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Milí čtenáři,
duben s námi
hned od začátku
trošku nepěkně
mrazivě zalaš−
koval, zřejmě
aby potvrdil, že
je věrný svému
latinskému ná−
zvu Aprilis a bláznivě aprílové po−
časí myslí vážně. Nic divného,
když tento měsíc spojovali již po−
hané s bůžkem smíchu a první
duben se v Evropě vždy slavil ja−
ko pokračování masopustních ve−
selic s průvody a tanci – „svátek
bláznů“.
Zajímavé jsou i staré pranostiky,
které říkají, že „Aprílové počasí je
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nad ženu vrtkavějsí“, což jak po−
znamenávali staří muži, je oprav−
du hodně vážné, a pokud prý na
1. dubna pršelo, bylo možné če−
kat deštivé počasí i v květnu. Staré
pranostiky potvrzují i mnozí mete−
orologové, kteří uvádí, že letošní
průběh počasí se vyvíjí podle
dlouhodobých modelů a napří−
klad dubnové vpády studeného
vzduchu s občasným sněžením
od severovýchodu nejsou pro toto
období u nás ničím neobvyklým.
Ať už to bude s počasím v dubnu
jakékoliv, určitě se máme na co
těšit a to je v této době, která je
prosycena negativními zprávami
všeho druhu – válečným běsně−
ním, nepěknými ekonomickými
prognózami a stále ještě zlobícím
covidem, více než potřebné. Ne−
zapomeňte proto využít všech
dubnových svátků k oslavě
i k setkávání se s přáteli, rodinou,

kamarády a třeba i s lidmi se spo−
lečnými zájmy.
Opečovávejte a investujte svoji
energii do každého vztahu, který
vám vyhovuje a přináší radost.
Pamatujte na to, že všechno, co
dáváme, se nám v životě nějak
vrací. Když dáme hodně lásky,
soucitu a radosti, můžeme očeká−
vat, že i láska a radost se nám
vrátí, ale jen když rozdáváme bez−
podmínečně. Kdo při tom počítá,
vždycky se přepočítá a zlo plodí
jen další zlo. Nevěřím také na
dnes tolik moderní teorie o tom,
že musíme v prvé řadě milovat
hlavně sebe. Nejde přece milovat
jen sebe. Podle mě pěstování kul−
tu sebelásky vede jen k vzájem−
nému odcizování a k posilování
sobeckosti. Křesťané to mají
jednodušší, ti vědí, že Bůh miluje
všechny lidi, i ty, kteří nejsou do−
konalí a úspěšní. Nikdo není per−

fektní, ale každý má své přednosti
a své silné stránky. Milovat Boha
je proto tak přirozené, jako si vážit
sebe, ale současně i milovat a vá−
žit si svých blízkých. Kdo si tohle
uvědomuje, děkuje každý den
Bohu za to, že mu dal život a za
každý další den, který v něm mohl
prožít.
Proto si všichni více věřme, buď−
me na sebe i milejší, vlídnější a těš−
me se na hezký duben. Sluníčka
se v něm jistě dočkáme, a když ne
hned, tedy určitě na svatého Jiří,
24. dubna, kdy jak každý ví, zem
se otevírá a podle starých pranos−
tik svatý Jiří zvítězil nad saní, nad
ďáblem a zvítězí i nad zimou.
Krásný a slunečný duben, hod−
ně užitku ze čtení Rozhledu a
příjemné oslavy Velikonoc, pále−
ní čarodějnic a svátku lásky vám
přeje Karel Bárta, šéfredaktor
Rozhledu.
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Rada Národního parku Šumava se nedohodla na zásadách
Na zásadách péče o Národní park Šu−
mava se nedohodla jeho rada. Doku−
mentu, který má stanovit pravidla pé−
če o přírodu v letech 2022 až 2040,
se vyjádřilo 23 členů rady. Pro kladné
stanovisko bylo třeba 24 hlasů. Nyní
NP Šumava pošle zásady péče s vy−
jádřením rady ke schválení Minister−
stvu životního prostředí.
„Přestože podle jednacího řádu chyběl
k dohodě jediný hlas, jsem rád, že vět−
šina přítomných hlasovala pro doho−
du,“ uvedl ředitel šumavského parku
Pavel Hubený. Radu NP Šumava tvoří
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47 členů. Jde o zástupce obcí, Jiho−
českého a Plzeňského kraje, vědce a
představitele dalších institucí, jako je
třeba regionální hospodářská komora.
Zásady zpřesňují péči o přírodu
v následujících letech ve všech čty−
řech nových zónách národního par−
ku. Jejich součástí jsou i principy
péče o klíčové druhy typické pro Šu−
mavu. Popisují, jak se budou sledo−
vat ukazatele kvality prostředí a pří−
rodní procesy. Zásady také odrážejí
témata, jako turistiku nebo podporu
obyvatel. Ministerstvo životního pro−

středí je může pozměnit a schválit.
K plánovaným zásadám se mohla dří−
ve vyjádřit veřejnost, která podala osm
stovek připomínek.
„Do textu zásad jsme přímo zapraco−
vali 29 procent připomínek. Dalších
38 procent nebylo možné akceptovat
z různých důvodů, přičemž 24 pro−
cent bylo vypořádáno vysvětlením.
Zhruba devět procent připomínek pak
neobsahovalo žádné konkrétní návrhy
na změnu a ty jsme tedy pouze vzali
na vědomí,“ uvedl náměstek ředitele
NP Šumava Martin Starý. Od března

2020 je NP Šumava rozdělen do čtyř
zón. V té s nejpřísnějším režimem
ochrany přírody je 27,7 procenta úze−
mí. Jde o plochu určenou pro neruše−
ný průběh přírodních procesů. Na
opačném pólu zonace je takzvaná kul−
turní krajina, do níž spadají hlavně
osídlené části Šumavy. Momentálně
zóna kulturní krajiny zabírá 1,2 pro−
centa národního parku. Bezzásahová
plocha NP Šumava by v roce 2060
měla dosáhnout tří čtvrtin jeho rozlo−
hy. K tomuto stavu park směřuje prá−
vě na základě zásad péče.
(pru)

5

-
-
 +
+
* ,5
y'235$9$='$50$RGT
y%Ì/,16.e$0267(&.e8+/Ì
y6ORæHQtGRSUDYQtNHPGRVNOHSD
y3\WORYDQpXKOt


WHO
WHO

(Ć  Ć ý
+, * 2
+ -(*Ï25Ï *
~* 72 7(
ySUDFRYQtGREDGQ\YWëGQX
yGHQQčGRPD
yQDGVWDQGDUGQtRKRGQRFHQt
yIpURYpMHGQiQt
ySRX]HVHULy]QtĝLGLÿLYROHMWH

WHO

Přijďte s námi oslavit
Svátek práce 1. května
OV KSČM Klatovy zve všechny občany na letošní
oslavu Svátku práce – která se uskuteční
1. května od 10.00 hodin v Mercandinových sa−
dech Klatovy.
K dobré náladě jako již tradičně bude vyhrávat de−
chová hudba
Návštěvníci zde mají možnost podepsat petici na
podporu kandidatury kandidáta KSČM Josefa Ská−
ly pro prezidentské volby. Na oslavách Svátku prá−
ce se představí lídr KSČM pro komunální volby
v Klatovech – Jaroslav Rehák.
Využijte této šance opět se setkat po pandemií vynucené přestávce a společně
si připomenout význam soudržnosti, práce a jejího svátku.
OV KSČM Klatovy informuje, že i nadále zprostředkovává pro zájemce bezplat−
nou právní poradnu. Zájemci o právní poradnu nás mohou kontaktovat na tele−
fonním čísle 604 404 227.
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Jistotou úspěchu při grilování je Pavlík
Letošní duben nás jistě potěší nejen
teplejším počasím, ale po dlouhé do−
bě se můžeme připravovat i na různá
společná setkání bez omezení, na za−
hradní grilování rodin, přátel i různých
spolků. Nebude to trvat dlouho a roz−
hoří se hranice s čarodějnicemi. Sta−
rý pohanský zvyk původně zajišťoval
ochranu před temnými silami, které
se v noci z 30. dubna na 1. května mě−
ly projevovat obzvlášť silně. V sou−
časnosti slouží spíše k vítání jara.
„Tato tradice se rozhodně neobejde
bez opékání špekáčků,“ domnívá se
známý klatovský řezník Pavel Havlíček.
„Záře a teplo zapáleného ohně od ne−
paměti lidi okouzluje mystériem bezpe−
čí a spokojenosti, které ještě zvýrazní
tradiční opékání špekáčků, jejich vůně
a chuť.
V nabídce mého řeznictví U Pavlíka
v Klatovech pod nemocnicí, na rohu
ulice Dukelské a Pod Koníčky, máme
naše vlastní špekáčky jen z masa,
o kterých naši stálí zákazníci říkají, že
špekáčky od Pavlíka jsou nejlepší na
světě. Jsou vyrobeny jen ze správné−
ho, tradičního poměru hovězího a ve−
přového masa, syrového vepřového
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sádla, soli a koření. Jsou proto vhodné
i pro lidi s bezlepkovou dietou. Když si
je správně nakrojíte na „čerta“ nebo na
„ježka“ můžete se těšit na vynikající na
ohni opečenou pochoutku. Snadno se
opékají na ohni i grilu, nepraskají, jejich
chuť je tradiční, jakou zná−
me ještě z doby mlá−

statečně vysoký hovězí steak, jinak
maso přesušíte a nepochutnáte si. Na
zahradní grilování doporučuji také ve−
přovou krkovičku bez kosti, která je
křupavá, šťavnatá a výborně ji ugriluje
každý, nebo maso z kuřat chovaných
na farmě. Vyzkoušejte le−
tos také naše grilova−

dí, z doby,
kdy jsme
jezdili na let−
ní tábory,
nebo s kamarády pod širák.“
„Při společném setkání určitě nic ne−
zkazíte i klasickým grilováním. Jistotou
při grilování jsou uzeniny, špekáčky
i různé klobásy, ale pokud chcete své
hosty opravdu potěšit, vyzkoušejte
ugrilovat nějaké maso. Můžu vám
z vlastní zkušenosti doporučit hovězí
na gril, vysokou i nízkou roštěnou. Do−
poručuji na mase nešetřit a grilovat do−

né uzené
maso, uvi−
díte, že má
uzenou
plnou chuť a teplé grilované uzené od
Pavlíka je prostě gurmánský zážitek,
který ocení naprosto každý. Přijďte si
vybrat a já vám rád poradím, jaké koře−
ní na naložení pro grilování používají
profesionálové,“ usmívá se tajuplně
řezník Havlíček.
„Já, jak už pravidelní zákazníci ví, budu

mít na grilovací sezónu i stařené hovězí
maso, vyzrávané, 18 až 20 dní po po−
rážce, které má vynikající chuť a je
vhodné nejen na grilování, ale na
mnoho způsobů úpravy. Ale pozor, toto
vyzrání není možné docílit v domácích
podmínkách, je to proces velice chou−
lostivý na správnou teplotu a vlhkost.
Já maso ještě balím do vakua a skla−
duji při velmi nízké, řízené teplotě. Ma−
so po vyzrání je mnohem křehčí, šťav−
natější, chutnější, neztrácí na váze a
steaky z něj jsou dříve hotové. Z běžné−
ho hovězího masa, i když je z mladého
zvířete, uděláte jen steak tvrdý jak po−
drážka. I při dalších kuchyňských úpra−
vách poznáte, jak velký rozdíl v chuti je
mezi stařeným a běžným masem.
Z mnoha důvodů se také smiřte s myš−
lenkou, že v hypermarketu vyzrálé a
odleželé maso nekoupíte.“
Pokud si chcete letos o Velikonocích,
nebo na některé zahradní grilovačce
opravdu pochutnat, zastavte se pro
uzeniny a maso v řeznictví U Pavlíka a
využijte i výhodnou cenovou nabídku.
(kr)
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Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták křtil knihu novinářů

Perem, kamerou a mikrofonem
V areálu Plzeňského Prazdro−
je ve známé reprezentativní
budově Formance proběhl
křest nové knihy Publikace,
která pojednává o historii no−
vinářské práce ve druhé
polovině 20. století.
Autoři knihy jsou redaktoři teh−
dejšího deníku Pravda, Čes−
koslovenského rozhlasu Plzeň,
televizního štábu Plzeň Čes−
koslovenské televize a další.
Knihu pokřtili hejtman Plzeň−
ského kraje Rudolf Špoták, se−
nátor a starosta městského ob−
vodu Plzeň 2 Slovany Lumír
Aschenbrenner, vydavatel kni−
hy Roman Pešír a předseda
Syndikátu západočeských no−
vinářů Jaroslav Nedbal.
Hejtman Plzeňského kraje Ru−
dolf Špoták ve svém úvodním
proslovu vyzdvihl význam této
nové knihy, která nejen mapuje
10

významný úsek našich dějin,
ale i práci žurnalistů v neleh−
kém období.

Publikace Perem, kamerou a
mikrofonem, kterou vydal Syn−
dikát západočeských novinářů

Slavnostní křest knihy Perem, kamerou a mikrofonem. Zleva: předseda Syndi−
kátu západočeských novinářů Jaroslav Nedbal, senátor a starosta městského
obvodu Plzeň 2 Slovany Lumír Aschenbrenner, hejtman Plzeňského kraje Ru−
dolf Špoták a vydavatel knihy Roman Pešír.

v Plzni, určitě potěší nejen do−
bové pamětníky, ale zcela jistě
i další čtenáře, které zajímá no−
vinářská činnost. Prodej knihy
probíhá v některých plzeň−
ských knihkupectvích napří−
klad Dobrovský nebo Kosmas.
Objednat si ji můžete i pomocí
internetu na e−mailové adrese:
info@syndikát−novinaru−zpc.cz
(jan)
Rozhled 4/2022

TEPELNÁ ÈERPADLA odstavují PLYNOVÉ KOTLE
Ve druhé polovině minulého roku
došlo k výraznému zvýšení cen
energií a především zemního plynu.
Zákazníci odmítají nadále platit
neúnosné náklady za plynové to−
pení, a proto od nás chtìjí tepelná
èerpadla. Obèas se však ptají, zda
jim tepelné èerpadlo vytopí dùm i ve
velkých mrazech. Ujišujeme Vás,
že pøi správnì navrženém výkonu je
tepelné èerpadlo schopno Vaše stá−
vající kotle plnì nahradit.
Než se ale rozhodnete pro urèitý typ
tepelného èerpadla, je nezbytné po−
soudit Váš stávající otopný systém.

Podlahové vytápìní je pro všech−
na tepelná èerpadla nejvhodnìjší
a systém získávání tepla z vnìjšího
prostøedí je nejúèinnìjší.
Velmi èasto se však tepelná
èerpadla instalují do stávajících ra−
diátorových otopných soustav. Zde
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je potøebné zabezpeèit,
zem na samou špièku tepelných
aby bylo dosaženo ne−
èerpadel. Je velmi vhodné pro re−
zbytné teploty topné
konstrukce, kde potøebujeme top−
vody. Rádi Vám otop−
nou vodu v radiáto−
ný systém posoudíme
rech vyšších teplot.
a navrhneme takové te−
Vzduchová tepelná
pelné èerpadlo, které
èerpadla se vìtšinou
bude i s radiátory dobøe
umisují pøed dùm.
fungovat.
Nìkdy celé zaøízení,
Velmi èasto navrhu− Tepelná èerpadla CARRIER jindy jen jeho vnìjší
jeme do rodinných do−
èást. Vnitøní jednotka
mù tepelná èerpadla s regulova−
je v tomto pøípadì instalována
ným výkonem znaèky PANASONIC, v technické místnosti. Mùžeme
VIESSMANN nebo FUJI. Výstupní Vám však dodat tepelné èerpadlo
teplota topné vody
znaèky STIEBEL
60 OC, výborné a jed−
ELTRON, které
je celé umístìno
noduché ovládání
v rohové tech−
a velmi pøijatelná
nické místnosti
cena jsou dùvodem
a vzduch se k nì−
stále rostoucí oblíbe−
mu pøivádí dvì−
nosti tìchto èerpadel.
ma otvory ve
S velmi zajímavou
stìnách domu.
novinkou pøišla fir−
Tepelné èerpadlo DAITSU
ma DAITSU. Tepelné
èerpadlo systému vzduch – voda
s novým chladivem R32 dokáže
pouze kompresorem vyrábìt topnou
vodu 63 OC i pøi velmi silných mra−
zech. Toto tepelné èerpadlo vzduch
– voda se zaøadilo svými technický−
zemní kolektor
mi parametry a velmi tichým provo−

Provedete−li v rámci stavby nebo
rekonstrukce domu zhodnocení
objektu vrtem nebo plošným zem−
ním kolektorem, mùžete instalovat
zemní tepelná čerpadla STIEBEL
ELTRON nebo NIBE.

Využijte Kotlíkové dotace
na pořízení tepelného čerpadla
ve výši až 130 000 Kč !
Dotace za vás vyřídíme!
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
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Nová Kia Sportage je delší, širší,
vyspělejší a komfortnější
V březnu jsme si mohli vyzkoušet
novinku v nabídce kompaktních SUV
– novou Kia Sportage vypůjčenou
od prodejce Autocentrum Blohmann
Klatovy. SUV Kia Sportage se postu−
pem let stala druhým nejprodáva−
nějším modelem značky Kia. První
model byl představen již v roce
1993, druhý přišel o 9 let později a
další v letech 2010 a 2015. Čtvrtá
verze byla také zatím největším pro−
dejním hitem automobilky.
V loňském roce představená pátá ge−
nerace vozu Kia Sportage výrazně de−
signově omládla, je plná moderních
technologií a rozšířila možnosti moto−
rizace i o plně hybridní pohon (HEV)
bez externího nabíjení. Můžete si ji tak
koupit se vznětovým, zážehovým,
mild−hybridním, full−hybridním a poz−
ději i plug−in hybridním motorem pod
kapotou. Nabízí se i ve verzích s ma−
nuální a automatickou převodovkou
a jako předokolka i jako čtyřkolka.
Novinka narostla v šířce i délce, je
dlouhá 4.515 mm, široká 1.865 mm,
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vysoká 1.645 mm a rozvor se pro−
dloužil o centimetr na 2.680 mm,
čímž dosáhla prostornějšího interiéru.
Jednoznačně vás potěší velikost za−
vazadelníku. V základ−
ním rozložení nabídne
objem 591 litrů oproti
předchozím 503 litrům.
Pro dosažení maximální
praktičnosti jsou zadní
sedadla sklopná v po−
měru 40:20:40, přičemž
po jejich sklopení vznik−
ne zavazadlový prostor
o objemu 1 780 litrů (dří−
ve 1492 L).
Kia razí nový styl, který
symbolizuje i nové logo.
Nový stylistický jazyk se
jmenuje spojené proti−
klady a jeho výsledkem
je hodně odvážná tvář. Přední světlo−
mety jsou netradičně tvarovány s do−
minantními bumerangy denního sví−
cení, nechybí ani výrazná maska, kte−
rou doplňuje nově řešený „tygří nos“,

tentokrát jen ve formě zdobného prv−
ku u kapoty.
Vnitřní interiér vás ohromí. Kvalita
materiálu a zpracování snese srovná−

ní s prémiovými automobilovými
značkami. Infotainment má zcela no−
vou koncepci s dvěma propojenými
displeji, které jsou navíc zakřivené.
Vynikající je i jejich rozlišení a grafické

podání informací. Spolu s hodnotněji
působícími materiály tak Sportage
navozuje uvnitř o hodně luxusnější
dojem než předchůdce, který přitom
sám o sobě i po letech vypadá dobře.
Velmi příjemné jsou i sedačky, které
dobře drží i v zatáčkách. Můžete je mít
vyhřívané, stejně jako volant.
Nová Kia Sportage se zlepšila snad
ve všech zásadních
jízdních vlastnostech.
Motor je lépe odhluč−
něn než dosud, je
velmi živý a automo−
bil krásně sedí i při
rychlejším projíždění
zatáček. Velice se
mně ale líbila práce
automatické převo−
dovky, nová DCT mě−
ní převody hladčeji
než dosud.
Co naopak zůstalo, je
charakter. Kia Spor−
tage nadále zůstává
tím komfortním, pro−
storným SUV, díky čemuž si našlo to−
lik zákazníků. Přijďte si novou Sporta−
ge prohlédnout a možná i vyzkoušet,
sami si uděláte názor na toto nové
SUV.
(kr)
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Praktické elektronické
pomůcky FORMAT 1
Výrobky řady OdH1 slouží k ochra−
ně podkroví domů, chat a chalup,
kde se často usídlí kuny a ničí svý−
mi výkaly stěny a další konstrukce.
Navíc obtěžují nepříjemným zápa−
chem. Umístěním přístrojů OdH1
vyženete kunu z domu a zabráníte,
aby se vracela zpět. Baterie vydrží
až šest měsíců.
Stejný elektronický plašič OdH1
odpuzuje myši, krysy, lasičky a pot−
kany z obytných prostor, sklepů
či garáží.
Plašič OdK−H2 je určen na odhá−
nění krtků, kteří ovšem nejsou nijak
škodliví. Sice nesprávně zryjí za−
hra du, jak hledají v půdě drobné
živočichy, rostliny a jejich kořeny
je však nikterak nelákají. Velmi
účinný je na hryzce, kteří okusují
kořeny rostlin.
Plašič OdK−H2 lze dokonce použít
i do korun stromů višní a třešní, aby
ovoce na nich dříve než lidé neskli−
dili špačci. Zvuk, který přístroj vydá−
vá, je těmto ptákům natolik nepří−
jemný, že je vyžene ze zahrady.
Rozhled 4/2022

Plašič kun z osobního vozidla řa−
dy AOdHa odradí tato zvířata, která
ráda lezou do motoru auta, kde je
teplo, a často zde překoušou elek−
trické kabely. Přístroj vyluzuje ná−
hodně se měnící a kunám nepříjem−
né zvuky a tím je vyžene. Plašič se
instaluje do prostoru motoru a je
napájený z akumulátoru vozidla. Dí−
ky minimálnímu odběru proudu není
třeba mít obavy z jeho vybití.
Mezi výrobky značky Format při−
byly i plašiče – odpuzovače ptáků
ze zateplených fasád. Stává se po
zateplení fasád, že na ně nalétávají
ptáci a vyklovávají do nich díry, do
nichž zatéká a dům se stává vlhkým
a nevzhledným. Tato zařízení se
skládají z jedné řídicí jednotky napá−
jené z 230 V AC a čtyř reproduktorů,
vydávajících náhodně se měnící
a ptákům nepříjemný zvuk dříve, než
ji začnou ničit.
Reproduktory se instalují zhruba
šest metrů od sebe na stěnu, kterou
chceme chránit před poškozením
ptáky. Na velký dům je třeba více sad.
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Za legendou Šumavy
V pondělí 14. března 2022, třetí den
po tragické kolizi na kašperskohor−
ské sjezdovce, zemřel ve věku
osmaosmdesáti let Emil Kintzl. Ne−
čekaná zpráva hluboce zasáhla nej−
en jeho rodinu, ale i početný okruh
Emilových přátel a známých. Vzbu−
dila i soucítění široké veřejnosti,
neboť milovanou Šumavu navždy
opustil její zasvěcený znalec a ne−
únavný všestranný propagátor.
Poslední rozloučení s legendou Šu−
mavy se konalo v kostele svaté Mar−
kéty v Kašperských Horách, ve městě,
kde Emil prožil většinu svého činoro−
dého života. Vzpomenout v úplné ce−
listvosti čím vším Emil Kintzl byl a co
vše vykonal je nemožné, lze si vybavit
jen úryvky, které vždy odrážejí pozitiv−
nost jeho osobnosti. Snad k dokresle−
ní mimořádné účasti na rozloučení po−
stačí zmínit alespoň dva z těch, kteří
přišli do kostela a na náměstí vyjádřit
svou úctu k velkému Šumavákovi. Byli
to aktéři oblíbeného seriálu Policie
Modrava – režisér Jaroslav Soukup a
herec Jaroslav Satoranský. Představi−

tel filmového šumavského učitele pa−
na Emila Kintzla herec Ladislav Mrk−
vička už bohužel přijet nemohl.
Rodina a Emilovi přátelé pozvali
všechny kamarády, lyžaře, vodáky a
další sportovní veřejnost na kašper−
skohorskou sjezdovku Lišák na vzpo−

zpěv Emilovy oblíbené písně Život je
jen náhoda. Slova písně jakoby před−
znamenávala osud každého z nás.
Všichni účastníci přispěli ke spontán−
ní atmosféře bez okázalého smutku,
ale především ve smyslu Emilova ži−
votního optimismu. Všem se spíše
Porevoluční péefka Emila Kintzla.
Foto archiv rodiny
místo učitele a stát se kotelníkem.
Nad lidmi, kteří mu lidsky nesahali
ani pod kolena, a nad bolševikem na−
konec zvítězil.
Jeden boj, jehož byl aktivním účas−
tníkem, však zůstal nedokončen. Byla
to snaha o otevření turistické cesty
z Březníku přes hraniční přechod
Modrý sloup směrem k Luznému.
Před lety už dokonce Emil vyznačil
trasu turistickými značkami, ale lid−
ská zaslepenost a malost pseudo−
ochránců přírody vše zmařila. Dou−
fejme, že symbolický odkaz jeho přá−
telům ze spolku Otevřená Šumava
snad bude naplněn a jednou po této
„Kintzlově cestě“ pokojně dojdeme
na jeden z nejvýraznějších vrcholů
Šumavy i z české strany.
Marie Míková

Emil Kintzl (uprostřed) při tradičním proslovu u zbytků dřívější Juránkovy chaty
na Svarohu, za jejíž obnovu se spolu s dalšími zasazoval. Realizace záměru vy−
budování nové chaty je stále ještě v nedohlednu.
Foto M. Míková

Emil Kintzl při značkování Luzenské−
ho údolí. Správním rozhodnutím však
musely být značky zrušeny.
Foto archiv rodiny
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mínkové setkání. V blízkosti místa
neblahé události se sešlo snad na tři
sta lidí, kteří Emila znali a vážili si ho.
Několik hodin trvající setkání bylo za−
plněné folkovými a country písnička−
mi v podání Jardy Friče a Honzy Vej−
skala a i druhé početnější folkové
skupiny. Právě ta byla z části složena
z bývalých žáků jejich někdejších uči−
telů Emila a Nadi Kintzlových. Samo−
zřejmě několikrát zazněl společný

vybavovaly radostnější a pohodovější
chvíle, které se svým kamarádem
společně strávili.
Zapomínat by se však nemělo. Emi−
lův život nebyl vždy procházka růžo−
vým sadem. Před více jak čtyřiceti le−
ty se musel vyrovnat se ztrátou syna
Petra, který podlehl zranění při lyžař−
ských závodech na krkonošské sjez−
dovce. Emil musel v období normali−
zace, jak říkal „za bolševika“, opustit

PODĚKOVÁNÍ
Nečakaný odchod Emila Kintzla
bola rana pre nás všetkých. Váží−
me si vašej účasti na poslednej
rozlúčke v kostole sv. Markéty.
Ďakujeme Vám za nespočet kon−
dolencií a kvetin.
Cítíme vašu oporu a veríme, že
odkaz, ktorý nám Emil zanechal,
bude žiť naveky. Nezabudneme,
nezabudnite.
Vnuk Peter za rodinu Kintzlových

Rozhled 4/2022
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, s přítelem chceme
koupit rodinný dům přes RK. Má−
me svoji finanční poradkyni, kte−
rá nám vyřizuje hypotéku, ale
banka chce návrh kupní smlou−
vy. V RK nám bylo řečeno, že
jakmile složíme rezervační zálo−
hu, vystaví nám ji, ale když by
nám hypotéku neschválili, o zá−
lohu přijdeme. Naše poradkyně
do RK volala a žádný návrh ani
standardní kupní smlouvu nema−
jí. Až po složení rezervačního
poplatku nám vystaví kupní
smlouvu přímo na naše jména
a tu jistou nemovitost. Je to
možné a může toto po nás RK
chtít? Děkuji.
Dobrý den, Vámi zmíněný problém
má dva pohledy. Ten Váš, kdy logicky
nechcete uzavírat rezervační smlouvu
bez jistoty získání hypotéky. Na druhé
straně je pak pohled zprostředkovate−
le, který se Vám pokusím vysvětlit.
V první řadě nic jako mustr kupní
smlouvy neexistuje a pokud Vám ně−
jaká RK něco takového nabídne, bude
to dokument bez valné právní váhy.
Smlouva kupní na nemovitost má
mnohá specifika a náležitosti vyplý−
vající z aktuálního právního a technic−
kého stavu nemovitosti. Jinak řečeno,
musí se v ní odrazit vše, co se koupě
konkrétní nemovitosti týká. Tedy ze−
jména veškerá omezení vlastnického
práva a způsob jejich vypořádání, na−
bývací tituly, forma vypořádání kupní
ceny atd. Smlouvu připravuje právník
realitní kanceláře (alespoň by to tak
mělo být) a není to práce zadarmo.
Nelze tedy pro každého zájemce, kte−
rý teprve žádá o hypotéku a není
ochoten složit rezervační zálohu, při−
pravovat takový dokument a nevěřím,
že s pouhým nevyplněným formulá−
řem by se banka spokojila. Jaké je
tedy řešení? Nabízejí se dvě varianty.
Osobně nevím, proč banka již ve fázi
prvotního předschválení hypotéky
požaduje smlouvu kupní, která je
především podkladem pro finální
schválení úvěru či až jeho čerpání.
Nicméně proti bance si protestovat
troufne málokdo. Druhá varianta je
dohoda s realitní kanceláří, že v přípa−
dě nezískání hypotéky Vám vrátí re−
zervační zálohu. Ne každá RK ale na
toto přistoupí, protože únikových cest
z takové rezervace je tolik, že sama
rezervace postrádá svůj smysl. Do−
poručuji tedy nejdříve zjistit Vaše fi−
nanční možnosti a nabídky bankov−
ních domů (mít tzv. předschválenou
hypotéku s určitým stropem) a až po−
té hledat nemovitost.
Děkujeme za dotaz,
Váš Realitní Ombudsman
Dotaz zodpověděl JUDr. Oldřich Platil

Realitní poradnu sponzoruje
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Ředitel sušické provozovny RUMPOLD−P s.r.o. Martin Němeček říká:

Od letošního dubna jsme zavedli novou službu
Sušická provozovna RUMPOLD−P tlakovou vapkou. Rádi bychom se služ−
s.r.o. se sídlem v Příbrami je na trhu bou začali od dubna.
více jak 20 let. Zabývá se zpracová− n Také jste chtěli investovat do třídí−
ním a svozem odpadu. Patří do spo− cí linky. Povedl se tento záměr?
lečnosti RUMPOLD s. r. o. se sídlem Investici jsme realizovali. Třídící linku
v Praze, která podniká
jsme osadili kanálovým li−
v odpadovém hospodář−
sem a vybavili perforáto−
ství v řadě evropských
rem PET lahví, který je
zemí. Vznikla v roce 1992
před samotným lisová−
jako dceřiná společnost
ním záměrně poškodí,
rakouské firmy RUMPOLD
aby konečný výlisek měl
a.s. založené v roce
co nejmenší objem a vá−
1913. V současné době
hu. Dále jsme koupili no−
je členem skupiny Sau−
vou dodávku s nakládací
bermacher.
plošinou, takzvaným če−
Provozovna v Sušici se
lem. Rozšířili jsme areál
Ředitel sušické
soustřeďuje na region jiho−
překladiště v Horažďovi−
provozovny RUMPOLD
západních Čech. Jejího ře−
cích, kde jsme prostoro−
Martin Němeček.
ditele Martina Němečka
vě zvětšili střepiště a při−
jsme se zeptali.
dělali kóje na dřevěný odpad. Snahou
je, aby všechno neskončilo na sklád−
n Na začátek připomeňte našim čte−
nářům, jaké druhy odpadů likvidujete? kách nebo ve spalovně.
Velmi stručně řečeno. Kromě radioak− n Mám tomu rozumět tak, že odpad
tivních a výbušných všechny. Naše slouží k nějakému dalšímu využití?
služby jsou komplexní a klient se nemu− Zcela správně. Odpady nekončí jen na
sí o nic starat. Přijedeme, naložíme, od− skládkách nebo ve spalovnách. Napří−
vezeme a zlikvidujeme. Tak například je klad dřevní odpad předáváme k další
to svoz a likvidace komunálního odpa− recyklaci a na konci výstupu jsou dře−
du, biologicky rozložitelného odpadu votřískové nebo OSB desky a podobně.
rostlinného původu, nebezpečných od− Dále spolupracujeme s naší sesterskou
padů, potravinářských olejů, olejových společností Rumpold v Mýtě u Roky−
emulzí, autobaterií, pneumatik, chladicí− can, která provozuje výrobu tuhých al−
ho zařízení, stavebních sutin, eternitu, ternativních paliv, a výrobek z této linky
skla, papíru, plastu, kovu, zdravotnické− se používá jako palivo v cementárnách.
ho odpadu, prošlých léků, náplní do tis− V této naší snaze chceme dál pokračo−
káren a tak dále. Má−
me vlastní sběrný
dvůr v Sušici, pro
obce se kterými
spolupracujeme.
Provozujeme sběrný
dvůr pro město Ho−
ražďovice, což je
součástí komplexní
služby.
n Jakou
novou
službu nabízíte?
Koupili jsme cister−
Sušická provozovna RUMPOLD pracuje s nejmoder−
nu, která má na sobě
nějšími technologiemi sběru, svozu, třídění a likvida−
nádrže s tlakovou ce odpadů.
vodou. Cisterna poj−
me pět kubíků tekutého odpadu. Zatím vat. Díky výborné spolupráci s našimi
budeme likvidovat odpady ze septiků, sesterskými společnostmi Rumpold
žump a také tukových lapolů, které jsou dokážeme zákazníkovi nabídnout pes−
určeny k zachycení tuků a mastnot od− trou škálu služeb.
tékajících například z restauračních n Jaká je spolupráce s vašimi
provozů, kuchyní, jídelen atd. Součástí klienty?
cisterny jsou i nádrže s tlakovou vodou, Města, obce, firmy a další organizace
takže po odčerpání odpadu vše doko− oceňují naši spolehlivost a profesionali−
nale zákazníkovi dočistíme klasickou tu. Dokladem toho je, že neustále roste

20

zájem o naše služby. To není žádné
chlubení, ale skutečná realita. Je celá
řada zákazníků, se kterými spolupracu−
jeme přes 20 let. Například od ledna le−
tošního roku se nám podařilo úspěšně
oslovit velké významné firmy v Sušici a
okolí. U komunálního odpadu probíhá
svoz technikou, která umožňuje jeho
vážení, takže zákazníci dostanou pře−
snou informaci. I to je jeden z důvodů,
proč se na nás obrací stále více zájem−
ců o svoz odpadů. Chtěl bych všem
touto cestou poděkovat za výbornou
spolupráci a korektní vztahy.
n Pro jak velkou oblast zajišťujete
likvidaci odpadu?
Od Šumavy až po Český les. Když budu
konkrétní, jedná se o Sušicko, hlavně
obce na Šumavě, Modrava, Srní, Rej−
štejn, Prášily dále Horažďovicko až
k Blatné, potom Klatovsko, Domažlic−
ko, Bělá nad Radbuzou, Česká Kubice.
O naše služby je zájem, což dokazuje
i to, že v minulém roce jsme uzavřeli
smlouvy s několika dalšími městy a ob−
cemi v domažlickém regionu. V sou−

kontejnery, popelnicové zámky, stojany
na žoky, pytle a další zboží související
s odpady. Nádoby na sběr odpadu také
pronajímáme.
n Snaha vašeho snažení o recyklaci
odpadů nezůstala bez odezvy.
Potěšilo nás, že jsme získali ocenění
v podobě titulu RECYKLUJI ! NESKLÁD−
KUJI !!! Pro recyklační centrum v Zavle−
kově jsme za loň−
ský rok dodali nej−
větší množství sta−
vebních sutí.
n Jaké další plá−
ny, pane řediteli,
má sušická provo−
zovna?
V plánu máme ná−
kup další svozové
techniky. V sou−
Provozovna RUMPOLD−P s.r.o. v Sušici sídlí v ulici Nová vislosti s těmito
240 (blízko vlakového nádraží). Nová dodávka s nakláda− našimi záměry ta−
cí plošinou.
ké vyvstává pro−
časné době obhospodařujeme 45 obcí, blém nedostatku pracovníků. Rádi
městysů, měst a ročně vytřídíme přes bychom přivítali do svých řad nové
tisíc tun separovaného odpadu. Máme spolupracovníky na pozice řidičů ne−
nasmlouváno více než 800 firem, pro bo dělníky do provozovny. Máme jim
které zajišťujeme veškeré služby souvi− co nabídnout.
n Poskytujete i poradenské služby?
sející s naší činností.
Každému ochotně poradíme a navrhne−
n Ve vaší nabídce je i skartace nepo−
me takový způsob řešení, který splňuje
třebných dokladů.
Ta nejjednodušší skartace je na na− všechny legislativní předpisy v uvedené
šem skartovacím stroji. V případech, oblasti a je pro zákazníka ekonomicky
kde se jedná o skartaci důležitých ne− výhodný. Poskytování komplexních
bo tajných či jiných dokumentů se lik− kvalitních služeb a poradenství nejen
vidace provádí na spalovně v naší se− v oboru odpadového hospodářství je
sterské společnosti Rumpold ve Stra− naší samozřejmostí.
konicích. Samozřejmě klient má mož− n Na závěr našeho setkání otázka
nost u každé takové skartace být fy− trochu z jiného soudku. Sušická pro−
vozovna RUMPOLD je také sponzo−
zicky přítomen.
rem kultury. Proč?
n Má šanci i běžný občan zažádat si
Nelze být mimo dění v regionu, ve kte−
u vás o likvidaci odpadu?
Samozřejmě. Jsme tady pro každého. rém máme své stálé obchodní partne−
Stačí, když se s námi domluví a my při− ry. Zajišťujeme jako hlavní sponzor fes−
jedeme, odpad naložíme, zlikvidujeme tival Šumavské letní večery a dále spor−
a také zajistíme legislativu. Když bude tovní a kulturní akce v regionu. Letos se
například opravovat rodinný domek, tak také budeme v Sušici podílelet na akci
mu přistavíme kontejner a veškerý od− Uklidíme Česko 2022. V této naší
pad odvezeme. U nás si rovněž mohou sponzorské aktivitě budeme pokračo−
(re)
všichni zákazníci koupit popelnice, vat i v letošním roce.
Rozhled 4/2022
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PRÁVNÍ
PORADNA

Odpovídá advokát
JUDr. Miroslav Mlčák

V televizi jsem zaslechla, že v dohledné době budou lidem povinně zříze−
ny datové schránky a že veškerá korespondence mezi lidmi a úřady bu−
de řešena již jen odesíláním a zasíláním do těchto datových schránek.
Je to pravda? Nedokáži si totiž jako důchodkyně, které je 77 let, vůbec
představit, že budu muset něco takového mít zřízeno a umět to ovládat.
S počítačem neumím a chytrý telefon také nepoužívám.
Snad Vás hned na začátku mé odpově−
di uklidním. Pokud nejste a nebudete ke
konci roku 2022 podnikající fyzickou
osobou, a pokud do té doby ani nevy−
užijete tzv. prostředků elektronické
identifikace, tak se Vás nebude auto−
matické zřízení datové schránky ze
strany státu ani nadále týkat. Tedy ne−
bude Vám datová schránka zřízena a Vy
i nadále budete s úřady, a úřady s Vámi,
komunikovat tak jako doposud, tedy
většinou písemnou (listinnou) formou.
Datové schránky, neboli hovorově „da−
tovky“, byly do českého právního řádu
zavedeny zákonem č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizova−
né konverzi dokumentů, který nabyl
účinnosti dne 01.07.2009.
V praxi se datové schránky začaly jako
nový způsob elektronické komunikace
používat od roku 2010. Datové schrán−
ky se povinně tehdy zřídily všem práv−
nickým osobám zapsaným v obchod−
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ním rejstříku (takže např. všechny spo−
lečnosti s ručením omezeným, akciové
společnosti je musí mít zřízeny) a dále
byly zřízeny vybraným profesím, mezi
které patřím jako advokát i já. Samo−
zřejmě, že dobrovolně si je mohl zřídit
i kdokoliv další, tedy fyzické osoby
podnikající mimo vybrané profese, či
i nepodnikající fyzické osoby.
Prvotním a hlavním smyslem, proč by−
ly datové schránky zavedeny, bylo to,
aby sloužily jejich uživatelům ke komu−
nikaci s orgány veřejné správy a obrá−
ceně. Tato komunikace byla a je bez−
platná, tedy např. za odeslání datové
zprávy z mé „advokátské“ datové
schránky do datové schránky přísluš−
ného soudu nic a nikomu neplatím.
Již od počátku však bylo možné je vy−
užívat i ke korespondenci mezi soukro−
mými osobami (za podmínky, že si tuto
možnost uživatelé datovek sami aktivně
ve svém počítačovém rozhrání nastavi−

li), a to pro−
střednictvím tzv.
poštovních da−
tových zpráv (ty
již byly ale
zpoplatněny). Tato soukromá elektro−
nická korespondence ale byla podle
mých zkušeností poměrně málo v praxi
využívána a přiznám se, že i já jsem da−
tové schránky využíval do konce minu−
lého roku výhradně a jen ke korespon−
denci s orgány veřejné správy (tedy ne−
povolil jsem zasílání tzv. poštovních da−
tových zpráv do své datové schránky).
Výše uvedené se však novelou shora
uvedeného zákona podstatně změnilo.
S účinností ode dne 01.01.2022 byly
všechny doposud zřízené datové
schránky automaticky nastaveny tak, že
slouží i pro příjem poštovních datových
zpráv (tj. pro elektronickou korespon−
denci mezi soukromými osobami). Tuto
funkci jsou oprávněny deaktivovat (zru−
šit) pouze fyzické osoby. Tím se výrazně
rozšířil okruh osob, které si mezi sebou
mohou posílat poštovní datové zprávy.
Tohoto jsem v praxi od počátku tohoto
roku využil i já a výraznou část své ko−
respondence, zejména pak té, která je
určena právnickým osobám, již tedy
odesílám z mé datové schránky do dato−

vé schránky těchto právnických osob.
Poštovní datová zpráva je tedy již plně
postavena na roveň doporučeného do−
pisu s dodejkou a navíc jsou s ní spoje−
ny bonusy, a to výrazná úspora času
(nemusím chodit do budovy pošty),
ulehčení administrativě (nadepisování
obálek) a finanční úspora. Současná ce−
na za odeslání jedné poštovní datové
zprávy včetně DPH činí totiž toliko 5 Kč,
což je oproti cenám za klasické poštovní
služby výrazně levnější.
A co je navíc podstatné, že novelou zá−
kona byla zavedena tzv. fikce doručení.
Pokud si adresát datovou zprávu nevy−
zvedne (nepřihlásí se do své datové
schránky do deseti dnů od jejího dodá−
ní), považuje se datová zpráva za doru−
čenou. Což je další obrovská výhoda,
neboť odesílatelům odpadnou problémy
s doručováním a nepřebíráním klasické
pošty ze strany adresátů.
S účinností ode dne 01.01.2023 se
okruh osob, které budou muset využí−
vat datové schránky k elektronické ko−
munikaci, ještě více rozšíří. Důvodem je
to, že dle novely shora uvedeného zá−
kona začne stát zřizovat automaticky
datové schránky všem podnikajícím fy−
zickým osobám a každé nepodnikající
osobě, která využije tzv. prostředky
elektronické identifikace (což je např.
to, že přihlásí svoji bankovní identitou
do portálu státní správy). Zřejmě tuto
informaci jste v televizi zaslechla a spo−
jila jste si to mylně i se svojí osobou.
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Jednatel realitní kanceláře MÜLLER−REALITY/IMMOBILIEN,
s.r.o. Kašperské Hory, Karel Müller odpovídá na otázky redakce:

Ptáte se..

dušených postupů, tedy především
ohlášení stavby. Na žádost o vydání
územního rozhodnutí a stavebního po−
volení to sice nemá žádný vliv. Soused
se však tím pádem stane účastníkem ří−
zení a může podávat námitky proti zá−
měru, případně podat odvolání proti
rozhodnutí, kterým byla stavba povole−
na. Vždy je pak na stavebním úřadě,
aby jeho námitky posoudil. Avšak právě
opakované a někdy nadužívané opravné
prostředky vedou k nekonečnému pro−
dlužování řízení. Vždy je tedy lepší se se
sousedy domluvit.

OTÁZKA: Plánujeme stavbu domu.
Potřebuji si obstarat kvalifikovaný
souhlas souseda?
ODPOVĚĎ: Pro stavebníka je výho−
dou, pokud si pro realizaci svého sta−
vebního záměru obstará kvalifikovaný
souhlas souseda se stavbou. Ten mu
umožní levněji a rychleji získat oprávně−
ní k umístění či realizaci stavby, navíc
bez strachu z možnosti podání odvolání
ze strany souseda.

Zákaz zřizování stavby
u hranice pozemků
Podle stávajícího občanského zákoníku
může vlastník pozemku – tedy váš sou−
sed – požadovat, abyste nerealizovali
stavbu v těsné blízkosti společné hrani−
ce. Musí k tomu však mít rozumný dů−
vod, například odnětí volného přístupu
vzduchu či stínění budoucí stavbou. Co
to je „rozumný důvod“, závisí přede−
vším na objektivním posouzení situace
s ohledem na místní poměry. Proto je
dobré, pokud souseda seznámíte se
svým záměrem a vyžádáte si od něj
kvalifikovaný souhlas.
Rozhled 4/2022

Pro jaké stavby lze souhlas
využít
Souhlas lze využít pro všechny stavby,
které jsou v zastavěném území nebo za−
stavitelné ploše. Nejčastěji jde o staveb−
ní záměry uvedené v §103 stavební ho
zákona a ohlašované stavby včetně je−
jich změn dle §104, jako jsou stavby
sloužící pro bydlení nebo rekreaci do
150 m2 zastavěné plochy, o jednom
podzemním podlaží s maximálně dvěma
nadzemními podlažími a podkrovím.

Souhlas souseda není nutný, je
však nezanedbatelnou výhodou
Pokud získáte kvalifikovaný souhlas
souseda, získáte výhodu. Jestliže sou−
sed nedá souhlas, nelze využít zjedno−

Zkuste budovat dobré
sousedské vztahy od počátku

pozemků, přístupové cesty a stavbu,
která se může dotknout komfortu sou−
sedova bydlení. Může se mu zdát moc
vysoká s tím, že bude stínit jeho zahra−
du, nebo že si budete tzv. „koukat do
oken“. Proto je vhodné přinést projekt
nebo situační výkresy, ze kterých je pa−
trný typ stavby, jeho zastavěná plocha,
výška a prostorové uspořádání. Pokud
budete hned v úvodu pravdivě sousedy
informovat, prodiskutujete jejich případ−
né připomínky, případně přislíbíte či se
rovnou dohodnete na finančním vypo−
řádání za případné škody či za využití
sousedova pozemku k realizaci stavby,
je pravděpodobné, že souhlas získáte.
Ty, se kterými nemáte zrovna ideální
vztahy, nebo nejsou přítomni, oslovte
dopisem s doručenkou. Dopis by měl
mimo osobního sdělení a popisu zámě−
ru zcela určitě obsahovat situační vý−
kres a stručný popis projektové doku−
mentace, včetně žádosti o podpis situ−
ačního výkresu.

Vždyť nejbližší sousedy, s nimiž hraničí
váš pozemek, budete potkávat praktic−
ky denně. Mít mezi sebou slušné vztahy
se opravdu vyplatí.
Proto je dobré sezná−
mit sousedy před po−
dáním žádosti na sta−
vební úřad se svými
záměry. Nejlepší je
osobní návštěva, při
Přijïte se k nám informovat do realitní kanceláře:
níž bude dostatek
V KAŠPERSKÝCH HORÁCH – Náměstí 184
prostoru na vyjasně−
Tel.: 602 145 067 – Jiřina Müllerová
ní sporných nároků.
E−mail: kasperky@muller−reality.cz
Například na užívání
Internet: www.muller−reality.cz
společných hranic
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Obě rallye
opět s diváky
Vypuklo jaro a s ním zahájila i nová
sezóna českého rallysportu. Blíží se
termín jubilejní 30. Historic Vltava
Rallye, která se opět pojede společně
s Rallye Šumava Klatovy, připravující
se na svůj už 56. ročník. Obě soutěže
letos proběhnou 5.–8. května 2022.
Na nově upravených klubových strán−
kách www.pamk.cz už jsou pro ně
k dispozici i tzv. zvláštní ustanovení.
Nejstarší stále existující česká soutěž,
už 56. Rallye Šumava Klatovy, je zařa−
zena jako druhý díl Mistrovství ČR, ju−
bilejní 30. Historic Vltava Rallye bude
druhou zastávkou českého i evropské−
ho šampionátu historických vozů. Je−
jich podoba bude vycházet z té loňské,
je ale snad jisté, že oproti minulému ro−
ku nastane významná změna – k tratím
se vrátí diváci!
Uzávěrka
obou soutěží
je 25. dubna,
na nově uspo−
řádaných
stránkách Po−
šumavského
auto moto klu−
bu v AČR
www.pamk.cz
už však jsou
umístěna
zvláštní usta−
novení a též
přímé odkazy na přihlášky a na sezna−
my již přihlášených posádek.
Byly zveřejněny i harmonogramy
obou soutěží, z nich lze vyčíst jak jejich
délku, tak do určité míry i podobu tratí.
30. Historic Vltava Rallye odstartuje
z klatovského náměstí v pátek odpo−
ledne a na posádky budou čekat po−
stupně dvě shodné sekce po třech
rychlostních zkouškách.
Každou z nich bude otevírat tradiční
Klatovský okruh (který bude mít kvůli
výstavbě obchvatu města letos zřejmě
svoji derniéru), dále se bude závodit na
rychlostních zkouškách Strážovská a
Orlovická. Sobotní zápolení otevře opět
Klatovský okruh (v odlišné podobě od
páteční), po něm budou následovat
průjezdy rychlostními zkouškami Mlá−
zovská, Keply a Velhartická, na kterých
se závodníci představí i po obědě. Cel−
kově tak na historické vozy čeká třináct
rychlostních testů o celkové délce 146
kilometrů.
Soudobé vozy mají v pátek na progra−
mu pouze jedno kroužení u Čínova, na−
opak sobotní etapa de facto kopíruje
trať určenou pro historické vozy. Účas−
tníci 56. Rallye Šumava Klatovy si ni−
cméně užijí závodění i v neděli, kdy mají
v plánu dva průjezdy rychlostními
zkouškami Koráb a Zdebořická. Jejich
trať tak bude mít dvanáct rychlostních
zkoušek o celkové délce 160 kilometrů.
Karel Špaček, TS PAMK
Rozhled 4/2022
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Příští číslo
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vychází
4. 5. 2022

Splouvání Teplé Vltavy opět od května
V pondělí 4. dubna byla spuštěna
registrace pro zájemce o letošní
splutí Teplé Vltavy a Vltavy v úse−
ku Soumarský most – Pěkná. Prv−
ní vodáci tento úsek řeky splují už
v neděli 1. května, poslední lodě
se na vodu dostanou netradičně
již ve středu 31. srpna.
„Po dvou letech, kdy byl vždy za−
čátek vodácké sezóny na Teplé
Vltavě ovlivněn pandemií Covid−
19 a začínalo se se splouváním
až v červnu, vracíme se ke květ−
novému zahájení vodácké sezó−
ny. Podle pravidel je možné
splouvat Teplou Vltavu vždy
o svátcích a víkendech. Letošní
vodácká sezóna bude však zkrá−
cena o dva měsíce z důvodu
kompletní rekonstrukce mostu u
Pěkné, kde je jediné možné vý−
stupní místo na tomto úseku ře−
ky,“ nastiňuje specifika letošní vo−

26

Most je v havarijním stavu, a to jak v části kamenných pilířů, tak v části železné
mostní konstrukce.

dácké sezóny mluvčí Správy NP
Šumava Jan Dvořák.
Oprava železného mostu nedaleko
obce Pěkná byla v plánu již delší
dobu. Dosud však vlastníkovi, kte−
rým je obec Nová Pec, chyběl do−
statek finančních prostředků.
„Jedná se o kompletní opravu
velkého železného mostu přes ře−
ku, který je posazen na kamen−
ných pilířích. Přitom železná
mostní konstrukce i oba pilíře
jsou v havarijním stavu. Rozpočet
na tuto akci je 7.500.000 Kč, což
bychom sami z rozpočtu obce ne−
zvládli, ale podařilo se nám získat
dotaci 4.000.000 Kč, a proto mů−
žeme tento most opravit,“ zmiňu−
je starosta obce Nová Pec Martin
Hrbek.
Oprava mostu měla původně začít
letos už v polovině srpna, avšak dí−
ky pochopení starosty obce se re−
konstrukce posune až na začátek
září. Okolí mostu využívané nejen
jako výstupní, ale i nástupní místo
pro úsek Pěkná – Nová Pec, je nut−
né poskytnout jako manipulační
prostor pro stavební práce bez
možnosti pohybu veřejnosti. Z to−
hoto důvodu bude od 1. 9. uzavřen
také úsek Vltavy od Pěkné do Nové
Pece.
„Obci Nová Pec patří obrovské
poděkování, protože do konce
srpna splouvá tradičně nejvíce
vodáků. Zastavení sezóny v polo−
vině srpna by tak bylo velmi ne−
příjemné minimálně pro stovky
zájemců o splutí tohoto jedineč−
ného úseku Vltavy,“ doplňuje
mluvčí Jan Dvořák.
Přesto se ale jeden den v průběhu
srpna bude muset splouvání zasta−
vit a to z důvodu demontáže želez−
né mostovky. Tento den bude upře−
sněn po dohodě se stavební firmou
a to nejpozději do června. Regis−
trovaným vodákům na tento den
bude bezplatně nabídnut náhradní
termín nebo jim bude vrácen po−
platek za splouvání.
Jan Dvořák, NP Šumava
Rozhled 4/2022
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Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk vzkazuje:

Prodáváme za stejné ceny jako loni
Ze všech stran slyšíme, jak ceny té− hoda je tmavá, velká, voňavá, šťavnatá,
měř všech produktů nevídaně rostou. sladká a má chuť lesní jahody. Vhodná
Proto jako balzám na duši může půso− je i do vyšších poloh a zaručuje vyso−
bit sdělení pana Bonka, že v klatovské kou a stálou sklizeň. Oblibu si rovněž
Jahodárně koupíte kvalitní sazenice získaly odrůdy Rumba, což je jedna
například jahod, kanadských borůvek, z nejlepších raných odrůd s mimořád−
keříkové nebo stromkové rybízy, an−
grešty, maliny, ostružiny a brusinky za
ceny loňského roku. To je jeden z dů−
vodů, proč navštívit Jahodárnu.
Ovšem ten hlavní spočívá v měsíci
dubnu, který je totiž ideálním časem
pro výsadbu.
n Jahodárna v Klatovech letos vstu−
puje do 11. sezony a měsíc duben je
vždy jakýmsi ostrým startem. Jak je na
ni připraven její majitel Pavel Bonk?
Předně musím říci, že každým rokem
k nám přijíždí stále více lidí, což doka−
zuje vzrůstající popularitu zahrádek. Je− ně chutnými plody a odolností. Vysoce
jich majitelé mají radost a potěšení plodná odrůda je Senga sengana, jed−
z plodů, které si sami vypěstují. Investi− na z nejstarších odrůd. Jahoda je slad−
ce do zdraví a vitality rostlin a zahrady ká, vhodná k přímé konzumaci i k výro−
hned na začátku se opravdu vyplatí. bě marmelád a zavařenin. Dále je to ja−
Naše nabídka je velmi bohatá, a proto− hodník Malwina, který je zajímavý tím,
že máme své dlouholeté zkušenosti, že u jeho květů je minimální pravděpo−
dobnost, že zmrznou. Plody jsou
jsme i dobrými rádci svým klientům.
velké, jasně červené a mají
n Buďme konkrétní a začněme
vynikající chuť. Jedná se
u jahod.
o odrůdu s nejzazší dobou
Myslím si, že by ne−
sběru. Nabízíme cel−
měly chybět na žád−
kem 15 odrůd jahod.
né zahradě, protože
jsou doslova nabi−
n Máte v nabíd−
Mám v sobě tolik vitamínu
té vitamíny C, B,
ce i nějakou no−
C, že se mohu srovnávat s cit−
rusovými plody. Posiluji imunitu.
A, E a maximálně
vinku?
Když mě sníte jen 100 gramů,
posilují imunitu.
Je to Joly. Odrůda
pokryjete doporučenou den−
Zájemci si u nás
je středně raná ital−
ní dávku vitamínu C. Se
mohou vybrat odrůdy
ského původu. Její
mnou získáte silnou
jednoplodící, stáleplo−
plody jsou mimořádně
imunitu. Chřipka a
dící, rané, polorané, poz−
atraktivní, pevné, krvavě
nachlazení se
dní, převislé, dále sazenice
červené s fantastickým
vám budou
vyhýbat.
zakořeněné v květináčích a
leskem a výjimečně sladké.
frigo. Odrůdy, které nabízíme,
Joly je po sklizni velmi odolná
sami pěstujeme, takže máme le−
a jen minimálně ztrácí na atrak−
tité zkušenosti. V nabídce také ne−
tivitě i několik dní po sklizni.
chybějí Měsíční jahody, které jsou do− Snadno se pěstuje a je odolná vůči
cela drobounké a milují je hlavně děti. většině chorob.
Plodí po celou sezonu nepřetržitě a po− n Chtějí lidé znát i vaše zkušenosti
třebují mnohem méně péče než klasic− a ptají se na rady?
ké zahradní jahody.
Velmi často a tento kontakt je nesmír−
ně důležitý, když zákazníkovi nabízíte
n Která odrůda jahod je nejžádanější?
Královnou je stále odrůda Karmen. Ja− sazenice. Prodáváme jen kvalitní
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uznanou sadbu, která má dobře vyvi−
nutý kořenový systém a krček. Je to
silná zdravá sadba. Kdo si ji od nás
koupí a zasadí, může očekávat boha−
tou úrodu. Snad jednu dobře míněnou
radu. Sadba jahod by se měla každé

dva až tři roky obnovovat, aby se ja−
hody rodily stále v hojném množství a
výborné kvalitě.
n Vedle jahod si stále větší oblibu
získávají i kanadské borůvky.
Těch máme v nabídce 30 odrůd od
raných až po pozdní a to jak klasické,
zakrslé i stále plodící. Například plo−
dy odrůdy Concord jsou vynikající
chuti. Obrovskými plody se vyznaču−
je odrůda Chandler. Kromě kanad−
ských borůvek si mohou u nás zá−
kazníci vybrat brusinky, maliny,
ostružiny, ostružinomaliny, rakytníky,

vinnou révu, kamčatskou borůvku,
kustovnici a to jak jedno nebo stále
plodící. Například u malin nabízíme
plody několika barev – červené, žlu−
té, oranžové, černé. Dále máme
stromkové i keřové rybízy, angrešty,
jiné drobné ovoce a bylinky.
n Kdo touží po jablku, hrušce,
třešni?
Může ji mít. Prodáváme ovocné
stromky jabloně, hrušně, meruňky,
broskvoně, třešně, višně, švestky.
Kromě toho dostanou u nás zákazníci
i sadbové brambory. V současné do−
bě si u nás mohou koupit ještě kon−
zumní brambory a cibuli. Díky našim
mnohaletým zkušenostem zákazníko−
vi nejen odborně poradíme, ale umí−
me se trefit i do jeho představy. U nás
dostanou další potřebné věci k pěsto−
vání, jako jsou hnojiva, substráty, net−
kané textilie, fólie a další.
n Kdy vás mohou zákazníci na Ja−
hodárně v Klatovech navštívit?
Otevírací doba je od pondělí do pátku
od 9:00 do 16:00 hodin. V sobotu od
9:00 do 12:00 hodin. Je možnost
i telefonické domluvy. Další informace
máme na facebooku. Zavedli jsme no−
vou službu. Po vzájemné dohodě po−
šleme zákazníkovi jeho vybranou sad−
bu prostřednictvím přepravní služby.
(re)

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Dolany, Staňkov. Na kru−
hovém objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mos−
tem odbočíte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.
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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
Rozhled 4/2022
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Festival s lákavou nabídkou
Mezinárodní hudební festival Český
Krumlov letos nabídne bohatý pro−
gram i spoustu zajímavých jmen. Pro−
gram, jenž potrvá od 15. července do
6. srpna, nabídne Händelovu Vodní
hudbu, vystoupení houslisty Václava
Hudečka, vokální skupiny The Manhat−
tan Transfer i barokní operu Farnace.
„Festivalem se 17 koncerty připo−
meneme letos i 90. narozeniny osca−
rového skladatele Johna Williamse.
Slavnostní zahájení 31. ročníku bude
netradičně uprostřed zámeckého
jezírka,“ uvedla mluvčí festivalu Marie
Rydlová.
První večer nabídne po více než čtvrt
století nejen hudební, ale i vizuální zá−
žitek. Na přírodním ostrůvku jezírka
v zámecké barokní zahradě zazní Hän−
delova Vodní hudba a Hudba k ohňos−
troji. Milovníky opery jistě potěší Vival−
diho dílo Farnace, neboť uplyne 295 let
od jeho světové premiéry. Interpretace
se ujme soubor Musica Florea, který
oslaví 30 let.
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Festival připomene i několik výročí.
Pořadatelé se rozhodli spojit koncert
Hudečka, jemuž bude letos 70 let,
s mladými umělci – finalisty televizní
show Virtuosos V4+. Při Francouz−
ském večeru připomene akce skladate−
le Clauda Debussyho, od jehož naroze−
ní letos uplyne 160 let. Dílo amerického
skladatele Johna Williamse, jehož fil−
mová hudba získala několik ocenění
Oscara a který v únoru oslavil 90. na−

rozeniny, zazní v Pivovarské zahradě.
„Williams získal pětkrát Oscara, za
hudbu k filmům Šumař na střeše, Če−
listi, Star Wars: Epizoda IV – Nová na−

děje, E. T. – Mimozemšťan a Schindle−
rův seznam. Složil i hudbu ke snímkům
Superman, Sám doma nebo sérii India−
na Jones,“ uvedl ředitel projektu Jaro−
mír Boháč.
„Do Českého Krumlova zavítá i vokál−
ní skupina The Manhattan Transfer,
která v Pivovarské zahradě oslaví 50
let od svého založení. Návštěvníci se
mohou těšit i na komorní koncerty.
V podání Komorní filharmonie Pardubi−
ce se bude konat Večer serenád, kon−
cert s názvem Duše kytary provede
Lukáš Sommer se svými hosty. Před−
staví se i Kalabis Quintet nebo Dvořá−
kovo trio. Na tvorbu Antoní−
na Dvořáka naváže v Proky−
šově sále českokrumlovské
prelatury Zemlinsky Quar−
tet,“ uvedla ředitelka festiva−
lu Gabriela Rachidi.
Na Mezinárodním hudebním
festivalu se 40milionovým
rozpočtem, kam každoročně
zavítalo na 20 tisíc lidí, zpí−
vali už takoví umělci, jako
například Plácido Domingo, Jonas
Kaufmann, Renée Flemingová, Karel
Gott nebo Dagmar Pecková.
(pru)
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Na kole po barokních perlách
Barokní cyklotrasy na severním Plzeňsku
odkrývají tajemnou dobu baroka
Barokní cyklotrasy na severním Pl−
zeňsku se linou malebnou barokní
krajinou za architektonickými
skvosty našeho kraje. Po krásách
jak přírodního, tak kulturního cha−
rakteru si můžete odpočinout u 10
stylových barokních odpočívadel,
která jsou šetrně a vkusně zasazena
do barokní krajiny a nabízí výhled na
významné památky na severním Pl−
zeňsku. Barokní cyklotrasy propojují
kulturního ducha ve zdravém těle a
na své si přijdou nejen sportovci
a cykloturisté, ale i milovníci maleb−
né krajiny ve spojení s jedinečnými
kulturně−historickými památkami.
Středobodem barokních cyklotras
jsou Plasy, kde začínají 3 barokní
okruhy, které mají různou obtížnost,
přičemž délka každé trasy je kolem
40 km. Trasy vedou po značených
cyklotrasách Klubu českých turistů
s logem Západočeského baroka.
Pro snadnou orientaci byla vydána
cykloturistická mapa barokních cyk−
lotras. Barokní cyklotrasy dozajista
procvičí tělo a potěší ducha.
Jak již bylo zmíněno, tak vý−
chozím místem barokních cyk−
lotras jsou Plasy, a to přímo ná−
dvoří mezi cisterciáckým kláš−
terem a Centrem stavitelského
dědictví. Klášter je jedinečným
architektonickým skvostem
hned z několika důvodů. Jed−
ním z nich je architektonická
stránka samotná, když se na
jeho barokních proměnách po−
díleli jedineční umělci jako Jan
Blažej Santini nebo Kilián Ignác
Dientzenhoffer. Unikátní je například
Santiniho samonosné schodiště ne−
bo terén, na kterém je klášter posta−
ven. Stojí na vodě a mniši vymysleli
dokonalé řešení základů konventu,
které bylo kvůli bažinaté půdě zpev−
něno 5 100 dubovými kůly zatlučený−
mi do země. Přes ně byl položen trá−
mový rošt a teprve na něj vystavěno
zdivo budovy. Aby rošt nezačal hnít
a budova se propadat, byla do zákla−
dů přivedena voda z několika prame−
nů, která zamezila přístupu vzduchu
ke dřevu, a to de facto zkamenělo.
Centrum stavitelského dědictví před−
stavuje průřez historií stavitelských
technik a materiálů a v působivých
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v obcích Jarov a obora nebo k jed−
nomu z prvních renesančních
zámků v Čechách – Kaceřovu.

Kalec
Na západním okraji Plaska, neda−
leko od vsi Žihle leží hospodářský
dvůr Kalec. Barokní dvůr byl vybu−
dován na místě původní tvrze a do
majetku plaského kláštera patřil
v letech 1624−1785. Zásadní sta−
vební změnou prošel za opata Euge−
na Tyttla. Dvůr byl pronajímán a díky

prostorách bývalého pivovaru a hos−
podářského zázemí plaského kláštera
se vžijete do role stavitele.

Baroko I.
Vede z Plas od cisterciáckého kláš−
tera krásnou barokní krajinou, kde
jsou patrné vysázené aleje stromo−
řadí v barokní době. Po trase přímo
ze sedla kola jsou patrné barokní

Baroko II.

památky v podobě barokních hos−
podářských dvorů, jako je například
nově opravený Kalec nebo Sechu−
tice. V soukromé zahradě v Mlado−
ticích se nachází Santiniho kupolo−
vitá kaple a vrcholem trasy je barok−
ní skvost Mariánská Týnice s pout−
ním kostelem zvěstování Panny Ma−
rie. V areálu sídlí Centrum Baroka a
Muzeum a galerie severního Plzeň−
ska. V letošním roce došlo na do−
končení východního ambitu dle pů−
vodních plánů Santiniho. Na trase
se nacházejí také barokní odpočí−
vadla, která nabízejí příjemné pose−
zení s nádherným výhledem na ba−
rokní památky.

Trasa Baroko II vede
kopcovitou krajinou ná−
ročnějšího charakteru,
ale odměnou je barokní
perla západních Čech –
zámek Manětín. Manětín
přímo překypuje barokní−
mi památkami. Kromě
samotného, veřejnosti
přístupného zámku s nád−
herným anglickým par−
kem, je to také děkanský
kostel sv. Jana Křtitele, hřbitovní
kostel sv. Barbory, náměstí s barok−
ními domy a bohatou sochařskou vý−
zdobou. V této lesnaté, řídce osídlené
krajině v romantickém údolí řeky
Střely působí Manětín svojí historií
a kulturou jako malý zázrak.

Baroko III.
Třetí z barokních tras nás zavede
jihovýchodně od Plaského kláštera
a povede malebnou krajinou orá−
movanou řekou Střelou, potokem
Třemošná a Berounkou. Cyklotrasa
vedoucí barokními alejemi a divoký−
mi lesy nás zavede mimo jiné za
vesnickou barokní architekturou

tomu z něj plynuly klášteru bohaté
příjmy. V současné době je dvůr
v soukromém vlastnictví, je
citlivě opraven a do okolní krajiny
vnáší romantickou atmosféru.
Dispozice dvora, který je připiso−
ván architektu Janu Blažeji Santinimu,
je nejoriginálnější ze všech barokních
dvorů plaských cisterciáků. Půdorys
areálu tvoří dvě proti sobě rozevřená
písmena „V“. Hlavní budovu hospo−
dářského dvora tvoří zámeček, který
má trojkřídlý půdorys. Ke střednímu
převýšenému křídlu jsou symetricky
připojena boční křídla. Zámeček má
pět pater, dvě jsou obytná a tři horní
patra tvoří sýpka. Zámeček měl něko−
lik místností, v přízemí byla kuchyně,
kvelb, dřevník, spíže a sklad. V patře
byly obytné pokoje a výše pod stře−
chou pak sýpka. Dvůr v barokním
stylu je doplněn kaplí svaté Marké−
ty. Na zámeček navazují objekty hos−
podářského charakteru – stáje, chlé−
vy, stodola. Na vnější stěně budovy
zámečku, a také na vnitřní straně bu−
dovy směrem do dvora jsou umístě−
ny dvoje sluneční hodiny.

www.turisturaj.cz
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Tereza Bebarová:
Hvězda Ulice i pečící reality show
Terezu Bebarovou znají diváci
z mnoha filmů, dabingu, ale přede−
vším díky seriálu Ulice, kde strávila
patnáct let. Už druhým rokem se
denně na obrazovkách neobjevuje.
Přesto se rozhodně nenudí. A kro−
mě svých hereckých aktivit, včetně
divadelních, natáčí pořad s dnes už
Jihočechem, cukrářským mistrem
Josefem Maršálkem.
Společně také pojedou zájezdový
pořad, který budou mít šanci navští−
vit diváci, milující sladké i pečící rea−
lity show Peče celá země, jejíž dru−
hou řadu televize právě vysílá.
„Já jsem se sice narodila na Moravě
a žiji u Prahy, ale jižní Čechy mám
moc ráda. Je to nádherný kraj a na−
posledy jsem tu točila se Zdeňkem
Troškou komedii Babovřesky, kde
jsem hrála docent, doktor Dobromilu
Dočistilovou, kandidátku věd,“ svěři−
la se Rozhledu Tereza Bebarová.
„Hrála jsem ulítlou akademičku,
manžela mi hrál Broňa Kotiš a byla to
velká legrace. Moc ráda na to vzpo−
mínám. Za prvé to byla velká legrace,
za druhé natáčení v romantických zá−
koutích kraje, v Dobčicích, Záboří a

Teraza Bebarová

okolí, to byla radost,“
svěřila se divadelní,
televizní, filmová hereč−
ka a dabérka Tereza Be−
barová.
Během covidu si vy−
myslela vlastní pořad
Čas na TE.BE, který
s partnerem Ivanem re−
alizovali z domova a na
dálku zapojovali řadu
šikovných lidí z řad ku−
tilů, ale i kuchařů, cuk−
rářů. Zapojila do něj
i kamará−
da, cukráře Josefa
Maršálka.
„A to vlastně trvá do−
dnes, i když jedeme už
přes streamové kaná−
ly. Pořád nás mají rádi.
Teď jsme dokonce
z toho s Pepíčkem vy−
dali knihu, která tak
nějak mapuje to, co
jsme vytvořili, co jsme
zažili. A proto jsme si
vymysleli i talk show
Čas na TEBE aneb
Jíst, milovat a žít,
Z reality show Peče celá země

s kterou chceme brázdit republiku.
Například 9. dubna budeme v Sepe−
kově na Písecku, 19. května v Če−
ských Budějovicích a další místa se
chystají,“ prozradila Bebarová.
Zároveň se i s Josefem Maršálkem
zapojila do charitativního projektu
Dortem proti rakovině, který vymys−
lel Jiří Zahradník. „Je to nesmírně
sympatický mladý muž, jenž je sám
onkologický pacient. A z každého
prodaného dortu, zákusku jde výtě−
žek na konkrétní pomoc. Na onkolo−
gicky nemocné děti a jejich rodiče…
a už spoustu peněz vybrali třeba pro
dětská oddělení a hodlají v tom po−
kračovat. Zapojit se do toho může
každá kavárna, cukrárna. Buď si mů−
že vybrat konkrétní svůj výrobek, ne−
bo třeba věnovat podíl tržby…
A vždy jdou peníze na konkrétní účel,
můžou i v daném kraji. Moc se nám

Pozvánka
Z komedie Babovřesky
ta myšlenka líbí, a proto tomu chce−
me pomoct,“ podotkla herečka s tím,
že všechny informace najdou zájem−
ci na webu nebo na facebooku.
Tereza Bebarová má dvě malé děti a
musí svůj čas dělit mezi rodinu a prá−
ci, včetně Vinohradského divadla,
kde je v angažmá už řadu let.
„Těším se, že až bude teď na
jaře nebo v létě hezky, seberu rodinku
a pojedeme do jižních Čech na pár
dní a projdeme nebo projedeme mís−
ta, která nás lákají a kde jsme třeba
nikdy nebyli,“ těší se už teď Tereza
Bebarová.
(pru)

Úhlava, o.p.s. a Rotary club
ve spolupráci s Městskou
knihovnou Klatovy si Vás
dovolují pozvat na besedu
z cyklu pořadů Dobrý, až
velmi dobrý večer se Zdeň−
kem Levým, ředitelem Čes−
kého rozhlasu Plzeň.
Beseda se koná ve středu
27. dubna 2022 od 18:00
hodin ve společenském sále
Městské knihovny v Klato−
vech.

Příští Rozhled
vychází
4. 5. 2022
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Český Belmondo Martin Kraus
ten, co v ní bydlí, přejede z jednoho
konce na druhý,“ usmívá se mladý
herec, který za dva roky oslaví čtyři−
cátiny.
Říkají mu „český Belmondo“. Pro je−
ho trochu francouzský vzhled, jeho
jistou podobnost rysů se slavnou,
dnes již nežijící uměleckou legen−
dou. Martin Kraus se sice nenarodil
v jižních Čechách, ale má k nim vře−
lý vztah, a navíc na jejich rozhraní
žije.
„Máme u Orlíka statek, koně a žijeme
tam. Je to pro mě splněný sen. Sice je
to trochu složité s tím dojížděním do
Prahy, ale to si člověk zvykne. Kolikrát
já dojedu do Prahy dřív i do centra než

a hrát i na jihu Čech, ale jako domov−
skou scénu máme teď nově Metro.
Jsem za to moc rád. A když nehraju,
tak dělám doma, na statku, na far−
mě… a už se těším na jaro, až s brá−
chou a přáteli vyrazíme zase na ko−
ních po okolí,“ svěřil se Kraus.
Práce na farmě zabere hodně času,

Martin Kraus
Martin Kraus, Daniela Sinkorova, Martin Zounar a Martina Randová ve hře
„Dva nahatý chlapi“.
Kromě filmů a pohádek září hlavně
v komediích, které doposud hlavně
putovaly po republice a teď se nově
usadily v nově zrekonstruovaném
pražském Divadle Metro.
„Dva nahatý chlapi, Osm eur na hodi−
nu, Už tě mám dost, Špinavý obchod,
v tom všem hraju. Samozřejmě že bu−
deme dál jezdit po Čechách a Moravě

ale i peněz a energie. Naštěstí na to
není Kraus sám. Díky své rodině,
včetně své ženy, má velkou oporu
i v tomto ohledu. „Hraní mám vlastně
za odměnu,“ dodal sympatický mladý
herec, který má velký komediální ta−
lent, který vychází z něj doslova jako
„mimochodem“. A právě i tím je divá−
kům sympatický.
(pru)

Martin Kraus na své farmě

Rozhled 4/2022

35

Jak restartovat svůj organismus ?
Na tuto otázku odpovídá známý psychotronik a vizionář Stanislav Brázda
Začíná jaro a s ním přichází i jarní
únava, což je důsledek stresů, zimy,
málo světla, nedostatku vitamínů a
minerálů z čerstvého ovoce a zeleni−
ny. Má to negativní vliv na psychiku,
která ovlivňuje náš organismus. Po
dvou letech pandemie je to docela
velká zátěž. Mými alternativními
způsoby léčby je možné zkrátit dobu
s důsledky (postcovidový syndrom),
o kterých odborníci tvrdí, že mohou
trvat až dva roky, na tři měsíce. Po−
dle mé teorie se stresem organis−
mus zablokuje pro přijímání energií,
vitamínů a minerálů. Prvním signá−
lem, že něco není něco v pořádku, je
únava, nespavost a později se přida−
jí i zdravotní problémy.
Základem léčby je moje akupresura,
kterou si dělá každý sám. Přiloží zá−
pěstí na zápěstí a je dobré držet mír−
ným tlakem cca 24 minut. Akupresuru
můžeme dělat kdykoliv a doporučuji
v dnešní stresové době ji opakovat
2x týdně. Tím zajistíme rovnováhu
mezi pravou a levou stranou těla, což
má pozitivní vliv na otevření našeho
organismu pro přijímání energie, vita−
mínů a minerálů. Navíc bez toho nejde
s trvalým efektem odblokovat páteř.
Pak už stačí užívat vitamíny, minerály

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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a bylinu Oregáno na zbavení se drob−
ných infekcí. To je základní prvek
mých alternativních způsobů léčby.
Když je organismus bez energie,
není schopen přijmout vita−
míny a minerály, je ná−
sledně bez biologicky
účinných látek. Tím
začne problém
s psychikou, s ní
souvisí blbá ná−
lada a netvoří se
hormony štěstí.
Těch je víc a
mnoho lidí má
tendenci je vytvá−
řet uměle požíváním
drog nebo alkoholu.
Připomenu pár hormonů
štěstí.
Serotonin zajišťuje mnoho funkcí ja−
ko například srážení krve, pocit sytos−
ti, peristaltiku střev, spánkový režim,
obranyschopnost a také dobrou nála−
du. Doporučuji si udělat čisticí kúru
celého organismu i tlustého střeva.
Existuje mnoho hotových extraktů. Na
zbavení se virové zátěže po očkování
či prodělání kovidové infekce, užívejte
alespoň 6 týdnů dohromady extrakty
rakytníku, šalvěje a zlatobýlu. Doporu−
čuji 2x za rok opakovat.
Jednoduchá pomoc při tvorbě seroto−
ninu je po probuzení studená sprcha,
která aktivuje serotonin (doporučuje
se i proti depresím) a vlivem prokrvení
povzbuzuje také mozek a obranys−
chopnost. Z potravin podporuje tvorbu
serotoninu červená řepa, kakao, hořká
čokoláda, luštěniny, cibule, lněný olej,
rybí tuk.

Další hormon štěstí je Dopamin, kte−
rý nám pomáhá zvládat těžké úkoly
psychické i fyzické, jako je zátěž,
stres, pocit vyčerpání. Pro jeho
tvorbu je vhodný pohyb,
spánek, sex, konzuma−
ce některých potra−
vin,
například
mandlí, jablek,
avokáda. Pomá−
há i kvalitní čo−
koláda nebo me−
loun.
Zajímavý hor−
mon štěstí je
Oxytocin uvolňují−
cí naše mezilidské
vztahy, přátelství a lá−
sku. Tvoří se zejména
tehdy, když dochází k fyzic−
kému kontaktu, objetí a jiným proje−
vům náklonnosti. Jeho tvorbu podmi−
ňují projevy lásky, náklonnosti, čas
trávený s rodinou, s domácím maz−
líčkem.
Progesteron zmírňuje pocit úzkosti,
podrážděnosti a ovlivňuje i nekontro−
lovatelné změny nálad. Jeho hladina
po čtyřicítce klesá, zejména u žen, což
mnohdy ovlivňuje vznik stresu, depre−
se, špatné nálady, nekvalitní spánek.
Jeho množství dokáží zvýšit příjemné
činnosti jako je relaxace, klid a péče
o tělo, příjemná lázeň či návštěva kos−
metického salonu. Pro jeho tvorbu je
třeba doplnit i vitamín C a D, zinek a
hořčík. Pomohou vám i kvalitní potra−
viny, jako vlašské ořechy, špenát, li−
bové červené maso, tmavá čokoláda,
dýně či meloun.
Estrogen je hlavně ženský hormon.

Pro jeho zachování pomáhá jóga, cvi−
čení či snížení příjmu cukru. Potravina−
mi, které pomohou zachovat tvorbu
estrogenu, jsou například brusinky,
švestky, meruňky, lněná semínka, bro−
kolice, hrách či fazole.

Test: Jaké vás napadne písme−
no z možností A, B, C, D, E?
Výsledek testu je na konci článku.
Radujte se ze života, poslouchejte
svoji intuici a snažte se udělat si svůj
vlastní názor na dění kolem nás. Už
v r. 2020 jsem radil, že není dobré stá−
le poslouchat zprávy, protože nikdo
nevěděl, jak to bude s covidovou infek−
cí. Seriózní odpovědi budeme znát za
cca 5 až 10 let. Nemá smysl poslou−
chat množství zpráv, protože nejsme
schopni vyhodnotit, co je a co není de−
zinformace. Výsledkem je strach z nej−
istoty, že nemáme svůj život pod kon−
trolou. Zprávy poslouchá jen ten, kdo
chce v sobě přiživovat strach.
Všechno máme v hlavě, proto se
snažme předcházet stresu. Doporu−
čuji užívat si život. Mnoho lidí si mi ptá,
co bude dál. Dál bude to, co si sami
vytvoříme. Já to vidím hodně pozitivně.
Kdo chce, může se přidat.
Všem přeji hodně sil, relaxace, sexu,
peněz, zdraví a pohody, protože stejně
umřeme, což je jediná naše jistota.
Stanislav Brázda
VÝSLEDEK TESTU: Na nevědomé
úrovni jsem se ptal, jak se radujete
ze života (užíváte život). Odpověď je:
A = na jedničku, B = na dvojku,
C = na trojku, D = na čtyřku,
E = propadáte!! na pětku. Znám−
kování jako ve škole.
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Divadlo v Těchonicích
slaví 20 let
Divadlo Zmrzlík z Těchonic oslaví v ter−
mínech 29. a 30.4. a 6. a 7.5. kulaté
výročí 20let své existence. Bude uve−
dena hudební romantická komedie Na
hromnice o den více a chystají se také
doprovodné koncerty, ochut−
návky a další překvapení.
Divadlo působí v kraji již
od roku 2002, kdy
v sále bývalé hospo−
dy uvedlo v premié−
ře představení Ze ži−
vota hmyzu. Půvo−
dně spontánní vy−
stoupení
sousedů
z Těchonic, Žďáru a
okolí přerostlo v následu−
jících letech ve fenomén,
který každoročně navštěvují tisí−
ce věrných diváků všech generací.
Divadelníci vybudovali svojí stálou scé−
nu v divadelní stodole se zákulisím a hle−
dištěm s pohodlnou elevací. Souborem
v minulých letech prošlo více než 150
ochotných hereček a herců, dětí, muzi−
kantů či zpěváků. Doyen souboru Jaro−
mír Soušek se jako jediný člen objevil ve
všech 16 premiérách. Divadlo se řídí
vlastními pravidly, představení trvá maxi−
málně hodinu, hraje se bez přestávky, je
Rozhled 4/2022

vždy přítomna živá hudba, reprízy mají
předem daný omezený počet, divadlo
necestuje atd.
Divadlo v Těchonicích prochází i žalud−
kem, což v praxi znamená, že dvůr před
stodolou vždy provoní domácí kuchyně
nebo stánky s palačinkami a levandulí.
Soubor si postupem let vypracoval
vlastní poetiku. Impresário souboru Petr
Oukropec hledá a upravuje hry
tak, aby se v nich půvo−
dem neherci cítili kom−
fortně, dokázali diváky
pobavit a zaujmout a
zároveň překonávali
sami sebe. Platí zde
zásada, že „není
malých rolí“, všichni
jsou pro vyznění
představení stejně dů−
ležití a nepostradatelní.
Diváci vzpomínají také na
různé vynálezy, „hejblátka“ a me−
chanismy, které bývají často součástí
výpravy. Nezapomenutelná zůstává
tramvaj z představení Dáma na kolejích,
pohyblivé planety a letadlo z Malého
prince, kolotoče z Prodanky, raketa ze
Zelňačky nebo létající děti z představení
Petr Pan. Program a novinky o divadle
naleznou diváci na stránkách:
www.zmrzlik.info. Předprodej vstupe−
nek proběhne již od 1. dubna online na
adrese: rezervace.zmrzlik.info. (PO)
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Legendy neumírají, stále budou žít mezi
námi v našich srdcích a vzpomínkách,
pokud budeme chodit po tomto světě, ne vždy nejideálnějším, ale světě, který jiný zatím ani nemáme…
Emil Kintzl bezesporu legendou je a
byl! Pravda, narodil se v Praze, ale sot−
va odrostl dětským plenkám, jeho rodi−
na se stěhovala v bránu Šumavy – do
Sušice. To stačí jen nakročit a jste již na
šumavských vrcholcích, tak krásně
úžasných a jedinečných. Město zápalek
bylo rodištěm jeho maminky. Proběhlá
léta mu umožnila státi se učitelem, uči−
telem venkovským, jak sám rád Emil
užíval tohoto spojení. Životem se musel
prokousávat všelijak, ale nikdy ho při−
tom neopustil optimismus a dobrá nála−
da, což mu umožňovalo nevidět svět až
tak černě. Po sametové revoluci zazáři−
la jeho hvězda mnohem jasněji. Jeho
nezapomenutelné zážitky ztvárnil do
knižní podoby vynikající režisér, a také
spisovatel, Jaroslav Soukup, kdy knižní
předlohu aplikoval do postavy herce –
Ladislava Mrkvičky, v televizním seriálu
„Policie Modrava“.
Emil sám neusnul s rukama v klíně, ne−
zahálel a jeho „Zaniklá Šumava“ jak na
pomyslném plátně, tak i v písemném
projevu byla excelentní. Viděno i očima
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smutečním oznámení jsou
kintzlovsky úžasné. Za tu
úžasnost, upřímnost a užití
lidskosti slov, mu patří velký
dík. Dokázal pracovat na
mnoha frontách i v pokroči−
lém věku, dokázal být doslova
všude i tam, kde to mnozí ne−
předpokládali. Nás dva spojila
náhoda a náš společný kama−
rád, také učitel – klatovský
Lubomír Pěknice. I on si uží−
val „vymoženosti“ profese to−
pičské v minulé době. Na
Kašperských Horách jsme tak
jednou, na počátku devadesá−
tých letech, slavili u Emila
Emil Kintzl na lavičce Sedelského vrchu u Srní. doma jeho narozeniny.
Foto: autor článku Stál i první v řadě s Václavem
poroty, v soutěži o nejlepší knihu a za− Sklenářem a dalšími při zakládání spolku
znamenaný projev při každoroční sou− „Karel Klostermann, spisovatel Šuma−
těži „Šumavy Litery“ ve Vimperku, vy“, do kterého jsem později vstoupil i já.
v účasti i s jeho kamarádem. O Emilovi Setkávali jsme se tak na různých akcích,
by šlo rozhodně napsat i knihu další. Co zejména při křtu knih „KK“ ve Strakonic−
mne však upoutalo, byl jeho vztah k po− kém pivovaru, slavnostním otevírání lavi−
etice a poezii samotné. Vždyť i verše na ček i běžných schůzí. Stačí si jen zkon−

trolovat Emila na lavičce Sedelského vr−
chu u Srní. Jeho spokojenost, mírný
úsměv a pohled vyjadřující vše! Ne−
jenom já, ale všichni kolem jsme obdivo−
vali jeho neutichající elán. Před více jak
čtyřmi lety, právě na sjezdovce v Kašper−
ských Horách, po předchozím více jak
týdenním lyžování v italských Alpách
mne bolel kotník, že jsem se sotva vlekl.
A já se s konečnou platností rozhodl.
Sundal lyže, praštil s nimi do auta, pře−
vlékl boty a trochu nahlas a nevybíravě
zasakroval, že končím, a to na furt! Emil
se zrovna u mých nevybíravých slov na−
chomýtl a pronesl. „Ty vole, Karle, co
blbneš, každá bolest jednou přebolí!“
Ať si říká kdekdo cokoliv, já jsem Emila
měl svým způsobem rád. Dokázal vlít
doslova lidem krev do žil a pozor – on
sám žil na plný plyn, neboť to ani jinak
neuměl. Na závěr kintzlovské rozlouče−
ní: „Emile, nikam nepospíchej, počkej
tam na nás – u nebeských bran, vždyť
při tom našem „posledním závodě“ dý−
cháme Ti již na záda!“
Karel Fořt, Sušice
Rozhled 4/2022

O grant Oranžový přechod Nadace ČEZ
mohou obce žádat i letos, a to až do 29. dubna!
Nejvíce srážek vozidel s chodci
se podle statistik odehraje za
šera či v noci, tedy při sníže−
né viditelnosti. Dobře osvět−
lené přechody tak přirozeně
snižují riziko nehody. Podle
expertů je to až o 65 pro−
cent. Už od roku 2013 proto
Nadace ČEZ pomáhá měs−
tům a obcím lépe zabezpečit
frekventované přechody pro
chodce právě prostřednict−
vím kvalitního osvětlení. Zís−
kat mohou až 120 tisíc korun.
Žádosti o letošní grant na no−
vý Oranžový přechod, a to
v intravilánu i extravilánu
měst či obcí přijímá nadace
do 29. dubna.

v Chlumčanech, Dobřanech (2x, při−
čemž jeden byl nasvícen díky uži−
vatelům aplikace EPP−Pomáhej po−
hybem), Chotěšově, Starém Plzen−
ci, Horní Lukavici, Lužanech, Břa−
sech (v části Stupno), Plzni, Rábí,
Blovicích a Líních.

Břasy – Stupno

Zájem obcí o grant
neutichá
„Dobře osvětlené přechody při−
rozeně snižují riziko nehody. Podle
expertů je to až o 65 procent. Jsme
proto rádi, že zájem obcí o grant
Oranžový přechod ani po devíti

Horní Lukavice

200 přechodů
po celé republice
„Podle dopravních statistik se 40
procent nehod s chodci odehraje na
vyznačeném přechodu. Správné
a dostatečné osvětlení je tudíž jed−
ním z klíčových faktorů, jak neho−
dám zabránit. Nadace ČEZ proto
i letos spouští grant Oranžový pře−
chod, který pomáhá zvyšovat bez−
pečnost přechodů pro chodce jejich

nasvícením. Během uplynulých de−
víti let se takto podařilo zabezpečit
na 200 přechodů po celé České re−
publice, ne−li více, neboť někde
dokázali z jednoho grantu nasvítit
třeba i dva, či dokonce pět přechodů
najednou. Nejčastěji chtěli žadatelé
lépe osvětlit ty v blízkosti mateř−
ských a základních škol. Zvláště
v zimních měsících, kdy děti chodí
domů z různých kroužků až za šera,
je totiž důležité, aby byly pro řidiče
hodně vidět,“ říká Michaela Ziková,
ředitelka Nadace ČEZ.

Lužany

Rábí

Problematické
přechody pro chodce
Od roku 2013 věnovala Nadace
ČEZ městům a obcím na nasvícení
problematických přechodů pro
chodce celkem 28,3 milionů korun.
Jen vloni se přitom jednalo o 27
projektů za celkem tři miliony ko−
run. V Karlovarském kraji se již na−
chází šest Oranžových přechodů
za celkem 924 106 korun, konkrét−
ně v Nejdku (2x), Novém Sedlu, Dr−
moulu, Jáchymově a Hroznětíně. V
Plzeňském kraji jich je dvanáct
za celkem 1 823 652 koruny a jsou
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letech neutichá a je stále velmi vyso−
ký. Takže jen připomínám, že příjem−
cem nadačního příspěvku mohou
být pouze obce, města nebo měst−
ské části hlavního města Prahy,
které splňují kritéria daná grantový−
mi podmínkami zveřejněnými na
webových stránkách nadace. Maxi−
mální výše nadačního příspěvku je
120 000 korun a posledním dnem
příjmu letošních žádostí je 29. du−
ben,“ uzavřela Michaela Ziková.

39

Na Středním odborném učilišti v Domažlicích

byl březen úspěšným soutěžním měsícem
Z nejlepších 17 žáků, kteří nás repre−
zentovali na soutěžích, se 14 žáků
umístilo i na medailových pozicích.
Slavnostního ocenění se na Střed−
ním odborném učilišti v Domažlicích
zúčastnil hejtman Plzeňského kraje
Rudolf Špoták. Rovněž se zúčastnil
slavnostního vyhodnocení 15. roční−
ku soutěže „Hrnečku vař!“, kterou
pořádáme po dvouleté pauze z důvo−
du uzavření škol ve spolupráci s Aso−
ciací kuchařů a cukrářů ČR.

Úspěšní žáci soutěží
odborných dovedností
Ludvík Pechovský, žák 3. ročníku
oboru kuchař – číšník.
1. místo. Svůj talent a nadání, odbor−
né znalosti a dovednosti ukázal v tele−
vizní soutěži Prostřeno. V zábavné
gastronomické show předvedl svůj
kulinářský um a zvítězil v konkurenci
soupeřů studujících na dalších 4 od−
borných a učňovských školách v Pl−
zeňském kraji.

Strojírenské obory:
VOJTĚCH KARBAN, žák 4. ročníku
oboru mechanik seřizovač.
1. místo v soutěži Mladí strojaři v pro−
gramování CNC obráběcích strojů na
Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně.
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3. místo v celkovém hodnocení sou− MICHAL PILLMAJER, žák 4. ročníku MATĚJ VOHÁŇKA, žák 4. ročníku
oboru mechanik seřizovač.
těže v technologii frézování v progra− oboru mechanik seřizovač.
mu Heidenhain. Měl by být oceněn 2. místo Siemens Sinumerik CUP 3. místo v soutěži KOVO Junior 2022
2021.
ministrem průmyslu a obchodu
– mechanik seřizovač (regionální kolo
2. místo Siemens Sinumerik CUP 2. místo v soutěži Mladí strojaři v pro− Tachov).
2021.
TOMÁŠ FIŠER, žák 3.
1. místo v soutěži Kovo Junior
ročníku oboru strojní
2022 − mechanik seřizovač
mechanik.
(regionální kolo Tachov), po−
1.místo v soutěži KOVO
stupuje do republikového kola
Junior 2022 – strojní me−
4. místo v soutěži Kovo Junior
chanik (regionální kolo
2022 – mechanik seřizovač
Domažlice).
(celorepublikové kolo Chomu−
tov).
JAN VONDRÁK, žák 1.
ročníku oboru strojní
MARTIN SUCHÝ, žák 4. roční−
mechanik.
ku oboru mechanik seřizovač.
2.místo v soutěži KOVO
1. místo v soutěži Mladí stroja−
Junior 2022 – strojní me−
ři v programování CNC obrábě−
chanik (regionální kolo
cích strojů na Mezinárodním
Domažlice).
strojírenském veletrhu v Brně.
2. místo v celkovém hodnoce−
PETR ŠTĚPÁN, žák 2.
ní soutěže v technologii frézo−
ročníku oboru truhlář.
vání v programu Siemens, měl Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (druhý zprava) 3. místo − Mistrovství
být ohodnocen ministrem prů− předává diplom vítězům soutěže „Hrnečku vař“ Ludvíku České republiky oboru
Pechovskému a Robinu Špatovi.
myslu a obchodu.
truhlář pro Plzeňský a
JOSEF TICHÝ, žák 4. ročníku oboru gramování CNC obráběcích strojů na Karlovarský kraj.
mechanik seřizovač.
Mezinárodním strojírenském veletrhu FRANTIŠEK HUTTR, žák 1. ročníku
2. místo Siemens Sinumerik CUP v Brně.
oboru truhlář.
2021.
MATĚJ SLAVÍK, žák 4. ročníku oboru 2.místo v soutěži O hoblík Káji Hoblí−
3. místo v soutěži Mladí strojaři v pro− mechanik seřizovač.
ka v Plzni
gramování CNC obráběcích strojů na 2. místo Siemens Sinumerik CUP DANIELA LEHROVÁ, žákyně 2. roční−
Mezinárodním strojírenském veletrhu 2021
4
ku oboru kadeřník, 1. místo
v Brně.
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4 JANA FAJTOVÁ, žákyně 2. roční−
ku oboru kadeřník, 1. místo

tak se naši žáci po letech neúspěchů
umístili na velmi hezkých pozicích.

ENERSOL 2022 –
krajské kolo Plzeň

Firmy mají veliký zájem
o spolupráci s naší školou

V kategorii popularizace se soutěžní
prací „Pet art“, z odpadového materiá−
lu vyrobily náročnou technikou obraz
inspirovaný slavnou předlohou Vincen−
ta Willema van Gogha. Postup na celo−

Ve středu 30. března 2022 jsme po−
řádali Klíč k příležitostem, Berufsinfo−
messe, burzu studijních a pracovních
příležitostí jak v Čechách, tak i ve vý−
chodním Bavorsku. Žáci tak mohou

Starosta města Poběžovice Martin Kopecký předal věcný dar Ludvíku Pechov−
skému (vítězi televizní gastronomické soutěže Prostřeno TV Prima) za výbor−
nou reprezentaci školy a poběžovického regionu, ve kterém žije.
státní konferenci Enersol v Třebíči, kde
se umístily na nádherném 2. místě.
TADEÁŠ KROBOT, žák 2. ročníku
oboru mechanik seřizovač.
2. místo v krajském kole ENERSOL
2022 a postup na celostátní konferen−
ci Enersol v Třebíči.
V soutěži KOVO Junior 2022 Obrá−
běč kovů – soustružení naši školu re−
prezentovali žáci David Janda a Filip
Jindra. Umístili se na pěkném 5. a 7.
místě.
Po třech letech, kdy se soutěž neko−
nala z důvodu covidového omezení,

získat povědomí o firmách v regionu
na obou stranách hranice, domluvit si
brigády o hlavních prázdninách, zís−
kat velmi důležité kontakty. V letoš−
ním ročníku jsme tuto nabídku pořá−
dali on−line prostřednictvím MS Te−
ams na webových stránkách školy
www.soudom.cz. Kontakty na firmy
na odkaze Klíč k příležitostem zůsta−
nou, firmy se zde mohou prezento−
vat. Tuto stránku budeme nadále do−
plňovat o další firmy, které o tuto
možnost projeví zájem.
Ředitelka SOU v Domažlicích
a Stodě Mgr. Zdeňka Buršíková

Třetí zleva Filip Jindra a sedící první zleva David Janda.
Rozhled 4/2022
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Přijímací řízení pokračuje i po 1. kole,
těšíme se na další spolupráci !
Život v naší škole se již začíná
pomalu vracet zpět do starých
koleji. Většina z nás již odloži−
la respirátory a užívá si, že
v nich nemusí trávit celé dny.
Vidíme si pořádně do obličejů
a výuka je o poznání intenziv−
nější a příjemnější.😊

podali přihlášku do některého
z našich tří studijních oborů
(Cestovní ruch, Elektrotechni−
ka, či Sociální činnost), popří−
padě se rozhodli si rozšířit svo−
je kompetence z učebního obo−
ru v nástavbovém studiu Pod−
nikání. Právě pro ně jsme totiž

Měsíce únor a březen se letos –
stejně jako každý rok – nesly
opět převážně ve znamení přijí−
macího řízení (dále PŘ). Počet
doručených přihlášek vzrůstal
každým dnem, což nás samo−
zřejmě velmi těšilo, a po uza−
vření 1. kola PŘ jsme ihned za−
čali plánovat navazující aktivity.
První z nich se týkala těch
uchazeček a uchazečů, kteří si

uspořádali přípravný kurz k při−
jímacím zkouškám (dále PZ)
z matematiky a z českého jazy−
ka a literatury, v jehož rámci si
mohli taktéž prohlédnout vnitřní
prostory naší hlavní budovy
(v ulici U Kapličky, č. p. 761).
Tato akce se uskutečnila
ve čtvrtek, 24. března, od 15:00
a příjemně nás překvapila vcel−
ku vysoká účast. Zatímco ucha−
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zečky a uchazeči zkoušeli řešit
vybrané úkoly z didaktických
testů, k čemuž jim byli k dispo−
zici naši vyučující příslušných
předmětů, shromáždili se jejich
rodiče ve sborovně školy, kde
se mohli dozvědět množství
užitečných informací o naší
škole. Celá událost byla dle ná−
sledných ohlasů buďto hned ve
škole, popřípadě následně
na sociálních sítích, hodnocena
kladně, za což jsme pochopitel−
ně velmi rádi.😊
PŘ tímto každopádně nekončí,
v řadě oborů ještě zbývají volná
místa, která budeme v dalších
kolech nabízet zájemkyním a
zájemcům, kteří budou chtít vy−
kročit do života s naší školou!
Všichni, kteří se ucházejí
o vzdělávání v naší škole, by již
měli obdržet předběžný dopis,
kde naleznete informaci, že

dubna 2022 (místo koná−
ní závisí na pořadí škol,
jak jste je uvedli na při−
hlášce – tzn. 1. termín =
1. škola). Po úspěšném
zvládnutí přijímací zkouš−
ky obdržíte následně roz−
hodnutí o přijetí nejdříve
28. dubna 2022. Posled−
ním krokem všech ucha−
zeček a uchazečů je po−
sléze podání zápisového lístku,
který byste měli odevzdat nej−
později do 10 pracovních dnů
po vyhlášení výsledků. Ještě
jednou děkujeme všem, kteří se
rozhodli podat přihlášku právě
k nám, jsme za to moc rádi a
doufáme, že naše škola splní
vaše očekávání.😉
Velkým úspěchem, který se
v průběhu března udál, byla vý−
hra našich dvou žáků v soutěži
ve Zlatém poháru Linde. Tuto
soutěž pořádala Střední škola
v Rokycanech, zapojilo se do ní
15 žáků a 1 žákyně a soutěžilo
se ve svařování ve 2 metodách.
Trvala celkem 5 hodin, plech
měl 12 mm a všichni museli
zvládnout svar s přívlastkem V.
Naši školu reprezentovali Hon−
za Půta ze 3. ročníku oboru
Opravář zemědělských strojů, a

s vámi pro nadcházející školní
rok počítáme. V případě, že jste
si podali přihlášku do některého
z učebních oborů, kde se ne−
konají PZ (!), vyčkejte ještě
na oficiální informaci o přijetí,
kterou byste měli obdržet nej−
dříve 22. dubna 2022. Jestliže
se chystáte v naší škole vzdělá−
vat v rámci některého ze studij−
ních oborů, včetně nástavbo−
vého studia, musíte ještě ab−
solvovat PZ, která se v tomto
případě koná 12., anebo 13.

Ondra Hájek ze 2. ročníku téhož
učebního oboru. Honza před−
vedl nejlepší výkon v rámci dis−
ciplíny, kdy se svařovalo meto−
dou 135 (svařování v ochranné
atmosféře), Ondra se pak umís−
til na 1. místě v kategorii svařo−
vání plamenem. Oběma chlap−
cům děkujeme za skvělé výko−
ny a vynikající reprezentaci naší
školy! Přejeme jim zároveň
mnoho úspěchů ve vzdělávání
a mnoho nových zkušeností,
které během něj získají.😊 (pi)
Rozhled 4/2022

NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje,
že pomáhá lidem u závažných, chronických i psychických onemocnění. V naléhavých případech i na dálku.
REIKI také vyučuje a zasvěcuje, poradny má v Praze i v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy
vesmírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistic−
kých mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui
objevil při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na celém světě 22 Mistrů
REIKI. První klinika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde.
V současnosti je ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat
dál. REIKI energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků
energií přes sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla
ven. REIKI energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví
nemocí, nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory,
záněty atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou kres−
bou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě potvr−
dím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na kolik pro−
cent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na základě
lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je podpůrný
prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech, která jsou
bolavá, nedotýkám se. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozeběhne do
postiženého místa, kde je zapotřebí. Jedinečná v tom, že ji lze posílat na dálku
a vložit do ní myšlenku jako kód, co se má uzdravit nebo zlepšit.
Rozhled 4/2022

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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KLATOVY
SDS Klatovy
8.4. v 18.30 h – JARO 2022 – koncert
ZUŠ J. KLIČKY
11.4. v 19.30 h – NEPERTE SE, PROSÍM
VÁS! – izraelská komedie
24.4. v 19.30 h – VŠE O MUŽÍCH – ko−
medie
27.4. v 19.30 h – BESEDA S HERCEM
ROMANEM SKAMENE
28.4. v 19.30 h – HUDBA TÉMĚŘ PŘÍ−
TOMNÁ – J. Zelená a P. Bětáková – flét−
na, E. Bartošová – zpěv, D. Husáková
a J. Aschenbrenner – klavír
Kontakt – 775 440 777, 376 320 043
www.divadlo.klatovynet.cz

Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše
Výstavy:
do 29. 5. 2022 – VÝSTAVNÍ A PŘEDNÁ−
ŠKOVÝ SÁL: MEZI PRAHOU A KÁHIROU
– 100 let české egyptologie
do 29. 5. 2022 – CHODBA I. NP: ZE SBÍ−
REK KLATOVSKÉHO MUZEA K DĚJI−
NÁM STAROVĚKÉHO EGYPTA
do 29. 5. 2022 – SCHODIŠTĚ – MUŽI
ZVLÁŠTNÍ SKUPINY D – první vlna vý−
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sadků z Velké Británie na území protekto−
rátu prosinec 1941–duben 1942. Výsta−
va historických dokumentů a fotografií
k 80. výročí heydrichiády
Doprovodné akce k výstavám:
19. 4. 2022 v 17 h – PŘEDNÁŠKOVÝ
SÁL: JOSEF SUTTÝ, ČETNÍK Z BER−
NARTIC – přednáška
Kontakt – 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz

Janovice
nad Úhlavou
Městská knihova
6.4. – JANOVICE POD LUPOU – předná−
ška PhDr. Jana Lhotáka, PhD. o historii
Janovic
od 18 hodin v sále MÚ
12.4. – VELIKONOČNÍ QUILLING – Veli−
konoční dekorace − tvůrčí dílna se Zden−
kou Všelkovou, Od 16 a 18 hodin v sále
MÚ
22. – 23.4. – JANOVICKÉ KOČKOVÁNÍ –
Divadelní představení janovických ochot−
níků, v sokolovně
25.4. – OPUŠTĚNÁ LABORATOŘ – záha−
dy a pátrání v tajemné laboratoři s Kateři−

nou Vágnerovou, od 16 hodin v městské
knihovně
28.4. – MOC A SÍLA HYPNÓZY – beseda
ke knize s Jakubem Kroulíkem, od 18 ho−
din v sále MÚ
ULIČNÍCI A SNÍLCI ANEB NEVŠEDNÍ
OSOBNOSTI JANOVICKÝCH DĚJIN – vý−
stava v městské knihovně do 30.4.

MRÁKOV
Rockové akce
17.4. ve 20.30 h – EXTRA BAND REVI−
VAL + RADEK ZÍKA – KD Mrákov
23.4. ve 20.30 h – KOMUNÁL + AL−
CHYMIE + SEPTIC PEOPLE – KD Mrá−
kov
Kontakt – www.kdmrakov.cz

HORAŽĎOVICE
Kulturní dům
9. 4. v 19 h – DYMYTRY: PHARMAGED−
DON TOUR
15. 4. ve 20 h – BRUTUS – celovečerní
velikonoční megabigbít
24. 4. v 15 h – POSEZENÍ S PÍSNIČKOU:
HORALKA

27. 4. v 19 h – FANTASTICKÁ ŽENA – di−
vadelní komedie

Město Horažďovice
9. 4. 9–12 h – MÍROVÉ NÁMĚSTÍ: VE−
LIKONOČNÍ JARMARK
9. 4. ve 14 h – MÍROVÉ NÁMĚSTÍ: DEN
PROTI ÚLOŽIŠTI – Cíl běžecké štafety,
cyklojízdy, motojízdy, kulturní program,
občerstvení
15. 4.–25. 4. – PARK OSTROV: KDO
SNĚDL BERÁNKA? – Velikonoční detek−
tivní hra na Ostrově, volně přístupná

Městské muzeum
8. 4. v 17.30 h – DIVADELNÍ SÁL MU−
ZEA: HORAŽĎOVICKO POD PALBOU
HLOUBKAŘŮ – přednáška PhDr. F. Voj−
táška
23. 4. v 16 h – MĚSTSKÉ MUZEUM:
MYSLÍ A KLADIVEM – vernisáž nové ex−
pozice minerálů, hornictví, zlata a kame−
nictví
27. 4. v 16.30 h – MĚSTSKÉ MUZEUM:
VERNISÁŽ VÝSTAVY TVORBY ŽÁKŮ
VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ HORAŽĎO−
VICE – výstava bude trvat do 22. května

Rozhled 4/2022
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ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE − ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODÁM PLASTOVÉ
SUDY 220 l, cena 300
Kč, tel. 603819297. RR
22030

HLEDÁM brigádníka na řezá−
ní a štípání dřeva – Chude−
nicko. Tel.: 606517303. RR
22323
PŘIJMU zdravotní se−
stru do kožní ambulan−
ce v Klatovech. SMS na
tel. 737441365. RR
22055

PRODÁM zařízený byt 1+1,
35 m2, v osobním vlastnict−
ví, v Klatovech v Prusíkově
ul. Cena dohodou. Tel.:
727841914. RR 22218
URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 70 m2 v pane−
lových i cihlových domech
v Klatovech a Domažlicích.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je dokonče−
na v řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem. Exe−
kuce či zástavy vyřešíme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE
ZDARMA
800737309 . PM 22030
NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s lodžií v Klatovech. Pod−
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt může
být v jakémkoli stavu i re−
konstrukci. Cena do 3 mil.
Kč. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22031

RESTAURACE Stará škola v
Chudenicích hledá kucha−
ře−kuchařku do převážně
hotovkové kuchyně a šikov−
né servírky (brigádně nebo
na stálo). Informace na tel.:
731175872.

ŽENA důchodce, chodící,
samostatná, potřebuje na
výpomoc v domácnosti paní
– pečovatelku, která by ji pří−
padně dovezla na nákup
apod. Tel.: 606635176. RR
22334

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

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 2+1/3+1 o min. výmě−
ře 50 m2 kdekoliv v Domaž−
licích. U vyšších pater pod−
mínkou výtah. Cena do 2,5
mil. Kč. Peníze k dispozici
ihned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309. PM 22032

63LETÝ muž – abstinent a
nekuřák, bez zvířat, hledá
k doživotnímu pronájmu ne−
zařízený byt 1+1, 1+kk,
1+0 v Plzni v dosahu MHD.
Vlastnictví jakékoliv. Pod−
mínkou možnost přihlášení
k trvalému pobytu. Tel.:
+420 705404111. RR
22302
HLEDÁM pronájem zahrady,
možno i s chatkou. Případně
koupím. Koloveč a okolí.
Tel.: 792763097. RR 22316
PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž zaměs−

tnance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu nájmu
je samozřejmostí Prázdný
byt vám nevydělá! IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE
ZDARMA
800737309 . PM 22028

STARŠÍ piano, sbírku odzna−
ků a poháry ze závodů poš−
tovních
holubů.
Tel.:
739499535. RR 22305

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme by−
ty k pronájmu po celém Pl−
zeňském kraji. Nabídněte
nám svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební
schopnosti a právní servis
po celý nájemní vztah sa−
mozřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE
ZDARMA
800737309. PM 22029

PRODÁM
motocykl
Honda 125, čtyřtakt, r.v.
2005, vhodné pro děti
od 16 let. Cena je
39.999
Kč.
Tel.:
604589329. RR 22033

SUCHÁ smrková prkna dél−
ka 5m a sazenice lesních
stromků, tel.: 728553330.
RR 22205

PALIVOVÉ dřevo řezané, ští−
pané na 25cm. Možnost do−
vozu, cena 500 Kč/m3, tel.:
776560074. Nejraději KT a
okolí. RR 22317

ELEKTRICKÝ sporák šíře 50
cm, sklokeramická deska.
Tel.: 608050423. RR 22250
PRODÁM motorové pi−
ly STIHL 023, 024,
025, 026, MS 260. Vel−
mi pěkné a levně. Tel.:
604589329. RR 22032
KOTOUČOVÉ nůžky na
plech do 2mm š. 1650mm,
válečky na transportér prů−
měr 50mm d. 500mm, no−
vé pneumatiky 6,50x16 V1
nové, kotel dřevoplyn at−
mos DC 18kW, váhu škálo−
vou do 200 kg, kamna
Club, trubky na plot průměr
60 x 5mm, svařovací
elektrody nerez, návarové
tvrdokov, samosběrací vůz
na zelené krmení, masivní
konstrukce, funkční pro−
dám nebo vyměním za
menší.
Dotazy
tel.:
775642436. RR 22260
TÚJE na živý plot. Výška 80
cm – 1 kus za 50 Kč. Místo
prodeje: Točník u Klatov. Tel.:
737776416. RR 22272
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ZBYTKY stavebního materiá−
lu – Ytong Univerzal Tvárnice
300, Ytong Start Tvárnice
300, Ytong U profil 300. Ce−
na
dohodou.
Tel.:
736288810. RR 22307

ZDRAVOTNÍ polohovací lůž−
ko, repasované – měsíc pou−
žívané, za 10.000 Kč, tel.:
608756622. RR 22321
PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kontej−
ner 1000 litrů. K odběru
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

PRODÁM dřevěné brikety a
pelety. Česká výroba. Plzeň−
ský kraj – DOPRAVA ZDAR−
MA. Tel.: 604575136, E−ma−
il: rahei@atlas.cz. PM
22013

až 3 tis. Kč. Odznaky voj.
učilišť, pilotní aj. Těžítka ve
tvaru voj. techniky, letecké
uniformy, vše z pozůstalosti
po
pilotech.
Tel.:
721730982. PM 22007

PRODÁM veškeré včelařské
nářadí, úly, ocel. podstavce,
rámky 39/24, vystav. plásty−
panenské, žemle, tavidlo,
mezistěny, škrabadlo, dý−
mák, rukavice a další věci
pro chov. Včel krmítka. Tel.:
603585879. PM 22062

KOUPÍM tento typ křesel.
Chromový a trubkový náby−
tek. Stav nerozhoduje. Sta−
čí napsat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696 a
email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 22070

PRODÁM kmen DOUGLA−
SKY, průměr 85 cm, výška
25 m, volně stojící na zahra−
dě, k lepšímu využití než na
palivo. Tel.: 603585879 . PM
22063

VYKOUPÍME za velice sluš−
né ceny do vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk−
ly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zásob−
níky, kanystry, ešusy, čuto−
ry, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.
VOJENSKÝ bazar: zdarma
nabízíme odborné oceňová−
ní historického vojenského
materiálu, převážně z obdo−
bí I+II světové války. Též
možnost odkupu, nebo pro−
deje. Tel.: 731454110.
KOUPÍM staré jízdní kolo do
r. 1950, mosaznou pumpič−
ku, starou Babetu i nepojízd−
nou, Škodu 120M, nová za−
dní světla aj. náhradní díly,
také na starého Pionýra. Ná−
vody na obsluhu a katalogy,
dobové prospekty. Tel.:
721730982. PM 22006
KOUPÍM starou vojenskou
vzduchovku do 7 tis. Kč,
maskáče, saka, čepice, rajt−
ky, vyznamenání, odznak NB
a vzorný voják do r. 1960 –

KOUPÍM – chromovaný
gauč, křeslo, židli, stolek,
psací stůl, skříň, lustr, lam−
pičku atd. chrom může být
poškozený.
Tel.:
603512322,
e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz
Přijedu. PM 22044
Z POZŮSTALOSTI KOUPÍM
vše staré: porcelán, kamen−
né hrnce, hodiny obrazy, ná−
dobí, váhy, rádia, vojen. věci
z války atd. Tel.: 737903420
. PM 22009
KOUPÍM staré dětské hrač−
ky, vánoční ozdoby, rádia,
mlýnky, hmoždýře, lustry.
Mopedy, motorky, Pionýry,
motopřilby, smalt. nádobí,
panenky, obrazy, porcelán
apod. Tel.: 605080878 . PM
22010
KOUPÍM staré věci z domác−
nosti: lívanečníky, lampičky,
porcel. sošky, fotoaparáty,
formy na pečení, mince, vy−
znamenání, kávomlýnky, ob−
razy, šperky apod.. Tel.:
605080878 . PM 22011
Rozhled 4/2022

VZPOMÍNÁME
Jen ten, kdo s Tebou
žil, ten jedině ví, co
Tvým odchodem ztratil.
Dne 18. 4. 2022 uply−
ne 11. smutný rok,
kdy nás náhle opustil
můj milovaný manžel,
starostlivý tatínek, dě−
deček a pradědeček,

Co osud vzal, to ne−
vrací, i když nám srd−
ce krvácí. Ta rána stá−
le bolí, zapomenout
nám nedovolí.
Dne 31. března 2022
uplynul druhý smutný
rok ode dne, kdy nás
navždy opustil pan

Tiše jste odešli, jak osud si přál. V srdcích
však vzpomínky stále máme a všichni na
Vás vzpomínáme.
Dne 7. 4. 2022 uplyne
1. smutný rok, kdy nás
navždy opustila naše
drahá, milovaná man−
želka, maminka a ba−
bička, paní

Václav Trefanec z Klenové.
S láskou vzpomíná manželka, děti, vnouča−
ta, pravnoučata a ostatní příbuzní.
RR 22152

pan Jiří Seidl z Týnce.
S láskou a stále s velkou bolestí v srdci
vzpomínají manželka, dcera s rodinou a
vnučka s rodinou. Všem přátelům a zná−
mým, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
RR 22232

Jak tiše žila, tak tiše
odešla. Skromná ve
svém životě, velká ve
své lásce a dobrotě.
Dne 30. března 2022
uplynul čtvrtý smutný
rok ode dne, kdy od
nás navždy odešla
paní

Ztichlo navždy srdce
zlaté, zhasl nám Tvých
očí svit, bude se nám,
náš tatínku, bez Tebe
teď smutně žít.
Dne 12. března 2022
tomu bylo 7 let od
chvíle, kdy nás opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Antonín Koloros z Běšin.
Těžko je bez Tebe žít – nikdy nezapomenou
manželka, dcery s manžely, vnoučata a prav−
noučata.
RR 22227

Děkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám to−
lik pomáhaly. Děkuje−
me za to, že jsi byl, za
každý den, který jsi s
námi žil.
Dne 26. dubna 2022
by se dožil 60 let pan

Zdeněk Smolík z Klatov
a 12. září uplyne 5 let od jeho úmrtí.
S láskou stále vzpomíná manželka Marcela,
dcery Hana a Martina s rodinami, maminka
a ostatní příbuzní.
RR 22162

Dopracovaly pilné ru−
ce, utichlo navždy
předobré srdce. Oči−
ma drahýma se již ne−
podíváš, teď klidným
spánkem odpočíváš.
Dne 26. března 2022
uplynul 2. smutný rok
od úmrtí pana

Jaroslava Křena z Klatov.
S láskou a vděčností vzpomínají děti Marie,
Barbora , Milan, Jaroslav a Lukáš s rodinami
a ostatní příbuzní. Všem, kdo si vzpomenou
s námi, děkujeme.
RR 22253

Rozhled 4/2022

Dne 10. 4. 2022 uplyne
1. smutný rok, kdy nás
navždy opustil náš dra−
hý otec, syn a bratr, pan

Alen Hamamdžić z Chudenína.
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
Omer, Zlatan, Damir, Dženita, Tereza a Aria.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
RR 22310

Nezemřel, kdo celý život
lásku a péči rozdával…
Dne 5. dubna 2022 už
nebylo dopřáno oslavit
77. narozeniny panu

Jaroslavu
Roubalovi z Tužic.

Barbora Jandová z Božetic.
S láskou a úctou vzpomínají synové, dcera
s rodinami a ostatní příbuzní.
RR 22232

Mirjana
Hamamdžić
z Nýrska.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce
krvácí. Ta rána stále bolí, zapomenout nám
nedovolí.
Dne 11. dubna 2022
uplyne 4. rok od úmrtí
pana

Navždy nás opustil dne
26. dubna 2021.
S láskou stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.
RR 22309

Miroslava Krejčího
z Kunkovic

a 21. března 2022
uplynulo 31 let ode
dne, kdy od nás na−
vždy odešel pan

Václav Krejčí.
S láskou vzpomíná
Vendula, Marta a Vašek s rodinami.
RR 22320

Maminky neumírají,
maminky jen usínají,
aby se probouzely
v srdcích svých dětí.
23. dubna 2022 uplyne
11. smutný rok ode dne, kdy navždy odešla
moje drahá a milovaná maminka, paní

Marie Chaloupková,
roz. Tichá ze Švihova.
S úctou a láskou stále vzpomíná dcera Marie.
Nikdy na Tebe, maminko, nezapomenu.
RR 22157

Dobrý člověk neumírá
v srdci těch, kteří ho
milovali.
Dne 20. dubna 2022
uplyne dvacátý smut−
ný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustil
můj drahý manžel, tatí−
nek a dědeček, pan

Petr Rybín z Klatov.
S láskou a úctou vzpomíná manželka a dce−
ry s rodinou. Děkujeme všem, kdo vzpome−
nou s námi.
RR 22231

Dne 9. dubna 2022
uplyne smutných 16
let od smrti pana

Jaroslava Pelíška
z Lub u Klatov.
S láskou vzpomíná
manželka, synové a
dcera.
RR 22243
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VZ P O M Í N Á M E
V životě se loučíme
mnohokrát, s mamin−
kou jenom jednou.
Kdybychom si oči vy−
plakali, její už se ne−
ohlédnou.
Dne 20. 4. 2022 uply−
ne 1. smutný rok, kdy
nás navždy opustila

Oči se zarosily a zaplakaly bolem, když jsme
Ti, maminko, dávali poslední sbohem. Ne−
bylo Ti dopřáno s námi dál být, nebylo na
světě léku, abys mohla žít… V našich srd−
cích Tě stále máme,
není dne, kdy na Tebe
nevzpomínáme.
Dne 17. 4. 2022 uply−
ne desátý smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila naše dra−
há maminka, babička
a prababička paní

paní Jana Holečková z Klatov.

Z očí jsi odešla, ale
v srdci zůstaneš.
Dne 21. března 2022
tomu byl jeden rok,
co nás opustila naše
maminka, babička,
družka, teta paní

Olga Černická.
S láskou v srdci vzpo−
mínají dcery a syn s rodinami a druh Zdeněk.
RR 22256

Stále vzpomínají man−
žel, syn a dcera s ro−
dinou.
RR 22259

S láskou stále vzpomínají a nikdy nezapo−
menou syn Miroslav s rodinou a dcery Věra
a Marie s rodinou.
RR 22233

Hvězdy Ti nesvítí, slun−
ce nehřeje, už se
k nám nevrátíš, už ne−
ní naděje. Prázdný je
domov, smutno je
v něm, cestička k hřbi−
tovu zůstala jen.
Dne 11. dubna 2022
uplyne první smutný
rok ode dne, kdy od
nás navždy odešla paní

15. dubna před 10
lety jsi usnul věčným
spánkem v tichosti.
Již Tě nic nebolí, ne−
trápí a díváš se na
nás z nebeského krá−
lovství. Je mi smutno,
stále Tě mám ve
svém srdci a nikdy
nezapomenu, mohu jen doufat, že se na
věčnosti shledáme.
Prosím všechny jeho blízké, přátele i kama−
rády o vzpomínku na velhartického rodáka

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají man−
želka, dcery s rodinami a ostatní příbuzní.
Za tichou vzpomínku, kdo jste ho znali a
měli rádi, děkujeme.
RR 22257

Stále vzpomíná manžel, syn Pavel s rodinou
a ostatní příbuzní.
RR 22263

Dne 30. března 2022
uplynulo 14 let, co
nás opustila paní

Stále vzpomínají děti
s rodinami. RR 22229
Rok uplynul jako voda, zdá se to být jako
dnes, v uších zní ta bolestivá slova, že jsi
odešel a nevrátil se zpět. Měl jsem Vás rád
a chtěl jsem žít, já přece nechtěl odejít.
Dne 13. 4. 2022 uply−
ne první smutný rok,
kdy
nás
navždy
opustil pan

Martin Rybáček
z Klatov.
S láskou vzpomíná
matka, teta Jana a
ostatní příbuzní.
RR 22273

RR 22271

František Jiříček
z Tužic.

Marie Haisová
z Klatov.

Marie
Rajtmajerová z
Lub u Klatov.

Josefa Kalistu.

Hvězdy už nesvítí, slunce Ti nehřeje, už se
k nám nevrátíš, už není naděje. Smutný je
domov, prázdno je
v něm, chybíš nám,
chybíš všem.
Dne 13. dubna 2022
uplyne 7. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Očím ses ztratila
– ale v srdcích
zůstaneš navždy.
Dne 22. dubna 2022
vzpomeneme prvního
smutného výročí ode
dne, kdy nás navždy
opustila paní

Jiřina Siková z Nedanic.
Stále vzpomíná manžel, dcera, vnoučata a
ostatní příbuzní. Děkujeme všem za tichou
vzpomínku.
RR 22235
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Anna Lorencová
z Mochtína.

Marie Vítovcová z Nýrska.

S láskou vzpomíná dcera Jana s rodinou.
RR 22255

Děkuji, Radka.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 11. dubna 2022
uplyne šestý smutný
rok od chvíle, kdy nás
navždy opustila paní

Dobrý člověk neumírá
v srdci těch, kteří ho
milovali.
Dne 18. 4. 2022 uply−
ne 39 let od chvíle,
kdy nás opustil man−
žel, otec, dědeček

Václav Čížek
z Vícenic.
S láskou vzpomínají manželka, dcera s rodi−
nou, rod. Stuchlova a ostatní příbuzní.
RR 22252

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
Dne 19. dubna 2022
by oslavila 90. na−
rozeniny paní

Anna Tyrpeklová
z Malé Vísky.
S láskou stále vzpomí−
nají: dcera a syn s rodinami.
RR 22264

Dne 9. 4. 2022 je to−
mu již 12 let, kdy tento
svět navždy opustil
pan

Miroslav Pohanka
z Újezda u Plánice.
S láskou a vděčností
stále vzpomíná man−
želka Helena, dcery
Helča a Mirka s rodinami.

RR 22277

Rozhled 4/2022

Bez Vás, maminko a tatínku, smutno je nám,
jen krásné vzpomínky zůstaly nám.
Dne 12. 2. 2022 uply−
nulo 7 let od odchodu
našeho tatínka, pana

Josefa Krejčího.

A dne 20. 4. 2022
uplyne rok od odcho−
du maminky, paní

Heleny Krejčové
z Horažďovic.

…a když mě budeš po−
třebovat, prostě si za−
šeptej do srdíčka mé
jméno a budu tam…
Dne 22. 4. 2022 si při−
pomeneme 1. smutný
rok, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek, děde−
ček a pradědeček, pan

Jan Dolejší z Bezděkova,
rodák z Dešenic.

Kdo v srdcích žije – neumírá…

Antonie Maxové
ze Zavlekova.
Za tichou vzpomínku děkují dcera a syn
s rodinami a ostatní příbuzní.
RR 22258

4. dubna 2022 uply−
nul pátý smutný rok
ode dne, kdy nás
opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dě−
deček pan

Antonín Krbec
ze Zdebořic.
RR 22230

S láskou vzpomíná
manželka a synové s rodinami.

Ve skutečnosti na Tebe myslíme každý den.
Navždy zůstaneš v našich srdcích. S láskou
vzpomínají manželka Marie, dcery Jana a
Eva, vnučky a pravnouče.
RR 22276

S láskou v srdcích vzpomínají dcery Iveta a
Renata s rodinami a ostatní příbuzní. Všem,
kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
RR 22295

Přestalo srdíčko tlou−
ci, přestala ústa se
smát, budeme, ma−
minko drahá, stále na
Tebe vzpomínat.
Dne 20. 4. 2022 uply−
ne 42 let od úmrtí paní

Kdo Tě znal, jen v dobrém vzpomene, kdo
Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 13. března 2022
uplynul šestý smutný
rok od chvíle, kdy nás
ve věku 60 let opustila
naše milovaná manžel−
ka, maminka a babič−
ka, paní

Ludmila Ponocná
rozená Břízová
z Klatov.
S láskou a s bolestí v srdci vzpomíná man−
žel Milan, dcery Leona a Milana s manžely,
vnoučata Kristiánek, Dianka, Viktorka a
Adrienek. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo−
meňte s námi.
RR 22251

Odešel jsi tiše, jak
osud si přál, ale v srd−
cích svých nejbližších
žiješ dál…
Dne 18. dubna 2022
uplyne 13 let od chví−
le, kdy nás opustil
můj manžel, tatínek,
dědeček a strýček,

pan Ing. Karel Pivnička z Hradešic.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka,
synové Pavel a Karel s rodinami. RR 22267

Dne 25. 3. 2022 a dne 28. 3. 2022 uplynu−
lo 40. let od chvíle, kdy nás navždy opustili
moji rodiče, paní a pan

Marie a Václav Šlajsovi z Klatov.
Dne 1. dubna 2022
uplynulo 31 let co nás
navždy opustil pan

Václav Frančík

a 20. dubna 2022 uply−
nou 4 roky, kdy nás na−
vždy opustila paní

Boženka Frančíková
ze Suché u Zavlekova.

Odešla jsi tiše, jak si
osud přál, ale v srd−
cích svých nejbližších
žiješ dál.
Dne 27. března 2022
uplynulo 5 let od doby,
kdy nás opustila naše
maminka a babička
paní

Milada Drhová z Kvášňovic.
Nikdy nezapomene a stále vzpomíná dcera
Radka s rodinou.
RR 22153

Stále vzpomínají dcera Vendula s rodinou a
syn Láďa s rodinou.
RR 22241

Kdo Tě znal, ten zná
naši bolest, ten ví, co
jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ
věčně dále – spi slad−
ce, vždyť se opět shle−
dáme.
Dne 7. 1. 2022 uply−
nulo 23 let od úmrtí

Jana Kováříka z Mochtína.
Děkuji za tichou vzpomínku, za celou rodi−
nu manželka Květa.
RR 22261
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Na žádné loučení nezbyl čas, jen velkou bo−
lest zanechal v nás. Vzpomínky v srdcích však
stále máme a všichni
na Tebe vzpomínáme.
Dne 10. 4. 2022 uply−
nou tři smutné roky,
kdy dozněla píseň ži−
vota naší drahé ma−
minky, babičky, pra−
babičky, sestry a tety,

S láskou a úctou vzpomíná dcera Marie
s rodinou.
RR 22278

Dne 25. března 2022
jsme si s bolestí při−
pomněli výročí úmrtí

Stanislava Nauše,
který by býval 18.
března oslavil své 77.
narozeniny.
Na manžela, tatínka,
dědečka, tchána i sou−
seda vzpomíná celá rodina.
RR 22265

Za tvoji lásku nic víc
nemůžeme Ti dát, jen
kytičku na hrob a tiše
vzpomínat…

paní Zdeňky Jirků
z Horažďovic.

Dne 19. 4. 2022 by se
dožil 100 let náš tatí−
nek, dědeček a pra−
dědeček, pan

S láskou a úctou vzpomínají dcery Ivana,
Jarka, Zdeňka s rodinami, vnoučata Luká−
šek, Petřík, Jiřík, Lucinka a Ivanka, prav−
nučka Emmička.
RR 22224

Za tichou vzpomínku děkuje syn Karel s ro−
dinou a ostatní příbuzní.
RR 22228

Karel Valdman z Vítně.
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VZPO M Í N Á
ME
ÁM
Není smrti, zůstává stále
živý, kdo spravedlivý byl
a dobrotivý.“
Věnujte s námi vzpo−
mínku dobrému člověku

Miroslavu Kohoutovi
ze Štipoklas
při příležitosti 10. výročí
jeho úmrtí 27. března.
Byl nám po celý život příkladem pracovito−
sti, rodinné soudržnosti a péče o své blízké
a hospodářství. S láskou v srdci vzpomíná
jeho manželka, dcera, syn, vnoučata i pra−
vnoučata.
RR 22285

Co osud vzal, to nevra−
cí, i když nám srdce kr−
vácí. Ta rána stále bolí,
zapomenout nám ne−
dovolí.
Dne 12. dubna 2022
uplyne 8. smutný rok
od chvíle, kdy nás na−
vždy opustila naše dra−
há manželka, maminka a babička, paní

Růženka Šímová
roz. Poslíková ze Zborov.
Za vzpomínku děkují manžel a dcery s rodi−
nami.
RR 22274

Večer, když slunce
zemi opustilo, Tvoje
srdce se navždy za−
stavilo…
Dne 28. března 2022
uplynul osmý smutný
rok, kdy bez slůvka
rozloučení
odešel
pan

Stanislav Mach z Klenové.
Stále vzpomínají manželka Marie, děti
Radek a Standa s rodinami a ostatní příbuzní
a známí.
RR 22254

Kdo Tě znal, vzpome−
ne, kdo Tě měl rád, ni−
kdy nezapomene.
Dne 14. dubna 2022
vzpomeneme 1. smut−
ného výročí, kdy nás
navždy opustil milova−
ný manžel, tatínek, dě−
deček a pradědeček,

pan Václav Plánička z Plánice.
S láskou vzpomíná manželka, dcera Hana
a synové Václav a Vlastimil s rodinami.
RR 22319
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Mìl rád všechny
kolem sebe, pro nì
žil a chtìl žít.
Dne 11. dubna 2022
uplyne 14. smutný rok
ode dne, kdy nás na−
vždy opustil mùj man−
žel, náš tatínek a
dìdeèek,

pan Miroslav Kadlec z Klatov.
Stále vzpomínají manželka Zlata, dcera Da−
na a syn Pavel s rodinami. Za tichou vzpo−
mínku všem dìkujeme.
RR 22291

Dne 23. dubna 2022
uplyne 1. smutný rok
od chvíle, kdy nás po
dlouhé nemoci opustil
manžel, tatínek a dě−
deček, pan

Pavel Saska.
S láskou vzpomínají
manželka Anna, dcery
Olga a Pavla s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
RR 22296

Čas rychle ubíhá, ale
bolest v našich srdcích
je stále stejně hluboká…
Dne 22. 3. 2022 uply−
nulo 22 let, kdy nás na−
vždy opustila naše mi−
lovaná maminka paní

Marie Šusová
z Klatov.
S láskou vzpomínají dcery Maruš, Vendula
a Jiřka s rodinami. Za tichou vzpomínku dě−
kujeme.
RR 22293

Že čas hojí rány, je jen
zdání, stále je v srdci
žal a smutné vzpomí−
nání.
Dne 28. 4. 2022 uply−
ne 5. smutný rok od
chvíle, kdy nás na−
vždy opustil pan

Luboš Nový
ze Sobětic.
S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka a dcery s rodinami.
RR 22294

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 18. dubna 2022
uplyne 1. smutný rok,
co nás navždy opustil pan

František Procházka ze Zavlekova.
S úctou a láskou vzpomíná manželka Hele−
na, syn Pavel a dcera Hana se svými rodi−
nami a ostatní příbuzní.
RR 22290

Kdo žije v srdci, nikdy
neumírá…
Dne 17. dubna 2022
uplyne 12 let, kdy nás
navždy opustil náš ta−
tínek, dědeček a pra−
dědeček pan

Karel Koloros
z Hubenova u Běšin.
Dne 28. června 2022
tomu bude 6 let, kdy
jsme se naposledy
rozloučili s naší ma−
minkou, babičkou a
prababičkou paní

Jaroslavou
Kolorosovou
z Hubenova u Běšin.
S láskou vzpomínají dcery Jaroslava a Libu−
še s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
RR 22337

Dne 11. dubna 2022 si připomínáme ne−
dožité 90. narozeniny pana

MUDr. Richarda Majera,
bývalého okresního stomatologa a primáře
stomatologie v Klatovech. Jeho manželka,
Hermína, mu zemřela před dvaceti roky,
dne 29. ledna 2022.
S vděčností na ně vzpomínají MUDr. Jana
Malá, dcera s rodinou, MUDr. Ilonka Sudo−
vá, sestra s rodinou a MUDr. Michal Majer,
synovec.
RR 22315

Čas plyne, vzpomínky
zůstávají.
Dne 14. dubna 2022
uplyne čtvrtý smutný
rok od chvíle, kdy nás
ve věku nedožitých 78
let opustila naše milo−
vaná manželka, ma−
minka a babička paní

Jarmila Rozsypalová z Klatov.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manžel
a synové s rodinami. Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
RR 22292
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VZPO M Í N Á
ME
ÁM
Rozloučit ses nestihl,
tolik jsi chtěl žít, nás
milovat a mnoho toho
ještě říct…
7. dubna 2022 uply−
ne první smutný rok,
co od nás navždy
odešel pan

Dne 11. dubna 2022
uplyne 1. smutný rok
ode dne, kdy náhle
zesnula paní

Z očí jsi odešla, ale
v našich srdcích žiješ
dál…
Dne 8. 4. 2022 uply−
ne 5 let ode dne, kdy
nás navždy opustila
naše milovaná man−
želka, maminka a ba−
bička, paní

Anna Mužíková
z Klatov.
S láskou a úctou
vzpomíná dcera Jin−
dřiška s rodinou, syn
Petr a sestra Milena s rodinou. Děkujeme
všem, kdo si vzpomenou s námi, za tichou
vzpomínku.
RR 22326

Jan Denk z Běšin.

Libuše Pilarčíková ze Švihova.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manžel Jan, dcery Libuše a Jana s manže−
lem Jardou, vnoučata Honzík a Janička a
bratr Jiří s rodinou.
RR 22269

S láskou vzpomíná manželka, dcera a syn
s rodinami a ostatní příbuzní.
RR 22336

Kdo žije ve vzpomín−
kách, neumírá.
Dne 19. 4. 2022 uply−
ne 10 let od chvíle, kdy
nás navždy opustil pan

Antonín Křesťan.
Stále vzpomíná man−
želka, sestra, synové
s rodinami a ostatní pří−
buzní. Vás, kteří jste ho znali, prosíme o ti−
chou vzpomínku.
RR 22299

VÝKUP starých peřin. Tel.:
606514445. PM 22016
SBĚRATEL KOUPÍ staré ob−
razy a jiné starožitnosti. So−
lidní
jednání.
Tel.:
608979838, E−mail: vladis−
lav.soucek@seznam.cz .
PM 22038
NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1975 VÝ−
KUP – (chromovaný, dý−
hovaný, selský),lustry,
lampy, vánoční ozdoby,
hračky, hodinky, vyzna−
menání, odznaky a jiné.
Možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322 pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 22040

KOUPÍM staré hrnečky, hrn−
ce−kameninu, váhy, porce−
lán, sklo, obrazy, hračky, ho−
diny, hodinky, trojúhel. ple−
chovky od olejů, moto díly−
Jawa, Moped, Pionýr, re−
klamní plech. cedule na zeď.
Tel.: 732431470 . PM 22053
KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – AKORDEON,
CHROMATIKU, HELIGONKU i
v nálezovém stavu a dále
MOPEDA na ryby. Tel.:
728209526 . PM 22015
KOUPÍM srovnávačku s pro−
tahem KDR nebo ROJEK.
Tel.: 774707147. PM 22061
Rozhled 4/2022

KOUPÍM tento typ křesel a
starožitný nábytek a náby−
tek do roku 1980. Stav ne−
rozhoduje. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: 776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 22071

Kdo Tě znal, ten zná na−
ši bolest, ten ví, co jsme
v Tobě ztratili. V našem
srdci žiješ věčně dále –
spi sladce, vždyť se
opět shledáme.
Dne 18. dubna 2022
uplyne devátý smutný
rok, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek,
tchán, děda, praděda pan

Jozef Macho z Klatov.
Stále s láskou vzpomínají manželka, děti
s rodinami, vnoučata, pravnoučata, švagr
a ostatní příbuzní.
RR 22266

PRONAJMU trubkové leše−
ní+podlážky cca 100m2 –
2.000
Kč/měsíc.
I
dlouhodobě. Vratná kauce
5.000 Kč. Klatovy. A záro−
veň koupím spojky−doutní−
ky, trubky. Tel.: 720686209.
RR 22270

NABÍZÍME parcelu v Želez−
né Rudě o výměře přes
6 000 m2 na krásném slun−
ném místě, kde se dá po−
stavit velký rodinný dům i s
příslušenstvím. Cena za m2
dohodou. Váš zájem zasílej−
te písemně do redakce Roz−
hled, Vídeňská 218, 339 01
Klatovy pod Zn.: Klatovač−
ka.
MLADÝ pár z Klatovska shá−
ní zemědělské pozemky
k pronájmu, popř. ke koupi.
Prosíme, nabídněte mladé−
mu páru, který chce udržet
dlouholeté rodinné hospo−
dářství. Možnost platby ná−
jemného dopředu. Tel.:
721868304. RR 22129
GARÁŽ v Klatovech – kou−
pím. Tel.: 777960250. RR
22331

Právní servis zajištěn. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE
ZDARMA
800737309. PM 22027

Kdo Tě znal, ten zná
naši bolest, ten ví, co
jsme v Tobě ztratili.
V našem srdci žiješ
věčně dále – spi slad−
ce, vždyť se opět
shledáme.
Dne 17. 4. 2022 to
budou 2 roky, co
zemřel můj syn

Dušan Kaiser z Klatov.
Za celou jeho rodinu za tichou vzpomínku
děkuje matka Květa Kováříková. RR 22262

PRODÁM zahradní trak−
tor VIKING, velmi pěk−
ný, hydropřevodovka,
cena 29.000 Kč. Tel
604589329. RR 22029

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž,
www.e−
taznezarizeni.cz,
tel.:
775104121. RR 22054

KOUPÍM jakoukoliv JAWA,
SIMSON, MZ, ČZ či PAV…
Tel.: 723971027. Děkuji za
nabídku. RR 22135

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, skútr ČZ, mo−
ped STADION i jiné
značky, kompletní i ne−
kompletní, torza, rámy,
motory, blatníky, staré
technické průkazy a ji−
nou technickou doku−
mentaci aj. Přijedu a
zaplatím na místě. Na−
bídněte, určitě se do−
mluvíme.
Telefon:
603237242, e−mail:
flemet@seznam.cz.
RR 22019

PRODÁM Citroen C3 picas−
so, r.v. 2009, béžová metalí−
za, klimatronik, el okna, ser−
vo, centrál, obsah 1.6 hdi,
80 kw, radio, nová stk a emi−
se, panorama střecha, par−
kovací senzory... cena :
119.000 Kč , Telefon:
723439518. RR 22279

nik, 153 tkm, servisní knížka,
velmi pěkný stav , cena:
147.000
Kč,
telefon:
723439518. RR 22280

PRODÁM Citroen C4, r.v.
2011, obsah 1.6 hdi 68 kw,
černá metalíza, nový model,
esp, abs, 2 x klíč, el okna,
imobiliser, 2 klíče, klimatro−

PRODÁM 4ks letní pneu
DUNLOP Sport Pure M5e
185/60/R15 s ráfky – nové
(nejeté), Klatovy, levně, tel.:
723724001. RR 22341

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme
vaši chalupu či chatu v okre−
se Klatovy a Domažlice.
Podmínkou pouze vlastní po−
zemek a zavedená elektřina.
Peníze vyplácíme do tří dnů.
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PRODÁM Citroen Berlingo,
r.v. 2009,modrá metalíza,
obsah 1.6 benzin, 66 kw,
starý dobrý motor, abs, kli−
ma, el. okna, servo, nové
rozvody, nová stk a emise,
cena : 125.000 Kč, Klatovy
telefon: 723439518. RR
22281

PRODÁM OPEL MERIVA
OPC line, 1,6 Benzín,
2008, 97 000 km, 120.000
Kč. Doložen poslední certi−
fikát STK z Německa. Ori−
ginál tónovaná skla, klima−
tizace, couvací čidla, vy−
hřívané sedačky, celoroční
pneu 80%, po výměně roz−
vodů. Tel.: 603535061.

PRODÁM Dacia Sandero, r.v.
2009, obsah 1.2 benzin, ma−
lá spotřeba, 1 majitel, abs,
el. okna, servisní knížka, kli−
ma, el. okna, servo, velmi
pěkný stav i vzhled, cena
včetně nové stk a emisí,
97.000
Kč,
telefon:
723439518, Klatovy. RR
22282

PRODÁM
DUMPER
s jednoválcovým diese−
lovým motorem. Plně
funkční, cena 40.000
Kč. Tel. 604589329. RR
22031

PRODÁM Citroen C3, r.v.
2007, obsah 1.4 hdi, 50 kw,
malá spotřeba, šedá metalí−
za, klima, el okna, servo,
abs, centrál, velmi pěkný
stav, nová stk a emise, cena:
79.000
Kč,
telefon:
723439518, KT. RR 22283
PRODÁM pneu 195/65/15
na Opel Zafira téměř nové,
celoroční, cena 5.000 Kč, na
discích, při rychlém jednání
sleva, tel.: 722780414. RR
22287

52

Rozhled 4/2022

Blahopřání
Chtěli bychom popřát ke kulatým narozeninám paní

doktorce Klímové z Klatov.
Zároveň poděkovat za obětavou péči.
RR 22308

Pacientky Zippererová, Reitmajerová, Kovaříková

43LETÝ, vyšší sportovní po−
stavy, prý pohledný, hledá
ženu do 48 let na trvalý vztah
a rodinný život. Pokud víš, co
chceš, tak se budu těšit na
Tvoji
odpověď.
Tel.:
607720266. RR 22306

MUŽ 56/183/95 rozvedený,
nekuřák, hledá obyčejnou
ženu na trvalý vztah. Plzeň−
sko. Tel.: 730698771 . PM
22060

HLEDÁM parťačku na dovo−
lenou do Chorvatska, ženu
štíhlejší postavy od 40 do 60
let, dovolená je již uhrazena,
v případě sympatií možno tr−
valejší vztah. Muž středního
věku, nejraději KT, Plzeňský
kraj – není podmínkou. Tel.:
725760931. RR 22318

ŽENA 71 let hledá muže při−
měřeného věku – návštěvy,
výlety, příp. spol. dovolená,
řidič vítán – auto mám, KT.
Tel.: 731346161. RR 22275

ŠTÍHLEJŠÍ nekuřák, 52/180,
hledá sympatickou a veselou
ženu do 50 let, štíhlejší po−
stavy, z KT, DO a okolí, která
má ráda výlety, přírodu, ob−
čas kulturu a jiné hezké věci.
Děkuji za odpověď na čísle
722120245. RR 22322
70LETÝ hledá ženu, která
může být i starší než jsem já.
Pouze z Plzně. Písemné od−
povědi prosím do redakce.
RR 22325

PRODÁM Fiat Punto, r.v.
2005, obsah 1.2 benzin, naj−
eto pouze 65tkm, servisní
knížka, bez koroze, 5 dveří,
klima, el okna, centrál, 2x
klíč, nová stk a emise, cena:
53.000 Kč, Klatovy. RR
22284
KOUPÍM DVOURYCH−
LOSTNÍ BABETU. Tel.
604589329. RR 22034
PRODÁM 4 pneumatiky na
Felicii, hliníkové disky,
165/70 R−13. Cena za 1ks −
500 Kč, rok v provozu. Mo−
bil: 604977991. RR 22330

PRODÁM použitou ná−
drž na vodu IBC kontej−
ner 1000 litrů. K odběru
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

JAWA, ČZ, STADION,
MANET a jiné… Kou−
pím staré českosloven−
ské motocykly všech
značek, v jakémkoliv
stavu i jednotlivé díly.
Přijedu ihned, platím
ihned v hotovosti. Sluš−
né a férové jednání.
Tel.: 607946866. E−ma−
il: klsp@seznam.cz.
RR 22142
PRODÁM káru za osobní au−
to, levně, tel.: 723849222.
RR 22335
KOUPÍM moped Stadion/Ja−
wetta/
Pionýr.
Tel.
771221112 . PM 22049
KOUPÍM náhradní díly : blat−
níky, nádrže, rámy, kola, mo−
tory, světla na DAW, Pionýr,
ČZ, Moped a jiná moto. Tel.:
737903420 . PM 22012

HLEDÁM partnerku, která by
se mnou ráda jela cca v září
2022 na dovolenou do Špa−
nělska. Dovolená bude ode
mě, 65letého muže, zaplace−
ná. I když jsem právě vstou−
pil do důchodového věku,
partnerku uvítám ve věku od
45 do 65 let. V případném
zájmu prosím o písemnou
Rozhled 4/2022

odpověď do redakce Rozhle−
du. RR 22289
MUŽ 61/174/80 hledá ženu
střední postavy pro trvalý
vztah. Tel. vše urychlí. Klato−
vy – Sušice, Domažlice a
okolí. Tel.: 728936319. RR
22286
NAJDI PARTNERA
v Bavorsku –
www.vdejsedobavorska.cz
tel.: 702891012.
SUCHE liebe u. ehrliche
Partnerin für ein Leben in
Regensburg. Akademiker,
70+, 180/80, NR/NT viel−
seitig interessiert, aktiv,
idealerweise sollte sie mo−
bil sein, etwas deutsch
sprechen, schlank, attrak−
tiv, unkompliziert, sportlich,
50–60 Jahre, ohne Altlas−
ten.
Kontakt
+49
1715091010, freund.re−
gensburg@web.de.
RR
22297

57LETÝ vdovec 175 nekuřák
hledá ženu nekuřačku pro
vážné seznámení. Moc rád
bych poznal hodnou ženu,
které schází pohlazení, polí−
bení, pěkné slovo. Pouze vo−
lat. DO, PM, KT. Tel.:
723870534. RR 22327
ŠTÍHLOU z Klatov a okolí zvu
na požitek sexuální kultury
budoucnosti.
Tel.:
724516519. RR 22328
36/185 NEKUŘÁK, bezdět−
ný, hledá dívku 16–19 let
k seznámení. Mám rád ces−
tování, přírodu a kulturu. Tel.:
604969788. PM 22005
50/183 ROZVEDENÝ neku−
řák s vyřešenou minulostí,
se zájmem o přírodu, turisti−
ku a drobné práce na zahra−
dě u RD, hledá příjemnou že−
nu podobných zájmů. Ve
dvou je život veselejší, nejlé−
pe okres PM, PJ. Tel.:
731163829 . PM 22058

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

UVÍTÁM taťku 42–48 let
s děckem ve vlastní péči.
Nejlépe 1.–2. tř. Setkání
v dětském koutku v Sušici u
Vítků. Prosím, odpovědi pí−
semně do redakce. Děkuji.
RR 22288
ŽENA středního věku hledá
muže, který je také sám. Tro−
chu
sportovec.
Tel.:
702078307. RR 22332

minulostí. Nejraději Plzeň a
okolí. Pouze vážný vztah.
Tel.: 777421890 . PM 22059

ŽENA 65 r., 174 v., plnoš. p.,
blond. vlasů, společ., něžná,
pohledná, pozná muže vyso−
ké p., poh., intel., něžného,
s autem, od 60 r., který může
vzít milenku s autem na výle−
ty, procházky a do společ−
nosti. Mám ráda sex, milová−
ní a něžnost. Milenecký a ro−
mantický vztah zatím. Jen
v blízkosti Sušicka a KT. Úro−
veň. tel.: 604442915. RR
22300

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme –
zaměříme – naceníme – za−
jistíme materiál – postaví−
me. Poté si můžete v klidu
užívat bezpečí vašeho do−
mova. Volejte: 733710319,
pište: bezdek@plotana.cz,
navštivte: www.plotana.cz.

ŽENA důchodového věku by
se ráda seznámila s pánem,
který je také sám a rád by to
změnil. Uvítám muže s au−
tem. Tel.: 606635176. RR
22333
ČERNOVLÁSKA 60 let by
chtěla ještě poznat lásku.
Domažlicko, Klatovsko. Tel.:
733462867. RR 22324
VDOVA hledá muže do 77 let
na občasné výlety do příro−
dy, do divadla, na různé spo−
lečenské akce. Plzeň a okolí.
Tel.: 733706493 . PM 22050
ŽENA 62/160 plnoštíhlá
blondýna hledá muže 55–
62/180, finančně zajištěné−
ho, nejlépe podnikatele, cito−
vě založeného s vyřešenou

63LETÝ muž – abstinent a
nekuřák, se zájmem o pěší
organizovanou turistiku a
cestování vlakem hledá osa−
mělou ženu, která bude
ochotna se se mnou odstě−
hovat do Plzně. Tel.: +420
705404111. RR 22301
50/175 hledá sympatickou
ženu nekuřačku všestran−
ných
zájmů.
Tel.:
721310270. RR 22303
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PROVÁDÍM zednické práce
– omítky, malířské práce,
rekonstrukce bytového jád−
ra, obklady, dlažby, bourací
práce a další práce dle do−
mluvy. Plzeňsko, Klatovsko,
Domažlicko, Sušicko a oko−
lí. Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 21190
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 22073

do 24 hodin. Neslibujeme −
garantujeme. INSTINKT RE−
ALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800737309. PM
22035
KOUPÍM tento typ židlí, ten−
to typ komod, starožitný
nábytek a nábytek do roku
1980. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či pro−
zvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 22072

nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solidním
přístupu našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme u
vás a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800737309 . PM 22034
PROVÁDÍM zednické
práce – omítky, malíř−
ské práce, rekonstruk−
ce bytového jádra, ob−
klady, dlažby, bourací
práce a další práce dle
domluvy. Plzeňsko, Kla−
tovsko, Domažlicko,
Sušicko a okolí. Rozum−
né
ceny.
Tel.:
721757399. RR 22056
ELEKTRIKÁŘ – pro oblast
Sušice, Horažďovice, Stra−
konice a okolí, bližší info po
tel.: 774079111.

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trávy
a údržbu i realizaci zahrad.
Tel.: 606943086. RR 22089

PŘEVEDU záznamy z video−
kazet na flešku nebo DVD,
levně. Tel. 777554484.
PM22054

PRODÁM štěňata výmarské−
ho ohaře s průkazem půvo−
du, odběr květen, tel.:
721124597. RR 22172

KLÁŠTERKA – kolaudační
revize komínů,
tel.: 604871028.
RR 22236
STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou

ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí
rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
22053
KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost
prověříme
technicky i právně a navíc
vyjednáme
maximální
SLEVU ! Nezaplatíte ani
korunu navíc! Více na
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TRÁPÍ vás hrozící exekuce
nemovitosti ? Bojíte se, že
přijdete o majetek? Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdarma
zanalyzuje vaši situaci a naj−
de optimální řešení. Důležité
je nebát se a začít jednat! IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800737309
. PM 22033

KOUPÍM pejska Jorkšíra,
světlý, malá rasa. Prodám
kávovar Sencor, nový. Tel.:
728646200. RR 22304

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

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná re−
alitní kancelář v Plzeňském
kraji vám vyplatíme až 80%
kupní ceny vaší nemovitosti
předem. Peníze máte na účtu

www.zkontrolujto.cz nebo
volejte na 800373309 . PM
22036

Tel. 731 002 305
Jsem příjemná, sexy, dlou−
hovlasá blondýnka na své
originál fotečce. Potřebuješ
se odreagovat? Pohladím
a potěším tvé tělíčko i dušič−
ku. Zavolej a přijeď do mého
diskrétního soukromí. Čistota
a luxus. Volej 8 – 18 hod.
/SMS ne/. Umím … Uvítáme
spolu jaro? Tel.: 731002305
Už se těším. PM 22001
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