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Revoluční 3D operace
Českobudějovická nemocnice je jed−
ním z prvních lékařských zařízení v tu−
zemsku, které začalo v praxi používat
revoluční 3D laparoskopickou operati−
vu. Zavedení této nové chirurgické
technologie znamená další zvýšení
šetrnosti a přesnosti laparoskopic−
kých zákroků. Ty se tak stávají ještě
bezpečnější a pro pacienta komfor−
tnější. Zkracuje se čas operace i doba

ři chirurgického a gynekologicko−
porodnického oddělení. Posledně
jmenované oddělení tuto technologii
využívá jako vůbec první pracoviště
svého druhu v České republice.
„Jedná se o úplně novou generaci
laparoskopických přístrojů s při−
daným třetím rozměrem. Vidíme
i hloubku, což umožňuje daleko lep−
ší, šetrnější, preciznější preparaci

následné rekonvalescence. Operatér
dokáže vnímat hloubku tak, jako kdy−
by byl pacient otevřený, což je u kla−
sické laparoskopie nemožné.
S přístroji EVIS EXERA III., které
posouvají standardy v laparoskopii
o velký kus dopředu, pracují od za−
čátku letošního roku českobudějo−
vičtí urologové. Zhruba před měsí−
cem s nimi začali operovat také léka−

tkání, šití a podobně. Díky dokonalé−
mu a reálnému prostorovému zobra−
zení se lépe orientujeme v operačním
poli, což dále snižuje rizika zákroku,“
uvedl primář Gynekologicko−porod−
nického oddělení Petr Sák.
Podobně se postupuje i na dalším
oddělení, na Neurologii. Lékař při
použití 3D technologie operuje se
speciálními brýlemi, jejichž obdoba
je známá z 3D kin či sledování televi−
ze v trojrozměrném formátu. Revo−
luční 3D laparoskopie je ideální me−
todou i pro technicky náročnější la−
paroskopické operace. V brzké bu−
doucnosti tak lze očekávat, že řadu
zákroků, dosud prováděných vý−
hradně otevřenou operativou, bude
možné řešit laparoskopicky.
Nová technologie umožňuje vý−
razně zpřesnit operační postup, který
je tak šetrnější pro pacienta, zkracuje
se čas operace a minimalizují se
krevní ztráty.
(pru)
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Dana Morávková
Opraví památky
Do grantového programu na
opravu památek vložil letos
Jihočeský kraj milion korun a dal−
ších 650 tisíc společnost ČEZ.
Peníze od energetiků získalo 16
žadatelů s 18 záměry napříč re−
gionem. Peníze získají například
obce a města Třeboň, Jickovice,
Jindřichův Hradec a podobně.
Půjde o finance na rekonstrukci
menších a drobných sakrálních
i dalších památek. Jistou částkou
se pak podílí majitel či provozovat
dané památky.

Je jednou z neobsazovanějších čes−
kých hereček je dabérkou, ale
také choreografkou, bývalou kraso−
bruslařkou, manželkou, maminkou
a hlavně rodilou Jihočeškou. Patří ta−
ké k nejkrásnějším ženám šoubyzny−
su a jejím manželem je skladatel
a hudebník Petr Malásek. Ano. Dana
Morávková je rodačka z Písku. Přes−
tože se sem vrací sporadicky, na své
rodné město nedá dopustit.
Diváci ji jako televizní herečku
znají především ze seriálů Rodinná
pouta, nebo aktuálně Ordinace v rů−
žové zahradě. Objevila se ale v celé
řadě filmů, včetně pohádek.

Tatínek byl matematik a mamin−
ka inženýrka ekonomie. V dětství se
věnovala baletu, gymnastice a kra−
sobruslení. Je dvojnásobnou junior−
skou mistryní republiky v kraso−
bruslení – tancích na ledě.
Vystudovala herectví na DAMU
a hned poté choreografii
na HAMU. Za sebou má
divadelní, televizní
i filmovou tvor−
bu, včetně zahra−
ničních projektů.
„Nejradši jsem,
když si vyšetřím
čas a se svými

Elektřina z burzy
Město České Budějovice chce
šetřit. Proto hodlá nakupovat
elektřinu na burze. Zajištění do−
dávek energie se přitom nebude
týkat pouze města samotného,
ale domovů seniorů, škol a dal−
ších městských zařízení. Město
chce ušetřit nákupem miliony ko−
run. Předpokládaná celková výše
transakce je 46 milionů korun.
Doposud je cena 965 korun za
megavathodinu. Jak vedení budě−
jovické radnice říká, pokud jim
nikdo avizovanou cenu nenabíd−
ne, bude se nákup opakovat.

Koupaliště
zrekonstruují
Jako nové budou mít koupaliště
ve Zvíkovském Podhradí na Pí−
secku. Opadávají dlaždičky, uniká
voda a celkově zařízení potřebuje
renovaci. Už na podzim se proto
začne s opravou, obec na ni zís−
kala 9 milionů.
„Během týdne uteče z bazénu 70
kubíků vody, což je podstatné
množství,“ řekl starosta František
Blažek.
Závady ale návštěvníci neřeší
a užívají si letních radovánek. Do
konce sezóny nechá obec bazén
v provozu, od příštího roku bude
už vše jinak…. Kromě nové úpra−
vy koupaliště přibude i hřiště na te−
nis či basketbal a další dílčí prvky.
Nové koupaliště buduje také
Týn nad Vltavou, částka bude
okolo 60 milionů s vícepracemi.
To lidé kritizují. Jiní ale namítají,
že koupaliště tu bylo a povodně
v roce 2002 ho zničily.
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Petry, tedy synem a manželem, je−
deme někam ven, ať už u nás, nebo
do zahraničí. Je to pro nás takový
svátek, protože času máme s man−
želem málo, ale o to více si to užívá−
me,“ říká Dana Morávková.
Na své dětství v Písku vzpomíná
s láskou. „Tatínek umřel, když
mi bylo patnáct let, takže
jsme to pak s maminkou
musely nějak zvlád−
nout, ale dětství jsem
měla hezké,“ vzpo−
míná herečka. Do
Písku se vrací, pře−
devším pracovně, ale
má tu řadu spolužáků
a kamarádů.
Jižní Čechy miluje,
a když jí zbude čas,
vyráží po památkách.
Dana je dáma každým coulem.
Nedávno se dala i na dráhu návr−
hářky a navrhuje kabelky dostupné
pro většinu žen. „Moc mě to baví
a myslím si, že k hezké ženě patří
hezká kabelka. Dodává to ženám
onu ženskost. Nečekala jsem tako−
vý zájem a úspěch,“ doplnila Jiho−
češka Dana Morávková.
(pru)

Dudáci zaplaví Strakonice
Nejlepší dudáci z Evropy se chystají
do Strakonic na 21. ročník meziná−
rodního festivalu. Konat se bude od
21. do 24. srpna. Vystoupí kolem
1200 účinkujících. Účast potvrdili
hudebníci, zpěváci a tanečníci z 15
evropských zemí a na poslední chvíli
také z Gruzie. Na programu se bude
podílet 59 souborů, od dětských po
dospělé, prozradila ředitelka festivalu
Eva Dresslerová.
„Přijedou soubory z Británie,
Bulharska, Česka, Gruzie, Francie
Chorvatska, Maďarska, Německa,
Nizozemí, Polska, Rakouska, Řecka,
Skotska, Slovenska, Španělska a Tu−
recka. Součástí programu bude tra−
diční evropské setkání výrobců dud,
výstava nejzajímavějších dud ze sbí−
rek strakonického muzea, nebo třeba
výstava lidových krojů na fotografiích
Jakuba Langhammera. Ve čtvrtek
odpoledne bude odhalena busta ne−
storu českých dudáků Josefu Režné−
mu. Po dobu festivalu se budou konat
jarmarky,“ říká Dresslerová.
Festival zahájí průvod účastníků
městem, který sledují tisíce lidí. Bude
tradiční mezinárodní dudácká kasací
na hradním nádvoří a koncert dudác−
kých rockových kapel. Páteční pro−

gram začne matiné zahraničních
souborů. Hlavní pořad zahraničních
souborů bude od osmi večer.
Z Dudáckého bálu si mohou
návštěvníci v noci odskočit na Hradní
nádvoří, kde budou znít dudy a bub−
ny v podání historických dudác−
kých souborů z Čech, Rakouska
a Nizozemí.
Po sobotním koncertu duchovní
hudby v kostele svaté Markéty začne
na hradním nádvoří pořad Za dudáky
po zemích bývalé rakousko−uherské
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monarchie. Další část pro−
gramu tradičně patří jiho−
českým folklorním soubo−
rům a dudáckým muzikám a večer
pořadu zahraničních souborů.
Neděle 24. srpna začne mezinárodní
mší a pokračovat bude pořadem dět−
ských souborů či komponovanou
přehlídkou lidových krojů dudáckých
regionů. V 13:00 projde městem prů−
vod a festival skončí galakoncertem
na hradním nádvoří. Náklady mezi−
národního bienále dudáků přijdou na
více než čtyři miliony korun. Přispěje
město, kraj i ministerstvo kultury
a sponzoři.
(pru)
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Strach z dešťů zůstává
Obyvatelé části jihočeského Týna
nad Vltavou mají stále strach z pří−
valových dešťů. Ani po dvou letech
není vyřešen problém, kdy při mo−
hutných bouřkách teče lidem do do−
mů voda, kterou nepobere kanaliza−
ce. Zatímco radnice slibuje, že zjed−
ná efektivní nápravu, zůstalo jen
u slibů! Lidé jsou naštvaní a zvažují
znovu, že podají žalobu.
„Už nás to nebaví. Vedení města
jen slibuje, my jsme byli několikrát
vyplaveni, stejně jako mnoho sou−
sedů. Dům vedle je dokonce památ−

v roce, nebo sehnat investora na
kruhový objekt, to uměli velmi rych−
le,“ říkají lidé shodně. Starosta měs−
ta Milan Šnorek namítá, že radnice
dělá vše pro to, aby lidem ulehčila.
„My jsme už provedli dílčí řešení,
rozšířili jsme kanálové vpusti a na
dalším se pracuje. Myslím si, že
v září bychom mohli začít s prace−
mi,“ uvedl. Jenže do září mohou při−
jít přívaláky a toho se lidé bojí. Podle
nich mělo město s problémem pra−
covat už před lety, kdy na něj bylo
soustavně upozorňováno.

kově chráněný, je podmáčený. Za
chvíli nám pojišťovny odmítnou pl−
nění a co budeme dělat,“ říká zoufa−
le obyvatelka jednoho z domů Věra
Mašková. Za pravdu jí dávají i další
sousedé, kteří vidí problém v tom,
že radnice v Týně nad Vltavou neumí
posoudit priority.
„Vymlouvají se na povolení
a odvolání a kdesi cosi. Přitom ná−
prava špatně udělané kanalizace
mohla být už dávno. Vždyť mohli
získat peníze třeba od státu nebo
z Unie, kdyby chtěli: Ale sehnat pe−
níze na rekonstrukci koupaliště
za asi šedesát milionů, které bude
sloužit maximálně čtyři měsíce

„Už víme, koho nemáme volit.
Současné vedení radnice je opravdu
hodně zvláštní v tom, že slyšíme jen
sliby. Ale neustále dochází k po−
škozování našeho majetku. Pokud
nás to ještě jednou vypláchne, už
nebudeme na nic čekat a podáme
žalobu,“ dodává Věra Mašková
i další.
Problém je starý asi 16 let. Tehdy
se v lokalitě kompletně předělávala
kanalizace. Široké potrubí nechalo
tehdejší vedení města vyměnit za
užší. Když to pracovníkům lidé vy−
čítali, setkali se s urážkami a s kon−
statováním, že oni nejsou odborníci
a nerozumí tomu.
(pru)
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Mimořádný zájem o Temelín

Úrazů je mnohonásobně více
Prázdniny předčasně končí pro řadu
dětí v nemocnici. Lékaři proklínají
trampolíny a skákací hrady. Stačí to−
tiž chvilka nepozornosti a pro řadu
dětí končí vidina dvouměsíčního let−
ního volna předčasně pobytem v ne−
mocnici. Těchto malých nešťastníků
o prázdninách přibývá. Potvrzují to
lékaři Centra dětské traumatologie
Nemocnice České Budějovice, kteří
v průběhu července a srpna ošetřují
kvůli vážným úrazům přibližně dva−
krát více dětí než v jiných měsících.
„Má to dvě hlavní příčiny. Děti ma−
jí během prázdnin více času na různé
pohybové aktivity. Rodiče pak nedo−
statek času k tomu, aby své ratolesti
kontrolovali a usměrňovali,“ uvedl
zástupce primáře Dětského oddělení
Jiří Klíma.
Kvůli úrazům je na dětském od−
dělení českobudějovické nemocnice
průměrně hospitalizováno šedesát až
sedmdesát dětí měsíčně, v červenci
a srpnu okolo 120. Lůžkovou péčí
krajského Centra dětské traumatolo−
gie tak ročně projde více než tisíc
malých pacientů.
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„To nejsou odřená kolena, ale zá−
važné úrazy vyžadující hospitalizaci
a často i chirurgickou léčbu,“ pozna−
menal Klíma s tím, že dalších přibliž−
ně devět tisíc dětí ročně je s lehčími
poraněními ošetřeno bez nutné hos−
pitalizace v ambulancích traumacen−
tra. V letních měsících a o prázdni−
nách se počet dětí, které denně ošet−
ří na úrazové ambulanci, zvyšuje na
dvou až třínásobek.
„Co se týče závažnosti, jsou na
prvním místě těžké a bohužel velmi
časté úrazy hlavy, které nezřídka
končí smrtí či trvalými následky.
Děti padají zásadně na hlavu, nej−
zranitelnější část svého těla. Mají
totiž v poměru k tělu větší a těžší
hlavu, takže počet pádů na ni je vý−
razně vyšší než u dospělých,“ dodal
MUDr. Klíma.
Důsledkem úrazů, které co do
počtu už předčily i úrazy z kol a ji−
ných běžných letních aktivit, jsou ve−
dle závažných úrazů hlavy, zlomeni−
ny předloktí, pažních kostí, stehen−
ních kostí, otřesy mozku, tržné rány
a podobně.
(pru)

Mimořádný zájem o prohlídku Ja−
derné elektrárny Temelín zazname−
návají v poslední době pracovníci za−
řízení. Ale například za poslední čer−
vencový víkend byl nárůst enormní.
Dorazila téměř tisícovka lidí. Elekt−
rárna totiž i běžným laikům v rámci
Dne otevřených dveří zpřístupnila
vnitřní střežené pásmo.
„Návštěvníci si tak zblízka pro−
hlédli reaktorové bloky, chladicí
věže, sklad použitého paliva a nav−
štívili simulátor blokové dozorny. Pro
mladší účastníky, kteří nesplnili
přísné podmínky pro vstup do areá−
lu, byl připraven program v Info−
centru elektrárny. Mezi zájemci

nechyběli i cizinci například z Ka−
nady, Velké Británie, nebo Belgie.
A řada lidí z České republiky spojila
exkurzi s návštěvou jižních Čech,“
řekl Rozhledu mluvčí elektrárny
Marek Sviták.
Zájem návštěvníků vyvolávala
i prezentace programu elektromobility
Skupiny ČEZ. Přes osmdesát lidí
si vyzkoušelo řízení nového modelu
Nissanu Leaf. Dvě nejvytíženější au−
ta tak najela přes dvě stovky kilo−
metrů. Kromě stovek odborných do−
tazů proto musely průvodkyně odpo−
vídat i na otázky týkající se plánů
s rozšiřováním dobíjecích stanic.
A stranou pozornosti nezůstávali ani
hasiči z temelínské
jednotky, kteří před−
stavili, kromě jiné−
ho, i nejnovější vy−
sokozdvižnou ploši−
nu, nebo speciální
automobilovou cis−
ternu. S pořádáním
Dne
otevřených
dveří počítá Jaderná
elektrárna Temelín
Skupiny ČEZ i v příš−
tím roce.
(pru)

Akce „Zastav jízdu smrti“ nezabrala!
Už téměř 50 mrtvých na jihočes−
kých silnicích, desítky dopravních
nehod, další zranění, škody v milio−
nech korun, to jsou bohužel výsledky
situace na silnicích v kraji od začátku
roku. A to si přitom jihočeská policie
slibovala přesný opak akcí „Zastav
jízdu smrti“.
„Na jihočeských silnicích zemřelo
jednou tolik více lidí než ve stejném
období loňského roku. Situaci zavini−
ly vážné a tragické dopravní nehody,
při kterých umírali lidé a další
byli zraněni. Na vině je přede−
vším rychlá a riskantní jízda,
alkohol a neohleduplnost,“
říká mluvčí policie Štěpánka
Uhlířová.
Mnoho Jihočechů se podi−
vuje, že když policisté udělali
preventivní akci a zaměřují se
více na dodržování předpisů,
mrtvých přibývá jako hub po
dešti.
Někteří novináři dokonce
namítají, že téměř vždy, když jiho−
česká policie pořádá velké či zásadní
dopravně bezpečnostní akce, ode−
hrají se vážné či tragické nehody.
Lidé umírají při klasických neho−
dách, tedy srážkách vozidel, na mo−
tocyklech, nebo na kolejích. Jedinou
výjimkou byl případ z Prachaticka,
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kde zahynuli pod koly vozidel dva
manželé středního věku. Cizinci spá−
chali sebevraždu tím, že si potmě
lehli na silnici a čekali, až pojede
auto. Přejela je dvě auta, oba byli
usmrceni na místě.
„Chceme všechny řidiče nabádat
k tomu, aby byli více opatrní, ohledu−
plní a uvědomili si, že nejsou na silnici
sami. Na vozovkách neumírají vždy jen
viníci srážek, ale i ti, kteří se obětí sta−
nou ne svou vinou,“ dodává mluvčí.

Podle policistů stojí za nárůstem
tak vážných nehod i fakt, že jsou
prázdniny, dovolené a hezké počasí,
což mnohé lidi svádí k rychlé jízdě,
naopak je mnoho lidí nepozorných
a na některé působí i počasí. Někteří
lidé prostě ale jen riskují a nedomýš−
lejí případné následky.
(pru)
Rozhled - Jižní Čechy 8/2014
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Opraví silnice
Příznivé počasí letních měsíců je
vhodné k opravám silnic. Rekon−
struují či budou silnice u Veselky
na Českobudějovicku, mezi Čes−
kým Krumlovem a Kaplicí, okolí
Hracholusk či okoli Temelína či
mezi Bechyní a Opařany. Místní sil−
nice spíš než komunikaci připomí−
naly tankodrom a po stížnostech
řidičů se kraj i Správa silnic roz−
hodli, že situaci napraví.
Podle Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje Jana Štíchy do
40 investičních akcí půjde letos ví−
ce než 300 milionů korun. Polovina
z toho přitom souvisí s povodněmi
z loňského června.

Jordán není
nebezpečný
Rybník Jordán už není nebezpečný.
Po jeho odbahnění za 460 milionů
korun skončil zákaz vstupu do
jeho okolí, Nařízení bylo třeba kvůli
množství na dně ukryté munice
z druhé světové války. Výjezd pyro−
technické služby byl vyžádán cel−
kem v 76 případech. Nalezeny byly
náboje, střelivo, rozbušky a jedna
protiletecká puma. Munice byla
vždy bezpečně zajištěna a násled−
ně odvezena k odborné likvidaci.

Miliardový tendr
na lokálky

Prácheňské muzeum získalo unikát!
Železný meč z konce raného středo−
věku tedy z období křížových výprav
získalo Prácheňské muzeum v Písku
ze severočeských Teplic. Právě do
Písku totiž podle místa nálezu patří.
I když ho od nálezce získal teplický
archeolog a tamní muzeum meč také
očistilo a zakonzervovalo. Meč je
ojedinělý tím, že je celý a také zacho−
valý. Je na něm například vidět i mo−
sazná výzdoba.
„Meč měl vlastně dvojí život.
Původní délka byla kolem metru,

a když se zalomil, tak teď délka činí
66 centimetrů. Ořech byl určitě také
druhotně nasazený, protože oře−
chy bývají plné a tady je
dutý. V těch dobách
byl natolik cenný,
že se jim

vyplatilo ho ještě
dál užívat,“ vysvětlil
archeolog teplického muzea
Jindřich Šteffl.

Meč našel hledač
kovů koncem června
2012, o pár dní později
dal jeho fotografii do veřejně
nepřístupné sekce jedné
webové stránky. Archeo−
loga na něj upozornil jiný hle−
dač kovů. A začalo vyjednávání.
Meč se našel v Píseckých horách.
Jak se tam dostal, nikdo netuší.
Důležité je, že je zpět, a že si jej zá−
jemci budou moci v Prácheňském
muzeu prohlédnout.
(pru)

Zakázku za více než 2,2 miliardy ko−
run vypíše Jihočeský kraj na dopra−
vu na třech pošumavských lokál−
kách na následujících 15 let. Jde
o tratě České Budějovice − Černý
Kříž, Číčenice − Nové Údolí a Stra−
konice − Volary. Jde o největší zakáz−
ku v historii Jihočeského kraje. Tendr
uveřejnil věstník veřejných zakázek.
„Slibujeme si od smlouvy to, že
nový dopravce zvýší kvalitu služeb
a zmodernizuje a zrychlí spoje na
tratích. Částka na tendr je odhadem
a není v ní započítána daň,“ uvedl
jihočeský hejtman Jiří Zimola.
Správa železniční dopravní cesty
letos na jaře začala modernizovat
šumavskou železniční trať spoju−
jící Volary s Českými Budějovi−
cemi. Projekt obsahoval výměnu
elektronického zabezpečení trati,
opravu čtyř ocelových mostů a vy−
budování nových nástupišť. Odha−
dované náklady na obnovu 104 let
staré lokálky činily 1,3 miliardy
korun.
(pru)
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Přehrada má vyšší hráz!
Husinecká přehrada na Prachaticku
má vyšší hráz. Státní podnik Povodí
Vltavy dokončil rekonstrukci koruny
hráze. Téměř po roce tak mohla být
zprůjezdněna silnice III. třídy Pra−
chatice − Husinec, která po ní vede.
Důležitou roli sehrála přehrada na−
posledy při loňských záplavách.
Voda se tam ale několik dní držela
v neovladatelném prostoru, hráz teď
byla zvýšená o půl metru.
„Stavbaři museli nejdříve odstra−
nit celou korunu hráze včetně vo−
zovky a izolací, postaven byl nový
železobetonový most přes přelivy

a nové železobetonové římsy koruny
hráze,“ shrnula mluvčí Povodí Vltavy
Michaela Pohůnková.
Koruna hráze byla při rekonstruk−
ci rozšířena z původních pěti metrů
na 5,5 metru, nově byl vybudován
i chodník v šířce 1,2 metru s ve−
řejným osvětlením. Součástí stavby
byla také výměna zábradlí, hydro−
izolace koruny hráze a rozšíření ka−
merového a pozorovacího systému.
Stavba začala loni v srpnu, stavební
náklady dosáhly téměř 23 milionů
korun a hradil ji státní podnik Povodí
Vltavy.
(pru)

Sledování turistů přes mobil
S novinkou přichází Správa NP Šu−
mava. Informace o turismu na území
parku, by mohli nově poskytnout sa−
mi návštěvníci prostřednictvím svých
mobilních telefonů. Správa chce data
o pohybu lidí získat od mobilních ope−
rátorů. „Když budeme vědět, že v tom
a tom období v té a té oblasti je výskyt
turistů větší či menší, tak víme, že
strážců potřebujeme více či méně,“
uvedl mluvčí Národního parku Šu−
mava Jan Dvořák. Sběr a analýzu tak−
zvaných big dat, tedy dat z různých

datových zdrojů o poloze mobilních
telefonů, už si správa nechala otesto−
vat v rámci pilotního projektu.
Podle společnosti T−Mobile, která
projekt připravila, správa nedostane
žádné informace o identitě turistů.
„V okamžiku, kdy ta data zpracuje−
me, tak se okamžitě mažou,“ vy−
světlil mluvčí T−Mobilu Lukáš Ko−
várník. Za sbírání dat by měl Národní
park Šumava ročně zaplatit dva mi−
liony korun, Nyní na nový projekt
shání peníze.
(pru)

Kulturák nahradí muzeum
Kulturní dům v Netolicích má nové−
ho majitele. Stal se jím sběratel his−
torických motocyklů Petr Hošťálek.
Jeho nabídku na odkoupení stavby
s pozemkem schválili netoličtí zastu−
pitelé. Chátrající nemovitost prodá−
vali více než rok. Petr Hošťálek tam
chce otevřít muzeum techniky, proto
kulturní dům koupil.
Zastupitelé dům prodali za 400 ti−
síc korun. „Kolem třiceti motocyklů
plus nějaká expozice historických
jízdních kol, která mám také připra−
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vená. Mám také nějaká autíčka z dob
ryzího socialismu,“ popsal sběratel
Petr Hošťálek, který v novém netolic−
kém muzeu zpočátku vystaví i něko−
lik traktorů od sběratelů z Mahouše.
Žádné velké úpravy kulturního do−
mu zatím neplánuje. „V začátku mi
bude stačit, když ho uklidím. Trošku
prosvětlím, je tam spousta oken, kte−
rá jsou zalepená,“ dodal.
Zařízení tak nebude chátrat a ještě
do městečka na Prachaticku přivede
turisty.
(pru)
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Ve strakonickém pivovaru Dudák

letos vzrostl výstav piva o šest procent

Pivovar Dudák v posledních letech
investuje historicky nejvyšší částky
do nutného rozvoje a obnovy pivo−
varských technologií. Vše zvládá bez
půjček a funguje se ziskem. Pro za−
čátek roku 2014 ve srovnání s rokem
2013 narostl výstav strakonické−
ho piva o šest procent. Město
Strakonice je proto na svůj hlav−
ní klenot náležitě pyšné.
Pivovar Dudák, největší pivovar
v Pošumaví, má za sebou klíčo−
vé roky svého fungování. Za
poslední rok a půl investuje
historicky největší částky do
plánovaných oprav a nutné
výměny technologií. K tomu
měl pivovar v loňském roce
obrat více než 105 milionů
korun a na účtech bylo na
konci roku 2013 více než 18
milionů, což je o 700 tisíc ví−
ce než v roce 2012. Po ode−
čtení nepeněžních operací
(tzv. odpisů) dosáhl pivovar zi−
sku 7,1 milionů korun, což je lepší
výsledek než v roce 2012. Vzhledem
k vývoji výstavu piva v prvních pěti
měsících roku 2014, očekává vedení
pivovaru další zlepšení výsledku hos−
podaření.
„Náš pivovar je finančně zabezpeče−
ný. Rozhodně nehrozí to, že by měs−
to Strakonice chystalo jeho prodej.
I když se takové poplašné informace
po posledním jednání zastupitelstva
města znovu objevily. Opakuje se tak
stejný scénář jako před minulými
komunálními volbami. Byli bychom

zorčí rada pivovaru Dudák nutné vý−
měny zastaralých pivovarských tech−
nologií a s tím spojené investice
a opravy majetku. Ty byly naplánova−
né až do roku 2018.
„Z naplánovaného sedmdesáti mili−
onového objemu jsme investovali
již více než 44 milionů korun.
K plánovaným investicím bylo
nutné zrealizovat další opravy
o objemu 16 milionů korun. To
vše za plného provozu pivovaru
a z vlastních peněz uspoře−
ných za předchozí roky. Bez
jediné koruny z úvěru. Navíc
se daří opravy urychlit nad
rámec běžné doby,“ uvádí
Jaroslav Tůma, ředitel pivova−
ru Dudák s tím, že generální
oprava v pivovaru skončí o rok
dříve, než bylo v plánu.
Největší položku − okolo 6 mi−
liónů spolkla rekonstrukce
výrobny ledové vody pro
chlazení a jejího rozvodu po
areálu pivovaru.
Bylo nutné nahradit zastaralou kana−
lizační přípojku na Podskalí (1,1 mi−
lionu Kč). Pivovar má také od loňské−
ho roku svou vlastní fotovoltaickou
elektrárnu. Veškerou elektrickou
energii, kterou vyprodukuje, v pivova−
ru spotřebují. Investice do ní se vrátí
zhruba za šest let.
„Snad nejdůležitější investiční akcí
byla výměna linky na stáčení sudů
KEG. Ta zajišťuje snížení nákladů na
plnění sudů a výrazné zlepšení chu−
ťových vlastností piva. Výměna kon−

Nová kegová linka zajišťuje snížení nákladů na plnění sudů a výrazné zlepšení
chuťových vlastností piva.
velice hloupí, kdybychom se zbavo−
vali našeho prosperujícího rodinné−
ho stříbra,“ uvádí Pavel Vondrys,
starosta Strakonic.
V březnu 2009 zodpovědně napláno−
valo tehdejší představenstvo a do−
8

čí v těchto dnech, vyšla na osm mili−
onů korun,“ uvádí Jaroslav Tůma.
Více než dva miliony korun stála opra−
va dna dvou důležitých nádob při vý−
robě piva přímo na varně − rmutovací−
ho kotle a vystírací kádě.

Vlastní úpravna vody pivovaru je na−
víc nově vybavena o další technolo−
gii zajišťující lepší kvalitu základní su−
roviny nutnou při výrobě piva – vody.

Trendem posledních let ve spotřebě
piva je, že lidé přestávají chodit do
hospod a restaurací a kupují si domů
pivo lahvové, jehož spotřeba neustále

Ředitel pivovaru Jaroslav Tůma.
„Abychom mohli expandovat také
směrem na Moravu, investovali
jsme do našeho expedičního zachla−
zeného skladu v Holasicích,“ uvádí
Marek Pohanka, obchodní ředitel pi−
vovaru Dudák.
„Na další podporu prodeje jsme
nakoupili nové prodejní stany a vý−
čepní zařízení. Vedle
toho i nové propa−
gační předměty, kte−
ré v dudáckých re−
stauracích výborně
slouží k dalšímu bu−
dování dobré a kva−
litní značky našeho
piva Dudák,“ dopl−
ňuje Pohanka.
Co se hospodaření
pivovaru týká, byl je−
ho zisk po odečtení
nepeněžních opera−
cí 7,1 milionů korun.
Výstav činil v roce
2013 více než 62 ti−
síc hektolitrů piva,
což jsou podobné hodnoty jako
v předchozích třech letech.
„Loňský výstav také ovlivnily povo−
dně na Vltavě a Otavě, kde logicky
klesla výtoč piva a také sychravý
a studený červen,“ uvádí ředitel
Dudáku Jaroslav Tůma.
V letošním roce jsou zatím údaje
o výstavu ještě optimističtější než
v předchozích letech. V meziročním
srovnání let 2013 a 2014 za období
leden až květen se v Dudáku letos
uvařilo o šest procent více piva, než
tomu bylo loni.
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roste. V roce 2013 představovala jeho
spotřeba 60 % celkové spotřeby.
Ve srovnání s celorepublikovým prů−
měrem se ve Strakonicích prodává
více sudového piva. „To je také náš
cíl, který dlouhodobě plníme. V cel−
kovém objemu prodáváme více než
58 procent piva sudového. Na celo−
republikové při−
tom představuje
podíl prodaného
sudového piva
40 procent,“ vy−
světluje Jaroslav
Tůma
Účetnictví pivo−
varu za rok 2013
prověřila reno−
movaná pražská
auditorská spo−
lečnost Consul−
tas−Audit, s.r.o.
„Účetní závěrka
podává věrný
a poctivý obraz
aktiv a pasiv spo−
lečnosti, nákladů a výnosů, výsledků
hospodaření a peněžních toků v sou−
ladu s českými účetními předpisy,“
píše se v auditu.
„Zachovat něco z odkazu našich
předků ve formě klasické výroby ne−
pasterovaného piva za použití pocti−
vých surovin (sladu a chmele), je
v moderní době plné potravin obsa−
hujících různé stabilizátory a náhraž−
ky hlavním cílem našeho pivovaru.
Tímto směrem proto vedeme všech−
ny plánované investice a opravy,“
uzavírá sládková Dagmar Vlková. (pi)
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Miliony do škol
Miliony korun do rekonstrukcí
a úprav škol investuje řada jiho−
českých měst, obcí, ale i kraj bě−
hem letních prázdnin.
Například České Budějovice
investují do školství přes 100
milionů korun. Nejnákladnější
projekty pak připravují v Táboře
v Základních školách Helsinská
a Borovská.
Táborská ZŠ Helsinská na síd−
lišti Nad Lužnicí o prázdninách
zakončí rekonstrukci, kterou za−
hájila loni v létě. Náklady na
dvouletý projekt byly 29 milionů
korun.
„Rozsáhlá rekonstrukce zača−
la na ZŠ Borovská, potrvá tyto
prázdniny a příští léto a celkem
bude stát 40 milionů korun,“
uvedl vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy táborské−
ho městského úřadu Radomír
Kouba.
Ze 105 milionů korun, které
připravil pro školství českobudě−
jovický magistrát, půjde 62 mili−
onů na investice a zbývajících
43 milionů na opravy a udržování
majetku.
„Tradiční zvyklostí i nutností
je realizace investičních akcí
a oprav o prázdninách, takže se
už nyní v mnoha mateřských
a základních školách usídlili
řemeslníci a stavebníci,“ řekl pri−
mátorův náměstek Petr Podhola.
Dodal, že jde například o za−
teplení objektů škol nebo jídelen
či vybudování hřiště.
Jindřichův Hradec plánuje
akce o objemu více než 36 milio−
nů korun. Na zateplení objektů
tří mateřských a jedné základní
školy za celkem 31 milionů ko−
run získalo město dotace
z Operačního fondu Životní
prostředí.
Strakonická základní škola
Dukelská opravuje spojovací
krček mezi starou a novou budo−
vou školy. Práce za více než pět
milionů korun zbaví objekt nadli−
mitního množství azbestu.
Město Písek investuje bě−
hem léta do škol 26,5 milionu
korun. Peníze půjdou na rekon−
strukce střechy, rozvodů vody,
sportovišť nebo na výměnu
oken.
(pru)
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Stop zbytečnému užívání antibiotik!
Nemocnice v Dačicích na Jindřicho−
hradecku získala přístroj, který jí po−
může určit původ infekce a vyhnout
se tak zbytečnému předepisování
antibiotik. Zaplatil ho Nadační fond
nemocnice. Přístroj už z malé kapky
krve pozná podle takzvaného C reak−
tivního proteinu, jestli zdravotní pro−
blémy způsobují viry nebo bakterie.
„Zjišťování C reaktivního proteinu
je úspora nákladu na léčbu, ale hlav−
ně je to výhoda pro pacienta. Nedá−
vají se mu zbytečně antibiotika,
a proto se zbytečně netvoří resisten−
ce,“ uvedla ředitelka nemocnice

Miroslava Člupková. Na virová one−
mocnění jsou totiž antibiotika ne−
účinná. Přístroj lékařům pomáhá
v boji proti tomu, aby se bakterie
důsledkem nadužívání stávaly vůči
lékům rezistentní.
Přístroj, který stojí padesát tisíc ko−
run, už dnes patří mezi běžnou výbavu
v ordinacích dětských lékařů. Dačická
nemocnice si ho mohla pořídit díky
Nadačnímu fondu. Do něj přispívá
částkami podle počtu obyvatel dvacet
sedm obcí a měst z okolí, včetně sa−
motných Dačic. Z vybraných peněz
potom Nadační fond nemocnici poři−
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zuje vybavení, které potřebuje. Přispěl
už zhruba půl milionem korun.
„Na přelomu roku 2010 a 2011
nám financovali 27 repasovaných
elektricky polohovatelných postelí.
V dalších letech také elektrickou od−
sávačku nebo nové EKG na interní
ambulanci,“ dodala ředitelka nemoc−
nice Dačice Miroslava Člupková.
Nadužívání antibiotik je celosvěto−
vý problém. Řada lidí je bere i na
problémy, které tyto léky nemůžou
vyřešit. Pokud se to nezmění, mohly
by se některé dnes snadno léčitelné
nemoci stát opět smrtelnými. (pru)
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Nejznámější český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

Žijte podle pravidla: Odpustit, neočekávat, nelpět
Nemá smysl čekat na něco jako
například až bude lépe, nebo lito−
vat, že nežijeme v době minulé,
předminulé, budoucí (až bude lé−
pe), protože čekání na cokoli je
čekání na smrt. Žijeme teď a tady
a je třeba si najít to, co je dobré
pro nás. Mnoho mých klientů si
stěžuje, že neumí žít v této hektic−
ké době a mají dojem, že se svět
snad zbláznil. Už před 20 léty jsem
věštil, že tato doba přijde a také
upozornil na to, že po roce 2008
začnou ekonomické problémy
a zlepšení můžeme očekávat až
v roce 2018.
Vládním garniturám se „úspěšně“
podařilo téměř zlikvidovat střední
třídu, která je v každé vyspělé zemi
tahounem ekonomiky. Tento stav má
za následek, že se stále více rozeví−
rají nůžky mezi bohatými a chudými.
Důsledkem toho je vzrůstající závist,
která přerůstá až v nenávist. Kyvadlo
mi ukazuje, že je v Česku 70% lidí,
kteří závidí někomu něco. V Němec−

Kontakt:

STANISLAV BRÁZDA
mobil:
777 119 600 − 606 119 600
e−mail:
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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becně se soudí, že negramot−
nost je opakem gramotnosti −
když člověk neumí číst a psát.
Současnost ale ukazuje na omyl
v tomto názoru, protože i člověk, který
perfektně ovládá čtení i psaní, může
být za jistých okolností nazván negra−
motným. Z minulé generace lidí musel
každý zedník ovládat rovnice, deriva−
ce, integrály a počítat na logaritmic−
kém pravítku stejně jako inženýr, ale
pokud si dnes oba vezmou úvěr, přij−
dou o práci, spolu s ostatními stejně
postiženými šťastlivci se ocitnou v so−
ciální síti státu a nemají na splátky,
exekutor jim vybílí byt až po střechu
(někdy i se střechou). Tomuto jevu se
právě říká „finanční negramotnost“
která toto zapříčinila, a na vině je prý
jednoznačně minulý režim, který své
školství nenastavil tak, aby občané byli
všestranně ekonomicky vyspělí.
Tak nevím. Už v mateřské školce
jsme znali pohádky – například
o Otesánkovi, Alibabovi a čtyřiceti
loupežnících nebo o obušku v pytli −
a neplakali jsme nad Otesánkovým
děravým bříškem, neboť z něho vy−

O
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nemocí. Stres zbavuje veškeré ener−
gie, oslabuje organizmus a pak je jen
malý krůček k vážnému onemocně−
ní. Na začínající stres doporučuji dě−
lat moje akupresury a zvýšit příjmem
minerálů a vitamínů. Klientům také
radím, aby přestali závidět a spokojili
se s tím, co mají a budou i šťastní. Je
třeba mít rovnováhu mezi tělem
a duší. Stále platí životní moudrost,
že ten, kdo chce moc, nemá nic.
Žijeme v hektické době a čas běží,
ať jsem spojeni či ne. Proto je nutné
najít „záchytný bod“ naší existence,
což jak stále zdůrazňuji, je rodina.
Kdo jí nemá, může si jí vytvořit.
Uzavřený rodinný kruh a sebereali−
zace je to nejdůležitější, co můžeme
sami udělat a vytvořit. Je to jen na
nás, zda a jak se nám to podaří.
Uznávaný psychiatr Bert Helinger,
zakladatel skupinové terapie Ro−
dinné konstelace tvrdí, že neexistuje
nic, co by se v rodinném systému
nedalo odpustit. Podle něj proto, že
bez rodičů bychom tady nebyli. Je
pouze nás, jak si s naším životem
poradíme a jak s ním naložíme.
Nikdo není dokonalý a já tvrdím, že
mimo jiné, i výchova dětí by měla
být jedním ze základních předmětů
už na základní škole. Další povin−
ným předmětem by měla být výuka
„štěstí“. Podle mne štěstí je umění
žít. Štěstí je seberealizace a uzavře−
ný rodinný kruh = rodina. Z jaké

ku je to 20%, Rakousku 15%, v USA
15%, Holandsku 5% a Dánsku jen
3 % lidí. Čím vyšší životní úroveň, tím
menší procento závistivců. Neoče−
kávejme, že v letošním roce se něco
podstatného změní. Naopak. Musí−
me se přizpůsobit stále rychlejšímu
tepu doby. Neodkládejme problémy,
ale ihned je řešme. Nevyčkávejme,
nikdo nám nic nedá a žádný kouzel−
ník nepřijde. Každý z nás v životě dě−
lá chyby za které platí, ale nesmí nás
srazit na kolena. Vzpomeňme si na
podnikatele Baťu, který také zažil si−
tuace, kdy se mu vůbec nedařilo, ale
nikdy to nevzdal. Nepropadl bezna−
ději a svou vlastní pílí a odvahou se
opět dostal mezi nejúspěšnější pod−
nikatele ve světě.
Každého varuji před trvalým stre−
sem, který je příčinou nejrůznějších

l
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Negramotnost
skočili hodní hospodáři, kteří se ho
ujali ve vývojovém stadiu neduživého
kloučka, neplakali jsme ani nad uto−
penými zlými loupežníky, ani nad
výpraskem hostinského, ale plakali
jsme pro chudáka, který neměl co dát
k jídlu svým dětem, a tlustý hostinský
mu přesto nedal ani jitrnici, které jinak
házel psům. Na základce při výuce
přírodopisu bylo dbáno na orientaci
žactva v přírodě, abychom dovedli
rozeznat hejla od rorejse, kteréžto vy−
cpané ptactvo měla škola k dispozici,
ale nebyl k dispozici vycpaný lichvář
nebo exekutor, a pokud jsme probírali
škůdce čtyřnohé – křečky, hraboše
nebo potkany – učili jsme se, že když
takový potkan napadne sýpku, sežere
komplet celou úrodu, na ubohého
sedláka nezbude nic, a potkanovi je
to fuk. V učebnici nebyla zmínka
o škůdcích dvounohých se stejnými
vlastnostmi, kteří všechno potřebují
pro sebe, a také je jim fuk, jestli

z toho, co člověk vyprodukoval, mu
nezbude nic.
V matematice, ačkoliv český zedník
i inženýr úspěšně prošli výukou rov−
nic, derivací a integrálů, ani jeden
z nich si dnes nespočítá RPSN k úvě−
ru, protože z ničeho není zřejmé co to
znamená, a žádný matematik nedo−
káže zdůvodnit výpočtem ani logickou
úvahou vztah, kdy nedoplatek ve výši
devět set šedesát tři koruny české na−
pučí na dvacet sedm tisíc tři sta. Když
pojem „převrácené hodnoty“ matema−
tika používá odjakživa, a je−li to dů−
vodné pro výpočet, převrátí čitatele
se jmenovatelem, zbývá ještě vysvětlit
důvodnost převracení hodnot spo−
lečenských a mravních. Příští genera−
ce lidí už s tím mít problémy nebude.
Možná bude tápat ve výrazech a na−
příklad výraz „zemský ráj to na po−
hled“ může významově chápat tak, že
je třeba dívat se jiným pohledem, aby
život připomínal ráj, ale bude jim
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pocházíme nemůžeme ovlivnit, ale
jakou založíme, ovlivnit můžeme.
Jak? To je častá otázka mých klien−
tů. Moji věštbu, jako odpověď na tu−
to otázku shrnuji do čtyř bodů:
1. Být dospělí (rituál dospělosti).
2. Narovnat nerovnováhu rodinné−
ho systému.
3. Vyřešit všechny problémy a tím
se zbavit zátěží (odpustit těm, co
nám ublížili a požádat o odpuště−
ní ty, kterým jsme ublížili).
4. Žít podle pravidla: Odpustit, ne−
očekávat, nelpět.
Přeji čtenářům hodně zdraví,
lásky a peněz.

Pozvání do Řecka
Zdravím své příznivce a zvu
všechny na společnou dovolenou
v magickém Řecku pod Olympem.
V ceně zájezdu je věštění, rodinná
konstelace, kurz věštění a předná−
ška. Jezdíme do Leptokárie už 14
let s osvědčenou CK Iriny−tours
Příbram, což je spolehlivá rodinná
firma.
Termín je od 31.8., odlet ve 14.00
hod. z Prahy, přílet 11.9. v 17.40
hod. do Prahy.
Informace na: info@iriny−tours.cz
nebo tel. +420 318 620 542
Stanislav Brázda tel. 777 119 600
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jasné,že proletáři jsou dnes ti, kteří se
po českých předražených dálnicích
proletují ve vozech za miliony, a spe−
kulanti naopak spekulují, jak vyjít
s měsíčními příjmy.
Pokud jde o pohádky, dobro i zlo je
v nich nainstalováno rovnoměrně jako
veličiny smyšlené, přičemž dobro nad
zlem vždycky zvítězí, ale v reálu – ne−
závisle na režimech nebo kvalitě školní
výuky – jsme se již poučili ze života, že
veličinou smyšlenou je pouze dobro,
které za normálních okolností nemá
šanci zvítězit nad zlem. Motyčka na
Otesánkovo bříško by sice reálná být
mohla, zato loupežníků se urodilo tolik,
že krásná služebná by nezchrastila do−
statečné množství oleje na jejich uto−
pení v sudech ani náhodou, a aby se
chuďas domohl nápravy, musel zařídit
sám bůh. Samozřejmě, jestli pak už
měl trvale k dispozici v pytli tak užiteč−
ný a funkční obušek, který dokázal při−
nutit i lumpa, aby si vzpomněl na své
dobré vychování a vrátil co nakradl,
mohl si i chuďas zpívat „….jéééé na
světě je přece krásně tralalalaláááá .“
Dagmar Hermanová
Rozhled - Jižní Čechy 8/2014

Babovřesky v Hošticích!
Uplynulo letos 30 let od premiéry prvního dílu trilogie Slunce, seno, kterými režisér Zdeněk
Troška proslavil svou rodnou ves, Hoštice u Volyně. Vzpomínalo se, a to nebylo všechno, setkaly
se tu „generace“ dvou Troškových trilogií, nově dotočených Babovřesk.
Pavel Kikinčuk, Kateřina Lojdová,
Broněk Černý za Slunce, sena, a dále
Jan Kuželka, Jana Synková e jejich
šest drben za Babovřesky, společně
s Pavlem Kikinčukem.
Setkali se za účasti asi osmi sto−
vek lidí na Ranči Šimona Pláničky,
kde bylo veselo, vyprávěly se histor−
ky z natáčení, byla autogramiáda a li−
di se hodiny a hodiny fotili se svými
filmovými oblíbenci.
„Kdybych byl býval tušil, co ko−
mediemi Slunce, seno způsobím, že
udělám z mých milo−
vaných Hoštic doslova
„Lurdy“, kam jezdí ti−
síce a tisíce návštěv−
níků ročně, přejmenu−
ju vesnici pro film na
Zvonokosy, nebo Drá−
teničky,“ směje se nej−
populárnější a nej−
úspěšnější český reži−
sér Zdeněk Troška.
Po třech desítkách
let se vrátil k trilogii z vesnického
prostředí a dotočením Babovřesků 3
vznikla další série.
„Je to nadsázka, je to humor, je to
obraz a odraz dnešní doby! Naprosto
lhostejní jsou mi kritiky, naprosto
lhostejné jsou kritičky. Pro mě je dů−
ležitý divák, jeho ocenění a neustálé
reprízy Sluncí, sen, i jiných mých fil−
mů, které trhají rekordy ve sledova−
nosti,“ prozradil Troška, kterého fil−
moví kritici nemají rádi, protože prý
dělá „lidový humor“.

Rozhled - Jižní Čechy 8/2014

„A co dneska lidi chtějí, bavit se.
Koho zajímají hlubokomyslné ponory
do rozervaných duší, zfetované
a opilecké postavy, psychologická
dramata a vážné nemoci ve filmech,
když je toho tolik kolem nás. Lidi se
chtějí zasmát a jsem moc rád, že se
mně a mým přátelům a kolegům
tohle daří,“ podotýká Zdeněk Troška.
Za sebou má mnoho filmů, od ko−
medií, přes pohádky, až po romány.
V příštím roce, pokud budou finance,
by rád na žádost producentů udělal

zase hezkou českou klasickou po−
hádku. „A pak se uvidí. Třeba tu
Čachtickou paní, kterou mám v plánu
už přes dvacet let,“ dodává Troška.
Zdeněk Troška v Hošticích dostal
také od svých fanoušků Českého lva.
Toho opravdového, od diváků.
„Zdeněk dostal od Fanklubu a fa−
noušků křišťálového lva. K nero−
zeznání od toho, kterého mu kritici
nikdy nedali. Tohohle lva si on velmi
váží, protože je od srdce a upřímně
darovaný. A to je pro něj
největší cena. Spolupra−
covat s ním je radost. Je
to nejen velký profesio−
nál, ale skvělý kamarád
a člověk. Proto jsem ří−
kal, s ním jdu klidně i do
pekla,“ dodal nejobsa−
zovanější český herec
malých rolí u nás i v za−
hraničí Jan Kuželka, kte−
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rý v Troškových filmech hraje často.
V Babovřeskách má roli hospodské−
ho Rychlonožky.
„V Hošticích jsem od natočení tri−
logie podruhé. Poprvé jsem tu byla
před více než deseti lety, když tu
vznikal televizní zábavný dokument
s Helenkou Růžičkovou – Slunce,
seno, Helena. Hoštice se sice změni−
ly, ale Zdeněk je pořád stejně úžasný
člověk. Jsem moc ráda, že jsme přá−
telé a jsem mu vděčná, že udělal
tehdy Slunce sena, a dál dělá lidem
radost,“ svěřila se filmová „inženýrka
Tejfarová“ alias Kateřina Lojdová.
Podobného názoru jsou filmový
„Venca“ – Broněk Černý, nebo Pavel
Kikinčuk. Ve Sluncích Šimon Plá−
nička, v Babovřeskách pak starosta
Stehlík.
(pru)
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Ze zápisníku kriminalisty:

Po nečekané návštěvě třech
žen jsme přišli o 108.000 Kč
Pozor na nebezpečí, které zejména
v jarních a letních měsících vás může
potkat. Vše začíná náhodnou návště−
vou u vás doma. Svým scenářem se
tyto návštěvy až neuvěřitelně podoba−
jí. Některé případy jsem popsal ve své
knize „Hyeny mezi námi.“. Nájezdy
nejrůznějších skupin – klanů stále po−
kračují. Jeden takový také řádil na
Klatovsku. Jak taková
náhodná návštěva pro−
bíhala, vyprávěla jedna
poškozená paní.
„Blízko našeho do−
mu zastavilo auto. Vy−
stoupily tři ženy, řidič
zůstal sedět v autě
a čekal. Ženy si to namířily rovnou
k nám. Dvě z nich zabavily mého
manžela. Daly se s ním do řeči, až na−
horu do kuchyně bytu jsem je slyšela,
jak hlasitě mluvily. Po chvíli jsem za−
slechla za dveřmi nějaký šramot.
Zprudka jsem otevřela dveře a stála
tam mladá cikánka. Asi jsem ji pře−
kvapila, jak se lekla, ale za okamžik již
byla ve své kůži a zeptala se, kde má−
me záchod, že si potřebuje odskočit.
Řekla jsem jí, že tady nahoře není, ať
jde pryč! Dolů po schodech do příze−
mí jsme šly společně a ona mi přitom
stále tvrdila, že mi manžel něco chce,
ať jdu za ním. Já husa hloupá jsem ji
poslechla. Na dvorku se manžel do−
hadoval s těma dvěma. Jedna z nich,
když mne spatřila, hned ke mně při−
skočila a chytila moji ruku, že mi bude
z ní číst. Vytrhla jsem se a řekla jsem
jim už po několikáté, ať jdou pryč!
Kdepak, neposlouchaly mne a poví−
daly a povídaly. Pořád se nás na něco
vyptávaly, až ve mně vznikl takový
divný, nepříjemný pocit něčeho špat−

ného. Marně jsem je vyháněla, nene−
chaly si říct, až později, když se
k nám přidala ta třetí, mladá cikánka,
teprve pak odešly. Tenkrát jsem na ni
křičela, kde celou dobu byla a co tam
dělala. Vysmála se mi: „No, přece na
záchodě!“
Sotva za nimi zapadla vrátka, vy−
běhli jsme s manželem schody do pa−
tra jako za mlada. Manžel běžel
rovnou ke skříni v ložnici. Peníze
byly pryč. Rovných 108.000 ko−
Autor kriminalistického příběhu
Karel Fořt je bývalý dlouholetý
komisař Služby kriminální poli−
cie v Klatovech.
run, jeho těžce vydělané peníze, když
ještě dělal v lomu. Od té doby do
manžela nebylo vůbec nic. Trápil se,
až najednou mi zničehonic umřel!
Dodnes to přičítám tomu psychické−
mu stresu.
Po čase k nám přijeli policisté
z Horažďovic, že budu muset s nimi
do Klatov k nějaké rekognici. Poznala
jsem ji, ale hodně dlouho jsem pře−
mýšlela, aby se mi nepomstila. Byla
to ta mladá, co náš dům opustila jako
poslední. K odsuzujícímu rozsudku
nakonec stejně nedošlo, neboť si v té
době již odpykávala trest ve věznici ve
Světlé nad Sázavou a soud vše ukon−
čil pro neúčelnost. Trpce se zasmála.
A peníze? Ty jsme už nikdy neviděli.
To se jim to žije.“
Je to smutný příběh, který by pro
každého měl být výstrahou. Nájezdy
našich „slavných spoluobčanů“ na−
dále pokračují. Buďme opatrní a ne−
důvěřujme cizím lidem, kteří nás do−
ma nenadále navštíví. Zavolejme
policii.
Karel Fořt

Opatření Rožmberku odmítají
Obyvatelé Třeboně odmítají protipo−
vodňová opatření na rybníku Rožm−
berk. Jejich vlivem by voda zaplavila
některá území a několik domů, které
by lidé museli opustit. Město se
s námitkou ozvalo až v letošním roce
i přesto, že změna územního plánu
mluví o likvidaci osady Hvízdalka už
od roku 2005.
„Docházelo by k zaplavování
mokrých luk v areálu Bertiných lázní
a na něj navazujícího sportovního
areálu. Mělo by to i zásadní vliv na
čerpací stanici splaškové kanalizace,
odkud jdou splašky do čistírny od−
12
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padních vod v Areálu Gigant,“ vy−
světlila starostka Terezie Jenisová.
Rybářství proti těmto opatřením
nic nenamítá. Podle předsedy před−
stavenstva Rybářství Třeboň Jana
Hůdy je změna možná jen za určitých
podmínek.
„Rožmberk může fungovat, jako
fungoval 400 let. Můžeme ho využít
o něco lépe. Záleží jen na tom, jak se
páni politici domluví a jak vykryjí
všechny požadavky. Na ničem jiném
nezáleží. Chceme dohodu a najděte
kompenzace. Pak tomu rybářství ne−
brání,“ tvrdí Hůda.
(pru)
Rozhled - Jižní Čechy 8/2014

Obchvat u Českých Budějovicích v ohrožení!
Dálnice D3, potažmo její část,
obchvat u Českých Budějovic je
v ohrožení! Ministr dopravy
Antonín Prachař chce stavět dál−
nici co nejlevněji, nelíbí se mu
proto drahý tunel na Pohůrce
u Českých Budějovic. Případné
změny však mohou způsobit zdr−
žení už tak odkládané stavby
o další roky.
Dálniční obchvat kolem Budějovic
se tak dostává do dalších problémů.
Těžko spočítat, kolik už jich tuto
stavbu provázelo nebo provází.
Tentokrát se potíže týkají hlavně tu−
nelu Pohůrka, který má být součástí
osmikilometrového obchvatu. Kromě
toho, že je stavba ve skluzu, není
jasná ani její podoba a z tunelu mož−
ná úplně sejde.
Podle ministra je stavba drahá
a odporuje technickým normám.
Nyní se rozhoduje, zda se celý pro−
jekt nevrátí k variantě před pěti lety,
nebo dokonce před dvaceti lety.
Dálniční obchvat Českých Budě−
jovic, který má měřit okolo osmi kilo−
metrů od Úsilného do Hodějovic měl
stát mezi čtyřmi až šesti miliardami.
Přitom například část dálnice D3
Rozhled - Jižní Čechy 8/2014

z Tábora do Veselí nad Lužnicí, měří−
cí 25 kilometrů, vyšla na 12 miliard.
„Právě kilometrový tunel Pohůrka
zvedl cenu projektu o miliardu. Pů−
vodní projekt zadaný Ředitelstvím
silnic a dálnic počítal s vedením dál−
nice po mostech. Podle nových od−
hadů by dálnice po Lišovském prahu
vedla 10 kilometrů a stála by méně.
Skutečně se zabýváme možností
snížení nákladů na stavbách dálnice
D3, které tvoří obchvat Českých
Budějovic. Cílem úvah pana ministra
je najít levnější technické řešení ze−

jména v oblasti tunelu Pohůrka tak,
aby bylo zachováno již vydané
a platné územní rozhodnutí,“ podotkl
Zdeněk Neusar, mluvčí ministerstva.
Zdůraznil, že doposud žádné kon−
krétní rozhodnutí nepadlo.
S ministrem Prachařem jednal
i jihočeský hejtman Jiří Zimola.
„Upozornil jsem ho, že při vypuštění
tunelu Pohůrka by se muselo dělat
nové územní řízení a projekt by se
vrátil o deset let nazpátek. Potom je
diskutabilní, co by se ušetřilo. Podle
mě by vypuštění tunelu bylo neseri−
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ózní vůči obyvatelům, kteří zde bydlí
a počítají s ním jako ochranou život−
ního prostředí,“ konstatoval hejtman.
Diskuse je také kolem navržených
mimoúrovňových křižovatek Pohůrka
a Hodějovice. Jde hlavně o napojení
jejich sjezdů. Doposud komunální
politici prohlašovali, že na ně minis−
terstvo vnitra povolí výjimky z no−
rem. To se ale nestalo.
Mnozí ale namítají, že zatímco se
na jihu Čech řeší dálnice a obchvaty
už 20 let za předražené peníze, mo−
mentálně se například kousek za hra−
nicemi, v Rakousku, dostavuje několi−
kakilometrový úsek dálnice od Frei−
stadtu na Linec, včetně obchvatu
Freistadtu, který má řadu tunelů, ná−
jezdů, bylo třeba vykupovat pozemky,
domy a cena přitom bude okolo 16
miliard korun. Stavba bude příští rok
dokončena.
„No je to celé o tom, za kolik se
staví tam a za kolik tady. A jaká je
kvalita tam a jaká tady. Tady se za ší−
lené peníze staví mnohem méně kilo−
metrů dálnic v naprosto děsivém sta−
vu. Jezdím každý týden z jihu Čech
do Rakouska a kvalita dálnic i ostat−
ních silnic je znatelná,“ dodal řidič
z povolání Jaroslav Neubauer. (pru)
13
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HLEDÁME energického,
pozitivního a komunika−
tivního člověka na pomoc
vedoucímu výroby. Práce
je vhodnější spíše pro
muže, ale není podmín−
kou. Požadujeme: znalost
němčiny a angličtiny (ne−
musí být dokonalá, ale je
potřeba se domluvit
v běžných věcech – nic
odborného), časovou fle−
xibilitu, časté cesty po
ČR, DE, RAK, SK, NL,
Belgii a dalších zemích.
ŘP a určitá řidičská pra−
xe podmínkou. Firemní
automobil, telefon, note−
book atd. k dispozici i pro
osobní použití. Nástupní
plat 30.000 Kč čistého,
po zapracování velmi br−
zy může až jednonásobek
+ další možný růst jak
finanční, tak i profesní
(a to v krátkém časovém
horizontu). Pro více infor−
mací volejte na tel.
774799961. RR 40626

l
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STŘÍBRNÉ a zlaté min−
ce, šperky s českými
granáty, stř. tabatěrka,
pudřenka, náramek,
příbory i jednotlivé ku−
sy, vojenská vyzname−
nání a odznaky, staré
fotoaparáty a hudební
nástroje. Vzduchovku,
flobertku, bodáky, te−
sáky, šavli, panenku
s porcelánovou hlavič−
kou. Tel.: 603499724.
PM 140138
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do−
prava zajištěna. Tel.:
603383211, 723622663.
PM 140031

KOUPÍM starší pásový
bagr 15−25 tun s točnou
a kolový čelní nakladač
(HON), případně i pásový
čelní. Dále vibrační dvou−
válec na zeminu do 2 tun.
Nejlépe Sušice nebo
Klatovy. Tel.: 723622663.
FIRMA s 20letou historií
PM 140033
přijme pracovníky pro
malířské,
natěračské KOUPÍM ocelovou nebo
a čisticí práce ve výškách plechovou nádrž od 30 do
z pracovních plošin. Plat 50 M3. Případně pět 10
30−75.000 Kč čistého. M3. Manipulaci a dopravu
Pouze do pracovního zajistím. Tel.: 603383211.
poměru. Práce v ČR, SK, PM 140050
DE, A, IT, FR a Beneluxu.
ŘP skupiny B+E podmín− KOUPÍM staré bakelit. rá−
kou. Zkušenosti s barva− dio Talisman, Philips,
mi nebo s výškami výho− Telefunken aj. Staré ho−
dou. Provozovna Švihov − dinky Omega, Heuer,
mezi Plzní a Klatovy. Glasshütte, Prim aj., se
Zájemci volejte na tel.: stopkami i bez. Porcelá−
nové sošky, sklo, lustr +
774799965. RR 40627
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trum−
petu aj. staré věci do
r. 1960. Sběratel. Tel.:
604343109 PM 140035
KOUPÍM nové i použité
auto−moto díly: Jawa,
ČZ, přívěsný vozík PAV,
sajdkáru, BMW aj. Tatra,
Škoda − Spartak, Octa−
via, STW, 1000 MB, 110
R aj. Knihy o motorismu,
auto−moto příručky, pro−
spekty, plakáty, staré
hračky, plechovky od
oleje, reklamní auto−ce−
dule. Dále starou vzdu−
chovku zlamovací, vo−
jenskou, pouťovou, vzdu−
chovou pistoli, flobertku.
Děkuji za nabídku − při−
jedu Tel.: 604343109
PM 140036
14
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KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 140032
STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběra−
teli! Koupím bajonet,
dýku, kordík, lovecký
tesák, šavli, helmu,
trop. klobouk, uniformu,
maskovací oblečení,
opasek, opask. přezku,
pouzdro na pistoli, zá−
sobníky a bedny od mu−
nice, dalekohled, puš−
kohled, vysílačku +
sluchátka, čutoru, ešus,
teletinu, odznaky a vy−
znamenání, nášivky, le−
teckou kuklu, bundu,
kombinézu, vrtuli, pa−
lubní ukazatele a sou−
částky z letadel, tech.
příručky, knihy o vojá−
cích aj. voj. pozůstatky
až do r. 1960. Přijedu,
děkuji. Tel.:604343109.
PM 140037

PRODÁM
venkovskou
chaloupku ve vsi Úboč
u Kdyně. Rekonstrukce
nutná. Cena 250 000 Kč.
Tel.: 603711363. PM
140142
VĚNUJI nemovitost ne−
kuřácké rodině. Odpovědi
zasílejte do redakce pod
č. inzerátu PM 140121
STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) barometr, theodo−
lit, vánoční ozdoby, lout−
ky, panenky a dětské po−
kojíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti−
nové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 140016

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6 m
x 3 m x 3 m, vnější opláš−
tění dřevěné palubky a Ej−
povickou 5−6 m x 3 m x 3
m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
Z POZŮSTALOSTI starý rozvod elektřiny vč. jističů
nábytek: Kredenc, skříň, a osvětlení. Podlaha, strop
špajz, stůl, ložnici, truhlu, a stěny zateplené. Dále
voj. kufr, dále hodiny, obra− mobilní kontejnerovou
zy, kafemlýnek, lit. bábov− dvojbuňku, zánovní plast.
ku, kořenky, hrnečky, por− okna, plast. rolety, stan−
celán. figurky, vázy, skle− dardní vybavení včetně kli−
něnou karafu a skleničky matizace. Rozměr 6,5x2,
aj. věci z domácnosti do 40x2, 80 m, vhodná pro
KOUPÍM staré, již nepo− r. 1940. Tel.: 604343109 kancelář. Buňky jsou
třebné housle s pouz− Plzeň – město. PM 140038 v pěkném stavu. Cena od
drem i bez pouzdra, dále
25.000,− Kč. Zajištění do−
violu, violoncello, trum− SBĚRATEL koupí staré: pravy na místo určení.
petu, lesní roh, tubu, voj. Plakáty − firemní, budo− Tel.: 723622663. PM
polnici, klarinet aj. staré vatelské, reklamní, fil− 140022
nástroje. Sběratel – při− mové. Pohlednice, vy−
jedu. Tel.: 604343109. znamenání − vojenské, PRODÁM silniční betono−
různé předválečné, ko− vé panely rozměr 300 x
PM 140039
munistické, mince, od− 120 x 15 cm a 300 x 120 x
KOUPÍM staré obrazy znaky, hodinky – ná− 20 cm, Plzeň, vhodné po−
českých i cizích autorů ramkové, kapesní. Dě− užití pro zemědělce. Mož−
s námětem krajina, lo− kuji za nabídku. Zn.: při− nost naložení a zajištění
vecké zátiší, portréty, jedu tel. 603512322. dopravy. Tel.: 603383211.
PM 140047
dívčí akty, lodě na moři, PM 140005A
vojenské motivy, postavy KOUPÍM vše z pozůsta−
v krojích aj. (i špinavé losti – nábytek, lustry,
a poškoz. nebo jen rám). lampičky, sklo, porcelán
Dále porc. a kovové soš− (hrnky s motivem Pro−
ky, mince, hračky, knihy, dané nevěsty, dětí, kytič− PRODÁM nebo dlouho−
hodinky, vyznamenání, ky), kořenky, sošky ta− době pronajmu větší RD
ván. ozdoby, pohlednice, nečnic, akty, zvířátka, 2 km od Konst. Lázní,
betlém aj. staré a staro− svícny, obrazy, kresby, vhodný i ke komerčnímu
žitné věci do r. 1970. i samotné rámy, hodiny, využití, velká stodola, ko−
Děkuji za nabídku – přije− lampová rádia, knihy telna, zahrada, projekt na
du. Tel.: 604343109. PM a časopisy o automobilis− rekonstrukci hotov. Tel.:
777110010
140040
mu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice a sta− PRODÁM rodinný domek
KOUPÍM šavli, bajonet, rou
bižuterii.
Tel.:
letecký kordík, lovecký 603872698. PM 140017 v Kyšicích u Plzně (10
km), cena 2 500 000 Kč.
tesák,
mysliveckou
Tel.: 608777556
KOUPÍM
různé
předměty
brašnu, lesní roh, hous−
ze starého koloniálu, re−
le, vojenskou vzduchov−
PRODÁM řadový R.D.
staurace, obchodu, ordi−
ku, celtu, medaile, vy−
v Písku 5+1, v klidném
nace, kanceláře – náby−
znamenání (vzorný vo−
prostředí. Technické zá−
tek, osvětlení, reklamní
ják, za obranu vlasti,
zemí (garáž, dílna,
materiál – cedule, nádo−
vojenské učiliště, za
kotelna−plyn, sklep).
by, plechovky, plakáty,
budování vlasti apod.
Malá zahrádka. Přízemí
flašky
atd.
o
Starém
Pl
−
až do r. 1989), kovový
1+1, WC. Patro 3 poko−
zenci – vše staré: pohled−
model děla, tanku,
je, koupelna, WC. Cena
nice,
foto,
plakáty,
obraz
automobilu, parní stroj
2 800 000,− Kč. Tel.:
a jiné. Tel. 603512322.
apod. Tel.: 603872698.
722778934.
PM
PM 140006A
PM 140015
140140
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PRODÁM bývalou země−
dělskou usedlost 7 km
od Klatov s krásným vý−
hledem na panorama
Šumavy, bez přímých
sousedů, s dobrým pří−
stupem. 5+1. Rozloha
3.500 m2 parcela – dvůr,
zahrada, 2 x studna,
380/220V. Cena 1 mil.
395 tis. Kč. Tel.:
602614480. RR 40625
HLEDÁME ke koupi starý
domek nebo chaloupku
na venkově, dlouhodobě
neobývaná nebo zchátra−
lý stav nevadí, do 200 ti−
síc. Tel.: 721375326. RR
40605
MLADÁ rodina koupí
skromnější chalupu do
300 tis. Kč, vhodnou
k opravě, tel.:607837208.
RR 40608

PRODÁM díly na Avii 31
r. v. 1992, motor, dveře,
kardany, pětistupňovou
převodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla
atd. Tel.: 603383211. PM
140024
KOUPÍM skútr ČZ zvaný
„prase“ z 60. let. Tel.:
722327290. RR 40162

PRODÁM Avii − odtahový
speciál. Cena 15 000 Kč.
Tel.: 723622663
PM
140029
KOUPÍM staré traktory
do r.v.1955 českých
i cizích značek − L&K,
Svoboda, Wikov, Ško−
da, Zetor, Porsche,
Fordson, John Deere,
Lanz−Buldog, Deutz,
Hanomag, Fend, Far−
mall, Ferguson. Nabíd−
něte. Tel.: 608941498.
RR 40110

KOUPÍM skútr ČZ zvaný
„prase“ z 60. let. Tel.:
722327290. RR 40162
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JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré motocyk−
ly všech značek a v ja−
kémkoliv stavu i jedno−
tlivé díly. Platím ihned
v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 40514

KOUPÍM traktor Zetor nižší
i vyšší řadu, popř. Zetor
Krystal, s předním náho−
nem i bez. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 140025
JAWA, CZ a jiné. Kou−
pím staré českosloven−
ské motocykly všech
značek a v jakémkoliv
stavu, i jednotlivé díly.
Platím ihned v hoto−
vosti. Tel.: 607946866.
RR 40622

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 brzdě−
ného přívěsu. Plzeňský
kraj. Cena k jednání 120
000 Kč. Tel.: 723622663
PM 140028
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KOUPÍM Jawa 350
typ 633−634 a 638−640
i poškozené, tel.:
722 327 290. RR 40161

POZOR
PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá a do−
bře zaplatí staré pohledni−
ce − až 10 tis. Kč za chy−
bějící pohlednice obcí
Šumavy (např. Schukat−
schen, Paterlhütte, Gla−
serwald, Stadln, atd.), ale
i jiné pohlednice z celé
ČR do roku 1945, uvítám
větší množství či sbírky,
mohu přijet.
Mobil:
602486490. RR 40636
EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme de−
montáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663.
PM 140030
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MÁTE doma nábytek
a nevíte co s ním???
NÁBYTEK do roku 1980
HODNÝ věrný Bavorák – a bytové doplňky (lustry,
lampy, křesla apod.)
tel. 773599200.
zdarma odvezu, vykou−
ROBERT 36let/ 179 cm/ pím, zprostředkuji prodej
80kg/ 21/5 cm, hnědé vla− – za odvoz. T.:608887371
sy – krátký sestřih, bývalý / E.:info: nabytek1980@
pornoherec, hledá roštěn− seznam.cz Stačí napsat
ku či pár do svého pelíšku. SMS nebo prozvonit.
Telefon.: 778504204 (nej− Odpovím. RR 40248
lépe SMS,ozvu se Vám
zpět). PM 140136
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RYCHLÉ půjčky 10 tis. až
100 tis. bez poplatku pře−
dem. www.kz−finance.cz,
e−mail:
karel.zahn@
seznam.cz.
Tel.:
737607405. KŘI PM
140009

POHLÍDÁM vašeho psa
o vaší dovolené i jindy.
K dispozici také vytápěný
prostor, zateplené kotce.
KDE JSI? 35 letý pracu−
Zkušený chovatel, vý−
jící muž hledá touto FOFR PŮJČKA. Potře− cvikář, etolog. Plzeňský
cestou upřímnou, poho− bujete peníze? Neban− kraj. Tel.: 737824579. PM
dovou ženu, která už kovní soukromé zdroje. 140011
také nechce být sama. Neprovolávejte kredit.
Pokud je pro Tebe rodina Napište SMS ve tvaru: KDO DARUJE nebo levně
na prvním místě, umíš Vaše jméno, příjmení, prodá jen fenku Jork−
lásku brát i dávat, víš, rodné číslo, telefonní šíra, Čivavy – může být
jaké jsou opravdové lid− číslo, příjem, Vaše i kříženec. Do dobrých
ské hodnoty a máš zájem splátky, požadovanou rukou důchodci v okolí
o trvalý a vážný vztah, částku půjčky, město. Českých
Budějovic.
jsi to právě Ty, koho hle− Tel.: 728657931. KŘI Tel.: 721636142. PM
dám. Děti nejsou pře− PM 140135
140139
kážkou. Tel.: 773569375.
PM 140148

TVAROVÁNÍ živých plotů
– tel.: 606420751. RR
40488

Další
číslo
Jihočeského
rozhledu
vyjde
1. 9. 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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