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Také letos pořádá Hasičský záchran−
ný sbor Jihočeského kraje další roč−
ník jedinečné soutěže „Mladý zá−
chranář – hasičem v akci“. Přihlásit
se mohou soutěžní družstva, větši−
nou školy. Děti se tak naučí, jak na−
příklad hasit pevný materiál, plyn
a jak hořící pánvičku na plotně, na
co použít písek, vodu nebo jar. A co
naopak v žádném případě nepoužít.

Do loňského pilotního projektu se
přihlásilo více než šedesát soutěž−
ních družstev.
„Velmi se nám osvědčil nový, mo−
dernější a časově flexibilnější model
soutěže, ve kterém budeme pokra−
čovat i letos. V prvním kole soutěže
děti plní úkoly přes sociální síť face−
book. Tam jim do profilu soutěže by−
la vkládána zadání a tam také sou−
těžní týmy zasílaly své odpovědi.
Facebookový profil organizátoři

účelně využili k bezprostřední komu−
nikaci se soutěžícími, zveřejňování
zajímavých a poučných informací
a k okamžitému reagování na klade−
né dotazy,“ uvedla mluvčí hasičů
Vendula Matějů.
Stejně tak jako v loňském roce,
tak i letos připravili hasiči pro všech−
ny soutěžní týmy výukové materiály,
které všichni soutěžící obdrží a které
jsou zároveň volně
k dispozici na webo−
vých stránkách HZS
Jihočeského kraje.
Soutěž měla v loň−
ském roce velmi klad−
ný ohlas. Plnění úko−
lů, a to pak především
ve finálovém kole zna−
menalo pro všechny
soutěžící přímo adre−
nalinové zážitky. Mno−
ha dětem se úkoly
z počátku zdály být jednoduché, ale
při jejich plnění úkolů zjistily, že je
vše velmi náročné.
„Proto pevně věříme, že se nový
model soutěže zalíbil a že i letos se
přihlásí hodně družstev, která se těší
na interaktivní formu, flexibilitu a ce−
lou řadu nových zajímavých úkolů,“
dodala Matějů s tím, že pro děti to
může znamenat jak rozšíření pově−
domí o práci hasičů, tak i zkušenosti
do běžného života.
(pru)

Český psychotronik
Stanislav Brázda
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Vyšší platy
Jihočeské nemocnice zvedají od
února a března platy svým za−
městnancům o pět procent. Zdra−
votní organizace, které zřizuje
kraj, tak reagují na nařízení vlády,
která zvýšení tarifu od ledna naří−
dila. O pět procent by měly stoup−
nout mzdy i v nemocnicích měst,
církví nebo v soukromých zaříze−
ních, peníze by na to měly dát
v úhradách za léčení zdravotní po−
jišťovny. Úhradová vyhláška má
pro letošní rok na zdravotní služby
přidat deset miliard korun. Ne−
mocnice tak dostanou kromě pěti−
procentního navýšení platů i kom−
penzace zrušených poplatků.

Když se řekne jméno Božena
Bömová, málokdo si vybaví tvář
poměrně známé české herečky.
Když už ale řeknete „nerudná po−
kladní ze seriálu Žena za pultem“, to
už si spíš každý vybaví. Ve filmech
a inscenacích působila svýma pich−
lavýma očima až nepřístupně, ve
skutečnosti je to nesmírně milá
a přátelská dáma. Letos 22. února
oslavila své 90. narozeniny!
Rodilá Jihočeška z Přísečné
u Českého Krumlova je už řadu let
v ústraní. Herecké profesi se nevě−
nuje hlavně ze zdravotních důvo−
dů. Na své filmové začátky i doby
své největší „slávy“ ale vzpomíná
s láskou.

Nové zóny
V Táboře a v Jindřichově Hradci
chtějí vybudovat nové průmyslové
zóny. Vhodné místo, kde se kon−
centrují firmy různého spektra,
hledají v Českých Budějovicích.
Tam magistrát začal nově uvažo−
vat o lokalitě v Kněžských Dvo−
rech. Největší průmyslová zóna
v regionu stále zůstává v Písku.
Zato České Budějovice nejsou
dlouhodobě městem s předpokla−
dem vzniku velkých průmyslo−
vých zón. Katastr města je totiž
omezen okolními obcemi a sate−
litními lokalitami.

Uvolní se místa
Stovky parkovacích míst, která za−
bírají vraky a nepojízdná auta, by se
měla uvolnit. Nové nařízení umožní,
aby takové vozidlo, které déle stojí
na jednom místě a nesplňuje poža−
davky pro provoz na silnicích, bylo
odtaženo na odtahové parkoviště.
To bude na letišti v Plané u Čes−
kých Budějovic. Pokud se pak do
určité doby o vozidlo majitel nepři−
hlásí, půjde na šrotiště. Pokud pak
úřady, třeba později, zjistí majitele,
naúčtují mu všechny náklady s tím
spojené.

Doopraví kostel
z Babovřesků
Kostel, který proslavila komedie
Babovřesky, jenž stojí v Dřítni na
Českobudějovicku, doopraví letos
a zbytek příští rok obec. Té pa−
mátkově chráněný objekt patří.
Jde o jeden z necírkevních chrá−
mů v kraji. Kostel sv. Dismase už
získal opravy za 1,5 milionu ko−
run, letos budou provedeny zhru−
ba v částce půl milionu korun. Do
budoucna by měla být jedna z do−
minant obce ještě nasvícena.
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Božena Böhmová

Pokladní z Ženy za pultem slaví jubileum!
„Jiřina byla moc pri−
ma ženská. Neřeším
její politickou angažo−
vanost, ale tahle žen−
ská nikdy nikoho ne−
podrazila, nikomu neu−
blížila. Naopak se sna−
žila mnoha lidem po−
moct a oni se jí někteří
za to taky hnusně od−
vděčili. Vzpomínám na ni ráda i na
filmování s ní,“ vypráví Böhmová.
„Natáčeli jsme tehdy v prodejně
na Praze pět, která už léta nestojí.
Byla to prozatímní, montovaná
prodejna Pramenu. Ale normálně
v provozu. A u na−
táčení byla po−
hoda, legrace,
ale disciplína. Ať
si každý říká, co

Diváci si Boženu
Böhmovou pamatují
také z dodnes často
reprízovaných ko−
medií, jako třeba
například HODÍME
SE K SOBĚ, MILÁČ−
KU? (1974), TEN
SVETR SI NESVLÍ−
KEJ (1980) nebo
i z role sálové sestry v seriálu NE−
MOCNICE NA KRAJI MĚSTA (1978,
1981). Před televizní a filmovou ka−
merou vystupovala relativně často
až do konce 80. let, pak se objevila
již jen v televizním seriálu LÉKÁRNÍ−
KOVÝCH HOLKA (1995).
Božena Böhmová příležitostně
pracovala také pro rozhlas nebo
dabing, slyšet jsme ji mohli napří−
klad v legendární sovětské pohád−

Z filmu „Hodíme se k sobě, miláčku“

„Byly to hezké roky. Měla jsem
za sebou sice menší, ale zajímavé
role. Jak v divadle, tak v televizi i ve
filmu. Ničeho nelituji, dělala jsem
to ráda, teď už odpočívám a uží−
vám si vnoučat,“ svěřila se
Rozhledu paní Böhmová, která žije
u rodiny v Praze.
Nesmírně ráda, na rozdíl od ně−
kterých jejích dnes žijících kolegů,
vzpomíná na kultovní seriál Žena za
pultem. Dokonce i na kontroverzní
Jiřinu Švorcovou!

chce, je to seriál,
na který žádné ty
dnešní nemají.
Z filmu „Žena za pultem“
Moji kolegové,
kteří byli skvělí, od Ládi Menšíka, ce MRAZÍK (1964), kde dabovala
až po Haničku Maciuchovou nebo onu „vypravěčku“, která pohádku
Jardu Hanzlíka. Jsem moc ráda, že vlastně uvádí a zakončuje.
jsem tuhle roli mohla dělat,“ vzpo−
Böhmová před dvaceti lety u pří−
míná Böhmová a dodala, že si čas− ležitosti sedmdesátých narozenin
to vzpomene i na svou kolegyni obdržela od Herecké asociace ce−
Danielu Kolářovou, s kterou právě nu Senior Prix. K jejímu životnímu
hrála pokladní a právě mezi nimi ve jubileu přejeme za redakci mnoho
filmu vznikl onen pověstný spor.
zdraví a štěstí.

Zlepšujeme vztahy mezi sousedy
Další ročník grantového programu
Regionální fond rozvoje s podtitulem
souSedíme si otevřela Poštovní spo−
řitelna. V jeho jarním kole rozdělí až
2 miliony korun. O finanční podporu
se mohou ucházet projekty, které se
soustředí na zlepšení sousedských
vztahů. Do naplnění svých cílů by
měly co nejintenzivněji vtáhnout
místní občany a vzbudit v nich zájem
o rozvoj dobrého sousedství.
Do Regionálního fondu rozvoje
Poštovní spořitelny mohou své pro−
jekty hlásit nevládní neziskové orga−

nizace (spolky, obecně prospěšné
organizace, ústavy, nadace, nadační
fondy, účelová zařízení církví), přís−
pěvkové organizace i obce. Maxi−
mální výše jednoho grantu je 100 ti−
síc korun. K vyhlášení letošního roč−
níku dojde 4. března 2015, přičemž
uzávěrka žádostí proběhne 15. dub−
na 2015. Odborným garantem a rea−
lizátorem programu je Nadace VIA.
Hlavním tématem tohoto ročníku
je opět rozvoj sousedských vztahů.
Regionální fond rozvoje s podtitulem
„souSedíme si“ podpoří projekty
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zaměřené na rozvíjení činorodých
a soběstačných sousedských ko−
munit, do jejichž života se může za−
pojit každý, kdo má zájem a dobré
nápady.
Regionální fond rozvoje Poštovní
spořitelny registroval v loňském roce
202 žádostí, z nichž 38 bylo nakonec
úspěšných. Mezi vybrané projekty
bylo rozděleno 2 711 413 korun.
Loňský rok byl vůbec prvním, který
se zaměřil na zlepšování soused−
ských vztahů, a počet přihlášených
žádostí svědčil o velkém zájmu.
Rozhled - Jižní Čechy 3/2015

Hasiči měli napilno
Hasiči na jihu Čech měli vloni na−
pilno. Zasahovali u 7409 událostí.
Znamená to, že do akce vyjížděli ze
svých základen každou 71. minutu.
Počet událostí v porovnání s ro−
kem 2013 nepatrně poklesl. Ovlivnil
to i fakt, že loni hasiči nemuseli za−
sahovat u mimořádných akcí typu
povodní.
„Z pohledu zásahové činnosti ha−
sičů šlo o klidný rok, bez rozsáhlých
povodní, větrných smrští a podob−
ných živelních událostí. Smutný byl
rok 2014 z pohledu obětí dopravních
na jihočeských silnicích,“ uvedl ředi−
tel jihočeských hasičů Lubomír
Bureš. Loni při dopravních neho−
dách v regionu zahynulo 63 lidí. Je
to o devět více než v roce 2013.

Hasiči museli loni z různých důvodů
evakuovat 906 lidí. Nejčastěji hasiči
vyjížděli k technickým zásahům.
Těch loni evidovali 4241, což je
nepatrně méně než v roce 2013.
Každých osm hodin vznikl v kraji po−
žár. Hasiči jich loni likvidovali 1064,
oheň způsobil celkovou škodu za
více než 84 milionů korun. Pro letoš−
ní rok Bureš počítá mimo jiné také
s investicemi do modernizace zá−
zemí. „Rádi bychom českobudějo−
vickým hasičům postavili nové ga−
ráže pro kontejnerovou techniku, ny−
nější stav garážování je neudržitelný.
Jde o investici za několik desítek
milionů korun. Větší investici plá−
nujeme i do stanice územního
odboru Strakonice,“ uvedl ředitel.

Statistiky jihočeských hasičů:
rok

2014

2013

2012

2011

počet událostí

7409

8159

6733

6162

počet zásahů u dopravních nehod

1297

1253

1178

1219

počet technických havárií

4241

5299

3746

3587

počet zásahů u požárů

1064

869

1092

1093

škoda způsobená požáry (v mil. Kč)

84,1

124,5

145,6

126
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V léčbě
pomáhají i psi
Běžnou součástí péče o dlouhodo−
bě nemocné či těžce zdravotně po−
stižené pacienty je od letošního ro−
ku v jindřichohradecké nemocnici
standardní využívání bazální stimu−
lace a canisterapie. Zatímco v pří−
padě bazální stimulace realizuje lé−
čebné postupy výhradně certifiko−
vaný zdravotnický personál, na ca−
nisterapii, tedy léčebném kontaktu
nemocných se psy, a realizaci dal−
ších aktivačních programů, se
spolu se zdravotníky podílejí také
dobrovolníci a studenti středních
zdravotnických škol.
„Vedle rozsáhlých stavebních
a přístrojových investic, moderni−
zace technologií a zavádění nej−
novějších medicínských metod,
jejichž cílem je zkvalitňování po−
skytované lékařské péče, dlouho−
době a systematicky rozšiřujeme
také stávající spektrum ošetřo−
vatelských postupů. Příkladem
může být zavedení bazální terapie
a canisterapie do běžné praxe,“
uvedl předseda představenstva
Miroslav Janovský.
Koncept bazální stimulace se
orientuje na oblasti podpory vní−
mání, komunikace a mobilizace
zachovaných schopností pacien−
ta. Pomáhá zvyšovat kvalitu života
a bezpečnost poskytované péče.
V nemocnici je využíván přede−
vším na oddělení následné inten−
zivní péče a odděleních následné
a rehabilitační péče.
„Bazální stimulace umožňuje li−
dem s těžkým zdravotním posti−
žením integraci do současného ži−
vota. Využívá zachovalé schop−
nosti a ty dále podporuje a rozvíjí.
Cílenou stimulací uložených vzpo−
mínek lze znovu aktivovat mozko−
vou činnost a tím podporovat vní−
mání, komunikaci a hybnost ne−
mocných,“ konstatovala auditor−
ka léčebné péče Jana Beránková.
Koncept bazální stimulace je
uplatňován především v péči
o děti a dospělé s těžkými změna−
mi v oblasti smyslového vnímání,
hybnosti a komunikace, v péči
o pacienty komatózních stavech
či dlouhodobě upoutané na lůžko,
pacienty neklidné a dezorientova−
né, nemocné v intenzivní péči, ge−
riatrické pacienty, umírající a při
řešení těžkých následků cévních
mozkových příhod.
(pru)
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Odešel nejen velký herec, ale skvělý
chlap JAN POHAN!
Český herec, duší Jihočech, dabér
a fajn chlap Jan Pohan odešel do he−
reckého nebe. Ve věku 84 let násle−
doval své kolegy. Bohužel! Půl života
prožil na jihočeské Kvildě. Na Šu−
mavě natočil také několik svých
filmů, včetně poslední detektivky
Policie Modrava.
Jan Pohan patřil k lidem, kteří
svou profesi vykonávali skvěle a ke
všemu zůstal dobrým, přátelským
a vlídným člověkem.
„Každý ho měl rád. Nikomu ne−
odmítl pomoct. Vždycky měl pro
každého vlídné slovo, zapojil se do
života obce i okolí a vždy krásně
o Kvildě a Šumavě hovořil,“ řekl sta−
rosta obce Václav Vostradovský.

Jan Pohan zemřel
přirozenou smrtí.
Odešel v kruhu
svých blízkých, pře−
devším dcery Kate−
řiny. Osiřela tak jeho
milovaná chalupa,
poloroubenka, na
kterou byl hrdý, jeho
skalka, na niž se chodili dívat lidi ze
širokého okolí.
„Je mi to moc líto. Všem nám bude
chybět. Tolik se těšil, až uvidí ten se−
riál,“ řekl režisér Jaroslav Soukup,
ten, s nímž Jan Pohan natočil seriál
Policie Modrava, který nyní vysílá te−
levize. Na pohřeb do českobudějovic−
kého krematoria se s Pohanem přišla
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rozloučit rodina, sousedé a přátelé
z Kvildy. Za „slavné“ ale jen zpěvák
a jeho skorosoused ze Šumavy Petr
Rezek s manželkou. „Byl to bezva
chlap a kamarád. Hrozně nám bude
chybět,“ dodal Rezek. Alespoň v pa−
měti všech, kteří jej měli rádi a ve fil−
mech a inscenacích zůstane velký
Jan Pohan navždy.
(pru)
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Zrevitalizují letní kino

Revitalizaci letního kina připravují
v Prachaticích. Na jaře chce město
vyhlásit výběrové řízení na projektan−
ta a do konce roku mít připravený
projekt pro financování. Letní kino po−
blíže historického centra se má změ−
nit v multifunkční zařízení.
Zmodernizovaný areál by měl v bu−
doucnu sloužit i dalším kulturním akti−
vitám. V celém Jihočeském kraji loni
fungovalo šest letních kin. Digitální
techniku mají tři, DVD jedno.
„My se chystáme v tuto chvíli po
doladění některých zadávacích podmí−
nek vyhlásit výběrové řízení na projek−
tanta. Ten by měl zpracovat studii a ná−

Rozhled - Jižní Čechy 3/2015

vrh řešení, pak městská rada vybere
nejlepší,“ uvedl starosta Martin Malý.
Město se pak bude s kompletní
stavební dokumentací snažit sehnat
dotaci. Náklady se podle starosty od−
hadují na deset až 20 milionů korun
včetně nové promítací techniky.
Právě kvůli absenci digitální techniky,
bez které se nemohou promítat nové
filmy, se před dvěma roky v Prachati−
cích přestalo v letním kině promítat.
Diváci do něj podle Malého rádi chodili
a o jeho osud se zajímají. Projekt by
měl mimo jiné počítat s novou promíta−
cí plochou, zčásti zastřešeným pódiem
a zázemím pro techniku i diváky. (pru)
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Měsíc, který se jmenuje jakoby měl
něco společného s březovým hájem,
se dostal do lidových pranostik pří−
slovím „březen, za kamna vlezem“.
To znamená chladno, lezavo, brrr –
honem za kamna, i když občas teple
zasvítí slunce a vytáhne z trávy ne−
dočkavé krokusy, bledule a další
květinky, které pak obvykle zmrznou.
Jeden březnový den jsme ale – my
ženy – určitě nezalezly za kamna,
naopak vyrazily jsme z domu s no−
vým účesem, v nových šatech,
s pečlivě vymalovaným obličejem
a v oblacích rozmanitých vůní. V ka−
lendáři byl uváděn jako Mezinárodní
den žen, a snad na všech pracoviš−
tích se vyznačoval přehlídkami žen−
ské krásy a přítulnou atmosférou,
kdy si každý nejspíš umínil, že tento
den se bude cítit šťastný. Ale už
předtím jsme – my ženy – jak jsme
tak vlekly obvyklé nákupy cestou
z práce, cítily vlahé dojetí, kdykoliv
jsme míjely obchody s květinami.
Sedmý březen totiž už tradičně byl ve
znamení vysokých tržeb za květiny,
kdy vedle generálních ředitelů a ji−
ných kravaťáků stáli drsní chlapíci ze
sléváren, jeřábníci a zedníci, spořá−
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Jarní módní přehlídky

daný taťka vedle notorického opilce,
všichni svorně ve frontách na kytičku
karafiátů nebo růží, a už jen to nás
dojímalo až k slzám.
Vždy osmého března přišel do
práce i náš topič ve slavnostním
kvádru, čímž od náměstků ředitele
a dalších vedoucích byl k nero−
zeznání, naši kolegové byli od rána
nezřízeně přítulní a vařili nám vlast−
noručně kávu. Po poledni, když se
otevřely dveře před slavnostním
špalírem navoněných mužů v oble−
cích, dostaly jsme každá kytičku,
malý dáreček, směly jsme všem
těm fešákům dát za přání hubičku,
a dlouho nás pak hřála u srdce před−
stava, že si nás a naší práce nejen
naši kolegové, ale i muži obecně,
přece jen považují – ženským srdcím
stačí k radosti tak málo!
Jistěže v každé společnosti se
vyskytují lidé, jichž se nelibě dotý−
kají radosti druhých, které oni nedo−
kážou sdílet. I v našem podniku se
našlo pár soudružek setrvale naze−
lenalých, které se na svět dívaly
zapškle a ve svátek žen podezíravě,
jakoby měly o oslavě představu
v podobě nemravných orgií a ne−

l

čistých excesů a oslav se nikdy ne−
zúčastnily. Možná to byly některé
z těch, které pak po devadesátém,
kdy se tvrdilo, že Mezinárodní
den žen byl „komunistický výmysl
a přežitek“ bývaly kontaktovány
v pouličních mediálních anketách
a do kamer se ošklíbaly, že něčeho
tak pokleslého by se byly v životě
nezúčastnily a jako protiklad k nim
byly kontaktovány mladé pipky, jimž
svátek žen nic neříká, protože mají
k „pařbě“ spoustu jiných důvodů.
V podstatě jsme nevěděly, že
Mezinárodní den žen je svátek sku−
tečně světový, v USA slaven poprvé
už 28.února 1909, a když týden po
oslavách tohoto svátku žen 19. břez−
na 1911 v Německu, Rakousku
a Dánsku došlo k obrovské tragedii
v jedné americké textilce, kde při
požáru, díky falešnému požárnímu
schodišti a zamčeným dveřím vý−
robních hal uhořelo 146 mladých
děvčat, byl svátek žen věnován právě
těmto ubohým švadlenkám, postup−
ně stanoven na 8. březen a oficiálně
uznán v roce 1975 i OSN. Ale že by
to byli nevěděli představitelé české
politiky – potažmo – medií?
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Díky už tradiční, hysterické, kře−
čovité demagogii a pokrytectví, kte−
ré vždy zachvátí naši republiku po
jakékoliv režimní změně, byl i Mezi−
národní den žen mediálně zdiskre−
ditován, haněn a zesměšněn, pře−
stože symbolizuje především úctu
a uznání k úsilí obyčejných žen
hlavně o zastavení věčného muž−
ského zbabělého válčení a her na
hrdiny, které vždycky nejvíce odná−
šejí ženy a děti. Až v roce 2004 po−
někud ustoupila štvavá propaganda
a v parlamentu se rozhodlo svátek
žen do kalendářů, z nichž byl s čes−
kou ideologickou horlivostí odstra−
něn, zase vrátit. Svátek žen tedy
můžeme zase slavit veřejně, ale
po tom kolapsu už to prostě není
ono, a pak – setrvale nazelenalé
obličeje by se proti oslavám určitě
znovu vymezovaly.
Zalezu−li v březnu za kamna, ne−
můžu nic zkazit. Těším se i na „du−
ben – ještě tam budem“, ale hlavně
na máj, kdy vyženu kozy v háj, bez
obav z podsouvání sympatií k po−
kleslým tendencím a obvinění, že
podporuji socialistické výmysly.
Dagmar Hermenová
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Otočíte knoflíkem termostatu

a máte teplo za přívětivou cenu
To jsou zkušenosti lidí, kteří topí
elektřinou. Nemají přímotopy ani
akumulační kamna, ale nechali si
namontovat topné panely z přírodní−
ho kamene. Navštívili jsme několik
desítek majitelů rodinných domů v
Plzeňském i Jihočeském kraji, kteří
topí přírodním kamenem. Všichni
nám potvrdili, že ve srovnání s ply−
novým topením nebo klasickým kot−
lem na uhlí šetří ročně 15 až 20 pro−
cent na nákladech za topení. Ještě
větší úsporu a to až 40% zazname−
nali ti, kteří vyměnili elektrické pří−
motopy za topné panely z přírodního
kamene. Dále jsme se dozvěděli, že
sálavé teplo z přírodního kamene
má celou řadu nesporných výhod.
Například teplo je v celé místnosti
rovnoměrně rozložené, takže rozdíl
teploty u podlahy a stropu je v prů−
měru 3°C. Našli se i jedinci, kteří
tento rozdíl pečlivě sledovali a dolo−
žili nám, že tomu opravdu tak je.
Velmi výstižně nám to řekly paní ze
Sušice a z Klenčí pod Čerchovem.
„Nohy už nám nezebou a cítíme se,
jako bychom byly zabalené v teplíč−
ku.“ Díky stále vlhkosti vzduchu

v místnosti 52 až 58% je výborné
klima, které zejména ocení lidé
s dýchacími potížemi. Sálavé teplo
nevýří vzduch, nevysušuje pokožku,
nespaluje kyslík, velmi příznivě pů−
sobí na psychiku člověka a je ideál−
ní pro novorozence. Ještě jeden
Rozhled - Jižní Čechy 3/2015

„Fotovoltaiku mám na střeše rodinného domu. Je to nejlepší kombinace
napojit fotovoltaiku na elektrické topení z přírodního kamene,“ říká pan
Jiří Novák z Nýrska.
zajímavý moment jsme při návště−
vysvětlíme princip vytápění a spočí−
vách zaznamenali. Vždy se s námi
táme roční náklady na topení, prvotní
loučili slovy: „Jiné topení už ne−
nedůvěra se rozplyne. Také oceňují,
chceme.“
Výrobou a montáží panelů z pří−
rodního kamene se už řadu
let zabývá firma eurotop in ve
Kdyni na Domažlicku. Majitelů
Jiřího Janouška a Da−
niela Smolíka jsme se
zeptali.
Navštívili jsme vaše
zákazníky a překva−
pila nás jejich na−
prostá spokojenost.
Nechce se nám věřit,
že když vás poprvé
oslovili, měli takové
nadšení pro topné
panely z přírodního
kamene?
Když jsme začínali
Tepelné záření z přírodního kamene.
s výrobou a montáží
těchto panelů, panoval
že naše topení lze připojit na 20 ho−
v Česku obecně názor, že
dinový nízký tarif a celá domácnost
topení elektřinou je drahé
je měřena v této sazbě. Zájem o to−
a nevýhodné. Topení pří−
rodním kamenem bylo
v té tobě už v Německu,
Rakousku, Itálii značně po−
pulární, ale u nás lidé
o něm moc nevěděli. Proto
si velmi často nechávali
namontovat vždy jen jeden
panel například do kuchy−
ně, koupelny nebo dětského pokoje
a testovali topení. Po nějaké době se
vrátili a objednali si další panely.
Jaký je současný zájem?
Topení přírodním kamenem už není
ničím neznámým, i když u některých
stále cítíme jistou váhavost. Když jim
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

pení z přírodního kamene roste.
V poslední době k nám stále častěji
přicházejí lidé, kteří si nechali na
střechu rodinného domu namontovat
fotovoltaiku. V takových případech
jsou naše topné kameny tím nejlep−
ším řešením, jak za minimální nákla−
dy vytápět dům.
Jakou záruku poskytujete?
Záruka na naše topení je 14 let
a všem klientům zajišťujeme záruční
i pozáruční servis. Životnost panelů
z přírodního kamene je cca 100 let.
Jaký je princip topení?
Stále si někteří zájemci myslí, že jsou
to nějaké vylepšené přímotopy nebo
elektrická kamna. Naše topení využí−
vá schopnosti kamene akumulovat
teplo, které poté vyzařuje. V kamenu
jsou uloženy topné kabely, které pa−
nel nahřívají. Prakticky nedochází
k žádným ztrátám a účinnost je sto−
procentní. Kabel po zahřátí okamžitě
předá teplo kamenu, který se za ne−
celou půlhodinu nahřeje na
teplotu 60°C. Vytápění pro−
storu je na základě dlouho−
vlnného záření. Jako když
topíme kachlovými kamny.
V každé místnosti, ve které
topí náš panel, je prostorový
digitální termostat, který zá−
kazník dostane zdarma.
Kdy se s vámi může zájem−
ce o topení setkat?
Každému se budeme indivi−
duelně věnovat přímo v naší
firmě eurotop in, která sídlí
ve Kdyni v Nádražní ulici
(u autobusového nádraží). Na
setkání se zákazníky jsme si
vyhradili každý pátek od
8:00 do 12:00 hod. a od
13:00 do 16:00 hodin. Je to
jakýsi Den otevřených dveří. Jinak nás
zájemci zastihnou na telefonu nebo
nám mohou poslat e−mail.
(re)
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Temelín může pomoct i při blacoutu

Chřipka má oběti!
Tolik úmrtí od ledna jako letos ne−
pamatují pracovníci pohřebních
služeb v Jihočeském kraji za po−
sledních deset let. Bohužel starší
a chronicky nemocní lidé podlé−
hají více virózám a chřipkám než
ti zdraví. Jen za poslední týdny
zemřelo přímo v souvislosti s těž−
kým virovým onemocněním nej−
méně sedm lidí.
„Většinou jde o pacienty trpící
chronickým onemocněním jiného
druhu. Ten organismus pak nápor

Při problémech v přenosové sousta−
vě může první blok elektrárny Te−
melín snížit výkon až na polovinu.
Tím významně přispěje k možnos−
tem ochrany soustavy před jejím
rozpadem, takzvanému blackoutu.
Takový je výsledek zkoušky zaměře−
né na regulační schopnosti nové tur−
bíny, která o víkendu proběhla v elek−
trárně Temelín.
Dosud by temelínská jednička při
problémech v přenosové sousta−
vě snižovala výkon o 230 MWe.
Technici ověřili hranice regulačních
schopností o dalších 300 MWe.
Pokud tedy dojde například k neplá−
novaným přetokům elektřiny z ně−
meckých větrných elektráren, může
Temelín významně pomoci k udržení
stability sítě.
„Nejlepším provozním stavem je
pro jadernou elektrárnu plný výkon.
Nižší výkony jsou, laicky řečeno,
srovnatelné s jízdou autem rychlostí
50 km/h na čtyřku. Víkendovou
zkouškou jsme si potvrdili, že blok

můžeme provozovat na polovičním
výkonu a po vyhodnocení získaných
dat zvážíme rozšíření nabídky výkonu
pro regulaci nebo řešení krizových
stavů rozvodné soustavy,“ vysvětlil
nový ředitel JE Temelín Bohdan
Zronek.

Hádky a obviňování nekončí
Staré vedení radnice ve Strakonicích
nahradilo nové a spustila se vlna kri−
tiky, obviňování a nadávek. Jde pře−
devším o investice, které v minulosti
putovaly jak na různé věci ohledně
rozvoje města, tak především na
kulturu,
Podle nového vedení města kultur−
ní středisko a místní televize v minu−
losti plýtvaly penězi a vyváděly je.
Bývalý starosta Pavel Vondrys a dva
někdejší zaměstnanci městské orga−
nizace ale tvrdí, že v ničem nepochy−

bili, a zvažují proto podání trestního
oznámení na současné vedení měs−
ta. Situací ve strakonické televizi se
zabývá policie. Podle nového vedení
města strakonické městské kulturní
středisko zbytečně investovalo pení−
ze do různých externích služeb, které
používalo při pořádání festivalů
a jiných akcí. „Kulturní středisko
Strakonice pod vedením ředitelky
Evy Dressletové nepracovalo, nají−
malo si na práci vnější sílu,“ tvrdí no−
vý starosta města Břetislav Hrdlička.

bohužel nevydrží,“ uvedla Jitka
Luňáčková z Krajské hygienické
stanice v Českých Budějovicích.
Podle lékařů však může být
pacientů klidně i deset a více.
Zemřelí jsou lidé, kteří byli hospi−
talizováni, případně se vědělo, že
trpí například kardiologickým
či onkologickým onemocněním.
Oběťmi byli vesměs lidé starší
sedmdesáti či osmdesáti let.
Výjimkou je jen mladší, těžce ne−
mocná žena.
I když je chřipková epidemie,
kvůli které bylo skoro ve všech
nemocnicích v kraji zakázáno
chodit do nemocnic na návštěvy
na ústupu, lidé by měli být obe−
zřetní a dbát zvýšených hygienic−
kých nároků.
(pru)
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Loni Temelín přispěl k udržení sta−
bility v přenosové soustavě v polovině
března, kdy na tři hodiny druhý blok
snížil výkon o 100 MWe. Důvodem
bylo riziko přetížení rozvodné sousta−
vy vlivem velké výroby větrných elekt−
ráren na severu Německa.
(pru)
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Náklady na externisty současné
vedení vyčítá i strakonické televizi.
Ta vysílala příspěvky o chodu města
a zřizovala ji radnice. Její bývalý šéf−
redaktor Robert Malota v loňském
prosinci skončil, když nové vedení
města zrušilo jeho funkci.
I samotný chod a profesionalitu
televize kritizuje jak nové vedení, tak
i veřejnost. Podle mnohých úroveň,
objektivita a obsah byly doslova tra−
gické. Bývalé vedení to ale odmítá.
„Pokud se vedení města neomlu−
ví, nebo nevezme svá slova zpět,
pravděpodobně trestní oznámení po−
dám. Všechno řeším se svým práv−
níkem,“ uvedla bývalá ředitelka
městského kulturního střediska Eva
Dresslerová. I ona ze své pozice
koncem loňského roku odešla. „Za
svými slovy si stojím, nic odvolávat
nehodlám,“ řekl Hrdlička. Ten nahra−
dil ve funkci Pavla Vondryse, jenž byl
starostou 16 let. Nyní je opozičním
zastupitelem. „Mám trochu obavy
o město. Bojím se, že věci kolem
městského kulturního střediska ne−
budou jediné svého druhu. Z radnice
nebo městských organizací odchá−
zejí schopní lidé a myslím si, že
bude problém za ně sehnat kvalitní
náhradu, uvedl exstarosta Pavel
Vondrys.
(pru)
Rozhled - Jižní Čechy 3/2015

Kdo maže, ten jede
Je možná fádní začínat tento článek
heslem řidičů, traktoristů, kombaj−
nérů a obsluh všemožných strojů,
zkrátka nás profesionálů, všichni
dobře víme, o co jde, co se stane,
když údržbu „odflákneme“. Přesto
našim strojům mnohdy nevěnujeme
tu správnou péčí, snad i s vědomím,
že se nám to prostě vymstí.
Výmluva je jednoduchá: „...Teď není
čas, až zejtra...“
Ten „ČAS“ je právě nyní, na začátku

Pozvánka
Pravidelné posezení s českou
muzikou a populárními hosty

BEZE SPĚCHU
s Josefem Pospíšilem
bude v březnu věnováno
KYSUCKÉ VRCHÁRSKÉ
HELIGONCE z Ochodnice.
Autor a moderátor pořadu Josef
Pospíšil vás zve do sálu

plzeňského Pekla
ve čtvrtek 26. března 2015.
Začíná se v 17.00 hodin.
Jste srdečně zváni.
Rozhled - Jižní Čechy 3/2015

další sezony. Nejen diagnostika, ale
i stav stroje, ukáží na další možná
rizika poruch, které nastanou v tu nej−
nepříznivější dobu. A sečteme−li
všechny vedlejší náklady zjistíme, že
výdaje na opravu v sezoně se samo−
zřejmě zmnohonásobí. Vlastní nervy
raději do celkového součtu zahrnovat
nebudeme.
Podmínkou pro úspěšné odstranění
závad je včasná komunikace mezi
obsluhou a servisním týmem. Proto

Firma TRAKLIS na−
bízí těm, kteří bu−
dou od svých strojů
požadovat výkony
i v letošním roce:

Jarní kontrolu strojů
John Deere
Při předem domluvené návštěvě, pří−
mo na vaší farmě, provedeme nejen vi−
zuální a výrobcem předepsanou kon−
trolu pro daný stroj, ale hlavně dia−
gnostické vyčtení všech zapsaných
kodú a jejich následné vyhodnocení.
To vše za akční cenu: 600 Kč (dva me−
chanici) a dopravné 10 Kč/km.

Šťastná hvězda pomohla

Celkem 40 tisíc korun vynesl II. roč−
ník charitativní akce Šťastná hvězda.
Z toho částku 20 tisíc získalo
Dětské centrum Jihočeského kraje
ve Strakonicích, 17 tisíc Trojslístek –
centrum pro děti a rodinu v Kame−
nici nad Lipou a tři tisíce korun
Výchovný ústav v Černovicích.
Společnost ČSAD Autobusy České
Budějovice sbírku uspořádala loni
a opět během adventu, kdy jeden
z jejích vozů, označený jako Šťastná
hvězda, jezdil po jižních Čechách.

Cestující si u řidiče kupovali hvěz−
dičky za 20 až 500 korun, na ty pak
psali vzkazy, a následně jimi autobus
polepili.
„Jsme rádi, že můžeme tuto chari−
tativní akci zprostředkovat a zároveň
nás velice těší, že se podařilo vybrat
více peněz, než v minulém ročníku,“
uvedl generální ředitel společnosti
ČSAD Autobusy České Budějovice
Vladimír Homola s tím, že loni se po−
dařilo do kasičky nasbírat o tři tisíce
méně.
(pru)
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Kontakt:
T. Pech + 420 602 160 385
L. Kadera + 420 776 267 755
nebo na servis@traklis.cz. Některé
vedlejší příznaky chování jednotlivých
funkcí pří práci stroje, také mnohdy
odhalí nutnost výměny opotřebo−
vaného dílu nebo jen včasného
servisního zásahu. Neváhejte nahlásit
poruchu nebo se jen informovat o ce−
nách orig. ND. Na odstranění takto
odhalených závad Vám naše firma na−
bízí další 10% slevu. Tato nabídka platí
do konce dubna. „Mažte a komuni−
kujte včas...“
S pozdravem R. Göndör,
jednatel TRAKLIS s.r.o.

VÝZVA
Pánové, kteří jste absolvovali
základní vojenskou službu
v Líních u Plzně u vojenského
útvaru 2494 v roce 1966
až 1968, ozvěte se.
Připravujeme setkání,
které se uskuteční
v sobotu 23. května 2015
v Chotěšově u Plzně
v Restauraci Pod Klášterem.

Telefon:

604 692 023
739 690 532
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Mádlovo Pojedeme k moři zaujalo!
Skotu je víc!
Zemědělci na jihu Čech ke konci
minulého roku chovali 213 tisíc
kusů skotu, to je nejvíce v celé
republice. Proti stejnému období
předchozího roku se stavy zvýši−
ly o 5500 kusů, tedy o 2,7 pro−
centa.

V Česku krav, býků, jalovic a telat
meziročně přibylo o 3,1 procenta,
dynamika chovu byla tedy o něco
rychlejší. Vyplývá to z informací
Českého statistického úřadu.
Produkce jatečného skotu se
v Jihočeském kraji meziročně
zvýšila o 4,7 procenta. Podle
předsedy Českého svazu chova−
telů masného skotu Miroslava
Vráblíka je pro chovatele mo−
mentálně příznivá situace na
evropském trhu, kde je hovězího
nedostatek, export roste. Vyváží
se živá zvířata, zájem je i o ple−
menná.
„Je to dlouhodobý trend. Jiho−
český kraj má pro chov masných
plemen bez tržní produkce mléka
příznivé podmínky, v příhraničí
je dostatek luk a pastvin,“ říká
Vráblík
K nejoblíbenějším masným ple−
menům tu patří aberdeen angus.
Domovem jednoho z nejrozší−
řenějších masných plemen je
Skotsko.
Dařilo se i chovatelům dojných
krav. Loni vyrobili 335,6 milionu
litrů mléka, ve srovnání s před−
chozím rokem se produkce zvýši−
la o 2,9 procenta. Průměrná denní
dojivost vzrostla o 4,1 procenta
na 19,17 litru, prodej mléka
vzrostl o 3,3 procenta na více než
321 milionů litrů. Podíl Jiho−
českého kraje na prodeji mléka
zemědělského sektoru republiky
tvořil 11,7 procenta, v mezikraj−
ském srovnání se tak zařadil po
Kraji Vysočina a Středočeském
kraji na třetí místo.
(pru)
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Herec Jirka Mádl, kterého všichni
znají z mnoha rolí, se projevil i jako
filmař – režisér, scenárista. Natočil
film s názvem Pojedeme k moři. Ten
nedávno odvysílala i televize. K natá−
čení využil prostředí, které tak dobře
zná – rodné České Budějovice, včet−
ně svého domova, bytu, v centru
města, kde vyrůstal a dodnes
vlastně žije.
Nikdo nečekal, že to bude veledí−
lo, ovšem Mádl překvapil. A zpočát−
ku trochu „home video“ dvou ma−
lých kluků se promění ve velmi silný
příběh, respektive dva.
„Jsem moc rád, že jsem to mohl
natočit, že jsem mohl natáčet doma
a s lidmi, kterých si vážím,“ říká
rodilý Budějovičák Mádl.

Do filmu se mu podařilo obsadit
i Ondřeje Vetchého či Miroslava
Táborského.
Natáčelo se v bytě Mádlových,
a tak si divák může prohlédnout, jak
Jirka a jeho rodina vlastně bydlí.
A o čem film pojednává?
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát
filmařem, a když dostane k narozeni−

nám kameru, rozhodne se natočit
svůj první film – o své rodině
a kamarádovi.
Postupně tak
poznáváme je−
ho tatínka, ma−
minku, babič−
ku, ale i ka−
maráda Harise,
který mu po−
máhá s natá−

o jejich spolužačce, kterou Tomáš
miluje, anebo že mu jeho táta lže!
Dvakrát týdně tajně odjíždí místo
práce bůhvíkam, ale zapírá to.
Tomáš, i když má obavu, že se dozví
něco špatného, ale nakonec je
vše jinak….
Film si získal pozornost nejen pro
svůj příběh, ale i proto, že v něm Jiří
Mádl dobře propagoval město, na
které, jak sám říká, je patřičně hrdý!

čením. Kluci blb−
nou a užívají si
natáčení, ale jen
do chvíle, než
zjistí, že kamera
dokáže odhalit
i věci, které jsou
nepříjemné – na−
příklad pravdu
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Odborníci, které dobře znáte
Lidem, kteří se zabývají komínovou
problematikou a stavebnictvím vů−
bec je jistě dobře známá firma
Betonové stavby – Komíny s.r.o.
a její Komínové centrum v Plánici.
Kolem této firmy se na přelomu roku
začaly šířit různé, více či méně
ověřené informace, o probíhajících
změnách.
Abychom Vám mohli zprostředkovat
informace z první ruky, zeptali jsme
přímo jednatelů firmy.
n K jakým změnám ve Vaší firmě
vlastně na počátku letošního roku
došlo?
Ing. Zdeněk Hanzlík: Na první pohled
nejviditelnější je úprava názvu naší
společnosti. Došlo ke zkrácení na
STAVBY – KOMÍNY, s.r.o., přičemž IČO
i adresa firmy zůstávají stále stejné.
Nejdůležitější změnou ale ve skuteč−
nosti je výrazné rozšíření působnosti
v oblasti realizace staveb. Společně

s novým společníkem Ing. Zdeňkem
Zachardou, který v této oblasti pracu−
je již dlouhá léta, přišla do naší firmy
celá skupina zkušených techniků
a řemeslníků, kteří tvoří jádro nového
Stavebního centra v Klatovech. Takto
na stavebním trhu dodavatele staveb
celá skupina působla více než 20 let
až do konce roku 2014 jako Stavební
středisko firmy Betonové stavby –
Group s.r.o. O tom už ale nechám
hovořit jeho.
Ing. Zdeněk Zacharda: Stavební
centrum Klatovy firmy STAVBY –
KOMÍNY, s.r.o. najdete na Čertovce
č.p. 804 vedle betonárky TBG. Jak již
bylo uvedeno, zabýváme se přede−
vším realizací staveb.
Abych byl ale opravdu konkrétní, svo−
je služby Vám můžeme nabídnout ze−
jména v těchto oblastech:
l Dodávky hrubých staveb nejen
rodinných domů, ale i průmyslo−
vých objektů, jako jsou haly, sklady
Rozhled - Jižní Čechy 3/2015

a podobně. Na přání zákazníka ale sa−
mozřejmě umíme dodat i kompletní
stavby na klíč.
l Zvláštní samostatnou kapitolou
jsou dodávky stropních konstrukcí
BSK tl. 200, 250 i 300mm.
l Zajišťujeme také dodávky podlah
a podlahových konstrukcí. Ať už prů−
myslové betonové podlahy strojně
hlazené (drátkobetonové i armova−
né), lité cementové i anhydritové pod−
lahy, popřípadě cementové potěry.
l Nevyhýbáme se ani opravám a re−
konstrukcím staveb.
l Bohaté zkušenosti máme i v do−
dávkách zemědělských objektů, jako
jsou silážní jámy, hnojiště, jímky,
včetně speciálních prací, jako je fré−
zování protiskluzových drážek v beto−
nových podlahách objektů živočišné
výroby.
n Znamená to tedy, že se od této
chvíle budete stejně intenzivně

věnovat komínům i stavbám, jak již
napovídá Váš nový název?
Ing. Zdeněk Hanzlík: Protože komíny
nejen vyrábíme a prodáváme, ale
i stavíme a opravujeme, věnujeme se
ve skutečnosti stavbám již dlouho. Je

ale pravda, že ostatním částem sta−
veb jsme se dosud nemohli věnovat
tolik, jako komínům. Jsme ale zastán−
ci názoru, že je lépe dělat skutečně
dobře a komplexně jeden obor, než se
okrajově zabývat velkým množstvím
výrobků, nebo služeb. Toto je právě fi−
lozofie našich odborných center,
Komínového a nově i Stavebního.

fabrikované výrobky, jako schodišťo−
vé díly, zákrytové desky a panely, ne−
bo jímky, jsou vyráběny zakázkově.
n Na závěr dáme ještě příležitost
Ing. Zachardovi, říci pár slov.
Ing. Zdeněk Zacharda: Řečeno již
bylo téměř vše podstatné. Ještě bych
uvedl, že společnost tvoří více než
čtyřicet zaměstnanců schopných

n Že nám v Komínovém centru
v Plánici poradíte s komínem, to už
zákazníci jistě vědí. Všiml jsem si
ale, že se nezabýváte pouze komíny?
Ing. Zdeněk Hanzlík: Komíny jsou
v Komínovém centru samozřejmě to
hlavní. Vyrábíme zde již 24 typů komí−
nových tvárnic, a také krycích desek.
Vyrábíme také tvárnice pilířové, slou−
pové zákrytové hlavice a také plotové
stříšky na podezdívky a zdi. Když už
jsme u plotů, tak musím zmínit široký
program plotových (podhrabových)
desek různé délky i výšky a také beto−
nové plotové sloupky.
Dalším naším výrobkem je požerák
(rybniční čap) v délce podle zadání
zákazníka. Stejně tak i další naše pre−

řešit problémy na stavbách i ve výro−
bě s potřebnou odborností. V nich
spatřuji záruku spokojenosti zákazní−
ka. O jakosti naší práce snad hovoří
i fakt, že téměř třetina naší činnosti
směřuje k náročným německým či
francouzským odběratelům. To co
můžeme zákazníkům nabídnout je od−
bornost, zkušenost a osobní přístup.
n Myslím, že není co dodávat.
Děkuji za rozhovor a přeji samé
spokojené zákazníky. Závěrem tak
můžeme říci, že společnost STAVBY−
KOMÍNY, s.r.o. na nás dělá dojem
až rodinné firmy, kde se s úsměvem
ujmou každého zákazníka. Přejme,
aby se pod novým názvem vše
dařilo.
(pi)
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Čtenáři se ptají známého českého psychotronika a vizionáře Stanislava Brázdy:

Zlepší se ekonomická situace v ČR a dojde
i ke zkvalitnění mezilidských vztahů?

Od jara 2015 se začne zlepšovat
ekonomická situace obyvatelstva v
ČR. Rok kozy = ovce (podle čínské
astrologie) bude zklidňujícím rokem
a situace se začne stabilizovat. Lidé
se začnou stmelovat a zklidní se
tempo oproti roku koně.
Konec roku 2016 už začnou problé−
my s přírodními katastrofami a největ−
ší nastanou v roce 2017. Klidně se
může stát, že koncem léta vše v určité
oblasti zmrzne nebo napadne sníh, na
Vánoce se může naopak stát, že zač−
ne svítit slunce a mohou rozkvést kyt−
ky. Nastanou větší výkyvy v počasí
a plno domů spadne. Jedná se o do−
my, které jsou na podmáčených sva−
zích. Začnou se bortit. Domnívám se,
že budou pukat skály. Může se stát,
že se skála roztrhne na dvě půlky.
Nevím příčinu pnutí v kameni, ale vy−
chází mi, že to bude zářením zespodu
země, které naruší materiál skal. Věštil
jsem, že by mohl díky zemětřesení
„ujet“ i ještědský vysílač. Vršky skal
budou ujíždět a padat i na jiných mís−
tech (letos 28. 1. spadla skála na že−
lezniční trať). Sesuny skal a sesuvy pů−
dy mají na svědomí i dřívější záplavy.
Mohl by nastat i problém s některou
atomovou elektrárnou a atomový
mrak může zasáhnout i Česko.
Myslím si, že se bude jednat o ato−
movou elektrárnu na severu (Finsko,

Norsko, Litva, Rusko). Je tady hrozba
výbuchu skladu atomových zbraní.
Kyvadlo mi ukazuje, že pravděpodob−

ně přijde druhá vlna probouzení so−
pek. V tektonických zlomech, podél
celého světadílu, může najednou oži−
vit svou činnost i 6 sopek – postupně
podél celého zlomu.
Situace i přesto, co se děje ve světě,
se začne zklidňovat už v průběhu roku
2015. Nemuselo by docházet v tako−
vé míře jako doposud k psychickým
poruchám u lidí, a to díky i roku ovce.
Podle mého názoru a zkušeností jsem
přesvědčen, že nejenom v důsledku
strachu a stresu by mohla přijít druhá

vlna rakoviny, protože v oblasti zdraví
má vše zpoždění a zdravotní problé−
my se objevují vždy až po určité do−
bě. Pozoroval jsem to i mezi svými
klienty v Česku.
V období přírodních katastrof budou
lidé velmi neopatrní a díky té neopatr−
nosti může docházet (od podzimu
2015 do zimy 2016, celý rok 2017)
ke katastrofám. Ty přinesou velké ma−
teriální škody a budou umírat i lidé.
Od letošního jara se budou zvedat
ceny nemovitostí. Postupně se bude
ve světě stabilizovat ekonomická situ−
ace a v roce 2018 by se mohla dostat
na úroveň, jaká byla před rokem
2008. U USA určitě a v Evropě po−
stupně do roku 2020.
Podle mě 3. světová válka, na kterou
se dost lidí ptá, nebude. Ale lokální
konflikty byly, jsou a budou.
Současný problém je Islám. Je to „ji−
ný svět“ kterému nerozumíme a ne−
můžeme se přizpůsobit. Islám se ne−
může přizpůsobit nám. Tyto dva „svě−
ty“ nemohou žít spolu, ale vedle sebe
ano. Další problém je v tom, že se
„jich bojíme, ale oni se nebojí nás“.
Ta situace podlé mého vidění došla
dál, než se očekávalo, a patrně si
s tím nikdo neví rady. Je to problém
nejméně na 10 let.
Teroristické útoky by se mohly poda−
řit teroristům cca ve čtyřech různých

státech, bohužel i v Česku. Jsem ale
přesvědčen, že mnohonásobně více
teroristických útoků bude včas
zmařeno.
Podle mé věštby bude cca 20 % pro−
blémů z toho, čím nás straší vykla−
dači Nostradamových předpovědí.
Nejde žít ve strachu, ale měli bychom
s tím počítat. Jak jsem věštil, začalo
duchovní století a ten, kdo lpí na ma−
teriálních statcích života, tak o ně při−
jde. O to více platí mé předpovědi už
před rokem 2012, že toto století bude
duchovním obdobím, ve kterém je
dobré, aby se stmelovaly rodiny
a uzavíraly pomyslný rodinný kruh, ve
kterém bude lépe a bezpečněji. Proto
doporučuji dělat rodinné rady a spo−
lečně diskutovat o tom, co a jak dál,
co a kam investovat, protože jedinec
udělá větší chybu než skupina v ro−
dinném kruhu.
Stanislav Brázda

Kontakt:

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

V kardiovaskulárním centru vymění chlopeň šetrně
Lékaři českobudějovického Kom−
plexního kardiovaskulárního centra,
které patří mezi nejvýznamnější pra−
coviště svého druhu v České repub−
lice, intenzivně pokračují v rozvoji
takzvaných miniinvazivních neboli
maximálně šetrných operací. Výjim−
kou nejsou ani tak složité zákroky,
jako například výměny aortálních
chlopní. Tam, kde kdysi bylo vždy
nutné otevírat celý hrudník, si nyní
lékaři vystačí v celé řadě případů
pouze s drobnými řezy. Lidé, kteří
ještě před deseti lety na onemocnění
srdce umírali, dnes dostávají šanci
žít dál.
Průlomem v této oblasti byl rok
2010, kdy specialisté kardiocentra
zavedli do praxe katetrizační implan−
taci aortální chlopně metodou TAVI,
kterou dnes rutinně léčí nemocné,
12

jejichž organismus by z nejrůznějších
důvodů klasickou operaci srdce ne−
zvládl.Transfemorální náhrada aortál−

ní chlopně je metoda, která je mno−
hem šetrnější než klasická srdeční
operace. Nová chlopeň je pacientovi
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do srdce zavedena z malého řezu
v třísle přes stehenní tepnu. Původní
nemocná chlopeň je ponechána na
místě a její cípy jsou fixovány novou
chlopní ke stěně kořene aorty.
„Není potřeba klasického rozříznu−
tí hrudního koše, zastavení srdeční
činnosti a napojení pacienta na tzv.
mimotělní oběh. I narkóza je kratší
a lehčí. U pacientů, kteří mají kom−
plikovaný přístup z třísla lze novou
chlopeň zavést alternativním způso−
bem z malého okénka mezi žebry
nad srdečním hrotem,“ uvedl ředitel
centra Ladislav Pešl.
Právě nová forma tohoto zákroku je
šetrnější pro pacienta a také jedno−
dušší pro lékaře. Díky tomu odpadá
i složitější rekonvalescence. Jde o dal−
ší nesmírně pozitivní posun v léčbě
kardiologického onemocnění. (pru)
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Zvyšují bezpečnost chodců
Větší bezpečnost chodců, větší pře−
hlednost, méně zraněných či obětí
na silnicích vlivem přechodů pro
chodce. Takový je cíl nejen jižních
Čech…
Řidiči automobilů vloni způsobili
990 nehod tím, že nedali přednost
chodcům na vyznačených přecho−
dech, 13 chodců takto přišlo o život.
Častou příčinou nehod je přitom ne−

dostatečné osvětlení místa. Nadace
ČEZ proto za odborné spolupráce
s BESIPem vypisuje už potřetí grant,
ve kterém mohou města a obce zís−
kat až 200 tisíc korun na osvětlení
ne bezpečných přechodů. Kvalitní
osvětlení přitom může snížit počet
střetů aut s chodci na přechodech až
o dvě třetiny.
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O příspěvek mohou obce a města
žádat Nadaci ČEZ, která se tak chce
podílet na větší bezpečnosti.
„Základní pravidlo bezpečnosti na
silnicích je vidět a být viděn. Velká
část nehod na přechodech je způso−
bena právě tím, že řidič si chodce
všimne příliš pozdě nebo vůbec, pro−
to podporujeme iniciativu a do projek−
tu se aktivně zapojíme. Jsme napří−
klad připraveni ra−
dit obcím s výbě−
rem osvětlení pře−
chodů na míru jed−
notlivým kritickým
místům, aby se ná−
strahám snížené
viditelnosti dařilo
předcházet,“ uvedl
vedoucí
BESIP
Martin Farář.
Během uplynu−
lých dvou let podpořila Nadace ČEZ
osvětlení 46 přechodů v celé České
republice. Jen v jižních Čechách se
díky Nadaci ČEZ rozsvítilo celkem
sedm přechodů. Bezpečněji se mo−
hou na přechodech cítit v Záhoří, Týně
nad Vltavou, Volarech, Veselí nad
Lužnicí, Jindřichově Hradci, Pištíně
a Českém Krumlově.
(pru)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
HLEDÁME domácí pracovníky s možností dodávky materiálu domů.
Tel.: 720590543 všední
den 13-15 h., KŘI PM
150002
HLEDÁM někoho na výpomoc při zednických
a malířských pracích, tel.:
606916148. RR 50174
PRO OBCHOD s dárkovým zbožím v Železné
Rudě hledáme spolehlivou a příjemnou prodavačku. Možno i brigádně
nebo na HPP, turnusy,
část. NJ, ubytování zdarma, volné poslední místo. Tel.: 602486490. RR
50180
ŽENY k myčce na mytí
bílého nádobí- hledáme
brigádně do Železné
Rudy, vhodné i pro vitální důchodkyně, turnusy,
ubytování zdarma, už
pouze dvě místa, tel.:
602486490. RR 50181

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběrateli! Koupím bajonet,
dýku, kordík, lovecký
tesák, šavli, helmu,
trop. klobouk, uniformu, maskovací oblečení, opasek, opask. přezku, pouzdro na pistoli,
zásobníky a bedny od
munice, dalekohled,
puškohled, vysílačku +
sluchátka, čutoru, ešus,
teletinu, odznaky a vyznamenání, nášivky,
leteckou kuklu, bundu, kombinézu, vrtuli,
palubní
ukazatele
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy
o vojácích aj. voj. pozůstatky 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
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POZOR PŘÍLEŽITOST: Sběratel stále hledá a dobře
zaplatí staré pohlednice- až
10. tis Kč za chybějící pohlednice obcí Šumavy
(např. Schukatschen, Paterlhütte, Glaserwald, Stadln,
atd.), ale i jiné pohlednice
z celé ČR do roku 1945, uvítám větší množství či sbírky, mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 50179
NÁBYTEK našich babiček vyr. do r. 1955 VÝKUP - RENOVACE - PRODEJ (chromovaný, dýhovaný, selský), lustry,
hodiny, obrazy a různé
staré věci na dekoraci,
možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJEDU. Tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.c
z. PM 150017
KOUPÍM starší pásový
bagr 15-25 tun s točnou
a kolový čelní nakladač
(HON), případně i pásový
čelní. Dále vibrační dvouválec na zeminu do 2 tun.
Nejlépe Sušice nebo
Klatovy. Tel.: 723622663.
PM 150034

KOUPÍM nové i použité
auto-moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajdkáru, BMW aj. Tatra,
Škoda - Spartak, Octavia,
STW, 1000 MB, 110 R aj.
Knihy o motorismu, automoto příručky, prospekty, plakáty, staré hračky,
plechovky od oleje, reklamní auto-cedule. Dále
starou vzduchovku zlamovací, vojenskou, pouťovou, vzduchovou pistoli, flobertku. Děkuji za
nabídku - přijedu Tel.:
604343109 PM 150012

Z POZŮSTALOSTI starý
dřevěný 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
KOUPÍM staré a starožitchrom. lustr s bílými
né věci, např. z pozůstakoulemi, lampičky, stolní
losti. Nábytek, obrazy,
a podlahovou lampu aj.
kapesní a náramkové
chromové doplňky např.
hodinky, mince, bižutekuchyňské hodiny, burii, porcelánové sošky,
dík, těžítko, model letasklo, vázu, karafu, skleničky, svícny, chromový dla, reklamní předměty,
lustr a lampičky, voj. od- popelník atd. do r. 1960.
znaky a vyznamenání, Děkuji – přijedu. Tel.:
voj dýku a bajonet, šavli, 604343109. PM 150014
uniformu, starou vzdu- KOUPÍM staré obrazy
chovku, flobertku, hous- českých i cizích autorů
le a trumpetu, plechová s námětem krajina, loa bakelitová autíčka, vecké zátiší, portréty,
loutky, radia, fotoaparát, dívčí akty, lodě na moři,
knihy, pohlednice, ku- vojenské motivy, postachyňské váhy aj. staré vy v krojích aj. (i špinavé
věci. Děkuji za nabídku – a poškoz. nebo jen rám).
přijedu. Tel.: 604343109 Dále porc. a kovové sošPM 150011
ky, mince, hračky, knihy,
KOUPÍM staré, již nepo- hodinky, vyznamenání,
třebné housle s pouzd- ván. ozdoby, pohlednice,
rem i bez pouzdra, dále betlém aj. staré a staroviolu, violoncello, trum- žitné věci do r. 1970.
petu, lesní roh, tubu, voj. Děkuji za nabídku – připolnici, klarinet aj. staré jedu. Tel.: 604343109.
nástroje. Sběratel – při- PM 150016
jedu. Tel.: 604343109. STARÉ fotoaparáty (FlePM 150015
xaret, Mikroma, Stereomikroma, Leica, měchové aj.) barometr, theodolit, vánoční ozdoby, loutky, panenky a dětské pokojíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, litinové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 150009
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KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák,
mysliveckou
brašnu, lesní roh, housle, vojenskou 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 150008
KOUPÍM vše z pozůstalosti – nábytek, lustry,
lampičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Prodané nevěsty, dětí, kytičky), kořenky, sošky tanečnic, akty, zvířátka,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, knihy
a časopisy o automobilismu, vše skautské a junácké, pohlednice a starou
bižuterii.
Tel.:
603872698. PM 150010
KOUPÍM různé předměty ze starého koloniálu,
restaurace, obchodu,
ordinace, kanceláře –
nábytek, osvětlení, reklamní materiál – cedule, nádoby, plechovky,
plakáty, flašky, atd.
o Starém Plzenci – vše
staré: pohlednice, foto,
plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322. PM
150018A
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v horším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do prava zajištěna. Tel.:
603383211, 723622663.
PM 150032
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 150033

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6 m
x 3 m x 3 m, vnější opláš-
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tění dřevěné palubky
a Ejpovickou 5-6 m x 3 m x
3 m – 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,
standardní vybavení včetně 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 dopravy na místo určení. Tel.: 723622663.
PM 150025
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
dopravy. Tel.: 603383211.
PM 150027

NA HLAVNÍM tahu
v CENTRU Domažlic
nabízím pronájem:
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 výlohami a samost. vytápěním
na plyn. kotel, 220/380 V.
Tel.: 08510656

PRODÁM bývalou zemědělskou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhledem na panorama Šumavy, bez přímých sousedů,
s dobrým přístupem. 5+1.
Rozloha 3.500 m2 parcela –
dvůr, zahrada, 2 x studna,
380/220V. Vhodné k bydlení, podnikáni i k rekreaci.
Cena 1mil. 395 tis. Kč. RK
nevolat. Tel.: 602614480.
RR 50171

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli automobil, prodej – montáž, www.
e-taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 50083

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

KOUPÍM Jawa 350 typ
633−634 a 638−640
i
poškozené,
tel.:
724519585. RR 50130

PRODÁM FIAT Multipla,
6 míst, STK 8/2016. Cena
30 000,- Kč. Tel.:
777110010

KOUPÍM traktor Zetor nižší i vyšší řadu, popř. Zetor
Krystal, s předním náhonem i bez a s čelním nakladačem. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 150029
KOUPÍM za vaši cenu
do soukromé sbírky
motocykly a náhradní
díly značek JAWA, ČZ,
PRAGA, OGAR od
r.v. 1929 do r.v. 1989
s doklady i bez. Tel.
608941498. RR 50121

PRODÁM díly na Avii 31
r.v. 1992, motor, dveře,
kardany, pětistupňovou
převodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd.
Tel.: 603383211. PM
150028
JAWA, ČZ – koupím ná−
hradní díly na českoslo−
venské motocykly i no−
vé, použité, cokoli, zbyt−
ky z mototechny, tel.:
724519585. RR 50129

PRODÁM motorovou sedmi metrovou loď s malou
kajutou, německé výroby
se Z nohou a se zabudovaným, nefunkčním osmiválcovým karburátorovým motorem GMC, včetně dvounápravového brzděného přívěsu. Plzeňský
kraj. Cena k jednání
120
000
Kč.
Tel.:
723622663 PM 150030
PRODÁM zánovní sklápěcí valník, celková hmotnost 16 t. Vhodný pro zemědělce. Tel.: 603383211.
PM 150065
Rozhled - Jižní Čechy 3/2015
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KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpověď na otázky, pomoc
v milostných a mezilidských vztazích, ve finančních a zdravotních problémech. Osobně nebo písemně. Volejte, pište na tel.
775901978. PM 150005
EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a nákladních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyřídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. automobily a zemědělské stroje. Dále provádíme demontáž ocelových konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663. PM
1150031

RYCHLÉ půjčky 10 tis100 tis. bez poplatku
předem. www.kz-finance.cz, tel.: 737607405.
KŘI PM 150022

COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střihovou úpravu, jenom se
pročesává. Je antidepre-

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

sivní, vhodný i pro alergiky. Je bdělý a ostražitý,
ale zbytečně neštěká.
Vhodný na canisterapii –
k rehabilitaci. Oblíbený
pro výstižnou a přizpůsobivou povahu. Miláček
celé rodiny, lásku rád bere i oplácí s nadšením.
Kupní smlouva při odběru. Do dobrých rukou.
Kontakt – 602823882,
378774498, e-mail: hajami@volny.cz, RR 40154

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zkušený chovatel, etolog a výcvikář. Tel.: 737824579.
PM 150037

Další číslo

Jihočeského
rozhledu
vyjde
6. 4. 2015
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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).
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