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Štěstí - muška jenom zlatá

Hvězdy v kraji pobaví
Jihočechy !
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Český psychotronik
Stanislav Brázda

Jižní Čechy mají další krá lovnu
krásy. Tentokrát se stala Českou
Miss 2015 studentka
Nikol Švantnerová.
Rodačkou je pů−
vodně ze Šum −
perku, ale žije

v Českých Budějovicích, kde
studuje na VŠEM. Má přítele,
a protože má blízko i k fotbalu,
vůbec jí nevadí, že on je fot −
balista. 

„Jsme spolu už dva roky a dou−
fám, že nám to vydrží. Za ví −
tězství jsem ráda, ale upřímně
jsem to sama moc nečekala,“
svěřila se ROZHLEDU Česká
Miss 2015.

Dvaadvacetiletá kráska se ve
volném čase věnuje fotbalu, 
tanci a miluje slovenskou hudbu.
Jejím přítelem je dokonce dva

roky fotbalista Jakub Hora.
„Jsem šťastná, a doufám, že to

takhle všechno nějakou
dobu vydrží. Vím, že

mě čeká hodně prá−
ce a že korunkou
to nekončí, ale
začíná. Bylo to
ale mé rozhod−
nutí do toho
jít, tak udě−

lám vše pro to, abych ne udě lala
ostudu,“ usmívá se Nikol.

Má zkušenosti ze zahraničí,
teď se chce věnovat modelingu
v Česku a jak sama říká – být 
vidět. Podporu má i v rodině
a u přátel, kteří jí drželi pěsti. 
I když to Nikol nečekala přímo,
na fi nále jela vyhrát. Měla cíl
a toho dosáhla. 

Českou Miss přijmou jak pri−
mátor města, tak i hejtman
Jihočeského kraje, protože ona
reprezentuje jak město, tak
i kraj. (pru)

Česká Miss 2015
Nikol Švantnerová
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Jedním z nejznámějších Jihočechů
je Karel Roden. Herec, který se
proslavil nejen v českém, ale i svě−
tovém filmu a také na divadle. Je
výrazný a zároveň ale velmi plachý.
Jeho otec byl legendou Jiho −
českého divadla, mladší Karel je le−
gendou českého filmu.

Rodák z Českých Budějovic, kte−
rý má na Novohradsku dokonce
svou chalupu, na kterou jezdí sice
málo, ale jezdí, se ale dočkal po−
měrně zajímavého ocenění. Má
svou vlastní sochu.

Od konce března má svou podo−
biznu, která je neuvěřitelně povede−
ná v pražském Muzeu voskových fi−
gurín Grévin. Unikátní muzeum, kde
je na 80 osobností českého i svě −
tového šoubyznysu, sportu a poli−
tické scény odhalilo Rode novu so−
chu za účasti Jiřího Kram pola, Jana
Přeučila, Marie Tomsové, Jiřího

Wericha Petráška, Braňo Poláka,
Hanky Kynychové, předního české−
ho stylisty Káji Pavlíčka, herce
a imitátora Petra Martináka a mno−
ha zástupců médií.

„Socha Karla Rodena je sku −
tečně velmi povedená a je nám

ctí, že ji zde můžeme mít. Stojí
vedle sochy moderátorky Jolany
Voldá nové, která odhalením také
provázela. Všechny sochy jsou
vyráběny v  sídle Grévinu v  Paříži
a jsou věrohodné třeba proto, že
mají opravdu lidské vlasy, vousy
a mnohdy k  nerozeznání od 
ori ginálu,“ prozradila Rozhledu 
marketingová manažerka muzea
Daniela Pedret.

Karla Rodena znají diváci z celé
řady filmů. Kromě aktuálního filmu
Fotograf to byl třeba první 3D mu−
zikál V  peřině, který s  Lucií Bílou
natáčel v Písku. Ale třeba i různé
komedie, nebo sérii o Básnících, či
řadu dramatických příběhů jako
Hlídač 47 či Lidice.

„Karel Roden je bezesporu nej−
výraznější český herec charakter−
ních rolí. Jeho neskutečný talent
a svědomitost, s  níž přistupuje
k  tomuto našemu krásnému ře−
meslu mu přineslo kýžené ovoce
a tím je právě ten úspěch, sláva
i za hranicemi naší země. Jsem
velmi rád, že jsem to mohl být já,
kdo ho na tuto dráhu připravoval,“
dodal herec a bývalý Rodenův kan−
tor Jan Přeučil.

Roden žil řadu let s  herečkou
Janou Krausovou. S ní se před ča−
sem rozešli. Herec si s novou part−
nerkou založil rodinu a má s ní dvě
děti, dceru a syna a žijí společně
na zámečku u Příbrami. (pru)

Karel Roden má už i svou sochu!

Nový obchoďák
Celkem 14 obchodů včetně po−
travin, občerstvení a 173 parko−
vacích míst. To by mělo nabíd−
nout nové obchodní centrum
Otava, které má na podzim začít
vyrůstat na místě bývalé Billy.
Současná budova, kde je nyní
několik prodejen, by se měla
srovnat se zemí. Záměr před −
stavil investor, kterým je spo −
lečnost, jejímž devadesátipro−
centním vlastníkem je firma se
sídlem na Kypru.

Přístup 
k lékařům

Handicapovaní v Trhových Svi −
nech se dočkali bezbariérového
přístupu ke svým lékařům. Auto −
matické dveře a zastřešená ná−
jezdová rampa u vchodu jedné
z budov polikliniky v Trhových
Svinech umožní invalidním oso−
bám samostatně navštěvovat
místní lékaře. Nákup nového
vyba vení Zdravotního zařízení
polikli niky, které ulehčí i práci
místní záchranné službě, umož−
nila příspěvkem 700 tisíc korun
Nadace ČEZ.

Hasičům je 60!
V letošním roce je tomu již 60 let
od okamžiku, kdy byl v Písku zří−
zen profesionální hasičský sbor.
Oslavy kulatého výročí pro −
běhnou na písecké stanici dne
30. dubna. Pozváni jsou součas−
ní i bývalí hasiči či občanští za−
městnanci, nebudou chybět ani
zakládající členové. 
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Konečně nový biskup!

Českobudějovická diecéze má 
konečně nového biskupa. Po roce
„bezvládí“ se jím stal táborský děkan
mons. Vlastimil Kročil. Stal se tak
13. biskupem diecéze a nahradil

Jiřího Paďoura, který vloni odstoupil
ze zdravotních důvodů.

„Mám tři priority. První je rodina.
Aby v nelehkém období současnosti
dokázala spolu žít a radovat se.
Druhou jsou kněžská povolání. Pro −
tože kněží je málo a je to velmi obtíž−
ná služba společnosti. Budu se sna−
žit je povzbuzovat. Poslední mojí 
prioritou bude charita. Chci pomáhat
lidem na okraji. Nějaké aktivity
v tomto ohledu máme, ale určitě jsou
i jiné cesty,“ říká nový představitel
katolické církve na jihu Čech.

Pro církev to znamená v kraji i její
stabilizaci a taktéž lepší vyjednávací
pozici například v otázce církevních
restitucí. Kročil byl a stále je mezi
kněžími oblíbeným. Je chytrý, vzdě−
laný, patří mu titul ThDr. tedy doktor
teologie, a jako biskup bude podle
mnohých důstojným reprezentantem
církve v kraji.

Slavnostní svěcení a uvedení do
funkce by mělo být v příštích tý −
dnech. Pro jeho dosavadní farnost,
tedy Veselí nad Lužnicí a okolí, bude
tím pádem ustanoven nový admi −
nistrátor a také jmenován nový tá−
borský děkan. (pru)

Nový biskup českobudějovický 
P. mons. ThDr. Vlastimil Kročil
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Ve Vimperku začal
jarní úklid 

silnic a chodníků
Město Vimperk stála zimní údrž−
ba silnic a chodníků méně, než
se čekalo. Za vše může poměrně
teplá zima. Začal tak jarní úklid.
V osadách jsou přistaveny kon−
tejnery na železný, nebezpečný
a objemný odpad.

Už nyní je jasné, že 3 miliony
korun, které měl odbor investic
Vimperku připraveny v rozpočtu,
nebudou potřeba.

„Prozatím jsme použili více než
dva miliony korun. Nevyčerpali
jsme všechny prostředky, protože
zima byla teplejší, než jsme čekali.
V tomto okamžiku ale ne lze hovo−
řit o úsporách. Pení ze, které ne−
použijeme během letošní zimy,
přesuneme do rozpočtu na příští
rok, protože může být na opak
o mnoho krutější než ty dvě po−
slední. S tím je třeba neustále po−
čítat,“ uvádí Michal Janče, ve −
doucí Odboru investic a údržby
Městského úřadu ve Vimperku.

V těchto dnech pracovníci od−
boru investic a údržby mapují
stav povrchů komunikací a chod−
níků. V průběhu dubna budou
práce zadávat.

Na jarní úklid se chystají všech−
na jihočeská města, od Písku,
přes Strakonice, až třeba po
Tábor nebo České Budějovice.

Hudební a pěvecké legendy vystoupí
v rámci Evegreen tour 2015 také na
jihu Čech. Kromě Yvetty Simonové,
Evy Pilarové, Karla Štědrého, Karla
Kahovce, nebo Viktora Sodomy, při−
jede zazpívat i Jihočech Josef Zíma.
A to si milovníci starých šlágrů 
nesmí nechat ujít! 

Čtyřhodinová show legend domá−
cí hudební scény začala 30. března
v Pardubicích a navštíví Liberec,
Plzeň, Trutnov, Opavu, Ostravu, Zlín,
Brno a 29. dubna Prahu, kde vystou−
pí ve Velkém sálu Lucerny. Poslední
koncert bude 6. května v Českých
Budějovicích.

„Všichni budeme pochopitelně zpí−
vat živě, jinak to ani neumíme,“
říká Josef Zíma, který po svých za−
čátcích spojených s divadlem a ro−
kenrolem proslul zejména v dechov−
ce. Připomněl, že všem dohromady
je letos 537 let – i proto turné charak−

terizuje jako „výlet do pravěku“. Po −
řadatele označil za fantasty, protože
jim prý nikdo nemůže zaručit, že se
všichni účinkující dožijí jeho závěru.

„Zazpívám asi tři duety, sám za −
zpívám Blues pro tebe a samozřejmě
i malou pohádkovou směs,“ dodal
zpěvák, který stále běžně jezdí na
zájezdy se Simonovou.

Yvetta Simonová se na turné těší.
„Je to čest pracovat s těmito kolegy.
Zazpívám Pány kluky a směs dalších
hitů. Končit budu písničkou s textem
Jiřího Štaidla Mládí je už to tam, kte−
rou jsem nazpívala na malou desku
v roce 1969. Bylo mi tehdy čtyřicet
a říkala jsem si, že se
ten text pro mě snad ani
nehodí,“ řekla.

„Několikrát jsem viděl
koncerty v Ně mecku,
kterých se účastnil Karel
Gott, a které byly osla−
vou starých hitů a lido−
vek. V roce 2006 mě
nadchla zaplněná olym −
pijská aréna v Mnichově,
kde vedle Gotta vystupo−
val i slavný Vinnetou
Pierre Brice a domácí 
interpreti,“ řekl ke zrodu
myšlenky na tento projekt manažer
a bývalý Gottův manažer turné
Jaroslav Topercer.

Zpěváky doprovodí devítičlenný
orchestr Evergreen Band. Jediný
Karel Kahovec bude zpívat s kapelou
George & Beatovens a nezapomene
ani na původního frontmana Petra
Nováka. Představí se také kapely
Rangers Band a Patrola Šlapeto,
s níž si posluchači zavzpomínají na
písničkáře, skladatele, herce s tra −
gic kým osudem Karla Hašlera.

Během večera zazní například 
písně Rozvíjej se, poupátko, Včera
n děle byla, Mám malý stan, Milenci
v texaskách, Paní v černém, Svou
lásku jsem rozdal, Náhrobní kámen,
Neplač malá, Montiho čardáš,

Zuzana, Tereza, Hello Dolly, Je po
dešti, Říkej mi to potichoučku, Parní
stroj a Žárlivý Kakadu. (pru)

Evegreen tour 2015 na jihu Čech

Josef Zíma

Patrola Šlapeto

Legenda českého filmu, kameraman,
který byl u takových děl jako Ama −
deus, Hoří, má panenko, Ho molkovi
a dalších, Miroslav Ondříček zemřel.
Odešel ve věku 80 let. Vzpo mínají
na něj i Písečtí, kde je jeho Filmová
škola, kterou prošla řada známých 
filmařů. 

Miroslav Ondříček byl člověkem,
který své řemeslo skvěle ovládal
a předával zkušenosti. Patřil mezi eli−

tu, která zažila zlaté filmové období,
kdy u nás vznikaly ty nejlepší filmy,
inscenace a televizní inscenace.

„Bylo to pro něj vysvobození.
Poslední týden byl v nemocnici
v umělém spánku. Odchod byl mi−
losrdenstvím,“ uvedla jeho rodina. 

Ondříček se podílel na čtyřech de−
sítkách filmů, z čehož polovinu nato−
čil v zahraničí. Byl dvakrát nomino−
ván na Oskara. Patřil k „osobním“ 

kameramanům Miloše Formana.
Jeho syn David se potatil a věnuje se
režii a filmu jako takovému. (pru)

Odešel velký muž za kamerou
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Duben bude v kraji plný kul −
tury a zajímavých pořadů.
Kromě jiného se v Českých
Budějovi cích poprvé představí
nová talk show ON&ONA
aneb po t kala jsem Wericha.
Jde o nový zájezdový pořad
bývalé televizní hlasatelky,
dnes moderátorky Marie Tom −
sové a nedávno objeveného
syna Jana Wericha – baviče,
herce, ale také kantora a pre −
zidenta Evrop  ské akademie
Jiřího Wericha Petráška. Pro −
běhne 21. dubna večer na
Malé scéně DK Metropol.

„Moc se těšíme na diváky
do Českých Budějovic. Bude
veselo, to slibujeme, protože
my s Majkou jsme pro každou „špat−
nost,“ řekl ROZHLEDU Werich 
Pe trášek, který jako by svému otci
z oka vypadl.

„Speciálním hostem pořadu bude
také Jihočech, muzikálový herec,
zpěvák, mistr světa ve hře na pilu
Petr Dopita. Jistě tak přispěje ještě
k lepší náladě tohoto pořadu, kde se
bude povídat o práci, životě, a třeba
i o tom, jak Majka Tomsová natáčela

v osmdesátých letech se Zdeňkem
Troškou v Hošticích Slunce, seno
a pár facek,“ prozradil producent po−
řadu a manažer Tomsové a Wericha
René Kekely.

On má také na starosti i dva jiho−
české koncerty AMOROSO představi−
tele českého Fantoma opery, nej −
vyššího českého zpěváka a herce
Radima Schwaba.

Ten se divákům představí také 
21. dubna večer v písecké koncertní

síni Trojice. Hostem mu bude
jak sólistka opery ND Eliška
Weissová, tak i nejlepší pia−
nista roku Petr Ožana.

„Moc se na diváky do Písku
těším, protože náš koncert
AMOROSO 2015 bude složen
jak z balad z mého CD, tak
i muzikálových melodií,“ pro−
zradil Radim Schwab s tím, že
na stejný koncert se 20. květ−
na mohou diváci těšit na Malé

scéně Metropolu v Budějovicích. Zde
kromě Petra Ožany bude hostem i ge−
niální saxofonista Frankie Zhyrnov,
známý především diváků TV Šlágr.

„Vstupenky jsou v prodeji a budu
moc rád, pokud diváci přijdou. Budou
to jistě velmi hezké koncerty. Čekají
mě ještě dva velké s orchestrem
a hosty – 12. dubna v pražském ABC
a 30. dubna v Kolíně. Ty jihočeské bu−
dou ale komornější, za to jistě velmi
příjemné,“ dodal Schwab.

„Radim Schwab je mj.
zpěvák asi s jedním z nej−
lepších hlasů. V Česku
není příliš zpěváků s tako−
vým rozsahem a navíc
kromě klasiky, opery, mu−
zikálu může zpívat i POP.
Osm let zpíval s Lucií
Bílou, má za sebou řadu
muzikálových rolí a skvě−
lý je ale i jako činoherec.
A dámy vždy dodávají, že
se ještě na něj skvěle dí−
vá, protože je vysoký,
urostlý a má charisma.
Tak mají asi pravdu,“ do−
dal s úsměvem jeho ma−
nažer René Kekely. (pru)

Hvězdy v kraji pobaví Jihočechy!
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Náhodou jsem potkala bývalého
kolegu z práce. Na dotaz, jak si žije
a jak se má, řekl že super a skvěle,
ale současně přiznal, že takhle 
odpovídá vždy, protože nechce ni−
komu působit radost, kdyby si
stěžo val. Na otázku, jak se tedy má
doopravdy, odpověděl ále….. Vý −
stižné. Když to tak hodnotím, mám
se taky ále….

V celé řadě psychologických
studií a nabádavých knih jsem se
dočetla, že pro každého člověka je
důležité, aby se cítil šťastný. Svou
prací, zálibami, v par tnerských
vzta zích, o dovolené a podobně. To
ale připouští celou řadu variací na
téma štěstí. Lze se radovat ze sa−
motné práce, nebo považovat za
štěstí, že se podařilo nějakou se−
hnat a vydělávat si na živobytí, ale
z čeho se má radovat pracháč, 
který nemusí dělat nic? Štěstí sou−
visející s dovolenou má též řadu va−
riant. Při pohledu na moře lze mít
pocit štěstí, že se jednomu na ta −
kovou dovolenou podařilo naškudlit,
zatímco jeho méně šťastní spoluob−
čané se mohou dívat jen na hladinu
opelichaného tuzemského rybníka.

Nebo lze mít pocit štěstí z toho, že
se jednomu podařilo přežít let, když
letadla teď padají dolů z nebe jako
podzimní hrušky ze stromů. Na ty
z nás, kteří bez vynaložení jakého−
koliv pracovního úsilí průběžně
pendlují několikrát do roka od jed−
noho moře k druhému, zbývá jen
ten pocit štěstí z úspěšného při −
stání. Při vlastním autentickém
srovnávání různosti pocitů štěstí
z pobytu u moře kolem bulharských
pláží, kam se smělo, s pobytem
u moře kolem španělských pláží,
kam se nesmělo, jsem zjistila, že
v obou případech jsem se po pár
dnech těšila domů na opelichaný
rybník s typickou hospodou po −
slední kategorie, s českým gulá−
šem, a konverzací místních štam−
gastů v mateřštině. 

Dnes, kdy žijeme takřka v jedné
rodině s médii všeho druhu, jsem
ocenila, že naše Městská knihovna
v Plzni dává občanům příležitost
popo vídat si živě na besedách s ně−
kterými publicisty. Těšila jsem se,
co se dozvím od principála investi−
gativního pořadu Reportéři TV, který
je v mých očích hrdinou na způsob

bájného rytíře Bruncvíka, a měla
jsem pocit štěstí, že jsem se do
přednáškové síně vešla. Hrdina
Bruncvík zahájil besedu svým ju−
náckým příběhem, kdy se mu brzy
po dvaceti – po úspěšné revoluci –
podařilo proniknout do televize a už
tam zůstat, a jeho práce ho naplňuje
štěstím. Ve čtyřiadvaceti dokonce
dělal rozhovor s cizincem Vladimí −
rem Mečiarem, a postupně si tak
zvykl na různá politická esa, že „na
vládě“ už je jako doma.

Původně jsem chtěla vědět ně−
co bližšího o ukázkových šmej −
dech, o nichž  vypráví v televizních
pořadech. Třeba o těch, kteří  „vy−
prali“ půl miliardy korun přes něko−
lik fiktivních reklamních agentur,
a o dalších podobných. Kde a jak
hledá tyto lotry, kterých se – po 
úspěšné revoluci – vylíhly zde tisí−
ce, ale  Bruncvík hned po politice
navázal na své rodiče, kteří zde mu−
seli žít v minulých otřesných pomě−
rech plných totality, a nemohli prý
být z ničeho šťastni. Přičemž ale ne−
prozradil, kde jeho nešťastní rodiče
přišli přes to všechno k tak užiteč−
ným stykům, které ho v postpuber−

tálním věku protlačily rovnou do te−
levize mezi úspěšné novináře. Místo
toho prozradil, že ho děsí vzrůstající
množství lidí, kteří by dali opět
přednost sociálně spravedlivějším
poměrům, před čímž on by s rodi−
nou okamžitě utekl pryč. Nechápe
totiž lidi, kteří se dokáží smířit s ideo −
logickým útlakem za cenu zajiště −
ného žvance a střechy nad hlavou,
a žít bez pocitů štěstí ze svobody.
Obávala jsem se, že ho přítomní se−
nioři – nejčastější účastníci podob−
ných akcí –  kteří se na rozdíl od ně−
ho musí už hodně dlouho uspoko −
jovat jen žvancem a střechou bez
pocitů štěstí, vynesou z přednáš −
kové síně ven v zubech, ale sklidil
způsobný potlesk, a akce  skončila
dřív, než jsem mohla uplatnit své
dotěrné otázky.

Když ještě občas přemýšlím
o pocitech štěstí, které jsem vní−
mala dříve, a jestli něco podobného
pociťuji i teď –  vždycky dojdu k ná−
zoru, že nakonec je to jedno, proto−
že asi  universální pravda o štěstí  je
ta z úst starého profesora češtiny,
a zní … Štěstí? Muška jenom zlatá!  

Dagmar Hermanová

Štěstí – muška jenom zlatá!
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Jihočechů je 
o 593 obyvatel více!
Jihočechů je více. Loni přibylo
v kraji 593 obyvatel. Na konci ro−
ku žilo v sed mi okresech 637 300
oby vatel, žen o 9206 více než
mužů. Na jih Čech se přistěhovalo
o 584 lidí více, než vystěhovalo.
Počet narozených o devět pře −
výšil počet zemřelých. Vyplývá to
z údajů, které dnes zveřejnil
Český statistický úřad.     

V Jihočeském kraji se loni naro−
dilo 6437 dětí, což je meziročně
o 63 více. Zemřelo 6428 obyvatel,
o 176 méně než loni. Díky přiro −
zenému přírůstku loni přibylo devět
lidí. Nejvíce dětí se narodilo na 
nejlidnatějším Českobu dějo vicku,
2070, meziročně o 108 více. Na −
opak nejméně jich přišlo na svět na
Prachaticku, 478. 

Na jih Čech se loni přistěhovalo
4945 lidí, většina byla z jiných krajů
Česka, 1039 z ciziny. Nový domov
v kraji našlo nejvíce Slováků, a to
242, následovalo 141 Ukra jinců,
kterých meziročně o něco ubylo,
stejně jako Vietnamců. Zhru ba 
36 procent cizinců se přistěhovalo
na Českobudě jovicko, asi 13 pro−
cent na Strako nicko a 12 procent
na Táborsko. Kraj loni opustilo
4361 jeho obyvatel. Pří růstek stě−
hováním byl tedy 584 lidí. 

Na celkovém přírůstku obyva−
tel Jihočeského kraje se loni po−
dílelo vedle Českobudějovicka
i Stra konicko a Písecko. V okrese
České Budějovice přibylo nejví−
ce, 896 obyvatel.

V kraji bylo loni uzavřeno 2806
manželství, což je meziročně
o 206 více. Nejvíce novomanželů
se nechalo oddat na Českobu dějo −
vicku, 931. O 179 manželských
párů méně bylo loni rozvedeno,
soudy potvrdily 1568 rozvodů. 

Mlýn 
v nové sezóně

Jediný dochovaný historický vodní
mlýn – v Hoslovicích zahájil novou
sezónu. Jak před Veli konocemi,
tak o svátcích se sem mohou vy−
dat návštěvníci a pak každý ví−
kend. O prázdninách i během týd−
ne. Zájemci zde mohou vidět za−
chovalé mlecí zaří zení i další do−
plňky. Mlýn v roce 2005 získal
Jihočeský kraj od soukromého
vlastníka, který za řízení ponechal
desítky let v původním stavu.

Kde jinde by se mělo připomínat 
600 let od upálení, tedy umučení
mistra Jana Husa, než na jihu Čech.
Právě tento kraj je s ním díky rodišti,
Husinci na Prachaticku, neodmysli−
telně spojen. 

Lidé budou moci letos ale v celém
Jihočeském kraji navštívit řadu akcí,
které připomenou výročí úmrtí cír−
kevního reformátora Jana Husa.
Jednou z nejvýznamnější událostí
byla rekonstrukce bitvy u Sudoměře,
která se konala 28. března. Kraj při−
pravil v projektu Jižní Čechy husitské
zhruba 70 různých akcí. 

„Tento velký celoroční projekt není
jen komerční akcí, ale má vzdělávací
povahu. Nabídne veřejnosti na 20
místech a městech v kraji námět
k zamyšlení se z různých úhlů nad
husitským obdobím,“ řekl hejtman
Jiří Zimola. 

Program pro následující týdny za−
hrnuje například přednáškové cykly,

konference, sympozia, oslavy, kom−
ponované a scénické prohlídky, kon−
cer ty, muzikál, historické festivaly
nebo divadelní představení. Součástí
je i rekonstrukce Husova rodného
domu v Husinci na Prachaticku. 

„Jsem rád, že tímto projektem
může vejít do širšího podvědomí 

období husitství. Jedná se o velmi
důležitý milník v našich dějinách
a tře ba připomenutí výročí úmrtí
Jana Husa přinese to, že události té
doby nebudou lidé vnímat tak černo−
bíle,“ řekl historik specializující se na
dějiny pozdního středověku Petr
Čornej. V létě se opět v Husinci
uskuteční pravidelné oslavy. Ty jsou
vždy velkolepé a doplněné bohatým
programem. 

Kněz Jan Hus, jenž se kolem roku
1370 narodil v jihočeském Husinci,
byl jedním z prvních představitelů
církve, kteří usilovali o její reformaci.
Byl proti odpustkům a tvrdil, že jedi−
ným pramenem víry má být Písmo
svaté, nikoliv papežská nařízení či
encykliky. Prosazoval ideu tří pouze:
pouze milost, pouze víra, pouze 
písmo. Kvůli svým myšlenkám byl
označen za kacíře a 6. července
1415 upálen v Kostnici na jihozápa−
dě Německa. (pru)

Boletice zažijí velké manévry

Jan Hus a jeho 600. výročí úmrtí

Více než čtyři stovky vojáků z pěti
zemí se na přelomu června a čer−
vence zapojí do velkého mezinárod−
ního cvičení v újezdu v Boleticích na
Českokrumlovsku. Taktické přípravy
s názvem Tobruq Legacy 2015 se
zúčastní jednotky pozemní a proti−
vzdušné obrany. 

Poprvé se na území České repub−
liky v jeden den uskuteční společné
střelby z protiletadlových kompletů
krátkého dosahu z výzbroje čtyř 
armád. Cvičení bude řídit strakonic−
ký protiletadlový pluk, řekla jeho
mluvčí Jana Samcová. 

Cvičení je na plánu od 22. června
do 3. července. Zúčastní se ho vojá−
ci z Česka, Slovenska, Litvy, Maďar −
ska a USA. „Jedním z hlavních cílů
je sladit činnost jednotek pozemní
protivzdušné obrany v rámci mno−

honárodnostního úkolového uskupe−
ní a zvýšit úroveň interoperability
mezi koaličními jednotkami při vede−
ní společné pozemní a protivzdušné
operace,“ uvedl velitel 25. protileta−
dlového raketového pluku ze Strako −
nic Vladimír Barca. 

Vojáci budou cvičit s několika typy
palebných prostředků, které k navá−
dění raket na cíl využívají různé prin−
cipy. Kombinace takových systémů
výrazně snižuje možnosti protivníka,
aby na ně dokázal účinně reagovat.
Česká armáda přitom bude využívat
protiletadlové raketové komplety
RBS−70. Stejný systém, ale staršího
provedení, budou mít k dispozici
i Litevci. Slovenští a maďarští vojáci
budou používat komplety na principu
optoelektronického samonavádění.
Zástupci USA budou zabezpečovat

přenos dat ze střediska řízení a uvě−
domování ve Staré Boleslavi do
hlavního místa velení cvičících jed−
notek v Boleticích. 

Vrcholem taktické přípravy pak
bude střelba z protiletadlových sys −
témů. „Jedinečnost spočívá i v tom,
že bude využita celá škála cílů, které
jsou schopny imitovat široké spekt−
rum soudobých prostředků vzduš−
ného napadení včetně například 
aktuálních dronů,“ doplnil Jaroslav
Repko z oddělení logistiky strakonic−
kého útvaru. (pru)



9Rozhled - Jižní Čechy 4/2015 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Památky v jižních Čechách, které
vesměs spaly zimním spánkem,
otevřely pro novou sezónu opět své
brány! Na některých pokračují úpra−
vy či stavební zásahy. 

„V rámci letošních stavebních
akti vit začneme realizovat Centrum
studijních pobytů v Českém Krum −
lově, zahájíme první etapu opravy
střešního pláště a interiérů Mincovny
a přípravu projektové dokumentace
na obnovu letohrádku Bellarie, do−
končíme první etapu rekonstrukce
Horské zahrady a zámeckou jízdárnu
opatříme novou klimatizací,“ přibli−
žuje některé z mnoha aktivit Petr
Pavelec, ředitel územní památkové
správy Národního památkového
ústavu v Českých Budějovicích.

Dokončena bude také první etapa
opravy Špitálu Nejsvětější Trojice
v Českých Budějovicích, v třeboň−
ském zámeckém parku budou stabili−
zovány a obnoveny porosty, dokončí
se také obnova a restaurování západ−
ní ohradní zdi a domku „Markéta“ 

na zámku Kratochvíle a na zámku
Červená Lhota se naopak začne s re−
konstrukcí hospodářského křídla.
„Rozpočet všech plánovaných sta−
vebních aktivit dosahuje částky 105,8
milionu Kč,“ upřesňuje Petr Pavelec. 

Svou první návštěvnickou sezónu
zažije zámek Vimperk. Od dubna bu−
de v provozu zámecké muzeum se
stávající expozicí a v nabídce budou
také dva prohlídkové okruhy zámku.
V rámci prohlídky horního zámku
bude zaměřena pozornost na sta−
vebně historický průzkum objektu od
13. do 20. století. Druhý prohlídkový
okruh zahrnující dolní zámek se bu−
de věnovat především stratigrafic−
kým průzkumům a technologiím ná−
stěnného malířství s důrazem na
metodu fresco−secco, součástí bu−
de i prohlídka zahrady a saly terreny.

Letos také uplyne přesně 550 let
od první písemné zmínky o zámku
Červená Lhota. V rámci tohoto výro−
čí proběhnou mimořádné prohlídky
běžně nepřístupných prostor přízemí

a sklepů, které jsou do−
kladem nejstarší staveb−
ní etapy někdejší tvrze. 

Zámek Třeboň oslaví
v tomto roce 400. výročí
narození Jana Adolfa I.
ze Schwarzenbergu, je−
hož prvním zakoupeným
majetkem v Království
českém bylo právě pan−
ství Třeboň. Jeho památ−
ce bude věnována nejen tradiční vý−
stava květů amarylis s letošním ná−
zvem Amarylis v proutí, ale též čer−
vencový koncert skupiny Fénix ve
Schwarzenberské hrobce (5. červen−
ce). Přímo v den 400. výročí Schwar −
zenbergových narozenin v neděli 
20. září se uskuteční pod širým ne−
bem před Schwar zenberskou hrob−
kou zádušní mše.

Šest století letos uplyne od další
významné události, která v důsledku
změnila dějiny Evropy – od kostnic−
kého koncilu a upálení mistra Jana
Husa 6. července 1415. Národní pa−

mátkový ústav bude pod názvem
Památka Jana Husa připomínat život,
myšlenky a dílo mistra Jana Husa, je−
ho životní cestu a kulturu i každoden−
ní život té doby mimo jiné i na hradě
Landštejn. Během letní sezóny se zá−
jemci v rámci speciálního výkladu 
orientovaného na archeologii, opev−
nění a zapálení hradu zastaví na mís−
tech, kde bylo nalezeno nejvíce mili−
tárií z doby obléhání hradu husity. 

Také na dalších památkových 
objektech se chystají některé úpra −
vy a také kulturní a společenský 
program. (pru)

Jihočeské památky otevřely své brány! 
Někde se rekonstruuje!



10 Rozhled - Jižní Čechy 4/2015Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Krajské kolo soutěže odborných
dovedností žáků v oboru Zedník
proběhlo na Střední odborné škole
a Středním odborném učilišti
v Sušici. Dvoučlenná družstva 
měla za úkol oblo−
žit keramickými
dlaždicemi část
stěny a také absol−
vovat teore tickou
část. Po hár a první
místo patří Jaro −
slavu Strna do vi
a Janu Markovi ze
SOŠ a SOU v Su −
šici, druhé místo
obsadilo družstvo
zedníků ze SOŠ
a SOU Horšovský
Týn a třetí místo
patří Střední škole
Horní Bříza. Slav −
nostního vyhodno−
cení se zúčastnila
náměstkyně hejt ma na Plzeňského
kraje JUDr. Zdeňka Lišková, která
ve svém vystoupení uvedla. 
„Dobře vím, jak je důležitý obor 
zedník. Znovu jsem se o tom pře−

svědčila dopoledne, když jsem nav−
štívila Nemocnici ve Stodě. Zde
jsem viděla dobrou i nekvalitní
zednic kou práci. V podstatě zednic−
ké řemeslo ze dvou stran. Jsem

přesvědčena, že tyto soutěže od−
borné dovednosti přispívají k po −
pularizaci řemesel. Chtěla bych žá−
kům říci, aby se snažili ve škole zís−
kat maximum teoretických i prak −

tických zkušeností. Výborný řeme−
slník se v životě neztratí a stále bu−
de o něj velký zájem. Řemeslo má
zlaté dno a dnes to snad platí
dvojná sob.“

Také další host slavnostního vyhod−
nocení místostarostka Sušice Ing.
Věra Marešová dala žákům námět
k přemýšlení. „Jsem stavařka a na
vysoké škole se mnou studovali

kole gové, kteří se vyučili zednické−
mu řemeslu, vystudovali stavební
průmyslovku a úspěšně ukončili vy−
sokou školu. I vám se tato šance
nabízí. Záleží jen a jen na vás.“

V Sušici soutěžilo
5 družstev a jejich prá−
ce hodnotila odborná
komice. Její předseda
Pavel Pa nuška ze spo−
lečnosti Hasit Šumav −
ské vápenice a omít−
kárny oko mentoval
výsledky takto. „Ne −
styďte se za to, co jste
dokázali. Vaše práce
má vysokou úroveň.
Všech pět družstev
aspirovalo na vítěze
a rozdíly mezi vámi
byly minimální.“
Vítězů Jaroslava Str −
nada a Jana Marka
jsme se zeptali. 

Proč jste si vybrali učební obor 
zedník?
Je to zajímavá, pestrá a rozmanitá
práce. Jednou budujete základy, pak
stavíte zeď, omítáte, obkládáte.   4

V Sušici změřili svou řemeslnou odbornost budoucí zedníci

Vítězství si nenechali vzít, zůstalo doma

Náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje JUDr. Zdeňka Lišková a senátor Jan Látka v zajetí tří vítězných družstev.
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Jihočeští vědci pracují na vývoji
speciální vakcíny proti všem nemo−
cem, které na člověka přenášejí klíš−
ťata. Dokončit výzkum by jim měly
pomoci i zkušenosti zahraničních
expertů. Společně je teď probírají na
konferenci v Českém Krumlově.

Už za pár let by klíšťata nemusela
být pro lidi nijak nebezpečná. Spe −
ciální vakcínu proti nemocem, které
přenášejí klíšťata, tedy lymské bore−
lióze a klíšťové encefalitidě, vyvíjí
mezinárodní konsorcium sedmi vě−
deckých skupin, jehož členy jsou

i čeští výzkumníci. „K tomu, aby−
chom se dopracovali k výsledku,
nám zbývá ještě dlouhá cesta.
Nicméně práci jsme zahájili v rámci
společného evropského konsorcia.
Naše výzkumná skupina zabývající
se klíšťaty a jimi přenášenými cho−
robami z českobudějovického biolo−
gického centra Akademie věd a pří−
rodovědecké fakulty Jiho české uni−
verzity je členem tohoto konsorcia,“
uvedl rektor Jihočeské univerzity
Libor Grubhoffer. 

Proti encefalitidě se už očkuje.
Najít vakcínu proti borelióze se ale
zatím nepodařilo. Podle Grubhoffera
je to i tím, že bakterie způsobující
lymskou boreliózu jsou velmi odol−
né. Podle rektora Jihočeské univerzi−
ty ale vakcína určitě nebude dříve
než v roce 2020. (pru)

Vakcína proti borelióze

4 Baví nás to a člověk vidí za sebou
kus práce.
Byla soutěž těžká?
Čekali jsme, že to bude horší. Nic −
méně do poslední chvíle jsme nevě−
děli rozměry dlaždic, kterými bude−
me obkládat. O to byla soutěž ná−
ročnější a snad i zajímavější. 
Jaroslav Strnad nám prozradil, že
po složení učňovských zkoušek plá−
nuje nástavbové studium s maturi−
tou a poté vysokou školu stavební. 
V rámci krajského kola se také 
velmi často hovořilo o budoucnosti
učňov ských oborů.  Je všeobecně

známo, že zájem klesá, což potvrdil
i senátor Jan Látka, který se rovněž
účastnil vyhodnocení. 
„Bez řemesel se neobejdeme. Dnes
víme, že nejen zedník, ale i pokrý−
vač, tesař, truhlář, klempíř, instalatér
nepřitahuje žáky, když se rozhodují
o budoucím povolání. Bohužel
učňov ské obory byly zanedbány
státem a to se negativně projevilo
i u rodičů. Je za pět minut dvanáct
ne−li už po dvanácté, abychom tento

stav změnili.  Řemesla mají budouc−
nost a kvalitní zedník, truhlář, insta−
latér, klempíř a další nebudou mít 
nikdy nouzi o práci.“
Krajského kola soutěže odborných
dovedností žáků oboru zedník se
ujala SOŠ a SOU v Sušici. Řediteli
Ing. Jaromíru Kolářovi jsme položili
několik otázek.
Proč se rozhodli pro soutěž?
V Plzeňském kraji chyběla, tak jsme
uskutečnili první ročník. Naší sna−
hou je i tímto způsobem podpořit
učební obory. V Plzeňském kraji je
pouze pět učilišť, kde je učební obor

zedník. Proto jsme
oslovili i Karlo var −
ský kraj, kde jsou
dvě školy.
Mám takový do−
jem, že nám ča−
sem zedníci budou
chybět.
To už je. K nám při−
cházejí firmy a chtějí
vyučené zedníky.
Bo hužel nemáme 
a také se rýsuje, že
ani letos neotevře−
me novou třídu. Ne −
chci ale před bíhat.
Kde se stala chyba?
Učňovskému škol−
ství se nevěnovala
žádná pozornost.
Až v posledních le−
tech se o tom začí−
ná více hovořit, pro−
tože poukazujeme
na problém, který

vzniká ve společnosti. Žáci v devá−
tých třídách na základních školách
vůbec nevědí, co tento obor nabízí,
jaké jsou možnosti. Obdobně je to
i u jejich rodičů. Velmi často se set−
kávám s tím, že představa o zednic−
kém řemeslu začíná a končí tím, že
vozí kolečka plná cihel. Už nikdo neví,
jak se tato profese radikálně změnila.
Jsou nové technologie, nové pracov−
ní postupy. Přes všechny problémy
jsem optimistou.          (re)

Vítězové Krajského kola soutěže odborných dovedností žáků v oboru Zedník
Jaroslav Strnad (vlevo)  a Jan Marek se svým odborným mistrem Jaroslavem
Pretlem. Oba žáci nám prozradili. „Máme perfektního mistra.“

Ředitel SOŠ a SOU v Sušici Ing. Jaromír Kolář (vlevo) 
ukazuje senátorovi Janu Látkovi dokončenou praktickou
disciplínu jednoho soutěžního družstva – obklad kera −
mickými dlaždicemi.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Letos uplyne 100 let od doby, kdy
byl v Českých Budějovicích dosta−
věn poměrně unikátní kostel sv. Jana
Nepomuckého. Stavba s  jednou
z nejvyšších věží (47 m) byla posta−
vena za neuvěřitelný rok a půl. Uvnitř
chrámu se nalézají poměrně unikátní
varhany, které ovšem procházejí re−
konstrukcí. Farnost na ni shání pení−
ze. Pořádá proto benefiční koncerty,
aby nástroj zachránila. 

„Rekonstrukce vyjde na čtyři mili−
ony korun. Proto pořádáme koncer−

ty, sbírky a samozřejmě přispívají
i jednotliví dárci. Těch varhan by by−
la škoda, jde o nástroj, takzvané 

romantické varhany. Jde o asi nej−
větší, v  současné době docho −
vaný nástroj od firmy Heinrich
Schiffner na území Česko budě −
jovické diecéze,“ prozradil sbor−
mistr chrámu Václav Junek.

Na varhany se už zhruba 30 let
nehraje. Pro bohoslužby slouží
vedlejší, eletrické.

O opravu nádherného nástroje
s andílky po bocích usiloval už mi−
nulý správce farnosti mons. Josef
Kavale, který byl ve farnosti přes tři−

cet let. Podařilo se mu alespoň se−
hnat peníze na rekonstrukci kostela.
Finální podoby se bohužel nedožil. 

„Varhany miloval, a dokonce sázel
sportku a říkal, kdyby vyhrál, dá ce−
lou výhru na opravu kostela a varha−
ny. Miloval vážnou hudbu, varhanní
obzvlášť“, vzpomíná jeden z farníků.

Současný správce farnosti mons.
Václav Habart v jeho snaze se svými
spolupracovníky pokračuje. 

Pokud se podaří sehnat i zbytek
peněz, mohl by být nástroj letos, ne−
bo nejpozději příští rok znovu v pro−
vozu. (pru)

Ne náhodou jsem připomněl sta−
ré čínské přísloví. Mě totiž nemi−
le překvapuje naivita lidí, která až
hraničí s jejich nezájmem a do−
slova rezignací řešit své problé−
my. S touto bezvýchodností se
často setkávám i u svých klientů.
Přitom jsem věštil, že už letošní
rok je zejména pro tyto lidi vhod−
nou příležitostí se konečně zved−
nout, přestat se litovat a něco
udělat. Vzpomeňme si na podni−
katele Baťu, kterému několikrát
zkonfiskovali majetek, ale nikdy
se nevzdal. Pokaždé začal znovu
a byl úspěšný. Člověk se musí
naučit překonávat překážky. Ne
nadarmo se říká, co tě nezabije,
to tě posílí. Lidé si musí věřit.

Bohužel mi kyvadlo ukazuje,
že 80 % lidí je stále zamrzlých
v dětství. Není to jejich chyba,
ale rodičů, kteří je pořád vidí 
jako děti. Jak se toho zbavit?
Zhmotnit  myšlenku dospělosti
a říci si, že chceme být za sebe
odpovědni a něco dokázat, co
nás učiní šťastnými. K tomuto
kroku musíme být v dobré  těles−
né i duševní kondici.
Nyní po zimě nastává doba potra−
vinových doplňků. Když budeme
denně užívat doporučenou dávku
vitamínů a minerálů, zejména  B3,
B6, C, rutin, fosfor, zinek, selen,
jód, koenzym Q10, beta karoten,
na očistu těla oregáno, vyhneme
se zdravotním problémům. Získá −

me jistotu, se−
bevědomí a po−
třebnou chuť

do života. Ve zdravém těle zdravý
duch. Doporučuji také provádět
moje akupresury, které otevřou 
organismus pro příjem energie. Po

zimě je třeba probrat se ze zimního
spánku a vyrazit do útoku. Teď je
právě vhodná doba. Když nám
funguje tělo, tak je v pořádku i na−
še mysl a problémy, které nás 
trápí, vyřešíme. Magické datum je 
21. dubna 2015. Mějme pozitivní
energii a najdeme zalíbení v tom,
co děláme. Poslouchejte svoji intu−
ici a bude se vám dařit.
Moje věštba mi také říká, že ti li−
dé, kteří se jen derou za penězi,
bezohledně se šplhají po zádech
druhých, aby získali vyšší pozice,
budou jednou nešťastni. Peníze
jim štěstí nepřinesou, naopak.
Neli tujme tyto lidí. Můj kamarád
se přihlásil do vojenské mise, kte−
rá působila v Afgani stánu. Na moji
otázku, proč se tak rozhodl, mi od −
pověděl, že si potřebuje vydělat

peníze na barák. Moje věštba pro
něho nedopadla dobře. Varoval
jsem ho. Ale on viděl jen peníze
a zase peníze. Jeho život skončil
v Afga nistánu, ale jeho osobní mi−
se byla splněna. Manželka za pe−
níze postavila barák. 
Všichni, kteří takto jednají, mají po−
rušený pud sebezáchovy. Všich ni
vědí, že je v Africe ebola, a přesto
tam jedou. Touha po dobrodružství
je mnohem větší než pud sebezá−
chovy. Kdyby tito lidé měli možnost
poslouchat svoji intuici, určitě by
jejich jednání bylo jiné. Protože
však nemají v harmonii tělo a du−
cha, nemohou slyšet svoji intuici.
V současné době jsem dopsal kni−
hu Nevyřešené záhady aneb co se
nedočtete v dějepise. Je určena
všem, které přitahuje tajemno a zá−
hady a týká se nevyřešených zá−
had z minulosti. Pomocí věštec−
kých a vizionářských schop ností
rozkrývám tajemství různých osob−
ností, hradů, zámků, klášterů, kos−
telů a poutních míst. Jedním z tako−
vých míst je bezesporu Karlův most
v Praze.  Čtenář se dozví o jeho ne−
gativních psychosomatických zó−
nách, ale i o dvou místech, která
přitahují turisty a  mají přinášet štěs−
tí a splňovat skrytá přání. Ovšem
jen jedno z těch míst přináší štěstí,
dotyk s tím druhým na opak zname−
ná pro návštěvníka  neštěstí. 
Těším se na setkání s vámi, milí
čtenáři, v Klatovech. 

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda varuje:

Zlenivět můžete za tři dny, ale dostávat 
se z toho budete tři roky

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

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

Peníze na záchranu unikátních varhan
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Sochu Přemysla Otakara II 
věnoval městu zdarma,

Sochař František Postl
nemá na růžích ustláno.
Udělal a věnoval sochu
Přemysla Otakara II, za−
kladatele Českých Budě −
jovic zdarma městu a teď
ho pomlouvají. 

Socha má stát v parku
Na Sadech, což odsouhla−
sili zastupitelé. Ovšem ne
všichni jsou nadšení tím,
že krajská metropole bude
mít svého zakladatele.

„Zakladatel města zde měl mít so−
chu už dávno. Přípravě jsem věnoval
dvoje prázdniny a veškerý volný čas.
Teď bohužel slýchám různé pomluvy
a protinázory, ale nic si z  nich ne −
dělám,“ řekl František Postl, sochař
a mimo jiné synovec herečky Hany
Čížkové a bratr malířky Michaely
Žemličkové.

Monument v  nadživotní velikosti,
vytvořený ze žuly mrákotínského 

typu bude vážit 15 tun včetně pod−
stavce. Slavnostní odhalení je na
programu 28. října.

Jenže v Budějovicích nastalo přes−
ně to, co se v Česku děje. Závist. Ti,
kteří nedostali šanci sochu vytvořit za

velké peníze, se bou−
ří. Výtvarníci, šéfové
galerií, historikové
umění i pedagogové
vyzvali v otevřeném
dopise minulé vedení
města, aby dar od−
mítlo. Vadilo jim, že
všemu nepředcháze−
la společenská de −
bata a otevřená ve−
řejná soutěž s rovný−
mi možnostmi. 

Jenomže veřejná soutěž není po−
třeba, pokud autor věnuje dílo zdar−
ma. Za prvé tím město ušetřilo mož−
ná až několik milionů korun a za dru−
hé získá sochu, která velmi věrně
připomíná krále Přemysla Otakara II.
Jenže třeba historik umění Jiří
Ptáček tvrdí, že socha je špatná.

„Odborná komise doporučila bý−
valému primátorovi Juraji Thomovi
sochu neumisťovat. Nyní ale asi není

cesta, jak rozhodnutí sou−
časného vedení zvrátit.
Podle mého názoru je so−
cha špatná a město ji ne−
mělo bez odborné diskuse
jako dar přijmout,“ domnívá
se Ptáček.

„Asi jsou lidé, kterým ne−
vadí socha, ale že na tom
nevydělali, nebo že to není
jejich socha, tak plivou po
člověku, který to udělal za−
darmo. Je to bohužel typic−
ky české,“ míní obyvatelka
mě sta Marie Svatošová.

Sochař Postl zahalil Pře −
mysla Otakara II. do drátě−
né košile, přes rameno mu
k zemi splývá plášť. V pravé
ruce drží zakládající listinu
města. Obyvatelům se figu−
rální monument spíše líbí,
alespoň se tak vyjádřili
v anketě. 

Přestože hlavní budějo−
vické náměstí nese jméno
zakladatele města, stát tam
„nemůže“. Náměstí má ja−
ko hlavní dominantu po−
věstnou Samsonovu kašnu

a dílo by to narušilo. Socha mohla
stát i na piaristickém náměstí, kde je
klášter, první budova v Budějovicích.
Vedení města však nakonec rozhod−
lo o umístění Na Sadech u vyústění
z Kněžské ulice. (pru)

teď ho pomlouvají! 

Sochař František Postl
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou braš-
nu, lesní roh, housle, 
vojenskou vzduchovku,
celtu, medaile, vyzna-
menání (vzorný voják,
za obranu vlasti, vojen-
ské učiliště,  za budová-
ní vlasti apod. až do 
r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobi-
lu, parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 150008 

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 ku-
sů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.: 603383211,
723622663. PM 150032

KOUPÍM starší pásový bagr
15-25 tun s točnou a kolový
čelní nakladač (HON), pří-
padně i pásový čelní. Dále
vibrační dvouválec na ze -
minu do 2 tun. Nejlépe
Sušice nebo Klatovy. Tel.:
723622663. PM 150034

STARÉ fotoaparáty (Fle -
xa ret, Mikroma, Stereo -
mikroma, Leica, měcho-
vé aj.) barometr, theodo-
lit, vánoční ozdoby, lout-
ky, panenky a dětské po-
kojíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti-
nové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 150009

Z POZŮSTALOSTI  starý
dřevěný a chromový ná-
bytek: kredenc, skříň,
špajz se šuplíky i bez,
stůl a židle. Ložnici, truh-
lu, komodu, chrom. židle
s podpěrkami, psací stůl,
chrom. křesla, dále chrom.
lustr s bílými kou lemi,
lampičky, stolní a podla-
hovou lampu aj. chro -
mové doplňky, např. ku-
chyňské hodiny, budík,
těžítko, model le tadla,
reklamní předměty, po-
pelník atd. do r. 1960.
Děkuji – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150014
KOUPÍM staré, již nepo-
třebné housle s pouzd-
rem 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
českých i cizích autorů
s námětem krajina, lo-
vecké zátiší, portréty,
dívčí akty, lodě na moři,
vojenské motivy, posta-
vy v krojích aj. (i špinavé
a poškoz. nebo jen rám).
Dále porc. a kovové soš-
ky, mince, hračky, knihy,
hodinky, vyznamenání,
ván. ozdoby, pohlednice,
betlém aj. staré a staro-
žitné věci do r. 1970.
Děkuji za nabídku – při-
jedu. Tel.: 604343109.
PM 150016

NÁBYTEK našich babi-
ček vyr. do r. 1955 VÝ-
KUP - RENOVACE - PRO-
DEJ (chromovaný, dý-
hovaný, selský), lustry,
hodiny, obrazy a různé
staré věci na dekoraci,
možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJE-
DU. Tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 150017 

KOUPÍM vše z pozůsta-
losti – nábytek, lustry,
lampičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Pro -
dané nevěsty, dětí, kytič-
ky), kořenky, sošky ta-
nečnic, akty, zvířátka,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, knihy
a časopisy o automobi-
lismu, vše skautské a ju-
nácké, pohlednice a sta-
rou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 150010 

KOUPÍM staré a starožitné
věci, např. z pozůstalosti.
Nábytek, obrazy, kapesní
a náramkové hodinky,
mince, bižuterii, porcelá-
nové sošky, sklo, vázu, 
karafu, skleničky, svícny,
chromový lustr a lampič-
ky, voj. odznaky a vyzna-
menání, voj dýku a bajo-
net, šavli, uniformu, sta-
rou vzduchovku, flobert-
ku, housle a trumpetu,
plechová a bakelitová au-
tíčka, loutky, rádia, fotoa-
parát, knihy, pohlednice,
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 
nabídku - přijedu Tel.:
604343109 PM 150012

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběra-
teli! Koupím bajonet,
dýku, kordík, lovecký
tesák, šavli, helmu,
trop. klobouk, unifor-
mu, maskovací obleče-
ní, opasek, opask. pře-
zku, pouzdro na pistoli,
zásobníky a bedny od
munice, dalekohled,
puškohled, vysílačku +
sluchátka, čutoru, ešus,
teletinu, odznaky a vy-
znamenání, nášivky, le-
teckou  kuklu,  bundu,
kombinézu, vrtuli,  pa-
lubní ukazatele a sou-
částky z letadel, tech.
příručky, knihy o vojá-
cích aj. voj. pozůstatky
až do r. 1960. Přijedu,
děkuji. Tel.: 604343109.
PM 150013   

KOUPÍM betonové pa -
nely, větší množství, 
případně panelové  siláž-
ní jámy i panelové cesty.
Tel.: 776693272 PM
150033

KOUPÍM na dekoraci
starý:  truhlářský ponk,
malý žebřiňáček, že -
lezné zahradní sezení,
železný - litinový plot,
branku, zábradlí, bal-
kon, žulové koryto,
kamén ku, staré lyže,
dřevěný sud, vědro,
špajzku a jiné. Zn.: PŘI-
JEDU, tel.: 603512322.
PM 150019A 

PRODÁM silniční betono-
vé panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a 300 x 120 x
20 cm, Plzeň, vhodné
použití pro zemědělce.
Možnost  naložení a za -
jištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 150027

PRODÁM hydraulické 
vy klápěcí zadní čelo HUB-
FIX (z nákl. aut. DAF), nos-
nost 1,5 t, cena 30 000 Kč.
Tel.: 603383211. PM
150073

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry
6m x 3m x 3m, vnější
opláštění dřevěné pa-
lubky  a Ejpovickou 5-6m
x 3m x 3m – více kusů,
vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny
vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny
zateplené. Dále  mobilní
kontejnerovou dvojbuň-
ku, zánovní plast. okna,
plast. rolety, standardní
vybavení včetně klima -
tizace. Rozměr 6,5x2,
40x2,80 m, vhodná pro
kancelář. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25.000,- Kč. Zajištění 
dopravy na místo určení.
Tel.: 723622663. PM
150025 

PRODÁM zrekonstruova-
ný RD 5+1 v Bystřici n/Ú –
Nýrsko, ihned k nastěho-
vání, elektrokotel, kotel na
TP, plyn. přípojka, bojler
200 l, veškeré sítě, stodola,
studna, pozemek 267 m2.
Cena k jednání 1 850 000,-
Kč. RK nevolat!!! Tel.:
720590542. PM 150076

PRODÁM bývalou země-
dělskou usedlost 7 km
od Klatov s krásným vý-
hledem na panorama
Šumavy, bez přímých
sousedů, s dobrým pří-
stupem. 5+1.  Rozloha
3.500 m2 parcela – dvůr,
zahrada, 2 x studna,
380/220V. Vhodné k byd-
lení, podnikáni i k re -
kreaci. Cena 1mil. 395 
tis. Kč. RK nevolat. Tel.:
602614480. RR 50171
PRODÁM RD k náročnější
rekonstrukci v Bělé nad
Radbuzou, ul. Dlouhá.
Pozemek 745 m2, za -
stavěná plocha 1. NP 138
m2. Součástí stodola,
zděný sklad, vlastní stud-
na. Přípojka k plynu v uli-
ci, dům není napojen na
kanalizaci. Cena doho-
dou. Volejte 724508319.
RR 50258

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

PRODÁM díly na Avii 31
r.v. 1992, motor, dveře,
karda ny,  pětistupňovou
převodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd.
Tel.: 603383211. PM
150028

KOUPÍM čelní nakladač na
traktor Zetor Krystal, pří-
padně traktor  s čelním na-
kladačem. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 150029

PRODÁM motorovou 
sedmi metrovou loď s ma-
lou kajutou, německé vý-
roby se Z nohou a se zabu-
dovaným, nefunkčním
osmi válcovým  karburá -
torovým motorem GMC,
včetně  dvounápravového
brzděného přívěsu. 
Plzeň ský kraj. Cena k jed-
nání 120 000 Kč. Tel.:
723622663  PM 150030

JAWA, ČZ a jiné. Kou -
pím staré českosloven-
ské motocykly všech
značek a v jakémkoliv
stavu i jednotlivé díly,
tel.: 607946866. RR
50229 

64 letá, 157/68 s klad-
ným vztahem k přírodě,
zvířatům, hledá bydlení
u osamělého člověka
v lesnaté krajině. Jsem
domácí typ, nekuřačka,
ostatní dohodou. ZN.:
Klidný život. Odpovědi
zasílejte do redakce 
pod č. inzerátu PM
150074 

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

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

JAWA, ČZ – koupím ná−
hradní díly na česko slo −
venské motocykly i no −
vé, použité, cokoli, zbyt−
ky z Mototechny, tel.:
724519585. RR 50129
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma 
do domácností a firem

Regionální redakce:
tel.: 377 221 996 

e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Obchodní poradci:  mobil: 777 730 257

             Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
             e−mail: sramek@plzenskyrozhled.cz

             Sandra Mertová mobil: 777 730 257
             e−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz

             Václav Zickler, mobil: 777 730 258

Sekretariát, soukromá inzerce:
             Květoslava Spoustová
             mobil: 777 730 256, tel.: 377 221 996 
             e−mail:sekretariat@plzenskyrozhled.cz

Grafické studio:  Irena Bourová − mobil: 602 107 514
             e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz

Korektor: Mgr. Miloslav Fait − tel.: 377 221 996
Tiskne NOVOTISK, s.r.o., tiskárna Praha−Malešice, U Stavo servisu
1, Praha 10, rozšiřuje Media servis, s.r.o., registrováno 
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah 
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., 
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113

Zakladatel: Ing. Richard Vogel  
Jednatel: Mgr. Josef Šesták,  mobil: 732 906 269

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Uzávěrka řádkové inzerce je 23. dubna 2015

Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň 
tel.: 377 221 996, 377 221 764

tel./fax: 377 221 765

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

UPŘÍMNÝ Němec  hledá
ženu z Čech. Tel.:
773599200, e-mail: aren-
das@volny.cz. 

FOFR PŮJČKA. Registry
neřešíme. Tel.:
608272711. KŘI PM
150048
RYCHLÉ půjčky 10 tis-
100 tis. bez poplatku
předem. www.kz-finan-
ce.cz, tel.: 737607405.
KŘI PM 150022

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad-
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří-
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. au -
tomobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme de-
montáž ocelových kon-
strukcí a budov (sila apod.)
a výkup železného šrotu.
Tel.: 723622663. PM
1150031

KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpo-
věď na otázky, pomoc
v milostných a mezilid-
ských vztazích, ve finanč-
ních a zdravotních problé-
mech. Osobně nebo píse-
mně. Volejte na tel.
775901978. PM 150070

COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s  nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střiho-
vou úpravu, jenom se
pročesává. Je antide pre -
sivní, vhodný i pro alergi-
ky. Je bdělý a ostražitý,
ale zbytečně neštěká.
Vhodný na canisterapii –
k rehabilitaci. Oblíbený
pro výstiž nou a přizpůso-
bivou povahu. Miláček
celé rodiny, lásku rád 

bere i oplácí s nadšením.
Kupní smlouva při odbě-
ru. Do dobrých rukou.
Kontakt – 602823882,
378774498, e-mail: haja-
mi@volny.cz,   RR 40154

POHLÍDÁM vašeho pej-
ska o dovolených i jindy.
Zkušený chovatel, eto-
log a výcvikář. Tel.:
737824579. PM 150037

Další číslo

Jihočeského 
rozhledu

vyjde 
4. 5. 2015
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