmeier
z Hor Matky Boží.
Dne 21. prosince 2021
by se dožil 100 let.
S láskou vzpomíná rodina. Za tichou vzpo−
mínku děkujeme.
RR 21965

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme –
zaměříme – naceníme –
zajistíme materiál – po−
stavíme. Poté si můžete v
klidu užívat bezpečí vaše−
ho domova. Volejte:
733710319, pište: bez−
dek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.
ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí
rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
21037

KOMPLETNĚ vyklidí−
me, odvezeme a zlikvi−
dujeme různý odpad,
vymalujeme prostory.
Prohlídka zdarma. E−
mail: proz@email.cz,
tel.: 703655650. PM
21124
NABÍZÍM výuku na tyto hu−
dební nástroje: klavír, bicí,
kytara, baskytara. V přípa−
dě zájmu mě kontaktujte
na tel.: 728855692, email:
Thornmoon@seznam. cz.
Po domluvě výuka u vás
doma nebo u mě doma.
Janovice nad Úhlavou. RR
21968

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

ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice,
Horažďovice,
Strakonice a okolí, bližší
info po tel.: 774079111.
RR 21055
PROVÁDÍM zednické prá−
ce – omítky, malířské prá−
ce, rekonstrukce bytového
jádra, obklady, dlažby,
bourací práce a další prá−
ce dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko, Domažlicko,
Sušicko a okolí. Rozumné
ceny. Tel.: 721757399. RR
21191

PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kon−
tejner 1000 litrů. K od−
běru v Klatovech.
Vhodné na vodu pro
stavbu. Cena: od
1.150 Kč. Na výběr z
více kusů. Pěkné čisté
zánovní od 1.500 Kč.
Tel. 777204389. RR
21905

PROVEDEME malířské,
natěračské, zednické,
vyklízecí práce. Pro−
hlídka zdarma. Email.:
PLRO@post.cz, tel.
703655650. PM 21129

WWW.ZDRAVEMASAZE.W
EBNODE.CZ v KT bez pod−
mínek. RR 21969
Rozhled 13/2021

SERVIS a seřízení oken –
euro, plast, hliník. Opravy
int. žaluzií, renovace eu−
rooken. Tel.: 778410163.
RR 21942
PŘIPRAVÍME vaši ne−
movitost k prodeji, pře−
dání,
vymalujeme,
uklidíme okolní prosto−
ry. email:proz1@ema−
il.cz. Tel.: 703655650.
PM 21130

Rozhled 13/2021

PŘEVEDU záznamy z vide−
okazet na DVD nebo flešku,
levně. Tel. 777 554 484.
PM 21106

SCHÁZÍ Ti citlivé a zkušené
mužské ruce? Nabízím po−
hlazení těla i duše u šálku
kávy. Tvá tajná přání už ne−
musí žít jen v představách.
Přijeď, nebo přijedu. Očeká−
vám a zaručuji diskrétnost.
Sms na č: 723237091, za−
volám. RR 21972
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Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
e−mail: bastlova@bean.cz, tel.: 773 971 313
www.beanstankov.cz

pro školní rok 2022/2023:
1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše−
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno
maturitní zkouškou.
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn indivi−
duální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného
dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělá−
vacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi−
duálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Kominík – tříleté denní studium – výstupem je výuční list

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

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

SLEDUJTE
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.
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