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Elektrárna Temelín

Odolnost hasičské stanice
v areálu elektrárny je, stupně
Richterovy škály. ČEZ tak v jiho−
české elektrárně dokončil další
opatření ze zátěžových testů
Evropské unie. Úpravy trvaly rok
a vyšly energetickou společnost
na 3,5 milionu korun.
„Přes 4,5 tuny železa zpevnilo
stávající hasičskou základnu
v elektrárně. Vlastní realizaci
předcházely složité analýzy a vý−
počty. Pomocí výpočtových mo−
delů projektanti simulovali ze−
mětřesení silné pět a půl stupně
Richterovy škály. Přitom sledova−
li chování budovy,“ uvedl Marek
Sviták, mluvčí JETE.
Hasičská stanice se tak po
budově reaktoru, nouzových
zdrojích elektrického napájení
nebo chladicích bazénech stala
v areálu elektrárny dalším objek−
tem odolným vůči extrémním
pohybům země.
„Tyto stavby jsou přibližně de−
vadesátkrát odolnější než dosud

nejvyšší zemětřesení, které bylo
v blízkosti elektrárny zaznamená−
no od doby ledové. Díky žulo−
vému masivu se české jaderné
elektrárny nacházejí na jednom
z nejstabilnějších míst na světě,“
vyzdvihl jednu z výhod Temelína
i Dukovan Bohdan Zronek, ředi−
tel bezpečnosti elektráren ČEZ.
V třípatrové požární budově
prošly úpravou garáže, operační
středisko, zázemí jednotky i kan−
celáře. Díky tomu mohou teme−
línští hasiči v případě přírodní
katastrofy zasáhnout mnohem
efektivněji.
„Zodolněním požární budovy
jsme v případě hasičů dokončili
všechna opatření plynoucí ze
zátěžových testů EU. Vedle toho
absolvovali naši hasiči po Fuku−
šimě hned několik nových typů
výcviku. Jednotka je nyní připra−
vena reagovat nejen na požáry,
ale i na prakticky jakoukoli přírod−
ní katastrofu, která zde přichází
v úvahu,“ dodal Zronek.
(pru)
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Hemodialýza
pomáhá
Hemodialyzační středisko v Nemoc−
nici Prachatice bilancuje 20 let pro−
vozu. Při této příležitosti uspořádalo
den otevřených dveří. Dialýza v Pra−
chaticích momentálně pomáhá nej−
většímu počtu pacientů ve své his−
torii – je jich 44. Za rok uděláme na
deseti lůžkách okolo 4500 dialyzač−
ních procedur. Mají deset míst, cel−
kem 12 přístrojů a nyní budou nově
pořizovat nové. Za dvacet let spolu−
práce s IKEMem se podařilo realizo−
vat už dvacet transplantací.

Hezčí náves
Změnit náves k lepšímu se podařilo
obyvatelům Chyšek na Písecku.
Obec o tisíci obyvatelích měla ještě
loni šedou náves s neupraveným
okolím kostela a fary. Dnes jsou
tam záhony s trvalkami, nové keře,
trávník, hřiště pro děti i promítací
plátno pro letní kino. Kvůli úpravě
návsi vzniklo sdružení Naše Chy−
šecko. Během několika měsíců se
mu podařilo získat z dotací a sbírek
občanů téměř 400 tisíc korun. Díky
těmto penězům a společným bri−
gádám místních se podařilo zkul−
turnit centrum obce za necelý rok.

Objevili sklepy
Rekonstrukce klášterů v Českém
Krumlově odhalila dlouho zapome−
nuté gotické sklepy. Původní hlavní
vchod do rozsáhlých sklepních
prostor byl zasypaný a o některých
místnostech pod zemí neměli od−
borníci ani tušení. Kromě sklepů
objevili stavebníci při rekonstrukci
stropních konstrukcí také původní
gotické malované trámy ze 14. sto−
letí. Rekonstrukce českokrumlov−
ských klášterů a jejich přebudování
na muzeum a kulturní centrum bu−
de stát 300 milionů korun. Práce
musí být hotové do konce června
příštího roku, jinak by musel Český
Krumlov vracet dotaci.

Dividendy nevyplatí
Akciová společnost Teplárna Čes−
ké Budějovice nevyplatí zálohy na
dividendy na základě pololetní účet−
ní závěrky. Rozhodla o tom valná
hromada společnosti. Ta se konala
na návrh menšinového akcionáře,
který požadoval výplatu zálohy na
výplatu podílu na zisku ve výši 43
korun na akcii. Představenstvo ne−
vyplacení dividend zdůvodnilo se−
zonností podnikání a velkou mírou
závislosti na počasí. Zatímco v zimě
je provoz ziskový, v létě ztrátový.
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Petr Rezek patří k našim předním
textařům, skladatelům a také zpě−
vákům. Je autorem řady hitů, ale
i rozhlasových her. Řadu let spolu−
pracoval a spolupracuje s Hankou
Zagorovou a jeho písnička Ta pusa
je tvá je nesmrtelná. Rezek nejra−
ději pobývá na své jihočeské cha−
lupě na Šumavě, kam za ním čas
od času přijede někdo z jeho přátel
ze šoubyznysu. Jak ale sám skla−
datel říká, nejlépe se cítí mezi
„obyčejnými“ lidmi.
Absolvent strojnické průmyslov−
ky získal své hudební vzdělání na
lidové škole umění a díky soukro−
mému studiu komponování na
konzervatoři u Milana Jíry.
„Začínal jsem jako doprovodný
kytarista v polovině 60. let ve sku−
pinách Karkulka a později i ve sku−
pině Juventus, kde jsem působil
společně s Karlem Černochem.
Tam jsem začal textovat a vůbec
nějak pronikat do toho světa umě−
ní,“ vzpomíná dnes Petr Rezek.
Od roku 1976 se datuje jeho pů−
sobení ve skupině Karla Vágnera
a velmi známé období jeho pěvec−
ké dráhy, totiž spolupráce se zpě−
vačkou Hanou Zagorovou.
Od roku 1981 do roku 1989 pak
vystupoval se svojí vlastní skupi−
nou Centrum. Devadesátá léta se
věnoval komponování scénické

Petr Rezek − textař,
skladatel a zpěvák

hudby, od roku 1999 opět vystupo−
val s obnovenou skupinou Cent−
rum a skupinou Miloše Nopa se
zpěvačkou Hanou Zagorovou.
„Ta spolupráce s Hankou vlast−
ně nikdy neskončila. Ona je skvělá
ženská, skvělá zpěvačka a pořád jí

to úžasně funguje. Za
naši spolupráci jsem
moc rád. Když ale ne−
musím takzvaně „nic
dělat“, jsme na chalu−
pě, užíváme si to tu
a taky musím dělat ta−
kové ty klasické chalu−
pářské práce,“ podotkl.
I když už je Rezek
v důchodu, jako klasic−
ký důchodce se necítí.
Šumava mu dává sílu
a energii a inspiraci.
Účastní se i společen−
ských akcí v okolí jeho
druhého bydliště a tu
a tam se vydá i na ně−
jaký ten výlet po okolí.
Petr Rezek se tak
řadí mezi asi čtyři de−
sítky osobností, které
v jižních Čechách za−
kotvily ať už přechod−
ně, nebo na stálo.
I když Pražák, sám říká, že nejradě−
ji je „doma“ na chalupě, kde je je−
mu i jeho ženě a rodině nejlépe.
Lidé z okolí ho neberou jako tu
„celebritu“, ale jako sobě rovného
a toho si slavný umělec velmi
považuje.
(pru)

Bojují proti kvízomatům
Vimperk na Šumavě se jako první /
jiho/české město pustilo do boje
s takzvanými kvízomarty. Nové výher−
ní přístroje obcházejí zákazy a majitelé
z nich nemusí platit poplatky. Vimperk
se jako první na jihu Čech rozhodl, že
na provozovatele podá trestní ozná−
mení za porušování zákona o lote−
riích. Je to reakce na první pokutu,
která vůči kvízomatům v Česku padla.
Kvízomat vypadá jako běžný výherní
automat, ale s tím rozdílem, že člověk
musí nejdříve uhádnout snadnou
vědomostní otázku. Když odpoví
správně, může hrát tak, jak byl dosud
na automatech zvyklý.
„Mazanost přístroje je v tom, že zá−
kon definuje loterii jako hru, při níž vý−
hra je výhradně dílem náhody. Majitelé
kvízomatů ale tvrdí, že o výhře rozho−
dují znalosti, a ne náhoda. Proto se na
tyto automaty nevztahuje loterijní daň,
místní poplatky ani zákazy obcí,“ říká
starosta města Bohumil Petrášek

Ve Vimperku je na sedmi místech
20 přístrojů. Městu to vadí. Už proto,
že provozovatelé obcházejí zákon. Až
na to, že přístroje mají vstupní otáz−
ku, kterou uhodne prý naprosto kaž−
dý, vyhrát se na něm dá stejně jako
na klasických „bednách“.
Ministerstvo financí se domnívá,
že kvízomaty dlouho v provozu nebu−
dou. Už totiž udělilo první firmě za
provoz 115 těchto přístrojů v 47 her−
nách rekordní pokutu v částce 10 mi−
lionů korun a další prý budou násle−
dovat. Podle ministerstva se všichni,
kdo takový přístroj provozují bez po−
volení, dopouštějí trestného činu, za
který může hrozit až 10 let vězení.
Vimperk před časem schválil vy−
hlášku, která ve městě zakazuje
všechny automaty – ty povolované
městem i ty Ministerstvem financí.
Herny tak měly už na konci loňského
roku zaniknout, ale společnosti se pro−
ti vyhlášce odvolaly. Jejich povolení
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tak postupně končí, nejpozději letos
v listopadu. Nákupem kvízomatů, na
které se zákazy nevztahují, tak řeší
majitelé heren další budoucnost. Na−
konec ale mohou přijít o licenci,
v extrémním případě i o živnost. (pru)
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Koleje pro nováčky
Jihočeská univerzita v Českých Bu−
dějovicích dává nejvíce prostoru na
kolejích nováčkům. Přibližně třetina
z více než 2300 míst na vysokoškol−
ských kolejích patří studentům první−
ho ročníku. Univerzita tím chce
usnadnit nováčkům vstup do nezná−
mého prostředí, a proto jejich žádosti
o umístění na koleje preferuje.
„O získání místa ve vysokoškol−
ském ubytovacím zařízením v Budě−
jovicích usilovalo před začátkem začí−
najícího akademického roku 2700
studentů,“ sdělila mluvčí Jihočeské
univerzity Dagmar Dvořáková s tím,
že studenti prvních ročníků jsou ne−
znalí poměrů, přicházejí do nového
prostředí, neznají město, jsou mnoh−
dy hodně zdaleka a neorientují se na

trhu s privátním ubytováním. Snažíme
se jim proto tak usnadnit start na vy−
soké škole.
Jihočeská univerzita nabízí stejně
jako loni 2306 míst na kolejích. Čtyři
objekty se nacházejí v areálu vysoké
školy v Branišovské ulici a jeden po−
tom v ulici Boreckého. O ubytování
žádají také studenti ze zahraničí, kteří
na Jihočeské univerzitě absolvují své
studijní pobyty a stáže. Přednost při
získání místa na koleji mají vysoko−
školáci z nejodlehlejších míst.
Koleje nabízejí z 90 procent dvou−
lůžkové pokoje. Zbylá místa tvoří po−
koje se třemi lůžky. Měsíční cena za
ubytování se pohybuje od 1860 do
2170 korun. Univerzitu navštěvuje
přes 13 tisíc studentů.
(pru)

Komunitní centrum vyšlo
na desítky milionů korun
Příznivce i kritiky má nové Komunitní
centrum na sídlišti Máj v Českých
Budějovicích. Jeho stavba přišla ma−
gistrát na 80 milionů korun. Budou
zde působit třeba mateřské centrum
nebo mládežnický klub. Svou služeb−
nu zde otevřeli i strážníci.
V nové budově už nabízíme roz−
sáhlé služby například i salesiánské
středisko mládeže. Podle zástupce
ředitele Ondřeje Trojka zůstaly ve
Čtyřech Dvorech pravidelné kroužky.
V Komunitním centru na sídlišti Máj
budou nyní salesiáni mít otevřené
nízkoprahové kluby pro mládež nebo
doučovací programy.
„Časem chceme na Máji nabíd−
nout i další kroužky nebo hudebnu,
tu budeme zařizovat,“ říká Ondřej
Trojek. Nabídka se bude také odvíjet
od zájmu obyvatel sídliště. Jen
v pondělí přitom k salesiánům do
kluboven a na další akce přišlo
90 dětí za jeden den, ve Čtyřech
Dvorech to bývalo o třetinu méně.
4

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

„Z částky 80 milionů korun zhru−
ba 45 milionů korun pokryla dotace
z Evropského fondu pro regionální
rozvoj,“ uvedla tisková mluvčí ma−
gistrátu Jitka Welzlová a upřesnila, že
dotace bude poskytnuta z Regionál−
ního operačního programu s označe−
ním NUTS II Jihozápad.
Někteří obyvatelé krajské metro−
pole zařízení vítají, jiní kritizují. Podle
těch druhých by město mohlo tuto
částku využít například pro stavbu
dalšího a tolik potřebného domova
pro seniory, zaměřeného na klienty
s Alzhaimerovou chorobou. Ale i na
to dojde. Z kontroverzního Senior
domu, který zadlužil odsouzený
Stanislav Snášel, se částečně stane
právě zařízení pro tyto lidi. Objekt
koupila soukromá firma, která za−
chová jak solo bydlení pro seniory,
tak druhou část poskytne právě
této péči. Budějovická radnice tak
ušetřila právě za pořízení podobného
centra.
(pru)
Rozhled - Jižní Čechy 10/2014
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Hvězdné nebe

Mediální zájem a popularita je ně−
čím přitažlivá zvlášť pro mladé lidi,
i když dnes je o dost jiná, než byla
spontánní popularita vytvářející
z těch, kteří dokázali zaujmout, ro−
zesmát, rozplakat, donutit k pře−
mýšlení, změně stanoviska či cho−
vání, umělce. Národ je podle rolí
miloval nebo zatracoval. Některým
se udělovaly tituly „národní umě−
lec“ či „zasloužilý umělec“ a exce−
lovali v době, kdy veřejné emoce
patřily jen do předloh pro film nebo
divadlo, a media ještě neprodávala
emoce „pouliční“. Ve veřejném vy−
stupování přibližovali i svůj občan−
ský život mimo své „role“, které
vytvářeli úžasně. Celá řada filmů
a divadelních představení z těch
dob bývá dnes před jejich uvede−
ním deklarována jako „herecký
koncert“, aby si divák mohl na dílo
udělat čas.
Naše nové „star“ a celebrity,
které nepřehledně hustě zaplňují
české hvězdné nebe, jsou dost
o něčem jiném. Zatímco dříve
umělec musel prokázat a předvést
talent, celebrita nemusí umět nic,
a předvést může co chce. Porota
pak rozhodne podle balíku peněz,
který předem dostane za výběr. Je
to jiný druh slávy, jenž nastoupil
na naši zaskočenou kulturní spo−
lečnost s razancí, se kterou může
měnit navyklé a stravitelné přístu−
py, například i mor nebo válka.
Mediální průmysl, který do té doby
neexistoval, se od počátku vzniku
rozdělil na větev seriozní a větev
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prodavačů emocí, které ale potře−
bují neustále přikrmovat. Zpo−
čátku, pro nedostatek celebrit, čer−
pal nový český bulvár z bizarních
příběhů řadových občanů (nemo−
ci, podvody, sebevraždy, nehody,
vraždy). Jenomže potřeboval řva−
vé titulky na titulní strany bulvární−
ho tisku a zábavných časopisů,
a taky přitažlivé, rozesmáté tváře
s dokonalým make−upem a vý−
stavním chrupem. Proto ve spolu−
práci s komerčními televizemi za−
čali společně vyrábět hvězdy seri−
álů, modelky a celebrity, které lze
následně mediálně zužitkovávat
hodně dlouho.
Brzy se přišlo na to, že jak na
Západě, kde se tyto pořady nakupu−
jí, tak i u nás je řada lidí pro takzva−
nou slávu a trochu peněz ochotna
předvádět i psí kusy a o pořady ty−
pu Vyvolení, Farmář hledá ženu,
Výměna manželek nebo Superstar
je vždycky extrémní zájem. Matky
se pak chlubí dcerami modelkami
a jinými druhy slávy, která postihla
jejich úžasné děti. Nemusejí umět
nic a všechno je super. Být super−
star! Být za krasavce v říši světel,
dav modelek a jiných hvězd řadí se
do front před tvou postelí... a do−
konce ještě i před tvou smrtelnou
postelí stojí dav nadržených bul−
várních novinářů, zejména když
umíráš mladý na něco pozoruhod−
ného, jako je nehoda, rakovina,
nebo sebevražda. Ale neboj, ne−
musíš rovnou umřít. Zužitkují se
i tvé skandály, bujaré večírky, bez−

uzdné rozhazování peněz, osobní
problémy, nevěry, rozvody, dluhy,
exekuce. Odborníci na rozkroky,
zdvižené sukně, oblé zadečky nebo
naopak na celulitidu, postupem do−
by už načerpali potřebnou praxi,
vytvořili si tě, a ty se nesmíš vzpí−
rat. Mladá celebrita nepřemýšlí, že
přijde do let a předváděčky jí bu−
dou vadit třeba v zaměstnání, před
partnerem, dětmi, vnoučaty – je−
nomže má smůlu. Bulvární mediál−
ní byznys ji zužitkuje do posledního
vydechnutí, protože musí dostat
zpátky to, co do hvězdy investo−
vala i s úroky.
Nicméně titul „zasloužilý umě−
lec“ celebritám nehrozí, leda tak
„Vysloužilý umělec“ a dost brzy,
protože kšeft se musí neustále do−
plňovat. Okoukaná celebrita začne
mít znova cenu, až zestárne a bude
se moci psát, jak jí to i v padesátce
sluší, když vypadá jako diblík.
Nebo když jí buší do vrat exekutor
– dobrý námět pro titulek, jak je
známá hvězda zdrcená. Hvězdný
systém, úžasné honoráře a slasti
nepoznané, si zatím hledá nové
tváře. Zákon kšeftu s hvězdami už
takový je, a pochybuji, že mají ce−
lebrity se svými „manažéry“ a pro−
davači emocí ve smlouvách doda−
tek, že souhlasí s tím, že bude po−
dle potřeby zužitkovávána až do
své smrti (třeba pod vlakem) a že
bere na vědomí svůj vstup na pole
slávy na vlastní nebezpečí, za které
bulvár nenese odpovědnost.
Dagmar Hermanová
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Relaxace v lázních Johannesbad
Cítí se
podvedeni!
Někteří obyvatelé jihočeského
Týna nad Vltavou se cítí podvedeni
sliby tamní radnice. Lidé z okolí
Vinařického náměstí, kterým léta
vinou špatně udělané kanalizace
i několikrát za rok teče splašková
voda až do domů, zjistili, že slí−
bená náprava se letos opět ne−
uskuteční.
Nejméně 16 let upozorňují oby−
vatelé několika jinak historických
domů na to, že poté, co se kdysi
vyměnilo potrubí za užší, při příva−
lových deštích nestačí kanály brát
vodu a jsou vyplavováni. V po−
sledních dvou letech poměrně
intenzivně. A také tak dlouho rad−
nice slibuje, že se vše změní.
Udělala jen drobná opatření, ale
naslibovala, že investuje statisíce
či miliony. Nestalo se.

„Dozvěděli jsme se, že přednost
dostalo třeba oplocení hřiště či
další investice a my se tak dál mu−
síme bát při každém větším dešti.
Přitom voda z kanalizace ohrožuje
i některé památkově chráněné do−
my,“ říká jedna z obyvatelek posti−
žených domů, invalidní důchodky−
ně Věra Mašková.
Lidé několika domů v ulici už
nechtějí neustále uklízet, malovat
a platit. Dokonce i pojišťovny jim
daly najevo, že mohou příště od−
mítnout plnění škod. Přitom tyto
škody vznikají tím, že vedení měs−
ta dobře ví, jaký je problém, ale
razantně ho neřeší.
„Opravdu zvažujeme podat
trestní oznámení či žalobu na ve−
dení města. Tohle je výsměch
a neustálé průtahy, neustálé vý−
mluvy jsou prostě jen výsměchem
nám do očí,“ míní nejen Věra
Mašková, ale i další lidé.
Občané doufají, že nové vedení
radnice po volbách se konečně
začne opravdu zajímat o skutečné
potřeby občanů a situace se změ−
ní k lepšímu.
(pru)
6

Už od 6. října 2014 zažijí návštěvnící
termálních lázní Johannesbad v Bad
Fussingu v Bavorsku zcela nový roz−
měr relaxace. Jestliže mohli v letních
měsících využít k relaxaci 2 000 ven−
kovních lehátek, tak nově nepřijdou
ani v zimě zkrátka, protože zde bylo
otevřeno šest nových místností s vel−
kým počtem lehátek určených k rela−
xaci a s dalšími prvky, které aktivují
všechny smysly.

Nové prostory v asijském stylu za−
se aktivují pozornost svým tmavě
červeným laděním, dvoumetrovým

Na hosty čeká mimo jiné zatemně−
ná „vesmírná“ místnost, která jim na−
bízí prostor pro zklidnění. Návštěvníci
zde uvidí obrazy Země a Měsíce na
velkoplošných obrazovkách, tak jak je
zachytila NASA. Projekci doprovází ti−
chá hudba, která odpovídá frekvenci
srdečního tepu během uvolnění

Buddhou, zvonem ze skutečného
chrámu z Barmy. Hluboké uvolnění
podporují i speciální měkká lehátka.
V „mystické místnosti“ (Mystikraum)
odpočívají hosté v beduínských sta−
nech. Pestrobarevné tkaniny, 20 cm
vysoké polstrování lehátek a dekora−
tivní prvky z Maroka a Egypta vyvolají

u hostů pocit návštěvy v tajemném
Orientu. Stojací lampy vytvářejí ty nej−
lepší podmínky pro nerušenou a kon−
centrovanou četbu knihy.
V relaxační místnosti „Pláž a mo−
ře“ si hosté případají, jako by se ocitli
na pobřeží Severního moře – podlaha
evokující písečnou pláž, obrazy od
Severního moře. Typické plážové ko−
še a zvuky moře nechají hosty ponořit
se do říše snů.
„Další prostor k odpočinku byl vy−
tvořen ve druhém patře, kde se na−
chází i pět saun. V bezprostřední blíz−
kosti nové kavárny s pohledem na
lázně nově naleznete prostor určený
k relaxaci, kde je vždy možné vést
rozhovory a pročítat noviny. Solárium,
prostor s infračervenými paprsky
a nový bar uzavírají nabídku míst k re−
laxaci a odpočinku,“ říká Peter Krieg,
marketingový manažer lázní Johan−
nesbad Therme.
Vstup do nových odpočinkových
zón je součástí běžné ceny vstupného
do termálních lázní Johannesbad.

Chceme spolu dobře souSedit!
Druhé kolo Regionálního fondu roz−
voje s podtitulem „souSedíme si“
otevřela Poštovní spořitelna, aby
v něm podpořila vybrané nekomerční
projekty zaměřené na rozvíjení sou−
sedských vztahů, utváření aktivních
lokálních komunit a zapojování obča−
nů do společenského a veřejného
života v místě, kde žijí. V podzimním
kole má Poštovní spořitelna k rozdě−
lení připraveny 2 miliony korun. V le−
tošním roce je Regionální fond rozvo−
je Poštovní spořitelny rozvržen na
dvě grantová kola – jarní a podzimní.
K rozdělení jsou v nich určeny celkem
4 miliony korun. První kolo grantové−
ho programu bylo vyhlášeno 26.
března 2014 a Poštovní spořitelna
v něm částkou 1 517 380 korun
podpořila 22 projektů. Uzávěrka
žádostí tohoto druhého kola je 15. říj−
na 2014.
Do grantového programu se mo−
hou se svými projekty hlásit nevládní
neziskové organizace (spolky, obecně
prospěšné organizace, ústavy, nada−

ce, nadační fondy, účelová zařízení
církví), příspěvkové organizace i ob−
ce. Maximální výše jednoho grantu je
100 tisíc korun.
V souladu s působením Poštovní
spořitelny na Českých poštách, které
jsou blízké zejména menším obcím,
je hlavním tématem programu sou−
sedství. Regionální fond rozvoje pod−
poří projekty zaměřené na zapojování
občanů do společenského a veřejné−
ho života v místě, kde žijí, na posilo−
vání vztahu lidí k místu bydliště a na
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projekty zaměřené na péči o místní
kulturu a přírodní dědictví.
Regionální fond rozvoje Poštovní
spořitelny navazuje na předchozí
grantový program ČSOB a Era pro
podporu regionů, který fungoval od
roku 2007. Odborným garantem pro−
gramu je od roku 2009 Nadace VIA.
Do jarního kola se z Plzeňského kraje
přihlásilo 6 projektů, přičemž uspěly
dva z nich. Od roku 2009 podpořila
ČSOB v tomto kraji již 11 projektů
souhrnnou částkou 851 005 korun.
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Tomáš Verner bruslí a dal
se na modeling?!
Jihočech jak poleno, mistr Evropy
v krasobruslení 2008, hvězda nové
show na ledě Jen počkej, zajíci!, se
v říjnu představí doma, v Českých
Budějovicích právě v pohádkovém
příběhu. Spolu s Michalem Nesvad−
bou a desítkami dalších kolegů při−
vede na led příběh Vlka a Zajíce,
i když v trochu jiném podání pod re−
žisérskou taktovkou Františka
Blaťáka. Premiéra byla v Praze
a show teď jezdí po Česku, pak se
vydá na Slovensko.
Jenomže Tomáš Verner má i no−
vou „roli“a sice modela. Pro jednu
českou prestižní firmu, která se za−
bývá pánským společenským oble−
čením se stal její tváří. A ne jednorá−
zovou.
„Vznikla tak unikátní limitovaná
edice „Tomáš Verner“ a jsme rádi,
že máme ve své řadě právě tohoto
skvělého, úspěšného, mladého mu−
že,“ prozradil Rozhledu majitel spo−
lečnosti Andrej Vámoš Bandi. Sám
Tomáš Verner, který žije v Borova−
nech, nechtěl příliš prozrazovat, ale
přece jen něco naznačil.
„Mně je samozřejmě ctí, že jsem
se mohl stát tváří této značky. Jsem
moc rád, že vznikla skvělá série fotek,
kterou, a to pozor, fotil sám pan Bandi
a ty fotky jsou senzační. A spolupráce
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byla skvělá. Navíc já tohle oblečení
miluju a je to oblečení, které je vážně
dostupné pro každého,“ pochvaloval
si Verner. Měl dokonce tu čest, že v lu−
xusním obleku letos v létě navštívil
Monaco na osobní pozvání monacké
princezny a oslnil.
Tomáš se kromě toho, že se uká−
zal i v jiném formátu, věnuje právě
show Jen počkej, zajíci, pak jej čeká
turné s Jevgeniem Pluščenkem. Na
řadu lidí Tomáš nepůsobí jako spor−
tovec a vzhledem ke svému věku na−
opak působí velmi dospěle, přitom
přirozeně a získává si oblibu u řady
osobností. „Kamkoli Tom přijde,
s kýmkoli se seznámí, kde se objeví,
stává se opravdu naprosto přiroze−
nou „ozdobou“ společnosti a hlavně
si neskutečně získává lidi. Ať už zná−
mé osobnosti, tak i zcela běžné lidi.
Má velké charisma a navíc v hlavě to
má srovnané jako málokdo. Pro−
cestoval kus světa a může srovnávat
v mnohém. Zároveň na sobě pořád
pracuje a podává špičkové výkony,
třeba právě v show na ledě,“ podotkl
na dotaz, jaký že Verner vlastně je,
jeho PR manažer a kamarád René
Kekely.
Tomáš Verner dle svých slov žije
přítomností, ale jako správný spor−
tovec a dnes už umělec musí tak tro−

Tomáš Verner není jen skvělý bruslař,
ale i charismatický mladý muž. Dal
se tak trochu na dráhu modelingu…

chu plánovat. „Co bude dál? Čeká
mě závod, stále učím dorost bruslit,
dál dělám školu a mám nějaké nápa−
dy a projekty, kterým se budu chtít
věnovat. Ale víc zatím prozrazovat
nebudu,“ dodal Verner, který jak mů−
že, ujíždí domů na jih Čech, kde má
skvělé rodinné zázemí.
Mistr Evropy v krasobruslení je ve
svých 28 letech stále svobodný
a zatím nezadaný. „Na vztahy teď
nemám čas. Jednou to ale přijde,“
dodal slibem vždy dobře naladěný
a usměvavý Tomáš Verner.
(pru)
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Rekord v prádelně
Rekordních 35 tun oblečení vypra−
la během dvou měsíců prádelna
Jaderné elektrárny Temelín.
Speciální prádelna, která pracu−
je v kontrolovaném pásmu, do−
sáhla rekordního objemu prádla
v historii. V souvislosti s odstáv−
kou a řadou dalších investičních
akcí prošlo rukama pěti pracovnic
neuvěřitelných 35 tun prádla.
„Letošní odstávka prvního blo−
ku byla ve všech profesích velmi
náročná, včetně speciální prádel−
ny. To, že rekordní objem prádla –
35 tun za dva prázdninové měsíce
zvládlo zpracovat 5 žen, je neuvě−
řitelné. Jsme na jejich výkon pyš−
ní,“ chválí pracovní tým speciální
prádelny Jiří Tyc, ředitel divize
Temelín ČEZ ENERGOSERVIS.

Ve speciální prádelně umístěné
v kontrolovaném pásmu budovy
aktivních pomocných provozů jsou
tři velké pračky a do každé se vejde
90 kilogramů prádla. Pro zpracová−
ní objemu 35 tun se tak dohroma−
dy musely pračky za červenec a sr−
pen roztočit téměř 400krát. Perou
se zde ponožky, trenýrky, podpr−
senky, trička nebo kombinézy.
Jedna ze tří praček je určena na
kontaminované prádlo. Voda z ní
pak odtéká do speciální kanalizace.
„Kontaminovaného prádla je z cel−
kového objemu 5 až 7 procent.
Většina prádla se dá po čase znovu
vyprat a vrátit do oběhu. Pouze na
minimum pracovních obleků musí
být sepsán likvidační protokol a li−
kviduje se s nízkoaktivním odpa−
dem,“ vysvětluje Tyc.
Za den pětičlenná parta zvládne
vyprat až 800 kilogramů prádla,
pak ji ještě čeká žehlení. „Naštěstí
na to máme šikovnou mašinu,
která čtyři trička vyžehlí za dvě
vteřiny. Nejhorší dřina je však pá−
rování ponožek. Sedneme si tady
na stoličku a dáváme k sobě kusy
stejného odstínu a velikosti. To je
nekonečné,“ dodala Hanka Sobíš−
ková, vedoucí prádelny
(pru)
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Mají modernější
dílny
Usnadnit absolventům uplatnění na
trhu práce mají nově zrekonstruo−
vané dílny praktické výuky. Ve ško−
le VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a slu−
žeb ve Strakonicích je slavnostním
přestřižením pásky uvedli oficiálně
do provozu hejtman Jiří Zimola
a ředitel školy Miloslav Pileček.
Modernizace si vyžádala 17 mi−
lionů korun, z čehož Jihočeský kraj
přispěl částkou 2,5 milionu.
„Přeji kantorům i žákům, aby
veškeré moderní zařízení, které tu
nyní máte k dispozici, fungovalo
a sloužilo i napomáhalo konkrétní
praktické výchově, a tudíž mohli
brány vaší školy opouštět samí
kvalifikovaní absolventi, kteří nebu−
dou mít problémy se uplatnit na
trhu práce,“ uvedl Zimola.
Jak dále dodal, jedná se tady
o konkrétní trend podpory technic−
kého školství, který kraj dlouhodo−
bě razí. „Právě po absolventech
technických oborů je totiž ze stra−
ny zaměstnavatelů velká poptávka
a málokdy jim hrozí, že budou
plnit čekárny na úřadech práce,“
zdůraznil.
Mezi nejmodernější pomůcky,
které mohou nyní žáci v dílnách
využívat, pak patří dva CNC sou−
struhy a dvě CNC frézy.
(pru)

Jihočeské divadlo a velké změny!
Velké změny nastaly úderem
Odešel i jeho
1. října pro Jihočeské divadlo
syn, slavný herec,
v Českých Budějovicích. Napl−
kterého diváci znají
nila se tak říkanka o škatulatech
z rolí v seriálech
hejbejte se. Mnozí odešli, mnozí
Vyprávěj, Svatby
zase přišli. Jedna éra divadla
v Benátkách a dal−
končí, druhá začíná. Všichni vě−
ších. Přesídlil do
ří, že obsazení i vedení bude
pražského Divadla
neméně kvalitní jako doposud.
Pod Palmovkou.
Radikální proměnou prošla
Následovali
ho
Mário Kubec
činohra. Pod vedením Jany
i někteří další. Tře−
Kališové se představí spousta no− ba Martin Hruška, nebo Roman
vých herců, známé tváře budou na Nevěčný… Odchází i ředitel divadla,
jihu už jen hostovat. Jiného šéfa bu− senátor Jiří Šesták. Toho v čele diva−
de mít od jara i opera – Miloslav dla nahradil Lukáš Průdek z Dej−
Veselý oznámil odchod.
vického divadla.

Ministr podpořil hasiče i policisty
Ministr vnitra Milan Chovanec se set−
kal se zástupci jihočeských hasičů
a policistů v Jindřichově Hradci.
Delegaci ministra, který přijel s před−
sedou Senátu Parlamentu České re−
publiky Milanem Štěchem, přivítali
společně se starostou města Sta−
nislavem Mrvkou za Hasičský zá−
chranný sbor Jihočeského kraje kraj−
ský ředitel Lubomír Bureš a ředitel
územního odboru Jindřichův Hradec
Jan Všetečka a za Krajské ředitelství
policie Jihočeského kraje krajský ře−
ditel Miloš Trojánek. Ministr potěšil
členy těchto jednotek informací, že už
v listopadu se jejich platy zvednou
v průměru o 3,5 procenta a od ledna
o další 1, 5 procenta.
Zvýšení platů má dorovnat mzdu
policistů a hasičů na úroveň před
několika let, než byly mzdové tarify
sníženy až o deset procent.
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„Hovořil jsem o nárůstu investic
do nákupu techniky a investic do bu−
dov. Další finanční prostředky pak
budou v příštím roce již čerpány také
z Fondu zábrany škod, a to na nákup
nové výjezdové techniky pro hasiče
a tímto pak starší zásahová technika
hasičského sboru bude moci být
předávána sborům dobrovolných

hasičů obcí, jež mají v požární
ochraně nezastupitelný význam,“
uvedl Milan Chovanec.
Policistům pak byl dále předsta−
ven projekt s názvem Hlavu vzhůru,
který má jasně určit pravidla u poli−
cie. Ministr dále hovořil o tom, že je−
ho snahou bude snížení administra−
tivy u obou sborů, a následně utvrdil,
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Mezi nově příchozími herci je
i známý filmový a televizní interpret
Mário Kubec. Ten jižní Čechy zná
dobře. Natáčel tu třeba seriál Chlapci
a chlapi. Letošní sezóna na otáči−
vém hledišti v Českém Krumlově,
které Jihočeské divadlo spravuje,
byla velmi úspěšná. Navštívilo jej na
55 tisíc diváků a za vstupenky utratili
29 milionů korun. V dalších letech
se bude rozhodovat o budoucnosti
točny. Jak to ale vypadá, vše bude
mít dobrý konec. Už nyní se pracuje
na nové podobě točny. A pro příští
sezónu chystají herci i dramaturgové
další náplň programu.
(pru)

že není v jeho zájmu jakákoli změna
v současné době platném služebním
zákoně pro příslušníky bezpečnost−
ních sborů.
„Věřím, že horší období pro hasi−
če a policisty je již za námi,“ ujistil
příslušníky předseda Senátu Milan
Štěch s tím, že bezpečnostní sbory
mají podporu současné vlády.
O úrovni spolupráce hasičů a po−
licistů v regionu promluvil starosta
města Jindřichův Hadec Stanislav
Mrvka. Dle jeho slov je součinnost
nadstandardní, a to nejen mezi ha−
sičským sborem a policií, ale také se
strážníky městských policií a dobro−
volnými hasiči jednotlivých obcí.
Následně vyjádřil přání o lepší koor−
dinaci správních záležitostí u hasič−
ského sboru i policie pro občany.
Na závěr setkání ministr vnitra
poděkoval hasičům a policistům za
jejich práci a popřál jim, aby se
vždy ze zásahů vraceli ve zdraví
a pořádku.
(pru)
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ZOO Větrovy
u Tábora,
kterou už mnoho měsíců prováze−
jí problémy, se ocitla v insolvenci.
Tu firma podala sama na sebe,
protože nedokáže splácet své dlu−
hy. Pokud zahrada skončí, přijde
Táborsko po třech letech o atrak−
tivní turistický cíl.
ZOO Větrovy se dostala do pla−
tební neschopnosti a Městský
soud v Praze teď čeká na to, kolik
věřitelů se přihlásí. Dluhy jdou do
desítek milionů korun. Problémy
provázejí zahradu, kde jsou lvi,
tygři, medvědi a další zvířata, už
od letošního dubna, kdy se ji ma−
jitel snažil prodat městu nebo kra−
ji. Obě instituce to odmítly.
ZOO měla poškodit i kauza, kdy
policie obvinila z dotačního pod−
vodu a podvodu při stavbě jejího
ředitele a tehdejšího provozovate−
le Libora Hrubého. Ten vinu odmí−
tá. Firmy, které na stavbě a zařizo−
vání pracovaly, mají ale jiný názor.

Kromě toho, že společnost dlu−
ží firmám, které pracovaly na
stavbě, má mít závazky i k za−
městnancům, protože vznikly dlu−
hy na platech, na odvodech za
sociální či zdravotní pojištění
a i dalších institucím. Zoologická,
kde chovají na 82 druhů zvířat,
měla být pýchou jižních Čech
a hlavně Táborska. Nyní je ale
spíš ostudou nevydařeného pro−
jektu. Co bude dál se zvířaty, není
jasné. Některá by si mohly převzít
jiné zahrady, jiná by se pak
mohla prodat do zahraničí. Pro−
vozovatel zahrady Libor Hrubý
s médii nekomunikuje a to ani
s některými zaměstnanci. S býva−
lými už vůbec ne.
„Mám pocit, že pan Hrubý není
slušný člověk a obávám se, že
policie dobře ví, proč ho tehdy za−
čala stíhat. Rozhodně tam nebyly
čisté věci a to, že dluží mnoha
lidem a firmám, o něčem svědčí,“
řekl Rozhledu jeden ze zaměst−
nanců ZOO Větrovy.
Rozhled - Jižní Čechy 10/2014

Nemocniční mateřinka
Českobudějovická nemocnice
a kraj mají konečně svou vlast−
ní mateřskou školku. Ta od říj−
na funguje v Presslově ulici ja−
ko firemní zařízení pro děti za−
městnanců Jihočeského kraj−
ského úřadu a Nemocnice
České Budějovice.
Školka přijímá pro školní
rok 2014/2015 70 dětí. Polo−
vina kapacity je určena dětem za−
městnanců Krajského úřadu Jiho−
českého kraje, další polovina dětem

zaměstnanců nemocnice. „Zatím
jsme měli zhruba 50 nahlášených
dětí, brzo přibudou další, tedy zbytek
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do té kapacity,“ uvedla náměstkyně
hejtmana Ivana Stráská.
Provoz školky zajistí krajský úřad,
budovu poskytla nemocnice. Re−
konstrukce objektu školky přišla na
zhruba 12 milionů korun. Bylo potře−
ba udělat výměnu oken, fasádu, so−
ciální zařízení, vnitřní úpravy, výtah
a zařízení vybavit. Jihočeský kraj dál
pracuje na posílení míst v mateřin−
kách, protože si je vědom toho, že
tento typ zařízení je stěžejní proto,
aby maminky po mateřské mohly
nastoupit do práce a nemusely řešit
starosti s tím, kdo jim děti během
dne pohlídá.
(pru)
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Festival Musica sacra pomáhá odhalovat
společné evropské hudební kořeny
Program
V první polovině listopadu se v rámci nového
festivalu Musica sacra rozezní osm církevních
památek našeho regionu tóny duchovní hudby
od středověku po současnost. Duchovní hudba
znějící v rámci festivalových koncertů i během
doprovodu liturgických obřadů pomůže
odhalit naše společné
hudební vazby se západ−
ní Evropou a pokusí se
přispět k tomu, aby tento
pohraniční region se
svojí pohnutou nedávnou
minulostí opět nalezl
svoji identitu a dospěl
k usmíření všech napá−
chaných křivd. Festival
je součástí širšího mezi−
národního českobavor−
ského projektu Europa−
musicale, realizovaného
mnichovskou
nadací
Europäische Kulturstif−
tung Europamusicale.
Jejím českým partnerem
a zároveň organizátorem
české části festivalu je
Kolegium pro duchovní
hudbu z Klatov, jež má
na tomto poli již bohaté zkušenosti. Evropský
hudební festival Europamusicale „Musica sac−
ra“ (reg. č. projektu 307) může být uskutečněn
díky finanční podpoře v rámci programu přes−
hraniční spolupráce Cíl 3 Česká repulibka −
Svobodný stát Bavorsko 2007−2013.
Volba míst konání festivalu i oslovení účinkující
jsou ztělesněním architektonického i hudebního
bohatství jihozápadních Čech. Organizátoři nevy−
bírali pouze dominantní církevní stavby regionu,
jako jsou kostel v Přešticích, jezuitský kostel
v Klatovech, klášterní kostel v Kladrubech či pl−
zeňská katedrála sv. Bartoloměje, ale zaměřili se
také na malé či pozapomenuté architektonicky
cenné stavby jako kostel v Čečovicích, Mariánské
Týnici či ve Skocích u Žlutic. Rovněž výběrem tě−
les chce festival upozornit na to nejlepší, co tato
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oblast nabízí. Vedle tradiční plzeňské České písně
či domažlického Čerchovanu uslyšíme také
Collegium vocale z Karlových Varů či slibně se
rozvíjející mladé plzeňské uskupení Consortium
musicum nebo komorní soubor Gontrassek pro−
vozující českou hudbu husitské doby. Jako zahra−
ničního hosta festival přiví−
tá Dolnobavorský lékařský
orchestr z Deggendorfu.
Musica sacra láká ná−
vštěvníky turisticky hod−
notných církevních staveb
regionu nejen na skladby
světoznámých skladatelů
jako je Händelův Mesiáš,
Sedm posledních slov na−
šeho Spasitele od Josepha
Haydna či Gloria Antonia
Vivaldiho. Právě pozvání
středověkého
souboru
Gontrassek či Collegia vo−
cale se soudobou českou
hudbou 20. století prozra−
zuje, že Musica sacra usi−
luje uvést také zřídkakdy
provozovaný repertoár sta−
ré i té nejnovější hudby.
Ambice festivalu však sa−
hají až do žhavé současnosti. Z jeho popudu
vznikly nové skladby od plzeňského skladatele
Jiřího Bezděka a bavorského skladatele Holmera
Beckera, jejichž tématem je reflexe pohnuté minu−
losti tohoto pohraničí a současná snaha po usmí−
ření napáchaných křivd. Ne náhodou budou tyto
skladby ve světové premiéře provedeny na
Dušičky ve zdevastovaném kostele ve Skocích,
který v posledních letech znovu vstává z popela.
Festival zve na své koncerty nejen všechny zá−
jemce o duchovní hudbu, ale i ty, jimž nejsou lho−
stejné architektonické památky našeho regionu,
jeho kulturní a hudební tradice a zejména pohnuté
dědictví minulosti. Program všech festivalových
vystoupení naleznete na stránkách festivalu
www.musicasacra−festival.eu/program/
Vít Aschenbrenner

2/11 – BOR
Kostel sv. Mikuláše v Boru, 9.00 h
Consortium musicum Plzeň
Mikuláš František Xaver Wentzely Requiem

2/11 – SKOKY
Kostel Navštívení Panny Marie, 14.00 h
Consortium musicum Plzeň
J. M. Haydn Requiem in c, Holmer Becker: Laß kommen
Trübsal, Angst und Not" (světová premiéra)
Jiří Bezděk Hymnus porozumění (světová premiéra)

3/11 – PŘEŠTICE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, 19.00 h
Collegium vocale Karlovy Vary
Česká duchovní hudba 20. století

7/11 – ČEČOVICE
Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích, 19.00 h
Gontrassek Starý Plzenec
Česká duchovní hudba husitského věku

9/11 – MARIÁNSKÁ TÝNICE
Kostel Zvěstování Panny Marie, 17.00 h
Niederbayerisches Ärzteorchester Deggendorf (D)
J. Haydn Sedm posledních slov Spasitele

11/11 – KLADRUBY
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech, 17.00 h
Dívčí akademický sbor Plzeň & Plzeňský akademický
sbor Plzeň, A. Vivaldi Gloria & duchovní hudba italské−
ho baroka

12/11 – KLATOVY
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv.
Ignáce, 19.30 h, Česká píseň Plzeň
Francouzská duchovní hudba 19. století a její inspirace

14/11 – PLZEŇ
Katedrála sv. Bartoloměje, 19.00 h
Čerchovan Domažlice
G. F. Händel Mesiáš

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Přijměte pozvání do firmy eurotop in ve Kdyni

Každý pátek v říjnu grilování
na přírodním kameni
Plyn, uhlí, dřevo nebo
elektřina?

Majitelé firmy eurotop in ve Kdyni
na Domažlicku Daniel Smolík a Jiří
Janoušek zvou všechny zájemce
o vytápění bytů, rodinných domů,
společenských místností, firemních
objektů pomocí panelů z přírodního
kamene na Dny otevřených dveří.
V měsíci říjnu to bude o to zajímavěj−
ší, že součástí návštěvy je i grilování
na přírodním kameni. Dny otevřených
dveří společně s grilováním budou
v říjnu každý pátek od 8.30 do 12.00
hodin a od 13.00 do 16.00 hodin.
Firma sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici
(u autobusového nádraží).

Proč topení z přírodního
kamene?
Sálavé teplo je využíváno již mnoho
staletí, například u kachlových kamen
a v současnosti prostřednictvím pa−
nelů z přírodního kamene. V laboratoři
pro přenos tepla a techniky životního
prostředí na Fakultě strojírenství
Aristotelovy univerzity v Soluni byla
provedena studie. Jejím cílem bylo
porovnat všechny běžné topné systé−
my na trhu. Zkoumány byly aspekty
energetické úspornosti, spotřeby
energie a tepelné pohody. Studie kon−
statuje, že princip sálavého topení se
jeví jako energeticky nejšetrnější a ve
srovnání s ostatními typy vytápění do−
sahuje nejlepší tepelné hodnoty. Navíc
sálavé teplo je ekologické, zdraví pro−
spěšné a nevyžaduje speciální sta−
vební montáž. Po namontování panelů
lze prakticky ihned vytápět za nízkých
provozních i pořizovacích nákladů.

Za méně peněz více tepla
Firma eurotop in ve Kdyni má už
mnohaleté zkušenosti s výrobou,
montáží a servisem panelů z přírodní−

ho kamene. Jaké výhody přináší tope−
ní z přírodního kamene? Zeptali jsme
se Daniela Smolíka a Jiřího
Janouška.
„Poznatky, které máme od
klientů, potvrzují, že jim na−
še sálavé teplo spoří pení−
ze. Zcela markantní rozdíl
je u těch zákazníků, kteří
vyměnili přímotopy za naše
panely z přírodního kame−
ne. Výměna je velmi jed−
noduchá, místo přímotopů
namontujeme naše panely
a majitel bytu může ihned
topit. Úspora elektrické
energie je kolem 40 %.
V porovnání s ostatními
topnými systémy – plyn,
dřevo, uhlí, topný olej – se
úspora pohybuje mezi 20
až 30 procenty. Například
v Holýšově jsme v celém
bytě měnili přímotopy za
naše panely. Majitelé bytu
byli překvapeni, že i po vy−
pnutí panelu ještě dvě a půl
hodiny topí. Je to díky vy−
nikajícím akumulačních
schopnostem
kamene.
Nespornou výhodou je, že
každý klient může využít
zvýhodněné sazby za spo−
třebu elektrické energie.
Připojí se na 20hodinový
nízký tarif a celá domác−
nost je měřena v této saz−
bě. Klientům poskytneme
veškeré rady, jak získat
tento tarif. Každému zájem−
ci zdarma vypracujeme
předběžný energetický vý−
počet včetně všech pořizo−
vacích nákladů.“

To je dilema všech, kteří se
rozhodují pro vytápění. Když
se podíváme na ceny elektřiny loni a
letos, tak cena za kilowathodinu v ro−

Digitální termostat zdarma
„Každý zákazník, který si u nás objed−
ná topení z přírodního kamene, dosta−
ne zdarma do každé místnosti, kde
bude panel, digitální termostat. Dále
má klient zdarma montáž topných pa−
nelů a také dopravu. Záruka na naše
topení je 14 let a životnost panelů
z přírodního kamene je mini−
málně 100 let. Všichni zákaz−
níci mají u nás záruční i pozá−
ruční servis,“ sdělují všem
zájemcům o topení Jiří
Janoušek a Daniel Smolík.

Topení z kamene je
zdraví prospěšné
Panely vytápějí místnost na
základě dlouhovlnného tepel−
ného záření jako u kachlo−
vých kamen. Sálavé teplo vás
dokonale prohřeje. Vstupuje
do vašeho těla, proto je tak
ceněno z hlediska zdraví. Má
pozitivní vliv na růst buněk or−
ganizmu a celkovou psychic−
kou pohodu. Lidé staršího
věku si pochvalují, jak jim to−
pení z kamene prohřeje klou−
by. Když se tepelné paprsky
potkají s naším tělem, způso−
bí, že se jeho molekuly zač−
nou pohybovat rychleji. My
tento proces nevidíme, ale
má pro nás mimořádný vý−
znam.
Sálavé teplo je v místnosti
rovnoměrně rozložené, takže
mezi podlahou a stropem je
maximální rozdíl 3 °C. Topení
nevíří prach, protože necir−
kuluje, nepřepaluje vzduch
a udržuje konstantní vlhkost
52 až 58 %. Je vhodné pro
astmatiky, alergiky, novoro−
zence, starší lidí. Díky stejno−
měrnému rozložení tepelného
záření nemají v bytě vlhkost
ani plísně žádnou šanci.
ce 2014 mírně klesla. Od majitelů
kdyňské firmy jsme si nechali udělat
výpočet, kolik ušetříme ve srovnání
s loňským a letošním rokem při vytá−
pění cihlového rodinného domku o vy−
tápěné ploše 100 metrů čtverečných.
Při topení využíváme nízký tarif.
Oproti loňskému roku letos zaplatíme
o 3.500 korun méně. Ve Lhotě u Plzně
už 6 let topí přírodním kamenem man−
želé Topolčanovi.
„První rok jsme si udělali jednoduché
srovnání a došli jsme k závěru, že
oproti minulému ústřednímu topení
nám přírodní kámen šetří 20 % nákla−
dů na topení. Za těch šest let jsme
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měli vždy příjemně vytopeno,“ řekla
nám paní Jiřina Topolčanová.
Téměř zadarmo topí přírodními panely
ti majitelé domů, kteří mají fotovoltai−
ku na střeše.
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Přijďte na grilování
To vám vzkazují majitelé firmy eurotop
in ve Kdyni Daniel Smolík a Jiří
Janoušek. Každému se budou osobně
věnovat a podrobně vás seznámí
s topením z přírodního kamene.
Prohlédnete si i vzorkovou prodejnu,
kde uvidíte nejrůznější zabarvení
a kresby přírodního kamene i tvary
panelů. Ve stejném barevném stylu
můžete mít například kamennou des−
ku na kuchyňskou linku, parapety,
schody i obklady, které vám kdyňská
firma také dodá.
Nezapomeňte, griluje se v říjnu kaž−
dý pátek.
(re)
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Nejznámější český věštec a vizionář Stanislav Brázda tvrdí:

Všechno se na osud nedá svádět
V Indii je běžné, že když nastane co−
koli, řeknou, že to je osud a dál se
problémem nezabývají. Podle mne to
tak úplně není pravda a vše se na
osud nedá svádět. Vše má svoji příči−
nu a důsledek. Jestliže se nám stále
dokola dějí nepříjemné věci, tak mají
nějakou příčinu. Ta základní je v dět−
ství, pokud bychom šli dál do minu−
losti, tak i v rodinném systému.
V něm pro lidstvo budou nebezpečné
infekce a duševní poruchy. existuje
kolektivní vina. Pokud někdo z našich
předků, prapředků něco špatného
provedl a nebyl za to potrestán, pře−
náší se tíže břemene odpovědnosti
na potomky. Trest je vlastně narovná−
ní nerovnováhy za to, kterou člověk
způsobil. Největší způsobená nerov−
nováha je smrtí.
Pro lidstvo budou nebezpečné infekce
a duševní poruchy. Kyvadlo mi ukazu−
je, že 80 % lidí v Česku má bakteriální
infekci chlamydie (na Slovensku 50 %,
v Rakousku 25 % v Německu 25 %,
v USA 30 % lidí). Většina infekcí je od
zvířat a také bakteriální infekce chlamy−
die je od domácích zvířat (i od ptáků).
V televizních zprávách se objevila zprá−
va, že i Ebola byla zjištěna prvně
u opic. Čím dál tím více lidí má horší
schopnost komunikace s lidmi a pro−
blémy ve společenských vztazích.
Podle mé statistiky mělo v 60. letech
problémy s komunikací v průměru

Kontakt:

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

15 % lidí ve vyspělých státech. Dnes
má problémy 40 % populace a za 30
let to může být 70 % populace. Tuto
časovou osu zkracuje rychlý tep doby,

který mnoho lidí přestává zvládat.
Zejména v postkomunistických státech
je to velký problém, který mnoho lidí
řeší tím, že si pořídí psa. Podle mě
v ČR má v průměru nejvíce lidí psa
v porovnání s okolními státy. Díky tomu
je u nás nejvíce bakteriální infekce
chlamydie. Mým snem by bylo zorga−
nizovat jednotný termín na 4měsíční
léčbu celého národa z této infekce byli−
nou – oregánem.
Celý život žijeme v napětí. Ohrožují nás
nemoci, zranění, smrt. Tělo se dokáže
mnoha nástrahám života bránit, dokáže
se samo léčit, ale musí mít k tomu
podmínky. Náš imunitní systém bojuje
neustále s viry, bacily, bakteriemi, pa−
razity atd. Organismus je neustále na−
padán volnými radikály, všemi možný−
mi jedy, které dýcháme, pijeme s vo−
dou, či přijímáme s potravou. Organis−
mus je schopen rozvinout celou řadu
obranných mechanismů proti tomuto
nebezpečí. Nejdokonalejší je antioxi−
dační tělní obranný systém, který se
brání proti vedlejším toxickým produk−
tům kyslíku. Zahrnuje látky jako vitamín

A, E, C, řadu enzymů a bílkovin. Jsou
strategicky umístěny v různých čás−
tech buňky, takže jakmile se vytvoří ra−
dikály, mohou je neutralizovat. Dva
známé zdroje volných radikálů je slu−
neční světlo a tabákový kouř.
Z otázek klientů jsem vypozoroval, že
někteří lidé chtějí být připraveni na
smrt, či se smrti bojí. Je mnoho histo−
rek o znameních smrti. Když umíral
Goethe, prý jeho blízcí slyšeli v domě
hrát hudbu, někdo zpěv. Signálů umí−
rajícím bývá mnoho, např. slyší klepá−
ní, hudbu, vidí světlo, ale jsou známy
i projevy hmotné jako zastavení hodin
v okamžiku smrti, pád obrazu ze zdi.
Jedna moje klientka (asi dvacetiletá
dívka) přišla s problémem, který neu−
měla řešit. Pokaždé když prošla okolo
někoho, kdo měl brzy zemřít, řekla na−
hlas větu: „Chcípni ty svině.“ Přišel
jsem na to, že umírající nebo lidé, kteří

mají brzy zemřít, vysílají zvláštní
vibrace. Právě tyto vibrace v mozku
této dívky byly jakýmsi spouštěcím
mechanizmem k vyřčené větě.
Protože vše šlo mimo vědomí kli−
entky, neuměla to ovládnout. Jsem
přesvědčen, že i nápisy na krabič−
kách cigaret: Kouření zabíjí a ničí zdra−
ví jsou v tomto ohledu nebezpečné.
Dítěti stačí třikrát říci: „Jsi neschopný“
a bude z něj neschopný jedinec.
Připomenu případ, kdy jedna žena
utrhla ze stromu sousedky hrušku,
která přečnívala na její zahradu.
Sousedka ji zahlédla a zakřičela na ni:
„Do roka zemřeš, protože jsi mi ukra−
dla hrušku.“ Ona vystrašená sousedka
za mnou přišla s tím, že už se to blíží
a že snad dostane infarkt. Co má dělat.
Tak jsem jí poradil postupy, jakými se
onoho programu sousedky, že zemře,
zbavit. Tím chci připomenout, že i ta−
kové programování, jako je na krabič−
kách cigaret, je nebezpečné. Podle mé
teorie zemře nebo bude mít podlome−
né zdraví předčasně dvě třetiny nezleti−
lých kuřáků a třetina dospělých ne
z kouření, ale díky onomu nápisu na
krabičce cigaret.
Stanislav Brázda
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.

Napustili nový bazén
Přesto, že zima je na krku, v jihočes−
kém Týně nad Vltavou napouštěli ba−
zén. Tedy jen zkušebně. Radnice totiž
za zhruba 60 milionů korun buduje
nové koupaliště na místě starého, kte−
ré už nevyhovuje. Voda se napustila,
pak zase vypustila, ale jen částečně.
Zbylá voda už tam zůstane do další
sezony.
Do prostoru bazénu už stavebníci
nainstalovali skluzavky, bazén také
kompletně obložili. „V historii tu byl
rybník, poměrně hluboko proto bylo
bahno, a tak se muselo sanovat,“ říká
12
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starosta Milan Šnorek s tím, že dělníci
by stavbu měli dokončit 30. listopadu
letošního roku.
Poprvé se v novém veřejném ven−
kovním bazénu budou moct Vltavo−
týnští vykoupat až v létě 2015. Mnozí
si myslí, že město mělo, když už chtělo
investovat, usilovat o dotaci od EU
a vybudovat kryté koupaliště. Na to by
ale podle vedení města zřejmě teď rad−
nice nedosáhla. Proto chtěla aspoň
napravit stav, který zde byl od povodní
v roce 2002, kdy původní koupaliště
zničila velká voda.
(pru)
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HLEDÁM někoho na vý−
pomoc při opravě domu,
zednických, malířských
pracích a opravě střechy,
tel.: 606916148. RR
40391

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá a
dobře zaplatí staré po−
hlednice− až 10 tis Kč za
chybějící pohlednice obcí
Šumavy (např. Schu−
katschen, Paterlhütte,
Glaserwald, Stadln, atd.),
ale i jiné pohlednice z ce−
lé ČR do roku 1945, uví−
tám větší množství či
sbírky, mohu přijet.
Mobil: 602486490.
KOUPÍM elektrické a me−
chanické plechové vláčky,
Merkur, Igra, HUSCH,
Kraus a jiné i ve špatném
stavu, též vláčky HO, TT, N
a všechno, co se týká že−
leznice. Tel.: 731064361.
PM 140167
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.:603383211,
723622663. PM 140031
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy i
panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 140032

l
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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

l
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Z POZŮSTALOSTI starý
nábytek: Kredenc, skříň,
špajz, stůl, ložnici, truhlu,
voj. kufr, dále hodiny, ob−
razy kafemlýnek, lit. bá−
bovku, kořenky, hrnečky,
porcelán. figurky, vázy,
skleněnou karafu a skle−
ničky aj. věci z domác−
nosti do r. 1940. Tel.:
604343109 Plzeň – měs−
to. PM 140038

l
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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.:
KOUPÍM ocelovou nebo
603872698. PM 140016 PRODÁM mobilní buňku,
plechovou nádrž od 30 do
Slušovickou, rozměry 6m
NÁBYTEK našich babi−
50 M3. Případně pět 10
x 3m x 3m, vnější opláště−
STARÉ vojenské věci
ček vyr. do r. 1955 VÝ−
M3. Manipulaci a dopravu
ní dřevěné palubky a
prodáte nejlépe sběra−
KUP − RENOVACE −
zajistím. Tel.: 603383211.
Ejpovickou 5−6m x 3m x
PM 140050
teli! Koupím bajonet,
PRODEJ (chromovaný,
3m – více kusů, vnější
dýku, kordík, lovecký
dýhovaný, selský), lus−
opláštění – jemně vlnitý
STŘÍBRNÉ a zlaté min−
tesák, šavli, helmu,
try, hodiny, obrazy
hliníkový plech. Vnitřní
ce, šperky s českými
trop. klobouk, unifor−
a různé staré věci na
rozvod elektřiny vč. jističů
granáty, stř. tabatěrka,
mu, maskovací oble−
dekoraci, možnost vy−
a osvětlení. Podlaha, strop
pudřenka, náramek,
čení, opasek, opask.
klizení celé pozůsta−
a stěny zateplené. Dále
příbory i jednotlivé ku−
přezku, pouzdro na pi−
losti. Zn. PŘIJEDU.Tel.:
mobilní kontejnerovou
sy, vojenská vyzname−
stoli, zásobníky a bed−
603512322,pavel.rej−
dvojbuňku, zánovní plast.
nání a odznaky, staré
ny od munice, daleko−
sek@seznam.cz. PM
okna, plast. rolety, stan−
fotoaparáty a hudební
140005
hled, puškohled, vysí−
dardní vybavení včetně kli−
nástroje. Vzduchovku,
lačku + sluchátka, ču−
Rozměr
KOUPÍM vše z pozůsta− matizace.
flobertku, bodáky, te−
toru, ešus, teletinu,
losti – nábytek, lustry, 6,5x2,40x2,80 m, vhodná
sáky, šavli, panenku
odznaky a vyznamená−
lampičky, sklo, porcelán pro kancelář. Buňky jsou v
s porcelánovou hlavič−
ní, nášivky, leteckou
(hrnky s motivem Pro− pěkném stavu. Cena od
kou. Tel.: 603499724.
kuklu, bundu, kombi−
PM 140138
dané nevěsty, dětí, kytič− 25.000,− Kč. Zajištění do−
nézu, vrtuli, palubní
ky), kořenky, sošky ta− pravy na místo určení.
ukazatele a součástky
KOUPÍM staré bakelit. rá−
nečnic, akty, zvířátka, Tel.: 723622663. PM
z letadel, tech. příruč−
dio Talisman, Philips,
svícny, obrazy, kresby, 140022
ky, knihy o vojácích aj.
Telefunken aj. Staré ho−
i samotné rámy, hodiny,
PRODÁM duté cihly –
voj. pozůstatky až do r.
dinky Omega, Heuer,
lampová radia, knihy a
příčkovky
29/14/6
1960. Přijedu, děkuji.
Glasshütte, Prim aj., se
časopisy o automobilis−
1000 Ks – 2,− Kč/ks,
Tel.:604343109. PM
stopkami i bez. Porcelá−
mu, vše skautské a ju−
skleněné průhledné
140037
nové sošky, sklo, lustr +
nácké, pohlednice a sta−
luxfery 30 ks 24x24,
lampičky, obrazy, hračky
KOUPÍM staré obrazy čes− rou
bižuterii.
Tel.:
komínové vložky kula−
plechové a bakelit., náby−
kých i cizích autorů s ná− 603872698. PM 140017
té, šamotové průměr
tek, knihy, housle, trum−
mětem krajina, lovecké
18 cm, dl. 32 cm, tl.
KOUPÍM na dekoraci
petu aj. staré věci do r.
zátiší, portréty, dívčí akty,
stěny 2 cm – 23 ks.
starý: truhlářský ponk,
1960. Sběratel. Tel.:
lodě na moři, vojenské
Heraklit deska dl. 2 m,
604343109 PM 140035
zahradní litinovou pum−
motivy, postavy v krojích
š. 0,5 m, tl. 4 cm – 15
pu, železné zahradní
KOUPÍM nové i použité aj. (i špinavé a poškoz.
ks. Vše nepoužité, no−
sezení, železný − litino−
auto−moto díly: Jawa, ČZ, nebo jen rám). Dále porc.
vé. Tel.: 608235162.
vý plot, branku, zábra−
přívěsný vozík PAV, sajd− a kovové sošky, mince,
PM 140168
dlí, balkon, žulové kory−
káru, BMW aj. Tatra, hračky, knihy, hodinky, vy−
to, kaménku, staré lyže,
PRODÁM kvalitní matraci
Škoda – Spartak, Octa− znamenání, ván. ozdoby,
dřevěný sud, vědro,
8/0x190x20, nová, z no−
via, STW, 1000 MB, 110 pohlednice, betlém aj.
malý žebřiňáček, špajz−
vých technologií− pur. pěn,
R aj. Knihy o motorismu, staré a starožitné věci do
ku a jiné. Zn.:PŘIJEDU,
pův. cena 10 760,−Kč nyní
auto−moto příručky, pro− r. 1970. Děkuji za nabídku
tel.: 603512322. PM
za 3 600 Kč. Zánovní mat−
přijedu.
Tel.:
spekty, plakáty, staré –
140007A
raci – taštičková, 90 x 200
hračky, plechovky od ole− 604343109. PM 140040
x 20, zdravotní za 2 800 ,−
je, reklamní auto−cedule.
KOUPÍM šavli, bajonet,
Kč. Velké slevy, doprava
Dále starou vzduchovku
letecký kordík, lovecký
zdarma. Plzeň, tel.:
zlamovací, vojenskou,
tesák,
mysliveckou
MÁTE doma nábytek a 736 110 160. PM 140181
pouťovou, vzduchovou pi−
brašnu, lesní roh, hous−
nevíte co s ním??? NÁBY−
stoli, flobertku. Děkuji za
PRODÁM novou, krásnou,
le, vojenskou vzdu−
TEK do roku 1980 a byto−
nabídku − přijedu Tel.:
pohodlnou
pohovku,
chovku, celtu, medaile,
vé
doplňky
(lustry,
lampy,
604343109 PM 140036
snadno rozložitelnou, dél−
vyznamenání (vzorný
křesla apod.) zdarma od−
ka 2 m. Snadné vstávání,
voják, za obranu vlasti,
KOUPÍM staré, již nepo−
vezu, vykoupím, zpro−
ideální pro starší lidi.
vojenské učiliště, za
třebné housle s pouzdrem
středkuji prodej – za od−
Potah jemných odstínů
budování vlasti apod.
i bez pouzdra, dále violu,
voz. T.: 608887371 /
hnědé s květy. Pův. cena
až do r. 1989), kovový
violoncello, trumpetu, les−
E.:info:
nabytek1980
18 700,− Kč, sleva na 8
ní roh, tubu, voj. polnici, model děla, tanku, au−
@seznam.cz. Stačí na−
000,− Kč. Doprava zdar−
tomobilu, parní stroj
klarinet aj. staré nástroje.
psat SMS nebo prozvonit.
ma.
Plzeň,
tel.:
apod. Tel.: 603872698.
Sběratel – přijedu. Tel.:
Odpovím. RR 40248
736110160. PM 140182
PM 140015
604343109. PM 140039
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PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 300
x120x15 cm a 300 x 120 x
20 cm, Plzeň, vhodné
použití pro zemědělce.
Možnost naložení a zajiš−
tění
dopravy.
Tel.:
603383211. PM 140047

PRODÁM rodinný domek
v Kyšicích u Plzně (10
km), cena 2 500 000 Kč.
Tel.: 608777556
PRODÁME rodinný domek
se stodolou v obci Újezd u
Svatého Kříže, okr. Roky−
cany. Tel.: 605127817 po
17. hod. PM 140166
PRODÁM bývalou ze−
mědělskou usedlost 7 km
od Klatov s krásným vý−
hledem na panorama
Šuma vy, bez přímých
sousedů, s dobrým pří−
stupem. 5+1. Rozloha
3.500 m2 parcela – dvůr,
zahrada, 2x studna,
380/220V. Vhodné k byd−
lení, podnikáni i k rekre−
aci. Cena 1 mil. 395 tis.
Kč. Tel.: 602614480.
RR 40737
PRODÁM nebo dlouhodo−
bě pronajmu větší RD 2
km od Konst. Lázní, vhod−
ný i ke komerčnímu využi−
tí, velká stodola, kotelna,
zahrada, projekt na rekon−
strukci
hotov.
Tel.:
777110010

PRONAJMEME komplet−
ně zařízený výrobní ob−
jekt v Klatovech včetně
know−how. Jedná se o
kovovýrobu s přesným
obráběním na NC a kla−
sických obráběcích stro−
jích. Celková plocha ob−
jektu je cca 1.000 m2 s
možností pozdějšího od−
kupu. Tel: 376315751,
603298166. RR 40832
13
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PRONAJMU 3+KK, I.pat−
ro v rezidenčním domě
v centru Klatov (klidová
zóna), zánovní, mezone−
tový, Wi−fi a parkování
zdarma, za 7.500Kč/měs.
+ energie. Garance je
18.000
Kč.
Tel.:
602614480. RR 40738

l
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KOUPÍM staré traktory
do r. v.1955 českých
i cizích značek − L&K,
Svoboda, Wikov, Škoda,
Zetor, Porsche, Ford−
son, John Deere,
Lanz−Buldog, Deutz,
Hanomag, Fend, Far−
mall, Ferguson. Nabíd−
něte. Tel.: 608941498.
RR 40110

KOUPÍM traktor Zetor nižší
KOUPÍM rám na motocykl i vyšší řadu, popř. Zetor
ČZ od roku výroby 1935 Krystal, s předním náho−
až 1953 nebo i torzo to− nem i bez. Nabídněte. Tel.:
hoto motocyklu. Pište na: 723622663, 603383211.
Andrea.Hejpetrova@se− PM 140025
znam.cz. PM 140178
PRODÁM Avii − odtahový
speciál. Cena 15 000 Kč.
Tel.: 723622663
PM
140029

KOUPÍM Jawa 350
typ 633−634 a 638−640 i
poškozené,
tel.:
722 327 290. RR 40161

PRODÁM motorovou sed−
mimetrovou loď s malou
PRODÁM díly na Avii 31
kajutou, německé výroby
r. v. 1992, motor, dveře,
se Z nohou a se zabudo−
kardany, pětistupňovou
vaným, nefunkčním osmi−
převodovkou, pěkné pneu
válcovým karburátorovým
včetně disků, světla atd.
motorem GMC, včetně
Tel.: 603383211. PM
dvounápravového brzdě−
140024
ného přívěsu. Plzeňský
kraj. Cena k jednání 120
KOUPÍM skútr ČZ zvaný
„prase“ z 60. let. Tel.:
000 Kč. Tel.: 723622663
722327290. RR 40162
PM 140028

l
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JAWA, ČZ a jiné. Kou−
pím staré motocykly
všech značek a v jakém−
koliv stavu i jednotlivé
díly. Platím ihned v ho−
tovosti. Tel.:607946866.
RR 40514

FOFR PŮJČKA. Potře−
bujete peníze? Nebank.
soukromé zdroje. Ne−
provolávejte kredit. Na−
pište SMS ve tvaru: Vaše
jméno, příjmení, rodné
číslo, telefonní číslo, pří−
jem, Vaše splátky, poža−
dovanou částku půjčky,
město. Tel.: 728657931.
KŘI PM 140135
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

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

Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň
tel.:

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

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

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 24. října 2014
14

Mgr. Miloslav Fait − tel.: 377 221 996
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KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpo−
věď na otázky, pomoc v
milostných a mezilidských
vztazích, ve finančních a
zdravotních problémech.
Osobně nebo písemně.
Volejte, pište na tel.
775901978. PM 140106
EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a
zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž oce−
lových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup želez−
ného
šrotu.
Tel.:
723622663. PM 140030

NETTER Herr aus Bayern,
66 J., 182cm, 80kg. Wiz−
wer, lebe allein in mei−
nem Haus und Anwese.
Ich suche eine liebevolle
Frau aus CZ. Sie soll ehr−
lich und treu sein, die mit
mir durch dick und dünn
geht. Sie kann auch vom
Lande sein. Ich bin gerne
in der Natur. Bitte nur

l
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ehrliche und ernstgeme−
inte Zuschriften! Sie soll
etwas Deutsch sprechen!
Ich freue mich auf Ant−
wort – vielleicht mit Foto!
Martin Schiessl, Losau 9,
92533 Wernberg/Köplitz,
Bayern, Tel.: 09604/
2126. RR 40807
ŠTĚSTÍ s Bavorákem –
tel. 721511267.
MILOVAT,
ZNAMENÁ
ŽÍT… Pro společnou ces−
tu životem, hledám oby−
čejnou, upřímnou, poho−
dovou ženu, s vyřešenou
minulostí, pro kterou je
rodina na prvním místě a
má zájem o trvalý a lás−
kyplný vážný vztah. Já,
35 let, pracující, nekuřák,
abstinent. PS: Děti ne−
jsou překážkou. Tel.:
773569375. PM 140172
43/175 hledá sympatic−
kou ženu, štíhlé postavy,
nekuřačku k vážnému
seznámení.
Tel.:
728847769. PM 140175
ROBERT 36let/ 179 cm/
80 kg/ 21/5 cm, hnědé
vlasy – krátký sestřih, bý−
valý pornoherec, hledá ro−
štěnku či pár do svého pe−
líšku. Telefon.: 778504204
(nejlépe SMS, ozvu se Vám
zpět). PM 140136

VŠ – 29/168 štíhlá blon−
dýna by ráda poznala
muže přiměřeného věku,
čestného a charakterní−
ho, k vážnému seznáme−
ní. Zn.: Pro život. RR
40774

PRODÁM: 1) králíky no−
vozélandské bílé − jateční
nebo zapuštěné samice
(od 200 Kč/kus) a králí−
čata k dochovu (od 50
Kč/ks); 2) ovoce − jablka,
hrušky (10 Kč/kg) −
Raška, Chanovice − tel.
376514493
nebo
728919839. RR 40819

Další
číslo
Jihočeského
rozhledu
vyjde
3. 11. 2014

Váš obchodní poradce: MILOSLAV

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