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Stanislav Brázda,
český psychotronik

Říká se, že jižní Čechy jsou krajem,
kde se toho moc neděje, ale když se
něco děje, stojí to za to. Ať v tom ne−
gativním, nebo v tom pozitivním slo−
va smyslu. Nyní se ukazuje, že i po−
zitivní věci jsou a vznikla tak ojedině−
lá věc, která je krásná, a přitom pro−
spěšná a pomůže dobré věci!
Jedná se o kalendář Power of
Breath 2015, který nafotili přední
/jiho/čeští sportovci. Díky sérii 12
unikátních, černobílých fotek vznikla
záležitost, jejíž cílem je pomoci ne−
mocným dětem.
„Děláme to už třetím rokem a le−
tos se opravdu povedl. Výtěžek pů−
jde na dětské onkologické centrum
nemocnice v Českých Bu−
dějovicích. Ústřední fotka
patří krasobruslaři Tomáši
Vernerovi s malým roze−
smátým chlapečkem, která
je naprosto výjimečná. Mezi
těmi, kdo se dále propůjčili
k nafocení, jsou třeba ly−
žařka a olympionička Kate−
řina Neumannová, hokejista
Jakub Kovář, fotbalista Jan
Koller a další hokejisté, fot−
balisté či volejbalisté z jihu
Čech,“ řekla Rozhledu spo−
luautorka projektu Veronika Polá−
ková z agentury Verona.
Ta se svou kolegyní, modelkou
Kateřinou Votavovou, mají radost, že
ještě, než šel vůbec kalendář do tis−
ku, už padaly objednávky.

malých, nemocných dětí není lho−
stejný,“ říkají obě autorky projektu.
Zájemci o limitovanou sérii 200
kusů kalendáře jej mohli získat buď
tak, že si jej za 500 korun koupili
a tím získali i dvě vstupenky na VIP
párty, kde se kalendář i pokřtil,

„Například se ozval sekre−
tariát paní starostky Písku
Vanžurové a objednali si 20 ku−
sů. Další firma z Písku 10 ku−
sů…Máme z toho radost, pro−
tože je vidět, že lidem osud

anebo si jej nyní mohou koupit za
350 korun. „Je to i moc hezký
vánoční dárek a ty fotografie se
opravdu povedly,“ dodala Kateřina
Votavová.
Jak Tomáš Verner, tak Kateřina
Neumannová, ale i další sportovci,
jejichž význam dávno překročil
hranici kraje, státu i Evropy jsou
rádi, že se mohli takového projektu
zúčastnit.
„Bylo mi ctí, že jsem byl požádán
o spolupráci, a mám radost, že je
o kalendář zájem. Samozřejmě chci
na projektu spolupracovat i nadále,“
řekl Verner, který byl v Rusku na tur−
né s Jevgeniem Pljuščenkem.
Stejného názoru je i Kateřina
Neumannová. Ta má radost, že
se podařilo dát dohromady tolik
jejích kolegů, kterým jde o stejnou
dobrou věc. Neumannová jako jedna
z mála je v kalendáři zachycena se
svou dcerkou. Většina osobností
pak s „vypůjčenými“ dětmi.
V minulých ročnících se
podařilo tímto způsobem na
dětskou onkologii vybrat na
440 tisíc korun. Organi−
zátoři věří, že to bude letos
také slušná částka, která
pomůže potřebným.
Kdo by si chtěl kalendář
pořídit, může si jej objed−
nat v písecké Agentuře
Verona a získá jej na do−
bírku.
(pru)

Hasičská medaile
pro hejtmana
Nově vydanou medaili hasičů udělil
ředitel HZS Jihočeského kraje Lu−
bomír Bureš hejtmanovi Jihočes−
kého kraje Jiřímu Zimolovi. Slav−
nostní příležitostí bylo zasedání
bezpečnostní rady kraje za přítom−
nosti představitelů složek inte−
grovaného záchranného systému,
orgánů státní správy a samosprávy
a dalších institucí. Ředitel hasičů
udělil medaili hejtmanovi kraje neje−
nom za jeho dlouholetou morální
i finanční podporu činnosti HZS
Jihočeského kraje, ale i za jeho
aktivní přístup k zajištění bezpeč−
nosti regionu v přípravě na krizové
situace i při jejich řešení.

Zájem o práci
v nemocnicích
Jihočeské nemocnice, které posky−
tují práci více než šesti tisícovkám
zaměstnanců a patří tak k největším
zaměstnavatelům na jihu Čech, se
nemusí obávat o příchod mladých
začínajících lékařů. Potvrdil to také
nedávný veletrh práce Trimed Job
na 3. lékařské fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Velký zájem zazna−
menali zástupci prachatické ne−
mocnice, kteří reprezentovali ne−
mocnice na veletrhu práce. Největší
pozornost vyvolaly možnosti post−
graduálního vzdělávání v rámci na−
šeho holdingu a připravovaná no−
vinka – soutěž Medik roku.

Obchvat zadarmo
Obyvatelé Tábora jsou proti poplatku
na části dálnice D3, která zároveň
slouží jako obchvat města. Zatím se
po něm může jezdit bez dálniční
známky. To je ale pouze dočasný
stav. Až stavbaři dokončí rekon−
strukci tohoto tříkilometrového úse−
ku, chce ministerstvo dopravy
obchvat zpoplatnit. Proti tomu, aby se
za jízdu po městském obchvatu plati−
lo, vznikla v Táboře petice. Podepsaly
ji tři tisíce lidí. Pokud se zpoplatní,
vrátí se do města tisíce aut.

SASKIA BUREŠOVÁ
Kdysi bývala na televizní obrazovce
skoro denně, později už méně.
Přesto ji nejméně jednou týdně ví−
dáme v pravidelném seriálu o důle−
žitých výročích a momentech s ná−
zvem Kalendárium.
Bývalá hlasatelka Českosloven−
ské a později České televize se ne−
uklidila do ústraní ani poté, co byly
posty hlasatelů zrušeny. Moderuje
různé pořady, v rádiu má svůj pořad
a také čas od času učí začínající
moderátory či podnikatele správně
hovořit.
Saskia Burešová, které její přá−
telé neřeknou jinak než Saša, má
k jižním Čechám paradoxně větší
vztah, než by si kdo myslel. Mnoho
let byl tento kraj jejím druhým do−
movem.
„Měli jsme tu chalupu, jezdili
jsme do jižních Čech rádi, Ale pak
nebylo tolik času, a protože jsme si
stavěli baráček, tak jsme potřebo−
vali peníze. Bylo štěstí, že chalupu
od nás koupili úžasní lidé. Prodali
jsme ji textaři Pavlu Vrbovi s jeho
paní. Byli jsme rádi, že zůstala
v dobrých rukou a že Pavel Vrba až
do svého nedávného odchodu tam
napsal mnoho hitů,“ vzpomíná
Saskia Burešová.

Vzpomíná také, že zde strávili
mnoho vánočních svátků, rodin−
ných oslav. Chalupa na Písecku
měla své kouzlo. Dodnes považuje
jižní Čechy za jeden z nejhezčích
krajů u nás. Před lety také s Vítkem
Chadimou napsala autobiogra−
fickou knihu Saskia, v níž vypráví
nejen o své zajímavé profesi, ale
vzpomíná i na své televizní kolegy.
„Na všechny vzpomínám moc
a moc ráda, ale na koho tedy
obzvlášť ráda, byla Milena Vostřá−
ková. Nejenom, že to byla vždy ob−
rovská dáma, ale i nesmírně hodná,
čestná ženská a velká kamarádka,

Babovřesky 3 hned po Novém roce

A je to tady, do třetice všeho
dobrého a možná pro kritiky i zlé−
ho. Babovřesky 3 přijdou už brzy
do kin. Hned po Vánocích, tedy
po Novém roce se filmová dele−
gace v čele s režisérem Zdeňkem
Troškou vydá po českých a mo−
ravských krajích a pak také na
Slovensko, aby předvedla, co
v létě v jižních Čechách vzniklo zase
za „bejkárnu“.
„Ano, jsou to bejkárny pro zasmá−
ní, je to komedie, nadhled, nadsázka,

aby nás zase někteří tupci nesrovná−
vali s Hořícími keři a jinými hluboko−
myslnými filmy. Chci lidi bavit, dávat
jim pohodu, radost, ne je likvidovat

Ochrana Země
Vědecky uznávaná teorie říká, že
před 65 miliony lety zasáhl planetu
Zemi obrovský asteroid. A násled−
kem srážky vyhynuli dinosauři.
Kdyby se něco takového opakovalo
teď, doplatilo by na to lidstvo. Před
nebezpečnými planetkami ve vesmí−
ru má proto Zemi chránit mezinárod−
ní systém. Jeho součástí je nyní
i hvězdárna na jihočeské Kleti.
Observatoř je jedním z dvacítky pra−
covišť ve světě, které se touto čin−
ností zabývají.
2

která se nebála a nezdráhala kdy−
koli člověku pomoct. Musím říct, že
to bylo období, když zemřela, které
mě, a nejenom mne, ale všechny
mé kolegy, velmi zasáhlo,“ svěřila
se Saskia Burešová.
Letošní Vánoce, stejně jako
všechny předešlé, bude trávit
se svými nejbližšími, rodinou, přá−
teli a chce si je vychutnat v klidu.
„I když jsem už v důchodovém vě−
ku, práce mám pořád dost a budu
ráda, když na chviličku vypnu a budu
mít čas jen pro sebe a svou rodinu,“
plánuje si Burešová, která je také
taky tak trochu Jihočeška.
(pru)
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různými schizofrenní−
mi příběhy, kterých je
už tak dost. A naše
Babovřesky s číslem
tři budou opravdu
skvělé. Točili jsme jak
v Turecku u moře, tak
pak na jihu Čech a bu−
de to, myslíme si
všichni, opravdu hodně veselá podí−
vaná,“ svěřil se Zdeněk Troška.
V lednu se 8. ledna na regionální
předpremiéry vypraví filmová dele−
gace do Cinestaru do Plzně, o den
později uvidí komedii diváci v Čes−
kých Budějovicích, film vznikal právě
na Českobuděovicku a 9. ledna pak
Babovřesky 3 zhlédnou milovníci
humoru v Týně nad Vltavou. Předtím
a potom to budou severní, východní
Čechy a Morava. Hlavní premiéra
v Praze je pak 22. ledna.
„Co a zda budeme letos natáčet,
ještě zvažujeme. Možná uděláme za−
se nějakou hezkou pohádku, pokud
budou páni sponzoři štědří a paním
producentkám se podaří je opět pře−
svědčit, že naše filmy jsou zárukou
velké návštěvnosti a sledovanosti,“
dodává režisér Zdeněk Troška. (pru)
Rozhled - Jižní Čechy 13/2014

Pracuje se slavnými, jací doopravdy jsou?
Je Čech, původem Jihočech, přesto má exotické jmé−
no, zajímavou profesi a patří mezi velmi pracovité
a empatické lidi. Pracuje na velkých zajímavých pro−
jektech, s nejznámějšími českými, ale i slovenskými
umělci, s řadou z nich ho pojí blízké přátelství. PR ma−
nažera, novináře, ale také moderátora René Kekelyho
jsme vyzpovídali ve vánočním rozhovoru.

Rozhled - Jižní Čechy 13/2014

není důležité, mám je rád ne proto,
čím jsou, ale především, jací jsou..
w Vy jste měl ale třeba možnost
poznat se s úžasnou Mílou Myslí−
kovou, prý měla vřelý vztah k jižním
Čechám. Jak to vzniklo?
Znali jsme se krátce, ale myslím, že
to bylo hezké přátelství. Kdysi mi je−
den kamarád vyprávěl, že jak skončila
s herectvím, tak se dala na psaní kní−
žek, ale narazila na podvodníka, který
ji okradl a je zoufalá a jak ji pomoct.
A já, duše nesnášející nespravedlnost
a mající opravdu, někdy až příliš vyvi−
nuté sociální cítění, jsem ji oslovil, za−
larmoval pár známých no a sehnali
jsme tehdy díky Nadě Urbánkové, kte−
rou mám velmi rád, nakladatele, a do−
konce vydavatele, který by jí zdarma

PR manažer René Kekely a Lucie Bílá
vydal CD s namluvenými pohádkami, někdo s obrovskou pokorou. Někdo,
jen aby jí udělal radost, což byl pan kdo je obrovský profesionál a kdo má
Peterka, dnes majitel TV Šlágru. Vše dar od Boha na dokonalost. Nemys−
vypadalo dobře. Míla byla ale dost lím tu umělou, hranou, ale ona ve
nemocná, do toho ji pak stihla jedna všem, co dělá, je dokonalá. U ní je
mrtvice no a té druhé bohužel pod− ještě obrovská devíza – nejenom že
lehla. Byla to úžasná dáma a skvělá ona věci skvěle zazpívá, zahraje, udě−
herečka. Nikdy nehrála velké hlavní lá, ale ona je často i sama sobě reži−
role, vždy spíš menší, ale tady se sérkou. Třeba dostane drobný nápad,
přesně ukazuje rčení, že není malých jak něco vylepšit a ono se ukáže, že
herců… Byla obrovská osobnost. je to vždy k plusu. A co se lidské
Vztah k jižním Čechám měla beze− stránky týče – je to nesmírně citlivý,
sporu. Jednak zde má svou neteř, hodný a dobrosrdečný člověk. Málo−
ta jako by ji z oka vypadla, a pak zde kdo si umí představit, čím si musela
natočila řadu filmů. Dokonce svůj fil− projít, čím prochází, třeba kvůli ne−
mový debut – Nejlepší člověk, který moci její maminky. Nebo naprosto
se natáčel v Prachaticích, kde úžasně zbytečné narážky na její ocenění pre−
hrál i Vlasta Burian.
zidentem a podobně. Kolik jiných
w Jaká je Lucie Bílá, s tou v posled− osobností, kteří dostali ocenění, bylo
ní době hodně úzce spolupracujete? a nikdo to neřeší. Na Lucii Bílou je
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

prostě holt víc vidět a dobře se do ní
strefuje. A to je to, co mě velmi mrzí!
Nikomu neublížila, nikoho neobtěžu−
je, pracuje, jak se říká „25 hodin“
denně, tak co komu vadí. Její soukro−
mí je čistě její soukromí, její rozhod−
nutí jsou jejími rozhodnutími, tak o co
jde. Naštěstí Lucka má kolem sebe
úžasné lidi, rodinu, úžasného syna
Filipa a naprosto skvělého partnera
Petra Makovičku. To je člověk, které−
ho bych přál každé ženské. Opravdu!.
w Co kromě těchto věcí děláte, s kým
například ještě spolupracujete?
Kromě práce pro rádio, kromě
psaní, moderování akci, kromě pro−
dukce a PR, zastupuji pár lidí. Spíš se
jim snažím pomoct, nebo spolupra−
cujeme na nějakém hezkém projektu.
Ať je to představitel „Fantoma opery“,
skvělý zpěvák a herec Radim Schwab,
zpěvák a herec Pepa Vágner, to jsou
pro mě i blízcí kamarádi, nebo Tomáš
Verner, Marcela Březinová, Hanka
Kynychová. Teď například jsem začal
pracovat na projektu prvního profesio−
nálního Česko Slovenského boybandu
United 5, naprostí profíci a moc milí
kluci, nebo s bývalou televizní hlasatel−
kou Majkou Tomsovou a synem Jana
Wericha – Jirkou Werichem Petráškem
jsme vymysleli novou zájezdovou talk
show On & Ona, aneb potkala jsem
Wericha. Veselé povídání ze světa
televize, filmu, života, vzpomínky na
kolegy atd…a chystám i s kamarádem
a skvělým fotografem Petrem Mráč−
kem další zajímavé věci…Taky spolu−
pracuji s muzeem voskových figurin
Grévin Praha. Úžasná práce, úžasní
lidé.. Takže není toho málo.
w Ta práce přichází v podobě na−
bídek, nebo si o ni umíte říct?
Většinou jsou to nabídky, ale po−
kud mě třeba zaujme nějaký projekt,
pak se třeba zeptám. Vždycky jsem
to měl tak, že buď mě to bavilo, a pak
mi bylo vedlejší, jaké jsou třeba
finanční podmínky, nebo mě to mu−
selo něčím zaujmout. Neuměl bych
dělat věci jen tak pro peníze. Konec−
konců, kdybych opravdu vše, co dě−
lám, dělal hlavně pro peníze, byl bych
asi opravdu multimilionář a to nějak
neumím a ani to nepotřebuji.
w Je něco, co vás v oblasti médií
a „šoubyznysu“ zklamalo, co vás
štve?
Asi to, co každého – někdy něčí pře−
tvářka, někdy zloba, někdy křivárny.
Jak říkávala krásně Helena Růžičková –
„Když jsem byla ještě v divadle a přišla
jsem tam v nových šatech a kolegyně,
o které jsem věděla, že mě dvakrát
nemusí, mi řekla – tedy, tobě to dneska
tak sluší, tak jsem se šla převlíct.“
... pokračování na straně 7
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w René, o vás řada lidí ví, že se po−
hybujete v kruzích, jež „běžným
smrtelníkům“ jsou trochu vzdálené.
Kteří umělci – herci, zpěváci, ti při−
rostli nejvíce k srdci?
Tak myslím, že maličko přeháníte
a je to trochu nadnesené. Ale děkuji
za ten úvod. Myslím si, že je mnoho
lidí, kteří pracují s významnými osob−
nostmi a není na tom zas tak nic
zvláštního, ale kdo mi přirostl nejvíce
k srdci? Opět složité odpovědět.
Určitě to byla kdysi a na věky bude
Helenka Růžičková, s kterou nás po−
jilo velké přátelství. Není dne, abych
si na ni nevzpomněl. Byla to úžasná,
sečtělá ženská, která neměla jen
šestý, ale i sedmý smysl. Myslím, že
ona tu nesmírně chybí.
w A co Zdeněk Troška?
Zdeněk je nejen velký kamarád
a člověk, kterého si nesmírně vážím
pro jeho člověčinu, pro jeho vzděla−
nost, přehled, ale i nadhled. A proto,
jak on má úžasné pozorovací schop−
nosti lidí okolo, ale i Jihočechů.
A upřímně, neznám jiného českého
umělce, který by tak skvěle propago−
val kraj, z kterého pochází, vším, co
dělá, jako je právě on. Ale je to taky
velký profesionál. A hlavně člověk do
nepohody. Samozřejmě jsem moc
rád za spolupráci s ním na Babo−
vřeskách a dalších věcech. Zdeněk je
navíc pohodář a člověk s neskutečně
krásným humorem… V posledních
letech má za sebou i skvělou pro−
ducentku a profesionálku Danu Volá−
kovou. Té patří také veliké díky a na−
víc je to dáma, která plní sliby.
Takových je málo.
No a pak je to třeba věčně usmě−
vavá a dobrá duše zpěvačka a he−
rečka Hanka Křížková, herečka Hanka
Čížková, Jitka Asterová, Honza Přeučil
a Evička Hrušková, skvostný lidi,
Martina Hudečková a Juraj Herz, nebo
Jana Andresíková, která mě fascinuje
tím, že si ze sebe i přes všechno, co ji
v životě potkalo, umí udělat neuvěři−
telnou legraci a mnohdy jsme se spolu
smáli hodiny a hodiny... Ale třeba
Kristian Kodet taky, nebo Jaruška
Obermaierová… Nesmírně si vážím
Petry Janů, nejen proto, že jsme ka−
marádi, ale pro to, že je to velká pro−
fesionálka s úžasným hlasem a krás−
ným smyslem pro humor… Ale to

Lucie je prostě obrovská osob−
nost, a to neříkám proto, abych se
zalíbil. To říkám zcela upřímně. Ne−
jenom jako zpěvačka, herečka… ale
hlavně jako člověk a kamarád! A spo−
lupráce s ní na velkých projektech,
jako byly dva ročníky Černobílého
turné, za což jsem vděčný nejenom
jí, že si mě vybrala jako PR manaže−
ra, ale i producentovi Jiřímu Jurtinovi
a kolegům, s kterými jsem na tom
spolupracoval, vždy je to práce týmo−
vá, tak i na Bílých Vánocích či pohád−
kovém projektu Děti v divadle a dal−
ších, byla a je skvělá. Navíc je to
obrovská škola a práce s člověkem,
který ví, co chce. A ještě něco, víc
neprozradím, ale snad jen, že opět
s Lucií chystáme něco velkého, a bu−
de to opravdu pecka, tak držte pěsti.
w Ale jaká Lucie Bílá vlastně oprav−
du je? Někteří na ní nenechají nit
suchou.
Víte, co se říká – není člověk ten…
a každý umělec má své příznivce
a své odpůrce. Nicméně Lucii jsem
poznal opravdu hodně zblízka, jak
pracovně, tak soukromě. Pro mě je to
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Barborky a modré z nebe
Také letos jsem si přinesla z trhu
několik větviček třešní, které by
se měly do Štědrého dne rozvi−
nout, aby byl další rok plodný
a příznivý, ale ty chudinky s ma−
lými a staženými pupeny na to
nevypadají. Prý jim chybí slu−
níčko, řekla prodavačka. To bude
ono! Uvědomila jsem si, že jsem
už asi čtyři týdny neviděla čistou
oblohu a ani paprsek slunce, zato
všechny odstíny šedé, tma je už
kolem čtvrté hodiny odpoledne,
ve městech a kolem nich není ani
poprašek sněhu, a Štědrý den už
máme skoro přede dveřmi.
Vzpomínám na doby dávno
minulé, kdy většinou už od polo−
viny listopadu poletoval sníh
a všechno bylo bílé, kolem po−
ledne se ukázalo slunce, sníh se
třpytil, nebe bylo modré, a už
kousek za městy vytvářela příro−
da pohádkové iluze. Vánoční čas
u mých prarodičů na vsi býval ja−
ko nafilmovaný podle předlohy
„ladovské zimy“ – s malým stro−
mečkem v domku, kde kuchyňka
i pokojík byly vyhřáté kamny,
v nichž praskalo dříví. Na Štědrý
den voněla černá omáčka a va−
nilkové věnečky. Televize nám vá−
noční náladu nezprostředková−
vala, protože ji nikdo nepustil ke
slovu. Ovládala se přímo na pří−
stroji – nebyl to ještě ten mazaný
typ, který lze ovládat z postele, ale
ani ze spousty kanálů si nelze vy−
brat. Můj děd neměl rád mluvené
výklady, rady a rozhovory ani z rá−
dia. Vždycky si naladil jen muziku,
rád si zpíval a říkal, že si se vším
poradí sám a mediální poradce pro
svůj život nepotřebuje.
Na Štědrý den babička vždy
trvala na procházce na hřbitov
přes les do sousední vesnice roz−
svítit svíčku na hrob prababičce,
o které jsme věděli z vyprávění, že
měla vesnickou hospodu a dva−
náct dětí, ale když jsme se dívali
oknem do opuštěného domku, ne−
mohli jsme věřit, že tam někdo
opravdu žil. Nejraději jsem měla
příběh o strejdovi Bohoušovi.
Jeden z těch dvanácti dětí jako do−
spělý muž tehdy vyhodil do smetí
švestkové knedlíky, protože ne−
jsou jídlo pro chlapa, a chtěl ma−
so. Jeho žena z toho byla smutná
a prababička jí poradila, aby toho
chlapa poslala k ní do hospody, že
mu dá něco dobrého. Tam strejda
Bohouš dostal od své staré mámy
před celou hospodou facku, ale
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pořád si jí vážil. Cestou na hřbitov
a zpět jsme se brouzdali sněhem,
místy, kam jsme v létě chodívali
na borůvky, a před večeří jsme
ještě vypustili do rybníka kapra,
který s námi nějakou dobu bydlel
na chodbě v neckách, zatímco
k večeři babička tajně usmažila
jiného. Přece nebude zabíjet naše−
ho Frantíka nebo Káju z necek.
Balíčky pod stromkem pro nás ne−
byly tak podstatné, a i když jsem
viděla filmy o aranžovaných Váno−
cích, krásné pokoje, obrovské
vánoční stromky, hromady dárků,
nastrojené děti, křišťálové lustry
a krásné koberce, nikdy bych je
nevyměnila za naše obyčejné
a krásné české Vánoce.
Moji prarodiče mne v životě
šokovali dvakrát. Podruhé, když
jsem se jako dospělá dozvěděla,
jaký měli důchod a nepochopila
jsem, jak z něho mohli žít, a po−
prvé, když jsem jako studentka
zkoušela dědu z dějepisu a ukáza−
lo se, že kromě prezidenta naší
republiky neznal jménem žádného
ministra ani jiného politika, a vy−
světlil mi, že tyto lidi ke svému ži−
votu nepotřebuje. Jako vozmistr
„na dráze“ byl pyšný, že bez něho
by byl nevyjel žádný vlak, a tím se
žádný ministr pochlubit nemůže.
Žili dobře, spokojeně, vždy v dobré
náladě a spolu až do konce jako
Filemon a Baucis.
Nevím, jestli se mé barborky
letos rozvinou, když jim chybí
slunce, jako ostatně nám všem.
Možná doplácí na to, že jsme se
asi „tomu nahoře“ znelíbili tak, že
nám předvádí člověčí nicotnost.
I kdybychom si o sobě namýšleli
cokoliv, nikdo z lidí nemá na to,
aby rozsvítil slunce, zacloněné
vzájemným nepřátelstvím, sobec−
tvím a arogancí. Záporná energie
lidí se také dostává do ovzduší,
a když je jí moc, zacloní i slunce.
Procházky do míst vzpomínek
třeba až tam, kde odpočívají naši
předkové a jejich sousedé, se vý−
borně hodí do vánočního času,
a není to ani trochu finančně ná−
ročné, přestože je to ohromný
luxus, protože tam přijdeme na
to, co nám chybí nejvíc. A když
se budeme podle toho chovat,
dostaneme dárek nejcennější,
který by nezaplatil ani žádný mi−
liardář – budeme mít všichni stej−
ný díl slunce, modré z nebe a dů−
vod změnit a zlepšit svůj život.
Dagmar Hermanová

Vánoční pohádková kovárna
pro malé i velké
Nejenom výstavy betlémů, ukázky
pečiva, zdobení stromečků, výroba
ozdob, ale i pohádky mohou být
vánočně laděné. Takové tajemné
místo, jakým je Pohádková kovárna
v Selibově na Písecku láká malé
i velké, právě v tomto předvánoč−
ním čase.
Hastrmánci i čerti se stejně jako
vy již moc těší na Vánoce. Uklízejí
světničky, čerti si pucují kopýtka
a medvědice Máša začala péct to
nejlepší vánoční cukroví.
A že nevíte, jaký stromeček si
čerti zdobí nebo co mají na Štědrý
den k večeři nejraději hastrmánci?
„To vše a spoustu dalšího o vá−
nočních zvycích a tradicích se do−
zvíte v naší vánočně vyzdobené
Pohádkové kovárně. K nám nechodí
jen malí s velkými, ale i sami do−
spělí. Vždyť pohádky miluje řada
dospělých. A jsme moc rádi, že
k nám jezdí spousta rodin s dětmi,
ale i dospělé rodiny. Že se na chvi−
ličku zastaví a vrátí se, byť jen
myšlenkami a vzpomínkami do
svých dětských let. Pohádka, to je
přece to nejkrásnější a ty české,
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laskavé s laskavými čerty, jsou asi
ty nejhezčí na světě,“ říká majitelka
kovárny Hanka Procházková, která
s rodinou na jihu Čech v posledních
letech vytvořila něco, co se hned
tak nevidí.
Do Pohádkové kovárny jezdí také
řada slavných osobností. Nejčastěji
režisér Zdeněk Troška, baletní mistr
Vlastimil Harapes, či zpěvák, mode−
rátor, český Vangelis Richard Pach−
man. „Vždycky se u Haničky cítím
jako v pohádce, někdy jako ve své,“
usmívá se Zdeněk Troška, jehož po−
hádky jsou pro Hanku Procház−
kovou také mnohdy inspirací.
V prosinci je v Selibově otevřeno
ve dnech: 13., 14., 20. a 21. prosin−
ce 2014, a dále od soboty 27. pro−
since do úterý 30. prosince, vždy od
11 do 16 hodin. „A pokud budete
psát Ježíškovi a jste alespoň trošku
hodní, přineste si dopis s sebou do
kovárny. Od obyvatel Pohádkové
kovárny na něj získáte razítko jako
doporučení pro Ježíška, že vám toto
přáníčko má splnit,“ dodává pohád−
ková průvodkyně kovárnou Hanka
Procházková.
(pru)
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Hledáte práci? Hledáte změnu? Zkuste to v Bavorsku!
O práci v bavorském příhraničí je
stále velký zájem. Zájemcům o ni
vyšla vstříc německá personální
agentura aartos Personalservice
GmbH, která v letošním roce otevře−
la svoji pobočku v Klatovech. Ve−
doucímu této pobočky Miloslavu
Slámovi jsme proto položili něko−
lik otázek.

w Jak byste charakterizoval společ−
nost aartos Personalservice GmbH?
Aartos Personalservice je středně
velká německá personální agentura,
která se během několika posledních
let etablovala na trhu práce ve vý−
chodním Bavorsku jako spolehlivý
zaměstnavatel. Svoji důvěru nám
poskytlo již více než 500 zaměst−
nanců. Pobočky naší společnosti na−
jdete v Regenu, Chamu, Pasově a no−
vě také v Klatovech. Její majitelé se
věnují zprostředkování pracovních pří−
ležitostí v Německu již více než 25 let,
avšak značka aartos Personalservice
GmbH byla na trh uvedena až v roce
2007. Naše personální agentura je
členem Spolkového svazu zaměstna−
vatelů a poskytovatelů personalis−
tických služeb BAP. Naši pracovníci
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jsou odměňování podle příslušných
mzdových tarifů. Nabízíme především
dlouhodobá a jistá pracovní místa,
vždy se sociálním, zdravotním a dů−
chodovým pojištěním. Navíc také vy−
plácíme tzv. 13. a 14. plat a Fahrgeld
(příspěvek na dopravu do zaměstná−
ní). Celou řadu našich pracovníků si
po zapracování dále firmy přebírají
mezi své kmenové zaměstnance.
w Co vás vedlo k otevření pobočky
v Česku a proč právě v Klatovech?
V České republice je celá řada kva−
lifikovaných uchazečů o práci, mnozí
práci hledají a nemohou najít odpoví−
dající uplatnění, mnozí chtějí nasbírat
nové zkušenosti, a proto se rozhodují
pro změnu. Klatovy se nacházejí vel−
mi blízko všech našich německých
poboček, takže určitou roli hrála vzdá−
lenost. Město Klatovy zároveň pova−
žujeme za přirozené centrum jihozá−
padních Čech.
w O jaké kvalifikace je na německé
straně největší zájem?
V podstatě můžeme zprostředkovat
jakoukoli práci. Nejvyšší poptávka je
v současné době po pracovnících
v oblasti kovoobrábění, strojírenství
a elektrooborech.

w Máte také nějaké nabídky pro zá−
jemce bez odpovídající kvalifikace?
Ano, i uchazečům s nedostatečnou
kvalifikací nebo bez kvalifikace může−
me nabídnout dělnické profese ve vět−
ších či malých a středních firmách.

w Jakou pomoc nebo podporu od
vás mohou případní zájemci oče−
kávat?
Zájemcům, resp. našim pracovní−
kům, pomáháme s vyřízením veške−
rých administrativních formalit, jako
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jsou např. zdravotní pojištění, daňové
záležitosti apod., pomáháme při hledá−
ní ubytování těm, kteří se rozhodnou
minimálně ve všedních dnech v Ně−
mecku bydlet, a jako velkou pomoc vi−
díme právě fungování naší české po−
bočky v Klatovech. Tady všichni získa−
jí veškeré informace o práci v Němec−
ku v češtině a zde se také jako uchaze−
či mohou registrovat. O naše pracovní−
ky se pak dále starají naši personální
disponenti v jednotlivých pobočkách.
w Jaká kritéria by uchazeči o práci
v Německu měli splňovat?
Vedle odhodlání a chuti pracovat
v Německu je velkou výhodou, pokud
se daný uchazeč alespoň částečně
domluví německy. Vyšší šance na
uplatnění mají také ti, kdo se rozhod−
nou a mohou alespoň přes týden
v Německu bydlet.
w Musí uchazeči o práci v Německu
za zprostředkování něco platit?
Zprostředkování práce uchazeče
v žádném případě nic nestojí. Nikdo
také nikomu nic ze své mzdy „ne−
odvádí“. Veškeré aktivity personálních
agentur v Německu jsou kontrolovány
přísnými finančními i personálními
audity.
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Dostanou
mimořádné odměny!
Hezký vánoční dárek čeká na pra−
covníky českobudějovické nemoc−
nice. Protože je na tom krajské
zdravotnické zařízení finančně po−
slední dobou velmi dobře, rozhodlo
se vedení všechny pracovníky oce−
nit. Proto všichni dostali nejen
mimořádnou odměnu, ale čeká je
také 13. plat.
Jihočeské nemocnice zřizované
krajem prožívají dobré období.
Všem se finančně daří velmi dobře,
což nyní ocenila organizace
HealthCare Institute, když je ve
svém žebříčku zařadila vysoko.
V konkurenci 156 českých lůžko−
vých zdravotnických zařízení se
dokázala nemocnice v Písku pro−
sadit na druhé místo v republice.
Co se takzvaného finančního zdraví
špitálů týče, na jihu Čech je na tom
nejlépe Českobudějovická a Česko−
krumlovská nemocnice.
V Budějovicích dostanou teď
v prosinci všichni zaměstnanci tři−
náctý plat. Kromě toho už manage−
ment rozdělil odměnu ve výši čtyř
tisíc korun všem zaměstnancům
a zaplatil letos také dvakrát penzijní
pojištění po 12 tisících korunách.
„Jsme rádi, že můžeme takovými
dobrými zprávami potěšit zaměst−
nance nemocnice a jako výraz díků
za jejich práci dát odměny. Pokud
to ekonomické situace dovolí, rádi
bychom v podobném trendu po−
kračovali i nadále,“ podotkla ná−
městkyně jihočeského hejtmana
pro zdravotnictví a sociální věci
Ivana Stráská.
(pru)
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Odešel autor velkých hitů Jan Schneider
Česká hudební scéna přišla teď na
sklonku tohoto roku o dalšího veliká−
na. V jihočeské Třeboni zemřel ve
věku 80 let textař těch největších
hitů Jan Schneider. Psal pro české
zpěváky a zpěvačky a díky němu
světlo světa spatřil kdysi také první
muzikál s názvem Gentlemani.
Janu Schneiderovi vděčí mnozí
čeští umělci za velké hity. Psal napří−
klad pro Helenu Vondráčkovou,
Václava Neckáře, Martu Kubišovou,
Evu Pilarovou, Waldemara Matušku.
Vždyť z jeho pera vzešly hity jako
Hej, pane zajíci, Ó, baby, baby, nebo
Magdaléna. Schneider kdysi napsal
také vůbec první muzikál s názvem
Gentlemani… Textař a básník pod−

lehl zhoubné nemoci. Ještě před ro−
kem plánoval, jak ve velkém oslaví
osmdesátku a jak by rád ještě malo−
val, když už nemohl cestovat. V 70.
letech minulého století se svou že−
nou emigrovali do Německa. „Žili
jsme pak střídavě ve Francii a Špa−
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nělsku. Po Revoluci jsme se vrátili
a usadili se v Třeboni, kde je nám
dobře,“ říkal často autor hitů.
Kdysi patřil i k tvůrčímu týmu cen
Thálie. Často vzpomínal na spolu−
práci se zpěváky a zpěvačkami, ty
často označoval za velké profesio−
nály. S řadou z nich ho pojilo velké
přátelství. Největší asi s bratry
Václavem a Janem Neckářovými.
V jižních Čechách je to v krátké
době už druhá významná a výrazná
osobnost. Na podzim zemřel také
oskarový filmový architekt, který stál
u zrodu desítek snímků, Karel Černý.
Na sklonku života bydlel se svou
manželkou v rozlehlém bytě s tera−
sou v Táboře…
(pru)

Rozhled - Jižní Čechy 13/2014

s

Pracuje se slavnými, jací doopravdy jsou?
... dokončení ze strany 3

To hovoří za vše. Já mám tu vlastnost,
že neumím nenávidět, neumím závidět.
Pokud mě někdo zklame, nekomuni−
kuji, odcházím, ale nenávist, to nemám.
No a pak si občas říkám dvě takové
hezké věci, které říkává můj dobrý
kamarád, herec a politik, ale opravdu
chlap s velkým srdcem Slávek
Jandák, kterého si vážím právě proto,
že říká věci, tak jak je myslí, a že mu
to vážně myslí – „Co chceš od světa
šoubyznysu, vždyť jsme všichni
blázni.“ To je přece krásné. A pak
jednu svatou pravdu – „Nač se bát
zítřků, třeba nepřijdou..“ Takže se ne−
bojím a snažím se mít radost z toho,
co je, co bylo už neřeším a co bude,
to ví jen ten nahoře…
w Jací jsou tedy opravdu slavní ve
skutečnosti?
Drtivá většina těch, s kterými spo−
lupracuji či se přátelím, jsou úplně
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normální, obyčejní, milí lidé se smys−
lem pro humor. A víte, stále platí pra−
vidlo, že kdo opravdu něco znamená,
něco dokázal a něco umí, je vůbec
ten nejskromnější. Naopak řada
„rychlokvašek“ si myslí, že jsou hvěz−
dy a Hollywood čeká. No a oni nějak
nevolají a nevolají… (smích)
w Máte nějaký kariérní sen, něco,
čeho byste chtěl dosáhnout?
Ne, nemám rád slovo kariéra, stej−
ně jako nesnáším slovo celebrita!
Já nedělám kariéru, dělám jen to,
co mě baví a co snad i umím. Ale
sny, to ani ne. Beru věci tak, jak jdou.
A pak, největším štěstím v životě
člověka je to, když může dělat to, co
ho baví, a s lidmi, s kterými chcete
pracovat. To je asi nejvíc.
w Když nic neděláte, co děláte, ne−
nudíte se?
Co je to proboha nuda, to neznám
(smích). Tak pořád něco dělám, ale

když opravdu můžu a mám trochu
času, seberu se s přáteli a vyrazím
si jen tak sednout na kafe, na oběd,
nebo na výlet do Krkonoš, nebo
do Rakouska. To je země, kterou
miluji, kde bych dokázal klidně žít.
Podobně jako ve Francii. Ale rád
se bavím, rád se směji a mou výho−
dou je, že k tomu, abych se dobře
bavil, nepotřebuji ani drogy ani alko−
hol. Takže jednak to neleze do peněz
a jednak to neničí zdraví. Ale směji se
rád, často a hodně.
w Co Vánoce, jak je oslavíte?
Ty svátky mám rád, takže v kruhu
rodinném a s přáteli. Nemám rád to
šílenství kolem. Hlavně je to pro mě
i čas, kdy si vzpomenu na všechny,
kteří už tu se mnou nejsou. Proto si
čím dál víc vážím mně blízkých,
s kterými můžu trávit co nejvíc času,
dokud to jde… A mnohdy mě mrzí,
že toho času není víc…
(pru)
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda doporučuje:

Na Vánoce darujte svým blízkým
zdraví a krásu

Jsme na konci roku 2014
a nutno říci, že to byl rok velmi
hektický, který přinášel nesko−
nale mnoho stresů. Řada lidí
tento rychlý tep nezvládla. Po−
dle mé věštby to bylo 10 % lidí.
Nebyli dostatečně odolní, aby
se vyrovnali s problémy a mož−
ná i podcenili moje rady, více
se v této rychlé době orientovat
na duchovno. Neunesli napří−
klad krach své firmy, ztrátu za−
městnání, rozpad manželství
a mnozí z nich skončili v psy−
chiatrické léčebně nebo se
u nich projevila nemoc. Zjistil
jsem, že v tomto roce jako ni−
kdy jindy onemocnělo velké
procento lidí rakovinou a du−
ševními poruchami, zejména
schizofrenií. Kyvadlo mi ukazu−
je, že je u nás 25 000 lidí trpící
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schizofrenií, kteří pro nás zna−
menají nebezpečí. Například
jako řidiči.
Pro každého člověka je v ži−
votě nejdůležitější zdraví, bo−
hužel mnozí si to uvědomí ve
chvíli, kde se u nich projeví ne−
moc. V první řadě každému do−
poručuji, aby se co nejdříve
zbavil stresu. Mám z praxe vy−
zkoušeno a ověřeno, že existu−
je skupina lidí, kteří i když jsou
podle mé teorie „zablokováni“
pro příjímání vitamínů, minerá−
lů, energie, jsou schopni přijí−
mat obranné látky proti rakovi−
ně, což je zejména vitamín C,
B3, rutin a hlavně koenzym
Q10. Ti rakovinu nedostali,
přestože jsem v jejich organiz−
mu zjistil rakovinové viry, těžké
kovy, díky jejichž spojení podle

mé teorie rakovina vzniká.
Proto doporučuji určité směsi
bylin na vyčištění organizmu
od rakovinových virů a těžkých
kovů a ostatních cizorodých lá−
tek: zlatobýl, šalvěj, jmelí bílé,
mydlice, paprika, hadí kořen,
třezalka, heřmánek, kopřiva
a další. Z uvedených bylin indi−
viduálně sestavuji kombinace.
Co se týká bylin vhodných pro
zničení rakovinových virů ustá−
lil se doporučovaný sortiment
takto: rakytník, šalvěj, zlatobýl,
blín, jmelí.
Na základě své dlouholeté
praxe jsem sestavil jakýsi žebří−
ček postupu k tomu, abychom
byli zdraví. Jsou to moje dopo−
ručené postupy při alternativní
léčbě.
Nejdříve se zbavíme stresu.
Pak si odblokujeme zablokova−
ný organismus stresem a ne−
mocí pomocí mých akupresur
a necháme si také odblokovat
páteř. Po odblokování páteře je
nutné opakovat mé akupresu−
ry. Dalším krokem je odstraně−
ní rakovinových virů. Má je kaž−
dý, jen ne všem způsobí ne−
moc. Zbavte se rovněž infekce,
nejčastěji jsou to Chlamydie,
které má 80−90 % populace
v Česku. Doporučuji vyšetření
krve, ale pokud nechcete, navr−
huji minimálně nasadit přírodní
látky jako Oregano. Změňte
klasicky český jídelníček za
středomořský, posilte imunitní
systém užíváním vyšších dávek
vitamínu C (aspoň 1000 mg),
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B3, B6 (doporuču−
ji dvojnásobné až
trojnásobné dávky)
a Koenzym Q10 (mi−
nimálně 2−3x denně
20−30 mg). Nezapo−
mínejte na dostatek
pohybu, tím pod−
poříme samočisticí
schopnost těla a udr−
žíte svalovou hmotu.
Doporučuji hodně se
sprchovat, či se „do−
bíjet“ energií z ná−
hradních zdrojů –
stromů. Změňte byd−
liště, pokud je pode−
zření na geopatogen−
ní zóny v bytě či do−
mě, na radon, plyny či nevhod−
ný stavební materiál – mnoho
lidí má radioaktivní škváru v do−
mech jako izolaci stropů či
podlah atd. V neposlední řadě
změňte životní styl, čímž odstra−
níte nerovnováhu v rodinném
systému, protože se ví, že ne−
moc je důsledkem stresu.
To je vše, co mohu ve zkratce
doporučit, a pokud chcete vše
podrobně, můžete mne navštívit
v mé poradně. Vedu konzultace
osobní, po skypu, po telefonu
nebo po e−mailu. Celou konzul−
taci, hovor nahrávám a posílám
buď e−mailem, či poštou.
Jestliže se nyní rozhodujete
pro vánoční dárek pro své nej−
bližší, pak jim darujte zdraví
a krásu. Připravil jsme na zákla−
dě svých dlouholetých zkuše−
ností řadu vánočních balíčků
s přírodními finskými vitamíny
a minerály, které obsahují vše,
co naše tělo potřebuje ke zdraví.
U všech je 20 % sleva. Ke zdraví
také patří krása a v naší další na−
bídce jsou i kosmetické balíčky
s italskými, španělskými a fin−
skými produkty.
Stanislav Brázda

Kontakt:

STANISLAV BRÁZDA
mobil:
777 119 600 − 606 119 600
e−mail:
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
Rozhled - Jižní Čechy 13/2014

Vzpomínka na Otce Karla z Rádia Svobodná
Evropa aneb „Kde domov a hrob můj ?“
„…Z věčného království samoty promlouvají k lidem vzpomínky…“ (kbf)
Dne 8. listopadu 2014 by se dožil
svých 93. narozenin významný,
skromný, neohrožený a vznosný
člověk pan Mons. Karel Fořt, za−
kladatel České duchovní služby
v Německu a dlouholetý redaktor
Rádia Svobodná Evropa, který ze−
mřel v letošním roce posledního
lednového dne v Kněžském domově
v Českých Budějovicích. Je pocho−
ván na Práchni u Horažďovic, což
bylo jeho poslední přání. U hřbi−
tovní zdi tamního kostela najdete
jeho skromný hrob zdobený černým
křížkem ukřižování Ježíše Krista.
Tak jak skromně a neohroženě
žil, tak i zemřel. V knize rozhovory
s Janem Paulasem „Život voněl
člověčinou“ vzpomíná: „Přišel
jsem na svět v rodině četnického
strážmistra v Rožmitále pod Třem−
šínem, krásném městečku proslu−
lém kantorským působením Jakuba
Jana Ryby a jeho melancholicky
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před komunistickým režimem přes
provoněné vánoční mše. Rozum
Kvildu do Finsterau a sedm let
jsem však počal brát jinde – ve
strávil v alžírské Africe. Pak se na
Skočicích u Vodňan, kde mého otce
třicet dlouhých roků
jmenovali velite−
upsal
Mnichovu,
lem četnické stani−
který se mu stal ná−
ce a později i v Ho−
hradním domovem
ražďovicích.“
v jeho vyhnanství.
V osobě Karla Ja−
Sloužil zde nejdříve
roslava Fořta ze−
jako kněz hlásající
mřel kněz a člověk,
slovo Boží v českém
který vadil totali−
jazyce a později i ja−
tám. Přežil nacistic−
ko redaktor Rádia
ké vězení, kde ve
Svobodná Evropa,
svých devatenácti
ale po patnácti le−
letech skončil kvůli
tech, roku 1995
protinacistickým
svou činnost ukon−
materiálům nale−
čil. Od nových pře−
zeným ve skautské
Mons. Karel Fořt
měn roku 1989 žil
klubovně, kam do−
střídavě mezi Mnichovem a Český−
cházel, přežil i nucené práce v ra−
mi Budějovicemi. Zde také navždy
kouském Linci. Po válce dokončil
zavřel své stařecky znavené oči.
studia a roku 1948 byl vysvěcen na
Před blížící se smrtí napsal své roz−
kněze. O dva roky později však se
loučení v české i německé řeči.
svým přítelem, také knězem, utíká
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V roce 2001 vydala Teologická
fakulta Jihočeské univerzity jeho
knihu „Cesta, pravda, život – Postila
Otce Karla“ a v roce 2007 pak
vyšla příznačná kniha rozhovorů
Karla Fořta s Janem Paulasem
„Život voněl člověčinou“.
V roce 2012 ho tehdejší prezident
republiky Václav Klaus ocenil
Řádem T. G. Masaryka za vynikající
zásluhy o rozvoj demokracie, hu−
manity a lidských práv. Uvedené vy−
znamenání zhodnotil věcně po
svém: „Věku to nepřidá, do nebe to
člověku nepomůže, ale nebyl bych
upřímný, kdybych říkal, že mě to
nepotěšilo…“ Je také čestným
občanem Sušice, Horažďovic a i ji−
ných míst naší vlasti.
Vzpomeňme jeho skromné hrdin−
ství, které přežilo do dnešních dnů.
Byl jeden z mála – stále usměvavý,
skromný, pokorný, ale přesto ne−
poddajně hrdinský a člověčenství
vlastní!
Čest jeho památce.
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PRO OBCHOD s dárkovým
zbožím v Železné Rudě hle−
dáme spolehlivou a pří−
jemnou prodavačku. Mož−
no i brigádně nebo na HPP,
turnusy, část. NJ, ubytová−
ní zdarma. Tel. 602486490.
DO Kavárny v Železné Ru−
dě hledáme brigádnice,
vhodné pro studentky. Za−
učíme, část. NJ výhodou,
práce dle dohody, ubytová−
ní zdarma, výhodné plat.
podmínky. Tel. 602486490.

STARÉ vojenské věci pro−
dáte nejlépe sběrateli!
Koupím bajonet, dýku,
kordík, lovecký tesák,
šavli, helmu, trop. klo−
bouk, uniformu, masko−
vací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro
na pistoli, zásobníky
a bedny od munice, dale−
kohled, puškohled, vysí−
lačku + sluchátka, čuto−
ru, ešus, teletinu, odzna−
ky a vyznamenání, nášiv−
ky, leteckou kuklu, bun−
du, kombinézu, vrtuli,
palubní ukazatele a sou−
částky z letadel, tech. pří−
ručky, knihy o vojácích
aj. voj. pozůstatky až do r.
1960. Přijedu, děkuji. Tel.
604343109. PM 140037
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře za−
platí staré pohlednice – až
10. tis Kč za chybějící po−
hlednice obcí Šumavy (např.
Schukatschen, Paterlhütte,
Glaserwald, Stadln, atd.),
ale i jiné pohlednice z celé
ČR do roku 1945, uvítám
větší množství či sbírky, mo−
hu 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 všech−
no co se týká železnice. Tel.:
731064361. PM 140167
KOUPÍM staré a starožitné
věci, např. z pozůstalosti.
Nábytek, obrazy, kapesní
a náramkové hodinky, min−
ce, bižuterii, porcelánové
sošky, sklo, vázu, karafu,
skleničky, svícny, chromový
lustr a lampičky, voj. odzna−
ky a vyznamenání, voj dýku
a bajonet, šavli, uniformu,
starou vzduchovku, flobert−
ku, housle a trumpetu, ple−
chová a bakelitová autíčka,
loutky, radia, fotoaparát,
knihy, pohlednice, kuchyň−
ské váhy aj. staré věci. Dě−
kuji za nabídku – přijedu.
Tel.604343109 PM 140035
10
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KOUPÍM nové i použité
auto−moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajd−
káru, BMW aj. Tatra, Škoda
– Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto−moto pří−
ručky, prospekty, plakáty,
staré hračky, plechovky od
oleje, reklamní auto−cedule.
Dále starou vzduchovku zla−
movací,vojenskou, pouťo−
vou, vzduchovou pistoli, flo−
bertku. Děkuji za nabídku –
přijedu Tel.: 604343109 PM
140036
Z POZŮSTALOSTI starý dře−
věný a chromový nábytek:
kredenc, skříň, špajz se
šuplíky i bez, stůl a židle.
Ložnici, truhlu, komodu,
chrom. židle s podpěrkami,
psací stůl, chrom. křesla,
dále chrom. lustr s bílými
koulemi, lampičky, stolní
a podlahovou lampu aj.
chromové doplňky např. ku−
chyňské hodiny, budík, těžít−
ko, model letadla, reklamní
předměty, popelník atd. do r.
1960. Děkuji – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140038
KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s pouzdrem i
bez pouzdra, dále violu, vi−
oloncello, trumpetu, lesní
roh, tubu, voj. polnici, kla−
rinet aj. staré nástroje.
Sběratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140039
KOUPÍM staré obrazy čes−
kých i cizích autorů s námě−
tem krajina, lovecké zátiší,
portréty, dívčí akty, lodě na
moři, vojenské motivy, po−
stavy v krojích aj. (i špinavé
a poškoz. nebo jen rám).
Dále porc. a kovové sošky,
mince, hračky, knihy, hodin−
ky, vyznamenání, ván. ozdo−
by, pohlednice, betlém aj.
staré a starožitné věci do
r. 1970. Děkuji za nabídku –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 140040
KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký te−
sák, mysliveckou brašnu,
lesní roh, housle, vojen−
skou vzduchovku, celtu,
medaile, vyznamenání
(vzorný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště,
za budování vlasti apod. až
do r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 140015
STARÉ fotoaparáty (Flexa−
ret, Mikroma, Stereomi−
kroma, Leica, měchové aj.)
barometr, 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

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s mo−
tivem Prodané nevěsty, dětí,
kytičky), kořenky, sošky ta−
nečnic, akty, zvířátka, svíc−
ny, obrazy, kresby, i samot−
né rámy, hodiny, lampová
radia, knihy a časopisy
o automobilismu, vše skaut−
ské a junácké, pohlednice
a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 140017
NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1955 VÝKUP –
RENOVACE – PRODEJ
(chromovaný, dýhovaný,
selský), lustry, hodiny,
obrazy a různé staré
věci na dekoraci, mož−
nost vyklizení celé po−
zůstalosti. Značka PŘI−
JEDU. Tel. 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 140005
STŘÍBRNÉ a zlaté mince,
šperky s českými granáty,
stř. tabatěrka, pudřenka, ná−
ramek, příbory i jednotlivé
kusy, vojenská vyznamenání
a odznaky, staré fotoaparáty
a hudební nástroje. Vzdu−
chovku, flobertku, bodáky,
tesáky, šavli, panenku s por−
celánovou hlavičkou. Tel.:
603499724. PM 140138
SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém, vánoční
ozdoby, různé staré do−
kumenty, pohlednice,
plakáty, hračky, autíčka
na kabel i bez, na klíček,
vláčky, pokojík pro pa−
nenky, hodiny a hodinky
Děkuji za nabídku.Tel.:
603512322. PM 140006
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PRODÁM Felicii kombi, ga−
rážovaná, katalyzátor, r.v.
1996, TK do 8/2016, najeto
170 000 km. Cena 10 000,−
Kč. Tel.: 728845190. PM
140208
KOUPÍM staré traktory do
r. v. 1955 českých i cizích
značek − L&K, Svoboda,
Wikov, Škoda, Zetor,
Porsche, Fordson, John
Deere, Lanz−Buldog, Deutz,
Hanomag, Fend, Farmall,
Ferguson. Nabídněte. Tel.:
608941498. RR 40110
KOUPÍM Jawa 350 typ
633−634 a 638−640
i poškozené,
tel.: 722 327 290.
RR 40161

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré motocyk−
ly všech značek
a v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 40906

FOFR PŮJČKA. Potřebujete
peníze? Nebank. soukromé
zdroje. Neprovolávejte kre−
dit. Napište SMS ve tvaru:
Vaše jméno, příjmení, rodné
číslo, telefonní číslo, příjem,
Vaše splátky, požadovanou
částku půjčky, město. Tel.:
728657931. KŘI PM 140135
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JUNGEBLIEBENER Herr aus
Bayern, 165cm, 70 Jahre,
mit Herz und Verstand,
finanziell gut gestellt,
sucht eine Frau aus CZ
für eine glückliche Zukunft.
Bin Nichtraucher, Nicht−
trinker. Bin treu, ehrlich, ru−
hig, sensibel. Wohne in
Grenznähe zu Pilsen, Do−
mazlice. Spreche leider
nicht tschechisch. Habe
viele Hobbies: Natur, Wald,
Volksmusik, gut leben,
Theater, Wandern, Spass−
haben. Habe schöness Ein−
familienhaus mit Geschäft.
Ich habe viel zu bieten!!
Freue mich auf Antwort. Wo
können wir und treffen?
Hermann Fuchs, Schos−
shütte 2, 93086 Wörth/
Donau, Deutschland, Tel.:
09482/554. RR 41007
MEIN Weihnachtswunsch
wäre, nicht mehr alleine
zu sein. Ich suche eine net−
te, liebevolle Partnerin, die
ehrlich und treu ist, wo−
möglich Nichtraucherin und
mit mir durch dick und
dünn gehen will. Ich bin
38 Jahre, 185 cm, Nichtrau−
cher, habe dunkle Haare,
stehe mit beiden Beinen
fest im Leben, beruflich wie
privat. Habe einen festen
Arbeitsplatz und wohne im
Kreis Regensburg. Bitte nur
ernstgemeinte Zuschriften,
da ich eine feste Beziehung
aufbauen will. Ich freue
mich auf eine Antwort,
wenn möglich mit Foto!
E−Mail: *astf@gmx.de.*
RR 41013

MUŽ středních let, finanč−
ně zajištěný, hledá touto
cestou ženu nebo dívku
k diskrétním schůzkám.
SMS na tel.: 721078003.
PM 140207

COTON DE TULEAR. Pro−
dám štěňátka bez PP po vý−
stavně úspěšných předcích.
Malý pejsek s nelínající ba−
vlníkovou srstí nevyžaduje
střihovou úpravu, jenom se
pročesává. Je antidepre−
sivní, vhodný i pro alergiky.
Je bdělý a ostražitý, ale
zbytečně neštěká. Vhodný
na canisterapii – k rehabili−
taci. Oblíbený pro výstižnou
a přizpůsobivou povahu. Mi−
láček celé rodiny, lásku rád
bere i oplácí s nadšením.
Kupní smlouva při odběru.
Do dobrých rukou. Kontakt –
e−mail: hajami@volny.cz,
602823882, 378774498.
RR 40154

Další číslo

Jihočeského
rozhledu
vyjde
2. 2. 2015

NA HLAVNÍM tahu v CENT−
RU Domažlic nabízím pro−
nájem: 1. OBCHOD (event.
výrob. HALA) 300 m2.
− 2. OBCHOD (kancelář)
50 m2. 3. KOMERČ. prost.
− 80 m2 (60 + 20 m2,
event. + garáž 70 m2 −
propojeno). Vše s výloha−
mi a samost. vytápěním
na plyn. kotel, 220/380V.
Tel.: 608510656

PRODÁM nebo dlouhodobě
pronajmu větší RD 2 km od
Konst. Lázní, vhodný i ke
komerčnímu využití, velká
stodola, kotelna, zahrada,
projekt na rekonstrukci
hotov. Tel.: 777110010
PRODÁM rodinný domek
v Kyšicích u Plzně (10 km),
cena 2 500 000 Kč. Tel.:
608777556
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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 21. ledna 2015
Rozhled - Jižní Čechy 13/2014

Mgr. Miloslav Fait − tel.: 377 221 996

Tiskne NOVOTISK, s.r.o., tiskárna Praha−Malešice, U Stavoservisu
1, Praha 10, rozšiřuje Mediaservis, s.r.o., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

11

12

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Rozhled - Jižní Čechy 13/2014

