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Jihočeši ve světovém
muzikálu Mamma Mia
Světový muzikál Mamma Mia, v českém podání, který
vtrhne na pódium Kongresového centra Praha letos v pro−
sinci, má ve svých řadách hlavní představitele z řad zá−
stupců Jihočechů. Hlavní role totiž kromě jiných získali
Petr Kolář a Hanka Křížková.
Oba zpěváci mají za sebou řadu rolí,
Hanka Křížková, rodačka ze Strakonic,
prošla snad všemi muzikály, které se
u nás kdy hrály. „Jsem takový muziká−
lový matador, ale vždycky jsem měla
ráda výzvy. A tohle výzva byla. Navíc,
když si uvědomím, že se po mnoha le−
tech vrátím do Kongresového centra,
kde jsme roky dělali muzikál Drácula,“
svěřila se Rozhledu Křížková, jež ztvár−
ní spisovatelku Rossie.
Petr Kolář, rodilý Budějovičák, je
také moc rád, že si jej producenti vy−
brali. „Nebyl to můj sen, protože
o tomhle se mi nikdy nesnilo. Ale
jsem za tu šanci moc rád. Je to na−
víc s prima lidmi, takže se na to moc
těším,“ řekl Kolář.
Kromě těchto dvou si hlavní role
zahrají Alena Antalová, Daniela Šinko−
rová, Leona Machálková, Hana Holi−
šová, Jaroslava Kretschmerová, Petr
Kotvald, Roman Vojtek, Pavel Vítek,
Míša Nosková, Radka Fišarová, Sabi−
na Křováková, Jiří Langmajer a další.

Režie se ujme herec a režisér
Antonín Procházka, texty písní složí
Adam Novák a o kostýmy se postará
Roman Šolc.
Česká verze muzikálu, který ve
světě vidělo přes 54 miliónů diváků,
se uskuteční od 12. prosince v praž−
ském Kongresovém centru.
„Divákům nabídneme původní na−
studování s originální dekorací i kos−
týmy,“ dodal režisér Procházka.
Zkoušet začnou herci a zpěváci
od října a čeká je náročný podzim.
Muzikál Mamma mia není jen o zpě−
vu, ale také o tanci a herectví.
O účinkování v muzikálu byl
obrovský zájem. Kromě desítek
zájemců o hlavní role přišlo na kon−
kurzy na hlavní, vedlejší role a com−
pany před 480 lidí. Z nich komise
vybrala nejlepší z nejlepších.
Všichni se mohou od prosince těšit
na to, až to umělci na pódiu roztočí
a zazní ty nejslavnější písničky
od ABBY.
(pru)

Babovřesky
po třetí
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Regina Řandová
Mánek skončil!
Ministr životního prostředí Richard
Brabec odvolal ředitele Národního
parku Šumava Jiřího Mánka. Podle
ministra se Mánek stal velmi kon−
troverzní osobou, která proti sobě
stavěla všechny zájmové skupiny
na Šumavě.
Brabec odvolal ředitele parku
kvůli tomu, že nedokázal uklidnit
situaci na Šumavě a měl odlišné
názory na ochranu životního pro−
středí.

Jiří Mánek

Mánkovi měly vaz zlomit i soudní
spory kvůli kácení v 1. zónách, kte−
ré správa národního parku prohrá−
vala. „Netajím se tím, a to je zase
fér říct, že když jsem přišel na mi−
nisterstvo, tak jsem prostě věděl, že
se tam děly určité věci, že se skoro
soudil jeden resort sám se sebou –
ministerstvo s inspekcí životního
prostředí. Došlo třeba k některým
černým stavbám, které pak byly na−
padány,“ podotkl ministr Brabec.
Zatímco ekologové krok minis−
tra vítají, starostové z jihu Čech
jsou většinou zaskočeni minister−
ským krokem. „Není to správný
krok a trochu to nechápu,“ řekl
starosta Hluboké nad Vltavou a se−
nátor Tomáš Jirsa, který se o situ−
aci na Šumavě dlouhodobě aktivně
zajímá.
Sám Jiří Mánek si myslí, že byl
dobrý ředitel, jen podmínky pro
práci neměl kvalitní.
Na místo ředitele NP Šumava
bude vypsán konkurz.
(pru)

Když se řekne jméno
Regina Řandová, mnozí
diváci zbystří. Toto jmé−
no jistě znají, jen od−
kud? Řeč je o herečce,
dabérce, která se pro−
slavila především jako
Jolana v Troškově ko−
medii Bota jménem
Melichar. Následovala
celá řada filmů, inscenací, ale
především dabingových rolí. Stala
se také snachou známého českého
herce Čestmíra Řandy st., protože
si vzala jeho syna Čestmíra mladší−
ho. Po rozvodu si jméno nechala,
ale znovu se vdala.
Dnes žije s novým manželem
a svým synem Čestmírem Řandou
nejmladším vesměs spokojeně
a po čas roku pobývá na chalupě
v jižních Čechách kousek od
Bechyně.
„Mám to tady ráda a cítím se
částečně jako Jihočeška. Tento
kraj je krásný, a jak můžu, utíkám
sem z Prahy,“ svěřila se Rozhledu
Regina Řandová.
„Miluju kytičky, ráda se hrabu
v zemi. Skalka, to je moje. Líbí se
mi lilie, dlouho vydrží, mají nád−
herné barvy a krásně vyčnívají ze
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přiznává sympatická a empatická
herečka.
Regina natočila mnoho věcí,
v posledních letech si zahrála třeba
v sérii Vyprávěj, v Kriminálce
Anděl, Ordinaci v růžové zahradě

a kromě natáčení se věnuje zejmé−
na dabingu. Jejím hlasem mluví
například Angelina Jolie.
„Na nedostatek práce si nemůžu
stěžovat, o můj hlas je pořád zájem.
Za to jsem moc ráda. Dabingová
práce je dneska jiná než před le−
ty. Všechno je to takové rychlej−
ší. Ale tak nějak všichni žijeme
v rychlé době,“ podotýká hereč−
ka s úsměvem a blond vlasy,
která se vlastně za těch třicet let,
kdy Bota jménem Melichar
vznikla, a kterou natočil Jihočech
Zdeněk Troška, moc nezměnila.
Její předci byli spojeni s Trn−
kovou hereckou společností, pří−
buznou byla Lída Baarová. „Ma−
minka zpívala a s tetou jako děti
vystupovaly v baletu Národního
divadla, takže umělecký duch
tam byl,“ podotýká Regina. A tak
už od čtyř let chodila do Praž−
ského pěveckého sboru. Tehdy
začala i s klasickým baletem.
„Občas mě lidi poznávají, ně−
kteří oslovují a je to milé. Jsem
spokojená a teď jsem ráda, že je ja−
ro a začne léto a že budu na chalu−
pě a budeme jezdit po jižních
Čechách a bude nám fajn,“ dodává
Řandová.
(pru)

Nový urgentní příjem hradecké nemocnice
Jindřichohradecká nemocnice ote−
vřela nový urgentní příjem. Je možné
zde přijmout až pět pacientů v rych−
lém sledu. Nové oddělení, které je
umístěné v pavilonu E, využijí kromě
nemocných přivezených záchrankou
také ti pacienti, kteří do nemocnice
dorazí sami.

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.

skalky. Miluju pořádek,
doklady mám srovnané
v deskách, vím, kam po
čem sáhnout. Nemusím
tápat. Mám ráda řád.
Ve věcech i v životě,“

„Na čtyřiadvacetihodinovém provozu
se bude podílet desítka sester a osm−
náct lékařů. Vzhledem k víceoboro−
vému rozsahu péče spolupracuje
urgentní příjem úzce se Zdravotnickou
záchrannou službou Jihočeského kra−
je. O pacienty se stejnou měrou bude

starat personál záchranky
a personál urgentního pří−
jmu,“ uvedl ředitel hradec−
ké nemocnice Miroslav
Janovský.
Diagnostikuje a léčí se
v hale s monitorovacími
lůžky. Tady pacienty ošetří
specialisté, zdravotníci odeberou
laboratorní materiál, provedou kli−
nické, sonografické a rentgenové vy−
šetření, to všechno v pohodlném pro−
středí se sledováním životních funkcí.
V případě potřeby je v bezprostřední
blízkosti urgentního příjmu dostupné
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CT vyšetření, od−
dělení intenzivní
péče a ARO.
Součástí urgent−
ního příjmu jsou
dále dvě ambu−
lance, akutní inter−
ní a neurologická,
v nichž je možné
ošetřit i část pa−
cientů ambulance
chirurgické.
Na novém od−
dělení mohou krátkodobě pobývat
také pacienti s méně závažnými one−
mocněními.
„Vzhledem k tomu, že ambulantní
provoz představuje nejproblematič−
tější část léčebného provozu, budeme
vždy klást důraz na to, aby u akutně
nemocných pacientů přišla péče
k pacientovi, nikoliv obráceně,“ sdělil
primář Filip Řeřicha. Urgentní příjem
skutečně pomůže zlepšit život pacien−
tů. Pilotní projekt hradecké nemocni−
ce budou zřejmě brzy následovat i ně−
které další ze sedmi ostatních jiho−
českých nemocnic.
(pru)
Rozhled - Jižní Čechy 5/2014

Zastavení v Čimelicích
Pan Josef Štědronský chtěl ve
svém rodinném domě, který
si sám postavil před 30 roky,
vyměnit okna, protože ta pů−
vodní dřevěná už špatně
těsnila a propouštěla nejen
teplo, ale i hluk z blízké silni−
ce. Požadavek měl jako na
všechno, co kupuje – dobrou
kvalitu za rozumnou cenu.

Profil společnosti
Společnost Slovaktual byla zalo−
žena v roce 1990. V lednu 2008 ji
převzala švýcarská firma AFG
Arbonia−Forster−Holding AG. Letos
bude dokončena v pořadí již šestá

w

Byla firma Slovaktual –
Radek Hladík jediná,
kterou jste oslovil?

Vůbec ne. Oslovil jsem několik
známých firem z okolí, ale s je−
jich nabídkou, hlavně technic−
kým provedením, jsem nebyl
spokojený. Konečné slovo padlo
až po návštěvě pana Hladíka,
který ochotně přijel k nám domů
i se vzorky oken a doplňků k nim.
Vše nám vysvětlil a ukázal. Stačil
jeden pohled na konstrukci a by−
lo jasné, že je to okno, které je
o třídu lepší než od jiných firem.

w

Nevyskytl se žádný
problém?

Měli jsme několik požadavků.
Například v koupelně jsme chtěli
u okna, které je výš, upravit klič−
ku tak, aby byla lépe přístupná.
Dále zachovat obklady v koupel−
ně a na WC. Pan Hladík našel ře−
šení a domluvil s montážníky co
největší opatrnost při výměně
oken. Vše dopadlo na výbornou.
Naprostá spokojenost. S tako−
vým přístupem, ochotou a vstříc−
ností jsme se ještě nesetkali.
Po montážnících nezůstala špet−
ka prachu. Vše za sebou hned
uklízeli.

hala pro výrobu „oken pro Evropu”
určených zejména na západoevrop−
ský trh a pasivní domy.
Strategií firmy SLOVAKTUAL je
orientace na konkrétního zákazníka,
jeho požadavky a zkrácení dodacích
lhůt na minimum. Samozřejmostí je
také kvalita dodaných výrobků, která
je potvrzena certifikáty od státních
zkušebních laboratoří LIGNOTES−
TING Bratislava a VÚSAPL Nitra, ra−
kouské zkušební laboratoře ERTL
Oftering/Linz a MZLU Zlín.

Poradenství je
samozřejmostí…
„Když se pro nás klient rozhodne,
tak musí dostat veškerý servis,
včetně úklidu, zdůrazňuje majitel po−
boček v jížních Čechách Radek
Hladík. Během čtyř
týdnů jsme vyrobili
okna a s manželi
Štědronskými jsme
se domluvili na průbě−
hu jejich rekonstruk−
ce. Také technické
změny, např. umístění
kliky, je u nás bez pří−
platku. Vše vyrobíme

přímo na míru. Když přijde náš
technik zaměřit okna nebo dveře,
snaží se klientovi poradit a najít nej−
lepší řešení,“ dodává obchodní refe−
rentka Simona Píšková.

Radek Hladík a Josef Štědronský

Kvalita a bezpečnost
Svým klientům nabízí špičkovou
kvalitu výrobků, které mají ty nejno−
vější bezpečnostní prvky.
Díky revoluční technologii Slov−
aktual používá u okenních křídel no−
vých plastových oken sklo pevně sle−
pené s okenním křídlem. Plastová ok−
na Slovaktual jsou tím bezpečnější a
nedochází k odtahování profilu od
skla. Díky pevnému spojení skla po
celém obvodu se zvyšuje odolnost
okna proti vloupání (tabulka skla nej−
de vytlačit z okenního křídla ven ani v
případě vypáčení zasklívací lišty).
Automatizace výroby zaručuje vyšší
kvalitu zpracování a v případě rozbití
se sklo může vyměnit, aniž by se po−
škodilo těsnění. Okna mají dále Stře−
dové těsnění, které výrazně zvyšuje
tepelně izolační vlastnosti okna, chrá−
ní kování před povětrnostními vlivy a
zabezpečuje vysokou vodotěsnost.

w

Jste spokojený s dodanými
okny?

Naprosto. Nechali jsme si vy−
měnit všechna okna v obytné
části, k nim jsme rovnou dali no−
vé parapety a žaluzie. Okna ve
sklepě plánujeme vyměnit asi až
po létě, ale jednoznačně s firmou
Slovaktual. Překvapil mě i zájem
pana Hladíka, když se po asi
dvou měsících ozval a zajímal
se, zda je vše v pořádku. Neměl
jsem žádnou připomínku, okna
fungují skvěle a ani jsme nemu−
seli volat na dodatečné „doštelo−
vání“.

Rozhled - Jižní Čechy 5/2014
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V Deggendorfu vedle Dunaje
rozkvetlo květinové moře
V Deggendorfu byla odstartována
již 17. bavorská zemská zahradní
výstava. Příprava na ni trvala pře−
sně 999 dní. Při slavnostním ote−
vření v rozkvetlé městské hale po−
zval ministr životního prostředí
Dr. Marcel Huber ve svém proje−
vu také své sousedy z Čech a Ra−
kouska na skvělou podívanou.
Že je co k vidění, o tom se pře−
svědčili slavností hosté během Květinové moře u Dunaje. Foto Michael Strauch.
procházky, kterou osobně vedly mana− Bavorská zemská zahradní výstava je
žerky výstavy paní Waltraud Tanner− opravdu velkolepá. Celé území zabírá
bauer a Ingrid Rott−Schöwel. Celému plochu 34 fotbalových hříšť a nachází
se převážně na břehu Dunaje, který se
projektu požehnal kněz.

teď mnohem více přiblížil městu. Přes
řeku byl vybudován zbrusu nový most
pro pěší a cyklisty. Je 465 m dlouhý
a patří k nejdelším svého druhu
v Evropě. Každý bude jistě ohromen zá−
plavou květin, které jsou doslova všu−
de. Bylo zasazeno téměř 160.000 jar−
ních květů a jejich druhy se budou
v průběhu 164 dnů trvání výstavy ně−
kolikrát měnit. Pestré záhony a šťavnaté
trávníky zdobí překrásné sklo bavor−
ských mistrů.
V létě se v Deggendorfu představí i kla−
tovské karafiáty. Prostor dostal také

brouzdání v Černém moři a válení v bí−
lém písku na pláži. Jsou tu skákací hra−
dy, trampolíny, hřiště podobné několika
slepeným vosím hnízdům, mongoská
jurta, kde se neustále něco tvoří. K od−
počinku slouží všem obrovské travnaté
plochy.
Loňské červnové povodně připomíná
velká dřevěná loď – naděje záchrany.
A aby bylo pořád veselo, na to nepřetr−
žitě dohlížejí maskoti výstavy − pan
a paní Krtkovi. Nezapomeňte také na
procházku podél Dunaje. Byla tam
v budována krásná odpočinková mola
a v létě lze spojit návštěvu výstavy
i s koupáním.
Každý den očekává návštěvníky bohatý
doprovodný program v podobě koncer−
tů a jiných hudebních vystoupení.
Milovníci suvenýrů jistě navštíví bílé,
v tureckém stylu postavené stánky

Bavorský ministr životního prostředí Dr. Marcel Huber spolu s primátorem města
Deggendorf Christianem Moserem otevírají za asistence maskotů výstavy nový
most přes Dunaj.
Foto Michael Strauch

Písek, který je partnerem města výsta−
vy. Při procházce návštěvníky zaujmou
sochy z písku představující známé
symboly. Je to především Putimská
brána. Před ní jako v písničce stojí dvě
panenky a mávají na dobrého vojáka
Švejka.
Velký prostor je věnován dětem. Byl na
ně brán zřetel doslova na každém kro−
ku, a tak zde mohou rodiny strávit
opravdu celý den na úžasných hřištích,
která nemají obdobu. Například v jedné
z atrakcí poznáme symbol Deggen−
dorfu − vrhačku knedlíků, další z průle−
zek vypadá jako bratislavský hrad a jiná
jako dům navržený vídeňským archi−
tektem Hundertwasserem. V horkých
dnech malí návštěvníci jistě ocení
4
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a odvezou si odtud třeba hit výstavy −
dekorativní austraslkou vázu. Slouží
k zavěšení třeba na balkon a květiny
jsou v ní zasázeny i hlavou dolů. Na ce−
lé výstavní ploše je spousta možností
občerstvení.
Bavorská zemská zahradní výstava
v Deggendorfu bude trvat až do konce
letošního října. Věřím, že si uděláte
čas a vypravíte se pokochat pohledem
na květinové moře. Zklamáni jistě ne−
budete.
Otevřeno je denně od 9.00 hodin do
setmění.
Vstupné: Dospělí 15 Euro, rodina se
dvěma dospělými 30 Euro. Děti, žáci
a mládež platí 3 Eura.
Romana Merglová
Rozhled - Jižní Čechy 5/2014

Nová prodejna ve Strakonicích

Právě otevřená prodejna te−
pelných čerpadel, klimatizací
a solárních panelů zahajuje
svou činnost vedle Mountfiel−
du na Písecké ulici. Můžete
tak spojit příjemné s užiteč−
ným a dozvědět se něco o no−
vých úsporných možnostech
vytápění a klimatizace. Firma
H + H je výhradním dovozcem
špičkových německých tech−
nologií v České republice.

Rozhled - Jižní Čechy 5/2014

Tepelná čerpadla vzduch –
voda a země – voda jsou do−
dávána včetně odborné montá−
že, všech revizí a plného zá −
ručního i pozáručního servisu.
Firma H+H se zaměřuje jak na
majitele rodinných domů, tak
na velké technologické a vý−
robní celky. Vytápění i klimatiza−
ci zvládne prakticky všude.
Podstatný je zde výkon a účin−
nost. Výkon o cca 200 kW vy−

topí v pohodě osmipatrový
dům. A to lze jak topné, tak kli−
matizační jednotky spojovat.
Z 1 kW příkonu lze získat až 4,5
kW tepelného výkonu. Dál je to
již jen prostá matematika ve
smyslu, za jak dlouho se nový
systém vytápění zaplatí. K tomu
je třeba vyřešit i otázky, které
každého staveb níka samo −
zřejmě napadnou. Koupím si
například tepelné čerpadlo
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a počítám s vrtem na svém po−
zemku. Ani v tomto případě ne−
musíte shánět dodavatele.
Firma H+H si s tím poradí.
Moderní a velice výhodná a ze−
jména pohodová jsou nyní i po−
dlahová topení. Ani zde není
problém.
Firma H+H je schopna tyto
věci řešit na jednom místě.
Nemusíte nikde nikoho shá−
nět, veškeré informace jdou
z jednoho místa. To je obrovská
výhoda při samotném prová−
dění prací – vše na sebe nava−
zuje a problémy s několika
dodavateli tím odpadají. Zů −
stává pouze jeden „problém“
a to je financování. I zde vám fir−
ma H+H pomůže. Prostřed −
nictvím banky vám bude nabíd−
nut úvěr a splátky si lze rovno−
měrně rozložit.
Že vás to zaujalo?
Otevřeno mají i pro ty, kteří
se chtějí jenom třeba infor−
movat na to, jak v příští top−
né sezóně topit nejen ekolo−
gicky, ale i ekonomicky.
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Nižší ztráty
Významné snížení tepelných ztrát
o více než 31 tisíc gigajoulů za rok
a posílení efektivnosti distribuce
tepla přineslo nahrazení parovodu
horkovodem na Pražském před−
městí v Českých Budějovicích.
Teplárna loni za první etapu projek−
tu zaplatila přes 73 milionů korun,
v létě bude pokračovat druhá etapa
za zhruba stejnou cenu. Cílem je
modernizací distribuční sítě a dal−
šími opatřeními meziročně ušetřit
1,5 procenta ročního prodeje ener−
gií zákazníkům.

Hvězdný festival
Mezinárodní hudební festival
Český Krumlov od 18. července
do 16. srpna nabídne 17 koncertů,
z toho šest pod širým nebem.
Festival zahájí na letní scéně s ka−
pacitou 4200 míst německý teno−
rista Jonas Kaufmann. Vystoupí za
doprovodu Symfonického orches−
tru Českého rozhlasu pod taktov−
kou Jochena Reidera v programu
složeném ze slavných operních
árií. Závěr 23. ročníku festivalu bu−
de 16. srpna patřit opeře a pěvec−
kým hvězdám Velkého divadla
v Moskvě.

Nejhezčí kancelář
Letos se v Českých Budějovicích
konal už 7. ročník veletrhu Jiho−
český kompas tentokrát pod hes−
lem „Jižní Čechy aktivní“. Město
Třeboň se prezentovalo nejen
svým stánkem, ale také na pódiu
v programu veletržního studia
„Kulatý jihočeský stůl“ a v rámci
„Pohádkového odpoledne“ Pohád−
kového království. Právě třeboňská
pohádková kancelář byla vyhláše−
na jako ta nejhezčí ze všech.

Zákon o Šumavě vadí ministrovi
Ministr životního prostředí Richard
Brabec odmítá návrh zákona o NP
Šumava. Senátem prošel v prvním čte−
ní zákon, a to právě navzdory kritice řa−
dy vědců, ekologů, ale třeba i součas−
ného ministra. Podle nich je návrh
v rozporu s evropským právem a nedo−
statečně garantuje ochranu vzácné pří−
rody. Pro zamítnutí kontroverzní předlo−
hy hlasovalo pouze šest senátorů.
Ministrův postoj zaskočil starosty
šumavských obcí, kteří 20 let usilovali
o to, aby vznikl speciální zákon
o Národním parku Šumava. Teď dostali

ránu, protože ministr nic takového
nechce, zůstal by u obecnější normy.
Zákon starostové podporují. Až na
jednu výjimku – starostu Prášil, který
by raději viděl na Šumavě více divoči−
ny a žádné speciální zákony prý ne−
potřebuje.
Ministr Brabec byl v textu hodno−
tícím zákon velmi tvrdý. „Vadí mi
především to, že senátní návrh naráží
na mezinárodní závazky České repub−
liky, je s nimi v zásadním rozporu. To
znamená, že by porušoval meziná−
rodní právo,“ vysvětlil.

Richardu Brabcovi vadí také zby−
tečné detaily, kterými se prý zákon
jen hemží. Třeba, jak mají přesně vy−
padat cesty či protipožární opatření
a nesouhlasí ani s převodem pozem−
ků od státu do majetku obcí.
Stát by měl podle návrhu dávat ná−
hrady obcím, na jejichž katastru se
národní park rozkládá. Přitom už dnes
jsou tyto obce v porovnání s jinými
docela slušně financovány.
Ministr trvá na tom, že pro něj je
důležitý plán péče o Národní park
Šumava.
(pru)

Unikátní centrum
Unikátní vzdělávací centrum, které
v České republice nemá obdoby,
vzniká při Vyšší odborné škole
a Střední průmyslové škole ve
Volyni. Strakonickému deníku ho
přiblížil ředitel školy Jiří Homolka.
Ve vzdělávacím středisku bude
kompletní, počítačem řízená tech−
nologie na výrobu dřevěných kon−
strukcí, krovů i celých dřevosta−
veb. Studenti na střední škole bu−
dou moci navrhnout drobné dřevě−
né stavby a jejich starší spolužáci
už vyšší odborné školy pak i krovy
nebo celé dřevostavby.
6
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Odmítají zlato i úložiště!
Sepekov na Písecku a okolní obce
na pomezí Píseckého a Táborského
okresu se v poslední době staly stře−
dem zájmu dvou skupin, které by tu
podle místních i starostů mohli ne−
vratně zničit přírodu, narušit krajinu
a snížit ceny nemovitostí na mini−
mum. Jde o úložiště vyhořelého ja−
derného paliva a také těžbu wolfra−
mu a zlata. Obě varianty lidé i staros−
tové odmítají. Nově těžbu cenných
kovů odmítl i Jihočeský kraj.
„Není vhodná doba na podobné
projekty. Po zvážení záměru výrazně
převažovala negativa spojená s prů−
zkumem nad pozitivy. Je sice dobré
vědět, že nejsme úplně chudý kraj.
Ale myslím si, že by nemělo být cí−
lem zplundrovat celou krajinu. Pokud
tam to bohatství skutečně je, jsme
pro spíš jej zachovat,“ řekl hejtman
Jiří Zimola. Dodal, že na krajskou ra−
du, která následně průzkum zamítla,
se obrátili starostové Sepekova
a Kovářova. S průzkumem rovněž
nesouhlasí.
Zimola se domnívá, že stejný po−
stoj se dá očekávat od vlády.

Jihočeský kraj jí své stanovisko pře−
poslal. „Věříme, že i vláda průzkum
na Písecku odmítne,“ řekl Zimola.
Zatím nikdo neví, o jak velké ložis−
ko vzácných kovů by šlo. Mohl by to
prozradit až průzkum. Už samotný
průzkum by ale znamenal devastaci
mnoha hektarů lesa a luk a půdy.
A to nechtějí ani za cenu slušných
peněz pro obce lidé ani starostové.
Podobně se staví k průzkumům
týkající se možné stavby úložiště ja−
derného odpadu. „Jasně zde občané
řekli, že tu nic takového nechtějí.
V referendu se 97 procent obyvatel
vyjádřilo proti, čili věříme, že odpo−
vědné instituce budou ctít názor
veřejnosti,“ řekl starosta Božetic
Jaroslav Kofroň.
Vzhledem k tomu, že ČEZ a vláda
oddálily dostavbu třetího a čtvrtého
bloku Jaderné elektrány Temelín, je
otázka, zda se úložiště vůbec bude
budovat. Kromě Písecka a Táborska
na jihu Čech ještě zbývá lokalita
Lodhéřova na Jindřichohradecku.
Ani zde nejsou místní možným zá−
měrem nadšeni.
(pru)

Jordán už zase pod vodou
Po dvou letech se obyvatelé i náv−
štěvníci Tábora snad konečně dočkají
znovu napuštěného rybníka Jordán.
Ten prošel odbahněním, výstavbou
výpusti a úpravami za skoro půl mili−
ardy korun. Práce provázely velké
problémy, dvakrát praskla dělicí hráz.
Nyní jsou práce skoro u konce a za−
čalo se s napouštěním nádrže.
„Zkušební provoz nádrže, který
potrvá rok, začne 1. června. Většina
prací nákladného projektu je hotová,“
informoval manažer projektu Karel
Hotový. Do původní výšky hladiny
chybí přibližně deset metrů. Podle
Hotového se nedá odhadnout, kdy se
Jordán vodou zcela zaplní.
Pokud se do 1. června nádrž nena−
plní, nic prý nebrání tomu, aby byl
zkušební provoz zahájen. Při součas−
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Libuše Havelková slaví!
Oblíbená česká hereč−
ka, pohádková babička,
ale také kouzelná babič−
ka Libuše Havelková sla−
ví 90. narozeniny. O paní
Havelkové jsme psali
v jednom z minulých čí−
sel, kde jsme ji předsta−
vovali jako osobnost
měsíce. Rodilá Jihočeška, která jako
malá vyrůstala v centru Českých
Budějovic, se sice téměř vytratila z očí
diváků, protože její zdravotní potíže jí

už neumožňovaly natáčet
televizní pořady, ale žije v po−
klidu, užívá si důchodu
a vnoučat, která má díky své−
mu synu Ondřeji Havelkovi
i své dceři. Dlouholetá členka
činohry Národního divadla ži−
je desítky let v Praze, ale na
své milované České Budě−
jovice a jižní Čechy nezapomíná. A tak
ji za celou redakci a všechny Jiho−
čechy přejeme hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a vše dobré.

ném nedostatku vody na všech tocích
a dlouhodobému suchu tato varianta
klidně může nastat.
„Rychlost napouštění neovlivníme,
nedá se to nijak regulovat. Pokud by
začal zkušební provoz při nižším sta−
vu vody, během roku se Jordán určitě
zaplní,“ řekl Hotový. Součástí projek−
tu odbahňování byl i pyrotechnický
průzkum nádrže. Podle historiků totiž
mohly být na dně Jordánu i letecké
pumy z druhé světové války. „Nic ta−
kového ale pyrotechnici neobjevili,“
dodal manažer Karel Hotový.
I vedení táborské radnice je rádo,
že se projekt podařilo zrealizovat.
Kdyby se totiž tak nestalo a projekt by
se zpozdil, byla zde hrozba, že by
město muselo vracet část evropské
dotace.
(pru)
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Nejstarší ZUŠ
se přestěhuje
Jedna z nejstarších ZUŠ v Čes−
ku, Základní umělecká škola
Otakara Ševčíka v Písku se bude
stěhovat. Z kapacitních důvodů
bude od září nově v bývalém
učilišti na křižovatce Nádražní
a Zeyerovy ulice. I když ani tato
budova není tím pravým ořecho−
vým, přece jen je tam více pro−
storu a Jihočeský kraj jako zři−
zovatel ušetří nemalé peníze za
nájem.

Vlak s kulatými okny
Jindřichohradecké místní dráhy, kte−
ré provozují dopravu na známé úzko−
kolejce, se mohou pochlubit uni−
kátem. Jezdí na nich totiž první vlak
s kulatými okny.
Jde o čtyři modernizované vozy
M27. Šedé stroje s kulatými okny za−
tím jezdí bez cestujících. První pasa−
žéry by měly svézt letos na podzim.

„Do konce září by
měly všechny čtyři vo−
zy absolvovat zkušební
jízdy, technickou bez−
pečnostní
zkoušku
a různá další měření,
která jsou potřeba pro
schválení do provozu s cestujícími,“
řekl Jiří Pavel z Jindřichohradeckých

Dům U Koulí, kde bydlel
i Fráňa Šrámek, kde se například
natáčely filmy Měsíc nad řekou,
či před lety první 3D muzikál
V peřině, a kde ZUŠka padesát
let sídlí, se tak vrátí městu.
„Základní umělecká škola ta−
dy sídlí od roku 1961, ale musí−
me si říct, že to byl měšťanský
dům. Tady byly byty, ty prostory
nám vůbec nestačí. Navíc tu
jsou problémy s topením, pro−
blémy se světlem, problémy
i s vlhkem, protože ty dolní třídy
jsou vlhké,“ uvedla nevýhody
domu ředitelka a prezidentka
Asociace ZUŠ ČR Jindřiška
Kudrlová.
„Jihočeský kraj se pro stěho−
vání školy rozhodl především
z ekonomických důvodů. Ušetří
i přesto, že rekonstrukce bude
na počátku stát 19 milionů ko−
run. V současné době se základ−
ní umělecká škola nachází při−
bližně ve třech objektech a v ně−
kterých ještě pronajatých jiných.
Znám dobře tu školu, znám i pa−
ní ředitelku a vím, že pro školu
chtěla vždy a chce to nejlepší,“
říká hejtman Jihočeského kraje
Jiří Zimola.
V nové budově po opravě bu−
de mít základní umělecká škola
mimo jiné velký taneční sál,
sochařskou dílnu a nahrávací
studio.
(pru)
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místních drah. Pasažéry bude ve vla−
cích čekat neobvyklý výhled kulatými
okny i klimatizace.
Celkové náklady modernizace po−
dle projektu jsou přes 60 milionů
na čtyři vozidla, část uhradí dotace
z EU. „Vlaky prošly kompletní re−
konstrukcí. Původní zůstal jen rám.
podvozky a konstrukce karoserie,
všechny technologie jsou nové,“ do−
dal Jiří Pavel.
Dráhy do konce léta plánují vyhlá−
sit designerskou soutěž o vnější este−
tický vzhled vozů a opatřit je poté
celoplošnými polepy.
Někteří cestující si při jízdě vozy
s kulatými okny mohou připadat spíš
jak v lodi než jako ve vlaku.
(pru)
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Kam kráčí české zdravotnictví?
Když se před dvaceti léty, někdy
v roce 1994, nebojácný rytíř
Železný zmocnil části vysílacího
prostoru a vybíral nám kulturu, která
nás měla přiblížit světu neomeze−
ných možností, některé televizní
filmy a pořady českému Honzovi
doslova braly dech. Seriál „Nemoc−
nice Chicago Hope“ je o nemocnici,
kde roztržitý lékař vyoperuje pacien−
tovi místo ledviny slinivku břišní,
nebo zamilovaný sanitář místo na
operační sál odveze pacienta na
patologii, kde se zachrání jen tím,
že otevře oči v okamžiku, kdy chce
patolog začít provádět pitvu a leknu−
tím padne do mdlob. Podobné pří−
pady jsou ve zdravotnictví zemí ne−
omezených možností chápány jako
legrační.
V té době už jsme také měli za
sebou i počáteční nadšení ze změ−
ny poměrů, předvedené hochy
v nejlepších letech, kteří v tesilo−
vých oblecích nakráčeli do vrcholné
politiky státu rovnou z paneláko−
vých králíkáren s nadšením batolat,
jimž se podařilo vtrhnout do hrač−
kářství. S čím si pohráli, to skončilo
Rozhled - Jižní Čechy 5/2014

rozlámané někde pod stolem a dě−
tičky volaly po dalších hračkách.
Tehdy jsme si fandili, že zdravot−
nictví v nenechavých ručičkách
snad neskončí, ale zmýlili jsme se.
V době, kdy sličný David poukazoval
na nenechavého Goliáše, jak s ote−
sánkovským apetitem privatizuje stát
za přiměřený bakšiš, a varoval před
privatizací nemocnic a výprodejem
léků do zahraničí, bylo už pozdě.
Nemocnice byly z padesáti procent
již zprivatizované a odvážný David
byl následně zneuctěn a smeten
z politického povrchu.
Nevyléčitelně důvěřivý český
Honza si ale fandil dál. Když si
všichni povinně platíme nemocen−
ské pojištění, platíme si tím i nárok
na lékařskou péči. I když je to mě−
síčně solidní balík, sedmdesát pro−
cent z něho stačí českým zdravot−
ním pojišťovnám jen na samofinan−
cování vlastního provozu a na zby−
tek stojí ve frontě řada nemocnic.
K navýšení balíku bylo proto třeba
vymyslet ještě nějaký další způsob,
a proto se narodil poplatek. O do−
brých nápadech se tradičně už ví,

že se realizují velmi pomalu, zatím−
co čím je nápad horší, tím rychleji
je na světě. Goliáš hravě přesvědčil
laickou veřejnost, že je třeba „regu−
lovat“ zneužívání lékařské péče
a nějak postihovat občany, kteří ma−
jí tu drzost vyžadovat lékařské ošet−
ření. Proto byl poplatek pojmenován
jako „regulační“ a uzákoněn přes
noc. Vedle mladých lékařů, kteří na
kšeftech se zdravím nevidí nic zlé−
ho, jsou i starší lékaři, kteří dosud
ctí aeskulapův odkaz i vlastní přísa−
hu, a bylo jim žinantní od babiček
a dědečků brát 30 korun za předpis
receptu na kapky proti kašli, za kte−
rý si rozšafný lékárník pak vezme
ještě jednou tolik, protože musí být
taky z něčeho živ. Bez účtování po−
platků by totiž porušovali zákon
a jednali protizákonně. Český Goliáš
nemá soupeře.
Naše zdravotnictví dostalo novou
patinu výnosného kšeftu. Zpriva−
tizované nemocnice mohou vytvá−
řet zisk, z čeho se jim zachce, a za−
tímco část lékařů si ve sterilních ru−
kavicích mne radostně ruce, další
lékaři, kteří ještě nezapomněli počty
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ze čtvrté obecné, mají důvodné
starosti, co bude dál, až zregulova−
ní pacienti nebudou.
České zdravotnictví zatím ne−
skončilo jako totálně rozlámaná
hračka vedle jiných odvětví. Dosud
stojí na šachovnici s bílými a čer−
nými figurkami, přičemž ve hře se
už vystřídalo a dál střídá mnoho
soupeřů. Stát převzal pouze skrom−
nou roli kibice, a hráčům prochází,
když pravidla hry mají na háku a ne−
respektují, že není přípustné dělat
rošádu v jedné partii vícekrát.
Střídavě padal šach i mat na obou
stranách a hru doprovázelo mediál−
ní vzrušení, až konečně je partie
v postavení patovém. Ani jeden ze
soupeřů už nemá tah a kibic s napě−
tím očekává, s jakými účinky si dají
partii „za remízu“.
Už dlouho čekají i ti, jimž záleží
na zdraví svém i na zdraví jejich
blízkých. „Kam kráčíš?“…. by bylo
možné ptát se tam, kde je pohyb
směřující někam, ale to není případ
našeho zdravotnictví. Kupředu není
kam a zpátky už to nejde.
Dagmar Hermanová
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Nejvìtší skanzen pod širým nebem v Evropì

Muzeum bavorské vesnice v Tittlingu
Tento skanzen, který vznikl v prů−
běhu minulých desetiletí v Bavor−
ském lese u jezera Dreiburgen−
see, patří k obrovským atrakcím
široko daleko a je zároveň jedním
z největších muzeí pod širým ne−
bem v Evropě. Postupem času je
stále doplňován. V současné době
láká návštěvníky více než 140
kompletně zařízených historic−
kých domů.
Kdo projde branou, rázem se ocit−
ne o několik staletí zpátky a je na−
prosto vtažen do
tajuplné atmosféry
života
dávných
předků. Při prohlíd−
ce může návštěvník
nahlédnout do nitra
původních dřevě−
ných domů ze 14. −
19. století. Patří
mezi ně prostá ven−
kovská stavení, kde
dříve žili všichni
pospolu i s domá−
cími zvířaty, kap−
ličky i jednoduché

Volný čas na webu
Českobudějovická radnice spustila
nový informační portál na adrese
InBudejovice.cz. Obyvatelé města a je−
ho návštěvníci na něm najdou zevrub−
né informace týkající se volného času
ve městě a jeho okolí. Na základě vý−
běrového řízení jej bude v následují−
cích čtyřech letech za 1,790 milionu
korun provozovat a rozvíjet společnost
WMP. Novinářům to dnes řekla ná−
městkyně primátora Ivana Popelová.
10

sezony je možné si během
různých folklorních akcí vy−
zkoušet své řemeslné nadá−
ní na vlastní kůži.
Návštěva skanzenu je vel−
kým zážitkem pro každého,
zvláště ji jistě ocení rodiny
s dětmi, pro ně je připraven
třeba historický kuželník. Ale
i senioři a zdravotně postiže−
ní se tu cítí moc dobře.
Do skanzenu se nejlépe do−
stanete po dálnici nebo stát−
ní silnici směr Passau, od−
Pohled do starobylé svìtnice
bočka Tittling. Značení je
Také v našem mu− perfektní, nemůžete zabloudit. Pro
zeu čekají na náv− řidiče jen připomínáme, že na ně−
štěvníky zařízené meckých dálnicích se nic neplatí.
dílny tesařů, truh−
Romana Merglová
lářů, kolářů, ková−
řů, ševců, tkalců,
Muzeum je otevøeno od 12. dubna
a dokonce jedna
do konce øíjna dennì 9–17 hod.
pila. Uvnitř může−
Vstupné: Dospìlí – 6 eur, dìti do
me obdivovat jed−
6 let v doprovodu rodičů zdarma.
noduché nástroje
Skupiny od 16 osob, studenti,
a jen se sklánět
postižení – na osobu 4 eura.
před tvrdou prací
Mlýn na potoce s dosud funkèním kolem předků. Během

kostelíky. Raritou je ja−
kýsi multifunkční dům,
kde najdeme nejen obyt−
né místnosti, školu,
soud, ale dokonce i vě−
zení. Zajímavou atrakcí
je původní mlýn na
potoce, s dosud funkč−
ním kolem. Už schází
jen ten hastrman.
Ve středověkých vesni−
cích se dříve provozo−
vala celá řada řemesel.

„Cílem nového portálu bylo sjedno−
cení informací, které se dosud nachá−
zely na třech různých webových pre−
zentacích (www.cb−info.cz, ubytova−
ni.c−budejovice.cz, kultura.c−budejovi−
ce.cz), jejich vzájemné provázání, za−
jištění průběžných aktualizací a překlad
do dvou jazykových mutací – angličti−
ny a němčiny,“ upřesnila Popelová.
Společnost WMP bude zodpovědná za
sběr a aktualizaci dat na portálu.
Databáze k dnešku eviduje 1756
objektů. Díky administraci www.
aktualizuj.me mají jejich provozova−
telé možnost kdykoliv aktualizovat
údaje o poskytovaných službách,
otvírací době a podobně.

Nová rozhledna
Nová rozhledna na šumavském Špi−
čáku se už v červnu otevře veřejnosti.
26,5 metru vysoká stavba přijde na
11 milionů korun. Většinu prostředků
zafinancuje Evropská unie.
Stavba se začala budovat na pod−
zim loňského roku. „Součástí roz−
hledny mělo být podle původních ná−
vrhů i občerstvení s toaletami. Tato
varianta ale neprošla přes ochránce
přírody, pro které je prioritou ochrana
tetřeva,“ řekl za realizátora stavby
Jaroslav Potužák.
Investor, kterým je TJ Sportovní
areál Špičák, původně plánoval
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výšku rozhledny 32 metrů, nakonec
bude měřit jen 26,5 metru. Pavel
Hubený ze Správy Národního
parku a chráněné krajinné oblasti
Šumava uvedl, že nehrozí, aby li−
dem v budoucnu kazily výhled
vzrostlé stromy.
„Smrky jsou od rozhledny na dvou
stranách, na východ a na jihozápad.
Směrem na sever, severozápad a se−
verovýchod je holina, směrem na jih
je také prázdno, protože jsou tam
sjezdovky. Skutečně tam smrky vět−
ších rozměrů nedorůstají. Vyšší než
24 metrů jsme tam nenaměřili, navíc
stromy tam rostou velmi pomalu,“
vysvětlil Hubený.
(pru)
Rozhled - Jižní Čechy 5/2014

Proč uzavřít cestovní
pojištění s Allianz?
Je proto hned několik důvodů. Všichni víme, že dnes již více než
polovina lidí sjednává cestovní pojištění prostřednictvím internetu a stále
více také přes mobilní telefony. I to nabízí Allianz!
Prosluněná pláž, vítr na moři, hory, lyžování, adrenalinový sjezd?
A nebo snad pyramidy, safari či se toulat napříč australskou divočinou?
Je jedno, kam pojedete, důležité je, abyste se v pořádku vrátili a strávili
tyto chvíle bez zbytečných starostí.
Cestovní pojištění od Allianz je takřka jediné, které nemá žádné finanč−
ní limity na ošetření. Zároveň se, třeba v případě, že se vaše cesta pro−
táhne kvůli stávce na letišti nebo jiným nepředloženým událostem, auto−
maticky a bezplatně prodlouží i cestovní pojištění.
Od loňského roku Allianz nabízí i mobilní aplikaci vytvořenou společně
s naším, v současnosti, nejznámějším cestovatelem Jirkou Kolbabou.
Obsahuje jeho postřehy o zemích, do kterých cestoval. Také je zde
spousta informací pro případy, ve kterých se můžete na cestách ocitnout.
Z mobilní aplikace lze sjednat i cestovní pojištění během necelých
2minut. Stačí jenom jednou uložit své údaje. Při každé další cestě již za−
dáte jen destinaci, počet dnů, spolucestující a je to. Na každé cestovní
pojištění navíc získáte 15% slevu.
Cestujte bez starostí s cestovním pojištěním do zahraničí od Allianz −
největší a nejstabilnější pojišťovny na světě. Ochráníme rekreační
cestovatele, milovníky extrémních sportů i byznysmeny na služebních
cestách.

Co bude se ZOO Větrovy?
Problémy okolo ZOO Větrovy u Tá−
bora došly do fáze, kdy se přistoupi−
lo k dražbě areálu. Ta nakonec byla
zrušená. Vyvolávací cena byla 65
milionů korun. Částka by ovšem ne−
pokryla závazky, které firmy a Libor
Hrubý, majitel a podnikatel, vůči ně−
kterým dodavatelům má. Alespoň by
ale však byla zahrada očištěna
a mohla by začít nanovo.
Dražba byla ale zrušena, protože
podle Hrubého začala jednání se
strategickým partnerem, který by
zoologickou mohl zachránit. Už dříve
zahradu odmítl koupit Jihočeský kraj
i město Tábor. Nyní se čeká, co bude
s areálem dál.
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Některá zvířata putovala jinam,
většina jich ale v zoo zůstává. Libor
Hrubý vede spory, sám je také poli−
cií a soudy stíhán pro podezření
z podvodů. Podle právníků to bude
běh na dlouhou trať. Zahrada však
zatím funguje, i když částečně
v omezeném provozu, dál.
(pru)
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Nejznámější český psychotronik Stanislav Brázda věští:

Na Ukrajině mezi sebou zápasí USA a Rusko
V poslední době se na mě klienti
stále více obracejí s různými otáz−
kami, které se týkají vývoje situace
na Ukrajině. Také se ptají, zda se
neschyluje ke třetí světové válce.
Kyvadlo mně ukazuje, že na
Ukrajině dochází k souboji mezi USA
a Ruskem. Tyto dvě velmoci se stále
přetahují o moc ve světě a na
Ukrajině vidí možnost svůj celosvěto−
vý vliv posílit. Moje věštba mi říká, že
v současné době mají USA 65 % vli−
vu a Rusko jen 35 %. Ovšem Rusku
se daří tento pro něho nepříznivý po−
měr vyrovnávat a díky Ukrajině by se
jim to mohlo částečně podařit. Vše
směřuje k tomu, co jsem věštil před
pěti léty. Do 20 až 25 let vzniknou ve
světě tři unie, a to americká, evrop−
ská, asijská a vedle nich bude
Rusko. Rusko se k žádné unii nepři−
kloní, protože má své ambice. V sou−
časné době je světová ekonomika
rozdělena mezi USA, Evropskou unii,
Rusko a Čínu. Ekonomiku světa ovlá−
dá Čína a vyjádřeno v procentech je
to 55 %. USA zase vedou v oblasti
vojenství a je to 75 %.

Kontakt:

STANISLAV BRÁZDA
mobil:
777 119 600 − 606 119 600
e−mail:
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

Když se podívám na to, jakou úlo−
hu hraje Evropská unie v současné
zjitřené situaci na Ukrajině, tak mě
kyvadlo ukazuje, že téměř žádnou.
Dominantní roli mají USA a Rusko.
Obavy z toho, že by mohla vznik−
nout třetí světová válka, mít nemu−
síme. Kvůli Ukrajině se nikdo prát
nebude. V této souvislosti spatřuji
zajímavou věštbu ohledně Číny.
Zatímco svět se soustřeďuje na
Ukrajinu, ve vší tichosti nejpozi−
tivněji a nejrychleji jde dopředu ve
všech oblastech Čína. To je velice
pozoruhodné.
Je mylná představa mnohých lidí,
že Evropská unie má silný vliv na
vývoj na Ukrajině. Všechny moje
věštby mi prozrazují, že tento vliv je
mizivý a týká se to i České republi−
ky. K situaci v Česku mi kyvadlo
věští, že klesá vliv politických stran
a do popředí jdou hnutí, která se

nyní po volbách dostaly k politické
moci. Ukazuje se mi rostoucí ne−
spokojenost lidí, kteří se odklánějí
od politických stran a stále více za−
čínají věřit nově vzniklým politic−
kých subjektům. Jejich hlavním
argumentem je, že za 23 let se
u vlády vystřídaly všechny politické
strany, které vůbec nic neukázaly.
Pouze se mezi sebou hádaly, zemi
neřídily, ve vší tichosti nechávaly
průchod nejrůznějším aférám spo−
jených s rozkrádáním státních pe−
něz a vůbec nic nevyšetřily. Lidem
nejvíce vadí korupční prostředí.
Moje věštba mi napovídá, že ani
současná vláda nevydrží do konce
svého volebních období a čekají
nás předčasné volby. Budou ve
znamení nově vzniklých politických
hnutí. Pouze z těch tradičních poli−
tických stran budou mít podporu
u lidí lidovci.
Stále platí moje věštba, že za 9 až
10 let bychom mohli být právním
státem, ve kterém se konečně

dočkáme toho, že nejdéle do dvou
let se domůžeme svého práva.
Současný stav je neúnosný a mno−
zí se soudí i 20 let, aby to nakonec
pro všechny podezřelé a odsouze−
né skončilo velkou amnestií. Lidem
se začne dařit lépe a bude zde pa−
novat přijatelné prostředí pro pod−
nikání. Rozhodně se zbavme pesi−
mismu a více se věnujme duchov−
nu. Jak mohou dopadnout lidé,
kteří se zhlédli v materiálním pojetí
svého života a nechali se zlákat vi−
dinou lehkého získání peněz, nyní
vidíme na každém kroku. Dopo −
ručuji vrátit se zpět k tradičním
hodnotám rodinného systému
a mnohem více se věnovat svému
zdraví. Věštím, že Česká republika
překoná současné problémy a do
10 let se nám bude dařit velmi
dobře a lidé budou spokojeni.
Budoucnost si můžete také sami
vyvěštit pomocí mých karet. Přeji
Vám šťastnou kartu.
Stanislav 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.

Svátek sborového zpěvu na Klatovsku
Evropský festival duchovní hudby Šumava−Bayerischer Wald je hudebním mostem mezi Šumavou a bavorským pohraničím
Již tradičně zve několik desítek sborů
z Čech, Německa a dalších evrop−
ských zemí, aby zde interpretovaly
duchovní skladby. I v tomto roce si
v období od 9. května do 8. června
naplánovaly na Klatovsko cestu ne−
celé tři desítky sborových těles, která
již poosmnácté pomáhají rozeznít
kostelní prostory na Klatovsku tóny
duchovních skladeb.
Klatovy jako festivalové centrum bu−
dou hostit také nejvíce souborů. Téměř
každý z festivalových víkendů si mo−
hou milovníci hudby a sborového zpě−
vu vyslechnout jedno z festivalových
těles, které doprovodí nedělní boho−
službu vždy od 10.00 hodin v jezuit−
ském kostele na náměstí.
Stoupající podíl hudebních těles od
bavorských sousedů se projeví také na
12

klatovských festivalových koncertech.
První z koncertů v Klatovech je pláno−
vaný na sobotu 31. května od 19.00
hodin do arciděkanského kostela a na−

bídne zajímavé hudební kontrasty.
Pozvání přijalo profesionální mužské
pěvecké kvarteto z Lamu Lamer Winkel
Vierg´sang. O repertoárový kontrast

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

k tomuto souboru se postará zvukově
zajímavý studentský komorní sbor
Ko.Mar pod vedením Hany Bezděkové.
Tradičně se v Klatovech uskuteční také
Hlavní koncert festivalu, a to 7. června
od 19:30 hodin v jezuitském kostele.
V podání Dolnobavorského lékařského
orchestru z Deggendorfu uslyšíme or−
chestrální verzi světoznámého medi−
tačního cyklu Josepha Haydna Sedm
posledních slov našeho Vykupitele na
kříži. K interpretaci této geniální kom−
pozice si smyčcový orchestr přizval
české hudebníky. V Klatovech tak usly−
šíme česko − německé hudební těleso.
Bližší informace o festivalových lokali−
tách, termínech i zúčastněných těle−
sech naleznete na webových stránkách
festivalu www.fdh.sumavanet.cz
Vít Aschenbrenner
Rozhled - Jižní Čechy 5/2014

Babovřesky po třetí
Do třetice všeho dobrého a zlého?
Komedie Babovřesky Zdeňka Trošky
bude mít třetí pokračování. Už za pár
týdnů se začne natáčet další díl. Celá
trilogie pak bude působit jako jeden
příběh v jednom týdnu. Nejenom jižní
Čechy se opět stanou ústředním
dějištěm drbů univerzální drbny
Horáčkové a její company. Babo−
vřesky se totiž vrhají do moře.

„Od 17. května začí−
náme natáčet u moře
v Turecku a půjde vlastně
o závěrečné scény. Takže
to bude hodně zajímavé,
jak ty naše „holky“, kte−
rým je dohromady asi
okolo 400 let, vezmeme
k moři,“ směje se Zdeněk
Troška.
Po návratu ze slunné−
ho Turecka by se mělo
natáčet ve slunných jižních Čechách.
Všichni věří, že se nebude opakovat
situace z loňska, kdy první klapka
padla koncem května a venku bylo
šest a půl stupně.
„Věříme, že to letos bude lepší
a všechno se podaří natočit bez vět−
ších komplikací. Vloni to byla nej−
dříve zima, pak povodně, pak ne−
snesitelná vedra. Přesto divák v kině
nic nepozná,“ říká i producentka
Babovřesků Dana Voláková.
A tak se opět sejde stará dobrá
parta, do níž se opět vrátí Lucie Bílá,
jako cikánka Aranka, která přijde
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pokřtít své jedenácté dítě jménem
Tygr. V Babovřeskách 3 se ale objeví
i dva noví herci: Tereza Bebarová
a Tomáš Trapl. Ten si zahraje nového
polského faráře. „A celkově to bude
napínavé, půjde totiž o „likvidaci
bab“. Diváci se mají na co těšit kro−
mě toho, že mladý velebníček vy−
stoupí z církve, stejně jako sestra
Glorie a bude to láska jako trám,“
svěřil se scenárista a režisér
Zdeněk Troška.
Veronika Žilková, Pavel
Kikinčuk, Jindřiška Kikin−
čuková, Lucie Vondráč−
ková, Jana Synková, Jan
Kuželka, Jana Altmannová
Petr Polák, Lukáš Lang−
majer, Pavla Bečková
a mnozí další stráví tak
v
Dobčicích,
Záboří,

Holašovicích, na Hluboké a v okolí
měsíc natáčení.
Babovřesky 2 doposud vidělo
přes 300 tisíc diváků, kteří se mimo
jiné do kina vrací, protože film chtějí
vidět podruhé i potřetí. „Znovu opa−
kuji, není to umění, dělám „blbinu
pro zasmání“, lidi se chtějí bavit,
chtějí se usmívat a odreagovat se od
toho marasmu, který se tady v téhle
zemi děje. Na kritiky kašlu, filmy dě−
lám pro lidi,“ dodává Troška.
Premiéra komedie Babovřesky 3
je plánována na 12. února příštího
roku.
(pru)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

DOMÁCÍ pracovníky – kom−
pletace, možnost dodávky
domů. Tel.: 720590543
po−pá, 13−15 h., DE41@
seznam.cz KŘI PM 140018
HLEDÁM někoho na výpo−
moc při zednických a malíř−
ských pracích, vhodné pro
důchodce, tel. 602811834.
RR 40364

KOUPÍM elektrické a mecha−
nické plechové vláčky, Mer−
kur, Igra, HUSCH, Kraus a ji−
né 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 betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 776693272
PM 140032
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 ocelovou nebo ple−
chovou nádrž od 30 do 50
M3. Případně pět 10 M3.
Manipulaci a dopravu zajis−
tím. Tel.: 603383211. PM
140050
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KOUPÍM staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Telefun−
ken 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, sajd−
káru, 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
zlamovací, vojenskou, pou−
ťovou, vzduchovou pistoli,
flobertku. Děkuji za nabídku
− přijedu Tel.: 604343109
PM 140036
STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběrate−
li! 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.
příručky, 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
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. ozdo−
by, pohlednice, betlém aj.
staré a starožitné věci do
r. 1970. Děkuji za nabídku –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 140040
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PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x120x15
cm a 300 x 120 x 20 cm,
Plzeň, vhodné použití pro
zemědělce. Možnost nalože−
ní a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 140047

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
bábovku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
140016

SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém, vánoční
ozdoby, různé staré do−
kumenty, pohlednice, pla−
káty, hračky, autíčka na ka−
bel i bez, na klíček , vláčky,
pokojík pro panenky, hodi−
ny a hodinky Děkuji za
nabídku. Tel.: 603512322.
PM 140006

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou braš−
nu, lesní roh, housle, vo−
jenskou vzduchovku, cel−
tu, medaile, vyznamená−
ní (vzorný voják, za obra−
nu vlasti, vojenské uči−
liště, za budování vlasti
apod. až do r. 1989), ko−
vový model děla, tanku,
automobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 140015

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,
uvítám větší množství či
sbírky, mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 40370

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 vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s mo−
tivem Prodané nevěsty,
dětí, kytičky), kořenky, soš−
ky tanečnic, akty, zvířátka,
svícny, obrazy, kresby, i sa−
motné rámy, hodiny, lam−
pová radia, knihy a časo−
pisy o automobilismu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice a starou bižute−
rii. Tel.: 603872698. PM
140017
NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1955 VÝKUP − RE−
NOVACE − PRODEJ (chro−
movaný, dýhovaný, selský),
lustry, hodiny, obrazy a růz−
né staré věci na dekoraci,
možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJEDU.
pavel.rejsek@seznam.cz.
Tel.: 603512322, PM
140005

PRODÁM sedací soupravu
vhodnou do menšího bytu.
Černou, čalouněnou, rozklá−
dací, úl. prostor, pravý roh,
lůžko 140 x 200 cm. Dále ra−
tanové křeslo, bílé polstry
a ratanový stolek. Foto
mailem, Plzeň. E−mail:
kentak@seznam.cz, Tel.:
728848009. PM 140082
PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6 m
x 3 m x 3 m, vnější opláštění
dřevěné palubky a Ejpo−
vickou 5−6 m x 3 m x 3 m –
více 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 vyba−
vení včetně klimatizace.
Rozměr 6,5 x 2,40 x 2,80 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 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

NOVÉ vnitřní dveře plné
i prosklené, buk, dub, tře−
šeň, javor, rozměr 60, 70,
80, 90 za poloviční cenu.
Protipožární s atestem, roz−
měr 90, buk, dub, olše, ja−
vor za 2000 Kč. Bukové
fošny tl. 5 cm, cca 10 m3,
přírodně sušené, tel.:
604134214. RR 40316

PRODÁM rodinný domek
v Kyšicích u Plzně (10 km),
cena 2 500 000 Kč. Tel.:
608777556
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
MLADÁ rodina koupí skrom−
nější chalupu do 300 tis. Kč,
vhodnou k opravě, tel.:
607837208. RR 40365
PRODÁM chatu na Hna−
čově nebo vyměním za za−
hrádku v Klatovech. Tel.:
732864170. RR 40305

PRODÁM díly na Avii 31 r. v.
1992 − pětistupňovou pře−
vodovkou, pěkné pneu včet−
ně disků, světla atd. Tel.:
603383211. PM 140024
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 70 000 Kč. Tel.:
723622663 PM 140027
PRODÁM motorovou sedmi−
metrovou loď s malou kaju−
tou, německé výroby se
Z nohou a se zabudovaným,
nefunkčním osmiválcovým
karburátorovým motorem
GMC, včetně dvounápra−
vového brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jed−
nání 120 000 Kč. Tel.:
723622663 PM 140028
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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
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
KOUPÍM Jawa 350
typ 633−634 a 638−640
i poškozené, tel.:
722 327 290. RR 40161

PRODÁM Ferrari 355, jed−
ná se o repliku na podvozku
Pontiac Fiero, chybí dodě−
lat zrcátka, otvírání ben−
zínu, vsadit kapotu apod.
Auto
je
kompletní.
Cena 39.000 Kč. Tel.:
604134214. RR 40315
KOUPÍM skútr ČZ zvaný
„prase“ z 60. let. Tel.:
722327290. RR 40162

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil. Prodej − montáž.
www.e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 40153

UBYTOVÁNÍ Berounka, kvě−
ten – červenec, www.krivo−
klatsko.cz. Tel.: 725038339.
KŘI PM 140096
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
KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpověď
na otázky, pomoc v milost−
ných a mezilidských vzta−
zích, ve finančních a zdravot−
ních problémech. Osobně
nebo písemně. Volejte, pište
na tel.775901978. PM
140106

RYCHLÉ půjčky 10 tis.−100
tis. bez poplatku předem.
www.kz−finance.cz, e−mail:
karel.zahn@seznam.cz.
Tel.: 737607405 KŘI PM
140009
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COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střihovou
úpravu, jenom se proče−
sává. Je antidepresivní,
vhodný i pro alergiky. Je
bdělý a ostražitý, ale zby−
tečně neštěká. Vhodný na
canisterapii – k rehabilita−
ci. Oblíbený pro výstižnou
a přizpůsobivou povahu.
Miláček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s nadše−
ním. Kupní smlouva při
odběru. Do dobrých rukou.
RR 40154

www.
hajami−talisman.wz.cz,
e−mail:hajami@volny.cz,
602823882 sms−ne,
378774498.

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

HALLO, mein Name ist
Andreas. Ich bin 25 Jahre,
lebe in Wörth an der Donau,
bei Regensburg und suche
ein Frau aus CZ und vielle−
icht für eine gemeinsame
Zukunft! Du solltest etwas
deutsch sprechen! Ich bin
175cm, schlank, humorvoll
und vorzeigbar. Du solltest
Nichtraucherin sein und
ohne Kinder. Ich habe einen
sehr sicheren Arbeitsplatz
und führe meinen eigenen
Haushalt. Bin finanziell gut
gestellt und kann Ihnen viel
bieten. Meine Hobbies:
Natur, Musik (Tanze gern),

l

Sauna, habe schönes Auto.
Interesse? Dann freue mich
auf Antwort. Vielleicht bist
Du die richtige Frau für
mich. Bayern ist ein schönes
Land. Adresse: Andreas
Gürster, Am Königsberg 15,
93086 Wörth / an der Donau,
Deutschland, Handy Nr.
01769786433. RR 40302
ER, DEUTSCH (spricht auch
english), 36 Jahre, 181cm,
schlank, nett, sympathisch,
ledig (ohne Kind), mit gutem
Beruf, wohnhaft in Bayern in
der Nähe der tschechischen
Grenze, sucht die nette Sie
für eine feste Beziehung und
eine glückliche Zukunft (Fa−
milie). Ich freue mich über
eine Antwort. Tel.−Nr./SMS:
00491702408566, E−Mail−
Adresse: leon7071@t−onli−
ne.de. RR 40303
JISTOTA a láska s mužem
z Bavorska přes Ag.
Arendas. Tel. 721511267.

Další číslo
Jihočeského rozhledu
vyjde 2. 6. 2014

Točna bude, ale jiná
Otáčivé hlediště v Českém Krumlově zůstane na svém místě. Shodli se
na tom ministr kultury Daniel Herman i památkáři, což přijali jak zástupci
Jihočeského kraje, tak i města České Budějovice. Právě Budějovicům
stavba patří. Za dva roky musí stavba zmizet a nahradí ji nová, která bude
uzpůsobena tomu, aby mimo provozní dobu, tedy mimo sezónu, byla
„schována“ pod povrchem. Zda se to podaří, není jasné.
„Jsem rád, že se našli „chytří“, kteří dali za pravdu tomu, co jsem na−
vrhoval už před osmi lety, kdy jsem byl ministrem já. Pak se plány na toto
opatření „ztratily“ a teď na to někdo přišel a objevil Ameriku: Ale je dobře,
že se o tom aspoň uvažuje a už se nemluví o nesmyslu, že by točna měla
zmizet,“ řekl Rozhledu poslanec a herec Vítězslav Jandák.
Vedení kraje
i měst České Bu−
dějovice a Český
Krumlov je rádo,
že unikátní hle−
diště zůstane za−
chováno. Vždyť
právě kvůli němu
míří tisíce turistů
ročně právě do
barokní zahrady
českokrumlov−
ského zámku.
Poprvé se na
improvizované, tehdy ještě dřevěné točně hrálo v roce 1958. V jejích
ochozech sedělo šedesát diváků a směrem za herci ji poháněla lidská sí−
la. Postupem let prošla úpravami a vývojem a dnes pojme 650 diváků.
Tento počet by měl být zachován i po té, co otáčivé hlediště, které je jedi−
né svého druhu na světě, změní podobu a bude v novém kabátě i po roce
2016 v Krumlově.
(pru)

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem
Vydává Vogel Medien International, s. r. o.,
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel
Jednatel: Mgr. Josef Šesták, mobil: 732 906 269
tel.: 376 360 311 l fax: 376 360 312
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň
tel.:

377 221 996, 377 221 764
tel./fax: 377 221 765

Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010, e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Regionální redakce:
tel.: 377 221 996
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
Obchodní poradci: mobil: 777 730 257
Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: sramek@plzenskyrozhled.cz
Irena Poláková, mobil: 724 038 976
e−mail: irenepolakova@gmail.com
Václav Zickler, mobil: 777 730 258
Sekretariát, soukromá inzerce:
Květoslava Spoustová
mobil: 777 730 256, tel.: 377 221 996
e−mail:sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Grafické studio: Irena Bourová − mobil: 602 107 514
e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:

Uzávěrka řádkové inzerce je 23. května 2014
Rozhled - Jižní Čechy 5/2014

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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