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Hejtmanem zůstávám
Měl se rozhodnout, zda zůstane
hejtmanem nebo se vzdá mandátu
a zůstane jen jihočeským poslan−
cem. Jiří Zimola se nakonec rozhodl
pro první variantu. V kraji bude prý
platnější než ve Sněmovně.
„Neutíkám před
odpovědností, ale
došel jsem k závě−
ru, že jako hejt−
man budu svému
regionu platnější,“
vysvětlil své roz−
hodnutí s tím, že
si je jistý, že udělal
dobře.
Prý se tak zklid−
ní i situace v jeho
ČSSD a také mezi
některými voliči, kteří mu zazlívali,
že chce mít souběh funkcí. Zájmy
Jihočechů chce i nadále prosazovat
jak na regionální, tak na celostátní
úrovni. Za jedny z nejdůležitějších
považuje téma zdravotnictví a pod−
pory sítě krajských nemocnic, boje
proti lichvě, zneužívání exekucí, proti
privatizaci sociálních dávek na byd−
lení a jejich zneužívání. Důraz hodlá
hejtman klást také na ochranu proti
povodním.

„Musíme na všech úrovních dělat
vše pro to, aby dopady povodní byly
co nejmenší. Významnou roli v tom
může sehrát parlament a já se na něj
budu chtít obracet s takovými ná−
vrhy zákonů, které nařídí všem vlast−
níkům pozemků
a správcům toků
takové povinné zá−
sahy, které mini−
malizují povodňo−
vé škody a ochrání
lidské životy,“ řekl
Zimola.
Stejně důležitou
oblastí pro hejtma−
na zůstává i dálni−
ce D3, která stále
není dokončená.
„Dokud dálnice nestojí, nic není
jisté a já chci tlačit na stát, aby dělal
vše, k čemu se zavázal a co je pro
další rozvoj mého a našeho kraje klí−
čové a dálnici a na ni navazující
rychlostní komunikaci na hranice
s Rakouskem již konečně dostavil,“
dodal hejtman.
Ve Sněmovně ho nahradí bývalá
poslankyně za ČSSD Vlasta Bohda−
lová, která má zkušenosti jak z regio−
nální, tak i celostátní politiky. (pru)

Hvězdná show
na ledě

Iva Kubelková
Fierlingerova vila
pro děti?

„Ve čtrnácti letech jsme se
s mamkou odstěhovaly do Prahy,
kde jsem dokončila střední sou−
kromou ekonomickou školu. Pak
jsem šla na vyšší odbornou školu
ekonomickou v německém jazyce.
Když jsem byla v druháku, mamin−
ka mě přihlásila do soutěže MISS.

Radnice v Sezimově Ústí hledá vy−
užití Fierlingerovy vily. Rekreační ob−
jekt někdejšího politika se pravdě−
podobně dočká nového využití. Vila
po bývalém československém pre−
miérovi, která sousedí s Benešovou
vilou, by konečně mohla sloužit dě−
tem. „Mohl by se do ní přestěhovat
dětský klub Janíček z Větrov, stala

by se z něj soukromá mateřská ško−
la. Zájem o tento objekt společnost
měla,“ řekl starosta Martin Doležal.
Společnost bude nyní jednat
o možnosti využití historického do−
mu, kde se, jak se říká, psaly dějiny.
Vila má tu výhodu, že je u ní velká
zahrada, což je právě pro účely
školky velmi výhodné a důležité. Zda
se město s Janíčkem dohodne, není
jasné. Sezimovo Ústí však využití
pro vilu hledá už řadu let.
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Je z Písku, je modelka, he−
rečka, moderátorka primác−
kého TOP Star magazínu,
nádherná žena… Řeč je
o Ivě Kubelkové, rodilé Jiho−
češce, která, jak může, vrací
se domů. Na Písek je hrdá.
Je ale zavalena prací, a tak
se na jih Čech nedostane tak
často, jak by sama chtěla.
Iva Kubelková se prosla−
vila jako vicemiss České re−
publiky 1996, vítězka sou−
těže o nekrásnější česká ňadra,
expřítelkyně Jaromíra Jágra a Mar −
tina Koloce, modelka, moderátorka
a herečka.

A prostě jsem se stala vicemiss,“
vzpomíná Iva Kubelková. Po dvou
letech plných přehlídek a pózování
dostala nabídku hrát divadlo.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

V Čechově prozatímně osvoboze−
ném divadle hrála v komediích
Dívčí válka, Loupežníci na Chlumu
a Pravda o zkáze Titaniku. Další
přelom v této oblasti nastal kon−
cem roku 2002. Ve hře Jaroslava
Dobiáše Noc s modelkou ztvárnila
hlavní roli.
Větší televizní roli
dostala v seriálu Vel−
mi křehké vztahy.
Nyní se objevuje
v seriálu Cesty domů,
kde hraje lékařku.
Moderuje Top Star
magazín.
Vyhrála titul nej−
cudnější kráska Čes−
ka. Je vegetariánkou.
V těhotenství se roz−
hodla jíst ryby.
Je maminkou dvou
dcer – Natálky a Ka−
rolínky. „To jsou moje
zlatíčka. Někdy je to záhul, ale
jsem moc ráda, že je mám. Je to
moje velká radost,“ dodává pyšná
maminka z jižních Čech.
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Jihočeská policie: střídání stráží
Střídání stráží aneb škatulky, hejbejte
se… Taková situace před pár týdny
nastala v mnoha krajích v rámci vede−
ní Policie ČR. Zatímco z čela jihočes−
ké policie odešel policejní rada a ředi−
tel Radomír Heřman na Policejní pre−
zídium, na jeho místo nastoupil Miloš
Trojánek z Vysočiny. Nového krajské−
ho ředitele představil zastupující poli−
cejní prezident Tomáš Tuhý.
„Jihočeský kraj byl posledním mís−
tem, kde jsme uvedli do funkce nového
ředitele. Plukovník Miloš Trojánek tuto
pozici zastává od 15. března,“ zmínil
první náměstek bývalého policejního
prezidenta Petra Lessyho, který je do−
časně pověřen řízením Policie ČR.
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Miloš Trojánek, krajský policejní ředitel

Končící Radomír Heřman bude nově
působit na Policejním prezidiu České
republiky v Praze.
„Jeho úkolem bude stabilizace
a rozvoj policejního vzdělávání.

Zároveň ho pověřuji řízením projektu
na modernizaci policejní techniky
z evropských fondů,“ dodal Tuhý
a připomněl, že veškeré změny na vy−
sokých manažerských postech u poli−
cie reagují na nové trendy a nejsou
způsobeny žádnou negativní událostí.
„Nové vedení jihočeského krajské−
ho ředitelství je plně připraveno řešit
úkoly vyplývající z bezpečnostní po−
vahy tohoto kraje. Pevně věřím, že
Miloš Trojánek je velmi adekvátním
nástupcem Radomíra Heřmana, který
zde odváděl rovněž kvalitní práci,“ vy−
zdvihl práci obou mužů zastupující
policejní prezident. Bývalý šéf jiho−
českých strážců zákona Radomír
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Heřman, v současnosti nejdéle slou−
žící krajský ředitel, o změně uvažoval
delší dobu. Své křeslo opouští po té−
měř sedmi letech.
„Na novou pozici se těším.
Potřeboval jsem nový impuls, který
mi vlije krev do žil. Do Prahy se doce−
la těším. Bylo to tady pěkné a bylo to−
ho dost,“ podotkl Heřman
Obyvatelé kraje věří, že s nástu−
pem nového ředitele se podaří udržet
relativně nízkou kriminalitu. Většina ji−
hočeských novinářů zase doufá, že se
zlepší informování směrem k veřej−
nosti přes média, převážně o závaž−
ných událostech. Poslední měsíce to−
tiž zásadní kriminální činy zveřejňova−
la jihočeská policie s několikadenním
až týdenním zpožděním. Pak ale žáda−
la veřejnost o spolupráci, což působi−
lo až směšně.
(pru)
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Do Deggendorfu nás zve bavorský ministr pro životní prostředí pan Dr. Marcel Huber

Zemská zahradní výstava bude zelenou
oázou města a sblíží lidi s přírodou
Poslední březnový pátek proběhla jed−
na z posledních tiskových konferencí
před zahájením dlouho očekávané
Zemské zahradní výstavy v bavor−
ském Deggendorfu. Výstava začne
25. dubna a potrvá do 5. října 2014.
Pana ministra bavorské vlády Dr. Mar−
cela Hubera jsme se zeptali.
Pane ministře, čím bude výstava za−
jímavá a přitažlivá?
Zemská zahradní výstava je jednou
z letošních největších událostí v Ba−
vorsku a potažmo i Německa. My

předpokládáme, že ji navští−
– připomenout města na Dunaji,
ví více než 700.000 lidí. Bude
jejich propojenost a přátelství
to jedna velká rozkvetlá za−
mezi národy.
hrada na obou březích Du−
Zemská zahradní výstava, pa−
naje. Z toho důvodu byl také
ne ministře, jistě bude velkým
postaven nový most pro pěší
magnetem i pro české náv−
a cyklisty spojující oba břehy
štěvníky.
Dunaje. Na výstavě bude
My jsme nesmírně rádi, jak
v plném květu 416 druhů
úspěšně se rozvíjí naše vztahy
květin, 80.000 tulipánů, vy−
s Českou republikou. Žijeme zde
sadilo se 450 stromů. Náv−
na hranicích vedle sebe jako dva
štěvníci se budou procházet
velmi dobří sousedé. Chtěl bych
květinovým rájem. To byl ta−
připomenout také výbornou
ké náš hlavní Bavorský ministr životního prostředí Dr. Marcel Huber spolupráci mezi oběma národní−
záměr, sblížit (vpravo) si prohlíží nový most přes Dunaj
mi parky. Samozřejmě, akce kte−
lidi s přírodou,
ré se konají na té které straně by
Plánují se v rámci výstavy nějaké
poskytnout jim atraktiv−
měly být využívány tou druhou stranou.
další akce?
ní prostředí plné zeleně,
Tímto bych chtěl naše české přátele sr−
Každý den se budou konat koncerty,
květin a rostlin. Výstavu
dečně pozvat k nám do Deggendorfu
nejrůznější kulturní vystoupení pro děti
ozdobí výrobky zná−
na Zemskou zahradní výstavu. Během
i dospělé. Budou zde atraktivní tři vel−
mých skláren z Bavor−
jara a léta zde budou obdivovat nádher−
ká dětská hřiště, při Dunaji promenáda
ského lesa. Například
né zahrady osázené pestrými květinami
s pláží a odpočinkovými místy s lavič−
zde bude tajemná skle−
a nejrůznějšími druhy stromů. Srdečně
kami, spoustou zón s občerstvením.
něná tyrkysová archa
zvu k nám do Deggendorfu naše české
Vše je řešeno v duchu filozofie výstavy
Zahrady pod dálnicí, které zanedlouho rozkvetou
z Frauenau.
sousedy.
Romana Merglová
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Hrzán by oslavil 75.!
Herec Jiří Hrzán by letos oslavil 75.
narozeniny. Rodák z jihočeského
Tábora, kde je také pohřben, by měl
mít ve svém rodišti bronzovou
sochu. Na tu ale stále
sdružení Hrzán sobě
nemá peníze.
„Je to složité, proto vě−
říme, že se podaří finance
sehnat a sochu budeme

moct odhalit v roce 2019 k jeho 80.
narozeninám,“ uvedl Patrik Kučera.
Na sochu je třeba vybrat více než
300 tisíc. Zatím se to moc nedaří.
Jiří Hrzán se narodil v domě za−
hradnictví Na Kopečku. Jeho otec
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byl mimo jiné dvorním zahradníkem
prezidenta Edvarda Beneše a staral
se o park u jeho vily v nedalekém
Sezimově Ústí.
Bára Hrzánová, he−
rečka a dcera slavné−
ho herce, na hrob své−
ho otce moc nejezdí.
Návštěvy hřbitovů ne−
má ráda. Na tátu ale
myslí pořád.
„Myslím na něj stá−
le a doma mám skoro
jeho kopii. Náš syn
Tonda je mu hodně
podobný. A pak na je−
višti na tátu myslím,“
řekla Bára Hrzánová. Jiří Hrzán měl
za sebou desítky rolí. Některé vzni−
kaly i na jihu Čech, třeba Drahé tety
a já, Blázni vodníci a podvodníci,
film natáčený přímo v Táboře, a ně−
kolik dalších.
Herec zemřel v roce 1980 poté,
co spadl z římsy domu, kam měl lézt
za svou přítelkyní. Jeho poměrně
krátký život mu kdysi předpověděla
jeho kamarádka a kolegyně Helena
Růžičková.
„Ať si užije všeho do sytosti, ne−
má totiž moc času,“ řekla před jed−
ním natáčením kolegům známá věd−
ma a opět se příliš nespletla. (pru)
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Tomáš Verner
hvězdou show na ledě
Jen počkej, zajíci!
Rodák z Písku, mistr v krasobrus−
lení Tomáš Verner dostal netradiční
nabídku. Stát se exkluzivním hos−
tem pro novou show na ledě Jen
počkej, zajíci, která startuje v září
v Praze a objede šest dalších
měst v republice, včetně Českých
Budějovic.
Hlavním průvodcem, vypravě−
čem příběhu o vlkovi a zajícovi se
stane herec, mim a moderátor
Michal Nesvadba. Kromě Tomáše
Vernera uvidí diváci i dalšího kra−
sobruslaře René Novotného.
„Pro mě to bude poprvé, co v ta−
kové show budu účinkovat. Moc se
na to ale těším a obzvlášť na reakce
dětí a dospělých… Ti na tom totiž
vyrůstali,“ směje se Michal Ne−
svadba, který má za sebou náročné
autogramiádové turné, na kterém
v sedmi městech v Čechách a na
Moravě show představovali.
„Projeli jsme sedm měst, všude
byla spousta lidí a bylo vidět, že na
vlka a zajíce se netěší jen děti, ale
hlavně rodiče. Jak říkám, nebudou
děti přesvědčovat své rodiče, aby
s nimi šli na show, ale rodiče budou
tahat svoje děti na stadiony, což bu−
de jistě zajímavé. Je to poprvé, co
tato neskutečně povedená ruská
pohádka vstoupí na led a vlastně ži−
vě se představí divákům,“ říká pro−
motér projektu René Kekely.
Show na ledě Jen počkej, zajíci,
bude mít i řadu doprovodných akcí,
a tak „živého“ Vlka se Zajícem mo−
hou milovníci těchto příběhů potkat
do podzimu na mnoha místech
v Česku.
„To je show, o které se nedá vy−
právět, ta se musí vidět. Pro mne
osobně to bude po Kouzelné škol−
ce a různých představeních, která
hraji pro děti, zase něco jiného.
Moc se na to těším už teď,“ dodá−
vá Michal Nesvadba.
(pru)

Jaké profese budou v našem regionu
v blízké budoucnosti nejžádanější?
Jihočeská hospodářská komora
provedla v druhé polovině března
2014 průzkum, jehož cílem bylo
zjistit, jaké pracovní pozice jiho−
čeští zaměstnavatelé nejvíce po−
ptávají. Prostřednictvím tohoto prů−
zkumu zaměstnavatelé vyjádřili své
potřeby na požadované profese pro
současné aktuální období a také
pro období budoucí, to je ve výhle−
du 3 let. Výsledky průzkumu budou
Krajským pracovištěm Úřadu práce
v Českých Budějovicích zohledněny
při sestavování seznamu nabíze−
ných rekvalifikačních kurzů pro
období let 2015 až 2017.
„Na trhu práce dnes chybí celá řa−
da profesí a naopak řada pracovníků
ztrácí uplatnění, protože jejich zna−
losti a dovednosti již nestačí poža−
davkům zaměstnavatelů. Jihočeská
hospodářská komora si uvědomuje
důležitost předvídání kvalifikačních
potřeb, proto oslovila členy Klubu

personalistů při Jihočeské hospodář−
ské komoře s žádostí o zapojení se
do průzkumu, pro získání přehledu
o tom, jaké pracovníky a s jakou kva−
lifikací budou v příštích letech jiho−
čeští zaměstnavatelé nejvíce poptá−
vat,“ sdělil ředitel Jihočeské hospo−
dářské komory Luděk Keist. „Že tato
problematika není zaměstnavatelům
lhostejná, dokládá také skutečnost,
že během 4 dnů odpovědělo téměř
60 procent respondentů,“ doplnila
Lenka Vohradníková, ředitelka čes−
kobudějovické oblastní kanceláře
Jihočeské hospodářské komory.
Jak vyplynulo z uvedeného prů−
zkumu, budoucnost patří především
řemeslníkům. „Z výsledků je patrné,
že velký zájem je o technické obory,
například obráběč CNC strojů,
nástrojař, svářeč, zámečník, seři−
zovač, elektrikář. Potřebné jsou také
profese řidičské, a to jak profesio−
nální řidiči pro vnitrostátní i meziná−

rodní kamionovou dopravu, tak řidiči
stavebních strojů či řidiči nákladů,“
uvedla Dana Feferlová, ředitelka
Jihočeské společnosti pro rozvoj
lidských zdrojů.
„V současné době probíhají na
krajském pracovišti Úřadu práce
v Českých Budějovicích činnosti
spojené s rekvalifikací na příští obdo−
bí let 2015 až 2017. Aby byly nabíze−
né rekvalifikační kurzy smysluplné, je
nutné zohlednit poptávku zaměstna−
vatelů v regionu po kvalifikovaných
pracovnících. Proto tuto spolupráci
s Jihočeskou hospodářskou komo−
rou vnímáme jako velmi přínosnou,“
řekl Ivan Loukota, ředitel Úřadu práce
v Českých Budějovicích.
Cílem rekvalifikačních kurzů je
umožnit lidem, kteří jsou nezaměst−
naní nebo jim hrozí, že přijdou o prá−
ci, získání nové kvalifikace a tím zvý−
šit jejich šance na trhu práce.
Helena Halabicová

Výzva
Pánové, kteří jste absolvovali zá−
kladní vojenskou službu v Líních
u Plzně u vojenského útvaru 2494
v roce 1966–1968, ozvěte se. Při−
pravujeme setkání, které se usku−
teční 12. dubna 2014 v Kolinci
u Sušice v Restauraci Na Radnici.

Tel. 604 692 023, 731 747 140
608 258 151
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Šumava investuje
stamiliony

Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(MŠMT) je operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). V jeho rámci je
možné v programovém období 2007−2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního
fondu (ESF), který je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie. Současně jde o významný
nástroj podpory kvalitního vzdělávacího systému České republiky s celkovou částkou určenou
na financování jednotlivých aktivit v rozsahu 2 084,5 mil. € (tj. cca 53 766 mil. Kč). Z toho tvoří
zdroje EU 85 % a národní zdroje ze státního rozpočtu ČR zbylých 15 %. Prostředky je možné čer−
pat i v letech 2014−2015, kdy stále probíhá realizace celé řady projektů především z výzev vyhlá−
šených koncem roku 2013 či vyhlašovaných počátkem letošního roku.
V jižních Čechách OP VK financoval např. projekt „Posílení excelence vědeckých týmů na FROV
JU“, který vytvořila Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
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Správa NP Šumava investuje zhru−
ba 400 milionů korun při péči
o svěřené území, respektive o tu−
risty, kteří na Šumavu každoročně
jezdí. Většinu peněz pokryjí dotace
z různých zdrojů.
„Je to nejvíc v dějinách Správy
šumavského parku. Milovníci Šu−
mavy se mají opravdu na co těšit.
Nejnákladnějším projektem bude
určitě rozšíření nabídky populár−
ního zoologického programu.
Rozpočet je téměř 150 milionů
korun,“ řekl Jiří Kvapil, ekonomic−
ký náměstek Správy NP a CHKO
Šumava. Na Kvildě například vy−
roste zoologické středisko věnova−
né jelenům.
„To na Srní bude zaměřené na
pozorování a zkoumání života vlků.
Obě budou hotové v roce 2015,“
podotkl Kvapil.
Mezi další projekty, které se bu−
dou na Šumavě během tohoto ro−
ku realizovat, patří například: stav−
ba další části šumavské cykloma−
gistrály z Hůrky na Skelnou v hod−
notě 23 milionů korun. Rekonstruo−
vat se budou také některé lesní
cesty na území celého Národního
parku Šumava. Investice se bude
pohybovat okolo 13 milionů korun.
Rekonstrukce se dočká také infor−
mační středisko na Stožci, Rokytě
a Kašperských Horách. Potom co
se podařilo v loňském roce vyma−
zat jizvu na tváři Národního parku
Šumava v podobě budovy bývalé
roty Pohraniční stráže na Kvildě,
chce správa parku pomoci také
Borové Ladě a zlikvidovat i zdejší
nevyužívanou budovu roty.
Rok 2013 byl pro Šumavu ex−
trémně úspěšný. Výrazně zabodo−
vala v soutěži perspektivních inová−
torů, vizionářů a také vynálezců –
Česká inovace. V konkurenci téměř
tří stovek soutěžích obsadila v kate−
gorii institucí veřejné správy pře−
kvapivé dělené druhé až třetí místo.
„Mezi nejlépe hodnocené pro−
jekty patřil projekt Park restaurant
a s ním spojená rekonstrukce re−
staurace na Březníku, projekt
Partner, spočívající v oboustranně
prospěšném vztahu mezi Správou
NP a CHKO Šumava a místními ře−
meslníky, podnikateli a majiteli
penzionů a projekt Návrat koní na
Šumavu, kdy koně nejenom šetrně
přibližují dřevo z lesa, ale kočí také
pracují s veřejností,“ dodal ředitel
NP Šumava Jiří Mánek, s tím, že
všechny projekty se budou na
Šumavě dále rozvíjet.
(pru)
7

Nové sanity pro záchrannou službu
Zhruba 25 nových sanitek má naději
získat Zdravotnická záchranná služba
Jihočeského kraje. O finanční pro−
středky na jejich nákup bude usilovat
v rámci výzvy Integrovaného operač−
ního programu vyhlášeného minister−
stvem pro místní rozvoj, díky němuž
se mohou kraje ucházet o dotaci ve
výši až 70 milionů korun.
„Kromě výměny sanitek je operační
program rovněž zaměřen na zavedení
nových informačních a datových tech−
nologií do vozidel zdravotnické zá−
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chranné služby. Ta má umožnit nejen
jejich lepší komunikaci s operačním
střediskem, ale zejména kvalitní da−

tové spojení se všemi nemocnicemi
v Jihočeském kraji, případně s nemoc−
nicemi a specializovanými centry
v krajích okolních,“
upřesnila náměstkyně
hejtmana Ivana Strás−
ká s tím, že se jedná
o další vzorový případ
toho, jak je kraj brisk−
ně připravený využí−
vat nabízené dotace.
Výdaje na nákup
nových sanitních vo−
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zů pak z 85 procent pokryjí peníze od
ministerstva a zbylých 15 procent
uvolní kraj. Pokud záchranka se svou
žádostí uspěje, mohla by nové sanity
mít během roku 2015.
„Nákupem nových sanitních vozů
se rovněž snažíme snížit cyklus jejich
obměny ze zhruba osmi na pět až
šest let. Tak, jak je to obvyklé v okol−
ních evropských státech,“ dodala
Stráská. Záchranná služba působí na
území přes 10 tisíc kilometrů čtvereč−
ních. Kromě sedmi osobních vozů
pořízených kvůli Rendez − Vous systé−
mu využívá zhruba 60 normálních sa−
nit a dalších šest má v záloze. (pru)
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Městu došla trpělivost
s Rejnokem
Českobudějovičtí radní zatím defini−
tivně zastavili přípravu stavby
Koncertního a kongresového centra
Antonína Dvořáka – takzvaného
Rejnoka. Důvodem jsou nejasnosti
kolem investora, jehož garant projek−
tu stále nepředstavil. Stavbu za dvě
miliardy korun navrhl zesnulý archi−
tekt Jan Kaplický.
„Pokud mám mluvit za sebe, do−
mnívám se, že garant měl dost času
na to, aby nám investora představil.
Ty nejasnosti kolem financování mě
vedly k tomu, že jsem také souhlasil
se zastavením projektu,“ řekl náměs−
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tek primátora Petr Podhola. Rejnok
přitom získal loni územní rozhodnutí.
Stavba měla vzniknout na ploše ně−
kolika desítek tisíc metrů čtverečních
v areálu bývalých kasáren ve čtvrti
Čtyři Dvory.
„Osobně jsem byl pro, abychom
ještě dali garantu projektu šest měsí−
ců čas na oznámení investora. Ale
musel by do týdne začít platit nájem
z pozemků, které jsou pro stavbu vy−
členěné,“ uvedl první náměstek
primátora Miroslav Joch.
Rejnok za dvě miliardy měl být
chloubou města i celých jižních Čech.
Zatím z úst Společnost přátel hudby
zůstává jen u hezkých řečí a slibů.
(pru)
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DOMÁCÍ
pracovníky –
kompletace, možnost do−
dávky
domů.
Tel.:
720590543 po−pá, 13−15
h., DE41@seznam.cz KŘI
PM 140018
DO ŠVÝCARSKA hledám
skutečně
spolehlivého,
zdatného zedníka se zákla−
dy NJ. Prosím SMS –
605591103 nebo e−mail:
sotrepo@seznam.cz. RR
40284

KOUPÍM elektrické a mecha−
nické 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 zajiště−
na.
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 ze−
minu do 2 tun. Tel.:
723622663. PM 140033
KOUPÍM ocelovou nebo ple−
chovou nádrž od 30 do 50
m3. Případně pět 10 m3.
Manipulaci a dopravu zajis−
tím. Tel.: 603383211. PM
140050

l
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KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 776693272
PM 140032
KOUPÍM staré bakelit. rá−
dio Talisman, Philips, Tele−
funken 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
auto−moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajdká−
ru, BMW aj. Tatra, Škoda −
Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto−moto
příručky, prospekty, plakáty,
staré hračky, plechovky od
oleje, reklamní auto−cedu−
le. Dále starou vzduchovku
zlamovací, vojenskou, pou−
ťovou, vzduchovou pistoli,
flobertku. Děkuji za nabídku
− přijedu Tel.: 604343109
PM 140036
Z POZŮSTALOSTI starý ná−
bytek: Kredenc, skříň,
špajz, stůl, ložnici, truhlu,
voj. kufr, dále hodiny, obra−
zy kafemlýnek, lit. bábovku,
kořenky, hrnečky, porcelán.
figurky, vázy, skleněnou ka−
rafu a skleničky aj. věci
z domácnosti do r. 1940.
Tel.: 604343109 Plzeň –
město. PM 140038
KOUPÍM staré obrazy čes−
kých i cizích autorů s námě−
tem krajina, lovecké zátiší,
portréty, dívčí akty, lodě na
moři, vojenské motivy, po−
stavy v krojích aj. (i špinavé
a poškoz. nebo jen rám).
Dále porc. a kovové sošky,
mince, hračky, knihy, hodin−
ky, vyznamenání, ván.
ozdoby, pohlednice, betlém
aj. staré a starožitné věci
do r. 1970. Děkuji za na−
bídku – 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
pozůstalosti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.:
603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 140005
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KOUPÍM na dekoraci starý:
truhlářský ponk, zahradní
litinovou pumpu, železné za−
hradní sezení, železný − litino−
vý plot, branku, zábradlí, bal−
kon, žulové koryto, kaménku,
staré lyže, dřevěný sud, věd−
ro, malý žebřiňáček, špajzku
a jiné. Zn.: PŘIJEDU, tel.:
603512322. PM 140007A
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, dalekohled,
puškohled, vysílačku +
sluchátka, čutoru, ešus,
teletinu, odznaky a vyzna−
menání, nášivky, leteckou
kuklu, bundu, kombinézu,
vrtuli, palubní ukazatele
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy o vo−
jácích aj. voj. pozůstatky
až do r. 1960. Přijedu,
děkuji. Tel.: 604343109.
PM 140037
STARÉ fotoaparáty (Flexa−
ret, Mikroma, Stereomi−
kroma, Leica, měchové aj.)
barometr, theodolit, vánoč−
ní ozdoby, loutky, panenky
a dětské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová au−
tíčka, litinové formy na bá−
bovku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
140016
KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký te−
sák, mysliveckou brašnu,
lesní roh, housle, vojen−
skou vzduchovku, celtu,
medaile, vyznamenání
(vzorný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště,
za budování vlasti apod.
až do r. 1989), kovový
model 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, dě−
tí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, akty, zvířátka,
svícny, obrazy, kresby, i sa−
motné rámy, hodiny, lampo−
vá radia, knihy a časopisy
o automobilismu, vše
skautské a junácké, pohled−
nice a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 140017

l
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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

PRODÁM sedací soupravu
vhodnou do menšího bytu.
Černou, čalouněnou, rozklá−
dací, úl. prostor, pravý roh,
lůžko 140 x 200 cm. Dále
ratanové křeslo, bílé polstry
a ratanový stolek. Foto
mailem, Plzeň. E−mail:
kentak@seznam.cz, Tel.:
728848009. PM 140082
PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky a Ejpo−
vickou 5−6m x 3m x 3m –
více kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Dále mobilní kontejnerovou
dvojbuňku, zánovní plast.
okna, plast. rolety, stan−
dardní vybavení včetně kli−
matizace. Rozměr 6,5 x
2,40 x 2,80 m, vhodná pro
kancelář. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od
25.000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 140022
PRODÁM nahrabávač 2 ks
6metrové, výrobce Rožmitál
pod Třemšínem a Lis UNI−
BAL na seno a slámu. Dále
balíky se senem průměr
125 cm z oblasti Šumavy−
Srní. Při kompletním odběru
sleva. Tel.: 603383211. PM
140023
PRODÁM 6 ks železobetono−
vých panelů (průvlaky) roz−
měr 6/ 0,8/ 06 m, Plzeň,
vhodné použití pro zeměděl−
ce. Možnost zajištění dopra−
vy. Tel.: 603383211. PM
140047

PRODÁM rodinný domek
v Kyšicích u Plzně (10 km),
cena 2 500 000 Kč. Tel.:
608777556
MLADÁ rodina koupí
skromnější chalupu do 300
tis. Kč, vhodnou k opravě,
tel.: 607837208. RR 40233

PRODÁM nebo dlouhodobě
pronajmu větší RD 2 km od
Konst. Lázní, vhodný i ke ko−
merčnímu využití, velká sto−
dola, kotelna, zahrada, pro−
jekt na rekonstrukci hotov.
Tel.: 777110010
PRODÁM chatu u Mže, ka−
tastr Vížka u Plané, okres
Tachov. Dřevěná, vlastní po−
zemek, zařízená, elektřina,
záchod, kůlna, terasa. Cena
dohodou. Tel.: 721345535.
PM 140091
HLEDÁME ke koupi starý
domek nebo chaloupku na
venkově, dlouhodobě ne−
obývaná nebo zchátralý
stav nevadí, do 200 tisíc.
Tel.: 721375326. RR 40207
KOUPÍM rodinný domek do
600 tisíc Kč, s koupelnou,
WC a zahradou, rychlé jed−
nání, platba hotově, RK
nevolat, tel.: 606572188.
RR 40234
PRODÁM pozemek o veli−
kosti 440 m2 vhodný k vý−
stavbě chatky v krásné,
klidné, lesnaté lokalitě
Sedmihoří v okrese Tachov.
Tel.. 720366322. RR 40274

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil. Prodej − montáž.
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 40153
KOUPÍM Jawa 350
typ 633−634 a 638−640
i poškozené, tel.:
722 327 290. RR 40161

PRODÁM nákladní automobil
V3S, třístranný sklápěč,
v provozním stavu a k tomu
sadu kol. Velmi pěkný motor,
převodovka řízení, vše dobrý
stav. Cena 60 000 Kč. Dále
prodám Liaz Trambus se za−
dní a přední hnanou nápra−
vou, uzavírání diferenciálu,
třístranný sklápěč − dvě kor−
by, velká sklápěcí korba na
obilí a standardní S3 korba.
Cena 75 000 Kč. Tel.:
723622663 PM 140027
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KOUPÍM traktor Zetor nižší
i vyšší řadu, popř. Zetor
Krystal, s předním náhonem
i bez. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 140025
KOUPÍM skútr ČZ zvaný
„prase“ z 60. let. Tel.:
722327290. RR 40162

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992 − pětistupňovou pře−
vodovkou, pěkné pneu včet−
ně disků, světla atd. Tel.:
603383211. PM 140024
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 jedná−
ní 120 000 Kč. Tel.:
723622663 PM 140028
PRODÁM Avii Furgon v pěk−
ném stavu, včetně zabudo−
vaného nezávislého topení.
Cena 20 000 Kč. Dále Avii −
odtahový speciál. Cena
25 000 Kč. Tel.: 723622663
PM 140029

KARTY−KYVADLO−KOUZLA:
Výklad karet Lenormand,
věštby a předpovědi, odpo−
věď na 4 otázky. Pomoc
v milostných a mezilidských
vztazích, ve finančních
a zdravotních problémech,
kletby. Tel.: 775901978. PM
140083
EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné 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
Rozhled - Jižní Čechy 4/2014
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POZOR, PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel zaplatí až 10 tis. Kč za
chybějící pohlednice obcí
Šumavy (např. Schukat−
schen, Paterlhütte, Glaser−
wald, Stadln, atd.). Dobře
zaplatím i jiné pohlednice
z celé ČR do roku 1945, uví−
tám větší množství či sbírky,
mohu přijet, vyplatím ihned.
Mobil: 602486490. RR
40286

MÁTE doma nábytek a neví−
te, co s ním??? NÁBYTEK
do roku 1980 a bytové do−
plňky (lustry, lampy, křesla
apod.) zdarma odvezu,
vykoupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. T.:
608887371 / E.:info: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 40248

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

HODNÝ věrný Bavorák, tel.:
721511267.
HLEDÁM ženu okolo 35 let
k vážnému seznámení. Tel.:
728847769. PM 140089

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

l

sivní, vhodný i pro aler−
giky. Je bdělý a ostražitý,
ale zbytečně neštěká.
Vhodný na canisterapii –
k rehabilitaci. Oblíbený
pro výstižnou a přizpůso−
bivou povahu. Miláček
celé rodiny, lásku rád be−
re i oplácí s nadšením.
Kupní smlouva při odbě−
ru. Do dobrých rukou.
RR 40154
www.
hajami−talisman.wz.cz,
e−mail:
hajami@volny.cz,
602823882 sms−ne,
378774498.

COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střiho−
vou úpravu, jenom se
pročesává. Je antidepre−
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Mgr. Miloslav Fait − tel.: 377 221 996

Tiskne NOVOTISK, s.r.o., tiskárna Praha−Malešice, U Stavoservisu
1, Praha 10, rozšiřuje Mediaservis, s.r.o., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).
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