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Lepší péče o novorozence

Centrum vysoce specializované pé−
če o novorozence v Českých Budějo−
vicích je v současné době jedním
z nejlépe technicky vybavených pra−
covišť svého druhu v České republi−
ce. Do nových technologií a nej−
modernějších přístrojů, umožňují−
cích lékařům maximálně šetrnou léč−
bu nedonošených či dětí narozených
s vážným onemocněním, investuje
českobudějovická nemocnice z vlast−
ních prostředků dlouhodobě desítky
miliónů korun.
Lékaři a sestry Neonatologického
oddělení Nemocnice České Budějo−
vice dnes běžně pečují o těžce nebo
extrémně nezralé děti s porodní vá−
hou nižší než 1500 gramů, které by
ještě před patnácti až dvaceti lety ne−
měly šanci na přežití nebo na nor−
mální vývoj.
„Modernizaci technického vyba−
vení věnuje nemocnice velkou pozor−
nost. Jen za období posledního roku
se nám podařilo získat další techno−
logie, které nám dovolují mít nad ne−
mocnými a nedonošenými novoro−
zenci, jejichž životy někdy visí doslo−
va na vlásku, nepřetržitou kontrolu.
Především se jedná o pacienty
s podporou dýchání. Zmíněné tech−
nologie jsou dalším krokem k tomu,
abychom tyto děti sledovali neinva−

zivně, nejen z hlediska zmíněných
odběrů, ale i z pohledu jejich zatěžo−
vání jinými vyšetřeními,“ říká primář
oddělení Milan Hanzl.
Do rutinního provozu neonatolo−
gického oddělení byly uvedeny na−
příklad přístroje pro kontrolu dětí na
ventilátorech sledující množství kys−
ličníku uhličitého ve vydechovaném
vzduchu.
„To je sice běžné u větších dětí
a dospělých, ovšem je třeba si uvědo−
mit, že u našich malých pacientů pra−
cujeme s tak malými objemy vyde−
chovaného vzduchu, že by klasické
přístroje byly nespolehlivé. Největší
radost máme z toho, že nyní je toto
monitorování dostupné současně pro
všechny děti, které vyžadují resusci−
tační péči,“ poznamenal Hanzl.
Další technologií v léčbě malých
pacientů s podporou dýchání je mě−
ření množství kysličníku uhličitého
přes kůži. U pacientů vyžadujících
intenzívní a resuscitační péči zavedlo
neonatologické oddělení neinvazivní
přímé monitorování zásobení mozku
kyslíkem, což je novinkou posled−
ních let i v jiných lékařských obo−
rech. V českobudějovické nemocnici
ji jako první začali používat kardio−
chirurgové, kteří operují v mimo−
tělním oběhu.
(pru)
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Petr Kolář
Mrazy na Šumavě
Letošní letní prázdniny byly pro
mnoho rekreantů a turistů na jihu
Čech, co se počasí týkalo zvláštní.
Na Šumavě například zaznamenali
během srpna meteorologové několi−
krát stav, kdy rtuť teploměru sestou−
pila pod nulu. Místy až k −5 stupňům
Celsia. Doslova horkých dnů si lidé
na jihu Čech užili méně. Největší ve−
dra byla spíš v červnu. Naopak to ale
pozitivně ovlivnilo návštěvnost na
památkách, kdy v deštivých či po−
šmourných dnech více vyráželi na
hrady a zámky než k vodě.

Táborská setkání
Už po 23. se v jihočeském Táboře
uskuteční největší husitské slav−
nosti Táborská setkání. Od 12. do.
září se tak město vrátí o šest stovek
let zpět. Kromě zbrojnošů, kejklířů
a různých pouličních šamanů a pro−
dejců nebude chybět ani Jan Žižka,
který se objeví několikrát. Součástí
doprovodného programu oslav bu−
dou koncerty, výstavy a dva kostý−
mované průvody, na které jsou
místní i turisté zvyklí jako na velko−
lepou podívanou.

Petra Koláře není třeba představo−
vat. Jedná se o sólového i muzikálo−
vého zpěváka, jehož hlas je nezamě−
nitelný. Je ale také z řady Jihočechů,
který se domů rád vrací. I když má−
lo, ale vždy, pokud mu čas dovoluje.
Nově je také jednou z hvězd muziká−
lu Mamma Mia, jehož premiéra se
uskuteční v Praze v prosinci.
Sedmačtyřicetiletý zpěvák vy−
studoval LŠU na bicí. Od 18 let zpí−
val s řadou rockových kapel a věno−
val se nejrůznějším hudebním pro−
jektům v nahrávacích studiích.
„Do Prahy jsem šel v roce 1993
a začal jsem hrát v nejlepších muzi−
kálech té doby, ať to byl Drácula,
Vlasy, Hamlet, Krysař a podobně.
O dva roky jsem vyhrál konkurs do
skupiny Precedens a stal jsem se je−
jím zpěvákem,“ vzpomíná Petr Kolář.

Později naskočil do spolupráce
s hudebníkem Michaelem Kocábem
v projektu „Kocáb−Kolář−Kympl:
Velvet revolution“ (v české i anglické
verzi). A v roce 2002 se stal fronto−
nem metalové skupiny Arakain.
Odjel i turné s Danielem Landou
Vltava Tour a později navázal i spo−
lupráci s Karlem Svobodou.
Hodně známou se stala jeho pí−
seň „Ještě že tě, lásko, mám“, kte−
rá se stává zlomem v jeho kariéře.
Píseň se stala megahitem a během
dvou let byla nejhranější písní
v českých rádiích.
S operní pěvkyní Evou Urbano−
vou si v Sazka Aréně zazpíval ope−
ningový duete „We are the Cham−
pions“ od skupiny Queen. A nazpí−
val celou řadu písní i k filmům či
seriálům.

Jak ale může, prchá domů na jih.
„Tam jsem opravdu doma, i když
doma jsem v Praze. Na své kořeny
však nezapomíná, takže Vánoce,
Velikonoce i v létě jsem doma v Bu−
dějovicích nebo na Šumavě. Volné−
ho času však moc není. Teď začne−
me zkoušet Mamma Mia, kde hraju
jednu z hlavních rolí. Moc se na to
těším a věřím, že i moji rodní Jiho−
češi se přijedou podívat na velký
muzikál, který opět postaví na nohy
Kongresové centrum Praha,“ věří
Petr Kolář.
(pru)

Bezpečnější Šumava
Správa Národního parku Šumava se
pustila do rekonstrukce dřevěných
poválkových chodníků. Díky těmto
vyvýšeným dřevěným cestám se
turisté pohodlně dostanou přes
mokřady a mohou si třeba zblízka
prohlédnout i šumavské slatě. Ně−
které z chodníků už ale byly v hava−
rijním stavu. V rámci jejich součas−
né obnovy pamatovala správa i na
vozíčkáře.
Na Šumavě jsou zhruba 3 kilo−
metry poválkových chodníků a ty
také vyžadují patřičnou údržbu.
Letos správa parku opravila na půl
kilometru těchto cest. Rekonstruk−
ce přijdou na 300 tisíc korun.

Recept
na nezaměstnanost
V Českých Budějovicích našli re−
cept na nezaměstnanost. Pro desít−
ku lidí, kteří jsou dlouhodobě neza−
městnaní, se našlo uplatnění v do−
pravním podniku. Pracovníci tak
uklízejí zastávky a následně i odsta−
vené autobusy. Celkem je jich 140
a vždy, když je autobus v depu, je
vyčištěn a uklizen. Úřad práce při−
spívá na zaměstnání těchto lidí
800 tisíci korunami ročně, čímž od−
padá podniku část nákladů na od−
vody státu. Vedení firmy si pracovní
morálku nových uklízečů chválí.
V podobném režimu chce město
pokračovat i v jiných provozech.
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Hlavní představitelé muzikálu Mamma Mia, kde jednu z hlavních rolí hraje Petr Kolář

Herečka Valérie Zawadská nedá na
strakonickou nemocnici dopustit
Herečka a dabérka nedá na strako−
nickou nemocnici dopustit. Už po−
druhé přestála zánět slinivky. A jak
sama říká, jen díky lékařům a sest−
řičkám ze strakonické nemocnice je
už zase vlastně v pořádku.
Zawadská žije částečně v Praze,
ale jak může, je na chalupě u Stra−
konic. Právě tam ji podruhé dostihl
slinivkový záchvat. Nezbylo nic jiné−
ho než jet do špitálu.
„Hospitalizace paní Zawadské
byla nutná, ale už je v pořádku,“
uvedl ředitel nemocnice Tomáš
Fiala. Sama herečka ví přesně, jak
k onemocnění došlo.
„Nebylo mi dobře, v pátek už
mne musel můj muž odvézt do stra−
konické nemocnice. Šlo o zánět sli−
nivky. Ale bylo to k něčemu dobré,
alespoň jsem si odpočinula,“ říká

herečka a dabérka s tím, že člověk
prostě někdy pár věcí přežene.
Majitelka podmanivého hlasu,
který například propůjčila Claudii
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Cardinalové ve slavném westernu
Tenkrát na Západě, je už v pořádku.
„Musím holt na sebe dávat pozor
a víc dbát rad lékařů. Ale jižní Čechy
jsou lékem samy o sobě,“ pochvalu−
je si pobyt na své chalupě.
Tato zkušenost se strakonickou
nemocnicí není pro Valérii Zawad−
skou jedinou. Už loni hledala pomoc
na plicním oddělení. „Strakonická
nemocnice se opravdu právem
pyšní tím, že je jednou z nejlepších
v republice. Všichni se chovali jako
opravdoví profesionálové, ale nejen
ke mne, ale ke všem pacientům,“
dodala herečka.
Obdivovatelé mohou slavnou
herečku vidět například v Divadle
Radka Brzobohatého nebo Na
Jezerce v Divadelní společnosti Jana
Hrušínského.
(pru)
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Jihočeška Hanka Křížková má svoje víno!
Herečka, zpěvačka, ale hlavně
Jihočeška Hanka Křížková má svoje
víno. Společně s baletním mistrem
Vlastimilem Harapesem se zařadila
do série „Celebrity line“, která je uni−
kátní tím, že je zde už na pět desítek
osobností, jejichž podobenka zdobí
etiketu velmi kvalitních vín. Rodačce
ze Strakonic i jejímu kolegovi požeh−
nal ve smíchovské restauraci Mount

s kým, ráda si skle−
ničku dvě dám.
Křest, setkání s pří−
jemnými lidmi pro
mne bylo velkým
zážitkem. Požeh−
nání vína skvělým
zpestřením a do−
brým nápadem,“
ocenila nápad své−
Páter René Václav Strouhal požehnal
vína rodačce ze Strakonic

Steak vína farář z jihu Moravy Páter
René Václav Strouhal.
„Jsem velmi ráda, že jsem se do−
stala do řady lidí, mých přátel a kole−
gů, kteří mají své vlastní víno. Víno
mám ráda, když je příležitost a je
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ho kamaráda, moderátora a manažera
předních českých kulturních projektů
René Kekelyho zpěvačka a herečka
Hanka Křížková.
„S Hankou nás pojí letité velmi
blízké přátelství, A jsem hlavně velmi

rád, že pozvání na křest vín přijal můj
kamarád, kněz a můj jmenovec René
Strouhal, protože je to nesmírně
milý, bystrý, vzdělaný, moudrý
a hlavně normální člověk, který roz−
dává lidem radost a klid v duši,“ pro−
zradil spoluorganizátor prestižní akce
René Kekely.
Křest vín s žehnáním moderoval
spolu se svým kolegou, moderáto−
rem a hercem Jiřím Zbořilem. Víno
se žehnalo za dobu, kdy řada
“Celebrity line“ existuje, poprvé.
„Bylo mi ctí, že jsem byl pozván
a bylo mi ctí a jsem velmi rád, že
jsem mohl žehnat vínům právě paní
Křížkové a panu Harapesovi, kterých
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si profesně i lidsky velmi vážím.
K žehnání vín mám blízko, protože
jsem z vinařské oblasti. Víno je boží
dar a je to nápoj, který znaly už staré
generace, a jako jeden z mála nápojů
se objevuje také v knize knih, tedy
v Bibli,“ poznamenal farář.
Kmotry vín se stali přátelé a kole−
gové Křížkové a Harapese: Herečky
Naďa Konvalinková, Marta Vanču−
rová a Uršula Kluková, zpěvačka
Hana Buštíková, textař Rudolf Kubík
a florista Pavel Hruška.
Akci si nemohli nechat ujít ani další
známé osobnosti, zpěvačka Marcela
Březinová, stylista Kája Pavlíček,
operní pěvkyně Andrea Kalivodová,
nebo zpěvák a herec Josef Vágner,
který mimo jiné hrál s Hankou Kříž−
kovou v některých muzikálech.
Křížková se nyní připravuje na vel−
mi zásadní roli v novém muzikálu
Mamma Mia, který bude mít premié−
ru v prosinci v pražském Kongre−
sovém centru.
Zpěvačka a herečka není jedinou
Jihočeškou, která má své vlastní
víno. Dalšími osobnostmi jsou třeba
režisér Zdeněk Troška, malíř Kristian
Kodet a nově se připravuje i víno her−
ce Jiřího Mádla.
(pru)
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První voják Švejk v ČR!

Alkoholy a drogy
u studentů vedou!
Na jihu Čech přibývá nezletilých, kteří
konzumují alkohol, kouří cigarety
a zkouší či už berou drogy. Kraj se tak
v rámci celorepublikového měřítka,
například co se alkoholu týče, drží na
přední příčce.
Na jihočeských školách se usku−
tečnil průzkum v rámci Evropské
školní studie. Při vyplňování dotazní−
ků přiznalo 34 procent studentů kon−
zumaci alkoholu šestkrát i vícekrát
během uplynulého měsíce. Znamená
to nejvyšší nárůst v zemi. V rámci

dotazů se ukázalo, že mladiství mají
bohužel i velmi vřelý vztah k cigare−
tám. Počet silných kuřáků narostl za
poslední léta mezi studenty o čtyři
procenta. Znamená to, že 34 z 322
dotázaných si denně koupí krabičku
cigaret a nejméně polovinu z nich vy−
kouří. Nejvíce kouří žáci odborných
učilišť, výjimkou nejsou ani žáci zá−
kladních škol. U drog vede marihua−
na. Její konzumaci, ať už výjimečně či
pravidelně, přiznalo 42 procent dotá−
zaných žáků a studentů.
(pru)

Po světě už je třináct soch postavy
dobrého vojáka Švejka, ale v České
republice zatím chyběla. Nově je to−
mu ale jinak. V Putimi na Písecku,
kde se před více než padesáti lety
natáčela část příběhů o Švejkovi, ji
při tradičních slavnostech odhalili
u kamenného mostu. Na slávu dora−
zilo asi pět set lidí.
V obci chtěli sochu Švejka posta−
vit už v roce 2008, ale plány zhatily
povodně, když o rok později Putim
zaplavila velká voda. Nakonec se to
podařilo až letos, symbolicky sto let
od vypuknutí 1. světové války, tedy
v době, v níž se světoznámý příběh
spisovatele Jaroslava Haška odehrál.
„Protože není známější obec v Jiho−
českém kraji ve vztahu k první světové
válce a není známější prostý voják této
války, než je Josef Švejk, rozhodli jsme
se, že tyto záležitosti spojíme,“ řekl při
odhalení jihočeský hejtman Jiří Zimola
při představování díla.
Bronzová socha přišla na 410 ti−
síc korun a autorem je jihočeský
sochař František Svátek. Vytvořit se
ji podařilo i díky sbírce Sdružení
přátel Putimi.
Josef Švejk je ztvárněn v životní
velikosti, vysoký je přibližně 180
centimetrů a váží bezmála 200 kilo−
gramů. Toho, kdo mu pohladí levou
nohu, prý přestanou bolet kolena.

„Sochař Svátek se nechal inspiro−
vat literární předlohou, takže má na
sobě uniformu,“ upřesnil starosta
Putimi Petr Matouš. Socha byla na
místě už s předstihem, ale až do
slavnostního odhalení byla zakrytá
bedněním. Hrdina satirického proti−
válečného románu Jaroslava Haška
je světově známou postavou. Jeho
příběhy byly přeloženy do 58 jazyků
a patří k nejčtenějším dílům české
literatury. První díl Osudů dobrého
vojáka Švejka za světové války vyšel
před 93 lety, 1. března 1921. Hrdina
se ale objevil již v Haškových dřívěj−
ších povídkách.
(pru)

40 zvířat zpět do života
Ekologické centrum – stanice pro
handicapovaná zvířata v Klášterci –
vypustilo do volné přírody během
dvou let už čtyřicet vyléčených zví−
řat. Tím jubilejním se stala mladá
poštolka obecná, kterou před nece−
lým měsícem našli městští strážníci
na zemi pod věží kostela ve Vimper−
ku, když vypadla z hnízda.
„Mládě bylo hodně potlučené, ale
neutrpělo žádné vážné zranění. Štěstí
bylo, že poštolku našli strážníci, kteří
neváhali a dovezli ji k nám do stani−
ce. Pak stačil necelý měsíc, aby se
dala do pořádku a my ji mohli pustit
na svobodu,“ řekl vedoucí Stanice
pro handicapovaná zvířata v Kláš−
terci Petr Juha.
„Nejdůležitější bylo, aby se poš−
tolka naučila chytat živou kořist, což
zvládla doslova na jedničku. Týden
před samotným vypuštěním do volné
přírody jsme jí dávali pouze živé my−
ši, které si musela ulovit. Nemáme
tedy strach, že by to ve volné přírodě
sama nezvládla,“ dodává Petr Juha.
Stanice pro handicapovaná zvířa−
ta v Klášterci funguje v Národním
parku už dva roky a za tu dobu se
4
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podařilo uzdravit a vypustit čtyřicet
zraněných zvířat. Za toto období je to
přibližně deset procent z celkového
počtu přijatých zraněných zvířat.
„Nejčastěji se do našeho handi−
capu dostanou ptáci, kteří se zraní
především na drátech elektrického
vedení. Vedle poštolek a vlaštovek se
v naší stanici podařilo vyléčit a vy−
pustit zpět do volné přírody kalouse
ušatého, výra velkého nebo kulíška
nejmenšího. Vedle toho jsme tu
vyléčili zajíce, užovku, a dokonce
i bobra evropského,“ vysvětlil mluvčí
NP a CHKO Šumava Jan Dvořák.
Stanice se ale stará také o zvířata,
která se už do volné přírody vrátit
nemohou. Opět se jedná hlavně
o ptáky.
„Zranění krkavce, poštolek nebo
sov jsme sice vyléčili, ale bohužel
jim zůstaly trvalé následky, přede−
vším na jejich křídlech. Vedle toho tu
stále máme rysa, který byl sražen
autem. Ten je sice vyléčený, ale ve
volné přírodě by nepřežil, neumí totiž
lovit. Jeho novým příbytkem tak bu−
de právě budované návštěvnické
centrum v Kvildě,“ dodal Petr Juha.
Rozhled - Jižní Čechy 9/2014

Majitel autorizovaných prodejen v Českých Budějovicích, Táboře a Písku Radek Hladík radí

Neposuzujte plastové okno
podle ceny, ale podle kvality
w Kde je ta hranice, pane Hladíku,
mezi cenou a kvalitou?
Rozhodně se o ní nedozvíte, když
si budete vybírat plastové okno na
internetu. Doporučuji návštěvu na−
šich vzorkových prodejen v Táboře
a Písku, nově můžete i do právě ote−
vírané provozovny v Českých Budě−
jovicích na Husově třídě. Nebo nás
kontaktujte a my rádi přijedeme za
vámi. Máme výhradní zastoupení
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 pod−
le 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.
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
Rozhled - Jižní Čechy 9/2014

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
vyhnout?
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 jazýčkem), do−
káže jej otevřít a zase za sebou zavřít
průměrně zručný zloděj pomocí
kovové platle během 40 vteřin. Vždy
si zjistěte výrobce
oken, a pokud vám
prodejce není scho−
pen odpovědět na
to, kde konkrétně
se okna vyrábějí
(město, závod),
a začne vyprávět
pohádky o výrobě

oken v Německu, můžete si být jisti,
že se jedná o nekvalitní okna
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z Polska. Dobrý prodejce by Vám
měl dobře poradit, jaká okna a tech−
nická řešení jsou pro Vás nejvhod−
nější, a ne Vám za každou cenu pro−
dat okna, se kterými nebudete v bu−
doucnu spokojeni. Spoustu zákazní−
ků zláká, že prodejce nabízí v rekla−
mě několik věcí nebo služeb zdarma,
ale věřte, že žádný dobrý montér ani
zedník zadarmo 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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Nejúspěšnější
v dotacích
jsou jižní Čechy
Jihočeské obce patřily v končícím
volebním období mezi nejúspěš−
nější v získávání investičních dota−
cí. S výjimkou roku 2013 se vždy
řadily mezi regiony s nejvyšším
profitem v této oblasti. Nejzda−
řilejší byl v tomto ohledu rok 2010,
kdy na jednoho obyvatele připadal
zisk investiční dotace 3337 korun.
Vyplývá to ze statistiky, která se
zaměřuje na trh bankovních úvě−
rových informací.
Podle ní získaly jihočeské obce
v rozmezí let 2010 až 2013 na
obyvatele průměrně 2401 korun
investičních dotací, což je o 103
korun více než byl v tomto období
republikový průměr. Dlouhodobě
patří mezi nejúspěšnější žadatele
o granty Hluboká nad Vltavou na
Českobudějovicku. Její starosta
Tomáš Jirsa říká, že základem
úspěchu byla dlouhodobá příprava
na dotační tituly. Proto prý už
v roce 2002 vzniklo v Hluboké nad
Vltavou speciální oddělení zamě−
řené na tuto problematiku.
„Vyhodnotili jsme si, v čem by
pro nás mohl mít přínos vstup do
Evropské unie. A jednoznačně
nám z toho vyšly dotace, proto
jsme se snažili toho maximálně
využít,“ uvedl Jirsa. Dodal, že na−
příklad do první výzvy Regionál−
ního operačního programu Jiho−
západ podala Hluboká nad Vltavou
16krát více žádostí než jiná města
podobné velikosti.
Jirsa odhaduje, že za posled−
ních sedm let Hlubočtí vytěžili
z dotací zhruba 140 milionů ko−
run. Podle něj žádná kontrola ne−
objevila jakýkoliv nedostatek při
čerpání grantu.
„Mohli jsme díky dotacím vybu−
dovat cyklostezky do Purkarce
a Českých Budějovic, přístav na
Vltavě, nebo investovat do prací
na základní a mateřské škole,“
uvedl Jirsa.
Přesto všechno současný sená−
tor nepatří mezi příznivce dotací.
Dokonce tvrdí, že křiví trh a jsou
ve své zásadě škodlivé.
Jihočeský kraj je pátým nejlid−
natějším v republice. Příjmy na
obyvatele byly v letech 2010 až
2013 mírně nadprůměrné. Stejně
tak mírně nadprůměrný byl ve
shodném období výnos daně z ne−
movitosti.
(pru)
6

Méně na investice, na slavnosti ale zbude!
Krajské město České Budějovice
musí pro příští rok šetřit! Alespoň na
tom se shodují představitelé radnice.
Hlavně investice dostanou nižší část−
ky. Na opravy ulic, vodovodů nebo
škol bude mít krajské město necelých
150 milionů korun namísto dosavad−
ních dvou set.
Peněz na investice bude méně,
protože město začne splácet úvěr,
který si vzalo na dotační akce v uply−
nulých letech. „Rok 2015 bude, co se
týká splácení úvěru, nejvíc náročný,

protože se splácí historické úvěry,“
vysvětluje náměstek primátora Mi−
roslav Joch z ČSSD. Město začne
splácet například výstavbu zimního
stadionu nebo Dlouhého mostu.
Z českobudějovického rozpočtu
půjde ročně na splácení úvěru 75 mi−
lionů korun.
Jenže mnozí občané kritizují fakt,
že zatímco investice musejí být
v omezené míře, částka 15 milionů
korun na oslavy výročí 750 let založe−
ní města se najdou.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

„Přijde mi to jako vyhazování pe−
něz. Proč takový balík. Budějovičtí
„konšelé“ vymýšlejí neustále ne−
smysly, které se pak předělávají, ane−
bo nemají ten efekt. Stojí to velké pe−
níze a pak se zjistí, že na něco není.
Myslím si, že důstojné oslavy za třeti−
nu by stačily a zbyly by peníze na
chodníky či další potřebné věci,“ míní
obyvatelka krajské metropole Marie
Dokoupilová. Radní ale namítají, že
v rozpočtu je s částkou počítáno už
déle a část uhradí i sponzoři. (pru)
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Mobily zachraňují
houbařům život

Oskarový herec v Českém Krumlově
Zámek Český Krumlov si zahraje
v jednom americkém trháku. Po ce−
lou polovinu září natáčí produkce sní−
mek Emperor v hlavní roli s oskaro−
vým hercem Adrienem Brodym. Toho
diváci znají z oskarového snímku
Pianista Romana Polanského.
Adrien Brody ztvární císaře Karla
V., za kterým do Wormsu přijede re−
formátor Martin Luther, aby obhájil
svých 95 tezí reformace.
„Bude to jedna z největších scén,
kterou zámek Český Krumlov kdy
zažil. Bude tu 250 komparzistů, dva−
cítka koní a další asi stovka členů
štábu. Bude i část bojových scén
a bude to velká podívaná,“ řekl kas−

telán zámku Pavel Slavko. Natáčení
filmu s sebou nese i částečná ome−
zení. Ve dnech 8. až 10. září bude
zámecký areál uzavřen téměř celý,
po zbytek natáčení bude pouze pro−
voz částečně omezen.
Správa zámku získá za dva týdny
natáčení finance v řádech stovek
tisíc až milionů korun.
Film s hercem, který je držitelem
oskara za Pianistu, půjde do kin
příští rok. Český Krumlov si tak při−
píše další čárku v seznamu jednoho
z nejfilmovaněších míst v Evropě.
(pru)
s

Houby rostou, a tak se lesy v Po−
šumaví a na Šumavě plní houbaři.
Za houbami se v těchto dnech vy−
dávají stovky lidí. Do jejich výbavy
patří nejen sprej proti klíšťatům, ale
také nabitý mobilní telefon. Neje−
den houbař se ztratil, nebo dokon−
ce zranil v lese a nebýt mobilu, bůh
ví, jak by situace skončila.
„Lidé se často se totiž vydávají
i do míst, která neznají, a tak se zvy−
šuje riziko, že se ztratí. Pokud s se−
bou ale mají mobil, pomoc k nim
dorazí rychleji,“ říká mluvčí policie
Štěpánka Uhlířová a záchranáři se
přidávají s tím, že lidé, kteří jdou
i do míst, která neznají, a například
jde o takové sběrače lesních plodů,
kteří mají i trvalé zdravotní potíže,
by neměli telefon zapomínat či
schválně nechávat doma.
„Může se pak stát, že je postihne
slabost, zraní se, nebo se jen ztratí
a problém je na světě,“ říká Marek
Slabý, ředitel jihočeské záchranky.
Na Šumavě například řešili policisté
případ, kdy se ztratila seniorka v le−
se při hledání hub svému manželo−
vi. V tu dobu se ale ztratil i patnácti−
letý mladík, který byl v lese se svým
příbuzným. Nakonec se potkali
a společně zavolali pomoc. Záchra−
náři je tak rychle našli.
Mnozí lidé, hlavně starší, nechá−
vají mobil doma záměrně, aby v le−
se měli klid. Nicméně policisté
i záchranáři doporučují, že když už
technické vymoženosti existují,
měly by se využívat právě ve chví−
lích, kdy je to nejvíce třeba.

Herec Adrien Brody

Soví voliéry táhnou
K nejnavštěvovanějším místům
Národního parku Šumava patří
soví voliéry v Borových Ladech.
Areál otevřela správa parku loni
v květnu. Přístupný byl do konce
září a za tu dobu se na zvířata při−
šlo podívat přes 53 tisíc lidí. Letos
je návštěvnost ještě vyšší.
Od května do dnešního dne už
do sovince zavítalo zhruba 63 tisíc
lidí. Zvířata tedy vidělo o deset tisíc
turistů více než za celou loňskou
sezonu. Návštěvníci si mohou pro−
hlédnout šest rozlehlých voliér.
V průchozích klecích jim dokonce
vzácní ptáci poletují přímo nad hla−
vami. Zhruba od poloviny září uvidí
lidé také sovici sněžnou, která je
prozatím v karanténě.
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S přírodním kamenem se doma ohřejete

Zdarma digitální termostat,
montáž a doprava
Sálavé teplo je využíváno mnoho sta−
letí. Kachlová kamna jsou toho důka−
zem. Namísto kachlových kamen si
můžeme pořídit topení z přírodního
kamene a sálavé teplo vám bude vy−
tápět byt. Je příjemnější, levnější
a zdraví prospěšnější než konvenční
způsoby vytápění. Nedochází k žádné
cirkulaci vzduchu, má správnou vlh−
kost a vytváří přirozené a zdravé
vnitřní klima.
Výrobou panelů z přírodního kamene
se už mnoho let zabývá firma eurotop
in ve Kdyni. Každý pátek má den otev−

Jaké jsou náklady na vytápění?
Oproti přímotopům ušetří klienti až
40 % elektrické energie. V porovnání
s ostatními topnými systémy je úspora
kolem 20 až 30 %. Předností přírodní−
ho kamene je jeho akumulační schop−
nost. Panel vytopí místnost na požado−
vanou teplotu, termostat vypne a díky
naakumulovanému teplu přírodní ka−
men topí zdarma. Po nahřátí na 90 °C,
což je maximální teplota a následném
chladnutí má panel ještě po 2,5 hodi−
nách teplotu 30 °C. Další výhodou je,
že se těleso z přírodního kamene po−
měrně rychle nahřeje. Za 29
minut má teplotu 60 °C. Jeho
akumulační schopnosti velmi
snadno překlenou vypnutí níz−
kého tarifu. Topení z přírodního
kamene má životnost minimál−
ně 100 let. Všem zákazníkům
poskytujeme záruční i pozáruč−
ní servis. Záruka na naše topení
je 14 let. V naší vzorkové pro−
dejně ve Kdyni si může klient
zvolit barvu, tvar i kresbu pří−
rodního kamene. Jinak každé−
mu zájemci zdarma zpracuje−
me kalkulaci, takže od nás do−
stane informaci kolik ročně za
vytápění zaplatí.
Lze využít jiného tarifu při
spotřebě elektrické energie?
Topení z přírodního kamene lze
připojit na 20 hodinový nízký
tarif a celá domácnost je měře−
na v této spotřebě. Všem pora−
díme jak postupovat.
Je sálavé teplo prospěšné pro
lidský organismus?
Je ideální pro lidské tělo. Nevíří
prach, protože nevzniká téměř
žádná cirkulace vzduchu a pří−
rodní kámen udržuje stálou vlh−
kost v místnosti 52 až 58 %.
Sálavé teplo je v místnosti rov−
noměrně rozložené. Mezi pod−
lahou a stropem je maximální
rozdíl 3 °C. Topení je vhodné
pro astmatiky, alergiky, lidi
s dýchacími problémy, pro
novorozence a blahodárně působí
na psychiku. Nevysušuje pokožku
a v místnosti nespaluje kyslík. Díky
rovnoměrnému rozložení tepelného zá−
ření v místnosti nemají alergeny, vlh−
kost a plísně žádnou šanci. Revmatici
si jej pochvalují při bolestech kloubů.
Sálavé teplo zahřívá v místnosti pevná
tělesa až na vzdálenost 8,5 metrů.

Použití topných panelů:

řených dveří. Můžete se podrobně se−
známit s ekonomikou a funkcí topných
panelů z přírodního kamene. Nej−
častější otázkou zájemců je, zda jim
přírodní kámen vytopí byt a kolik zapla−
tí. O zkušenostech a poznatcích jsme
si povídali s majiteli firmy eurotop in ve
Kdyni Jiřím Janouškem a Danielem
Smolíkem.
Rozhled - Jižní Čechy 9/2014

Povrchová teplota stěn je vyšší než
teplota vzduchu v místnosti, proto ne−
dochází ke kondenzaci vody a tudíž ne−
vznikají plísně. Kámen sám o sobě po−
zitivně působí na náš organizmus, aniž
o tom víme. Například odstraňuje bloky
v těle, které zabraňují toku životodárné

Stále častěji vidíme na střechách ro−
dinných domů fotovoltaické panely.
V takovém případě se nabízí vytápění
přírodním kamenem jako velmi rozum−
né řešení. Už jsme montovali naše to−
pení do několika rodinných domů s fo−
tovoltaickými panely a zájemců přibý−
vá. Je to ideální spojení.
Pomalu si už budeme přitápět. Jaké
jsou dodací lhůty vašeho topení?
V současné době bereme objednávky
na konec měsíce října. Kdo uvažuje
o topných panelech z kamene, pak
doporučujeme neváhat a co nejdříve
se rozhodnout.

Rozdíly ve vytápìní
Tepelné záøení
z pøírodního kamene
Celou místností prochází pomalu tepelné
záøení a pomalu se pøedává dál a dál, až je celá
místnost vytopena. Tepelné záøení prostupuje
soumìrnì celou místností, nevzniká žádná
cirkulace vzduchu. Díky tomuto topení není
teplotní rozdíl v místnosti vìtší než 2 až 3°C.

Konvenèní topení
Radiátory nebo pøímotopy v místnosti
ohøívají vzduch ve své blízkosti. Ten stoupá
ke stropu, kde se ochlazuje a klesá opìt
k podlaze. Díky tomuto proudìní mùže být
teplotní rozdíl mezi podlahou a stropem až
15°C. Co to znamená? V horní èásti tìla se
potíte, ale pøi tom máte studené nohy a do−
chází k víøení alergenních látek.
energie, posiluje duševní rovnováhu
i citovou vyváženost.
Asi nikdo nebude vytápět všechny
místnosti na stejnou teplotu. Lze ji
regulovat?
Do každé místnosti namontujeme digi−
tální termostat, který udržuje nastave−
nou teplotu a také zapíná topný panel
podle času, který si majitel zvolí.
V rámci probíhající akce získá zákazník
zdarma digitální termostat ke každému
panelu. Podmínkou je, že musí s námi
uzavřít smlouvu na instalaci topení.
Kromě samotného termostatu je
i montáž topných panelů a jejich do−
prava zdarma.
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Kdy může zákazník za vámi přijít
osobně?
Každému zájemci o topení z přírodního
kamene se budeme individuelně věno−
vat přímo v naší firmě eurotop in, která
sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici (u autobu−
sového nádraží). Na setkání se zákazní−
ky jsme si vyhradili každý pátek od 8.30
do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 ho−
din. Je to jakýsi Den otevřených dveří.
Jinak nás zájemci zastihnou na telefonu
nebo nám mohou poslat e−mail. Rádi
jim poskytneme veškeré informace
a v naší vzorkové prodejně uvidí řadu
typů panelů z přírodního kamene v růz−
né velikosti a zabarvení.
(re)
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Na dotazy čtenářů odpovídá a věští

Nejznámější český věštec
a vizionář Stanislav Brázda
Pane Brázdo, zůstane euro nebo
padne?
Zůstane, a když zkusím jak dlouho,
tak mi věštba říká, že nejméně dal−
ších 20 let. Za dvacet let se také
začnou tvořit tři světové unie, a to
Asijská, Americká a Evropská a po−
stupně se budou sjednocovat jejich
měny. Pro členské státy se nezmě−
ní nic, jen to, že za těch 20 let bude
členem Unie 80 % států Evropy.
Euro bude posilovat. Kyvadlo mi
ukazuje, že dnes je z možných
100 % silné na 75 % a za 20 let to
bude 95 procent.
Bude mít také Česká republika
euro?
Podle mé věštby by mohlo být
u nás euro v roce 2017 až 2019.
S největší pravděpodobností se
jeví leden 2018. České ekonomice
euro jednoznač−
ně pomůže. Ky−
vadlo mi ukazuje,
že současná ko−
runa je silná pou−
ze na 60 procent,
a když zkusím,
zda může posilo−
vat – nemůže.
Pane Brázdo,
kdy u nás po sa−
metové revoluci
bylo nejlépe?
Bylo to v roce
2008 a na tu úro−
veň se dostane−
me koncem roku
2018, to zname−
ná za čtyři roky
a pak půjdeme
nahoru. Ne náhodou to bude v do−
bě, kdy přijmeme Euro.
Mám takový pocit, pane Brázdo,
že se vracíme zpátky.
To není pocit, to je realita. Zpátky
jsme se začali vracet od let 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 a nyní
jsme na začátku roku 1994. Proto
ten dnešní pesimismus lidí. Je jich

Kontakt:

STANISLAV BRÁZDA
mobil:
777 119 600 − 606 119 600
e−mail:
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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poměrně dost a jsou přesvědčeni,
že jejich životní situace ze zhoršila.
Velmi často tento názor také slý−
chávám od svých klientů, kteří se
mě ptají, jak to vidím ve svých
věštbách. V roce 1994 se začala
ekonomika po−
stupně – ob−
razně řečeno –
vytahovat z blá−
ta. Lidé viděli,
že se to lepší,
jezdili v nových
autech, začali
mít poprvé více
peněz, které se
nebáli investo−
vat, dovolovali
si věci, o kte−
rých dříve jen
slyšeli nebo
snili. Bylo to
období
let
1994 až 1996.
Všichni jsme
mysleli, že ta
doba bude stále pokračovat.
Nestalo se. Když zkusím, zda se
toto období vrátí, tak mi věštba
ukazuje, že by to mohlo být zase
v roce 2026. V té době už budeme
natolik propojeni s Unií, že už
nikdo nebude říkat ty jsi z Česka,
ale z Unie. Všichni budou mít
rovné příležitosti.
Proč mladí lidé stále častěji
odcházejí z Česka do zahraničí?
Protože u nás vidí tu beznaděj
a žádnou perspektivu. V roce 1994
jsme měli spoustu ideálů a věřili
v úspěch. Ovšem už konec deva−
desátých let minulého století při−
nášel mnohá zklamání. Nejrůznější
investiční fondy byly rozkradeny, no−
vodobí „podnikatelé“ vytunelovali

zprivatizované fabriky, lidé přichá−
zeli o peníze, které si uložili do kam−
peliček nebo nově založených ban−
kovních ústavů. Vezměte si napří−
klad H−systém, který okradl lidí
o miliony. V té době mi volali klienti,
zda mají vstoupit do H−systému,
který jim sliboval nové bydlení..
Jednoznačně jsem jim věštil, že je
to velký podvod a že přijdou o pení−
ze. Kdo nedal na moji radu, a byli
takoví, přišli o velké peníze. Stát
díky nenasytným politikům přichá−
zel o miliardy. Byla to prostě špatná
doba. Poznal jsem to i u svých
klientů, kteří za mnou přicházeli
a chtěli vyvěštit, co mají dělat. Když
se podívám na současnou dobu,
tak zjišťuji, že jako bumerang se
nám tehdejší situace vrátila zpět,
i když v jiné podobě.
Jaké vysvětlení pro to máte?
Tehdy se lidé okrádali, dneska při−
cházejí o peníze svým vlastním při−
činěním. Například se rozvádějí
a dělají si naschvály, nerozvážně si
berou hypotéky, které pak nesplá−
cejí, obdobně je to i s půjčkami.
Dluhy narůstají a pak jednoho dne
přijde exekutor a zabaví jim rodinný
dům. Také jsem ve vašem časopise
před několika léty věštil, že budou li−
dé přicházet o práci a nebudou mo−
ci splácet nájmy, půjčky a další zá−
vazky. Ta situace je tady. Na konci
devadesátých let minulého století
přicházeli lidé o svoje peníze, ale
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neměli dluhy. Dneska také přichá−
zejí o svoje peníze, ale navíc jim
vznikají nemalé dluhy, a to je dale−
ko horší situace. Proto se nemůže−
me divit tomu, jak roste počet sebe−
vražd, krádeží, násilností a za vším
jsou jen a jen peníze.
Pane Brázdo, můžeme očekávat
zlepšení situace? Vidíte ve svých
věštbách to pomyslné světélko
na konci tunelu, které nám dává
naději?
Především chci všechny varovat
před stresem, který je příčinou
mnoha zákeřných nemocí. Zdraví
je to nejcennější, co člověk v životě
má. Neříkám to náhodou, protože
převážné části mých klientů věštím
jejich zdravotní stav. Ale teď k otáz−
ce čtenáře vašeho časopisu.
Kyvadlo mi ukazuje, že míra nespo−
kojenosti lidí překročila únosnou
mez a nastává doba, kdy přestávají
věřit politikům. Svoji pozornost ob−
racejí k lidem, kteří už něco dokáza−
li. Poctiví a úspěšní lidé, a to nejen
podnikatelé, se budou postupně
dostávat do vedení státu. Jim nepů−
jde o peníze, nechtějí v politice zbo−
hatnout. Jejich prvotním a hlavním
zájmem je, aby stát pro všechny je−
ho občany dobře fungoval. To vi−
dím ve své věštbě. Stát je v podsta−
tě velká firma, ať si říká, kdo chce,
co chce. Dneska lidi nezajímají řeči
a všelijaké sliby. Chtějí konkrétní
činy. Ta změna nebude hned, ale
postupně k tomu bude docházet.
Osud státu po sametové revoluci
nás poučil v tom, že nic nejde obe−
jít, nic nelze přeskočit. Všechno má
svůj vývoj. Je to, jako když jdete po
schodech vzhůru. Také je nemůže−
te brát po deseti najednou, ale po−
stupně vždy po jednom. Mysleli
jsme, že přeskočíme několik etap
a teď zjišťujeme, že nás vývoj vrátil
zpět. Podle mé věštby se z toho
dostaneme.
Pro velký zájem připravil
Stanislav Brázda rozšířené vydá−
ní vykládacích karet. Jejich sou−
částí je podrobný návod postupu,
jak si sám sobě věštit. Nově také
vydal publikaci Jak žít dlouho ve
zdraví. Karty i publikaci lze koupit
v redakci Rozhledu, Vídeňská
218, 339 01 Klatovy a v redakci
Plzeňského rozhledu, Havlíčkova
5, 301 00 Plzeň. Karty si také
můžete objednat telefonicky na
číslech 605 788 005 anebo
777 730 256. Karty vám pošle−
me na dobírku. Jejich cena bude
navýšena o poštovné. Při poslání
jednoho balíčku karet zaplatíte za
poštovné 84 Kč, pokud si objed−
náte dvoje karty, je poštovné
90 Kč. Karty bez poštovného stojí
275 Kč a publikace 49 Kč.
Rozhled - Jižní Čechy 9/2014

Co bude s otáčkem?

Co s ním? Otázkou klasika se ptají ny−
ní herci, politikové i turisté v případu
unikátního otáčivého hlediště v Čes−
kém Krumlově. Stále není jasné, zda
poté, co vyprší nájemní smlouva, tedy
na konci příštího roku, bude točna
fungovat dál. Nyní UNESCO řeší se
státem, následně památkáři s měs−
tem Český Krumlov a České Budě−
jovice a Jihočeským krajem osud
tohoto unikátního zařízení. „Smlouva
na umístění točny, tedy nájemní
smlouva je do konce roku 2015. My
nyní jako vlastník zařízení žádáme
o prodloužení do roku 2020. Do té do−
by by skutečně mělo být zřejmé, jaká
točna bude a měly by být vyřešeny
i další otázky,“ uvedl primátor
Českých Budějovic Juraj Thoma.
Nově je navrhováno několik vari−
ant, jak by točna mohla vypadat. Na
řadu proto přijde skupina odborníků,
kteří se tím budou zabývat.
Vypsána bude mezinárodní archi−
tektonická soutěž, která má ukázat ty
nejlepší návrhy, z nichž se pak bude

Rozhled - Jižní Čechy 9/2014

vybírat ten nejlepší. Už nyní je jasné,
že drtivá většina lidí městských, re−
gionálních politiků, zástupců kraje,
ale i představitelů Jihočeského di−
vadla, umělců je pro to, aby točna
zůstala na místě, jako je doposud.
Tedy, aby se nestěhovala ze zámec−
ké zahrady.
„Pokud tohle někdo udělá, už ne−
musí stavět žádnou jinou další jinde,
protože to budou vyhozené peníze.
Otáčivé hlediště je unikát ve světě,
proč ničit a rušit něco, co vydělává,
za čím jezdí desítky tisíc turistů.
Věřím, že zvítězí zdravý rozum
a opravdu za pár let bude krásná no−
vá točna, která bude vyhovovat
všem,“ míní režisér Zdeněk Troška,
který pro otáčko také režíroval před−
stavení Čarostřelec.
Českokrumlovské otáčivé hlediš−
tě je jediné na světě svého druhu.
Druhé unikátní, ale menší stojí v jiho−
českém Týně nad Vltavou a třetí, ale
otáčející se jen jedním směrem pak
ve Finsku.
(pru)
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Bojují za muzeum
Stovky lidí podepisují petici proti
tomu, aby se z jihočeské Bechyně
přestěhovalo Muzeum keramiky.
Keramika do Bechyně patří, jde
o tradici starou desítky let, už proto,
že je zde jediná keramická škola
v republice, v které studovaly i ta−
kové osobnosti
jako herec Jan
Kačer nebo he−
rec Karel Roden.
Petici, která
má pomoct upo−
zornit na pro−
blém, že Mu−
zeum keramiky
je v ohrožení,
podepsalo už na
450 lidí a další
podpisy přibýva−
jí. Problém je
v tom, že prostory má Alšova jiho−
česká galerie, kterou spravuje Jiho−
český kraj v pronájmu. V současné
době platí ročně přes 980 tisíc korun
ročně. Majitel navrhl snížení na 780
tisíc. Kraj ale požaduje maximálně
půl milionu.
Pokud se kraj s pronajímatelem
prostor nedohodnou, hrozí, že se ke−
ramická expozice, která patří k ojedi−

nělým nejen u nás, ale i v Evropě,
přestěhuje například do Českých
Budějovic, kde ale nebude mít tako−
vý význam.
„Bechyňská expozice bude mít
podobný osud jako Slovanská epo−
pej. Petici vidím jako jediný možný

nástroj pro to, aby kraj přiměli za−
chovat expozici v lázeňském měs−
tečku, které je s keramickou tradicí
spojené,“ říká starosta Jaroslav
Matějka. Sám se ale také obává, to−
ho, že ale už teď hejtmanství má jas−
no. Kraj však říká, že prostor pro
jednání stále je a bude záležet na
majiteli prostor, zda přistoupí na sní−
žení nájemného.
(pru)

Polka pod Temelínem
Přes dvě stovky seniorů z Českobu−
dějovicka se bavily u Infocentra
Jaderné elektrárny Temelín. Během
odpoledne si návštěvníci poslechli pís−
ničky v podání dechovky Jihočeští ro−
dáci, prohlédli expozice infocentra ne−
bo zhlédli 3D film z vnitřních prostor
elektrárny. Velký zájem byl i o energe−
tickou diskuzi.
V ní nechyběla téma−
ta jako nakládání s pali−
vem, zátěžové testy ne−
bo energetická bezpeč−
nost. „Už první konkrétní
dotazy mě docela pře−
kvapily. Ukázalo se, že
senioři z okolí toho vědí
o jaderné energetice
opravdu hodně. Takže
jsme některá témata
probírali docela podrobně, což je skvě−
lé,“ konstatoval vedoucí Útvaru komu−
nikace Petr Šuleř.
Na řadu podobných otázek odpoví−
daly průvodkyně v infocentru, ná−
vštěvníci si ale zároveň nenechali ujít
ani desítky písniček.
Z Českých Budějovic přijeli manželé
Šoutovi. „Na temelínském infocentru
12
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jsme už podruhé. Poprvé jsme tu byli
asi před pěti lety s klubem turistů. Je to
tu krásný, prošli jsme si opět celý zá−
meček, zaujal nás 3D film a navíc má−
me rádi dechovku, takže vystoupení ka−
pely Jihočeští rodáci se nám také líbi−
lo,“ shodují se manželé. Hana Šandero−
vá přijela z Pečovatelského domu v Tý−

ně nad Vltavou: „Byli jsme zde v loň−
ském roce a moc se nám tu líbilo, tak
jsme si to zopakovali. Je to tu skvělé,“
okomentovala odpoledne u infocentra.
Senioři si nejen při písničkách po−
brukovali, ale prostor před pódiem se
v průběhu odpoledne dokonce změnil
i na taneční parket, doslova ve stínu
chladicích věží.
(pru)
Rozhled - Jižní Čechy 9/2014

Vesnicí roku 2014 je Úsilné
Když přebíral starosta Úsilného
Pavel Kašpárek od hejtmana Jiřího
Zimoly titul pro Vesnici roku Jiho−
českého kraje 2014, aplaudoval mu
celý stan, kde se slavnostní akt
v obci na Českobudějovicku odehrá−
val. Úsilné, kterému tu neřekne ni−
kdo jinak než Voselno (obec má ve
znaku oslíka jako vzpo−
mínku na zvířata, která tu
kdysi chovali pro práci
v nedalekých stříbrných
dolech), se podařilo zís−
kat Zlatou stuhu a zvítězit
ve 20. ročníku soutěže,
kde se letos o titul uchá−
zelo rekordních 42 obcí,
tedy o šest více než
v loňském roce.
„Obci v čele se sta−
rostou Pavlem Kašpár−
kem upřímně gratuluji
a nutno dodat, že i já se
plně ztotožňuji s rozhod−
nutím komise, která se
na tomto výsledku shod−
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la. I když si dovedu představit, jak
moc byla její práce při hodnocení
všech 42 zúčastněných obcí složi−
tá,“ uvedl hejtman Zimola.
Úsilné zaujalo komisi zejména
zdařilým architektonickým a výtvar−
ným řešením návsi, kde mimo jiné
stojí kašna s oslíkem, moderní infra−

strukturou a občanskou vybavenos−
tí, pečlivě upraveným prostranstvím
či promyšlenou koncepcí rozvoje.
Pro návštěvníky mají připravené
místní produkty, jako jsou tradiční
pečivo Oslí uši a Pravou Voselskou
vodu z Eliášovy štoly. Ostatně, její
zpřístupnění pro veřejnost patří mezi
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zdejší nejvýznamnější projekty.
„Říká se, že vše je vždy o lidech.
Proto měla určitě pro komisi velkou
váhu sounáležitost prakticky všech
444 občanů s děním v obci v rámci
volnočasových aktivit. To se ostatně
potvrdilo i dnes, kdy se slavnost
odehrávala ve stylu 30. let minulého
století, a já zde mohu vidět spoustu
zajímavých kostýmů,“ zdůraznil
hejtman.
Z akcí lze pak namátkou
jmenovat Třídenní dětské dny
radosti, Svatováclavské poutě,
plesy, koncerty, masopust
a další, do kterých se místní
pravidelně zapojují. Kromě to−
ho tu působí i řada spolků
a podnikatelských subjektů.
„Těší mě, že se nám všem
podařilo získat titul. Je to záslu−
ha všech občanů a všech lidí,
kteří na zvelebování naší obce
pracují,“ řekl starosta Kašpá−
rek. Na stříbrném stupínku
v soutěži o titul Vesnice roku
Jihočeského kraje 2014 skon−
čil Pištín a pomyslný bronz zís−
kaly Třebětice.
(pru)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁM někoho na vý−
pomoc při zednických
a malířských pracích,
tel.: 606916148. RR
40697

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 – doprava
zajištěna. Tel.:603383211,
723622663. PM 140031
NEMÁTE
nevyužité
housle, violu, cello, ba−
su, el. kytaru či saxo−
fon, trubku nebo kla−
rinet? Koupím i poško−
zené a nekompletní.
Tel.: 728473687. PM
140084
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 140032

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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.
PM 140033
KOUPÍM ocelovou nebo
plechovou nádrž od 30 do
50 M3. Případně pět 10
M3. Manipulaci a dopravu
zajistím. Tel.: 603383211.
PM 140050
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 věci
do r. 1960. Sběratel. Tel.:
604343109 PM 140035
KOUPÍM nové i použité
auto−moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajd−
káru, BMW aj. Tatra,
Škoda − Spartak, Octavia,
STW, 1000 MB, 110 R aj.
Knihy o motorismu, auto−
moto příručky, prospekty,
plakáty, staré hračky,
plechovky od oleje, re−
klamní auto−cedule. Dále
starou vzduchovku zla−
movací, vojenskou, pou−
ťovou, vzduchovou pis−
toli, flobertku. Děkuji
za nabídku − přijedu Tel.:
604343109 PM 140036
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
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Z POZŮSTALOSTI starý
nábytek: Kredenc, skříň,
špajz, stůl, ložnici, truhlu,
voj. kufr, dále hodiny,
obrazy kafemlýnek, lit.
bábovku, kořenky, hrneč−
ky, porcelán. figurky, vá−
zy, skleněnou karafu
a skleničky aj. věci z do−
mácnosti do r. 1940. Tel.:
604343109 Plzeň – měs−
to. PM 140038

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
KOUPÍM staré, již nepo− loutky, betlém, vánoční
třebné housle s pouzd− ozdoby, různé staré doku−
rem i bez pouzdra, dále menty, pohlednice, plaká−
violu, violoncello, trum− ty, hračky, autíčka na kabel
petu, lesní roh, tubu, voj. i bez, na klíček , vláčky,
polnici, klarinet aj. staré pokojík pro panenky, hodi−
nástroje. Sběratel – při− ny a hodinky Děkuji za na−
jedu. Tel.: 604343109. bídku.Tel.: 603512322.
PM 140006
PM 140039

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRONAJMU 3+KK, I.pat−
ro v rezidenčním domě
v centru Klatov (klidová
zóna), zánovní, mezo−
netový, Wi−fi a parkování
zdarma, za 7.500 Kč/
měs. + energie. Tel.:
PRODÁM rodinný domek 602614480. RR 40738
v Kyšicích u Plzně (10
km), cena 2 500 000 Kč.
Tel.: 608777556

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m
x 3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky a Ejpo−
vickou 5−6m x 3m x 3m –
více kusů, vnější opláštění
– jemně vlnitý hliníkový
KOUPÍM staré obrazy NÁBYTEK našich babi− plech. Vnitřní rozvod elek−
českých i cizích autorů ček vyr. do r. 1955 VÝ− třiny vč. jističů a osvětle−
s námětem krajina, lo− KUP − RENOVACE − PRO− ní. Podlaha, strop a stěny
vecké zátiší, portréty, DEJ (chromovaný, dýho− zateplené. Dále mobilní
dívčí akty, lodě na moři, vaný, selský), lustry, ho− kontejnerovou dvojbuňku,
vojenské motivy, postavy diny, obrazy a různé sta− zánovní plast. okna, plast.
v krojích aj. (i špinavé ré věci na dekoraci, rolety, standardní vybavení
a poškoz. nebo jen rám). možnost vyklizení celé včetně klimatizace. Roz−
Dále porc. a kovové soš− pozůstalosti. Zn. PŘIJE− měr 6,5 x 2,40 x 2,80 m,
ky, mince, hračky, knihy, DU. Tel.: 603512322, vhodná pro kancelář.
hodinky, vyznamenání, pavel.rejsek@seznam.c Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25.000,− Kč.
ván. ozdoby, pohlednice, z. PM 140005
Zajištění dopravy na místo
betlém aj. staré a staro−
určení. Tel.: 723622663.
STARÉ
fotoaparáty
(Fle
−
žitné věci do r. 1970.
Děkuji za nabídku – při− xaret, Mikroma, Stereo− PM 140022
jedu. Tel.: 604343109. mikroma, Leica, měcho− PRODÁM silniční betono−
vé aj.) barometr, theodo−
PM 140040
vé panely rozměr 300
lit, vánoční ozdoby, lout−
x120x15 cm a 300 x 120 x
KOUPÍM šavli, bajonet, ky, panenky a dětské po− 20 cm, Plzeň, vhodné po−
letecký kordík, lovec− kojíčky, vláčky, plechová užití pro zemědělce. Mož−
ký tesák, mysliveckou a bakelitová autíčka, liti− nost naložení a zajištění
brašnu, lesní roh, hous− nové formy na bábovku, dopravy. Tel.: 603383211.
le, vojenskou vzduchov− lívanečník apod. Tel.: PM 140047
ku, celtu, medaile, vy− 603872698. PM 140016
znamenání (vzorný vo− POZOR PŘÍLEŽITOST: HLEDÁME ke koupi starý
ják, za obranu vlasti, Sběratel stále hledá domek nebo chaloupku na
vojenské učiliště, za a dobře zaplatí staré po− venkově, dlouhodobě ne−
budování vlasti apod. hlednice − až 10 tis. Kč za obývaná nebo zchátralý
až do r. 1989), kovový chybějící pohlednice obcí stav nevadí, do 200 tisíc.
model děla, tanku, au− Šumavy (např. Schukat− Tel.: 721375326. RR
tomobilu, parní stroj schen, Paterlhütte, Gla− 40695
apod. Tel.: 603872698. ser wald, Stadln, atd.), ZEDNÍK s rodinou shání
PM 140015
ale i jiné pohlednice z ke koupi skromnou chalu−
celé ČR do roku 1945, pu na venkově do 300 tis.,
KOUPÍM vše z pozůsta− uvítám větší množství či velké opravy nevadí, tel.:
losti – nábytek, lustry, sbírky, mohu přijet. 607837208. RR 40696
lampičky, sklo, porcelán Mobil: 602 486 490. RR
PRODÁM bývalou země−
(hrnky s motivem Pro− 40703
dělskou usedlost 7 km od
dané nevěsty, dětí, ky−
Klatov s krásným výhle−
tičky), kořenky, sošky
dem na panorama Šuma−
tanečnic, akty, zvířátka,
vy, bez přímých sousedů,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny, PRODÁM nebo dlouhodo− s dobrým přístupem.
lampová radia, knihy bě pronajmu větší RD 5+1. Rozloha 3.500 m2
a časopisy o automo− 2 km od Konst. Lázní, parcela – dvůr, zahrada,
bilismu, vše skautské vhodný i ke komerčnímu 2 x studna, 380/220V.
a junácké, pohlednice využití, velká stodola, ko− Vhodné k bydlení, podni−
a
starou
bižuterii. telna, zahrada, projekt na káni i k rekreaci. Cena
Tel.: 603872698. PM rekonstrukci hotov. Tel.: 1mil. 395 tis. Kč. Tel.:
777110010
602614480. RR 40737
140017
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VIMPERK – srdce Šuma−
vy – prodám byt 2+KK,
dv. balkon, výtah, nově
zateplený, nová plast. ok−
na a dveře, nízkonáklado−
vý, na okraji města v pří−
rodě, parkovací místo,
možn. výměna za Klatovy
– garson., 1+KK aj. Tel.:
724340449. RR 40720

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

KOUPÍM traktor Zetor nižší
i vyšší řadu, popř. Zetor
Krystal, s předním náho−
nem i bez. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 140025
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

PRODÁM motorovou se−
dmimetrovou loď s ma−
lou kajutou, německé vý−
roby se Z nohou a se
zabudovaným, nefunkč−
ním osmiválcovým kar−
burátorovým motorem
GMC, včetně dvouná−
pravového
brzděného
přívěsu. Plzeňský kraj.
Cena k jednání 120 000
Kč. Tel.: 723622663 PM
140028
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KOUPÍM skútr ČZ zvaný
„prase“ z 60. let. Tel.:
722327290. RR 40162

PRODÁM Avii − odtahový
speciál. Cena 15 000 Kč.
Tel.: 723622663
PM
140029
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 Jawa 350
typ 633−634 a 638−640
i poškozené, tel.:
722 327 290. RR 40161

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

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme a
vše potřebné rychle vyřídí−
me. Vykoupíme starší sta−
vební stroje, nákl. automo−
bily a zemědělské stroje.
Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a výkup
železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 140030

MÁTE doma nábytek
a nevíte co s ním???
NÁBYTEK do roku 1980
a bytové doplňky (lustry,
lampy, křesla apod.)
zdarma odvezu, vykou−
pím, zprostředkuji prodej
– za odvoz. T.:608887371
/ E.:info: nabytek1980
@seznam.cz. Stačí na−
psat SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 40248

PŮJČKY pro každého bez
poplatku předem: Tel.:
603472076 KŘI PM
140151

RYCHLÉ půjčky 10 tis−
100 tis. bez poplatku pře−
dem. www.kz−finance.cz,
tel.: 737607405. KŘI PM
140155

VÁŽNÉ seznámení s mu−
žem z Bavorska přes
agenturu. Tel. 721511267.
36LETÝ, vyšší sportovní
postavy, prý pohledný,
hledá ženu do 50 let na
trvalý vztah plný lásky
a radosti. Pokud víš, co
život obnáší, tak se budu
těšit na tvoji brzkou od−
pověď. Tel.: 721757399.
PM 140158
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