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Liman SPORT
- výstava stanů

přeshraniční spolupráce
V Pasově se uskutečnilo Přeshra−
niční fórum inovací – setkání zá−
stupců hospodářských komor a vý−
znamných společností z Jihočes−
kého kraje, Dolního Bavorska

projektu je vytvoření znalostní plat−
formy, jež bude v oblasti přeshra−
ničí zkoumat a vytvářet možnosti
aplikace tzv. „procesního řízení“
s úmyslem posílit bavorsko−českou

a Horního Rakouska. V rámci
přeshraničního fóra byly předány
ceny Cross Border Award (CBA) ja−
ko společné ocenění Průmyslové
a obchodní komory Dolního Ba−
vorska, Jihočeské hospodářské
komory a Hospodářské komory
Horního Rakouska. Předmětem
ocenění je příkladná přeshraniční
spolupráce podniků a institucí
v prostoru těchto tří zemí.
Jihočeskou cenu CBA v kategorii
přeshraniční spolupráce podniků ob−
držela firma KÁMEN A PÍSEK, spol.
s r. o. se sídlem v Českém Krum−
lově. Tato společnost se zabývá těž−
bou a zpracováním drceného kame−
niva. Cenu si převzal Ing. Otakar
Veselý, jednatel a společník firmy.
Cena CBA v kategorii vysoké
školy a instituce byla udělena Fa−
kultě managementu v Jindřichově
Hradci VŠE za příkladný přes−
hraniční česko−bavorský projekt
Nadnárodní kompetenční centrum
pro procesní řízení. Hlavním cílem

ekonomickou zónu. „Ocenění si ve−
lice vážíme a je pro nás i určitou
motivací a závazkem do budouc−
na,“ sdělil manažer projektu prof.
Ing. Václav Řepa, CSc.
„Příhraniční oblasti se potýkají
se specifickými problémy, ať už
se jedná o dopravní infrastrukturu,
trh práce a vzdělávání, životní pro−
středí nebo podnikání. Proto se
s partnery z Rakouska a Bavorska
zapojujeme do celé řady projektů,
jejichž primárním cílem je rozvoj
spolupráce mezi subjekty i jedno−
tlivci, navazování nových kontaktů
a celkové upevňování příhranič −
ních vztahů a zlepšování životní
úrovně obyvatel v daném území.
Díky tomu se v celém česko−rakou−
sko−německém příhraničí každo−
ročně koná mnoho akci pro širo−
kou veřejnost i pro úzce speciali−
zované skupiny odborníků,“ řekl
o významu spolupráce Ing. Luděk
Keist, ředitel Jihočeské hospodář−
ské komory.
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Tomáš Verner
Mají pracovat
rychleji!
Českobudějovická radnice chce
donutit stavební firmy, aby pra−
covaly rychleji. Opatření se bude
týkat všech dopravních staveb,
které budou spojené s uzavírka−
mi či omezeními v ulicích.
Ve všech smlouvách mezi
městem a stavebními firmami
bude kritériem, že na stavbě se
bude pracovat minimálně 6 dnů
v týdnu a 10 hodin denně.
„Jsme připraveni na to, že to
budeme muset zaplatit. V těchto
situacích nám nejde o úsporu
peněz, ale o to, aby stavební fir−
my ze silnic zmizely co nejrych−
leji,“ řekl primátor města Juraj
Thoma a dodává: „Mrzí nás, že
to musíme vynucovat až takto
radikálním způsobem, že se to
dává jako podmínka pro uzavře−
ní smlouvy, ale zdá se, že jiná
cesta není možná,“ dodal.
Jedinou výjimkou z této pod−
mínky budou takzvané technolo−
gické přestávky.
Pravdou je a občané metropole
na to často upozorňují, že pokud
nastane některá z oprav, často
dělníci začnou pracovat ráno
okolo sedmé, ale odpoledne ve tři
hodiny je na staveništi klid.
Podobné je to se svátky či víken−
dy. Přitom v zahraničí je běžné,
že firmy pracují téměř nonstop,
přitom za mnohdy i menší nákla−
dy na stavbu a daleko kvalitněji.

Pryč
s prasečákem
Rozhořčení jsou stále příbuzní
romských obětí z koncentrační−
ho tábora pro Romy v Letech
u Písku. Žádají stále okamžité
uzavření prasečí farmy, odvezení
zvířat, demolice objektů a vyčiš−
tění místa od exkrementů. Ta−
kové požadavky vznesli akti−
visté, kteří protestovali nedávno
před vepřínem v Letech. Blo−
kádu ukončilo jejich setkání
s představenstvem společnosti
AGPI, které vepřín provozuje.
Zatím to ale nevypadá, že by by−
lo jejich prosbám vyslyšeno.
Zrušení vepřína a odškodnění
firmy a stavba nového by vyšlo
stát na zhruba 300 milionů
korun, které prý nemá.
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Jihočech, mistr Evropy v kraso−
bruslení 2008, ale také vysokoškol−
ský student, tím vším je rodák
z jihočeského Písku, Tomáš
Verner. I když většinu času po−
bývá v zahraničí, nebo v Pra−
ze, jak může, prchá domů na
jih Čech, do Borovan, kde jeho
rodina žije.
Tomáš letos na podzim na−
skočí do nového projektu,
show na ledě Jen počkej, zají−
ci, který se zastaví i v jižních
Čechách. Také letos oficiálně končí
se svou aktivní kariérou, ale u spor−
tu, bruslení a u umění by rád zůstal.
„Tak nějak se porozhlížím, co
všechno bych mohl dělat, čemu
bych se mohl věnovat dál. Sonduji,
dělám si nějaký obrázek toho, čemu
se budu věnovat, ale rozhodně
nechci nějak úplně měnit obor,“ říká
krasobruslař.
Jen počkej, zajíci je příběh, který
dobře zná ze svého dětství. I proto
přijal nabídku, aby byl exkluzivním
hostem a na ledě tak byl například
i s mimem, hercem a moderátorem
Michalem Nesvadbou a dalšími.
„Těším se na to moc, je to pro
mě něco nového, jistě to bude zá−
žitek. Pilně teď trénujeme a moc
mě to baví,“ říká Tomáš, který
teď začátkem června oslavil 28
narozeniny. Má mladší sestru
a bratra. Domů do Borovan jezdí

mistr s Vlkem a Zajícem
moc rád. „Jak
můžu, jsem tam.
Není to často,
právě kvůli práci

„Miluju perník, když je dobrý,
dobře upečený, tak to můžu. Ne−
dávno jsem se seznámil s panem
perníkářem Jánošem z Pardubic

se tam dostávám méně, než bych
chtěl, ale o to víc si to užívám.
Myslím, že jsme rodina, kdy k sobě
všichni mají blízko, dodržujeme
tradice, máme se rádi, dokážeme
si spolu povídat a trávit spolu čas.
To pro mě hrozně moc znamená,“
řekl Tomáš, který, jak přiznal, nemá
žádné zlozvyky, nebo naopak si
nepotrpí na drahé věci a je poměrně
skromný. Přece jen ale jednu sla−
bost má.

a dostal jsem pozvání, abych se po−
díval, jak se perník vyrábí. A pak
jsem se seznámil i s kavárníkem
Petrem Makovičkou a ten mě
uchvátil svou znalostí o kávě, měl
jsem poprvé v životě možnost
ochutnat kávu z džezvy a byl to pro
mě zážitek. Snažím se užívat si živo−
ta a dělat si radost z maličkostí,“
dodává mladý, sympatický sporto−
vec, který, jak sám říká, je jinak úpl−
ně obyčejný kluk…
(pru)

Sochy z písku – za císaře pána
Už osmým rokem se na náplavce
u Kamenného mostu v Písku objevi−
ly sochy z písku. Letošním tématem
jsou postavy z období císaře
Františka Josefa I.
U řeky Otavy tak vyrostly sochy
Franze Josefa I., starosty Písku z 19.
století Tomáše Šobra, zakladatele
slavné restaurace U Reinerů Augusti−
na Reinera. Skupinku doplňuje ještě
zástupce spolku ostrostřelců a cyklis−
tů. Z druhého břehu od elektrárny je
sleduje nejslavnější český voják Švejk.
Všichni samozřejmě jen z písku.
„Sochy vznikly asi ze 100 tun
písku a náklady na celou akci přišly
asi na 400 tisíc korun. Sochy jsou
dělány speciální technikou, aby
odolaly povětrnostním vlivům,“ říká
mluvčí města Roman Ondřich.
Loni většinu z nich odnesla velká
voda, všichni věří, že letos tomu tak
nebude, a že sochy tam vydrží co
nejdéle.

V minulosti na náplavce u Ka−
menného mostu byly různé posta−
vy, včetně pohádkových, či filmo−
vých. Naposledy to byla třeba
Helena Růžičková nebo Lucie Bílá,
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či Jindřich Plachta. Sochy z písku
v Písku v rámci akce Cipískoviště
se staly českým fenoménem.
Ročně si výtvory prohlédnout desít−
ky tisíc lidí.
(pru)
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Majitel autorizovaných prodejen v Českých Budějovicích, Táboře a Písku Radek Hladík radí

Neposuzujte plastové okno
podle ceny, ale podle kvality
Kde je ta hranice, pane Hla−
díku, mezi cenou a kvalitou?
Rozhodně se o ní nedozvíte,
když si budete vybírat plasto−
vé okno na internetu. Dopo−
ručuji návštěvu našich vzor−
kových prodejen v Táboře
a Písku, nově můžete i do
právě otevírané provozovny
v Českých Budějovicích na
Husově třídě. Nebo nás kon−
taktujte a my rádi přijedeme
za vámi. Máme výhradní za−
stoupení Slovaktualu pro
jižní Čechy.
w Proč bychom měli navštívit prá−
vě autorizovaného prodejce spo−
lečnosti Slovaktual?
Například už jen proto, že Slov−
aktual patří několik let k největším
výrobcům oken a dveří ve střední
Evropě. Je součástí nadnárodního
švýcarského holdingu AFG. Slov−
aktual má více než třiadvacetiletou
výrobu plastových a hliníkových
oken, to je jedna z garancí, že si ku−
pujete špičková okna vyrobená po−
dle nejnovějších technologií.
w Podle jakých kritérií si máme
okno vybírat?
Počet komor je slabou zárukou de−
klarovaných parametrů okna a ztrácí
svoje opodstatnění. V současnosti je
prvořadým kritériem určující kvalitu
okna jeho stavební hloubka a součini−
tel přechodu tepla celého okna Uw.
Například naše okna Pasiv − HL mají
stavební hloubku 85 mm a jejich kon−
strukce umožňuje zasklení až do
hloubky 61 mm. Je použita revoluční
technologie vlepování izolačních skel
do profilu. V okně Pasiv − HL je stan−
dardně vlepované trojsklo a pevné
středové dorazové těsnění.
w Jaké výhody přináší vlepované
sklo?
Další zlepšení tepelné izolace
okna o 8 až 10 procent zmenšuje
riziko vzniku orosení na okraji skla
a zlepšuje se zvuková izolace.
Zvyšuje se tuhost díky pevnému
spojení skla s profilem a výsledkem
je, že nám křídlo nesedá a sklo se od
profilu při větších rozměrech neuvol−
ní. Díky vlepovanému sklu se zvyšu−
je i bezpečnost proti vloupání.
Rozhled - Jižní Čechy 6/2014

w A co když sklo praskne? Není
důvod k panice?
Servisní technik vymění sklo pří−
mo u zákazníka bez porušení okna
za 15 minut. Společnost Slovaktual
se technologií vlepovaných skel za−
bývá 7 let jako ostatně všichni velcí
výrobci v západní Evropě. V součas−

nosti představují okna s vlepovaný−
mi skly až 90 procent z celkové vý−
roby společnosti Slovaktual.
w Poradil byste nám tedy s výbě−
rem oken − na co dbát, čemu se vy−
hnout?
Okna by měla být vyvíjena spe−
ciálně pro středoevropské klimatické
podmínky. Zkušební testy na naše
okna probíhají v Německu a Rakous−

ku. Tři těsnění v profilu by měl být
standard, který řeší komfortně zvu−
kovou, tepelnou izolaci, chrání ková−
ní a sklo před rosením. Pokud není
okno vybaveno pevným středovým
(ne pouze gumovým jablíčkem), do−
káže jej otevřít a zase za sebou zavřít
průměrně zručný zloděj pomocí ko−
vové platle během 40 vte−
řin. Vždy si zjistěte výrobce
oken, a pokud Vám prodej−
ce není schopen odpovědět
na to, kde konkrétně se

okna vyrábějí (město, závod), a zač−
ne vyprávět pohádky o výrobě oken
v Německu, můžete si být jisti, že se
jedná o nekvalitní okna z Polska.
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Dobrý prodejce by Vám měl dobře
poradit, jaká okna a technická řešení
jsou pro Vás nejvhodnější, a ne Vám
za každou cenu prodat okna, se kte−
rými nebudete v budoucnu spokoje−
ni. Spoustu zákazníků zláká, že pro−
dejce nabízí v reklamě několik věcí
nebo služeb zdarma, ale věřte, že
žádný dobrý montér ani zedník za−
darmo nepracuje
w V čem ještě je firma Slovaktual
silná?
Firma Slovaktual je jednak silná ve
výrobě hliníkových oken a dveří
z německého profilu HEROAL, dále
má firma Slovaktual ve svém výrob−
ním programu zdvižně posuvné
a výklopně posuvné dveře, které
jako jediné na trhu dokážeme vyrobit
s certifikátem pro pasivní domy.
Dále dodáváme garážová vrata
a veškerou stínicí techniku včetně
venkovních rolet a žaluzií.
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Novým prezidentem HK ČR
je Vladimír Dlouhý

UŽ JSTE VIDĚLI LENTILKOVÝ STAN? ŽE NE?

VÝSTAVA STANŮ opět v Plzni.
Nejen stan, který vypadá jako hro−
mada lentilek, ale i spoustu dalších
si můžete prohlédnout na tradiční
prodejní výstavě, která star tuje
12. června v Plzeňské hale T. J.
Lokomotiva.
Kromě téměř stovky posta−
vených turistických i rodinných sta−
nů tu najdete i spací pytle, kari−
matky, batohy, kempingový náby−
tek a další doplňky zpříjemňující
pobyt v přírodě. Můžete se těšit
i na různé akční a výstavní slevy,
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a už neodmyslitelný „outlet“ oble−
čení a obuvi.
Výstava potrvá do 27. června,
a to denně od 11 do 19 hodin. V so−
botu 28. 6. pak na vás od 9 hodin
čeká velký výprodej vystaveného
zboží. Vstup na výstavu je zdarma.
Pokud výstavu nestihnete, nebo
se nerozhodnete hned na místě,
nezoufejte, vystavovaný sor ti−
ment je možné zakoupit i v obcho−
dech LIMAN SPORT a OUTDOOR
SHOP Bezručova v Plzni nebo na
www.limansport.cz

Post prezidenta největšího zástupce
podnikatelů v ČR bude nadcházející
tři roky zastávat Vladimír Dlouhý. Do
této funkce byl zvolen dne 22. května
na XXVI. sněmu Hospodářské komo−
ry České republiky (HK ČR), kdy ve
druhém kole tajné volby získal cel−
kem 128 hlasů z 222 odevzdaných.
Nově zvolený prezident ve své ře−
či poděkoval svému předchůdci
Petru Kuželovi i zástupcům regionál−
ních komor a živnostenských spole−
čenstev a řekl, že jeho zvolení potvr−
dilo, že HK ČR potřebuje změnu a že
se bude zasazovat o to, aby se její
mediální obraz zlepšil a znovu se
stala přitažlivá pro své členy.
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. je
český ekonom a politik. Od roku
1990 do roku 1992 zastával funkci
ministra hospodářství a poté až do
roku 1997 funkci ministra průmyslu
a obchodu. Byl členem Národní eko−
nomické rady vlády (NERV) a jedním
ze spolutvůrců zákona o hospodář−
ské a agrární komoře. V současnosti
působí v soukromé sféře a věnuje se
poradenské a pedagogické činnosti.
Delegáti sněmu, nejvyššího voleb−
ního orgánu HK ČR, volili na období
následujících tří let i viceprezidenty HK
ČR a členy představenstva, dozorčí
radu a smírčí komisi. „V těchto nej−
vyšších orgánech Hospodářské ko−
mory ČR má Jihočeská hospodářská
komora významné zastoupení,“ řekl
Ing. Luděk Keist, ředitel Jihočeské
hospodářské komory (JHK), a doplnil,
že předseda představenstva JHK

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
Ing. Miroslav Dvořák byl zvolen čle−
nem představenstva HK ČR. Jedním
ze členů dozorčí rady HK ČR se stal
Miroslav Mühlböck, který je předse−
dou dozorčí rady JHK a členem smírčí
komise HK ČR zůstává i nadále
Ing. Petr Bašík, který na JHK zastává
funkci předsedy rady oblasti Milevsko.
Pozvání na sněm přijal i předseda
vlády ČR Bohuslav Sobotka, který
ve své zdravici, mimo jiné, vyzdvihl
roli HK ČR jako největšího reprezen−
tačního orgánu zastupující podnika−
tele a uvedl, že si česká vláda HK
ČR váží a je připravena s ní komuni−
kovat při prosazování zájmů podni−
katelského prostředí. Zahájení sně−
mu se rovněž zúčastnil ministr vnit−
ra ČR Milan Chovanec.

Systém registrace jízdních kol
Městská policie Třeboň každoročně
řeší nález nemalého množství jízd−
ních kol. Za celý rok průměrně evi−
duje 40 – 50 nalezených kol, k nimž
se nikdo nehlásí. Každý rok řeší de−
sítky případů odcizených bicyklů
nejrůznější finanční hodnoty. Tyto
skutečnosti vedly k zavedení nové
služby pro občany města i turisty –
Evidence kol.
Městská policie a město připravi−
ly jednoduchý systém registrace
jízdních kol, který umožní v případě
nálezu ztraceného registrovaného
jízdního kola rychlé vyhledání a pře−
dání kola jeho majiteli. Více zde:
Samotné evidování je velice jedno−
duché, a to prostřednictvím on−line
formuláře na tomto webu. Po vypl−
nění formuláře se kolo zaeviduje
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v databázi městské policie. Majitel
jízdního kola obdrží potvrzující
e−mail s uvedením souhrnných
informací o registraci. Tato služba je
zcela zdarma. V případě nalezení
ztraceného kola bude jeho majitel
na základě evidovaných údajů
kontaktován pracovníkem Městské
policie Třeboň.
Zájemci může být zdarma přidě−
lena také samolepka potvrzující evi−
denci kola, kterou je možné vyzved−
nout přímo na služebně Městské
policie Třeboň. Při registraci majitel
kola uvádí jeho značku, druh, pří−
padně typ či výrobní číslo, možné
je přidat i fotografii kola. Městská
policie Třeboň si od nové služby
slibuje především snížení počtu kra−
dených kol.
(pru)
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Babovřesky 3 od moře až na jih Čech
Koukám, jak ten čas letí, říká si teď
režisér Zdeněk Troška. Nedávno pa−
dala první klapka komedie Babo−
vřesky a nyní už padla potřetí.
Jihočech, milovník života, humoru,
knih, historie a dobrého jídla Zdeněk
Troška začal na jihu Čech na−
táčet pokračování košilaté
komedie, z které se tak stane
nová trilogie.
Nejdříve se koncem května
vypravil s částí štábu a herců
do slunného Turecka. Zde
vznikla část záběrů. „Natáčeli
jsme tam finální záběry, které
budou až na konci filmu. Byla
to neuvěřitelná pohoda, legra−
ce a naše „děvčata“, naše
„babky“ z Babovřesek byly
fantastické,“ pochvaloval si Zdeněk
Troška spolupráci.
On, jeho pomocný režisér Marek
Kališ i producentky Dana Voláková
a Michaela Flenerová slibují, že to,
co diváci uvidí v kině za záběry od
moře, snad ještě nikdy neviděli. „To
se nedá vyprávět, to se musí zažít,“
svěřila se producentka Dana Volá−
ková, jež měla trochu obavy vzhle−
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dem k pokročilejšímu vě−
ku některých hereček.
„Zvládly to skvěle, bylo
to úžasné a moc jsme se
nasmáli,“ pochvaloval si
režisér.
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Teď skoro až do
konce června se štáb
pohybuje po Záboří,
Dobčicích, Netoli−
cích, Hluboké, Piští−
ně, Holašovicích, ale
třeba i Milevsku.
Půjde o likvidaci
bab. Na scénu vstou−
pí manželka minister−
ského kontrolora Do−
do Dočistila, roli zís−
kala Tereza Bebaro−
vá. A přijde také nový
velebníček – Polák,
kterého si zahraje Tomáš Trapl. Dál
diváci pak uvidí Veroniku Žilkovou,
Pavla Kikinčuka, Lucii Vondráč−
kovou, Janu Synkovou, Jana Kužel−
ku, Lukáše Langmajera, Pavlu Beč−
kovou, Radka Zimu a mnohé další.
„Snad bude na nás svatý Petr
hodný a počasí bude lepší než vloni.
Nejprve byla zima, pak povodně, pak
zase vedro, ale zvládli jsme to a di−
váci nic nepoznali,“ dodal Zdeněk
Troška.
Premiéra Babovřesek 3 je plánová−
na na únor 2015.
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Ocenili
nevidomého!
Absolutní hudební sluch, píle
a skromnost – vlastnosti, které
má Ladislav Dohnal ze Sezimova
Ústí na Táborsku. Jako malý při−
šel v důsledku nemoci o zrak.

Přesto dokázal zúročit své ne−
všední hudební nadání a stát se
učitelem hudby. Za to nyní dostal
Cenu Olgy Havlové.
S úctou a láskou na něj vzpo−
mínají stovky jeho studentů. Přes
třicet let pomáhá také seniorům.
„Hudba je dar. A když ho člověk
dostane, má se o tu hřivnu podělit
s ostatními,“ říká oceněný muž.
Navštěvuje proto seniory při jejich
setkáních a slavnostech. „Během
prvního roku života jsem one−
mocněl spalničkami. Choroba
měla dost těžký průběh, hlavně
horečky, které mi zničily oční ner−
vy. Naši z toho byli velice nešťast−
ní, takže jsem začal hrát na hous−
le, na klavír, na varhany. A pozdě−
ji, když už jsem pak přišel na
střední pedagogickou školu, při−
bral jsem si ještě trumpetu a akor−
deon,“ říká Ladislav Dohnal.
K hudbě vedl i své žáky, jako uči−
tel na základní umělecké škole jich
měl stovky. Na to, že nevidí, jeho
svěřenci hřešili jen zcela ojediněle.
Ocenění si velmi váží, je pro něj, jak
sám říká, jistým „zadostiučiněním“
v jeho práci, která je mu koníčkem
a i životní náplní.
(pru)
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Havlovo lavička ozdobí univerzitní kampus
České Budějovice budou druhým
městem v republice, kde bude mít
bývalý prezident Václav Havel své
pietní místo. Takzvané
Havel´s place neboli
Havlova lavička ozdobí
univerzitní kampus ve
Čtyřech Dvorech. První
je na pražském Maltéz−
ském náměstí.
Podobu Havlovy lavič−
ky navrhl architekt a de−
signér, a také Havlův leti−
tý přítel Bořek Šípek.
Pietní místo tvoří dvě ko−
vová zahradní křesílka
s kulatým stolem, jehož
středem prorůstá lípa,
český národní strom.
Místo má sloužit k setkávání lidí a je−
jich dialogu. Tři taková už existují
v zahraničí (ve Washingtonu, Dublinu
a Barceloně), jedno v Praze. Postup−
ně by měla vytvořit celosvětovou síť.
Lavička Václava Havla v Českých
Budějovicích bude součástí nově

upravovaného prostoru u budovy
filozofické fakulty. „Příchozí najdou
lavičku přibližně uprostřed prostran−

ství, kde se právě dělají parkové
úpravy. Mladá lípa, kolem níž
Havel´s place vznikne, je již vysaze−
ná. Otevření plánujeme 11. června,“
řekl Jiří Váňa z tiskového oddělení
Jihočeské univerzity. „Sloužit by mě−
lo komukoli, kdo bude mít chuť se tu
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posadit. Bude to příjemné místo
k posezení, přemýšlení a volným de−
batám," podotkl Jiří Váňa.
S myšlenkou vybudo−
vat pamětní místo věno−
vané Václavu Havlovi
přišel český velvyslanec
ve Spojených státech
amerických Petr Ganda−
lovič. Ten oslovil archi−
tekta a designéra Bořka
Šípka s žádostí, aby vy−
tvořil veřejné umělecké
dílo, inspirované osobou
a demokratickými ideály
zesnulého prezidenta
Václava Havla.
Václav Havel měl
k Českým Budějovicům
poměrně blízký vztah. Jako mladý
zde prožil v Haškových kasárnách
vojenskou službu, později se sem
občas vracel. Pár let před jeho od−
chodem zdejší Jihočeské divadlo
uvedlo jeho hru Odcházení, ještě než
byla zfilmována.
(pru)
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Vyšší nosnost
Zlatý most přes řeku Volyňku ve
Vimperku má zatím nosnost jen tři
a půl tuny. Omezuje to jak podnika−
tele v jeho blízkosti, tak například
auta svážející komunální odpad.
Město chce ale letos po skončení
letní sezony investovat do úprav
mostu, přes který potom budou
moci jezdit i školní autobusy.

Další kanceláře

Nominujte kandidáty na Cenu hejtmana
Už druhým rokem bude udělena
Cena hejtmana – Zlatá šupina vý−
znamným Jihočechům, či lidem,
kteří se nějak zasadili o dobré jméno
kraje. Vloni ocenění získali například
režisér Zdeněk Troška, galeristka
Marie Hanušová, lékař Jan Sattran,
profesor Otomar Linhart, docent Jiří
Jankovský, nebo malý zachránce
Adam Maleček. Letos až do konce
srpna mohou lidé navrhovat nové
kandidáty.

„Cena hejtmana je ocenění za
mimořádné činy a celoživotní práci
udílené lidem, kteří se zasloužili
o rozvoj či dobré jméno Jihočeského

kraje v nejrůznějších oblastech či vy−
konali jiný prospěšný čin,“ říká hejt−
man Jiří Zimola. Slavnostní vyhláše−
ní a předání cen se uskuteční stejně
jako vloni v rámci oslav vzniku sa−
mostatného Československa.
Nominace jsou přijímány na adre−
se: cenahejtmana@kraj−jihocesky.cz.
Zpráva musí obsahovat stručný
životopis nominované osobnosti
a zásluhy, kvůli kterým je nomino−
vána.
(pru)

Další obchodní domy, administra−
tivní centra, hypermarkety a rezi−
dence vyrostou do několika let
v krajském městě. Ačkoliv je jejich
umístění v souladu s územním
plánem, zaberou místy hektary
úrodné půdy. Odborníci před de−
vastací zemědělské půdy varují.
Za dva roky oslaví padesátiny.
Největším dárkem by pro něj ke
kulatinám bylo zdraví, které má
podlomené. Řeč není o muži
středních let, ale o Žďákovském
mostě. Už čtyři roky po něm ne−
smí jezdit nákladní auta.

Most čeká
Za dva roky oslaví padesátiny. Žďá−
kovský most, který proslavily ne−
chvalně známé orlické vraždy, stále
čeká na opravu. Ředitelství silnic
a dálnic vyčkává, až jak rozhodne
soud kvůli odvolání s neúspěšnou
firmou, která nezvítězila v tendru
o rekonstrukci. Na most mohou už
čtyři roky jen auta do osmi tun. Nyní
se náklady na opravy pohybují oko−
lo 400 milionů korun. Kdy se začne
s opravou, není jasné.
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Zlomeniny léčí
šetrněji
Úrazové oddělení nemocnice
v Českých Budějovicích zavedlo
novou metodu léčby zlomeniny
patní kosti. Lékaři zde používají
nový šetrný operační postup.
Tímto způsobem bylo do součas−
nosti vyléčeno přibližně 70 pacien−
tů a jejich počet postupně roste.

Českobudějovické úrazové od−
dělení je jedním z prvních obdob−
ných pracovišť, které tuto moderní
metodu zavedlo do praxe. Operace
trvá přibližně dvě hodiny.
„Jedná se o ošetření zlomenin
patní kosti, kdy dojde k posunu
jednotlivých úlomků kosti do ne−
příznivého postavení pomocí spe−
ciálního hřebu C−Nail. Ten v sobě
spojuje výhody miniinvazivního ře−
šení s dostatečnou stabilitou fixa−
ce. Na rozdíl od dalších ošetření
zlomenin – dlahové osteosyntézy
nebo perkutánní fixace Kirschne−
rovými dráty, není nutné v mnoha
případech tento implantát odstra−
ňovat. Tím odpadá další chirurgic−
ký zákrok,“ řekl Marek Peml
z Oddělení úrazové chirurgie.
Typická zlomenina paty vzniká
nejčastěji tak, že dojde k dopadu
na tuto část chodidla z výšky.
Patní kosti nevydrží nadměrný ná−
por a dojde ke zlomení. Existují
různé druhy zlomenin patní kosti.
Mezi hlavní patří tříštivé nitro−
kloubní zlomeniny. Nová metoda
C−Nail však není vhodná pro každý
typ zlomeniny. Nutnou podmínkou
pro její použití je právě možnost
vrácení zlomeniny do původní
polohy zavřeně z drobných řezů.
„Použití speciálního hřebu C−Nail
pacienta minimálně zatěžuje, proto−
že nemusíme celou patní kost ob−
nažit jako v případě dlahové osteo−
syntézy, kdy může dojít ke kompli−
kacím v léčbě. Jedná se zejména
o špatné a dlouhodobé hojení, čas−
té infekce, vznik defektů kůže a tím
dlouhý čas rekonvalescence i ná−
sledné rehabilitace. Omezení pa−
cienta v podobě možné infekce
a z toho vyplývající delší hospitali−
zace a dlouhé léčby je také problé−
mem při použití Kirschnerových
drátů,“ dodal doktor Peml. (pru)
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Hejtman mluvil s ministrem o povodních
Navýšení kapacity Rožmberka jako
ještě lepší ochrana před povodněmi.
Prodej Budějovické Budvaru, společ−
ná podpora regionálních potravin či
kontaminace divokých prasat radio−
nuklidy v důsledku havárie Jaderné
elektrárny Černobyl. To byla mimo ji−
né témata, o kterých spolu diskuto−
vali hejtman Jiří Zimola a ministr ze−
mědělství Marian Jurečka.
Protože uplynul rok od ničivých
povodní, které jih Čech loni zasáhly,
byla jedním z témat setkání protipo−
vodňová opatření, která jsou zčásti
též v kompetenci ministerstva země−
dělství. „Bavili jsme se o novele zá−
konů, která by mohla v budoucnu za−
bránit dalším škodám i ztrátám na
lidských životech,“ uvedl hejtman
Zimola. Ministerstvo zemědělství má
podle Jurečky letos na protipovodňo−
vá opatření vyčleněnu částku 650
milionů korun.
„Zatím ale nevíme, kolik z toho
půjde do jednotlivých krajů, protože
je třeba zohlednit spolufinancování

ze strany žadatelů,“ podotkl. Hejt−
man Zimola s ministrem Jurečkou se
v rámci tohoto tématu věnovali hlav−
ně navýšení retence – kapacity, ryb−
níka Rožmberk a úpravě jeho hráze.
„Rožmberk je vynikající a staletími
prověřené protipovodňové opatření.
Navýšením jeho retence se může

ještě výrazněji zabránit podstatným
škodám ve městech a obcích pod
ním. Jsem proto rád, že pana minis−
tra toto téma zaujalo a je připraven
o něm dále jednat,“ uvedl Zimola.
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Zvýšení kapacity Rožmberka
a úprava hráze by si vyžádaly náklady
zhruba 100 milionů korun. Problém je
ale v tom, že rybník patří soukromé
společnosti a bylo by jej nutné kvůli
tomu vykoupit. Dokud totiž jeho vlas−
tníkem není stát či kraj, tak žádná ta−
ková opatření provádět nelze.
„Jsem připra−
vený se začít za−
bývat tím, že vše
musí nejprve od−
startovat teoretic−
ká debata a hlav−
ně skutečnost,
zda a za jakých
podmínek by byl
vlastník ochoten
Rožmberk pro−
dat,“ zdůraznil
Jurečka.
Zimola ho doplnil, že by tato jistě
nemalá investice na druhé straně ur−
čitě přispěla k tomu, že by se na
protipovodňových opatřeních mohlo
ušetřit jinde.
(pru)
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Nový stropní podhled jako z pohádky
®
za jediný den od firmy PORTAS
Pokud se Vám Váš starý strop již nelí−
bí, protože má fleky a praskliny, nebo
se použitý dřevěný obklad nehodí
k Vašemu novému zařízení, má pro
Vás PORTAS perfektní řešení.
Stropní podhledy PORTAS na míru, na
přání s integrovaným osvětlením,
propůjčí Vašemu obydlí zcela no−
vou atmosféru. Podhled bude na−
montován za jediný den, aniž by by−
lo zapotřebí vyklízet nábytek z po−
kojů.
V novostavbě či starší budově,
pomocí stropního podhledu POR−
TAS lze rychle a čistě překrýt stáva−
jící strop. Podhledy PORTAS jsou
z elastického, vysoce kvalitního
materiálu, který je odolný proti roz−
tržení, je hygienický, prachotěsný,
antistatický a obzvláště nenáročný
na údržbu. Tento materiál snáší te−
plo, zimu i vlhko a hodí se proto vý−
borně do kuchyní a koupelen.
Nový stropní podhled PORTAS se
montuje přímo pod stávající strop.
Tímto způsobem lze jednoduše pře−
krýt stávající nehezké nebo staré
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musí být ani demontován.
Dokonce odpadá před montáží
pracné vyklízení místnosti. Další
přednost: v jednom pracovním
postupu může být rovnou inte−
grováno vhodné osvětlení míst−
nosti. Kabely a transformáto−
ry zmizí jednoduše pod no−
vým podhledem PORTAS.
Kombinace podhledu a inte−
grovaného osvětlení vytvoří
v každé místnosti, ať již
obýváku, ložnici, předsíni, ku−
chyni či koupelně úplně no−
vou atmosféru, či dokonce
novou životní kvalitu. Tak lze napří−
klad pomocí lesklého podhledu ma−
lé místnosti opticky zvětšit. Také
komplikované stropy s nikami a pod
šikmou střechou lze bez problémů
realizovat.
Sortiment nabízí varianty od klasic−
ké po supermoderní a umožňuje
kombinaci s jakýmkoli stylem zaří−
zení. Velký výběr barev a povrchy
v lesklém a matném provedení do−
káže uspokojit každé přání.

konstrukce stropů, jako např. starý
dřevěný obklad. Nákladné malování
stropů odpadá navždy. Do minulosti
náleží potom také zdlouhavé stěrkování
prasklin, odlupující se omítka nebo ne−
rovnosti. A starý dřevěný obklad ne−
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Celkový přehled o nabízených služ−
bách PORTAS může zájemce získat na
vzorkovně Plzeňská 2311/2a, České
Budějovice, na internetové adrese
www.renovace−novak.cz, nebo tel.:
602 117 730. Pro naše zákazníky nabí−
zíme 20% slevu na objednávky uzavře−
né do konce června 2014. Stačí na
stránce
www.renovace−novak.cz
ve formuláři jako doplnění napsat
„sleva2014“. Sleva se týká všech na−
šich produktů.
(pi)
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Nazdobené výlohy
Výlohy obchodů nepředvádějí
jen zboží, které lze hledat uvnitř.
Jsou vypovídací výkladní skříní
o kulturnosti každého města
i obce a ukazují současný život
místních občanů. Návštěvníci
měst hledají náměstíčka s hotely,
pěší zóny. a nejraději chodí do
těsných a křivých uliček, protože
ty svědčí o starobylosti prostředí
a dýchá na ně tajemno. Hledají
romantické kavárničky, cukrárny,
obchůdky, ve kterých lze koupit
něco na památku k nostalgickým
vzpomínkám.
Samozřejmě i v tehdejších
československých městech byly
obchody a krámky s výlohami,
jenomže naše státní obchodní síť
byla uspořádána spíš jako fabri−
ka. Musela mít návaznost, režim
a řád, tudíž v každé ulici bylo pa−
pírnictví, drogerie, potraviny, ga−
lanterie, obchod s obuví a prád−
lem. Zcela vyloučená byla třeba
nehtová nebo kosmetická studia.
Tenkrát před čtvrt stoletím jsem
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denně poslouchala spoustu stes−
ků a lítosti nad naší kulturně za−
ostalou obchodní sítí, která nevy−
tváří romantické obchůdky, kde
před dveřmi krámku prostě musí
být kus červeného nebo zelené−
ho koberce, a na něm kvetoucí
azalky, či v zimě květináče s ma−
lými smrčky, jako je to ve Furth
im Waldu, Chamu, Deggendorfu,
Regensburku a dalších městech
v kapitalistické cizině. Kdyby to
v té době bylo možné, určitě by−
chom to dělali. Živě jsem si před−
stavovala třeba mého soudruha
vedoucího, jak řadí v romantické
cukrárničce na tácky rakvičky se
šlehačkou a ve dveřích na zele−
ném koberečku mezi kvetoucími
azalkami vítá zákazníky s podbí−
zivým úsměvem ozdoben bílou
košilí s motýlkem nebo sekretář−
ku našeho generálního ředitele
s nehty delšími než klávesnice
psacího stroje, jak váží šrouby
a matky v romantickém a výnos−
ném kapitalistickém železářství.

Že potlačovali svoje skryté před−
stavy, vyšlo najevo krátce poté,
co kapitalizmus u nás byl vycin−
kán a státní obchody dány do
dražby. Možná, že budoucí vlast−
níci krámků z vedoucích míst
socialistických kanceláří oprav−
du toužili pořizovat koberečky
a smrčky alespoň zpočátku, ale
brzy je to přešlo, protože přede−
vším toužili přeměnit rakvičky se
šlehačkou na diamanty a drahé
kamení a šrouby a matky na ces−
tu luxusní lodí kolem světa. To
vše v přijatelném čase, pokud
možno do půl roku.
Nejspíš se to nepovedlo, pro−
tože v rychlejším než přijatelném
čase se na cukrárničce objevilo
jméno Nguyen van Thuyen, když
jméno Václav Novák bylo odstra−
něno a neznámo kam zmizelo
z ulice i nové Ferrari sekretářky
pana generálního. Spolu s těmito
atributy bohužel zmizela i naše
papírnictví, železářství, galanterie
a drogerie, i když výlohy zůstaly.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Na první pohled je jasné, že od
rohlíků přes kalhotky a šampon
na vlasy najdeme uvnitř zkrátka
všecko. Ani s mytím a úpravou
výloh si vietnamští hoši starosti
nečiní. Rychle se inspirovali na−
šimi vozidly MHD olepenými
čímsi poutavým, přes co není
vidět dovnitř ani ven. Po počá−
tečním úžasu nad skvělým ná−
padem chodíme bez vzrušení
kolem ošatek krásně žlutých roh−
líků spolu s hlávkou zelí a čer −
venými paprikami naaplikované
přímo na skla výloh. Je to skvěle
barevně odlišné, výlohy se ne−
musí upravovat ani mýt. Až na
barvy na skle usedne prach, bu−
de to mít patinu nostalgie. A když
zatoužíme obdivovat romantiku
obchůdků, krámečků, upravené
výlohy, koberečky s azalkami
a přívětivé prodavače, je třeba
vyjet za hranice do Furth im
Waldu, Chamu, Deggendorfu
nebo Regensburku.
Dagmar Hermanová
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Květinové moře v Deggendorfu
vedle Dunaje změnilo své barvy
slouží pro pěší a pro cyklisty. Se
svými 465 metry je jedním z nejdel−
ších svého druhu v Evropě.
Rájem na zemi je zemská výstava
hlavně pro rodiny s dětmi. Atrakce
na všech hřištích jsou vždy plně ob−
sazené, z brouzdališť zní hlasitý
smích a velká travnatá plocha žije
množstvím představení a koncertů.

Opravdovým gurmán−
ským zážitkem je náv−
štěva zdejších gastro−
nomických podniků,
kde se vaří poctivá ba−
vorská jídla a čepuje vý−
borné pivo..
Zahradní výstava v De−
ggendorfu potěší jistě každého.
Udělejte si čas a vypravte se tam,
určitě to stojí za to. Otevřeno je až
do konce října denně od 9 hodin do
setmění.
Vstupné: Dospělí 15 Euro, rodina
se dvěma dospělými 30 Euro, děti,
žáci a mládež platí 3 Eura.
Romana Merglová

Bavorský ministerský předseda Horst Seehofer (uprostřed) obdivuje květino−
vé moře v Deggendorfu. Vzácného hosta doprovází primátor města
Deggendorf Christian Moser (druhý zleva) a manažerky výstavy Waltraud
Tannerbauer a Ingrid Rott−Schöwel. Foto Michael Strauch.
ani bavorský ministerský předse−
da Horst Seehofer. Prodáno bylo
dosud 17.000 lístků na perma−
nentní vstupy. A že je stále co vi−
dět. Jarní květiny pomalu ustou−
pily záplavě těch letních a vypadá
to, jako by se celé území převlék−
lo do nových šatů
ozdobených skle−
něnými šperky ba−
vorských
sklář−
ských mistrů.
Na výstavě tráví náv−
štěvníci často celý
den. Není divu, projít
územím o velikosti
34 fotbalových hřišť
zabere čas. K nej−
větším zajímavostem
patří bezesporu nově
Květinové moře v Deggendorfu skýtá nezapo− vybudovaný most
přes Dunaj, který
menutelný zážitek.
O 17. bavorskou zemskou za−
hradní výstavu v Deggendorfu,
která byla slavnostně zahájena
25. dubna je stále velký zájem.
Květinovou nádheru na břehu
Dunaje už si prohlédlo více než
120.000 lidí, mezi nimiž nechyběl
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Temelín má nové palivo
Lehce přes tři dny trvalo zaváže−
ní paliva z bazénu skladování do
reaktoru druhého bloku. Všech
163 palivových souborů je na
svém místě v reaktoru. Od−
stávka temelínské dvojky se do−
stává do své poslední třetiny.
Připojení bloku je plánováno na
polovinu června.
Zavážecí stroj se mezi bazé−
nem a reaktorem pohyboval ne−
přetržitě 80 hodin. Během té do−
by ujel přibližně tři kilometry.
V místnosti, odkud se ovládá, se
pracovníci střídali v osmihodino−
vých směnách.
„Zavážení paliva probíhalo
bez komplikací. Je to operace,
kterou máme za ty roky provozu
zvládnutou. I tak to ale vyžaduje
velkou pozornost a pečlivost,“ ří−
ká Daniel Ernst, vedoucí odboru
reaktorová fyzika.
Nyní čeká techniky zpětná
montáž reaktoru. Poté co víko
usedne na tlakovou nádobu,
reaktor zapečetí komisaři z Me−
zinárodní agentury pro atomo−
vou energii a Euratomu. Je to
standardní procedura, prostřed−
nictvím které je zajišťována kon−
trola nad jaderným materiálem.
Navíc na reaktorovém sále, ale

i ve skladu použitého paliva,
mají obě mezinárodní instituce
instalovány kamery a můžou tak
nepřetržitě monitorovat veškeré
dění. Prostřednictvím internetu
jsou záběry on−line přenášeny
do Vídně a Lucemburku.
Zavezením paliva do reaktoru
manipulace se soubory nekon−
čí. Celkem 38 použitých palivo−

vých souborů, které se již něko−
lik let nacházejí v bazénu skla−
dování vedle reaktoru, bude
přesunuto ve dvou speciálních
kontejnerech do skladu použité−
ho paliva. Zde obsadí patnáctou
a šestnáctou skladovací pozici.
Sklad je v areálu elektrárny
v provozu od roku 2010 a aktu−
álně je zde umístěno 14 kontej−
nerů dohromady s 266 použitý−
mi palivovými soubory. Ty mo−
hou být v kontejnerech sklado−
vány až 60 let.
(pru)

Počet pohlavních nemocí se zvýšil
Počet pohlavních nemocí hlášených
v Jihočeském kraji za čtyři roky
dvojnásobně vzrostl. Zatímco v roce
2009 šlo o 47 případů, loni jich bylo
96. Lékaři nejčastěji vyšetřují pa−
cienty s kapavkou a syfilidou, řekla
mluvčí českobudějovické nemocni−
ce Ivana Kerlesová.
„V roce 2009 jsme evidovali
v Jihočeském kraji 17 osob s kapav−
kou, loni už jich bylo 41. Syfilidou
v roce 2009 onemocnělo 30 osob,
loni už to bylo 55 pacientů. Z toho
36 případů se týkalo vysoce infekč−
ních stadií,“ uvedl primář kožního
oddělení českobudějovické nemoc−
Rozhled - Jižní Čechy 6/2014

nice Jiří Horažďovský. Dodal, že jde
jen o statistiku hlášených pacientů.
Ve skutečnosti jich tak může být
mnohem více.
„Ke zvýšenému výskytu po−
hlavních nemocí dochází během lé−
ta, kdy mají lidé více času na se−
xuální hrátky. Proto doporučuji do−
statečnou ochranu nejlépe v podobě
používání kondomu. Lidé by také
neměli váhat s návštěvou vene−
rologického pracoviště v případě
nebolestivých vředů či výrůstků
v oblasti genitální a anální, výtoku
z močové trubice,“ řekl Horaž−
ďovský.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Nejznámější psychotronik a věštec Stanislav Brázda radí:

Šťastný může být ten, kdo se spokojí s tím, co má
Kdo chce moc, nemá nic. Tato
stará moudrost má stalou plat−
nost, bohužel na ni zapomínáme.
Vidím to denně kolem sebe a stále
více se s tím setkávám u svých
klientů. Vzali si půjčky, hypotéky
a nestačí je splácet a pak přichá−
zejí exekuce. Chtěli všechno mít
a nemají nic. Letošní rok je ve zna−
mení rychlých změn a je potřeba
se tomuto trendu přizpůsobit.
Podle čínské astrologie jsme v ro−
ce Koně, což je pochyb a změny.
Rychlou dobu řada lidí nezvládá.
Nenechme se strhnout tímto tem−
pem, protože spěch za penězi,
bohatstvím nám urychlí nemoc,
rozpadnou se nám vztahy a zůsta−
neme sami.
Je škoda dávat energii do lpění
na něčem, do očekávání, které nic
nepřinese, protože být v očekávání
je žít ve snu. Radím každému, aby
se na chvíli zastavil a dal do harmo−
nie duši a tělo. Všem, kteří jsou v
krizi doporučuji si udělat 10 dnů

Kontakt:
STANISLAV BRÁZDA
mobil:
777 119 600 − 606 119 600
e−mail:

stanley.bradley@email.cz

www.stanleybradley.eu

volna a podle finančních možností
odjet daleko. Čím dál od domova,
od zdroje problémů, tím lépe.
Nečekejme, že jako mávnutím kou−
zelného proutku bude lépe. Ne−
bude. Kyvadlo mi ukazuje, že leto−
šek je rokem klidu před bouří.
V příštím roce a následujících dal−
ších dvou očekávejme zvýšený po−
čet katastrof ve světě i u nás. Při−
pravme se na záplavy, sesuvy pů−
dy, zemětřesení a uragány. Bude−
me vystaveni daleko více infekcím
a stresům. Doporučuji užívat pří−
rodní antibiotikum. Přišel jsem na
to, že nejúčinnější je oregano.
Doporučuji ho užívat 3 až 4 měsíce
nepřetržitě. Směs louhujeme v hor−
ké vodě maximálně 70° C a to 35

minut. Vhodný je také česnek, ale
není tak účinný jako eregano.
Velkým nebezpečím je pro nás
stres, který nám odebírá mnoho
energie. Proto nezapomínejte
na užívání vitamínů a minerálů.
Doporučuji jednou týdně alespoň
17 – 20 minut dělat moji akupre−
suru – ruce křížem a zápěstí na
zápěstí.
Moje věštba na další 3 roky ne−
ní nijak příznivá, nicméně v roce
2018 už bude lépe. Když jsem
v roce 2008 věštil, že bude hůř, lidé
tomu nechtěli věřit. Každý je
strůjcem svého štěstí, ne osudu.
Mnoho lidí svoje problémy svádí na
osud a to je velký omyl. Zastavme
se na chvilku a odpovězme si na
otázku: Kam vlastně kráčíme
a kam chceme dojít? Měli jsme to
udělat už dříve, teď je pět minut po
dvanácté, ale pořád lepší později,

než nikdy. Kdo chce moc, nebude
mít nic. Naučme se odpouštět, ne−
očekávat a nelpět. Když nebude−
me nic očekávat, můžeme mít
všechno. Když nebudeme na ni−
čem lpět, tak to můžeme mít.
Nežijte s představou, že toho dru−
hého změníte. Změnit můžete pou−
ze sami sebe. Doporučuji předem
vyřešit svoje problémy. Proč?
Věštím, že když tak neučiníte,
určitě potkáte člověka se stejnými
problémy. Kdo má dluhy setká se
dlužníkem. Kdo nemá vyřešeny
manželské vztahy narazí na člově−
ka se stejným životním problé−
mem. Vyvarujme se závisti, která
vám, aniž o tom víte, může vyvolat
velké zdravotní problémy. Buďte
tolerantní a schopni kompromisů.
Jak jste na tom, si můžete sami vy−
věštit pomocí mých karet.
Stanislav Brázda

Na karty Stanislava Brázdy je nyní výrazná
sleva. Místo původních 275 Kč koupíte nyní
jeden balíček karet za 200 Kč. Karty lze
koupit v redakci Rozhledu, Vídeňská 218,
339 01 Klatovy a v redakci Plzeňského roz−
hledu, 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 navý−
šena o poštovné. Při poslání jednoho balíčku
karet zaplatíte za poštovné 84 Kč, pokud si
objednáte dvoje karty, je poštovné 90 Kč.

Teplou Vltavu na Šumavě splula již více než stovka lodí
Deštivé květnové počasí nahrálo vo−
dákům na Teplé Vltavě. Během sedmi
dní splulo úsek v rámci Národního
parku Šumava více než 120 registro−
vaných lodí. Zájem o splouvání je
v této chvíli o něco vyšší než loni.
Registrovaných je již téměř tisícovka.
Jednoznačně vedou prázdninové ter−
míny. V květnu se regulovaný úsek
splouvá pouze o víkendech a státních
svátcích, pokud hladina neklesne pod
50 centimetrů. Pak je splouvání z dů−
vodu ochrany přírody zakázané.
„Po suché zimě vodákům výrazně
pomohlo deštivé květnové počasí.
Splouvalo se zatím po všechny po−
volené dni, mimo 1. května, kdy hla−
dina vody klesla čtyři desetiny pod
hranici 50 centimetrů. Nejvíce lodí –
celkem padesát, vyrazilo na Vltavu
minulou sobotu – 10. května,“ uvádí
12

Zdenka Lelková, manažerka pro re−
gionální vztahy Správy NP a CHKO
Šumava.
Další vodáci přibydou o víkendu.
Celý týden pršelo. Proto se hladina
vody drží vysoko nad
hranicí pro splouvání,
pohybovala se okolo
70 centimetrů. „V tu−
to chvíli už je na ví−
kend registrováno še−
desát lidí. Další bu−
dou samozřejmě ješ−
tě přibývat,“ doplňuje
Zdenka Lelková. Re−
gistrovaná loď platí za
splutí 300 korun, na
místě poplatek narůs−
tá o dvě stovky.
Správa NP a CHKO Šumava spus−
tila registrační systém pro splouvání

Teplé Vltavy 10. dubna. Od té doby si
svůj termín zamluvilo už více než tisíc
lidí. Od května do konce října je Vltava
splavná z Lenory až do Nové Pece.
„V úseku Soumarský most – Pěkná

protéká v některých částech 1. zónou
Národního parku Šumava. Proto zde
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podle Návštěvního řádu platí registra−
ce lodí při výšce hladiny řeky, jak
v rozmezí 50−61 cm, tak i při vyšším
stavu vody,“ vysvětluje Václav Braun,
vedoucí odboru státní správy
Národního parku Šumava.
Počet lodí, které tu smějí každý
den splout, je kvůli ochraně unikátní
přírody regulovaný do nejmenších
detailů – jeho pravidla musí určovat
Návštěvní řád Správy NP a CHKO
Šumava, který platí druhým rokem
a na dobu neurčitou.
Od června se pravidla pro splouvá−
ní částečně mění. Splouvat se smí
každý den. V nejběžnějším případě,
kdy se hladina pohybuje na hranici
mezi 51 a 61 centimetry, může vyra−
zit až devět skupinek po sedmi lidech.
Každý den se splouvá 12 hodin – od
osmi ráno do osmi do večera. (pru)
Rozhled - Jižní Čechy 6/2014

V referendu řekli NE!
Obyvatelé Vodňan ve většině dlou−
hodobě odmítali výstavbu obří pily.
Konalo se tedy referendum. To ale
není pro zastupitelstvo směrodatné.
Nesplnilo totiž základní podmínku –
účast 35 procent, chybělo 118 hla−
sujících. Radnice vynese konečný
verdikt na zastupitelstvu 23. června.
Lze ale očekávat, že i tak se bude ří−
dit názorem většiny.
Rakouská firma má zájem posta−
vit provoz pily. Lidé jsou ale vesměs
proti. Potvrdil to i místostarosta
Vodňan Pavel Janšta. „K volebním
urnám přišlo 1765 lidí, minimum by−
lo 1883. Z toho 599 bylo pro stavbu

pily, 1122 proti. Dalších 13 lidí se
zdrželo hlasování a 31 hlasů bylo
neplatných. Konečný verdikt vyřkne
zastupitelstvo, ale za sebe mohu tvr−
dit, že názor většiny je pro mne roz−
hodující. Ale jsem jen jeden z 21 za−
stupitelů, nemohu mluvit za ně,“ řekl
místostarosta.
Rakouský investor nabízel vznik
pěti stovek pracovních míst a pod−
poru místního rozvoje. Přes to všech−
no se provoz lidem nelíbí, a to z mno−
ha důvodů. Jedním z nich je třeba
velké dopravní zatížení těžkých ná−
kladních aut, tahajících dřevo do pro−
vozovny.
(pru)

Chutná hezky, Jihočesky!
Čtyři desítky výrobců letos přihlásily
do 8. ročníku soutěže o značku
CHUTNÁ HEZKY, Jihočesky 149 pro−
duktů. Z deseti kategorií má největší
zastoupení skupina výrobků mas−
ných (42) a pekařských (41).
Soutěžící produkty
budou ve středu 28.
května podrobeny pečli−
vému komisnímu zkou−
mání od 10 h dopoledne
v pavilonu R2 na česko−
budějovickém výstavišti.
Slavnostní vyhlášení vý−
sledků se uskuteční na
témže místě v Pivovarské zahradě
v sobotu 7. června v poledne. Nej−
úspěšnější potravináři by si zde měli
převzít certifikát opravňující užívat
značku CHJ pro vítězné potraviny
z rukou jihočeského hejtmana Jiřího
Zimoly.
K novinkám letošního ročníku
patří inovované logo a vyhlášení ka−
tegorie pro pivo zrozené v jihočes−
kých minipivovarech s ročním vý−
stavem do 10 tisíc hektolitrů. V ní se
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napoprvé utká 12 vzorků zlatavého
moku ze čtyř výroben.
Obvyklý soutěžní sortiment zpes−
tří například směs čerstvých kuchař−
ských bylinek, pestrá série džemů
a marmelád nebo tekutý karamel.
Mezi přihlašovateli jsou
zemědělci, malí i větší po−
travináři, ale též výrobny
potravin patřící místním
maloobchodníkům.
Hlubocké kolínko ručně
skládané, Sváteční kaplic−
ká sekaná, likér Pracha−
tická brána, tvarohové
krémy Týnek a Mláček – to je jen na−
mátkově sestavená přehlídka názvů
soutěžících potravin potvrzujících
patriotismus a dobré marketingové
cítění výrobců. Na spotřebitele vy−
znávající zdravý životní styl vsadil
přihlašovatel „maxirohlíku“ Inulíku
s vysokým obsahem vlákniny a topi−
namburové mouky. Nechybí biopo−
traviny reprezentované Bio mrkvo−
vým chlebíčkem a Bio ořechovým
bochníkem.
(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

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. 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 ze−
minu do 2 tun. Nejlépe
Sušice nebo Klatovy. 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
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
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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, plaká−
ty, staré hračky, plechovky
od oleje, reklamní auto−
cedule. Dále starou vzdu−
chovku zlamovací, vo−
jenskou, pouťovou, vzdu−
chovou pistoli, flobertku.
Děkuji za nabídku − přijedu
Tel.: 604343109 PM
140036
KOUPÍM staré bakelit.
rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Staré ho−
dinky Omega, Heuer,
Glasshütte, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce−
lánové sošky, sklo, lustr
+ lampičky, obrazy,
hračky plechové a bake−
lit., nábytek, knihy, hous−
le, trumpetu aj. staré vě−
ci do r. 1960. Sběratel.
Tel.: 604343109 PM
140035
STARÉ vojenské věci pro−
dáte nejlépe sběrateli!
Koupím bajonet, dýku, kor−
dík, lovecký tesák, šavli,
helmu, trop. klobouk, uni−
formu, maskovací obleče−
ní, opasek, opask. přezku,
pouzdro na pistoli, zásobní−
ky a bedny od munice, da−
lekohled, puškohled, vysí−
lačku + sluchátka, čutoru,
ešus, teletinu, odznaky
a vyznamenání, nášivky, le−
teckou kuklu, bundu, kom−
binézu, vrtuli, palubní uka−
zatele a součástky z leta−
del, tech. příručky, knihy
o vojácích aj. voj. pozůstat−
ky až do r. 1960. Přijedu,
děkuji. Tel.: 604343109.
PM 140037
KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s pou−
zdrem i bez pouzdra, dá−
le violu, violoncello,
trumpetu, lesní roh, tu−
bu, voj. polnici, klarinet
aj. staré nástroje.
Sběratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140039
STARÉ fotoaparáty (Flexa−
ret, Mikroma, Stereomikro−
ma, 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
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KOUPÍM staré obrazy čes−
kých i cizích autorů s ná−
mětem krajina, lovecké
zátiší, portréty, dívčí akty,
lodě na moři, vojenské mo−
tivy, postavy v krojích aj.
(i špinavé a poškoz. nebo
jen rám). Dále porc. a ko−
vové sošky, mince, hračky,
knihy, hodinky, vyznamená−
ní, ván. ozdoby, pohlednice,
betlém aj. staré a staro−
žitné věci do r. 1970. Děkuji
za nabídku – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140040
KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák,
mysliveckou
brašnu, lesní roh, hous−
le, vojenskou vzduchov−
ku, celtu, medaile, vy−
znamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za budo−
vání vlasti apod. až do
r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 140015
KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s mo−
tivem Prodané nevěsty,
dětí, kytičky), kořenky,
sošky tanečnic, akty, zvířát−
ka, svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, knihy a ča−
sopisy o automobilismu,
vše skautské a junácké,
pohlednice a starou bižute−
rii. Tel.: 603872698. PM
140017
SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části, lout−
ky, betlém, vánoční ozdoby,
různé staré dokumenty,
pohlednice, plakáty, hračky,
autíčka na kabel i bez,
na klíček, vláčky, pokojík
pro panenky, hodiny a ho−
dinky Děkuji za nabídku.
Tel.: 603512322. PM
140006
JAWA, ČZ a jiné, kou−
pím staré motocykly
v jakémkoliv stavu i jed−
notlivé díly. Platím
ihned v hotovosti, tel.:
607946866. RR 40417
POZOR
PŘÍLEŽITOST:
Sběratel zaplatí až 10 tis
Kč za chybějící pohlednice
obcí Šumavy (např. Schu−
katschen, Paterlhütte, Gla−
serwald, Stadln atd.). Do−
bře zaplatím i jiné pohled−
nice z celé ČR do roku
1945, uvítám větší množ−
ství či sbírky, mohu přijet.
Mobil: 602486490. RR
40429
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SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty − firemní, budova−
telské, reklamní, filmové.
Pohlednice, vyznamenání−
vojenské, různé předváleč−
né, komunistické, mince,
odznaky, hodinky – náram−
kové, kapesní. Děkuji za
nabídku. Zn.: přijedu tel.
603512322. PM 140005A

PRODÁM truhlu z r. 1930,
částečně malovaná, rozmě−
ry 120 x 62 cm. Dále pro−
dám zahradní kolečko. Tel.:
602602654. PM 140119
PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m
x 3m x 3m, vnější opláš−
tění dřevěné palubky
a Ejpovickou 5−6m x 3m x
3m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jisti−
čů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Dále mobilní kontejnero−
vou dvojbuňku, zánovní
plast. okna, plast. rolety,
standardní vybavení včet−
ně klimatizace. Rozměr
6,5x2,40x2,80 m, vhodná
pro kancelář. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25.000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 140022

PRODÁM rodinný dům s
velkou zahradou 1 158 m2
ve Starém Plzenci, v klidném
prostředí u lesa. Tel.:
777165940. PM140113
PRODÁM dům se čtyřmi by−
tovými jednotkami v Plzni,
ulice Mánesova – Bory.
RK ne. Tel: 602602654,
377310020. PM 140120
PRODÁM nebo pronajmu
býv. zem. usedlost k re−
konstrukci, výborná lukra−
tivní lokalita i pozemek
bez přímých sousedů,
vhodné k bydlení, rekrea−
ci i podnikání s možností
využití 20 ha travních
porostů. Cena 1.390.000
Kč. Tel.: 602614480. RR
40427
HLEDÁME ke koupi starý
domek nebo chaloupku
na venkově, dlouhodobě
neobývaná nebo zchátra−
lý stav nevadí, do 200
tisíc. Tel.: 721375326. RR
40406

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a 300 x 120 x 20
cm, Plzeň, vhodné použití
pro zemědělce. Možnost
naložení a zajištění dopra−
vy. Tel.: 603383211. PM
140047

MLADÁ rodina koupí
skromnější chalupu do
300 tis. Kč, vhodnou
k opravě, tel.: 607837208.
RR 40407

PRODÁM pěknou chalupu
v malé klidné obci u Blí−
žejova na Domažlicku,
2+1, chlév, 2x stodola,
uzavřený dvůr, zahrada,
soukromí, vhodné k rekre−
aci i trvalému bydlení, 399
tis. Kč, tel.: 721004299.
RR 40206

PRONAJMU v centru Plzně
1+3−4, 95 m2, částečně
zrekonstruovaný, 2x koupel−
na s WC, i studentům nebo
dvěma párům. Volný ihned.
Tel. 777110010.

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
komerčnímu využití, velká
stodola, kotelna, zahrada,
projekt na rekonstrukci ho−
tov. Tel.: 777110010

PRONAJMU v centru Plzně
1+2, 65 m2, částečně
zrekonstruovaný. Nájem
6000,− Kč + služby a ener−
gie. Volný ihned. Tel.
777110010.
PRONAJMU dlouhodobě
pěkný zánovní mezo−
netový byt 2+1, 70 m2
v rezidenčním domě v cen−
tru Klatov, klidová zóna
s dosahem nákup. center.
I. patro za 7500 Kč +
energie, parkování a wifi
je v ceně zdarma. Kauce
= 18000 Kč. Tel.:
602614480. RR 40426

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

PRONAJMU byt 1+1, plo−
cha 45 m2 (i zařízený),
zvýšené přízemí, možný
přístup na dvorek a zahradu.
Klidné bydlení v blízkosti
Chodského náměstí. Vhod−
né max. pro 2 osoby. Tel.:
543238472. PM 140118

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, kardany,
pětistupňovou převodovkou,
pěkné pneu včetně disků,
světla atd. Tel.: 603383211.
PM 140024
KOUPÍM traktor Zetor nižší
i vyšší řadu, popř. Zetor
Krystal, s předním náhonem
i bez. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 140025
KOUPÍM Jawa 350
typ 633−634 a 638−640
i poškozené, tel.:
722 327 290. RR 40161

PRODÁM motorovou sed−
mimetrovou loď s malou
kajutou, německé výroby
se Z nohou a se zabudo−
vaným, nefunkčním osmi−
válcovým karburátorovým
motorem GMC, včetně
dvounápravového brzděné−
ho přívěsu. Plzeňský kraj.
Cena k jednání 120 000
Kč. Tel.: 723622663 PM
140028
KOUPÍM skútr ČZ zvaný
„prase“ z 60. let. Tel.:
722327290. RR 40162

PRODÁM Avii − odtahový
speciál. Cena 15 000 Kč.
Tel.: 723622663
PM
140029

KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpověď
na otázky, pomoc v milost−
ných a mezilidských vzta−
zích, ve finančních a zdra−
votních problémech. Osob−
ně nebo písemně. Volejte,
pište na tel.775901978.
PM 140106
Rozhled - Jižní Čechy 6/2014
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EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663.
PM 140030

VÝHODNÉ půjčky od 50 tis.
do 3 mil., dále hypotéky,
přeúvěrování stávajících
smluv. Tel.: 723780318.
KŘI PM 140115
RYCHLÉ půjčky 10 tis.100
tis. bez poplatku předem.
www.kz−finance.cz, e−mail:
karel.zahn@seznam.cz.
Tel.: 737607405. KŘI PM
140009

PRVNÍ krok ke štěstí − se−
známení s Bavorákem.
Mob.: 773599200.

sává. Je antidepresivní,
vhodný i pro alergiky. Je
bdělý a ostražitý, ale zby−
tečně neštěká. Vhodný na
SYMPATICKÝ pohodář, s ci−
tem pro rodinu, 35 let, se sr− canisterapii – k rehabilita−
díčkem na správném místě, ci. Oblíbený pro výstižnou
hledá touto cestou obyčej− a přizpůsobivou povahu.
nou, upřímnou ženu, která Miláček celé rodiny, lásku
už také nechce být sama. Na rád bere i oplácí s nadše−
kráse ani vzhledu nezáleží, ním. Kupní smlouva při
důležité je, jaká jsi uvnitř odběru. Do dobrých rukou.
svého srdíčka. Děti nejsou RR 40154
www.
překážkou, vzdálenost není
rozhodující. Prosím pouze hajami−talisman.wz.cz,
odpovědi se zájmem o váž− e−mail:hajami@volny.cz,
602823882 sms−ne,
ný vztah. Tel.: 773569375.
378774498.
PM 140111

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

COTON DE TULEAR.
43/175 hledá příjemnou
ženu, štíhlé postavy, vše−
obecných zájmů. Tel.:
728847769. PM 140117

l

Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střihovou
úpravu, jenom se proče−

Váš obchodní poradce: MILOSLAV

NEŠPOR
mobil: 777 730 253 e−mail: mnespor@centrum.cz
Další číslo

Jihočeského
rozhledu
vyjde
7. 7. 2014

Najdete nás na
www.plzenskyrozhled.cz
Ve schránkách v pondělí, na webu o tři dny dříve !
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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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