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S hokejisty na place
byla legrace

Prezidentská
návštěva
Prezident Miloš Zeman zavítal na třídenní návštěvu
Jihočeského kraje. Vyjma jediné noci zde i přenocoval.
Sešel se s politiky, podnikateli i občany.
s čistým svědomím mohu podívat
do očí. Velmi si jej vážím,“ řekl
Rozhledu Miloš Zeman.
Kromě jiného zavítal Zeman i do
Jaderné elektrárny Temelín. Řekl, že
by byl pro nové výběrové řízení
na dostavbu dalších dvou blo−
ků, a to kvůli firmě Areva, která
by se podle jeho názoru měla
vrátit do hry. Miloš Zeman je
známým zastáncem Temelína
i jeho dostavby.
Hlava státu zavítala i do
Sezimova Ústí na Táborsku,
kde položila věnec na hrob
někdejšího prezidenta Edvar−
da Beneše a jeho ženy Hany.
V Benešově vile pak spolu se
Prezident Miloš Zeman a hejtman Jiří Zimola
zástupci města, kraje a podni−
ZVVZ Milevko, soukromou firmu kateli poobědvali.
Zavítal také do Jindřichova Hrad−
v Jistebnici až po další místa v kraji.
Kromě jiného navštívil i česko− ce a lázeňské Třeboně, kde diskuto−
budějovickou nemocnici, kde se val s vedením kraje i lázní o lázeň−
sešel s vedením, včetně ředitelů ské léčbě, která dostala díky před−
okresních nemocnic, a zavítal i na minulé vládě pořádně na frak.
Zeman uznal, že je třeba se sta−
Neonatologické oddělení.
„Jižní Čechy jsou po mé milova− vem českého lázeňství něco dělat
né Vysočině krajem, který mám a uznal nutnost kvalitní péče o pa−
nejraději. Váš pan hejtman Zimola cienty, kteří skutečně lázeňskou
(hof)
je opravdu člověk, kterému se péči potřebují.
Prezident absolvoval besedy se
studenty a občany v Českých Bu−
dějovicích, Písku i Jindřichově
Hradci. Navštívil několik firem, od
Madety, přes Budějovický Budvar,

Podávání vysokodávkovaného
vitaminu C
Podkožní aplikace MD injekcí

Nelítostný boj
s chudobou
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Pohádková babička
Vozíčkářská mapa
Netradiční mapu, zaměřenou na to,
kam se dá vstoupit bez překonávání
schodů a jiných bariér, získaly
České Budějovice. Radnice ji před−
stavila po několikaměsíční práci do−
brovolníků, z nichž desítka jsou buď
vozíčkáři, nebo jinak handicapovaní
lidé. Objevil se tak pomocník, který
předem upozorní na to, která zdra−
votnická zařízení, úřady nebo insti−
tuce lze navštívit bez problémů
a kde je třeba mít s sebou doprovod.

Otrávení orla
Policie vyšetřuje úhyn orla moř−
ského. Našli ho v Hošticích u Voly−
ně a rozbor potvrdil, že ho někdo
otrávil prudkým nervovým jedem
karbofuranem. Šlo o mladého ptá−
ka, kterému byly čtyři roky. Orel
mořský je kriticky ohrožený druh,
v přírodě se dožívá víc než 30 let,
v zajetí ještě o 10 let více.

Libuši Havelkovou znají diváci ja−
ko Hamrovou ze seriálu „Nejmladší
z rodu Hamrů“, vlídnou učitelku
z dalšího seriálu My všichni školou
povinní spisovatelky Markéty Zin−
nerové i z dalšího jejího příběhu
Tajemství proutěného košíku, ale
i z řady pohádek. Málokdo však
tuší, že tato herečka je rodilá
Jihočeška, k čemuž se vždy hrdě
hlásí. Je ale také kouzelnou babič−
kou z pořadu Kouzelná školka, kde
řadu let účinkovala. Dnes je v penzi
a užívá si zaslouženého důchodu
a vnoučat, která má díky svému
synovi, herci a zpěvákovi Ondřeji
Havelkovi, a dceři Daniele.
Libuše Havelková byla dlouhole−
tou členkou činohry Národního di−
vadla v Praze. Narodila se jako
Libuše Drboutová v Českých Budě−
jovicích, kde také vyrůstala. Měla
dva o hodně starší bratry. S rodiči
bydleli v Jírovcově ulici, kde měli
obchod. Později studovala na dra−
matickém oddělení konzervatoře
v Praze. Pokračovala ve studiu na
DAMU, patřila k zakladatelům škol−
ního Divadla DISK, s jehož soubo−
rem pak hrála i v divadle Alhambra.
Od roku1948 hrála ve Státním di−
vadle v Ostravě, v letech 1951 až
1959 pak v pražském Divadle
E. F. Buriana. Od roku 1960 do roku
1991 byla členkou činohry Národ−
ního divadla v Praze. Jejím manže−
lem byl hudební skladatel Svatopluk
Havelka. Jejich syn Ondřej Havelka
je známý herec, zpěvák, moderátor
a režisér. Jižní Čechy miluje, a když
může, ráda se sem vrací.
„Jižní Čechy a Budějovice jsou
pro mě opravdu domovem. Ráda na
to období vzpomínám. Měla jsem

Libuše Havelková
hezké dětství a snažila jsem
se, aby i můj Ondra měl
pěkné dětství. V jižních
Čechách jsem natočila také
několik filmů a televizí, hrá−
vala jsem divadlo, jezdila
sem na besedy. Cítím se být
Jihočeškou, i když žiju de−
sítky let v Praze,“ svěřila se
Rozhledu Libuše Havelková.

Její zatím poslední větší filmová
role byla bytná ve snímku Maharal,
kde kromě ní excelovali třeba
Bořivoj Navrátil či mladý a talento−
vaný herec Tomáš Materna.
Hrála v desítkách filmů, insce−
nací. A asi nejznámější jsou role
v dílech jako: V zámku a podzámčí,
Král Šumavy, Ostře sledované vla−

ky, Byli jednou dva písaři, Ne−
mocnice na kraji města a mnoho
dalších. Za sebou má i bezpočet
divadelních rolí.
„Původně jsem víc toužila po
zpěvu a také jsem zpívala, kde
jsem mohla, v různých sborech, na
vystoupeních i v rozhlasovém sbo−
ru Jana Kühna. Po čase mě to ale
přešlo, protože jsem objevila ver−
šované hry od Shakespeara, od
Moliéra a jiné podobné. Zpěv bych
stejně mohla těžko studovat, doma
jsme neměli ani klavír, a aby mě
maminka dala někam učit, to bylo
naprosto vyloučené. Nebylo peněz.
A tak mě napadla ta konzervatoř,
byla to státní škola, neplatila se,
a i maminka pro ni měla celkem
pochopení,“ vzpomíná často
Libuše Havelková.
(pru)

Most mezi vědou a průmyslem
Pomoci firmám, výzkumníkům, vynálezcům, ale i studentům si klade za cíl projekt Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích − Bridge4Innovation (B4I). Jde o soubor nástrojů na podporu
spolupráce mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou – zprostředkovává pro−
pojení univerzity a vědeckovýzkumných institucí z Jihočeského kraje s podnikateli, s důrazem
na komerční využití výsledků výzkumu a vývoje.
Jeho cílem bylo vytvořit multifunkční platformu pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje
a inovací. Proto byla vybudována kontaktní kancelář a interaktivní internetový portál. Zároveň by−
ly nastaveny a realizovány vzdělávací programy a grantový systém pro studijní pobyty a odbor−
né stáže. Součástí B4I byly také interaktivní workshopy podpořené neformálním networkingem,
kdy byla navázána mnohá budoucí partnerství a získána řada kontaktů. A právě kontakty a ná−
sledná realizace nových výzkumných a podnikatelských záměrů je oním mostem pro inovace.
Projekt byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
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Válečná hrdinka tiše odešla
Válečná hrdinka Josefa Napravilová,
která zachránila desítky dětí po druhé
světové válce, zemřela. Odešla necelý
měsíc po své stovce a pár hodin poté,
co se setkala s prezidentem Milošem
Zemanem. Odešla tiše, bezbolestně
v G−centru v jihočeském Táboře.
Je až neuvěřitelné, že kdysi Václa−
vem Klausem oceněná Josefa Napra−
vilová zesnula jen pár hodin po prezi−
dentské návštěvě.
„Paní Napravilová zemřela v noci,
krátce předtím ji také propustili z ne−
mocnice. Byla to úžasná žena,“ vzpo−
mínala zástupkyně senior domu
v Táboře.
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Josefa Napravilová po válce zachra−
ňovala děti, které byly při protektorátu
odvlečeny do Říše na převýchovu.
Podařilo se jí zpět domů vrátit na čtyři
desítky dětí. Ty jí vděčí za mnohé.
Především za to, že se mnohé vrátily
tam, odkud byly násilím odebrány.
„Byl to asi nějaký můj životní úděl,
úkol. Sice na tu dobu nerada vzpomí−
nám, za to ráda myslím na to, že se mi
něco takového povedlo. Protože ne
vždycky a ne každý měl to štěstí, aby
se po válce vrátil,“ říkala Josefa
Napravilová, která, podle mnohých,
nebyla nikdy dostatečně oceněna za
to, co dělala…
(pru)
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Do Českých Budějovic zavítala studentka z Japonska
Nové pagery
pro záchranku
Jihočeská zdravotnická záchran−
ná služba bude lépe a rychleji
dostupná. Díky prostředkům
z Jaderné elektrárny Temelín zís−
kají lékaři a další zdravotnický
personál nové pagery, které za−
sahujícím posádkám v terénu
poskytnou okamžité a zásadní
informace z dispečinku záchran−
né služby. Zkvalitnění a zrychlení
komunikace by se mělo projevit
v dalším zvýšení spolehlivosti
práce záchranářů včetně zkráce−
ní dojezdových časů k jednotli−
vým případům.
„Vědomí, že v kritických situ−
acích se můžeme spolehnout na
profesionální a rychlou pomoc,
je důležité pro každého z nás.
Proto se Jihočeský kraj snaží
maximálně podporovat rozvoj
všech složek Integrovaného zá−
chranného systému, tedy vedle
zdravotníků také policii a hasiče,
ať už profesionální tak i dobro−
volné,“ konstatoval hejtman
Jihočeského kraje Jiří Zimola.
Projekt zavedení pagerů
v hodnotě přibližně 2,5 milionu
korun by měl být dokončen
a uveden do plného provozu
v polovině letošního roku. Ná−
lady na jeho zřízení budou plně
hrazeny z prostředků energetic−
ké společnosti ČEZ na základě
rámcové smlouvy mezi ČEZ
a Jihočeským krajem.
„Jde o moderní systém, který
vedle dalších druhů spojení za−
jistí rychlou a zcela spolehlivou
komunikaci mezi operačním
střediskem a posádkami našich
vozů. Předávání informací přes
mobilní síť je často zdlouhavé
a mnohdy nespolehlivé, ne všu−
de je kvalitní signál, síť může
být také z různých důvodů pře−
tížena a podobně,“ uvedl ředitel
Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje (ZZS JčK)
Marek Slabý.
Využitelnost jihočeské zá−
chranky dlouhodobě roste. Ještě
před deseti lety ošetřili záchra−
náři na jihu Čech zhruba 30 tisíc
pacientů, loni se jejich počet při−
blížil 70 tisícům. Záchranná služ−
ba působí na území o rozloze ví−
ce než 10 tisíc kilometrů čtve−
rečních. Od roku 2005 je jejím
zřizovatelem Jihočeský kraj.
(pru)
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Výměnné a studijní pobyty
jsou dnes na středních ško−
lách naprosto běžnou praxí.
Ne vždy však na české
střední škole vídáme stu−
denty z pro nás exotické
Asie. Studenti EDUCAnetu
České Budějovice mají to
štěstí, že s nimi do školy
bude ještě dva měsíce cho−
dit drobná usměvavá dívka
jménem Natsumi, jejíž do−
mov je v Japonsku.
První týden tu byla i se svým učite−
lem angličtiny, původem z USA, který jí
pomáhal se dorozumět a vyznat ve zcela
cizí zemi se značně odlišnou kulturou.
Během velmi krátké doby toho
Natsumi i se svým doprovodem stihla
opravdu hodně. Oba se záhy seznámili
s lektory a studenty jazykové školou
AKAI KIKU, která studentskou výměnu
zprostředkovala. Natsumi se zúčastni−
la Dnů japonské kultury, kde pod ve−
dením lektorek probíhaly workshopy
suši i origami. Na této akci si zájemci
z řad veřejnosti mohli vyzkoušet při−
pravit tradiční japonský čaj nebo si
obléknout jukatu či kimono. Laici
i znalci japonské kultury si jistě vy−
chutnali přednášky o současné japon−
ské společnosti, vázání do šátků, ja−
ponských kamenech nebo třeba ces−
tování po Japonsku.
Studenti EDUCAnetu pak oba cizin−
ce provedli po Hluboké nad Vltavou
i Českém Krumlově, nejnavštěvova−
nějších místech Jihočeského kraje.
Učitel z Japonska pak ve škole vedl
některé hodiny zeměpisu v angličtině.
Teď už zde ale bude Natsumi jen se

svými vrstevníky – českými
studenty. Ubytována je u jed−
noho ze studentů třetího roční−
ku, který bude mít šanci stu−
dovat na japonské střední ško−
le Haguro High School.
Dnes už má za sebou další
„Japonský den“ – škola
EDUCAnet pořádala svůj po−
slední oficiální den otevřených
dveří ve školním roce 2013/14
a při této příležitosti uspořáda−
la pro své studenty i návštěvy
ze základních škol zábavný program
ve stylu současného Japonska. Stu−
denti sami si vyzkoušeli dělat suši
a pak už svou pozornost obrátili k her−
ní konzoli Nintendo Wii, u které se za−
bavili na velmi dlouhou dobu.
Natsumi mluví obstojně anglicky,
takže nemá problém se domluvit jak
s učiteli, tak se spolužáky. Povaha
českých studentů nebývá tak otevře−
ná, jak by asi dívka čekala. Podle
vlastních slov měla v prvních chvílích
pocit, že jsou čeští studenti příliš styd−
liví. Atmosféra malé školy, kde se
všichni studenti napříč ročníky znají,
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byla ale příčinou toho, že
zde Natsumi velmi rychle
zdomácněla. Během krátké
doby si našla kamarádky,
osvojila si české pozdravy
a několik dalších slov.
Navštěvuje předměty se
studenty prvního ročníku,
kde byste ji i tak málem
přehlédli kvůli její drobné
postavě. Chodí s českými
studenty také na obě−
dy do školní jídelny,
kde už nikoho nepře−
kvapí, že si jídlo nej−
dřív „zdokumentuje”.
Japonsko je země
proslulá vyspělými mo−
derními technologiemi.
Proto byli učitelé po−
měrně překvapeni, že
tamní studenti s těmito
technologiemi ve škole
běžně nepracují. Na
škole EDUCAnet stu−
denti používají pro vý−
uku notebooky, tablety,
e−learningový portál a další internetové
zdroje, takže i japonská studentka se
může naučit něco nového.
„Jako soukromá škola se pro naše
studenty stále snažíme zprostředkovat
neobvyklé zážitky. Kromě moderní
a aktivní výuky chceme ozvláštnit ško−
lu i studijními pobyty. Po spolupráci
s evropskými středními školami je na−
vázání kontaktu s japonskou školou
jedním z kroků k tomu, aby studenty
škola bavila a dostávali zde nové pod−
něty a příležitosti, protože to je náš
hlavní cíl,” vysvětlila ředitelka školy
Jaroslava Dědková.
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Tisková informace zdravotní pojišťovny AOK Bayern
Práce bez hranic: Nová informační brožura AOK přináší praktické tipy
Tisíce zaměstnanců dojíždějí denně
z Česka do Německa za prací. Mnozí
z nich si jako zdravotní pojišťovnu
pro sebe a své blízké volí zdravotní
pojišťovnu AOK Bayern. Podle aktu−
álních informací je v současné době
u zdravotní pojišťovny AOK pojiště−
no již přes 13.000 občanů z Česka,
což je zhruba o 18 procent více než
v předchozím roce. Stejné však i na−
dále zůstávají otázky našich klientů
související se zdravotní péčí: Ve kte−
ré z obou zemí vzniká nárok na zdra−
votní ošetření? Může pracovník, kte−
rý dojíždí za prací přes státní hranici
a bydlí v Česku i nadále zůstat v péči
svého praktického lékaře? Čím se ří−
dí zdravotní péče o rodinné příslušní−
ky? Na tyto otázky nyní přináší po−
drobné odpovědi informační brožura
zdravotní pojišťovny AOK Bayern.
Tato příručka je určena občanům
České republiky dojíždějícím za prací
do Německa a je napsána v češtině
i němčině.

provede džunglí směrnic a nařízení
v oblasti sociálního a zdravotního
pojištění. Brožurku lze v současné
době bezplatně získat na všech
pobočkách zdravotní pojišťovny
AOK v bavorsko–českém příhraničí
a dále na poradenských místech
Raiffeisenbank im Stiftland v Chebu,
Mariánských Lázních, Plané a v Plz−
ni. „Spolupráce mezi zdravotní po−
jišťovnou AOK Bayern a Raiffeisen−
bank im Stiftsland dokonce umož−
ňuje, aby čeští klienti dostávali
odpovědi na jejich otázky ohledně
sociálního a zdravotního pojištění
ve své mateřštině,“ uvádí dále
Markus Edinger. Jednotlivá poradní
místa navíc přijímají žádosti a for−
muláře svých klientů, které jsou
pak zaslány přímo zdravotní po−
jišťovně AOK Bayern a jsou dále jed−
nou týdně zasílány na ředitelství
zdravotní pojišťovny AOK v Tir−
schenreuthu.
AOK Bayern je největší regionální
zdravotní pojišťovnou v Německu.
Se svými 4,3 mil. pojištěnci a při−
bližně 200.000 firemními zákazníky
patří zdravotní pojišťovně AOK
Bayern první místo na pojistném
trhu v Bavorsku. O klienty zdravotní
pojišťovny pečuje na 250 po−
bočkách téměř 10.000 pracovnic
a pracovníků, kteří svým klientům
poskytují informace z oblasti zá−
konného zdravotního pojištění a po−
jištění péče. Roční obrat činí
14,6 miliardy eura.

Orientace v oblasti
sociálního pojištění
„Brožura obsahuje cenné a užitečné
pokyny a tipy pro české občany pra−
cující za hranicí a pro jejich rodinné
příslušníky,“ říká Markus Edinger,
ředitel pobočky zdravotní pojišťovny
AOK Bayerwald v bavorském Rege−
nu. Poskytuje informace o nejdů−
ležitějších mezistátních směrnicích
v oblasti zdravotního pojištění
a s jistotou tak čtenáře a uživatele

Presseinformation der AOK Bayern
Grenzenlos arbeiten: Neue AOK−Broschüre gibt Tipps
Tausende Berufstätige pendeln täg−
lich aus Tschechien nach Bayern, um
dort zu arbeiten. Viele davon wählen
für sich und ihre Familienangehörige
die AOK Bayern als ihre Kranken−
kasse. So sind nach einer aktuellen
Auswertung der AOK bereits über
13.000 Bürgerinnen und Bürger aus
Tschechien bei der AOK Bayern ver−
sichert, rund 18 Prozent mehr als im
Jahr davor. Fragen zur Gesundheits−
versorgung bleiben da nicht aus: In
welchem der beiden Länder besteht
ein Krankenversicherungsschutz?
Kann ein in Tschechien wohnender
Grenzgänger auch seinen ange−
stammten Hausarzt in Tschechien
wei−ter besuchen? Und wie ist die
Rozhled - Jižní Čechy 3/2014

Versorgung der Familienangehörigen
geregelt? Auf diese Fragen bietet
jetzt eine Broschüre der AOK Bayern
für Grenzgänger in deutscher und
tschechischer Sprache umfassende
Antworten.

Wegweiser im
Sozialversicherungsrecht
„Die Broschüre enthält wertvolle und
nützliche Hinweise und Tipps für
tschechische Grenzgänger und ihre
Familienangehörigen“, so Markus
Edinger, Direktor der AOK−Direktion
Bayerwald in Regen. Sie vermittelt
Wissen über wichtige zwischen−
staatliche Regelungen im Bereich der

Krankenversicherung und führt
so sicher durch den Dschungel
des Sozialversicherungsrechts. Die
Broschüre ist ab sofort bei allen
Geschäftsstellen der AOK im baye−
rischtschechischen Grenzbereich so−
wie bei den Beratungsstellen der
Raiffeisenbank im Stiftland in Cheb,
Marienbad, Plana und Pilsen kosten−
los erhältlich. „Die Kooperation zwi−
schen der AOK Bayern und der
Raiffeisenbank im Stiftsland ermög−
licht es sogar, dass tschechische
Kunden in ihrer Muttersprache zu
Fragen der Sozialversicherung be−
raten werden können“, so Edinger.
Darüberhinaus nehmen die Bera−
tungsstellen auch Anträge und
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Formulare ihrer Kunden entgegen, die
an die AOK Bayern gerichtet sind.
Diese werden einmal pro Woche an
die zuständige AOK−Direktion in
Tirschenreuth übermittelt.
Die AOK Bayern ist die größte regio−
nale Krankenkasse Deutschlands.
Als Marktführer in Bayern betreut sie−
über 4,3 Millionen Versicherte
und zirka 200.000 Firmenkunden.
Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beraten in 250 Ge−
schäftsstellen ihre Kunden in allen
Fragen rund um die gesetzliche
Kranken− und Pflegeversicherung.
Das Haushaltsvolumen beträgt 14,6
Milliarden Euro im Jahr.
5

Prevence kriminality
především
Strakonice se chtějí více zaměřit na
drobnější kriminalitu, ale především
na její prevenci. Program prevence
kriminality na letošní rok schválili
městští radní. Předpokládá hlavní
preventivně zaměřené projekty.
Město na ně bude žádost o finanční
prostředky z grantu Ministerstva
vnitra ČR.
„První z projektů bude speciální
„výslechová“ místnost. Ta by měla
být v objektu policie, bude sloužit
pro ochranu a podporu především
dětských obětí a svědků závažné
trestné činnosti,“ uvedl starosta
města Pavel Vondrys.
Dalším projektem by mělo být
vytvoření dvou pracovních míst pro
asistenty prevence kriminality. Ti
budou mimo jiné přispívat k ochra−
ně a bezpečnosti osob a majetku
a také komunikovat s romskou ko−
munitou a informovat svého men−
tora o dění v této lokalitě.
„Tito asistenti pracují od loňské−
ho roku také v nedalekém Vim−
perku, kde jsme se byli informovat
na velmi dobré zkušenosti, které
vimperská radnice s nimi má,“ vy−
světlil Pavel Vondrys. Kromě toho
Program prevence kriminality
v tomto roce ještě zahrne rozšíření
cílové skupiny strakonického nízko−
prahového centra CROSS. Tento
projekt řeší rozšíření cílové skupiny
nízkoprahového zařízení CROSS,
a to o děti ve věku 6 až 14 let.
„Cílem tohoto projektu je dovy−
bavení služby NZDM CROSS
Strakonice jak standardním, tak
speciálním vybavením pro uvede−
nou cílovou skupinu dětí,“ doplnil
starosta Pavel Vondrys. Celkové
náklady na všechny části progra−
mu jsou okolo jednoho milionu ko−
run. Většinu by měla pokrýt právě
dotace od státu.
(pru)
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Pozorování jelenů v novém srubu
Správa Národního parku Šumava
spouští pozorování jelení zvěře v no−
vém pozorovacím srubu v přezimo−
vací obůrce Zahrádky v Borových
Ladách. Turisté budou moci jezdit
k pozorovacímu místu v povoze či
saních tažených koňmi. Je to lahůd−
ka pro všechny milovníky šumavské
divočiny a tentokrát v rodinném bale−
ní. Otevírá se pozorovací místo v pře−
zimovací obůrce Zahrádky v Bo−
rových Ladách, kde budou turisté
sledovat jelení zvěř, která zde tráví
zimu. Prohlídky spojené s krmením
jelenů se tu konají každou středu.
Místo srazu upřesní pracovník Sprá−
vy šumavského parku při telefonické
objednávce. K přezimovací obůrce
ale všichni přijedou na voze či saních
tažených koňmi.

„Pozorování jelení zvěře je tradiční
atrakce pro návštěvníky Národního
parku Šumava. Vyjížďky na koních
jsou letošní novinkou, která se setká−
vá s mimořádným zájmem turistů.
Představujeme veřejnosti využití
koní jakožto tradičního zdroje obživy,
přitom šetrného k přírodě. Naše
koně přibližují dřevo, někdy vozí tu−
risty. Nyní logisticky spojujeme dva
úspěšné projekty a těšíme se na
reakce návštěvníků,“ vysvětlil Jiří

Místa díky investicím
Hodnota investic, které loni v Jiho−
českém kraji zprostředkovala vládní
agentura CzechInvest, meziročně
vzrostla o 3,4 miliardy na 4,2 miliardy
korun. Investoři na jihu Čech tak díky
tomu vytvoří 269 pracovních míst.
„S výší 1,9 miliardy korun se mezi
deset nejvýznamnějších investorů
v zemi zařadil výrobce multifunkčních
obráběcích strojů Kovosvit MAS ze
Sezimova Ústí,“ řekla mluvčí agentury
Adéla Tomíčková.

Agentura loni zprostředkovala do
Jihočeského kraje sedm investičních
projektů. Mnozí z těchto investorů však
využili svého práva nespecifikovat výši
investice či počet pracovních míst, kte−
ré díky těmto investicím vznikly. Údaje
vedle Kovosvitu zveřejnil ještě Viscofan
CZ, Amtek Precision Engineering CZ
a Schwan Cosmetics CR.
Kovosvit MAS bude mimo jiné
s ruskou finanční skupinou MTE inves−
tovat do společného podniku v rus−
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Mánek, ředitel Správy NP a CHKO
Šumava.
Zájemci se mohou objednat tele−
fonicky. Vstupenka na pozorování
zvěře stojí 20 korun, doprava k přezi−
movací obůrce koňským povozem
30 korun. Děti do 10 let mohou jít na
prohlídku zdarma. Na jeden termín
se vejde až 25 lidí.
Přezimovací obůrka už je otevře−
na i na Jeleních Vrších. U Beranky
mohou zájemci vidět jelena s nejsil−
nějším parožím na západní straně
Šumavy, kterému lesníci přezdívají
Král lesa.
„Pro letošek má jelen o dvě vý−
sady více. Je z něj nepravidelný
čtyřiadvacaterák,“ dodal Jiří Kec,
který má prohlídky v Berankách na
starosti.
(pru)

kém Azově do roku 2016 zhruba 1,5
miliardy korun. Společný česko−ruský
podnik MTE Kovosvit MAS byl založen
předloni, loni v Azově oficiálně začala
společná produkce obráběcích strojů
značky MAS.
Vedle Kovosvitu investuje na jihu
Čech také do dalších firem. V následu−
jících třech letech chce za získanou do−
taci 438 milionů korun zvýšit výrobní
kapacity. Peníze postupně půjdou do
přípravy nových výrobních a skladova−
cích kapacit a do nákupu nových stro−
jů, nových extruzních, balicích a po−
tiskových technologií.
(pru)
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Rádi bychom se zeptali, jak se
budou valorizovat důchody?
Snad se bude přidávat všem stej−
ně a ne podle procent! Vždyť po−
traviny a jiné zboží je zdraženo
jednotně, tedy by se mělo přidávat
všem také stejně! Kdo má malý
důchod, by měl správně dostat ta−
ké tolik jako ten, kdo má důchod
vyšší. Stejně jako je to u zboží.
Děkujeme,
důchodci ze Strakonic
Poplatky v nemocnici
Jsem důchodkyně a přimlouvám
se za to, aby se poplatky v ne−
mocnici vybíraly. Alespoň těch
60 Kč. Byla jsem hospitalizována
po operaci a setkala jsem se tam
s lidmi, kterým se nechtělo domů
a stále si vymýšleli, že je něco bolí
a říkali, že kde jinde se najíte za
60 Kč? Tady je snídaně, oběd i ve−
čeře. A ještě ušetříte za plyn, elek−
třinu a topení. Já domů nepůjdu,
dokud mě nevyženou. Tak proč
tedy neplatit alespoň těch 60 Kč?
Zrušte důchodcům a lidem těch
30 Kč u obvodního lékaře, je to
úplně zbytečné. Je to nepřehledné
a nikdo neví, kam ty peníze putují.
Žádná kontrola to nikdy nedohledá.
Vaše čtenářka Věra ze Strakonic
Pozn. red.
Obě otázky bude nejlépe probrat
s poslancem za váš kraj.

S hokejisty na place byla legrace
To, že ve filmu Babovřesky 2 hra−
jí sami sebe slavní hokejisté, není
už žádné tajemství. Jejich herecké
výkony mohou diváci posoudit již
nyní, když Babovřesky 2 vtrhly do
českých a slovenských kin.

podobně. Trochu nás hned na začátku
zaskočil Jakub Voráček, který hrál již
v „jedničce“ spolu s Ondrou Pavel−
cem a Kubou Kovářem, a to v posled−
ní scéně filmu, která má s „dvojkou“
návaznost,“ říká člen štábu.

Peníze pro letiště
Letiště v Českých Budějovicích bu−
de i nadále fungovat a rozvíjet se.
Město, které v něm má poloviční
podíl, přehodnotilo své prosincové
rozhodnutí zrušit dotaci na provoz
letiště a projekt bude nadále pod−
porovat. O přesné částce ale zastu−
pitelé teprve rozhodnou. Jihočeský
kraj se snaží letiště rozšířit, zatím
nemá potřebné prostředky. Dotaci
z EU zatím nedostal.

Animované
království
Jindřichův Hradec promění starou
radnici na galerii a centrum animo−
vaného filmu Opravy domu z 15.
století budou stát 36 milionů korun.
Město na ně získalo jedenáctimilio−
novou dotaci. Kromě galerie zde
bude zázemí pro archiv, ale i místo,
kde se budou moci děti seznámit
s animovaným filmem.
Rozhled - Jižní Čechy 3/2014

protože ho mezitím stačil prodat, byl
ostříhaný úplně nakrátko a ztratil če−
pici, ve které byl natočen. Nakonec se
ale vše vyřešilo a divák v kině nic ne−
pozná. Zároveň jsme byli všichni mile
překvapeni, jak profesionálně se k na−
táčení postavili. Když se řeklo − ´Jde
se na plac´, okamžitě se zvedli a šli.
Hlídali si i sami návaznosti – jestli
v záběru měli hodinky tak nebo tak.
A mimo natáčení byli výborní. Pořád
vymýšleli nějaké hovadiny a sázeli se.
Jeden třeba musel dávat ruce do mra−
veniště, další olizoval břízu. Fakt s ni−
mi byla obrovská legrace…“

Tři otázky pro Jakuba Kováře:

Jak vlastně vypadalo natáčení, jak
se někteří z nich dostali do hledáčku
režiséra Trošky? Na to jsme se nejdří−
ve zeptali jednoho z členů štábu, na
druhou otázku jednoho z hokejistů.
Ve filmu se objevila i parta hoke−
jistů. Jaká s nimi byla spolupráce?
„Na placu byli Radek Smoleňák,
Ondra Pavelec, Jakub Kovář, Kuba
Voráček a Jirka Tlustý. Tihle kluci ce−
lý štáb překvapili naprostou discipli−
novaností. Není to žádná epizodní ro−
le, měli devět natáčecích dnů. Měli
jsme obavy, jak na tom budou herec−
ky, jak se k tomu postaví, jestli je to po
dvou dnech nepřestane bavit, a tak

Když byla jednička dotočená, po−
žádal štáb, včetně maskérů kluky,
aby si vše, co mají na sobě, uložili,
protože záběry musí navazovat. To
znamená, v čem do Babovřesek při−
jedou (triko, čepice, taška, auto, ale i
stejný účes/délka vlasů), tím musí
dvojka začít. Všichni samozřejmě
souhlasili a ujistili všechny, že na to
budou pamatovat.
„Když pak ale nastal den D a ‘ho−
kejky’ přijely do Netolic, kde jsme měli
základnu a kde byli v době natáčení
ubytováni, nestačili jsme se divit.
Kuba Voráček vystoupil z úplně jiného
auta, než v kterém v jedničce hrál,
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S dalšími čtyřmi kolegy hoke−
jisty hrajete v druhém dílu Troš−
kova filmu Babovřesky. Jak jste
se k tomu vlastně dostal?
Asistent režie, se kterým jsem
se znal, mne pozval na natáčení
prvního dílu Babovřesek, tam
jsme se seznámili s panem reži−
sérem a nakonec vznikl nápad, že
nás obsadí do filmu.
Jaké by bylo být hercem.
Bavila by vás taková práce?
Bylo skvělý si to vyzkoušet,
hrozně rád jsem poznal, jak to bě−
hem natáčení chodí, jak celý štáb
funguje.
Jaká byla spolupráce s reži−
sérem Zdeňkem Troškou?
S celým štábem se spolupra−
covalo naprosto parádně.
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Nelítostný boj s chudobou
Co si budeme nalhávat. Naše
generace narozená kolem „zla−
tých šedesátých“ neznala chu−
dobu v reálu vůbec. Snad
z prvorepublikových filmů pro
pamětníky, ale i ty byly spíše
úsporné v předvádění chudo−
by, protože musely lahodit oku
smetánky a zajistit tvůrcům
tehdejší zábavy výnos z náv−
štěvnosti kin. Pokud už byl ně−
kdo chudý, byl chudý romantic−
ky. Třeba chudá slečna ze
skromných poměrů okouzlila
bohatého hejska a byla z toho
svatba. Chudí mládenci, když
na sobě zapracovali a vystudo−
vali například techniku, práva,
filosofii nebo medicínu, ač ne−
zaměstnaní, mohli být ve spo−
lečnosti bohatých slečen oslo−
vováni „pane doktore“ nebo
„pane inženýre“ a mohli tím do−
jít svého štěstí v získání práce
u vlivného tchána. Protože

jsme si neuměli představit sku−
tečnou chudobu, nepřemýšleli
jsme o tom, kde vzali tito chudí
hoši ze skromných poměrů pe−
níze na studia, udržované oble−
čení, pěstěný vzhled a spole−
čensky uhlazené chování.
Další druh chudoby se vyskytuje
v pohádkách. Zahradníci s chudý−
mi otci nebo matkami, rodiny uhlí−
řů a chudých chalupníků, Popelky,
a další. Pohádky se jednoznačně
staví na stranu chudých a utisko−
vaných a na rozdíl od skutečného
života vždycky nastane zázrak.
Občasné skromné ukázky chu−
dých lidí v technicky vyspělých
kapitalistických zemích jsme brali
s despektem jako nepříznivou pro−
pagandu v neprospěch imperialis−
tů, proti nimž stál náš režim, kde
každý občan měl práci, středoško−
láci věděli, že maturují proto, aby
z nich něco bylo, učňovské škol−
ství a odborné školy produkovaly
mládež, která přes práh školy vy−
kročila rovnou do konkrétní fabriky
jako člověk s příslušnou profesní
připraveností. Vůbec jsme neznali
pojem „bezdomovec“. Že každý
někde bydlí, byla pro nás samo−

zřejmost, patřící k životu jako slun−
ce a voda. Když občas přišly na řa−
du děti umírající hlady například
v Zimbabwe, vnímali jsme to v sou−
vislostech, že vyspělý svět kolem
to určitě nestrpí.
Nikdy bychom si byli nepřipustili
představu o bídě, hladu a bez−
domovectví. Povídku, kde Jiří
Grossmann píše… „bydleli jsme
s rodiči ve staré, vyřazené tramva−
ji, než musel vůz znovu na trať“…
jsme brali jako ohromně vtipnou
a její veřejná četba byla vždy pro−
vázená salvami smíchu.
O to více šokováni, a vystřízlivěni
z nadšení, že čas sice oponou za−
se nadějně trhnul, ale změnil náš
svět. Podle příslibů z tribun měla
konečně zvítězit pravda a láska,
ale skutečnost byla taková, že
z práce na dlažbě skončilo stati−
síce lidí s důvodem „jsi přebyteč−
ný“. První chudáky a bezdomovce
jsme chápali jako omyl, který bu−
de napraven už druhý den. Po
dvaceti letech láskyplných změn
se bída, chudoba a bezdomo−
vectví staly fenoménem, před
nímž už nelze spasit svědomí
schováním hlavy do písku, ani jej

nelze maskovat zábavnými tele−
vizními show a nadšenými fráze−
mi. Už se o tom konečně smí mlu−
vit a nejsme ušetřeni ani nesmysl−
ného žvanění, že na tom ještě nej−
sme tak špatně jako v Zimbabwe,
a dokonce nemáme ani tolik žeb−
ráků jako jinde.
Začaly se sčítat dosud žijící oběti
naší společenské změny, přičemž
na tisíce těch, kteří za ni položili
své životy a nikde nemají ani
hrob, se občas nostalgicky vzpo−
mene, když se to bude do medi−
álního plácání hodit. I jako své−
právný, soběstačný a sociálně vy−
spělý stát jsme se přesto museli
přiblížit západnímu typu světa ne−
omezených možností, který pova−
žuje společnost bez žebráků nej−
spíš za nemravnou. Po dvaceti le−
tech usilovné snahy jsme se co
do počtu ožebračených lidí ko−
nečně přiblížili natolik, že je mož−
no začít s chudobou bojovat.
Protože se nejspíš počítá s evrop−
skými dotacemi na výzbroj k to−
muto boji, lze očekávat, že v prv−
ních řadách bojovníků s chudo−
bou budou prvovýrobci chudých,
kteří káceli les a opadané třísky
budou teď křísit k novému životu
a sklízet za to medaile, protože to
už je česká tradice.
Dagmar Hermanová

Nejznámější český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Poslední vědecké výzkumy dokazují moji teorii,
že láska je duševní porucha

Testosteron je hormon
sexuální touhy. Líbáním
ho muž předává ženě.
Testosteron vede muže
k navazování kontaktů
a k soupeření o ženy.
Ovlivňuje chování mužů
k ženám a ženy svým
chováním ovlivňují u mu−
žů jeho hladinu. Je to
látka, která dostane par−
tnery do postele, ale pokud chcete v po−
steli zůstat, musíte mít v mozku jinou
látku − odpovídající množství dopaminu.
Dopamin přináší pocity radosti, euforii.
Dopamin je látka radosti. Např. kokain ta−
ké dokáže zaplavit mozek dopaminem,
proto na drogy i sex je možné získat zá−
vislost. Dopaminu chceme čím dál tím

STANISLAV BRÁZDA
mobil:
777 119 600 − 606 119 600
e−mail:
bradleay@email.cz
www.brazda−s.cz
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víc, protože si chceme ra−
dostný zážitek zopakovat.
Dopamin v mozku nám dává
spoustu energie. Jeho zvý−
šená hladina uvolňuje sexu−
ální touhu i v neromantic−
kých situacích. Velký přísun
dopaminu zaručují i adrena−
linové sporty.
Ale pocit zamilovanosti –
počáteční silná touha a vzru−
šení časem, a to většinou do tří let, vypr−
chá. Odměněni jsou jen ti, kteří touží dál
s dříve milovaným partnerem zůstat. To
je situace, kdy se ukáže, zda jsou partneři
pro sebe vhodní. Pokud ne, dochází prá−
vě po uplynutí této doby, která může mít
ještě nějakou setrvačnost rok až dva vli−
vem většinou narozeného dítěte, ze zvy−
ku, z pohodlnosti, nechuti řešit problém,
atd. k rozchodu. Podle statistik dochází
po čtyřech až pěti letech nejvíce k roz−
chodům.
Příčinou je evoluce a to, že v té době,
když je dítěti dva až čtyři roky, se už jeden
z rodičů dokáže sám o dítě postarat.
Chemie je začátkem, ale i koncem vzta−
hu. Žena si bere za stálého partnera mu−

že, který vykazuje dobré
otcovské rysy, to zna−
mená, že bude schopen
a ochoten zajistit ženu a její potomky. Ale
za určitých podmínek se žena může za−
plést s jinými muži, protože i ženy hledají
sexuální rozmanitost. Hledají kvality, které
mohou zajistit ty nejlepší geny pro její po−
tomky. Takového partnera hledá, když
stálý partner nedisponuje těmito kvalita−
mi. Toto zvláštní období je vždy před ovu−
lací. Ženy v době ovulace zkvalitňují tech−
niku flirtu a bylo ověřeno, že nejvíce
sexuálních signálů vysílají ženy, které
mají doma stálého partnera. Láska může
znamenat pro každého něco jiného.
Vzpomínky jsou vzrušující, láska je vzru−
šující, sledovat děti, jak rostou, je vzrušu−

jící. Lidské rozmnožování není jen o sexu,
výběru partnera. Je jen jednou z fází hry.
Potom je nutné partnera udržet, což je
podle mne nejtěžší, a dále společně
postavit hnízdo, postarat se o děti, vy−
chovat děti.
Jsou tři systémy pro lásku. Jeden souvisí
se sexuální energií a s touhou po uspoko−
jen – u obou pohlaví souvisí s testostero−
nem. Druhý má co dělat s romantickou
láskou, s euforií ve stadiu čerstvé zamilo−
vanosti a poslední souvisí s pocitem bez−
pečí vůči stálému partnerovi.
Z toho vyplývá, že stálí dlouhodobí part−
neři podvědomě znají způsob, jak neustá−
le aktivovat centrum touhy poháněné do−
paminem. Každé vybočení ze stereotypu
zvyšuje hladinu dopaminu.
S. Brázda

Na karty Stanislava Brázdy je nyní výrazná sleva.
Místo původních 275 Kč koupíte nyní jeden balíček ka−
ret za 200 Kč. Karty lze koupit v redakci Rozhledu, Ví−
deňská 218, 339 01 Klatovy a v redakci Plzeňského
rozhledu, Havlíčkova 5, 301 00 Plzeň. Karty si také
můžete objednat telefonicky na číslech 605 788 005
anebo 777 730 256. Karty vám pošleme na dobírku.
Jejich cena bude navýšena o poštovné. Při poslání
jednoho balíčku karet zaplatíte za poštovné 84 Kč, po−
kud si objednáte dvoje karty, je poštovné 90 Kč.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Zemědělské veletrhy v Brně
Poslední březnový den začíná na brněnském výstavišti největší zemědělská
událost letošního roku – mezinárodní veletrh zemědělské techniky
TECHAGRO! Celý areál zaplní zemědělské a lesní stroje, minitraktory, sekač−
ky, technika pro údržbu zeleně, ale i osivo, sadba, agrochemie a ruční
zahrádkářské nářadí.
Velmi populární bude určitě také výstava hospodářských zvířat, v myslivec−
kém pavilonu najdete oblečení a vybavení do lesa, lovecké zbraně, střelivo
a optiku. Nebude chybět ani výstava loveckých trofejí, ukázky loveckých
psů, sokolnictví nebo dřevorubecká show. Sladkou tečkou může být návště−
va včelařského pavilonu s prodejem medu, medoviny a včelích produktů.
Za nevšední podívanou se vydejte na veletrh TECHAGRO v termínu od nedě−
le 30. března do čtvrtka 3.dubna na brněnském výstavišti.

TO NEJLEPŠÍ NA VELETRHU TECHAGRO
• Ukázky zpracování biomasy –
drcení a štěpkování
• Expozice ZA ZVĚŘÍ KOLEM
BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU
• Výstava loveckych trofejí
• Významné myslivecké a lovecké
sbírky
• SVĚDECTVÍ MAP – Výstava
historických map
• Výstava 300 LET LÁNSKÉ
OBORY
• Výstava KRÁSY NÁRODNÍCH
PARKŮ
• Lovecky interiér a nábytek

Více informací najdete na

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Lovecké zbraně, střelivo a optika
Laserová střelnice
Myslivecká kuchyně
Oblečení a vybavení pro lesníky
a myslivce
Povídání s populárními hosty
Umělecká řemesla
DŘEVORUBECKÁ SHOW
STIHL® TIMBERSPORTS® −
kvalifikační závod Mistrovství ČR
Dřevosochání
Stavba loveckého posedu
Soutěž v hodu sekerou
Historické zemědělské stroje

www.techagro.cz

Přibudou další kamery
Další kamera přibude v Českém
Krumlově. Půjde v pořadí o osmou
a měla by být nainstalována na budo−
vě Regionálního muzea. Odtud by
měla zabírat jak Horní ulici, tak Semi−
nární zahradu, tedy terasu s výhle−
dem na řeku, část centra a zámek.
„Začínali jsme se čtyřmi kamera−
mi, později se přidaly další tři, vše
s propojením na Policii České re−
publiky. Pokrok ale člověk nezastaví,
a tak hledáme peníze na rozšíření
městského kamerového systému,“
prozradil velitel českokrumlovských
strážníků Jan Šítal. Potřebné dotační

Rozhled - Jižní Čechy 3/2014

peníze by měly dosáhnout takřka půl
milionu korun.
Z městské kasy pak musí celko−
vou částku nutnou na rozšíření dopl−
nit ještě vlastní 136 tisíc korun. Práci
strážníka kamerový systém plně ne−
nahradí, ale pomáhá. Kamerový sys−
tém spustil Český Krumlov v roce
2007. K zajímavému paradoxu došlo
tehdy už při podávání žádosti o první
dotační peníze, kdy zaznělo, že Český
Krumlov má tak nízkou kriminalitu, že
nemá nárok na podporu. Není to zá−
ležitost levná, ale má své výsledky.
(pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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KOUPÍM elektrické a me−
chanické plechové vláčky,
Merkur, Igra, HUSCH, Kraus
a jiné i ve špatném stavu, též
vláčky HO, TT, N a všechno
co se týká železnice. Tel.:
731064361. PM 140044
KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211, 723622663.
PM 140031
KOUPÍM starší pásový bagr
15−25 tun s točnou a kolový
čelní nakladač (HON), pří−
padně i pásový čelní. Dále
vibrační dvouválec na zeminu
do 2 tun. Tel.: 723622663.
PM 140033

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 776693272
PM 140032
KOUPÍM staré bakelitové
rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Staré hodinky
Omega, Heuer, Glasshütte,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelánové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do
r. 1960. Sběratel. Tel.:
604343109 PM 140035
KOUPÍM nové i použité au−
to−moto díly: Jawa, ČZ, pří−
věsný vozík PAV, sajdkáru,
BMW aj. Tatra, Škoda −
Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto−moto pří−
ručky, prospekty, plakáty,
staré hračky, plechovky od
oleje, reklamní auto−cedule.
Dále starou vzduchovku zla−
movací, vojenskou, pouťo−
vou, vzduchovou pistoli, flo−
bertku. Děkuji za nabídku −
přijedu Tel.: 604343109
PM 140036
STARÉ vojenské věci pro−
dáte nejlépe sběrateli!
Koupím bajonet, dýku,
kordík, lovecký tesák,
šavli, helmu, trop. klo−
bouk, uniformu, masko−
vací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro
na pistoli, zásobníky
a bedny od munice, dale−
kohled, puškohled, vysí−
lačku + sluchátka, čuto−
ru, ešus, teletinu, odzna−
ky a vyznamenání, nášiv−
ky, leteckou kuklu, bun−
du, kombinézu, vrtuli,
palubní ukazatele a sou−
částky z letadel, tech. pří−
ručky, knihy o vojácích aj.
voj. pozůstatky až do
r. 1960. Přijedu, děkuji.
Tel.: 604343109. PM
140037
KOUPÍM staré, již nepotřeb−
né housle s pouzdrem i bez
pouzdra, dále violu, violon−
cello, trumpetu, lesní roh,
tubu, voj. polnici, klarinet aj.
staré nástroje. Sběratel –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 140039
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STARÉ fotoaparáty (Flexa−
ret, Mikroma, Stereomi−
kroma, Leica, měchové aj.)
barometr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panenky
a dětské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová autíč−
ka, litinové formy na bábov−
ku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 140016

DOMÁCÍ pracovníky – kom−
pletace, možnost dodávky
domů. Tel.: 720590543
po−pá, 13−15 h., DE41@
seznam.cz KŘI PM 140018
FIRMA s 20letou historií
přijme pracovníky pro malíř−
ské, natěračské a čisticí
práce ve výškách z pracov−
ních plošin. Plat 30–75.000
Kč čistého. Pouze do pra−
covního poměru. Práce
v ČR, SK, DE, A, IT, FR
a Beneluxu. ŘP skupiny
B+E podmínkou. Zkušenosti
s barvami nebo s výškami
výhodou. Provozovna Švi−
hov – mezi Plzní a Klato−
vami. Zájemci volejte na
tel.: 778442171, (e−mail:
lucie.prenkova@pubblici−
ta.cz RR 40177

l

Z POZŮSTALOSTI starý ná−
bytek: Kredenc, skříň, špajz,
stůl, ložnici, truhlu, voj. kufr,
dále hodiny, obrazy kafem−
lýnek, lit. bábovku, kořenky,
hrnečky, porcelán. figurky,
vázy, skleněnou karafu
a skleničky aj. věci z do−
mácnosti do r. 1940. Tel.:
604343109 Plzeň – město.
PM 140038
KOUPÍM staré obrazy če−
ských i cizích autorů s ná−
mětem krajina, lovecké zá−
tiší, portréty, dívčí akty,
lodě na moři, vojenské mo−
tivy, postavy v krojích aj.
(i špinavé a poškoz. nebo
jen rám). Dále porc. a ko−
vové sošky, mince, hračky,
knihy, hodinky, vyzname−
nání, ván. ozdoby, pohled−
nice, betlém aj. staré
a starožitné věci do r.
1970. Děkuji za nabídku –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 140040
NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1955 VÝKUP −
RENOVACE − PRODEJ (chro−
movaný, dýhovaný, selský),
lustry, hodiny, obrazy a různé
staré věci na dekoraci,
možnost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJEDU.
pavel.rejsek@seznam.cz.
Tel.: 603512322,
PM
140005
KOUPÍM různé předměty ze
starého koloniálu, restaura−
ce, obchodu, ordinace, kan−
celáře – nábytek, osvětlení,
reklamní materiál – cedule,
nádoby, plechovky, plakáty,
flašky, atd. o Starém Plzenci
– vše staré: pohlednice,
foto, plakáty, obraz a jiné.
Tel.
603512322.
PM
140006A
KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovec−
ký tesák, mysliveckou
brašnu, lesní roh, hou−
sle, vojenskou vzdu−
chovku, celtu, medaile,
vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti,
vojenské učiliště, za
budování vlasti apod. až
do r. 1989), kovový mo−
del děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 140015

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s mo−
tivem Prodané nevěsty, dětí,
kytičky), kořenky, sošky ta−
nečnic, akty, zvířátka, svíc−
ny, obrazy, kresby, i samo−
tné rámy, hodiny, lampová
radia, knihy a časopisy
o automobilismu, vše skaut−
ské a junácké, pohlednice
a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 140017
KOUPÍM ocelovou nebo ple−
chovou nádrž od 30 do 50
M3. Případně pět 10 M3.
Manipulaci a dopravu zajis−
tím. Tel.: 603383211. PM
140050

PRONAJMU 3+1 (95 m2)
v centru Plzně, 2 x koupelna
+ 2x WC. Možnost parkova−
cího místa. Nájem 9 000 Kč
+ energie. Tel.: 777110010
DLOUHODOBĚ pronajmu
garsonku 45m/2 v Pra−
chaticích, cena 3000 Kč +
energie a vratná kauce. Tel.:
776411104. PM 140057

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky a Ejpo−
vickou 5−6m x 3m x 3m – ví−
ce kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené. Dále
mobilní kontejnerovou dvoj−
buňku, zánovní plast. okna,
plast. rolety, standardní vy−
bavení včetně klimatizace.
Rozměr 6,5x2,40x2,80 m,
vhodná pro kancelář. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25.000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 140022
PRODÁM nahrabávač 2 ks
6metrové, výrobce Rož−
mitál pod Třemšínem a Lis
UNIBAL na seno a slámu.
Dále balíky se senem průměr
125 cm z oblasti Šumavy−
Srní. Při kompletním odběru
sleva. Tel.: 603383211. PM
140023
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PRODÁM 6 ks železobe−
tonových panelů (průvla−
ky) rozměr 6/ 0,8/ 0,6 M.
Plzeň. Možnost zajištění
dopravy. Tel.: 603383211.
PM 140047

PRODÁM nebo dlouhodobě
pronajmu větší RD 2 km od
Konst. Lázní, vhodný i ke
komerčnímu využití, velká
stodola, kotelna, zahrada,
projekt na rekonstrukci
hotov. Tel.: 777110010

PRODÁM Mercedes−Benz
Sprinter 315, r. v. 2006, naf−
ta, 5 míst+možn.úpr. na
9 osob s el. hydraul. ploši−
nou. Možnost pronájmu. Tel:
775393133. PM 140058
TAŽNÉ zařízení na jakýko−
li automobil. Prodej − mon−
táž. www.e−taznezarizeni.
cz, tel.: 775104121. RR
40153
KOUPÍM Jawa 350 typ
633−634 a 638−640 i po−
škozené, tel.: 722327290.
RR 40161

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992 − pětistupňovou pře−
vodovkou, pěkné pneu včet−
ně disků, světla atd. Tel.:
603383211. PM 140024
PRODÁM nákladní auto−
mobil V3S, třístranný sklá−
pěč, v provozním stavu
a k tomu sadu kol. Velmi
pěkný motor, převodovka ří−
zení, vše dobrý stav. Cena
60 000 Kč. Dále prodám
Liaz Trambus se zadní
a přední hnanou nápravou,
uzavírání diferenciálu, tří−
stranný sklápěč − dvě korby,
velká sklápěcí korba na obilí
a standardní S3 korba. Cena
75 000 Kč. Tel.: 723622663
PM 140027
PRODÁM Avii Furgon v pěk−
ném stavu, včetně zabudova−
ného nezávislého topení.
Cena 20 000 Kč. Dále Avii −
odtahový speciál. Cena
25 000 Kč. Tel.: 723622663
PM 140029
PRODÁM motorovou sedmi−
metrovou loď s malou kaju−
tou, německé výroby se
Z nohou a se zabudovaným,
nefunkčním osmiválcovým
karburátorovým motorem
GMC, včetně dvounápravo−
vého brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jed−
nání 120 000 Kč. Tel.:
723622663 PM 140028

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

KOUPÍM skútr ČZ
zvaný „prase“ z 60.
let. Tel.: 722327290.
RR 40162
KOUPÍM traktor Zetor nižší
i vyšší řadu, popř. Zetor
Krystal, s předním náhonem
i bez. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 140025

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše po−
třebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a ze−
mědělské stroje. Dále prová−
díme demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663.
PM 140030

RYCHLÉ půjčky 10 tis−100
tis. bez poplatku předem.
www.kz−finance.cz, e−mail:
karel.zahn@seznam.cz.
Tel.: 737607405 KŘI PM
140009

POHLÍDÁM vašeho psa
o vaší dovolené i jindy.
K dispozici také vytápěný
prostor, zateplené kotce.
Zkušený chovatel, výcvikář,
etolog. Plzeňský kraj. Tel.:
737824579. PM 140011

COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP po
výstavně úspěšných před−
cích. Malý pejsek s nelínají−
cí bavlníkovou srstí nevy−
žaduje střihovou úpravu,
jenom se pročesává. Je
antidepresivní, vhodný i pro
alergiky. Je bdělý a ostra−
žitý, ale zbytečně ne−
štěká. Vhodný na canistera−
pii – k rehabilitaci. Oblíbený
pro výstižnou a přizpůso−
bivou povahu. Miláček celé
rodiny, lásku rád bere
i oplácí s nadšením. Kupní
smlouva při odběru. Do
dobrých rukou. www.haja−
mi−talisman.wz.cz,
e−mail: hajami@volny.cz,
602823882
sms−ne,
378774498. RR 40154
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NĚMEC – pevná láska, tel.:
773599200.
HALLO! Bin 37 J. 185 cm,
Nichtraucher, dunkle Haare,
stehe mit beiden Beinen
fest im Leben, beruflich wie
privat und wohne im Bezirk
Regensburg. Ich suche ei−
ne nette, liebevolle Part−
nerin, die ehrlich und treu
ist, womöglich Nichtrau−
cherin und mit mir durch
dick und dünn gehen will.
Ich suche feste Beziehung,
habe sicheren Arbeitsplatz
und schönes Haus. Ich
freue mich auf Antwort,
wenn möglich mit Foto!
E−Mail:astf@gmx.de RR
40114
HALLO mein ist Andreas,
bin 24 Jahre alt, lebe in
Wörth an der Donau, Land−
kreis Regensburg. Ich bin
humorvoll, sympathisch,

l

schlank, 1,78 gross und
vorzeigbar. Nach einer
Enttäuschung suche ich auf
diesem Weg eine ehrliche,
natürliche, treue, zuver−
lässige, junge Frau, ohne
Kinder zwischen 20 und 24
Jahren. Du solltest wie ich
Nichtraucher sein, einen
Beruf haben und einen
Autoführerschein besitzen.
Dein Aussehen und Figur
sollten zu mir passen. Ich
habe eine sichere Arbeits−
stelle in einer Papierfabrik
und führe meinen eigenen
Haushalt. Zur Entspannung
schwimme ich gerne, gehe
in die Sauna oder treffe
mich mit Freunden. Solltest
du neugierig geworden sein
und dir vorstellen können in
Bayern zu leben, dann mel−
de dich einfach. Meine
E−Mail Adresse lautet: www.
andreas1990−24@web.de,
meine
Handy−Nummer
lautet: 0049 17697986433.
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Projekty pro ruské partnery
Loňská podzimní společná mi−
se zástupců Jihočeského kraje
a jihočeských firem ve Sverd−
lovské oblasti přináší konkrétní
výstupy. Čtyři jihočeské spo−
lečnosti již pracují na finálních
verzích projektů pro ruské
partnery.
„Rozdíl v obchodování mezi
západními zeměmi a zeměmi
v Ruské federaci se zásadně
liší,“ řekl hejtman Jiří Zimola.
„V ruském prostředí je nejprve
zapotřebí otevřít dveře na poli−
tické úrovni. Jsem velmi potě−
šen, že po zářijových setkáních
a přípravách společných smluv
o spolupráci přímo s gubernáto−
rem Sverdlovské oblasti Jevge−
nijem Kujvaševem mají naši

podnikatelé připravený prostor
pro zakázky velkých rozsahů.
Pozitivně mne překvapilo rovněž
tempo, jakým se naše spoluprá−
ce ubírá,“ dodal.
Kromě příležitostí v průmys−
lových odvětvích se ruská stra−
na velmi zajímá o jižní Čechy
také z turistického pohledu.
„Můžeme říci, že kromě tradiční
Prahy a Karlových Varů, Rusové
objevují pro ně úplně nový a do−
slova pohádkový region. Pokud
by bylo dokončeno navigační
vybavení letiště v Plané u Čes−
kých Budějovic, již nyní by zde
přistávalo několik letadel týdně
a to nejen ze Sverdlovska.
Historické památky a nabídka
lázeňské péče je zde opravdu na

mimořádné úrovni,“ uvedl Zi−
mola. O projektech nyní ve
Sverdlovsku jednají jihočeské
firmy Farmtec, Motor Jikov,
ZVVZ Milevsko a Friall. Jedná se
o zakázky v rozsahu přístrojo−
vého vybavení, technologických
přístupů, ale i výstavby celých
zemědělských farem, tlakové
hliníkové slévárny či závody
na zpracování brambor. Velké
investice se čekají i v odvětví
plynofikace.
O velkém zájmu sverdlov−
ských politiků a podnikatelů
svědčí i návštěva předsedy
sverdlovské vlády Denise Pas−
lera, který přijede na jih Čech
v doprovodu jeho ministerských
kolegů 19. února.
(pru)
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