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Herec Pavel Kikinčuk a jeho dcera,
herečka Kamila, která je nově i člen−
ka souboru pražské Ypsilonky, se
společně před kamerou objevují stále
častěji. Nejenom v  nové komedii
Zdeňka Trošky Babovřesky 3, která se
natáčela v jižních Čechách a je právě

v kinech, ale nově i v televizním seriá−
lu Ordinace v růžové zahradě.

Pavel Kikinčuk, kterého kdysi pro−
slavila role Šimona Pláničky v  Troš −
kově Slunci, senu, jahodách, si 
v  te levizním seriálu zahraje ředitele

Štěpána Hejduka. Jeho dcera bude
hrát dceru a zároveň zdravotní sest−
řičku Stelu.

„Jsem rád, že se s Kamčou potká−
me zase při práci. V Babovřeskách 
sice taky spolu hrajeme, ale ne v jed−
nom obraze. Já jsem starosta, ona

vnučka jedné z  bab.
Těšíme se na to oba,“
říká Pavel Kikinčuk.
Kamila Kikinčuková se
také na práci v seriálu
těší, ale i na to, že se
svým otcem bude tvo−
řit to, co prožívá od−
mala, vztah dítě−rodič.

„Někdo by si říkal,
že to doma stačí, ale já
to vnímám pozitivně. 
A baví mne to,“ podo−
tkla mladá herečka,
která jde nyní z role do

role, a to nejen v rodinném divadélku
Pluto v Plzni, které vede principálka
a její maminka Jindřiška Kikinču −
ková, jež také hraje v komedii Babo −
vřesky jako drbna jménem Božena
Němcová. (pru)

Kikinčukovi
Z Babovřesk do Ordinace
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Jihočeška, rodačka z Českých Bu −
dě jovic Michaela Žemličková jako
jedna z mála na světě maluje unikát−
ní technikou! Její obrazy jsou spe −
cifické tím, že jsou černobílé a jsou
„jedním tahem“ Buď jde o černou
linku kreslenou tuží na bílém pod −
kladu, nebo naopak bílou tuží na
černém papíře. Neteř herečky Hanky
Čížkové a sestra autora sochy
Přemysla Otakara II pro České
Budějovice Františka Postla teď vy−
stavuje po celém světě.

Obrazy Michaely Žemličkové má
řada známých osobností, unikátní,
velký, černobílý portrét získala i zpě−
vačka Lucie Bílá k předloňskému za−
hájení svého černobílého tour. Žem −
ličková ale maluje především pro zá−
jemce, kteří vnímají jednoduché linky
a témata jako něco mimořádného
a o její obrazy je velký zájem.

„Dělám to, co mám ráda, co snad
umím a co mě těší. A musím se při−
znat, že mě to baví stále víc. S ně−
kterým obrazem si hraji hodiny,

s  některým i dny a týdny.
Mám ráda čisté, jednodu−
ché, jemné linie,“ prozrazu−
je Michae la Žemličková.

Inspiraci hledá v  životě,
v okolí, v situacích. Má rá−
da život, i když jak sama 
říká, na růžích rozhodně
ustláno neměla a nemá.
Ale nestěžuje si.

„Jsem Bohu vděčná za
to, že mi dal tenhle dar a že
mi umožnil živit se tím, co
mě baví. Má práce je mi
koníčkem, můj koníček
prací,“ prozrazuje matka
dvou dospívajících dětí.

Vystavovala už v  USA,
v  Bruselu, nedávno na
Slovensku, čeká ji Ma ďar −
sko, Bulharsko, Ra kous ko
a také Spojené arabské emiráty.

A co říká na to, že pochází z rodi−
ny, kde je více uměleckých směrů?

„Teta je herečka, brácha
sochař, já malířka. Asi se ty
geny nějak dědí. Každý dělá−
me trochu něco jiného, ale
všechny nás to baví. Snad je
s námi i legrace, a tak to má
být,“ podotýká umělkyně,
jejíž obrazy si vybral dokon−
ce režisér Zdeněk Troška,
který je jejím blízkým kama−
rádem, do komedie Babo −
vřesky. Divá ci je mohou vi−
dět ve všech scénách celé
trilogie v  domě „starosty
Stehlíka a jeho ženy“.

„Ty obrázky od Míši se
mi tak líbily, že jsem ji po−

žádal, zda by je na
natá čení zapůjčila.
Ona je dobrá du−
še, vzácný člověk,
citlivý a to se od−
ráží i v její tvorbě,“
dodal Troška.

Ž e m l i č k o v á ,
kte rá, když nema−
luje, ráda se pot−
kává s přáteli, čte,
relaxuje nebo ces−
tuje, si pro sebe,
svou rodinu, přá−
tele ale i všechny
lidi přeje hlavně
zdraví a aby byli
šťastní.

„Jedině šťastný
a spokojený člo−
věk může kolem
sebe šířit dobrou
náladu, pohodu
a pozitivní energii.
A každý si zaslou−

ží být šťastný, aspoň na chvíli,“ uza−
vírá své myšlenky autorka černo −
bílých obrazů. (pru)

Michaela Žemličková:
Fotopoint je zpět

První fotopoint, který prošel
územním řízením a má vydané
platné stavební povolení, už je
zpět na svém místě u rozhledny
Poledník. Dalších devět zařízení,
kterými se přímo v terénu mohou
návštěvníci vyfotit, by se mělo
vrátit podle toho, jak budou vydá−
vána jednotlivá stavební povolení.
Původní fotopointy byly rozmístě−
ny bez povolení.

Slavnosti piva 
jubilejní

Už 25. ročník mezinárodních
Slavností piva bude hostit jiho−
český Tábor. Akce se koná od 
16. do 21. února O prestižní titul
Zlatá pivní pečeť se v degustač−
ních soutěžích za dohledu reno−
movaných cer tifikačních autorit
utká přes 160 pivovarů. Degus −
tátoři posoudí kvalitu více než 700
piv z domácí i světové produkce,
a to ve 28 kategoriích. 

Petice seniorů
Senioři chtějí zůstat v domově
sídlícím v zámečku Budíškovice
na Dačicku, který chce Jihočeský
kraj přestěhovat jinam. Jak oby−
vatelé, tak jejich příbuzní, ale i dal−
ší lidé podepsali proto petici. Ta
čítá už přes 400 podpisů. Kraj na−
bízí 140 lidem v Dačicích bývalý
nemocniční pavilon, který je
prázdný a je možné jej snadno
upravit a má i výtahy. To ale sta−
rousedlíci seniorského zařízení
odmítají.

Teta herečka, bratr sochař a ona maluje unikátní černobílé obrazy. 

Portret Lucie Bílé

Marie Pilátová, slavná Konopnice
z Troškovy trilogie Slunce, seno, ode−
šla ve věku 93 let. Do poslední chvíle
vitální stařenka, rodačka a obyvatelka
známých Hoštic u Vo lyně podlehla
vysílení z chřipky. Re žisér Zdeněk
Troška, který je také i jejím vzdáleným
příbuzným, přišel na pohřeb jako jedi−
ný ze slavné trilogie.

„Je mi to líto moc, protože nejen
že tu ještě mohla být, byla vitální, pl−
ná síly. Před pár týdny ještě sekala
na dvoře dříví, ale taky proto, že
jsem jí slíbil přivést Klášterní tajem−
ství, víno, ale už jsem to bohužel ne−

stihl. Budu na ni vzpomínat v dob−
rém, byla to slušná, pracovitá
a skromná ženská, která nedrbala,
když jí někdo něco řekl, nechala si to
pro sebe a byla hodná,“ prozradil
Rozhledu Zdeněk Troška.

Na pohřeb nikdo ze Sluncí, sen
nepřišel. Dokonce ani Venca – tedy
Strakoničák, tedy Broněk Černý, kte−
rý jezdí s kamionem po světě a zřej−
mě mu nevyšel čas.

Kdo však na poslední rozloučení
do hoštického kostelíka a pak hřbi−
tov dorazil, byla vdova po Michalu
Tučném, Marta Novotná – Tučná.

„Měla jsem ji moc ráda. Když jsme
kdysi poprvé s Michalem do Hoštic
přijeli, byla první, koho jsme potkali.
Pak nám i hodně pomohla, poradila.
Byla to úžasná paní,“ dodala Tučná.
Právě její manžel, král české country,
i Marie Pilátová už odpočívají na stej−
ném hřbitově, stejně jako „starý
Konopník“, Václav Troška nebo
Keliška, tedy Marie Švecová.

Slavná Slunce a sena tak postu−
pem let přicházejí o své stěžejní po−
stavy. Ještě že jsou slavné komedie
doslova nesmrtelné a neustále ma−
ximálně sledované. (pru)

Odešla Konopnice ze Sluncí, sen ...
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Na letošek připadá 70. výročí od
konce II. světové války. Ještě než
tehdejší Československo osvobodila
americká i sovětská armáda, prošli si
vězni z koncentračních táborů, kteří
přežili, hrůznými věcmi. Jednou
z nich byl vlak smrti, který je měl
převézt z Osvětimi do rakouského
vyhlazovacího tábora v Mauthausenu
a také Pochod smrti.

Jižními Čechami projel Vlak smrti
také. Jeho cesta si vyžádala nejméně
60 obětí. Dva lidé padli přímo na
nádraží v Táboře, na trati České
Budějovice – Kaplice pak přišlo o ži−
vot celkem 58 vězňů. Ve vlaku se
6000 vězni zemřeli lidí hla−
dem, vysílením, mrazem
a na různé nemoci.  

Vězňové dohnaní zoufal−
stvím z hladu a s těžkými
omrzlinami utíkali z otevře−
ných vozů. Doprováze jící −
mi příslušníky SS byli ne−
milosrdně popravováni. Ti,
kteří transport smrti s ná−
sledným Pochodem smrti
přežili, to dodnes považují
za zázrak. 

„Nikdo si tu hrůzu neumí
představit. Nikdo neví, co
za strašlivé věci se odehrá−
valy v koncentrácích. Když
přijel transport židů, u hlavní budovy
je svlékli do naha a řekli jim, že musí
nejdříve do sprch. Nahnali je do
místnosti, kde se spustil plyn a oni
se otrávili. Okamžitě byla jejich těla
spálena ve zdejším krematoriu, jejich
šperky, zlato, peníze a další cennosti
si příslušníci SS rozebrali nebo posí−

lali vůdci Adolfu Hitlerovi a jeho noh−
sledům,“ říká jedna z účastnic osud−
ných událostí.

Mučení, týrání, znásilňování, vraž−
dění, to vše byla II. světová válka.
Bohužel se i dnes najdou tací, kteří
buď popírají hrůzy války, nebo je
zlehčují.

„Můj otec prošel třemi koncentrá−
ky, přišel tam o prst a jen díky odvaze
esesáckého doktora, který mu za ži−
va s pomocí dalších vězňů prst, který
po těžkém bití odumíral, uřízl, mu 
zachránil život. Zachránil prý i další
lidi a po válce byl omilostněn, ale ty
hrůzy, které se tam děly, bylo něco
strašlivého. Na štěstí se vrátil, ale
před 31 lety zemřel na rakovinu. Sám
vyprávěl, že nechápal, že vůbec pře−
žil,“ vzpomíná i paní Jiřina.

Mnoho Jihočechů prošlo koncent−
ráky. Stačilo málo, aby řekli něco
proti Říši, Hitlerovi nebo se jen vy−
smívali symbolům. Smutné podle
pamětníků je, že často šli do lágrů na
udání, a sice svých krajanů, Čechů.

Historikové, přeživší i jejich po−
tomci se shodují, že na hrůzy nejma−
sovějšího vraždění v historii, kdy
zemřely miliony lidí, by se nikdy ne−
mělo zapomenout. (pru)

Do boje o titul Historické město roku
2014 jdou jihočeské Prachatice.
Starobylé město postoupilo do další−
ho kola díky nejlepší přípravě a reali−
zaci regenerace městských památ−
kových rezervací a městských pa−
mátkových zón. Do krajského kola
soutěže se přihlásilo sedm jihočes−
kých měst: Český Krumlov, Jindři −
chův Hradec, Nové Hrady, Písek,
Prachatice, Slavonice a Třeboň. 

Prachatice se staly vítězem stejně
jako v předchozích čtyřech letech,
Na druhém místě se umístilo město
Jindřichův Hradec a na třetím místě
město Český Krumlov. 

„Vítězové krajských kol obdrží
z programu regenerace 100 tisíc ko−
run a pamětní list. Vítěz celostátního
kola soutěže získá kromě práva uží−
vat příslušný rok titul „Historické
město roku“ hlavní cenu jeden milion
korun, umělecké dílo z českého křiš−
ťálu a pamětní grafický list od před−
ních českých umělců,“ uvádí zástup−
ci Ministerstva kultury, které soutěž
vypsalo. Slavnostní vyhlášení cen
bude v dubnu u příležitosti Mezi −
národního dne památek a historic−
kých sídel. (pru)

Prachatice 
jdou do boje

Vlak smrti na jihu Čech nepřežilo 60 lidí
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Světci umí číst i lidské myšlenky,
a když jsem vloni v únoru rozsvěco−
vala svíčku pro svatého Matěje, pře−
mýšlela jsem, jak žít s kazi světy, kteří
kazí svět. Při vší úctě k obrozenec −
kým básníkům není důkaz, že „čas
oponou trhá a mění svět“, ale kdosi,
kdo ví, že i hodný a přítulný pes, když
je infikován vzteklinou, zakousne
i svého páníčka a dále šíří vzteklinu
kousáním do všeho a všech a zane−
chává za sebou spoušť.

Když mi bylo asi osm let, od nesli
mne z bijáku v šoku z filmu, kde go−
rilí lidoop odkousl hlavu dívce sedící
na jeho obrovské tlapě, protože to
nebyla ta, do které se zamiloval.
Zbytečně mě chlácholili, že je to jen
filmový trik s účelem zaujmout.
Křičela jsem a měla jsem jasno
v tom, co vícekráte v životě už vidět
nechci, ale dnes mi to není nic plat−
né. Ze všech stran jsem obklopena
tragediemi, utrpením a násilím,
všechna média nás neúnavně du−
chovně „krmí“ zabíjením a ohav−
nostmi, proti nimž by i zarputilý
king−kong byl živočich přítulný,
a jsem si jista, že kdyby opice
v zoo parcích byly nadány vnímáním

a měly ve svém kotci televizi, ne−
předváděl by lidoop rozpustilé 
kousky a necenil by na lidské náv −
štěvníky přátelsky chrup, nýbrž by
naježil chlupy, udělal strachy loužič−
ku a hledal, kde v  jeho ohradě ne−
chal tesař díru.

My teď v  tomhle žijeme každý
den. Ceníme na sebe chrup, pře−
mýšlíme, jak si vzájemně ukousnout
hlavu a bohužel – nikde žádná díra
v ohradě. Při absenci nepřítele si ho
vytváříme, neboť bez nepřejícnosti,
nenávisti, pocitu nadřazenosti a pře−
vahy asi nedokáže lidský živočich
vůbec žít, a začalo to už kdysi dáv−
no. Všude jsou důkazy, že hlavám
pomazaným nestačil k životu příby−
tek, kde v  jednom koutě přespává
a v druhém občas něco zblajzne.
Bylo jim třeba zámků, sídel, fůry
komnat a hektarových parků s fontá−
nami, a dnešní hlavy pomazané se
vyznačují tímtéž. K přespávání po−
třebují vilu, dvě vily, pět vil, a aby
nám, hlavám obyčejným, zošklivili
život, nutí nás, abychom i na své
obyčejné příbytky vynakládali milio−
ny, a i nezbytným přežíváním se za−
dlužili na celý život. Dnes se snad

každý lidský tvor na tomhle světě ro−
dí jako dlužník a budoucí rekrut a už
od dětství si můžeme zpívat „kde
jsem zrozen, to vím, kde umřu, to
nevím“. Ve srovnání se stářím světa
je lidský život životem jepice, která
se ráno líhne, v poledne množí a ve−
čer umírá, každý opouští svět nahý,
a lidský popel neváží víc než dvě 
kila, i kdybys před smrtí seděl na
zlaté židli. Tím méně je pochopitelné
myšlení kazisvětů a člověčí pachtění
se za majetkem a mocí.

Středověký nevzdělaný lid se do−
zvídal v kostele od kazatelů, co si
má myslet, přesněji, co si smí mys−
let a naopak. Dnešnímu vzdělanému
lidu to nahrazují politologové, mo−
derátoři, komentátoři, novináři a re−
daktoři, do mozkového klystýru lze
namíchat cokoliv, a máme i živé ob−
rázky. Videa, kde king−kongové uku−
sují lidem hlavy a působivé aranž−
má s oranžovými oblečky několika
obětí před po pravou nás rozpálí do−
běla, zatímco padesát zohavených,
auten ticky zaživa upálených lidí nás
nechává v  klidu. Nebo devade sá −
tiletého chorého dědouška triumfál−
ně vlečeme před soud kvůli násilí

před sedmdesáti lety, zatímco borce
v nejlepších letech, kteří dnes zabí−
její lidi snadněji než komáry, uctívá−
me jako demokratické osvícence.

Svatý Matěji – ty, co se procházíš
na pražském orloji v pravém okénku
za svatým Petrem, před Janem,
Ondřejem, Filipem a Jaku bem – má−
me ještě naději? Co vy svatí říkáte
tomu, že se lidé začali více klanět 
ničiteli světa, než jeho Stvořiteli? Ty
sám jsi byl – přes své dobro – 24.
února roku 63 našeho letopočtu sťat
sekerou. Už tenkrát nedokázala lás−
ka zvítězit nad lží a nenávistí, jen my
pořád věříme, že to někdy dokáže.
Den tvé popravy byl potom považo−
ván za předzvěst jara, každý 24.
únor chodili lidé do zahrad a sadů
ráno jen v  košili tlouci ozdobenými
vařečkami do stromů, aby se probu−
dily ze zimního spánku a daly dob−
rou úrodu. Myslíš, že se ještě někdy
odvrátíme od nenávisti a budeme 
raději tlouci do stromů než do sebe
navzájem? Tak... ať se letos na sva−
tého Matěje alespoň to slunce za−
směje a všude ať je hodných a ro−
zumných lidí, jak když máku naseje! 

Dagmar Hermanová

Svatý Matěji – ještě máme naději?
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Jihočeský hejtman Jiří Zimola se se−
šel na další z  pravidelných schůzek
s  jihočeskými poslanci a senátory.
Řešili společně nejožehavější témata
kraje, od financí, přes školství, až po
dopravu.

„Řešili jsme třeba zpoplatnění vy−
nětí pozemků ze zemědělského půd−
ního fondu, což by znatelně prodraži−
lo výstavbu silnic či dálnice, opravy
silnic, obchvat města Lišova,  nebo
financování domů dětí a mládeže či

základních uměleckých škol i připra−
vované zcivilnění části vojenského
újezdu Boletice,“ prozradil hejtman.

Všichni se také shodli na tom, že
Šumava musí mít svůj vlastní zákon,
jinak se na jejím území nedoberou
politikové nikdy žádných pravidel.
„Na dalším pravidelném setkání se
sejdeme letos v dubnu, neboť pova−
žujeme za velmi důležité se vzájemně

informovat o tom, co chystá Jiho −
český kraj a naopak, jaké zákony se
připravují v  Praze,“ míní Jiří Zimola,
který, jak sám říká, je otevřený všem
tématům a nebrání se setkávat s poli−
tiky napříč politickým spektrem.

„Jedna věc je politická partaj, dru−
há věc smysluplný přístup, zákony,
návrhy, nápady. A o to nám jde,“ do−
dal hejtman. (pru)

Hejtman Jiří Zimola v pondělí 12. led−
na jednal na krajském úřadě s jiho−
českými poslanci a senátory. Tématy
tohoto pravidelného setkávání byly
tentokrát například doprava, zákon
o Šumavě či připravované zcivilnění
části vojenského újezdu Boletice. Na
snímku se vítá s poslankyní Vlastou
Bohdalovou. 

Hejtman Jiří Zimola v pondělí 12. ledna jednal na krajském úřadě s jihočeský−
mi poslanci a senátory. Tématy tohoto pravidelného setkávání byly tentokrát
například doprava, zákon o Šumavě či připravované zcivilnění části vojenské−
ho újezdu Boletice. Na snímku diskutuje s poslancem Janem Zahradníkem,
mezi nimi je předseda Senátu ČR Milan Štěch. 

Hejtman debatoval s poslanci a senátory

K rychlejšímu odhalení a případně
oddálení Alzheimerovy choroby
pomáhá Geriatrická ambulance
v písecké nemocnici. Ta zajišťuje
bezplatné preventivní vyšetření
paměti a tím napomáhá k oddále−
ní její případné ztráty. Zájemci zde
zjistí, zda jejich zapomínání je nor−
mální, nebo se jedná o stav, který
signalizuje zdravotní problémy.
Vyšetření trvá zhruba dvacet mi−
nut a je naprosto bezbolestné. 

Zpomalí
Alzheimera
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Kdysi jeden z nejdelších a nejvyšších
mostů na světě, pak v Evropě a dnes
mimořádná technická památka –
Žďákovský most na Písecku, stojící
na trase z Tábora na Plzeň i Prahu,
čeká už skoro pět let na opravu.
I když se mělo začít letos, jak to vy−
padá, nechvalně proslulý most tak −
zvanými orlickými vraždami si bude
muset počkat.

Už v roce 2011 vypsalo Ředitel ství
silnic a dálnic výběrové řízení na
opravu mostu, z kterého začátkem
90. let mafiáni házeli sudy s mrtvola−
mi do Orlické přehrady. Nechvalně
známá kauza otřásla nejen Českem,
ale celou Evropou. Teď Evropou otřá−
sá skandál proto, že Český stát nebyl
schopen doposud zajistit co nejrych−
lejší opravu unikátní stavby!

S rekonstrukcí se mělo po dlouhých
průtazích začít konečně letos, jenomže
jedna z firem, která vypadla z tendru,
podala žalobu k soudu. Pře s to, že sou −
dy uznaly oprávnění vyloučení, společ−
nost podala kasační stížnost k Nej −
vyššímu soudu. A ten může rozhodo−

vat týdny, měsíce i roky… Do té doby
hrozí, že se stav mostu opět zhorší! Už
teď přes něj mohou jen osobní auto−
mobily a vozy do osmi tun. 

„Víme, jak je to problematické, ale
nemůžeme nic dělat. Jak dlouho bu−
de trvat rozhodnutí Nejvyššího sou−
du, nemáme vůbec představu. Jen

krajský soud rozhodoval rok a půl,“
řekl pověřený ředitel ŘSD pro jižní
Čechy Jan Kudrle.

Původní částka oprav měla být
okolo 300 milionů korun, ale před
skoro pěti lety. Stav mostu se však
rok od roku zhoršuje. Může se stát,
že rekonstrukce vyjde o dalších sto
milionů dráž. 

Chystaná oprava má být navíc ne−
skutečně složitá. Trvat má přes dva
roky a jen půl roku bude most zcela
uzavřen. Veškerá doprava by tak měla
jezdit přes okolní obce, ale i další
mosty. To znamená, že jeden most se
opraví a další v okolí to bude čekat.

Nadšený ze stavu kolem mostu
není ani hejtman Jihočeského kraje
Jiří Zimola! Ani on sám, ani hejtman−
ství nic dělat nemůže. Most je ve
vlastnictví státu a ten rozhoduje a ta−
ké by měl nést zodpovědnost.

Kraj pak bude jen řešit, že bude
muset opravovat zbytečně silnice,
které mu patří, právě kvůli celé frašce
s opravou mostu, který by měl být
pro stát prioritní. (pru)

Šlendrián: Oprava mostu zase odložena!
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V roce 2012 jsem věštil, že
pokud někdo něco provede,
tak se mu to brzy vrátí a že
bude přibývat lidí, kteří nebu−
dou schopni stačit rychlému
tempu doby. To všechno se
děje. Také jsem věštil, že na−
stane období většího du cho v −
na, návrat k přírodě a k ro −
dině. Moji věštbu umocnil rok
Koně 2014 a začalo přibývat
lidí, kteří psychicky nezvládli
rychlý tep doby. Lidé by se
měli po vzoru firem sdru −
žovat do větších rodinných
celků, uzavírat rodinný kruh
a závažná rozhodnutí dělat
společně. Pokud rozhodnutí
udělá celá skupina, tak je
menší pravděpodobnost chy−
by, než když dané rozhodnutí
udělá jednotlivec. 

Rok 2015 podle čínské astrolo−
gie je ve znamení Ovce a podle
mé věštby to bude rok poměr−
ně klidný, který nás ale nesmí
ukolébat. Bude to jakési „ticho
před bouří“. Bouři očekávám
v roce 2016, 2017 a v roce

2018. Nemá cenu mluvit o ka−
tastrofách, které byly, jsou
a budou. Právě v roce 2017 lze
očekávat pro Českou republiku

nejvíce katastrof. Ale na dru−
hou stranu dojde k oživení eko−
nomiky, protože v roce 2018 až
2020 bychom se mohli dostat
na úroveň roku 2008. 
Už v loňském roce začala eko−
nomika růst a kyvadlo mi uka−

zuje, že tento pozitivní trend bu−
de i letos a v letech následují−
cích 2016 a 2017. Co se týká
politiky, tak od prezidentských

voleb je jasné, že ČR je
rozdělená na dvě části.
Část voličů pravicového
prezidenta čeká na chyby
zvoleného levicového pre−
zidenta, který je bohužel
dělá. Nemusel by dokončit
celé své volební období,
patrně ze zdravotních dů−
vodů. 
Co se týká vlády, tak moje
věštba mi ukazuje, že ne−
dokončí své volební ob −
dobí. Věřím, že spějeme
k právnímu státu, kam by−
chom se jako společnost
mohli dostat do deseti let,
takže i v politické oblasti

bude lépe.
V letech 2016 a 2017 se začne
politika stabilizovat. V letošním
roce očekávejme ještě chaos.
Obdobně je to i u společen−
ských vztahů. Letos i v roce
příštím bude ve společnosti

vládnout napětí a bude to ob−
dobí rychlých a zásadních
změn. Předpokládám, že situa−
ce společenských vztahů se
začne stabilizovat v roce 2017.
V ekonomické oblasti letos 
dojde ke zklidnění situace, bu−
de se postupně zlepšovat
a vznikne mnoho nových pra−
covních míst.
Nemyslím si, že by hrozily vál−
ky. Strach pramení z politické si−
tuace ve světě, a to zejména na
Východě a i tam se situace zač−
ne stabilizovat koncem roku
2016. Třetí světová válka roz−
hodně nebude.                 

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Rok 2015 bude obdobím klidným – 
„ticho před bouří“ předznamenávajícím

Kontakt:
STANISLAV BRÁZDA

mobil:  
777 119 600  −  606 119 600

e−mail:
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

KRYSA – Lidé narození v roce Krysy se budou
zotavovat, protože rok 2014 byl pro ně
katastrofou. Krysa je sluhou Koně, pro−
to se jim nedařilo. Letošní rok bude 
pro ně rozhodně lepším a úspěšným
obdobím. 

BUVOL – lidem narozeným v roce Buvola dopo−
ručuji, aby zmírnili tempo a trochu od−
počívali. Hrozí jim ztráty a neúspěchy. 

TYGR – rok 2015 bude klidnější než minulý. Je to
dobrý rok zejména pro vytvoření rodiny
nebo uspořádání si vztahů v rodině
a napravit to, co se dříve pokazilo. 

ZAJÍC (králík) – pro tyto lidi bude rok 2015 skvělý
a vše půjde lehce a samo. Pro ty, co
chtějí počít, tak bude velmi dobré obdo−
bí. Přijdou i nové nápady a jejich reali−
zace. Mohou vyřešit i soudní spory.

DRAK – pro tyto lidi to bude dobrý rok, ale měli by
si dát pozor na smlouvy, na svůj maje−
tek a na peníze a neměli by se pouštět
do sporů. 

HAD – bude to dobrý rok stejně jako u lidí na−
rozených v roce Draka. Lidé by měli dá−
vat pozor, aby se nenechali vyprovoko−
vat, hrozí jim totiž problémy.

KŮŇ – pro tyto lidi to bude dobrý rok, protože
ovce je nejlepší přítel koně. Je to vhod−
ný rok na založení rodiny, početí dítěte
nebo začít něco nového.

OVCE (koza) – je to osobní rok Ovce. Je to rok pl−
ný tvořivých energií a množství příleži−
tostí. Je to dobrý rok i pro kladné vyře−
šení úředních záležitostí a sporů. 

OPICE – pro lidi narozených v roce Opice nebyl
rok 2014 dobrým obdobím. Rok 2015
bude o něco lepší. Ale rozjezd bude po−
malý. Doporučil bych těmto lidem řeše−
ní zásadních věcí až na rok 2016. 

KOHOUT (fénix) – pro ně to bude hodně dobrý
rok, pokud se budou starat sami o se−
be. Neměli by se vměšovat do záleži−
tostí druhých lidí. Potom by je čekala,
tzv. „studená sprcha“. 

PES – pro tyto lidi byl rok 2014 neutrálním ob−
dobím, to samé bude i v roce 2015. Ale
co se týká společenských vztahů, bu−
dou mít v roce 2015 dobré období, ale
je potřeba hlídat peníze, které přijdou 
až v roce 2016.

PRASE (vepř) – tito lidé měli velmi špatné období,
které trvalo delší dobu. Lepší časy za−
čaly až koncem loňského roku a budou
pokračovat i po celý rok 2015. Lidem
bude přát štěstí a je to vhodné období
pro uzavření manželství a upevnění
vztahů v rodině.

Pro všechny znamení je rok 2015 nejlepší příleži−
tostí pro upevnění zdraví a uměleckou
činnost.

Obecně pro všechna znamení platí, že dost lidí 
žije ve strachu a nejistotě a bohužel
to bude pokračovat po celý letošní rok.
Až v roce 2016 se situace začne 
zlepšovat. 

Rok 2015 pro jednotlivá znamení podle čínské astrologie:
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Vyhazovaly nemocnice
zbytečně peníze?
Koupit něco za 20 nebo 200 milionů,
to je otázka! Nejvyšší kontrolní úřad
přišel s výsledky kontroly, která uka−
zuje, že některé jihočeské nemocni−
ce mohly zbytečně vyhazovat peníze
oknem. Zbytečně prý pořizovaly zaří−
zení a vybavení za mnohonásobně
vyšší ceny. Regionální Rada Sou −
držnosti Jihozápad tak prý špatně
nastavila indikátory, a tak utíkaly 
peníze více, než bylo třeba. Úřad to
ale odmítá.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil
poskytování dotací pro nemocnice
v Českých Budějovicích a Táboře,
společnosti Privamed Plzeň a Zdra −
votnické záchranné službě Plzeň −
ského kraje. Přišel na to, že Regio −
nální rada špatně nastavila systém,
který měl sloužit k hodnocení projek−
tů a stanovení jejich rozpočtů.

Podle některých „chybné rozhod−
nutí“, podle mnohých Jihočechů to
jen ukazuje na to, jak zbytečně se
utrácejí peníze.

Takzvaně chybné nastavení indiká−
torů umožnilo, že kontrolovaná 
zařízení mohla nakupovat obdobné
přístroje za různé ceny.

„Například při nákupu vybavení
jednotky intenzivní péče v Nemoc nici
Tábor by optimální cena byla podle
indikátorů regionální rady téměř 260
milionů korun. Skutečná cena ale či−
nila necelých 21 milionů korun.
Podle takto nastavených indikátorů
nemohla regionální rada vyhodnoco−
vat, jestli investice v regionálních
zdravotnických zařízeních byly sku−
tečně efektivní,“ uvádí až šokující
částky mluvčí Nejvyššího kontrolní−
ho úřadu  Olga Málková.

Společnost Privamed Plzeň tak
například pořídila lůžkový monitor vi−
tálních funkcí za téměř 175 tisíc ko−
run, zatímco Nemocnice Tábor kou−

pila obdobný přístroj za více než 541
tisíc korun. Podobně tomu bylo také
u anesteziologického přístroje, za
který Privamed Plzeň zaplatil 757 ti−
síc korun, Nemocnice Tábor pak
o více než 400 tisíc korun více. 

V případě výstavby zdravot nických zaří−
zení u jednotlivých příjemců byla podle
NKÚ cena za metr krychlový obestavěné−
ho prostoru až o 53 % vyšší, než jakou
stanovuje vyhláška.

Úřad ROP Jihozápad 
poslal námitky
Z dotací z operačního programu
mohli jejich příjemci nakupovat vy−
bavení s cenou nad 40 tisíc korun.
Jenže některá kontrolovaná zdravot−
nická zařízení za evropské peníze po−
řídila například nábytek, počítače
a další vybavení za téměř 8,8 milionu
korun, aniž by zmíněný limit splnila.
Aby si tyto náklady mohli příjemci
dotací nechat proplatit, slučovali
v účetnictví jednotlivé věci do větších
souborů, často v hodnotě několika
milionů.

Ředitelka úřadu ROP Jihozápad
Michaela Šímová říká, že úřad poslal
námitky ke kontrolnímu protokolu,
který NKÚ zpracovalo. Podle ní je
zpráva, kterou k  věci Úřad vydal,
zkreslená.

„Hájíme se tím, že některé projekty
prošly auditem auditního orgánu mi−
nisterstva financí, který napadené
projekty auditoval po proplacení.
Nedomníváme se, že jsme nějak po−
chybili a myslím si, že ani příjemci
dotací ne, protože vše s námi kon−
zultovali,“ uvedla Šímová.

Jedná se o projekty z prvních do−
tačních výzev, kde byla udělána ploš−
ná korekce s ohledem na to, že kau−
za kolem ROP Jihozápad skončila
před soudem. (pru)

Temelín bezpečnější
Jaderná elektrárna Temelín je zase
o něco bezpečnější. Získala totiž no−
vý systém požární signalizace, který
umožní rychlejší zásah a také zabrá−
ní případným planým výjezdům. 

Nový elektrický protipožární sys −
tém, který se v Temelíně připravoval
dva roky, se v současné době testuje
a v  červnu by měl být uveden do
běžného provozu. 

„Tato novinka vyjde na 134 milion
korun a obsahuje 3000 monitorova−
ných prvků, 12 tisíc požárních hlá −
sičů, 12 kilometrů optických tras

a 110 ústředen, které monitorují
všechna místa v areálu elektrárny,“
popsal technické parametry mluvčí
elektrárny Marek Sviták. 

Mezi nejsledovanější objekty patří
strojovny obou bloků, kde je umístě−
no 502 požárních čidel.

Temelín zatím nemusel za dobu
svého provozu čelit větším problé−
mům ani požárům. Pokud se náho−
dou vyskytla závada, zvládla obsluha
i ostraha včas zareagovat. Občané
bydlící v okolí atomky se tak mohou
cítit zase o něco bezpečněji. (pru)
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HLEDÁME domácí  pra−
covníky s možností do−
dávky materiálu domů.
Tel.: 720590543 všední
den 13−15 h., KŘI PM
150002

HLEDÁM někoho na vý −
pomoc při zednických
a malířských pracích, tel.:
606916148. RR 50025

PRO obchod s dárkovým
zbožím v Železné Rudě
hledáme spolehlivou
a příjemnou prodavačku.
Mož no i brigádně nebo
na HPP, turnusy, část. NJ,
ubytování zdarma. Tel.:
602486490. RR 50021

DO cukrárny v Železné
Rudě hledáme vyučenou
cukrářku s praxí , ubyto−
vání zdarma, turnusy, vý−
borné plat. podmínky. Tel.
602486490. RR 50022

PRÁCE z domova – pro ty,
kteří mají vyšší cíle a před−
stavu o větším výdělku,
vhodné i pro podnikatele,
bez kapitálu, investujete
pou ze váš čas, celá ČR,
Německo, RO, Ukrajina
i bez ŽL. Od 18 do 60 let.
Tel.:721437999. RR 50067

STARÉ vojenské věci
pro dáte nejlépe sběrate−
li! 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, da −
lekohled, puškohled, vy−
sílačku + sluchátka, ču−
toru, ešus, teletinu, od−
znaky a vyznamenání,
nášivky, leteckou  kuklu,
bundu, kombinézu, vrtu−
li, palubní ukazatele
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy
o vojácích aj. voj. pozů−
statky až do  r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 150013    

ODKOUPÍM staré peřiny,
polštáře aj. Případně bílé
nedrané peří. Info na tel.:
606514445. PM 150006   

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211, 723622663.
PM 150032

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, případ−
ně panelové silážní jámy 
i pa nelové cesty. Tel.:
776693272 PM 150033    

KOUPÍM starší pásový
bagr 15−25 tun s točnou
a kolový čelní nakladač
(HON), případně i pásový
čelní. Dále vibrační dvou−
válec na zeminu do 2 tun.
Nejlépe Sušice nebo
Klatovy. Tel.: 723622663.
PM 150034  

KOUPÍM staré a starožit−
né věci, např. z pozůsta−
losti. Nábytek, obrazy,
kapesní a náramkové ho−
dinky, mince, bižuterii,
porcelánové sošky, sklo,
vázu, karafu, skleničky,
svícny, chromový lustr
a lampičky, voj. odznaky
a vyznamenání, voj dýku
a bajonet, šavli, unifor−
mu, starou vzduchovku,
flobertku, housle a trum−
petu, plechová a bakeli−
tová au tíčka, loutky, ra−
dia, fotoaparát, knihy, po−
hlednice, kuchyňské váhy
aj. staré věci. Děkuji za
nabídku – přijedu. Tel.:
604343109  PM 150011

KOUPÍM nové i použité 
auto−moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajd−
káru, BMW aj. Tatra,
Škoda − Spartak, Octavia,
STW, 1000 MB, 110 R aj.
Knihy o motorismu, auto−
moto příručky, prospekty,
plakáty, staré hračky, 
plechovky od oleje, re−
klamní auto−cedule. Dále
starou vzduchovku zla−
movací, vojenskou, pou−
ťovou, vzdu chovou pisto−
li, flobertku. Děkuji za 
na bídku – přijedu Tel.:
604343109 PM 150012

Z POZŮSTALOSTI  starý
dřevěný a chromový ná−
bytek: kredenc, skříň,
špajz se šuplíky i bez,
stůl a židle. Ložnici, truh−
lu, komo du, chrom. židle
s podpěrkami, psací stůl,
chrom. křesla, dále
chrom. lustr s bílými 
koulemi, lampičky, stolní
a podlahovou lampu aj.
chromové doplňky např.
kuchyňské hodiny, budík,
těžítko, model letadla,
reklamní předměty, po−
pelník atd. do r. 1960.
Děkuji – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150014

KOUPÍM staré, již ne −
potřebné housle s pouz −
drem i bez pouzdra, dále
violu, violoncello, trum −
petu, lesní roh, tubu, voj.
polnici, klarinet aj. staré
nástroje. Sběratel – při −
jedu. Tel.: 604343109.
PM 150015

KOUPÍM staré obrazy čes−
kých i cizích autorů s ná−
mětem krajina, lovecké
záti ší, portréty, dívčí akty,
lodě na moři, vojenské
motivy, postavy v kro jích
aj. (i špinavé a poškoz.
nebo jen rám). Dále porc.
a kovové sošky, mince,
hračky, knihy, hodinky, vy−
znamenání, ván. ozdoby,
pohlednice, betlém aj.
staré a starožitné věci 
do r. 1970. Děkuji za na−
bídku – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150016

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovec −
ký tesák, mysliveckou
brašnu, lesní roh, hou −
s le, vojenskou vzdu −
chov ku, celtu, medaile,
vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti,
vojenské učiliště,  za
budování vlasti apod.
až do r. 1989), kovový
model děla, tanku,
automo bilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 150008 

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) barometr, theodo−
lit, vánoční ozdoby, lout−
ky, panenky a dětské
poko jíčky, vláčky, plecho−
vá a bakelitová autíčka,
liti nové formy na bábov−
ku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 150009

NÁBYTEK našich ba −
 biček 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.c
z. PM 150017 

KOUPÍM vše z pozůsta los ti
– nábytek, lustry, lam pič −
ky, sklo, porcelán (hrnky
s motivem Proda né ne −
věs ty, dětí, kytičky), ko −
řen  ky, sošky tanečnic, 
akty, zvířátka, svícny, ob−
razy, kresby, i samotné rá−
my, hodiny, lampová radia,
knihy a časopisy o auto −
mo  bilismu, vše skau t ské
a junácké, pohlednice
a starou bižuterii. Tel.
603872698. PM 150010

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty− firemní, budo−
vatelské, reklamní, fil−
mové. Pohlednice, vy−
znamenání− vojenské,
různé předválečné, ko−
munistické, mince, od−
znaky, hodinky – ná−
ramkové, kapesní. Dě −
kuji za nabídku. Zn.: při−
jedu tel. 603512322.
PM 150017A 

HNĚDÁ, atypická  nad−
standardní plastová okna
s mosazným kováním.
Rozměr v. 176 x 108 cm 
6 ks, v. 177 x 110 cm 
2 ks. Bez kování na za −
zdění v 132 x 90 cm 4 ks.
Cena 3 až 4 tis. za kus.
Bezvadný stav. Tel.:
725575157. PM 140210

SŮL Z MRTVÉHO MOŘE,
vhodná pro vnitřní použití
i ke koupelím. Zašlu 
návod. Tel.: 778108319.
PM 150007

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6 m
x 3 m x 3 m, vnější opláš −
tění dřevěné palubky
a Ejpovickou 5−6 m x 3 m
x 3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hli níkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jis −
tičů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Dále mobilní kontejne ro −
vou dvojbuňku, zánovní
plast. okna, plast. rolety,
standardní vybavení včet−
ně klimatizace. Rozměr 6,5
x 2,40 x 2,80 m, vhodná
pro kancelář. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25.000,− Kč. Zajištění do −
pra vy na místo určení. Tel.
723622663. PM 150025 

PRODÁM silniční beto −
nové panely rozměr 300
x 120 x 15 cm a 300 x
120 x 20 cm, Plzeň,
vhod né po užití pro země−
dělce. Mož nost  naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 150027 

PRODÁM zastřešení ba zé −
nu, 5 let staré – 7,5 x 11
metru, 2,60 m výška,
z pan céř. skla, masiv. hli−
ník, velká posuvná 5dílná
hala, PC 1.350.000 Kč, ny−
ní 399.000  Kč, na přání
i dovezu, info na telefonu,
možná i jako zimní zahra−
da atd., tel.: 721437999.
RR 50069

NA HLAVNÍM tahu
v CENTRU Domažlic 
nabízím pronájem: 
1. OBCHOD (event. vý−
rob. HALA) 300 m2. − 
2. OBCHOD (kancelář)
50 m2. 3. KOMERČ.
prost. − 80 m2 (60 + 
20 m2, event. + garáž
70 m2 − propojeno). Vše
s výlohami a samost.
vytápěním na plynový
kotel, 220/380V. Tel.:
608510656 

PRONAJMU byt 2+1, 
1. kategorie v 1. patře v re −
zidenčním domě v Klato −
vech. Wi−fi připojení, par −
kování zdarma. Nájem
7500 Kč + energie, nízko−
nákladový byt. Kauce
18.000 Kč. Dlouho době.
Tel.:602614480. RR 50086

PRODÁM nebo dlouho −
době pronajmu větší RD 
2 km od Konst. Lázní,
vhodný i ke komerčnímu
využití, velká stodola, ko−
telna, zahrada, projekt na
rekonstrukci hotov. Tel.:
777110010

PRODÁM rodinný domek
v Kyšicích u Plzně (10
km), cena 2 500 000 Kč.
Tel.: 608777556

HLEDÁME ke koupi starý
domek nebo chalupu před
opravou, i dlouhodobě ne −
obývanou či ve špatném
stavu, vhodnou k rekon−
strukci, do 250 tis. Kč, tel.:
606572188. RR 50026

PRODÁM bývalou země −
dělskou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhle−
dem na panorama Šuma −
vy, bez přímých sousedů, s
dobrým přístupem. 5+1.
Rozloha 3.500 m2 parcela
– dvůr, zahrada, 2 x stud−
na, 380/220V. Vhodné
k bydlení, podnikáni i k re−
kreaci. Cena 1mil. 395 tis.
Kč. RK nevolat. Tel.:
602614480. RR 50085

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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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODÁM díly na Avii 31
r.v. 1992, motor, dveře,
kardany,  pětistupňo−
vou převodovkou, pěkné
pneu včetně disků, světla
atd.  Tel.: 603383211.
PM 150028

PRODÁM zimní pneu ma −
tiky STUNNER 175 x 65
R14 a plechové disky,
málo jeté. Tel.:
732887203. PM 150039

PRODÁM motorovou se−
dmi metrovou loď s ma−
lou kajutou, německé vý−
roby se Z nohou a se
zabu dovaným, nefunkč−
ním  osmi válcovým  kar−
burátorovým motorem
GMC, včetně  dvounápra−
vového brzděného přívě−
su. Plzeňský kraj. Cena k
jednání 120 000 Kč. Tel.:
723622663  PM 150030

KOUPÍM traktor Zetor
nižší i vyšší řadu, popř.
Zetor Krystal, s předním
náhonem i bez a s čel−
ním nakladačem. Nabíd −
něte. Tel.: 723622663,
603383211. PM 150029

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. au−
tomobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663.
PM 150031

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí staré 
pohlednice – až 10. tis Kč
za chybějící pohlednice
obcí Šumavy (např.
Schu kat schen, Pa   terl −
hütte, Glas er wald, Sta −
dln, atd.), ale i jiné po −
 hled nice z celé ČR do ro−
ku 1945, uvítám větší
množství či sbírky, mohu
při jet. Mobil: 602486490.
RR 50020

KARTY A MAGIE –
výklad karet Lenormand,
odpověď na otázky, po−
moc v milostných a me −
zilidských vztazích, ve 
finančních a zdravotních
problémech. Osobně ne−
bo písemně. Volejte, piš−
te na tel. 775901978. PM
150005

RYCHLÉ půjčky 10 tis−
100 tis. bez poplatku pře −
dem. www.kz−finance.cz,
tel.: 737607405. KŘI PM
150022

FOFR PŮJČKA. Registry
ne řešíme. Tel.: 608272711.
KŘI PM 150048

MUŽ středních let, fi−
nančně zajištěný, hledá
touto cestou ženu nebo
dívku k diskrétním schůz−
kám. SMS na tel.:
721078003. PM 140207

URČITĚ je někde žena,
která hledá to co já. Já
172 cm, 100 kg, Plzeňák,
hledám hezký vztah bez
problémů, diskrétní! Hez −
ké schůzky – byt mám!
Věk nerozhoduje. Jsi vda−
ná? Tím lépe! Odepsat
může i pár! Více na tel.:
737459053. Určitě se do−
mluvíme. 

PM 150024ON z Němec ka
hledá ji z Čech. Arendas@
volny.cz, 773599200.

NAJDE vitální vdova 66
let vitálního muže vyšší
postavy do 70 let, který
se umí smát, je spole−
čenský a umí žít? Moc se 
těším na setkání, zavo−
lej. Tel.: 605786703. PM
140209 

PRODÁM králíky − bílé
brojlery − od králíčat
k dochovu po dospělé ku−
sy – cena 65 Kč/ kg živé 
váhy. Raška, Chanovice −
tel. 376514493, mobil
728919839. RR 50028

COTON DE TULEAR. Pro −
dám štěňátka bez PP po
výstavně úspěšných před−
cích. Malý pejsek s nelí −
nající bavlníkovou srstí

nevyžaduje střihovou
úpravu, jenom se proče−
sává. Je antidepre sivní,
vhodný i pro alergiky. Je
bdělý a ostražitý, ale zby −
tečně neštěká. Vhodný na
ca nisterapii – k rehabili−
taci. Oblí bený pro výstiž−
nou a při  způsobivou po−
vahu. Mi lá ček celé rodi−
ny, lásku rád bere i oplácí
s nad šením. Kupní
smlouva při odbě ru. Do
dobrých rukou. Kontakt –
e−mail: hajami@volny.cz
602823882, 378774498.
RR 40154

JAWA, ČZ a jiné. 
Kou pím staré moto cykly

všech značek 
a v j a kém   koliv stavu 

i jed notlivé díly. Platím
ihned v hotovosti. 
Tel.: 607946866. 

RR 50046

KOUPÍM staré traktory 
do r. v. 1955 českých 
i cizích značek − L&K, 

Svo bo da, Wikov, Ško da, 
Ze tor, Por sche, Ford son,
John Dee re, Lanz−Bul dog,
Deutz, Hanomag, Fend, 

Far mall, Ferguson. 
Na bíd něte. Tel.:

608941498. RR 40110

Další číslo

Jihočeského 
rozhledu

vyjde 
2. 3. 2015Ve schránkách v pondělí, na webu o tři dny dříve !

www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na 
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