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Volby

Kontrolou radioaktivity okolí pokra−
čovalo cvičení Temelína. Vzorky vo−
dy, půdy, rostlin a vzduchu zkušebně
odebírala speciální mobilní monito−
rovací skupina Jaderné elektrárny
Temelín. Z plánované trasy pro odběr
vzorků se do Laboratoře radiační
kontroly v Českých Budějovicích vrá−

tila krátce během pár hodin.
Vyhodnocením vzorků a předáním
výsledků Státnímu úřadu pro jader−
nou bezpečnost bylo ukončeno
dvoudenní cvičení.

Dvoučlenná posádka ve speciálně
vybaveném vozidle čtyři hodiny jez−
dila po okolí elektrárny. V obcích
Temelín, Sedlec a Bílá Hůrka radiační
pracovník odebíral vzorky půdy, rost−
lin, vody a vzduchu. V plastových
nádobách je převážel k podrobnému
rozboru do Laboratoře radiační kon−
troly v Českých Budějovicích. Vše
vypadalo jako při ostrém zásahu.
Jedinou odlišností byl oděv. Aby ne−
došlo k panice mezi obyvateli, tak
ochranný oblek včetně respirátoru
zůstal ve vozidle. Po cestě specia−

listé vyzvedávali i termoluminis −
cenční dozimetry. 

„Z hlediska radiační kontroly má−
me v okolí stanoveno sedmnáct mo−
nitorovacích tras. Na každé se na−
chází šest až deset dozimetrů.
Konkrétní trasa kontroly je volena
s ohledem na počasí, především

směr větru. Vedle
toho posádka za−
stavuje i u stani−
ček radiační kon−
troly,“ vysvětluje
Marek Kurfiřt, ve−
doucí sku piny ra−
diační kontroly
okolí Temelína. 

Osm kontrol−
ních staniček je
rozmístěno v Zó ně
havarijního plá −
nování. Jsou vy−
baveny zařízením,

které měří intenzitu radiace. Získaná
data jsou on−line přenášena do labo−
ratoře v Českých Budějo vicích, ha−
varijního štábu v elektrárně Temelín
a nepřetržitý přístup k nim má i Státní
úřad pro jadernou bezpečnost.

Letos čekají na Temelín ještě dvě
cvičení. Na září příštího roku je pláno−
váno velké cvičení Zóna 2015, které
prověří vzájemnou souhru složek
Integrovaného záchranného sys tému
Jihočeského kraje, SÚJB a ČEZ.

Jaderná elektrárna Temelín vyro−
bila první elektřinu v prosinci 2000.
V současnosti je největším zdrojem
výroby elektřiny v České republice.
Svojí bezpečnou a bezemisní 
produkcí kryje pětinu české spo −
třeby. (pru)

Kontrolovali
radioaktivitu
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Herečka Jihočeského divadla,
známá i z některých seriálů, matka
herce Vinohradského divadla Da −
niela Bambase – Daniela Bamba −
sová 11. listopadu oslaví své vý−
znamné životní jubileum. Velké
oslavy nechystá, ale jak se zdá,
s pár přáteli se potká ráda.

„Oslavy nechystám nijak mons −
 trózní, ale je jasné, že těch šest de−
sítek musím nějak aspoň maličko
zapít,“ říká charismatická herečka,
která občas hostuje i v pražských
divadlech. 

Divadlo miluje, přestože měla
řadu nabídek odejít z jihu Čech, zů−
stala věrná Jihočeskému divadlu.
V létě navíc hraje i na otáčivém
hledišti v Českém Krumlově.

Získala několik celostátních
i krajských divadelních cen. Z tele−
vizních inscenací a seriálů se obje−
vila v Bakalářích, dále v kouscích
jako Četnické humoresky, Nikdo
není dokonalý, Velmi křehké vzta−
hy. Film: Koncer t na konci léta,

Kočka, Žaby a jiné ryby, Pekný Zoli.
Daniela Bambasová spolupracuje
pravidelně s rozhlasem a občas se
věnuje dabingu. 

Sama o sobě prohlašuje, že je
bojovnice. Loajální, ale jak říká, ne−

nadává v šatně a pak na zkoušce
není potichu. Když se jí něco nelíbí,
řekne svůj názor.

„Nikdy jsem se od nikoho nene−
chala ponižovat. Nevadí mi, pokud
se režisér rozčílí nebo řekne v zá−
palu věci něco nepatřičného. Ale
v momentě, kdy cítím, že „machru−
je“ a snaží se mě zdeptat, tak se
bráním. Jsem partner, ne materiál!
Chytrý a dobrý režisér herce ne−
deptá, aby je nezablokoval. To pře−
ce ublíží i jeho práci. Jednou se mi
dokonce stalo, že jsem odešla z je−
viště na generálce,“ vzpomíná he−
rečka, která má za sebou kus he−
reckého života.

Jediné, co si přeje, je zdraví,
štěstí na hezké role a fajn lidi, a aby
její syn Daniel, s nímž si zahrála
přímo matku a syna v seriálu Velmi
křehké vztahy, byl úspěšný a šťast−
ný, což se zatím daří…

Ze srdce tak Daniele Bamba sové
za celou redakci přejeme do dalších
let VŠECHNO NEJLEPŠÍ! (pru)

Daniela Bambasová − slaví

Helene Fischer je v současné době
největší hvězdou německé, ale záro−
veň i rakouské pop music. Dříve 
začínala v kulturních domech, na
městských oslavách, pak přišly na
řadu haly a nyní jí už nestačí ani sta−
diony. V rámci svého letošního tour
Farbenspiel 2014 se na ni
do vídeňské Stadthalle při−
šlo podívat neuvěřitelných
10 tisíc lidí. Mladá, teprve
třicetiletá hvězda, která boří
nově hitparády s hitem
Atemlos durch die Nacht
/Bez dechu celou noc/, by
se možná ještě letos měla
objevit i v Česku, lépe řeče−
no v jižních Čechách. Podle
některých informací by
moh la být hostem jedné
české, hudební televize.

„Nevylučujeme to, spo−
lupráci domlouváme a měla by zde
i něco natočit. Helene Fischer je ale
velmi zaneprázdněná a najít čas pro
setkání a případně pracovní záleži−
tosti zde není jednoduché,“ řekl
Rozhledu dobře informovaný zdroj
televize, která sídlí na jihu Čech.

Pokud se toto povede, budou mít
diváci, kteří sledují kanál napříč re−
publikou jedinečnou šanci spatřit
opravdovou hvězdu.

Skvělí tanečníci, skvělá choreo−
grafie, chytlavé písně, hit za hitem.
Mladá zpěvačka, která žije s populár−
ním mladým německým moderáto−
rem Florianem Silbereisenem, jenž
uvádí obrovské televizní hudebně 
zábavné show, je prostě hvězda. Ve

skutečnosti je velmi skromná, přá−
telská. Sama si splnila svůj sen, zpí−
vat a dávat radost.

I když „Němka“, rodačkou však
není. Narodila se jako druhé dítě ně−
meckým manželům Marii a Petrovi
Fischerovým v ruském městě Kras −
nojarsk. V roce 1988 se přestěhova−
la se svými rodiči do Wöllsteinu ve
spolkové zemi Porýní−Falc. Po ukon−
čení reálky absolvovala tříletou 

nástavbu na hudební škole ve Frank −
furtu nad Mohanem, kterou úspěšně
zakončila jako hudební herečka.
Během studií zaslala maminka
Heleny bez jejího vědomí jedno její
demo CD manažerovi Uwemu
Kanthakovi, který se spojil s uznáva−

ným producentem Jeanem
Frank furterem a díky němu pak
získala Helene smlouvu u vy−
davatelské firmy.

Od roku 2006 se pravidelně
prosazuje v německých šlágro−
vých a popových hitparádách
a pořadech. Na svém kontě má
od té doby již pět studiových
alb a výběr hitů. 

Helene Fischer prodala už
miliony svých alb. V současné
době se věnuje pouze tour
a vystoupení v televizi. Svým
přístupem, hlasem, šarmem si

získala i českého Karla Gotta, který
se s ní několikrát setkal, a to přede−
vším, když nazpívala pro novou 3D
verzi seriálu Včelka Mája (Biene
Maja) ústřední melodii.

Karel Gott svou německou kole−
gyni označil za opravdový objev de−
setiletí. „Věřím, že i čeští diváci brzo
tuto krásnou a talentovanou zpěvač−
ku poznají, objeví a oblíbí si ji,“ ne−
chal se slyšet Slavík. (pru)

Největší hvězda německé popmusic 

Další sjezdovky ne?
Pokud bude pokračovat trend tep−
lých zim, investoři přehodnotí plá−
ny na výstavbu nových zimních
areálů se sjezdovkami. Například
Prachatice se pomalu loučí s vizí
areálu pro sjezdové lyžování na
nedalekém kopci Libín. Na sjez−
dovky, které už fungují na Libín −
ském Sedle, muselo připlatit měs−
to. Jejich další rozvoj se zvažuje
i v dalších částech kraje. 

Méně stavebních
povolení

Úřady na jihu Čech za prvních šest
měsíců roku vydaly 3047 sta −
vebních povolení, což je o téměř
12 procent méně než v loňském
prvním pololetí. Mezi 14 regiony si
Jihočeský kraj drží v počtu vyda−
ných povolení čtvr tou pozici za
Středočeským, Jihomo rav ským
a Moravskoslezským krajem. Na
České Budějovice připadá 761 vy−
daných stavebních povolení, tedy
čtvrtina ze sedmi okresů kraje. 

Kontrola drog
Ochranka Jaderné elektrárny Te −
melín rozšířila kontroly na návyko−
vé látky. Novinka se týká jak za−
městnanců, tak i návštěvníků, kte−
rých jsou ročně desítky tisíc. Pů −
vodně prováděla ostraha atomové
elektrárny jen zkoušky na alkohol.
Před časem se zaměřila také na
drogy. Při testech používá stejné
metody jako policie. V Temelíně je
nulová tolerance na alkohol a jiné
návykové látky. 

Očkování proti
chřipce

Podzim je příhodný pro očkování
proti chřipce. Vakcína podle léka−
řů začíná chránit před onemocně−
ním zhruba za čtrnáct dní a tato
ochrana trvá od šesti do 12 měsí−
ců. Vakcína má jen velmi vzácně
vedlejší účinky, a je tedy vhodná
také jako prevence pro ekonomic−
ky činné lidi, pro které může být
nemoc problémem v zaměstnání.
Očkova cích látek je na jihu Čech
k  dispozici dostatek. Zájemci se
mohou objednávat v  očkovacích
centrech v  Písku nebo třeba
Českých Budějovicích.
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� Kde je ta hranice, pane Hladí −
ku, mezi cenou a kvalitou?

Rozhodně se o ní nedozvíte,
když si budete vybírat plastové ok−
no na internetu. Doporučuji ná−
vštěvu našich vzorkových prode−
jen. Jsme největším prodejcem
oken Slovaktual v jižních Če chách.
Investice do výměny oken není
malá a každý si od ní slibuje, že
ušetří za vytápění. Výměna oken
není na sezónu. S  plastovým 
oknem je to jako s autem. Je dobré
se poradit, zeptat se těch, co je již
mají a nebát se říci si firmě o refe−
rence. Udělat si alespoň základní
přehled o tom, kde a z  čeho se 
okna vyrábějí. 
� Proč by měl navštívit právě au−
torizovaného prodejce společ−
nosti Slovaktual?

Například už jen proto, že
Slovaktual  patří několik let k  nej−
větším výrobcům oken a dveří ve
střední Evropě. Je součástí nadná−
rodního švýcarského holdingu
AFG. Více než dvacetiletá tradice
největšího výrobce plastových
oken na Slovensku je garancí toho,
že si zvolí okno špičkové kvality za
přijatelnou cenu. V  naší vzorkové
prodejně může každý posoudit,
kde jsou pro něho  právě ty hranice
mezi cenou a kvalitou.
� Podle jakých kritérií si máme
okno vybírat?

Počet komor je slabou zárukou
deklarovaných parametrů okna
a ztrácí svoje opodstatnění. V sou−
časnosti je prvořadým kritériem
urču jícím kvalitu okna jeho stavební
hloubka a součinitel přechodu tepla
celého okna Uw. Například naše 
okna Pasiv – HL mají stavební
hloubku 85 mm a jejich konstrukce
umožňuje zasklení až do hloubky
61 mm. Je použita  revoluční tech−
nologie vlepování izolačních skel do
profilu. V okně Pasiv – HL je stan−
dardně vlepované trojsklo.
� 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 výsled−
kem je, že nám křídlo nesedá
a sklo se od profilu při větších roz−
měrech neuvolní. Díky vlepované−
mu  sklu se zvyšuje i bezpečnost
proti vloupání.

� A co když sklo praskne. Není
důvod k panice?

Servisní technik vymění sklo pří−
mo u zákazníka bez porušení okna
za 20 minut. Společnost Slov −
aktual se technologií vlepovaných
skel zabývá 6 let a za tu dobu
ji vyřešila do těch nejmenších de−
tailů. V  současnosti představují
okna s  vlepovanými skly až 70
procent z celkové výroby  společ−
nosti  Slovaktual.
� Předpokládám, že se klienti ta−
ké zajímají o materiály, z kterých
se okna vyrábějí?

Profily pro společnost Slov −
aktual vyvíjí a vyrábí německá fir−
ma Aluplast a kromě jiného také
vychází z  klimatických podmínek
našeho státu.  
� Poradil byste nám tedy s výbě−
rem oken – na co dbát, čemu se
vyhnout? 

Okna by měla být vyvíjena spe−
ciálně pro středoevropské klima−
tické podmínky. Testy a měření na
naše okna probíhaly v Německu
a Rakousku. Tři těsnění v profilu by
měl být standard, který řeší kom−
for tně zvukovou izolaci a chrání
kování před vlhkem. Dále chrání
před jednoduchým posunutím 
kování planžetou. Okna se dvěma

těsněními toto nedokáží elimino−
vat. Navíc jsou kvůli odvodu vody
vždy provrtána ven a těmito otvory
do prostoru mezi křídlem a rámem
proniká v  zimě chladný vzduch.
Zjistilo se také, že těsnění v  těch−
to technologicky zastaralejších 
oknech nedoléhají. Stačí sledovat
záclony, jak se pohybují. Zjistěte si
výrobce oken. V dnešní době je na
obzoru pád mnoha firem vyrábě −
jících plastová okna. Díky tomu se
snaží nalákat na různé akce a do−
plňky zdarma nebo prodloužené
záruky zákazníky a tím se nadále
udržet na trhu.  

Spousta zákazníků zaujme po −
vědomost značky a zajímavá ce−
na, ale za nízkou cenou se vět −
šinou skrývá nejjednoduší a nej −
lev něj ší profil z portfolia výrobce.
Spousta zákazníků si to neuvědo−
muje a pak je tato zkušenost  draze
zaplacená. 
� Asi není příliš rozumné při vý−
měně oken tedy šetřit za každou
cenu.

Měli bychom si uvědomit, že se
jedná o dlouhodobou investici, kte−
rou chceme snížit výdaje za ener−
gie, a podle toho také postupovat.
Například dnes montujeme okna
Pasiv – HL do bytových domů, kde

plánují jejich zateplení. Tím se vy−
tvoří celek, který přinese majitelům
bytů nemalé úspory.
� Je asi lépe jednou slyšet než
hodiny trávit u internetu a hledat
nejvhodnější nabídku.

V naší vzorkové prodejně klient
uvidí na vlastní oči veškeré systé−
my oken, které mu také předvede−
me a vysvětlíme jejich funkci.
Dozví se, že výměnu oken děláme
na klíč od vyměření až po konečný
úklid. Dále si může vybrat žaluzie,
parapety a další doplňky. Kromě
oken nabízíme vchodové dveře
a garážová vrata. 

Přesvědčte se, že i vy si můžete
dovolit okna s  těmi nejlepšími 
tepelně izolačními vlastnostmi na
trhu, navíc s  puncem švýcarské
úrovně a výrobní preciznosti. Právě
taková jsou plastová a hliníková
okna a dveře od největšího vý −
robce oken a dveří v Česku a na
Slovensku, Společnosti Slovaktual
s.r.o., patřícího do švýcarské ok−
nařské skupiny AFG – Arbonia
Forster Holding.
�� Tradice, zkušenost a nejmo −
dernější technologie zařazují
společnost Slovaktual na přední
místo mezi výrobce oken a dveří
v Evropě.

Majitel autorizovaných prodejen Slovaktual v Písku, Táboře 
a Českých Budějovicích Radek Hladík říká:

Neposuzujte plastové okno podle ceny, ale podle kvality



4 Rozhled - Jižní Čechy 11/2014Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

� Jak se vám natáčely Babovřesky
se Zdeňkem Troškou?

„Zdeněk Troška je výjimečný člo−
věk. Vážím si jeho srdečné povahy
a vzdělanosti a setkání s ním je pro
mě vždycky velká radost. Jezdí
k nám do plzeňského divadla Pluto
už řadu let a samozřejmě jsem si
přála s ním spolupracovat,“ říká ba−
bovřeská sestra Glórie – tedy hereč−
ka Pavla Bečková. Natáčení Babo −
vřesek pro ni byla první větší zkuše−
nost před kamerou. Zdeněk Troška
během natáčení jen potvrdil, že umí
svou pohodu a úsměv přenést i na
plac a milou atmosféru natáčení do−
plňuje i tým lidí, který je kolem něj.  
�� Když se točil první díl, počítala
jste s tím, že vznikne druhý a třetí,
a že vaše role zůstane?

Vzhledem k tomu, že v prvním díle
nebyla moje role jeptišky Glorie až tak
důležitá, tak jsem s jejím pokračová−
ním v příběhu moc nepočítala. Samo −
zřejmě jsem si to ale moc přála a dou−
fala v to. Když jsem se pak dozvěděla,
že bude jeptiška součástí i druhého
a třetího dílu, měla jsem velkou ra−
dost. Stejně tak mě potěšil vývoj celé
postavy, hrát zamilovanou jeptišku
a ještě v komedii je krásná výzva.
�� Byly nějaké humorné scény,
chvíle?

Už během natáčení prvního dílu
mě bavily naše úžasné „babči“, kte−
ré můj kostým jeptišky často lákal ke
zpovědi. Takže jsem si vyslechla
spoustu hříchů z jejich mládí. V tuto
chvíli ale budu Glorie a zachovám
zpovědní tajemství (smích). Legrace
byla i při samotném vzniku scén.
Zdeněk dává hercům hodně prostoru
pro jejich nápady a tou svobodnou
a odvázanou atmosférou vznikala
spousta dalších vtipů.
�� Něco napínavého zažila jste při
natáčení?

Tak napínavé pro mě bylo už to,
jestli mi ve 4:50 h zazvoní budík
(smích). A pak byla napínavá každá
chvíle, kdy se čekalo na slunce v gu−
movkách a zimní bundě. Hlavně
při natáčení druhého dílu nám poča−
sí moc nepřálo, ohrožovaly nás i po−
vodně. Ale i s tímto problémem si
Zdeněk Troška a štáb hravě poradili.
Tak třeba poklidné odpoledne při 
kávě v prosluněné farní zahradě se
proměnilo na poklidné odpoledne
při sázení muškátů do truhlíků 

uvnitř fary. Oknem se vyrobilo slun−
ce a bylo léto.
�� Jak se vám spolupracovalo 
s kolegy?

Protože Zdeněk Troška obsadil do
Babovřesek velkou část herců plzeň−
ského divadla Pluto, byla pro mě prá−
ce s nimi velmi známá, skoro až ro−
dinná. Na druhou stranu setkání 
s takovými herci, jako je například
Jiří Pecha, Lubomír Kostelka, Jana
Synková, Miriam Kantorková, Jana
Altmanová nebo Veronika Žilková, 

bylo pro mě velkým zážitkem a inspi−
rací. Pozorovat je při práci a slyšet 
jejich rady bylo pro mě velmi cenné.
��Co vy a jižní Čechy?

Jižní Čechy jsou jedním slovem
kouzelné. Vždycky, když se dotočilo,
vydala jsem se sama, nebo s kolegy
na nejrůznější místa v okolí. Nád −
hera. Ať už to byl zámek Kratochvíle,
Hluboká, Holašovice, nebo když
jsme se šli koupat všichni jen tak
k rybníku, kde mimochodem sku −
tečně řvou žáby. Jen ty báby jsem
tam řvát nikde neslyšela, potkávala
jsem jen samé příjemné lidi. Do −
konce hned po natáčení jsem vy −
táhla kolo a muže a jeli jsme vychut−
návat rovný terén jižních Čech, kde
jsme strávili skvělý týden.
��Poznávají vás lidé, ovlivnila vás
nějak role?

Možná po uvedení třetího dílu do
kin mě budou lidé poznávat na ulici.
Teď mě ale spíš poznávají po hlase,
zatím jsem totiž v sobě nějak nenašla
odvahu nosit ten kostým  jeptišky – 
á la netopýr – do společnosti (smích).
�� Považujete roli v Babovřeskách
za zásadní?

Pokud myslíte pro mě, jako pro
herečku, tak určitě ano. Po zkuše−
nosti před kamerou si totiž mnohem
víc uvědomuju rozdíly projevu, které
si herec může dovolit na jevišti a kte−
ré právě před kamerou. Jestli myslíte
roli jeptišky Glorie v příběhu Babo −
vřesek, tak rozhodně alespoň pro
postavu faráře Petra ano.
��Co jiného vás čeká, a kde jinde
vás můžou diváci vidět mimo
Babovřesky?

Čeká mě hlavně zima, s ní doufám
i sníh a Alpy na snowboardu, což
zbožňuju. Jinak na jevišti jsem hlavně
už ve zmíněném šantánovém a kaba−
retním divadle Pluto v Plzni a dále
v pražském divadle Gong. (Kek)

Sestra Glórie umí držet zpovědní tajemství
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Upozorňuje, že za chrápáním
se často skrývá syndrom spán−
kové apnoe neboli dechové
spánkové nedostatečnosti. V dů −
sledku nedostatku spánku je pa−

cient často unavený, má
bolesti hlavy, vysoký krev−
ní tlak. Vystavuje se tak 
riziku mozkové mrtvice,
infarktu nebo mikrospán−
ku za volantem. 

Ve studii jsou ještě vol−
ná místa a zájemci o tuto
léčbu se do ní mohou při−
hlásit. Léčba je bezplatná.
Aby byla účinná, musí pa−
cienti splňovat určité podmínky.
„Jsou to zejména stupeň závaž−
nosti poruchy a index tělesné
hmotnosti (BMI). Zájemce tedy
pozveme nejdříve na vyšetření,
abychom zjistili, zda se pro léč−
bu implantátem hodí,“ vysvětluje
dr. Pavelec.  

Unikátní zákrok spočívá
v tom, že lékař zavede asi čtyři
centimetry dlouhou pružnou ty−
činku ze spe ciálního materiálu
do jazyka. Během několika týd−
nů se implantát částečně vstře−
bá a změní svůj tvar. Díky tomu
roztáhne jazyk dopředu a v dů−
sledku tohoto tahu se uvolní 
dýchací cesty. Výkon se prová−
dí v místní nebo celkové ane−

stezii. Za hodinu po výkonu mů−
že jít pacient domů. Výhodou
zákroku je to, že je vždy možný
návrat k nějaké standardní me−
todě léčby.

Voperování implantá−
tů se provádí na klinice
LENTE, která má poboč−
ky v Plzni a Praze. Jako
výzkumné centrum spán−
kové léčby disponuje
spán kovou laboratoří.
Před zařazením do studie
tedy podstoupí pacient
vyšetření ve spánkové la−
boratoři, kde se po celou

noc zaznamenává přítomnost
a závažnost přestávek v dýchání
ve spánku (spánková apnoe),
mozková elektrická aktivita
(EEG), pohyby očí, aktivita svalů
na obličeji a další parametry. Po
vyhodnocení výsledků se roz−
hodne, zda je pro pacienta léč−
ba implantátem vhodná.   

MUDr. Pavelec doplnil, že na
jeho pracovišti dokážou jako je−
diní v ČR zjistit přesně ta místa,
kde dochází ve spánku ke ko−
lapsu dýchacích cest.  Při medi−
kamentózním navození deseti−
minutového spánku přesně 
lo ka lizují pomocí videofibrosko−
pu  (DISE−Drug Induced Sleep
Endoscopy) místo, kde chrápá−

ní či apnoe vzniká, a určí charak−
ter obstrukce. „Jen tak lze vybrat
tu nejsprávnější chirurgickou
metodu, která se hodí právě na
konkrétní příčinu chrá pání nebo
apnoe,“ dodal dr. Pavelec. 

Ředitelka studie pro Evropu
a USA Katleen Mar shall z ně−
mecko− americké společnosti
MAXIS, která za výzkumný pro−

jekt v této fázi zodpovídá, připo−
mněla, že MUDr. Pa velce si spo−
lečnost vybrala po pečlivém uvá −
žení s ohledem na jeho dosa−
vadní léčbu spánkové apnoe.
„Díky jeho výborným výsledkům
v léčbě této choroby je zde velká
naděje pro pacienty trpícími 
syndromem spánkové apnoe,“
uvedla.   

Chrápání zamezí jazykový implantát
Unikátní léčbu chrápání a spán kové nedosta−
tečnosti (apnoe) pomocí speciálních jazyko−
vých implantátů mohou podstoupit pacienti,
kteří se zúčastní zbrusu nové česko−americké
studie. Výzkum naváže na předcházející fázi, 
jejíž výsledky ukazují, že tento způsob léčby po−
ruch spán ku je úspěšný. Metoda je nyní více
propracovaná a lékaři už mnohem přesněji vědí,
pro jaký typ poruchy dýchání ve spánku je účin−
nější, vysvětluje specialista ORL MUDr. Václav
Pavelec, Ph.D. S americkými lékaři na řešení
těchto problémů spolupracuje už řadu let. 

MUDr. Václav Pavelec v ordinaci plzeňské kliniky LENTE
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Nikdy by mě nenapadlo, že věta 
„a co děti, mají si kde hrát?“ na−
psaná na plakátě, bude stát půl
milionu, protože byla už kýmsi
dávno použita v nějaké písni. Za
stav, navozující občas dojem, že
se člověk ocitl v blázinci, údajně
může zákon o autorských prá−
vech. Jak se asi například americ−
ká tvorba vypořádává s autory fil−
mů, které jsou předmětem čas −
tých reklam? Naše umělecké vzta−
hy řadu let fungovaly na jiných
principech. Například že herec je
povolání asi jako je lékař nebo uči−
tel a po dovršení počtu let nastu−
povali herci státní důchod jako
každý jiný pracující občan. Z vel−
kého množství vystudovaných
herců jen někteří svým talentem
povýšili hereckou práci na umění.
Herecká práce je přímo podmiňo−
vána veřejným vystupováním, jímž
herec postupně získává popula −
ritu, zatímco například chirurg
transplantace srdcí veřejně nepro−
vádí, a měl by se cítit znevýhod−
něn, stejně jako další vysokoško−
láci, že nemají šanci dosáhnout
plošně výkonem své práce na po−
pularitu a tím na takové příjmy, 
jaké mají dnešní  tzv. celebrity.

Účelnost autorského zákona je
dána faktem, že na poli pomíjivé
slávy je plno starších lidí, které
dnešní umělá hvězdná popularita

míjí, a přestože za své role, herec−
ké a jiné aktivity byli finančně
hodnoceni hned, ani náhodou si
nemohli dovolit extravagance
dnešních hvězd rozhazujících mi−
liony jak staré hadry  vyšlé z mó−
dy. Zákon proto zajišťuje provize
pro herce z každého opakovaného
kusu, kde hráli, a také stálý příjem
hudebníkům a zpěvákům z veřej−
né produkce jejich písní. Ale ně−
kde je určitě něco špatně. Český
divák je díky kvalitnímu vzdělání
i na kvalitní kulturní úrovni, nepo−
třebuje namakané hvězdy okázale
se topící ve zlatě a předvádějící
skandály. Nové financování pole
slávy prokazuje hercům a jiným
aktérům medvědí službu. Ukázky
jejich sídel a zveřejňování jejich
extravagancí je zbavilo dojmu so−
lidnosti a na to je český dříve na−
rozený divák velmi vnímavý.

I oblíbená a nadaná herečka
urči tě potřebuje prodavačky, zdra−
votní sestry, lékaře, poštovní do−
ručovatelku, kominíka, autoopra−
váře, malíře pokojů a další, bez 
nichž by se neobešla, zatímco oni
bez ní ano. A i kdyby patřila
k hodně obsazovaným, a tudíž
i dobře placeným herečkám, za
normálních okolností by si sotva
na hospodařila na tři lukrativní vily
v Praze, zatímco pokladní v ob−
choďáku si může akorát tak zpívat

„já mám v Praze tři domy, až je
koupím budou mí“… . Ale vrátím
se k té větě, kvůli  které přemýšlím
nad okolnostmi, které způsobují,
že slovo děti použité na plakátu
stojí půl milionu. Kolik by stál na
pamětní desce věnované některé−
mu významnému umělci nápis, že
mu zemřela matka za okolností, že
by se případný dědic autorských
práv po K. J. Erbenovi pak domá−
hal vypořádání za použití slov, kte−
ré již byly použity ve sbírce básní
Kytice jeho slavným předkem?
Budou teď všichni spisovatelé, tex−
toví kumštýři i dědicové práv slídit
v novinách, časopisech, rekla−
mách a na plakátech, jestli z nich
nevykukuje nějaký ten milion, nebo
se  působnost autorského zákona
zredukuje, aby bylo české kulturní
a společenské prostředí znovu
české, tradiční a plné staré dobré
zábavy? Kdybychom se byli obešli
bez autorského zákona, mohli 
bychom v TV častěji vidět starší
skvělé pořady a filmy, namísto
věčného vaření, žvanivých pořadů
a různých rádoby zábavných show
a  z rádia bychom zase poslouchali
pohádky, rozhlasové hry a recitace
poezie namísto věčných kuchař−
ských receptů, rad lékařů a veteri−
nářů a všelijakých rozhovorů se
zaručeně zajímavými lidmi. 

Dagmar Hermanová

Nejdražší věta?Zamyšlení
Budou pěstovat víno
V Českém Krumlově budou opět
pěstovat víno. I když nejde o klasic−
kou vinařskou oblast, s vinařstvím
tady mají své historické zkušenosti.
Víno by pak sloužilo jako reprezen−
tativné prezent pro vzácné návštěvy
a slavnostní příležitosti. 

Vinohrady v Krumlově bývaly už
v dobách, kdy zde sídlili Rožmber −
kové. Teď by se tradice měla vrátit
a jen se řeší, jaké odrůdě vinné révy
by se na jižních svazích zámeckých
teras dařilo. Odborníci na víno míní,
že by se zde mělo pěstovat méně
náročné víno, už kvůli drsnějšímu
pošumavskému podnebí. Nově se
v Českém Krumlově, jehož historic−
ké centrum s hradem a zámkem je
zapsáno na seznamech UNESCO,
se chystají vysadit na 50 révových
keřů. Ty se postupně rozrostou na
pěti různých lokalitách ve městě.
Poprvé by se v Krumlově vinobraní
mohlo konat nejdříve za čtyři roky.

Mají pitnou vodu!
Obyvatelům Lomu na Strakonicku
po pěti letech teče z vodovodu opět
pitná voda. Od roku 2009 si tam 
lidé museli pitnou vodu kupovat,
z kohoutků jim tekla jen voda užit−
ková. Obec, která měla dosud povr−
chové studny a vrty, byla teď napo−
jena na vodárenskou soustavu jižní
Čechy, kterou zásobuje voda z Ří −
movské přehrady a úpravny Plav. 

„Obec sice měla povrchové stud−
ny a vrty, ale voda stále neměla pa−
rametry pitné vody. Přitom nový vrt
byl 50 metrů hluboký, ale i on obsa−
hoval nekvalitní vodu s dusičnany
a mangany,“ uvedl mluvčí Jihočes −
ké  ho vodárenského svazu Zdeněk
Zuntych. Na stavbu a provozování
vlastní úpravny neměla obec peníze. 

JVS delší dobu plánoval prodlou−
žení vodárenské soustavy na sever
Písecka, kde mají obce dlouhodobě
problémy s kvalitou a dostatkem
pitné vody. Na úvodní etapu získal
dotaci 12 milionů korun od minis−
terstva zemědělství, která pokryla
polovinu nákladů. V závěru roku
2013 mohl projekt napojení této
části kraje na jihočeskou soustavu
začít. Vodovodní řad měří od vodo−
jemu Sedlice na Strakonicku do
Mirotic na Písecku osm kilometrů.
V první etapě kvalitní vodu získalo
zhruba 2000 obyvatel Mirotic,
Lomu a Škvořetic. Na druhou etapu
svaz shání další dotaci. 

Jihočeský vodárenský svaz sdru−
žuje přes 250 měst a obcí. Vlastní
a provozuje Vodárenskou soustavu
jižní Čechy dlouhou 525 kilometrů,
kterou zásobuje 370 tisíc obyvatel.
Základem soustavy je přehrada
Římov, úpravna vody Plav a několik
čerpacích stanic a vodojemů. 
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V prvním pololetí letošního roku
stavbaři na jihu Čech zahájili výstav−
bu 797 bytů, což je o téměř 13 pro−
cent meziročně více. V počtu zaháje−
ných bytů je tak Jihočeský kraj mezi
14. regiony na páté příčce po Středo −
čes kém kraji, Praze, Jiho moravském
a Moravskoslezském kraji. Dokon −
čeno ale bylo o téměř šest procent
bytů méně než v loňském prvním po−
loletí. Vyplývá to z údajů Českého
statistického úřadu.

Nejvíce se na jihu Čech staví na
Českobudějovicku, kde byla zahájena
více než polovina všech bytů. Ná −

sleduje druhý nejlidnatější okres –
Tábor, na který připadá asi deset pro−
cent ze zahájené výstavby. Stavební
ruch téměř ustal na Písecku, s 29 za−
hájenými byty je na posledním místě
mezi sedmi jihočeskými okresy.
Meziročně tam výstavba klesla o více
než polovinu. 

Bytovou výstavbu na Česko −
budějovicku ženou kupředu develo−
perské bytovky v krajském městě.
Meziročně se v nich v prvním pololetí
začalo stavět o 76 bytů více. Z kraj−
ského pohledu ale stále převyšuje 
zájem o bydlení v rodinných domech.

V nich začala výstavba 429
bytů, o 190 více než v byto−

vých domech. Podle jednoho z realit−
ních makléřů stále největší zájem je 
o startovací byty. Nejvíce se prodá−
vají malometrážní byty o ploše mezi
40 až 56 metry čtverečními.   

Za prvních šest měsíců roku bylo
v kraji dokončeno 597 bytů, o šest
procent méně než loni. I v této kate−
gorii si Jihočeský kraj drží v zemi pá−
tou pozici mezi 14 regiony. Více bytů,
téměř 72 procenta, bylo dokončeno
v rodinných domech. Téměř polovina
na Českobudějovicku. Proti loňské−
mu pololetí tam výstavba stoupla
o 40,5 procenta. (pru)

Písecká nemocnice se jako jedna
z mála v ČR specializuje i na obézní
pacienty. Zařídila si proto takzvanou
XXL ambulanci. Zde zajišťuje kom−
plexním přístupem péči o pacienty
s výraznější nadváhou. V současnosti
má v evidenci na stovku klientů.

Písecká XXL ambulance pracuje
s pacienty, kteří přicházejí na doporu−
čení svých praktických lékařů, odesí−
lají je lékaři z jednotlivých nemocnič−
ních oddělení nebo přicházejí sami.
Zde jim po komplexním vyšetření sta−
noví individuální plán konzervativní
léčby včetně jídelníčku, způsobu fy−
zické aktivity a doporučení ke změ−
nám životního stylu a režimu. 

„Počet obézních i extrémně obéz−
ních pacientů ve společnosti narůstá
a s obezitou je spojen rozvoj řady dal−
ších závažných onemocnění, jako

jsou cukrovka, kardiovaskulární potí−
že či poruchy pohybového aparátu.
Včasná a řádná péče o obézní pacien−
ty je tak ten nejlepší způsob, jak v prv−
ní řadě podstatně zvýšit kvalitu jejich
života, ale zároveň v delším horizontu
přispět k finančním úsporám v systé−
mu zdravotní péče,“ vysvětluje lékař−
ka specializované ambulance Šárka
Malinová. O tom, že se záměr daří 
realizovat, svědčí také rostoucí zájem
klientů a následné prodloužení ordi−
nační doby ambulance.  

Patrné jsou již také úspěchy ambu−
lance, i když léčba obezity je během
na dlouhou trať. „Začínáme vždy kon−
zervativní léčbou, která spočívá hlav−
ně v úpravě stravovacích návyků,
zvýšení pohybové aktivity a celkové
změně životního stylu. Úspěch závisí
z velké části na pacientovi samotném,

na jeho motivaci a vůli spolupracovat
a dodržovat doporučená opatření,“
doplňuje Malinová. 

Lepších výsledků dosahují ti klienti,
kteří přicházejí ze své vlastní vůle, ne−
boť jsou lépe motivováni, a tudíž i lépe
spolupracují. Většinu pacientů XXL
ambulance tvoří ženy, muži jen zhru−
ba dvacet procent.

Komplexní léčba obezity zahrnuje
i psychobehaviorální terapii, proto
ambulance spolupracuje s psycho−
ložkou se zkušenostmi z obezitologic−
kého pracoviště. Děje se tak v přípa−
dě, kdy lékař ve spolupráci s nutriční
terapeutkou usoudí, že by bylo vhod−
né provést psychologické vyšetření
k posouzení motivace a vyšetření, zda
se nejedná například o stresové přejí−
dání či jiný problém, který může mít
vliv na neúspěch při redukci váhy.

Velká část pacientů této specializo−
vané ambulance preferuje konzervativ−
ní postup léčby, menšina je rozhodnuta
k tzv. bariatrickému operačnímu výko−
nu, jako je například bandáž žaludku.
Bariatrické operační výkony následují,
pokud konzervativní léčba selhává.
Obezita je chronické onemocnění cha−
rakterizované zmnožením tukové tkáně
v organismu v důsledku pozitivní ener−
getické bilance. Mnozí odborníci uvádí,
že obezita je epidemií současnosti,
a proto je důležité ji nejen léčit, ale také
jí předcházet. 

Ze statistik také vyplývá, že v ČR
má více než 50 % dospělých obyvatel
nadváhu a obezita se vyskytuje u 16
procent mužů a 20 procent žen v pro−
duktivním věku. Z dětí mezi 6 až 12 le−
ty trpí 10 procent nadváhou a dalších
10 procent je obézních. (pru)

Obézní pacienty léčí v XXL ambulanci!

Stavebnictví se rozhýbalo!

Bavorské muzeum 
i v češtině 

Muzeum na bavorské straně Šu ma −
vy ve Freyungu nabízí novou expo−
zici, která je i v češtině. Jedna z nej−
starších památek na bavorské stra−
ně Šumavy, zámek Wolfstein, pů−
vodně lovecký hrádek z 11. století,
se nově otevírá po důkladné rekon−
strukci. Původní a tradičně pojaté
muzeum lovu a rybářství si po čtvrt
století existence bezpochyby za−
sloužilo obnovu. 

Jedná se o moderní expozici pl−
nou interaktivních prvků a multimé−
dií, která je kompletně trojjazyčná.
Lov je představen jako kulturní fe−
nomén, který nosí každý sám v so−
bě. „I proto muzeum dostalo i nový
název – Lov, země, řeka, protože
zdaleka není jen o myslivosti. Na −
příklad zvěř jsme chtěli přiblížit ná−
vštěvníkům jako příběh tuláků přes
hranici, hlavně proto, že to tak je,
ale stále se na to zapomíná,“ vy−
světlil Wolfgang Bäuml ze Správy
Národního parku Bavorský les,
myšlenkový otec celé výstavy. 

V zámku, který leží uprostřed
okresního města Freyung, se navíc
nově vybudovalo i turistické info−
centrum, které informuje o všech
chráněných územích v regionu bez
ohledu na státní hranice o Národ −
ním parku a Chráněné krajinné ob−
lasti Šumava a Národním i Přírod −
ním parku Bavorský les. Přestavba
muzea byla financovaná z evrop−
ských peněz, partnerským projek−
tem byla rekonstrukce synagogy ve
Čkyni, kde začalo také fungovat pří−
hraniční infocentrum. Důležité pod−
pory se realizačnímu týmu dostalo
také z Národního parku Šumava. 

„Toto muzeum ukazuje Česko−
Bavorské sousedství jako společný
život ve společné krajině,“ podotkl
Pavel Hubený, ředitel NP Šumava.
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Pokud se Vám Váš starý strop již ne−
líbí, protože má fleky a praskliny, ne−
bo se použitý dřevěný obklad nehodí
k Vašemu novému zařízení, má pro
Vás PORTAS perfektní řešení.
Stropní podhledy PORTAS na míru,
na přání s integrovaným osvětlením
propůjčí Vašemu obydlí zcela novou
atmosféru. Podhled bude namontován
za jediný den, aniž by bylo zapotřebí
vyklízet nábytek z pokojů.
Ať již novostavba či starší budova, po−
mocí stropního podhledu PORTAS lze
rychle a čistě překrýt stávající strop.
Podhledy PORTAS jsou z elastického,

vysoce kvalitního materiálu, který je
odolný proti roztržení, je hygienický,
prachotěsný, antistatický a obzvláště
nenáročný na údržbu. Tento materiál
snáší teplo, zimu i vlhko a hodí se pro−
to výborně do kuchyní a koupelen. 
Nový stropní podhled PORTAS se
montuje přímo pod stávající strop.
Tímto způsobem lze jednoduše pře−
krýt stávající nehezké nebo staré kon−
strukce stropů, jako např. starý dřevě−
ný obklad. Nákladné malování stropů
odpadá navždy. Do minulosti náleží
potom také zdlouhavé stěrkování
prasklin, odlupující se omítka nebo

nerovnosti. A starý dřevěný obklad
nemusí být ani demontován. Dokonce
odpadá před montáží pracné vyklízení
místnosti. Další přednost: v jednom
pracovním postupu může být rovnou
integrováno vhodné osvětlení míst−
nosti. Kabely a transformátory zmizí
jednoduše pod novým podhledem
PORTAS. 
Kombinace podhledu a integrovaného
osvětlení vytvoří v každé místnosti, ať
již obýváku, ložnici, předsíni, kuchyni
či koupelně, úplně novou atmosféru, či
dokonce novou životní kvalitu. Tak lze
například pomocí lesklého podhledu

malé místnosti opticky zvětšit. Také
komplikované stropy s nikami a pod
šikmou střechou lze bez problémů rea−
lizovat.
Sortiment nabízí varianty od klasické
po supermoderní a umožňuje kombi−
naci s jakýmkoli stylem zařízení. Velký

výběr barev a povrchy v lesklém a
matném provedení dokáží uspokojit
každé přání.
Celkový přehled o nabízených služ−
bách PORTAS může zájemce získat na
vzorkovně Plzeňská 2311/2A, České
Budějovice, na internetových strán−
kách www.renovace−novak.cz nebo
na telefonu 602 117 730.               (pi)

Nový stropní podhled jako z pohádky
za jediný den od firmy PORTAS®
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Dny, kdy jsme se radovali ze sluníč−
ka jsou nenávratně pryč. Chybějící
teplo domova nám teď budou pouze
nahrazovat ideální kamna. Jedny
z nejlepších si vybereme u předního
českého výrobce EURO TEPLO,
s.r.o., v Doma žlicích. Vývoji a výro−
bě teplovzdušných, teplovodních
a kachlových kamen na uhlí, dřevo
a peletky se věnuje 13 let. Za dobu
své existence se domažlická firma
vypracovala mezi přední české vý−
robce kamen s teplovodním výmění−
kem u nichž se účinnost pohybuje
přes 80% a lze s nimi vytápět byty,
rodinné domy i průmyslové prosto−
ry. Ročně vyrobí  až 7.000 kusů nej−
různějších typů kamen. Velký zájem
o kamna z Doma žlic je také v za −
hraničí zejména ve Francii, Belgii,
v Německu. Itálii a Holandsku.
Společnost EURO TEPLO má na
svém kontě řadu unikátních tech −
nických řešení na spalování tuhých
paliv, která si nechala patentovat.

Podrobnější informace o nejrůz −
nějších typech kamen i o letošní no−
vince nám sdělil jednatel společnosti
Jaroslav Hinterholzinger.

VULKÁN na trhu
VULKÁN je nový ekologický, paten−
tově chráněný kotel, který byl vyvíjen
na spalování hnědého uhlí typu
Ořech I. V kotli lze spalovat dřevo,
štěpky, hnědouhelné brikety, kusové
hnědé a černé uhlí. Splňuje budoucí
ekologické normy bez vysokých 
investic. Měli jsme jednání se zá−
stupci Sokolovské uhelné, kteří oce−
nili ekologické parametry a účinnost
kotle. Podle jejich hodnocení jsme
jedinými výrobci v České republice,
kterým se podařilo vyrobit kotel
účinně spalující nejlevnější uhlí
Ořech I, které Sokolovská uhelná do−
dává do domácností. Jedná se o jed−
noduchý kotel a díky velké násypce
je doba hoření bez přikládání až 
12 hodin. Kotel je nenáročný na ko−
mínový tah. Při správném používání
kotle garantujeme záruku na svaře−
nec kotlového tělesa 5 let.

Kamna všude, kam se podíváš
Tím, že se zaměřujeme jen na jednu
oblast výroby – kamna, můžeme ne −
ustále zdokonalovat jejich vlastnosti
a zákazník se ně můžete spolehnout
i v té nejkrutější zimě. Máme připrave−
nou pestrou nabídku kamen, ze které si
vybere opravdu každý. Nabízíme vám:

l Kachlová kamna Mijava – nabízí−
me v provedení teplovodní a teplo−
vzdušná.
l Krbová kamna Mijava – nabízíme
dva druhy – teplovzdušná a teplo −
vodní. Krbová kamna MIJAVA Trouba
navíc obsahují plně funkční nerezo−
vou troubu.
l Teplovzdušná kamna BRUNO
l Teplovzdušná kamna SATTAN –
dostávají svému názvu – jejich výkon
je totiž až 30 kW! Fungují na systému
dvoukomorového spalování a tím do−
konale spalují plyny a prachové části−
ce. Jsou tedy ekologické a způsob
hoření je velice hospodárný.
l Akumulační kamna SATTAN – ta−
to řada obsahuje kamna, které obsa−
hují akumulační žárobetonové seg−
menty a dokážou vytopit prostor až
300 m3. I akumulační kamna SAT−
TAN obsahují systém CB, tedy dvou−
komorové spalování.
l Peletová kamna – nabízíme teplo−
vzdušná či teplovzdušná/teplovodní
peletová kamna nové generace 
a v několika barevných odstínech.
U těchto kamen si můžete sami regu−
lovat výkon, popřípadě kamna vyro −
bíme už se zabudovanou automatic−
kou regulací výkonu pomocí prosto−
rového termostatu.

Příjemně zahřeje i cena
Zajímavé ceny pro všechny naše
klienty máme nejen u kamen, ale ta−
ké u příslušenství.  Mohu říci, že je
cena příjemně potěší a zahřeje.
Máme také vlastní bazar, kde nabí −
zíme použitá plně funkční kamna
za sníženou cenu. Nedovolili by−
chom si mít v nabídce kamna, která
už plně sloužila svému majiteli. V ba−
zaru prodáváme kamna, ve kterých
se topilo pouze jednou na výstavě.
Jejich stav je tedy bezvadný a jsou
okamžitě připravená k použití. Navíc
vám na ně poskytujeme dvouletou
záruční dobu.
Nabízíme rovněž široký sor timent
příslušenství, kouřovodů i náhrad−
ních dílů. Provádíme vizualizace 
kamen přesně do vašeho prostoru.
V prodejně EURO TEPLO také na−
jdete bohatý vzorník kachlí, takže
si určitě vyberete ty pravé i pro
váš interiér. Nemůžete se rozhod−
nout, která kamna by byla pro vás
ideální? Poradíme vám a rovnou
předložíme i cenový rozpočet pro
vaši představu. Poskytujeme kom−
plexní topenářské práce a služby. 
EURO TEPLO zkrátka představuje 
ráj kamen všech druhů! 

(re)

Blíží se zima, pořiďte si spolehlivá kamna
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Piva z měšťanského strakonického
pivovaru DUDÁK získala letos 
dal ší výrazné ocenění – hlavní ceny
v sou těži Česká chuťovka 2014.
Odborní porotci soutěže, jejímž ga−
rantem je Výzkumný ústav potravi−
nářský Praha, vybrali strakonická pi−
va – Otavský zlatý světlý ležák
a Dudák 11% světlý ležák. 

Hodnotitelská komise soutěže
„Česká chuťovka 2014“ udělila tato
prestižní ocenění výrobkům – Otav −
ský zlatý světlý ležák a Dudák 11%
světlý ležák. Do soutěže se přihlásilo
více než 148 produktů, které byly
rozděleny do 6 kategorií.

„Je to výrazné ocenění práce
všech lidí v našem malém pivovaru
a další potvrzení správnosti filozofie,
kterou jsme zvolili. Výrazně pod −
porujeme vaření piva z čistě domá−
cích surovin, jako je například 
žatecký chmel, a dodržujeme tra −
diční postupy výroby a rozhodující
je především tlak na kvalitu,“ říká
Jaroslav Tůma, ředitel pivovaru 
DUDÁK s tím, že ocenění zaručuje
zákazníkům tu nejvyšší kvalitu a zá−
roveň firmu motivuje k dalšímu zlep−
šování chuti piva.

Soutěž o značku Česká chuťovka
pomáhá spotřebitelům objevit chutné
české potraviny. Umožňuje dát o so−
bě vědět i malým a středním výrob−
cům, kteří jinak nemohou konkurovat
velkovýrobcům v nákladech na rekla−
mu. Cenu uděluje hodnotitelská ko−
mise nezávislých odborníků. „Piva
z pi vovaru DUDÁK získala ocenění za
vyváženou a sladěnou chuť, která
měla ten správný říz s výrazným
chmelovým aroma. Pivo DUDÁK
opravdu slibuje velký chuťový záži−
tek z jeho konzumace,“ uvedl jeden

ze členů komise doc. Ladislav Chlá −
dek, který vyučuje pivovarnictví v Čes −
ké zemědělské univerzitě v Praze. 

Pivovar Dudák letos oslavil 365
let své existence. Od roku 2005 patří
městu.

Ocenění piv z pivovaru DUDÁK:
Rok 2006 
– Měšťanský pivovar Strakonice slavil

v Táboře úspěchy. Tradiční ocenění
„Pivní pečeť“ získaly tři značky stra−
konického piva: 
zlatou medaili – světlý ležák
„Premium“;

bronzovou světlý ležák 
„Strako nický Nektar“
a opět bronzovou v kategorii „Cena
poroty“ – „Strakonický Dudák“.

Rok 2007
– čeští sládkové udělili první místo pi−

vu „Strakonický Dudák“. Bronzová
táborská  „Pivní pečeť“ náleží tma−
vému ležáku „Strakonický Dudák“.
Klostermann – Cena českých slád−
ků 2008 – 3. místo
Klostermann – Parkán klub sběrate−
lů pivovarských suvenýrů – cena za
pivní etiketu 2008  – 2. místo
Klostermann – Stříbrná pivní pečeť
2010
Klostermann – Žatecká Dočesná
2010 – 1. místo
Klostermann – Žatecká Dočesná
2011 – 1. místo
DUDÁK Premium světlý ležák na

konci srpna 2012 získal zlato při 
55. ročníku degustace piv u příležitosti
tradiční žatecké Dočesné.

Strakonické pivo Dudák Premium
tmavý ležák získal v Českých Budě jo −
 vicích při degustační soutěži Pivo
České republiky 2012 zlatou příčku
v kategorii tmavý ležák.

Klostermann – Zlatá pivní pečeť 
z 23. ročníku degustační soutěže
v Táboře v roce 2012
Klostermann – Zlatá pivní pečeť 2013

Strakonická piva získala ocenění

V některých městech zů−
stávají, jinde se mění. Řeč
je o starostech a starost−
kách. Například historický
Písek bude mít poprvé
v čele ženu! Přestože ve
městě komunální volby
vyhrála ČSSD, v čele rad−
nice stane žena. Eva Van −
žurová z hnutí Jihočeši 2012.

Hnutí Jihočeši převzalo krátce po
volbách iniciativu do svých rukou a
dojednalo spolupráci několika poli−
tických uskupení, která dají v zastu−
pitelstvu většinu. Novou starostkou

je tak 61letá do−
savadní ředi −
telka Zá kladní
školy E. Beneše
Eva Vanžurová.

Koalici pode−
psali Jiho češi,
TOP 09, ANO,
Pí secký patrioti,

Volba pro město a ODS. To je celkem
15 zastupitelů z 27. Místostarosty by
se měli stát Josef Knot z TOP 09,
který tuto funkci zastával tři roky
v minulém období, a Jiří Hořánek
z hnutí ANO. V radě města budou mít

Jihočeši 2012 a TOP 09 po třech zá−
stupcích, ANO dva členy a Písecký
patrioti jednoho.

Prioritou koalice bude výstavba
bazénu, stavba parkovacího domu,
přesun knihovny. Naopak zastaven
by měl být přesun městského úřadu
z Budovcovy ulice do budovy bývalé
obchodní akademie.

„Jsem schopná naslouchat, ale
i bouchnout do stolu,“ říká nová
první dáma Písku. Podle ní bude dů−
ležité, aby se v zastupitelstvu jedna−
lo jako dříve − aby všichni táhli za 
jeden provaz a méně politikařili. 

Komunální volby znamenaly na jihu
Čech řadu změn. Někde se však nic
nemění, byť to vypadalo všelijak.
Například České Budě jovice jako
krajské město změnily obsazení
v postu primátora, druhé největší ji−
hočeské město Tá bor v křesle sta−
rostu ponechalo.

Magistrát povede koalice vítěz −
ného hnutí ANO, Občanů pro Bu −
dějovice, TOP 09 a KDU−ČSL. 
V 45člen ném zastupitelstvu bude
mít většinu 27 hlasů. Primátorem
bude nově lídr jihočeského ANO Jiří
Svoboda, který před časem zastá−

val post šéfa česko −
budějovického Českého
rozhlasu. Členové koali−
ce budou mít své ná−
městky. Jedním z nich
má být i dosavadní pri−
mátor, doposud stále
soudně stíhaný Juraj
Thoma (OBP). 

Ten, pokud bude odsouzen /soud
by měl začít ještě letos/, přislíbil, že
se postů na politické scéně vzdá.
V Táboře se dohodnul vítěz voleb
Tábor 2020 na koalici s ČSSD
a hnutí Jinak! Tyto tři subjekty mají

15 z 27 zastupitelů, te−
dy většinu. Starostou
zůstane lídr Tábora
2020 Jiří Fišer, který
město vedl i v posled−
ním volebním období.
V některých dalších
městech, jako třeba ve
Strakonicích se po 16

letech vedení města změní, jinde
zůstanou až na drobné kosmetické
změny, obsazení zachována. Podle
obyvatel měst a obcí ukážou až ná−
sledující čtyři roky, zda změna byla
k lepšímu či naopak. 

Místo starosty – starostka! První dáma Písku

Karel Kratochvíle: 
Vrací se do politiky!
Býval poslancem, nyní je sená −
torem. Řeč je o Karlu Kratochvílem
(ČSSD), o současném řediteli
Zems kého hřebčince v Písku. V se−
nátních volbách získal 51,25 pro−
centa hlasů. Vrací se tak do politiky
za obvod Strakonicko. Porazil sou−
peře, lékaře Martina Gregoru (TOP
09). V horní komoře Kratochvíle
vystřídá Miroslava Krejču, který byl
zvolen rovněž za ČSSD. V letošních
volbách kandidoval za Republiku
a vypadl v prvním volebním kole.
Druhého volebního kola se v obvo−
du zúčastnilo 14,94 procenta voli−
čů. Před týdnem dorazilo k voleb−
ním urnám 39,49 procenta lidí, kte−
ří mohli volit. 

Šestapadesátiletý Kratochvíle se
narodil v Písku, vystudoval zoo−
techniku na Vysoké škole země −
dělské v Českých Budějovicích. Od
roku 2010 je členem píseckého
 zastupitelstva, v letech 2004 až
2010 byl poslancem.

Budějovice mění primátora, Tábor starostu zachoval
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Dětské oddělení českobudějovické
nemocnice je zase o něco vlídněj−

ší a barevnější. Zasloužili se o to sami
malí pacienti pod vedením personálu
nemocnice. Chodby, schodiště a další
prostory volně přístupné návštěvám
i rodičům s dětmi, přicházejícími na
ošetření, zdobí od pondělí 20. října
stálá výstava obrázků dětských pacien−
tů Nemocnice České Budějovice, a. s.,
s názvem Dětem pro radost.

„Jsem rád, že prostředí, jehož zá−
kladem je samozřejmě vždy naprostá
čistota, nezdobí jen bílé zdi a omyva−
telné olejové nátěry, ale že je zde něco
barevného a veselého. Obrázky, je−
jichž autory jsou děti, které u nás byly
hospitalizované, hodně vypovídají 

také o dětských náladách a pocitech
z pobytu na našem oddělení. Z každé−
ho je cítit radost, zcela chybí strach či
úzkost. Tvorba, v tom to případě ma−
lování, je také další náplní a zpestře−
ním jejich pobytu v nemocnici,“ uvedl
na pondělní vernisáži výstavy Dětem
pro radost primář Dětského oddělení
Vladislav Smrčka.

Děti obrázky malovaly během své−
ho pobytu v nemocnici v období po−
sledního roku a půl. Část obrázků byla
dosud vystavena například v prosto−
rách českého zastoupení v Bruselu,
Krajského úřadu Jihočeského kraje 

a ve vstupním terminálu nemocnice.
„Děti volily různá témata, například
pohádkové motivy, témata přírody
i dětské fantazie,“ poznamenala vrch−
ní sestra Zuzana Šimková.

Jana Příhodová, která se v rámci
arteterapie věnuje malování s dětmi
na oddělení, v souvislosti s vernisáží
výstavy prozradila, že už společně
s dětmi připravuje další, tentokrát vá−
noční výstavu s názvem Šupiny štěs−
tí. První dva obrázky z dětské dílny
vzniklé z tohoto projektu budou zdobit
pracovny primáře dětského oddělení
a vrchní sestry.

Tečku za malou slavností na od −
dělení pak udělali zdravotní klauni, 
respektive klaunky „Doktorka Gusta
Hustá−Sylva Malinková a „sestra Sla −
děná“−Stáňa Kočvarová, které spolu
s dalšími zhruba osmi desít kami zdra−
votních klaunů v celé ČR pravidelně
navštěvující pacienty s cílem přinést
dobrou náladu a úsměv. Zdravotní klau−
niády probíhají indivi duálně, pro každé−
ho pacienta zvlášť. Cílem je odreagovat
děti od strachu a napětí, které mohou
v nemocnici zažívat. „Zdravotní klauny
na našem oddělení velice vítáme, pro−
tože přinášejí dobrou náladu a ta výraz−
ně přispívá k úspěšnému průběhu léč−
by našich malých pacientů,“ konstato−
val primář Smrčka. (pru)

Dětské oddělení je veselejší

Začal jsem v roce 2002 s  Rodinnými
konstelacemi (skupinová terapie, tzv.
psychodrama), abych získal odpově−
di na otázky, které nedostaneme kla−
sickými metodami. Zabývám se živo−
tem, nemocí, vztahy a to jsou témata,
která lze ověřovat při konstelacích,
včetně předpokladů budoucnosti.
Nejvíce náš život ovlivní hodina, den,
měsíc, rok narození, jméno, místo,
kde žijeme, pracujeme, genetické
předpoklady, rovnováha rodinného
systému minimálně 3 generace zpět,
s kým žijeme, děti, vzdělání, atd. 
Z toho vyplývá, že mnoho na našem
osudu změnit nemůžeme, ale jsou
aspekty, které ovlivnit můžeme. Na −
příklad narovnáním nerovnováhy
v rodinném systému. Tvrdím, že v ro−
dinném systému existuje kolektivní
odpovědnost. Z konstelací se stále
častěji ukazuje, že neseme odpověd−
nost za naše předky (potomky), po−
kud způsobili nerovnováhu a nebyli
za to potrestaní. 
Díky konstelacím jsem pochopil, proč
máme problémy. Když se v konstela−
cích řešily tragické příběhy klientů,
vždy se došlo k příčině. Jak jinak vy−
světlit smrt mladého člověka, který ni−
kdy neprovedl nic takového, aby musel
zemřít nepřirozenou smrtí. Znám pří−
pad klienta, který byl napaden, zbit 

a málem zemřel. Když se přišel ptát,
proč se mu to stalo, ukázalo se, že
před třiceti lety napadl jednoho 
člověka. Sice jeho útok nebyl tak bru−
tální, jako se mu stal, ale když jsem mu
to vyvěstil, vzpomněl si na třicet let sta−
rou příhodu. 
Ne všechny problémy se mohou uká−
zat hned v první konstelaci. Jedna 
klientka řešila problém ve vztazích
v rodině a to jak s muži, tak s dětmi
i rodiči. V konstelacích se ukázala ne−
jasná situace okolo otců dětí. Při druhé
konstelaci se ukázalo, že druhé dítě se
narodilo po znásilnění a matka tuto
skutečnost manželovi nepřiznala. Dítě
narozené z aktu znásilnění se k ní cho−
valo špatně, protože břemeno problé−
mu znásilnění na ono dítě matka pře−
nášela a dítě tíhu nezvládalo. Matky
obecně přenáší své problémy na děti.
Samo dítě mělo navíc problém s iden−
titou. Takový problém se týká většiny
dětí, které nejsou zplozeny jako vedlej−
ší produkt dobrého vztahu z lásky. Dítě
nemělo pocit jistoty, mělo porušený
pud sebezáchovy. Jeho chování bylo

čím dál tím víc sebedestruktivní
a mohlo skončit buď duševní
(později fyzickou) nemocí, či
dokonce smrtí. Po konstelaci se

matka rozhodla dítěti sdělit pravdu. Asi
není náhoda, že 80 % z pohlavně zne−
užívaných žen, které byly v mé porad−
ně, byly zrozeny ve znamení štíra, ne−
bo měly ascendent ve štíru. Další pro−
blém u většiny zneužívaných žen
v dětství byl ten, že je matky nenávidě−
ly (někdy se tak mstily bývalým part−
nerům) a některé dcery doslova „před−
hodily“ do postele svým milencům či
otčímům. Většina zneužívaných žen 
(a jejich matek) neměla uspořádaný
život a nebyly schopny žít  dobrým
partnerským životem. Matky těchto
zneužívaných dcer žily se svou nená−
vistí  a dcerám tento „program nená−
visti“ dokonale vložily do podvědomí. 
Když otcovství svedou matky na jiného
muže, vzniká tím velký problém pro dí−
tě. Je to neodpustitelně sobecké, pro−
tože takto narozenému dítěti již předem
berou jeho identitu, sebedůvěru, dítě
má porušen pud sebezáchovy, protože
v takových případech není chtěným
minimálně jedním rodičem. I když po−
četí s jiným mužem podváděný manžel

nemusí vědět, v podvědomí
všech aktérů včetně plodu to
hraje velkou roli.
Jeden mladý úspěšný muž,
vysokoškolsky vzdělaný při−
šel řešit problém se ženami.

Ve svých 35 letech byl dvakrát rozve−
dený. Stále potkával ženy, kolem kte−
rých bylo vždy podivné tajemno. Přišel
na to, že mu lžou, píší si sms a e−maily
s jinými muži a konec byl vždy stejný.
Rozchod ze strany ženy. Nakonec se
ukázala jako příčina to, že neznal své−
ho otce. Matka mu tajila vše okolo je−
ho biologického otce. Podle mé teorie
potkával partnerky podle modelu mat−
ky, které mu lhaly. Jestli si taková mat−
ka myslí, že když neřekne nic o sku−
tečném otci, že nelže, tak se hluboce
mýlí. Důsledek je stejný jako by lhala.
Navíc jsem odhalil při rozhovoru jeho
porušený pud sebezáchovy. U tohoto
muže se projevoval tak, že riskantně
jezdil na motorce. Když jsem mu to
sdělil, motorku měsíc po našem roz−
hovoru prodal.     
Z konstelací se ukazuje, že většina
matek si své tajemství o početí s jiným
mužem než partnerem „nechává do
hrobu“. Že tím trpí jejich děti a násled−
ně další potomstvo je jim jedno.
Porušený pud sebezáchovy je i příči−
nou sebevražd. Stejně tak může vést
k vraždě, protože když si někdo neváží
sebe, neváží si ani druhých.                                     

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Díky konstelacím jsem pochopil, 
proč máme problémy

Kontakt:

STANISLAV BRÁZDA
mobil:  

777 119 600  −  606 119 600
e−mail:

stanley.bradley@email.cz 
www.stanleybradley.eu

Pro velký zájem připravil Stanislav Brázda
rozšířené  vydání vykládacích karet. Jejich
součástí 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 roz−
hledu, Havlíčkova 5,  301 00 Plzeň.  Karty si
také můžete objednat telefonicky  na čís−
lech 605 788 005 anebo 777 730 256.
Karty vám pošleme na dobírku. Jejich ce−
na bude navýšena o poštovné. Při poslání
jednoho balíčku karet zaplatíte za poštovné
84 Kč,  pokud si objednáte dvoje karty, je
poštovné 90 Kč. Karty bez poštovného stojí
275 Kč a publikace 49 Kč. 



13Rozhled - Jižní Čechy 11/2014 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

HLEDÁM někoho na výpo−
moc při zednických a ma−
lířských pracích, tel.:
606916148. RR 40885

PRODÁM nebo dlouhodobě
pronajmu větší RD 2 km od
Konst. Lázní, vhodný i ke
komerčnímu využití, velká
stodola, kotelna, zahrada,
projekt na rekonstrukci ho−
tov. Tel.: 777110010

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

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 želez−
nice. Tel.: 731064361.  PM
140167

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš −
těna. Tel.: 603383211,
723622663. PM 140031

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové  silážní jámy i pane−
lové cesty. Tel.: 776693272
PM 140032      

KOUPÍM starší pásový bagr
15−25 tun s točnou a kolový
čelní nakladač (HON), pří−
padně i pásový čelní. Dále
vibrační dvouválec na ze −
minu do 2 tun. Nejlépe
Sušice nebo Klatovy. Tel.:
723622663. PM 140033  

KOUPÍM ocelovou nebo
plechovou nádrž od 30 do
50 M3. Případně pět 10 M3.
Manipulaci a dopravu zajis−
tím. Tel.: 603383211. PM
140050 

STŘÍBRNÉ a zlaté min−
ce, šperky s českými
gra náty, stř. tabatěrka,
pudřenka, náramek, pří−
bory i jednotlivé kusy,
vojenská vyznamenání
a odznaky, staré foto −
aparáty a hudební ná−
stroje. Vzduchovku, flo−
bertku, bodáky, tesáky,
šavli, panenku s porce−
lánovou hlavičkou. Tel.:
603499724. PM 140138 

KOUPÍM staré bakelit. rá−
dio Talisman, Philips, Tele −
funken aj. Staré hodinky
Omega, Heuer, Glasshütte,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelánové sošky, sklo,
lustr + lampičky, obrazy,
hračky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do
r. 1960. Sběratel. Tel.:
604343109  PM 140035

KOUPÍM nové i použité 
auto−moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajdká−
ru, BMW aj. Tatra, Škoda  −
Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto−moto pří−
ručky, prospekty, plakáty,
staré hračky, plechovky od
oleje, reklamní auto−cedule.
Dále starou vzdu chov ku zla−
movací,vojenskou, pouťo−
vou, vzduchovou pistoli, flo−
bertku. Děkuji za nabídku −
přijedu Tel.: 604343109 PM
140036

KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s pouzdrem
i bez pouzdra, dále violu,
violoncello, trumpetu, lesní
roh, tubu, voj. polnici, kla−
rinet aj. staré nástroje.
Sběratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140039

Z POZŮSTALOSTI  starý
ná bytek: Kredenc, skříň,
špajz, stůl, ložnici, truhlu,
voj. kufr, dále hodiny, obra−
zy kafemlýnek, lit. bábov−
ku, kořenky, hrnečky, por−
celán. figurky, vázy, skle−
něnou karafu a skleničky
aj. věci  z domácnosti do r.
1940. Tel.: 604343109
Plzeň – město. PM 140038

KOUPÍM staré obrazy čes−
kých i cizích autorů s ná−
mětem krajina, lovecké zá−
tiší, portréty, dívčí akty, lo−
dě na moři, vojenské moti−
vy, postavy v krojích aj. (i
špinavé a poškoz. nebo jen
rám). Dále porc. a kovové
sošky, mince, hračky, kni−
hy, hodinky, vyznamenání,
ván. ozdoby, pohlednice,
betlém aj. staré a starožit−
né věci do r. 1970. Děkuji
za nabídku – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140040

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou
brašnu, lesní roh, hous−
le, vojenskou vzduchov−
ku, celtu, medaile, vy−
znamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště,  za bu−
dování vlasti apod. až
do r. 1989), kovový mo−
del děla, tanku, automo−
bilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
140015 

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s mo−
tivem Prodané nevěsty, dě−
tí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, akty, zvířátka,
svícny, obrazy, kresby, i sa−
motné rámy, hodiny, lam−
pová radia, knihy a časopi−
sy o automobilismu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
140017

STARÉ fotoaparáty (Fle xa −
ret, Mikroma, Stereo mikro −
ma, Leica, měchové aj.) ba−
rometr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panenky
a dětské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová autíč−
ka, litinové formy na bábov−
ku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 140016

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběra−
teli! Koupím bajonet, dý−
ku, kordík, lovecký te−
sák, šavli, helmu, trop.
klobouk, uniformu, mas−
kovací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro
na pistoli, zásobníky
a bedny od munice, da−
lekohled, puškohled, vy−
sílačku + sluchátka, ču−
toru, ešus, teletinu, od−
znaky a vyznamenání,
nášivky, leteckou  kuklu,
bundu, kombinézu, vr −
tuli,  palubní ukazatele 
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy 
o vojácích aj. voj. pozů−
statky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 140037

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1955 VÝ−
KUP − RENOVACE −
PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lust−
ry, hodiny, obrazy a růz−
né staré věci na dekora−
ci, možnost vyklizení ce−
lé pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU.Tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 140005 

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty− firemní, budova−
telské, reklamní, filmové.
Pohlednice, vyznamená−
ní− vojenské, různé před−
válečné, komunistické,
mince, odznaky, hodinky
– náramkové, kapesní.
Děkuji za nabídku. Zn.:
přijedu tel. 603512322.
PM 140005A 

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky  a Ejpovic −
kou 5−6m x 3m x 3m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Dále  mobilní kontejnerovou
dvojbuňku, zánovní plast.
okna, plast. rolety, stan−
dardní vybavení včetně kli−
matizace. Rozměr 6,5x2,
40x2,80 m, vhodná pro
kancelář. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od
25.000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 140022 

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

PRONAJMU 3+KK, I. patro
v rezidenčním domě
v cent ru Klatov (klidová 
zóna), zánovní, mezoneto−
vý, Wi−fi a parkování zdar−
ma, za 7.500Kč/měs. +
energie. Garance je 18.000
Kč. Tel.: 602614480. 
RR 40902

PRODÁM bývalou zeměděl−
skou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhledem
na panorama Šuma vy, bez
přímých sousedů, s dobrým
přístupem. 5+1.  Rozloha
3.500 m2 parcela – dvůr,
zahrada, 2 x studna,
380/220V. Vhodné k bydle−
ní, podnikáni i k rekreaci.
Cena 1mil. 395 tis. Kč. Tel.:
602614480. RR 40901

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, kar −
dany,  pětistupňovou pře −
vodovkou, pěkné pneu včet−
ně disků, světla atd.  Tel.:
603383211. PM 140024

PRODÁM motorovou sedmi
metrovou loď s malou kaju−
tou, německé výroby se
Z nohou a se zabudovaným,
nefunkčním  osmiválcovým
karburátorovým motorem
GMC, včetně  dvounápravo−
vého brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jedná−
ní 120 000 Kč. Tel.:
723622663  PM 140028 

KOUPÍM skútr ČZ zvaný
„prase“ z 60. let. Tel.:
722327290. RR 40162

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma 
do domácností a firem

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

FOFR PŮJČKA. Potřebu jete
peníze? Nebank. soukromé
zdroje. Neprovo lávejte kre−
dit. Napište SMS ve tvaru:
Vaše jméno, příjmení, rod−
né číslo, telefonní číslo,
příjem, Vaše splátky, poža−
dovanou částku půjčky,
město.  Tel.: 728657931.
KŘI PM 140135

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

ŠTĚSTÍ s Bavorákem. Tel.
773599200.

ROBERT 36let/179 cm/ 80kg
/ 21/5cm, hnědé vlasy – krát−
ký sestřih, bývalý pornoherec,
hledá roštěnku či pár do své−
ho pelíšku. Tel.:  778504204
(nejlépe SMS, ozvu se Vám
zpět). PM 140136

KARTY A MAGIE – výklad ka −
ret Lenormand, odpověď na
otázky, pomoc v milostných
a mezilidských vztazích, ve fi−
nančních a zdravotních pro−
blémech. Osob ně nebo pí −
sem ně. Volejte, pište na
tel.775901978. PM 140186

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše po−
třebné rychle vyřídíme. Vy −
koupíme starší stavební stro−
je, nákl. automobily a země−
dělské stroje. Dále pro vádíme
demontáž ocelových kons −
truk cí a budov (sila apod.) 
a výkup železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 140030

KOUPÍM staré traktory
do r. v.1955 českých i ci−
zích značek − L&K, Svo −
bo da, Wikov, Ško da, 
Ze tor, Porsche, Ford son,
John Deere, Lanz−Bul −
dog, Deutz, Hanomag,
Fend, Far mall, Ferguson.
Nabíd něte. Tel.:
608941498. RR 40110

JAWA, ČZ a jiné. Kou pím
staré motocykly všech
značek a v j a kém koliv sta−
vu i jed notlivé díly. Platím
ihned v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 40906

Další číslo

Jihočeského 
rozhledu

vyjde 
1. 12. 2014
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Na některých místech v Česku bu−
dou myslivci zřejmě moci lovit zvlášť
chráněného bobra evropského.
Infor movala o tom média Agentura
ochrany přírody a krajiny. Lov by se
měl týkat zejména Jihočeského kra−
je, kde prý hrozí, že by zvířata mohla
poničit tamní rybniční soustavu.

Podle zooložky Jitky Uhlíkové
z Agentury ochrany přírody a krajiny
jsou jižní Čechy na jedné straně pro
bobry vhodné, na druhé straně by
s nimi mohly být problémy. „Nachází

se tam velké množství vodních nádrží,
je jich přibližně přes tři tisíce, a u pře−
vážné většiny z nich se jedná o histo−
rické stavby, které mohou být naruše−
ny bobří aktivitou,“ říká Uhlíková. 

Bobři podle ní přicházejí do jižních
Čech z Bavorska. Teprve však území
osidlují. „V současné době víme veli−

ce přibližně pouze o asi 25 mís−
tech, kde se bobři vyskytují, při−
čemž převážná většina z těchto
míst se nachází na Šumavě,“
poznamenala Uhlíková. 

Odlov by se měl týkat takzva−
né zóny C, která pokrývá zejmé−
na území Jihočeského kraje, 
a neměl by být podle zooložky
nijak omezen v průběhu roku.
Souhlas s tím ještě musí dát pří−

slušné úřady – kraj, CHKO a úřad vo−
jenského újezdu Boletice. 

Výjimečně půjde i o jiné lokality,
kde se bobři ve velkém vyskytují
a narušují hráze rybníků. (pru)

Nejlepší policejní psovod v Česku
Ondřej Skok je z jihu Čech. Toto oce−
nění získal v rámci 20. ročníku poli−
cejního Mistrovství ČR psovodů
v Červené nad Vltavou.

Se svým čtyřnohým svěřencem
trénuje Ondřej Skok dvě hodiny denně
a výsledky jsou znát.
Praporčík z odboru
služební kynologie
krajského ředitelství ji−
hočeské policie a jeho
3,5letý belgický ovčák
Attu vyhráli mistrov−
ství a oba to potěšilo.
„Kro mě vítězství v ka−
tegorii jednotlivců, kde
jsme získali 1033 bo−
dů z 1280 možných,
jsme vybojovali i cenu
za nejlepší ovladatel−
nost a poslušnost.
Hodně mě to potěši−
lo,“ svěřil se policista.

Mimo to Jihočeši
zabodovali také v ka−
tegorii družstev, kde Ondřej Skok
s kolegou podpraporčíkem Václavem
Ondřichem a jeho psem Burym zís−
kali bronzovou medaili.

Když Ondřej Skok nastupoval před
více než šesti lety k policii, už při při−
jímacím řízení měl jasno v tom, co
chce dělat. Po krátkém úvodním pů−
sobení na zlivském obvodním oddě−
lení přestoupil k budějovické hlídko−

vé službě, kde sbíral první zkušenos−
ti jako psovod.

Kromě Šéna a Attu má Ondřej
Skok doma ještě 11letého ovčáka
Bronyho. Jeho dalším psem je fenka
Xia, kterou trénuje právě na speciali−
zované činnosti. Zřejmě největší na−

děje však vkládá do belgického 
ovčáka Attu.

„Od mala jsem ho připravoval na
to, aby byl nejlepší. I v civilu jsme
hodně objížděli různé objekty a vyhle−
dávali stopy. Právě stopy a pachové
práce jsou u nich dost specifické, tak−
že je trénujeme každý den,“ prozradil
tajemství úspěchu, kterému ale před−
chází každodenní dřina a dril. (pru)

Budou lovit bobry?!

Nejlepší psovod je z jihu!



16 Rozhled - Jižní Čechy 11/2014Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz


