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Český psychotronik
Stanislav Brázda

Atraktivní destinace pro vodáky, zvý−
šení turistického ruchu a s tím spojený
vznik nových pracovních míst v lokali−
tě s nad průměrně vysokou nezaměst−
naností. To je hlavním cílem projektu
Divoká voda, který je klíčem otevírají−
cím vodákům Vltavu v úseku od hráze
Lipenské přehrady až po Loučovice.

S uvedeným projektem přišly 
obce Loučovice a Lipno nad Vlta −
vou. Jihočeský kraj slíbil, že jim
v maximální míře pomůže jejich plá−
ny dotáhnout ke zdárnému konci.

„Každý projekt, který pomůže najít
lidem práci, je dobrý a stojí za to
ho podporovat,“ uvedl hejtman Jiří
Zimola po schůzce se starostou
Loučovic Janem Kubíkem. Zároveň
Zimola připomněl, že Loučovicko
i Vyšebrodsko, ač leží blízko turisty
vyhledávaného Lipna, se potýkají
s velkou nezaměstnaností. 

„Splavnění Vltavy v tomto ne −
okoukaném a atraktivním úseku má
rovněž pomoci propojit tuto lokalitu

s Lipnem nad Vltavou, kde se turis−
tickému ruchu trvale daří. Tak proč
pracovní příležitosti, které se na něj
vážou, nepřenést i dále po toku 
řeky,“ dodal hejtman.

Loučovice s necelými dvěma tisí−
ci obyvateli se nyní potýkají zhruba
s 16procentní nezaměstnaností. To

je téměř trojnásobek průměru v kraji.
Hlavní podíl na této situaci nese zá−
nik místních papíren v roce 2010,
kdy tu rázem zmizelo 200 pracov−
ních míst. A zhruba stejný počet
míst by měl pomoci právě projekt
Divoká voda do Loučovic vrátit. 

Zmíněný úsek Vltavy zasazený do
téměř divoké přírody je dosud prak−
ticky nevyužívaný, když se pominou
závody, které se tu však pořádají jen
příležitostně. Přesný termín, kdy se
sem podívají první vodáci, není za−
tím stanoven. Záleží totiž na tom, jak
rychle se podaří projekt realizovat.
Může to být příští rok, nebo již letos
na konci prázdnin. (pru)

Chtějí pomoct turistickému
ruchu i zaměstnanosti

Jihočeský hejtman Jiří Zimola a starosta Loučovic Jan Kubík 
na společné schůzce k projektu Divoká voda
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Herec, moderátor, ale i závodník, tím
vším je Lukáš Langmajer. Mlad ší
bratr herce Jiřího Lang majera.
Lukáš je však více pro lidi. Skoro
před rokem padla na jihu Čech 
první klapka posledního dílu série
Babovřesky, kde hrál faráře Šou −
stala. Teď začíná natáčet pokračo−
vání seriálu Vinaři.

Lukáš ve Vinařích hraje místního
opilce, který snad zázrakem ještě
neskončil v protialkoholní léčebně.
Ve skutečnosti je však mladý,
sympatický třicátník téměř absti−
nent a je také zodpovědným man−
želem své Lucii a otcem malého
Mikuláše. Je i zodpovědným řidi−
čem a závodníkem.

Ač není rodilým Jihočechem, do
tohoto kraje rád jezdí. Nejen pra−
covně, ale i soukromě. 

„Pokud mám čas, nebo až budu
mít více času, zase se k vám moc
rád vrátím. Je tam nádherně a lidi
jsou tam taky tak nějak hodnější.
Užíval jsem si natáčení Babovřesk
nejen pro tu krásnou krajinu, ves−
ničky, ale i fajn lidi a tak nějak mé−
ně uspěchaný život,“ prozradil
Rozhledu Lukáš Langmajer.

Času ale moc nemá. Žije sice na
rozhraní jižních a středních Čech,
v krásné Dobříši, ale za prací jezdí
do Prahy i mimo ni. Kromě toho, že

hraje v muzikálu, točí filmy, hraje
v divadle Pluto v Plzni, jezdí se zá−
jezdovým představením s Evou
Decastelo, Ivanem Vyskočilem a ob−
čas Pavlou Bečkovou s názvem
Děláme to ve třech, také moderuje.

„Moderuju akce různého typu
a musím říct, že mě to baví.

Kdybych to měl dělat dnes a denně,
asi by mě to nebavilo tolik. Nebo
kdybych musel sedět někde za mik−
rofonem každý den, byl bych asi
nešťastný, ale takhle čas od času si
to užívám,“ svěřil se herec.

Kromě toho jezdí Lukáš Lang −
majer rallye. Za sebou má

Valašskou rallye a chystá se na tři
další velké v této sezóně. Jako
soukromý řidič pro sebe a svou ro−
dinu funguje zodpovědně. 

„Jsem moc rád, že jsem panu
Kopeckému, jehož autosalón mi
propůjčil nádherný, velký, modrý
peugeot, jsem mohl dokázat, že ač

mi bylo nedávno třicet, nejsem
šíle nec a hazardér a o svého čtyř−
kolového miláčka se umím i hezky
starat,“ říká s úsměvem Lukáš
Langmajer, který je pověstný
i svým specifickým smyslem pro
humor. Dokazuje to třeba na svém
psím společníkovi.

„Jmenuje se Škubánek. Není to
ten od Káti, z večerníčku Káťa
a Škubánek, ale jeho jméno je od
slova škubat,“ dodal herec, mode−
rátor a závodník, který je také pyšný
otec a svého synka nadevše zbož−
ňuje. Rozhledu slíbil, že co nevidět
ho vezme do jižních Čech, aby mu
ukázal všechny krásy tohoto kraje. 

„Kdo ví, třeba zbohatnu a kou−
pím si tam nějaký stateček, chat−
ku, apartmán a bude nám všem
dobře.“ (pru)

Lukáš Langmajer
Zoo zachráněna

Táborská ZOO na Větrovech je
zachráněna. Zadluženou zahradu
koupil za necelých 20 milionů
korun developer a ekolog Evžen
Korec. Další desítky milionů dlu−
hu z bývalého vedení zůstane ve
firmě, kterou nekoupil. Pokud by
zahradu neodkoupil, šla by zvířa−
ta do dražebního prodeje. Nový
vlastník musí také zlegalizovat
některé černé stavby a vyřešit
problematický příjezd vozidel.

Úložišti NE!
Možnosti, že by v Lodhéřově na
Jindřichohradecku, nebo Bože −
jovic na Táborsku vyrostlo úložiš−
tě jaderného vyhořelého paliva,
řekli jasné NE!, obyvatelé obcí
v okolí. Stát mapuje lokality, kde
by v roce 2050–2060 mělo mís−
to pro vyhořelé palivo být. Drtivá
většina lidí z těchto míst je ale zá−
sadně proti.

Miliony na reklamu
Radnice v Českých Budějovicích
si znovu zaplatí reklamu na spor−
tovních stadionech. Hráči tří nej−
větších klubů budou na dresech
nosit logo města, na stadionech
se objeví reklamní plochy. Vše
vyjde na dvanáct milionů korun.
Radnice si za peníze kupuje loga
na dresech. Sportovní kluby vyu−
žijí získané peníze na činnost
mládeže a další provoz.

Výluky kvůli 
koridoru

Na některých trasách železnice
musejí cestující počítat s  tím, že
budou muset střídat vlak s autobu−
sem. Důvodem jsou totiž výluky.
Například na trase České Bu dě −
jovice – Tábor, nebo České Budě −
jo vice – Český Krumlov. Důvodem
je modernizace trati v  rámci vý−
stavby IV. železničního koridoru.
Informace o výlukách jsou na
inter netu, či na každé stanici.
Výluky potrvají průběžně i v létě.

− farář, vinař nebo závodník?
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Unikáty 
s Janem Husem

V letošním roce uplyne 650 let
od upálení mistra Jana Husa.
Unikátní předměty, vztahující se
k husitství i osobě mistra Jana
Husa, nabídne výstava Jan Hus
1415/2015, kterou v těchto tý −
dnech připravuje Husitské mu −
zeum v Táboře.

Výstava bude přístupná veřej−
nosti od 6. června do 31. října.
Nabídne například pozdně gotická
oltářní křídla z Roudník a z Vlí −
něvsi, Husův plášť, tzv. Husův hr−
neček ze Sezimova ústí, Brožíkův
obraz Hus před koncilem kost −
nickým nebo hlavičku vycházko−
vé hole v podobě Jana Husa 
a množ ství dalších exponátů.

„Jedná se o unikátní kousky,
z nichž mnohé dosud nebylo
možné zhlédnout na žádné tak−
to tematicky ucelené výstavě.
A protože se skutečně jedná
o jedinečné předměty, věříme, 
že akce přiláká nejen milovníky
historie nebo školní výpravy, ale
i širokou veřejnost,“ uvedl ředitel
Husitského muzea v Táboře
Jakub Smrčka.

Výstava dále veřejnosti nabídne
odpovědi na otázky typu: V jakém
prostředí se Hus narodil? Co jedl
a jak se oblékal? Do jakých po−
měrů se Hus dostal? O co Husovi
šlo a zač jej soudili? Součástí
expo zice bude i tzv. zážitková
místnost doplněná o hravý dětský
program, který nabídne pohled do
minulosti interaktivní a zábavnou
formou, a to jak školám, tak rodi−
čům s dětmi. Výstavu doplní i řa−
da akcí, při nichž si veřejnost při−
pomene šestisté výročí upálení
Jana Husa.

Rozhlas vydal 
knihu

Ke svému 70. výročí připravil
Český rozhlas České Budějo −
 vice publikaci autopor trétů
Jihočeši rodem i srdcem, která
vychází ze stejnojmenného 
dokumentárního rozhlasového
cyk lu. Výpovědi za jímavých
osob  ností spjatých s Jihočes −
kým krajem zaznamenává tým
redaktorů českobudějovického
rozhlasu. Českobu dějovický
rozhlas je jedním z nejstarších
studií v rámci republiky. (pru)

Téměř 400 tradičních hraček vyrá −
běných různými technikami v růz−
ných obdobích a odlišných oblas−
tech Japonska si mohou prohléd−
nout návštěvníci na výstavě hraček
v Muzeu Jindřichohradecka. K vidě−
ní jsou panenky, loutky, zvířátka,
zvukové hračky, origami, draci, zbra−
ně, nábytek, hry i masky. Pro děti
i jejich rodiče je na výstavě připrave−
na herna, kde si mohou sami složit
tradiční papírové origami. 

„Japonské děti si s hračkami hrály
odedávna, ale první historický důkaz
o existenci japonských hraček po−
chází až z období Heian (794−1185).
Největší rozvoj hraček nastal v ob−
dobí Edo (1600−1868), tedy v obdo−
bí rozkvětu řemesel a obchodu,“
řekla etnografka jindřichohradecké−
ho muzea Alexandra Zvonařová. 

Tradičních japonských hraček exi−
stuje přes 1000 druhů a rozdělují se
do tří hlavních skupin. První skupinu
tvoří hračky, se kterými si děti sku−
tečně hrály. Byly to převážně hliněné
či papírové panenky nebo míčky te−

mari. Do druhé skupiny patří hračky
umělecky zpracované, které lahodily
oku dospělých, jako pestře malovaní
draci nebo dřevěné pálky hagoita na

japonský badminton. Nejcha rakte −
rističtější je třetí skupina hraček, kte−
ré zároveň fungovaly jako amulety a
talismany a byly spojené s místními
tradicemi a legendami. Například
v Tokiu byly narozené děti obdaro −
vávány inu hariko, psem – ochrán−
cem z papíroviny. 

Malý výlet do Japonska organi −
zátoři návštěvníkům zprostředkovali
díky vzácné kolekci hraček ze sbírky
Náprstkova muzea. „Tuto sbírku,
dnes čítající 1500 kusů, založili
manželé Náprstkovi, především pak
Josefa Náprstková,“ připomněla
Zvonařová. Časem k jejímu rozšíření
přispěli i význační čeští cestovatelé
a japanologové. 

Výstava ve výstavním sále Muzea
Jindřichohradecka potrvá do 30.
prosince. (pru)

Pomoci lidem s hendikepem mohli
návštěvníci Infocentra Jaderné elekt−
rárny Temelín. Do konce zde vy −
stavovala výrobky chráněná dílna
Nazaret Borovany. Ta v současné
době zaměstnává sedmnáct tělesně
postižených lidí a dalších 22 klientů
do dílen pravidelně dochází. Vedení
Nazaretu chce výtěžek z prodeje
použít na úpravu keramické pece.

„V Temelíně jsme už dvakrát vy−
stavovali v rámci Velikonočních trhů,
které byly určeny hlavně pro zaměst−
nance. Do temelínského infocentra
jsme se vrátili po roce a výrobky si
zde mohli koupit všichni návštěvníci.
Peníze získané z prodeje výrobků
přidáme na hromádku příspěvků, ze
kterých uděláme odtah zplodin
i u tře tí pece,“ prozradila Marie Ver −
boon Filipová, ředitelka Nazaretu. 

Nazaret používá tři keramické pe−
ce. U dvou se podařil odtah zplodin
již udělat. Letos by chtěli dokončit

stejnou úpravu i u zbývající pece.
Investice vyjde na 25 tisíc a čtvrtina
ještě zbývá Nazaretu našetřit. (pru)

Pomohli lidem s hendikepem

Zhruba osm kilometrů nové jiho −
české dálnice D3 budou moct vy −
užívat řidiči již možná na podzim 
roku 2017. Stavba dvou dalších
úseků za 1,4 miliardy korun, kon−
krétně z Veselí nad Lužnicí do
Bošilce a z Borku do Úsilného slav−
nostně začala. 

„Těší mě, že zahajujeme výstavbu
dvou dalších úseků jihočeské části
dálnice D3. Tato páteřní komunikace
je důležitá pro ekonomický rozvoj
celého našeho regionu,“ řekl při za−
hájení stavby hejtman Jihočeského

kraje Jiří Zimola s tím, že podle plánů
mají být úseky hotové na jaře 2018,
ale podle stavbařů by se po ní řidiči
mohli projet už na podzim 2017.

Ministr dopravy Dan Ťok také slí−
bil, že se na místě zástupci kraje
a státu mohou letos na podzim opět
sejít znovu. V té době by totiž již
mohli být známi dodavatelé dalších
dvou úseků dálnice D3 z Bošilce do
Ševětína a ze Ševětína do Borku. 

„Stejně tak doufám, že se tu v brz−
ké budoucnosti sejdeme při zahájení
stavby obchvatu Českých Budějovic

a na něj navazující rychlostní ko −
munikaci R3 do Dolního Dvořiště,“
dodal hejtman.

Za přínosný považuje kraj druhý
úsek nové dálnice zejména pro
obyva tele Borku, přes který vede
veškerá transitní doprava od Prahy.
„Situace v této obci je už opravdu
neúnosná,“ dodal. 

To ostatně potvrdil i starosta
Borku Jaromír Novák. 

„Podle posledních měření, která
jsme prováděli v roce 2010, tu projelo
denně v průměru 12 tisíc aut. Při zpro−
voznění dálnice mezi Borkem a Úsil −
ným by jejich počet mohl klesnout 
o 30 procent,“ naznačil starosta. (pru)

Výstava hraček v Muzeu Jindřichohradecka

Staví se další část D3
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Studium za miliony
Národní památkový ústav zahájil 
realizaci unikátního projektu v areá−
lu státního hradu a zámku Český
Krumlov, kde se otevře nové
Centrum studijních pobytů. V bu−
dově tzv. Sloupové síně vzniknou
přednáškové sály a ubytovací ka−

pacity pro frek ven tanty intenzivních
studijně rekreačních pobytů z tu−
zemských i zahraničních univerzit.
Projekt, podpořený z Fi nanč  ních
mechanismů Evrop ského hospo−
dářského prostoru 2009−2014, bu−
de dokončen v dubnu roku 2016.

„Cílem projektu je nejen stavební
a památková obnova dlouho ne−
využívaného a historicky zajíma−
vého objektu bývalé Sloupové sí−
ně, ale zároveň atraktivní a funkční
rehabilitace pro zcela nové využití
– pro poznání, bádání a studium.
Mimořádné hodnoty místa, pa−
mátky UNESCO Český Krumlov,
nesmějí být vnímány jen jako tu−
ristická atraktivita a podnikatelský

potenciál, ale musí být i poznává−
ny, studovány a musí být o ně pe−
čováno,“ shrnuje zásadní poslání
projektu kastelán Pavel Slavko. 

Studijní a badatelský potenciál
Centra je chápán jako adekvátní
a vhodná protiváha masového turis−
tického ruchu, která navíc do Čes −
kého Krumlova může přilá kat co
nejširší spektrum studijních oborů,
jež by mohly těžit z bo haté nabídky
českokrumlovského regionu.

Celkové náklady Centra studij−
ních pobytů dosáhnou 32 milionů
korun, z čehož většinu kryje grant.

Tematicky se Centrum studijních
pobytů zaměří na problematiku
správy, obnovy a rozvoje památky
UNESCO, stejně jako na otázky tý−
kající se kultury a venkova v Če −
chách a střední Evropě. (pru)

Rodačka ze Strakonic, ke kterým se
hrdě a všude hlásí, muzikálová hereč−
ka, zpěvačka Hanka Křížková je ve
svém živlu. Se vším všudy přivítala
konečně jaro, které miluje. Květi nářství
vzala doslova útokem a pořídila na
svou terásku a do oken různé barevné
květiny, které dělají radost nejenom jí,
jejím přátelům, ale i okolním souse−
dům v domě, kde bydlí. 

„Pochopitelně u mne nesmí chybět
klasické babičkovské muškáty, levan−
dule, afrikány, sedmikrásky, petrklíče
a spousta dalších, které ani nevím,
jak se jmenují. Nejraději mám květiny,
které dlouho vydrží kvést,“ prozradila
Rozhledu Křížková.

Hanka není jen klasická zákaznice,
ale i pěstitelka. S květinami si oprav−
du vyhraje. „Některé uchovávám přes
zimu, Některé množím, ale nejvíce jich
kupuji, protože jsou to většinou jedno−
letky. Jasně, že přihlížím při nakupová−
ní na náročnost, ale důležitá je pro
mne barva a vůně,“ svěřila se Jiho −
češka, kterou člověk nezná jinak než
v dobré náladě a úsměvem na rtech.

A jaké plány má na letošní léto? 

„Ještě nemám celé léto naplánova−
né, ale stoprocentně jedeme s OS
Sluneční paprsek s dětmi po onkolo−
gickém onemocnění na ozdravný po−
byt – to je taková velmi smyslu plná 
dovolená, na kterou se velmi těším.
Potom určitě navštívím své sourozen−
ce v rodných Strakonicích, chci nějaký
den strávit u přátel na severní Moravě
a pár dní si udělat sama pro sebe.
Zkrátka si chci volné dny pořádně uží−

vat, a také řádně odpočívat, protože
koncem srpna můj pracovní kolotoč
zase začíná. Drá kula, Mama Mia,
Popelka na ledě, moje koncerty a talk
show a k tomu všemu se opět vrací do
Hudebního divadla Karlín Carmen
s Lucií Bílou v hlavní roli. Já tam hraju
vědmu,“ dodala Hanka Křížková, která
miluje jaro, léto, už proto, že je klasický
Lev a v srpnu má ve stejný den svátek
i narozeniny! (pru)

Jihočeška Hanka Křížková přivítala jaro!
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800 milionů 
do škol!

Školy získaly za posledních osm
let přes 800 milionů korun. Jedná
se o peníze, které šly na jejich mo−
dernizaci a opravy z Regionálního
operačního programu Jihozápad.
Celkem se podařilo podpořit 201
projektů základních, středních
a vyšších odborných škol v Jiho −
českém a Plzeňském kraji. Nyní se
pracuje na dalších 123 projektech
za 383 milionů korun. 

„Dotace z ROP Jihozápad do
školství v letech 2007 až 2013 by−
ly vyčleněny například na pořízení
a modernizaci vybavení škol
a škol ských zařízení vedoucí
k vyš ší efektivitě výuky. Z peněz EU
tak mohly být modernizovány třídy,
jazykové a další specializované
učebny či dílny. Někteří zřizovatelé
s pomocí dotací koupili nové počí−
tače, vybavili a postavili tělocvičny
či hřiště,“ uvedla ředitelka úřadu
ROP Jihozápad Michaela Šímová.     

„Jednu z posledních výzev z ROP
Jihozápad, v pořadí 34. výzvu na
rozvoj infrastruktury základního,
středního a vyššího odborného
školství, jsme uzavřeli loni a přijali
jsme do ní 119 žádostí o dotace.
Na podporu škol v Plzeňském
a Jihočeském kraji bylo v tomto
případě vyčleněno více než 242
milionů korun,“ podotkla Šímová.  

O dotace mohly žádat kraje, obce
a jimi zřizované školy, dále pak cír−
kevní školy, soukromé školy, škol−
ská zařízení a školské právnické
osoby. Díky podpoře z ROP Jiho −
západ došlo k rozšíření kapacit
školských zařízení, které je důležité
zejména ve spádových oblastech –
tedy ve školách na okrajích měst. 

Představitel Fantoma opery, nejvyšší
český zpěvák a herec a podle mno−
hých charismatický a sexy Radim
Schwab se na 20. května moc těší
znovu do jižních Čech. Zatímco
v dubnu vyprodal píseckou Trojici se
svým baladicko−muzikálovým kon−
certem Amoroso 2015, teď se těší
na Malou scénu do Budějovic.

„V Písku bylo publikum fantastic−
ké, věřím, že bude i v Budějovicích.
Kdo chce slyšet krásné melodie

z muzikálů i z mé desky Amoroso,
tak ať přijde, bude to stát za to,“ sli−
buje téměř dvoumetrový Radim
Schwab. Při jeho koncertě jej dopro−
vodí nejlepší pianista roku 2015 Petr
Ožana a také famózní saxofonista
Frankie Zhyrnow. 

„Mám teď poměrně pestré období,
protože koncertuji, hraji Fantoma
opery, a v dalších dvou inscenacích
v pražském i libereckém divadle.
Chystám také svůj narozeninový

koncert na červenec na loď Niké do
Prahy a k tomu i několik představení
„divadlo jednoho herce“ Mistero
Buffo. Moc se na všechny těším
a slibuji, že jihočeské Amoroso bude
skvělé,“ dodává Schwab, jenž patří
k nejlepším českým a možná evrop−
ským hlasům.

„To se musí vidět a slyšet, o tom
se nedá jen vyprávět,“ říkají ti, kteří
Radima Schwaba milují a slyšeli
a viděli na vlastní oči. (pru)

Velká jména a velké hity, to slibuje
Evegreen tour 2015, které míří na jih
Čech. Už 6. května ve Sportovní hale
v Českých Budějovicích se představí
Yvetta SIMONOVÁ, Josef ZÍMA, Eva
PILAROVÁ, Karel ŠTĚDRÝ, Pavlína
FILIPOVSKÁ, Karel KAHOVEC a GE−
ORGE & BEATOVENS, Viktor SODO−
MA, RANGERS BAND, PATROLA
ŠLAPETO, EVERGREEN BAND.

Zazní ty největší hity a všichni mi−
lovníci známých písniček a šlágrů si
přijdou na své. 

„Naši interpreti zahrají a zazpívají
na padesát hitů v téměř čtyřhodino−
vé show. Rozhodně nebudou chybět
hity, jako třeba Zuzana, Mám malý
stan, Včera neděle byla, Kapitáne,
kam s tou lodí, Babeta a mnoho dal−
ších. Na všechny se moc těšíme,“
řekl Rozhledu producent tour
Jaroslav Topercer, který kdysi půso−
bil jako manažer Karla Gotta.

Všichni zpěváci a hudebníci se na
jih Čech moc těší. Právě proto, že 
jihočeské publikum je prý nejlepší.
„Já to musím vědět, já jsem vlastně
Jihočech. Moc se těším, a až to roz−

balíme, uvidí, že rozhodně nepatříme
vůbec do starého železa,“ dodal le−
gendární Josef Zíma. Některé vstu−
penky jsou stále ještě volné a v běž−
ných předprodejích k dostání. (pru)

První letošní čapí mláďata se vylíhla
v Záchranné stanici živočichů Makov
na Písecku. O jejich rodiče, pár bí−
lých čápů poraněných elektrickým
proudem, se ve stanici starají už 11
let. „Letos jsme měli stejně jako loni
pět vajec. První vejce samice letos
snesla už 21. března, o 10 dnů dříve
než v minulých letech,“ popsal Libor
Šejna ze Záchranné stanice Makov.

Postupné líhnutí je dáno tím, že
ani samička nesnáší všechna vejce
naráz. Sedí na nich, až když jsou
alespoň dvě, zhruba obden pak při−
bývají další.

Náskok oproti minulým rokům vy−
světluje Šejna mírnější zimou a dří−
vějším příchodem jara. Mláďata se

z vajíček klubou zpravidla 33 dní.
Pak trvá zhruba dva a půl měsíce,
než vyletí z hnízda.

Dospělé čapí dvojici pomáhají
pracovníci záchranné stanice už
přes jedenáct let. Tehdy oba ptáky
zranil elektrický proud, poraněná
křídla jim znemožňují létat. I přesto

za tu dobu zvládli odchovat 32 mlá−
ďat, která sama odlétla.

Loni dali pracovníci stanice čty−
řem mláďatům miniaturní satelitní
vysílače, které jim umožňují sledovat
jejich pohyb po odletu z Makova
a dozvědět se víc o jejich dalším 
životě na cestě do Afriky.

Ošetřovatelé dospělým čápům
chys tají krmení v podobě misky s ma−
sem. „Rodiče už pak krmí mláďata sa−
mi, připravené maso sežerou a pak ho
vyvrhují do toho hnízda, tyto zbytky
pak žerou mláďata. Takhle to u čápů
funguje,“ dodal Šejna. Podívat se na
čápy a jejich potomky můžou zájemci
na on−line kameře Záchranné stanice
Makov na internetu. (pru)

Charismatický a sexy Fantom opery
RADIM SCHWAB se těší do Budějovic

Evegreen tour 2015 míří na jih

Čapí mláďata v Makově už koukají na svět
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Evropský festival duchovní hudby
„Šumava−Bayerischer Wald“ se za
téměř dvě desítky let svého trvání
stal mezi kulturní veřejností v pl−
zeňském kraji a zejména v řadách
milovníků  sborového zpěvu důleži−
tým pojmem. Přestože zejména
v posledních letech se tento festi−
val těší rostoucímu zájmu jednotli−
vých lokalit i sborových těles v sou−
sedním Bavorsku, plzeňský region
a jihozápadní Čechy stále zůstávají
hlavním východiskem tohoto roz−
sáhlého festivalového projektu,
probíhajícího od počátku května až
do prvních červnových dní. Stejně
jako každým rokem, i letos pořada−
telé festivalu zvou od 8. května do
7. června 2015 do česko−bavorské−
ho pohraničí na vystoupení více
než dvě desítky sborových těles ze−
jména z českých zemí a ze soused−
ního Bavorska. 

Letošní ročník festivalu je zaměřen
zejména na připomenutí významného
330. jubilea klatovského mariánského
zázraku (1685), který významným
způsobem ovlivnil kulturu i ekonomi−
ku tohoto pohraničního regionu konce
17. a celého 18. století.

Jedním z vrcholů festivalu bezpo −
chyby bude vystoupení komorního
ansámblu Consortio Melcelii s mari−
ánskými nešporami od barokního
skladatele Jiřího Melcelia (1624−
1693), současníka klatovského zá−
zraku, jež budou provedeny 9. května

právě před klatovským zázračným
obrazem.  Festival pak zakončí před−
premiéra Oratoria k Panně Marii
Klatovské od plzeňského skladatele
Pavla Samiece (1984), který si již sta−
čil získat světové renomé. Skladba
vznikla na popud organizátora festiva−
lu spolku Kolegium pro duchovní hud−
bu. Samiecova hudba v sobě kombi−
nuje různé stylové vrstvy od moderní
hudební řeči přes soudobou reflexi
barokních hudebních stylů a kompo−
zičních postupů. Předpremiéra sou−
dobého oratoria se v podání Kolegia
pro duchovní hudbu a komorního 
orchestru Consortium musicum
uskuteční v neděli 7. června od 16
hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého
na Chodském náměstí v Plzni.
Bližší informace o festivalu včetně
aktuálního programu naleznete na
internetových stránkách festivalu:
www.fdh.sumavanet.cz.
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ukazuje na barokní hudební a kulturní tradice plzeňského regionu

XIX. ročník Evropského festivalu duchovní
hudby Šumava−Bayerischer Wald 2015
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Výzva
Pánové, kteří jste absolvovali zá−
kladní 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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V roce 1990 jsem věštil, že od
1. ledna 2001 začne nové 
období, které bych nejvýstiž−
něji nazval duchovním stole−
tím. Tehdy jsem věštil, že při−
jdou katastrofy jak přírodní,
tak způsobené lidmi. A říkal
jsem, že kdo se „nové době“
nebude umět přizpůsobit, ne−
musí zvládnout rychlý tep do−
by a takovým lidem hrozí du−
ševní a později i fyzické nemo−
ci. Těchto lidí, kteří nezvlád−
nou takový život, bude přibý−
vat. Jednoho dne hrozí (věštil
jsem, že do třiceti let, pokud
se něco nezmění), že bude du−
ševně nemocných lidí více než
těch zdravých. Bohužel se mé
předpovědi začínají naplňovat.

Začíná se více mluvit o smrti, kte−
rá do této přelomové doby byla 
tabu. Je to zvláštní mluvit o smrti,

když víme, že si nikdy na
smr t nemůžeme zvyk−
nout, ale můžeme se s ní
smířit. A to jen za urči−
tých podmínek, které se
budu snažit pojmenovat.
Dříve se také nemluvilo
o sexu a dnes je to běžná
součást denního vysílání
mnoha médií. Samo zřej −
mě to přineslo klady, ale
i zápory jako vše. 
Rád věštím statistiky
a po dle mé věštby „veřej−
ný sex“ přinesl cca 35 %
záporů, ale oproti tomu 
65 % kladů. To znamená,
že bylo pozitivní nebrat
sex jako tabu. 
V prosinci 2014 vyšla
moje kniha OSUD, ve které se zmi−
ňuji, že ne vše je osudové. Pokrok
a vývoj se nedájí zastavit a to ani
v oblastech, které byly tabu. I tabu
se vyvíjí. Jsou ale oblasti, kde „de−
tabuizace“ nebude mít pozitivní 

dopad a jedním z takových témat je
podle mé věštby téma smrti. To by
přineslo opačný důsledek – bylo by
to jen na 35 % pozitivní, ale na 
75 % by to mělo negativní dopad.
Je to patrné například v tom, jak si
neváží života lidé, kteří nacházejí
řešení (podle mne ze své bezvý−
chodné situace) v seberealizaci – 
v bojích nejenom v oblastech
Islám ského státu, ale i na Ukrajině,
případně jinde. Podle mého názoru
je chyba, že média s touhou zau−
jmout vysílají zprávy o násilné smr−
ti. O to více se extremisté snaží také
činy provádět, protože jsou si jistí
odezvou. Kdyby o tom nikdo nevě−
děl, neměli by takovou motivaci.
Další a horší příklad je v tom, že už
děti páchají sebevraždy. Mnohdy je
jako důvod uváděna například ši−
kana ve školách, na internetu atd.
Ale to je jen důsledek, ne příčina.
Příčina je v tom, že mnoho lidí ne−
zvládá „rychlý tep doby“, jak jsem
napsal dříve a jako důvod ke smrti
si najdou to, co je „po ruce“, což je
šikana. Hlavní příčina je malý zá−
jem, či nezájem rodiny, nedostatek
citu v rodině. Známe z krimi zpráv
mnoho příkladů, kdy se dozvíme
důsledek – vraždu, sebevraždu, ale
nikdy ne příčinu. Ta nikoho ne −
zajímá. Podle mé teorie se musejí
sejít tři zásadní aspekty, aby došlo
ke katastrofě, zboření domu, auto−
havárii, nemoci, smr ti. A právě
mluvení o smrti  je jedním z oněch
aspektů vedoucích například k se−
bevraždě. 
Těžko se smiřuji s tím, když se do−
zvídám o sebevraždách mladých 

lidí, kteří ještě nedovršili ani své 
plnoletosti. Zkoumal jsem příčiny,
proč si sáhli na život a zjištěné 
poznatky jsem zobecnil.
1. Od matky nedostávali potřebnou

péči. Jen 30 % namísto 75 pro−
cent.

2. Od otce potřebovali 60 % péče,
dostávali jen 10 procent, jinak
řečeno otec se jim téměř vůbec
nevěnoval.

3. V rodinách byla ponurá atmosfé−
ra a ani rodiče neprojevovali vý−
raznou motivaci k  životu, proto
nebyli schopni ji podporovat
u svých dětí.

4. Děti byly psychicky slabé, pod
průměrem, proto hůře nesly nej−
různější ústrky a posměšky.
Absolutně si nevěřily, což je vždy
chyba rodičů. Když se dítě naro−
dí, věří si na 50 % a potom je na
rodičích, zda sebedůvěru podpo−
ří, nebo potlačí. 

5. Rodiče neplánovali budoucnost,
proto to neuměly ani jejich děti.
A kdo neví, co bude dělat druhý
den, podle mé teorie páchá se−
bevraždu. Na čím delší dobu plá−
nujeme budoucnost, tím jsme na
tom psychicky lépe.

6. Děti měly porušený pud sebe −
záchovy, což je chyba v rodin−
ném systému, za to nemohou.

7. V pubertě jsou děti labilnější, tak−
že stačí málo (třeba vidět doku−
ment v TV, jak někteří teoretici
hlásají, že smrt je jen „přeměna
v něco jiného“, dokonce lepší−
ho), a když se vše sečte, „jdou
do toho“, vyzkoušet to. Kdyby
přišly na mé rodinné konstelace,
dal bych jim zážitek smrti pocítit
a věřím, že poté by to už vyzkou−
šet nechtěly.

To jsou moje zobecněné poznatky
a věřím, že všem poslouží k  váž−
nému zamyšlení. Život je krásný
a neměli bychom z něho v jakém−
koli věku svým vlastním přičině−
ním utíkat. 

Těším se na setkání s vámi, 
milí čtenáři, v Plzni.

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda sděluje:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Neutíkejme vlastním přičiněním ze života
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Vslunci už se směje krásný mě−
síc máj a nádherou květů září

celý kraj, což máj umí, i když do−
káže být  ještě i studený a lezavý.
U nás je tradičně spojován s lás−
kou, snad díky k lásce zvoucímu
hrdliččinu hlasu v slavné  básni
Máj, o čemž hrdličky nemají ani
tušení, a sám nešťastný básník
byl zrovna v lásce  dost rozporu−
plný. Jeho milá měla možná štěs−
tí, když v tehdejší době nebylo
v módě řešit partnerské spory ky−
selinou, ale  krásně se povedla
pasáž, kde mladý Vilém prostřed−
nictvím mraků pozdravuje ...  zemi
krásnou, zemi milovanou…i když
si tuto lásku uvědomuje nejspíš
proto, že  má na dohled popravčí
kůl, a jeho kroky po milované 
zemi už jsou poslední.

Láska k vlasti kdysi patřila
k velmi silným lidským citům
a psalo o ní mnoho básníků i pro−
zaiků, pro lásku k vlasti se i umí−
ralo, ale současná generace 
podobným heroickým postojům
zrovna moc nedá. Hrdinské činy
jednotlivců má sice v povědomí
díky školním osnovám, ale to je
asi tak všechno. Na místě, kde
před necelými čtyřmi sty léty
sklonilo  hlavy na špalek sedma−
dvacet českých pánů, stojí teď
stánek s občerstvením a vesele
se tam hoduje, přičemž dlažební−
ho kamene s vytesaným křížem
si sotva někdo všimne. Stejně tak
místo, kde při dlouhé cestě na
smrt si naposledy odpočinul jiný
nadšenec pro lásku k rodnému
kraji, Jan Sladký Kozina, se dnes
nachází uvnitř plzeňského pivo−
varu, a asi deset metrů od pamět−
ní desky  stojí oblíbená a vyhláše−
ná restaurace, kde se juchá a tan−
cuje. S příkladnou láskou je ope−
čovávána vyhlášená plzeň ská sy−
nagoga, ale ani trochu té lásky 
nezbylo k prokázání úcty jejímu
smutnému staviteli Rudolfu Šte −
chovi, který se v ní obě sil ve věku
padesáti let, na rozkvetlý máj už
nedohlédl, a jeho hrob je zpustlý,
ačkoliv je nedaleko.

Skoro všichni lidé milují pří −
rodu, většinou to každý říká.
Lásky plně si prohlížíme snímky
od moře a z všelijakých cizích
krajin, ale doma naši lásku de−
monstrují spíše tuny odpadků,
které dobrovolníci seberou v mi−
lované přírodě každý rok. Kdyby

se světská láska ale spoň trochu
ztotožňovala s tou v románech
a básních, byl by náš duchovní
i mravní svět samý květ, asi jako
máj, bohužel to tak nefunguje.
Současná – i partnerská – láska
získala podobu spíše pragmatic−
kou, což známá a oblíbená píseň
vysvětluje takto … „jen zahlídli
svět, maj na duši vrásky, jak má−
lo je – málo je lásky“.. Takže jak−
mile člověk zahlédne svět, lásky−
plné akti vity ho přejdou? První
odvážné krůčky dnešního batole−
te vedou k počítači, a mediální
a virtuální svět ho postupně od−
naučí jak schopnosti mít rád, tak
i samo statně myslet. 

U nás dospěláků to není tak
dramatické díky zdravému zákla−
du z minulosti a například lásku
k jídlu umíme vyjádřit celkem jed−
noznačně. Třeba – mám k smr ti
rád svíčkovou – přičemž intimní
světlo v ledničce má pro každého
romantické kouzlo i o půlnoci.
A když už jsme u jídla, nejchut−
nější prý  je to pečlivě připravo−
vané s láskou, která kdysi dýcha−
la z prostřených nedělních stolů,
a hospodyňky ve sněhobílých zá−
stěrkách byly vzrušující. Dnes se
kuchyňského verpánku zmocnili
z velké části muži, i když známý
televizní kuchařský model také
nemá chybu. Kdyby měl na hlavě
rohy, vypadal by jako uhrančivý
mefisto, který s prostopášným
úsměvem nabízí v reklamě účin−
ný prostředek na kvalitní erekci,
jenom lze těžko říci, jestli své
tele vizní pokrmy připravuje z lás−
ky k divákům, nebo jeho ďábel−
ský úsměv patří spíše nastávají−
címu honoráři. 

Tak – jako tak – vrtkavý měsíc
duben je  pryč, konečně je tu 
sladký máj s kvetoucími stromy
a s hrdličkami, a i když milostné 
inspirace by se měly – s trochou
štěstí – dát najít průběžně, bez
ohledu na roční období, v máji by
to měla být tutovka. I já jsem prá−
vě teď inspirována v hospůdce
známé na návsi za můstkem, kde
na mě z kuchyně už poněkolikáté
rajcovně mrkl fešácký kuchař.
Ten šťavnatý, majoránkou a čes−
nekem vonící bramborák na
mém talíři je nejspíš lásky mani−
fest – a jestli ne, tak jsem se mu−
sela splést. 

Dagmar Hermanová

Lásky manifest
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRO OBCHOD s dárkovým
zbožím v Železné Rudě hle-
dáme spolehlivou a příjem-
nou prodavačku. Možno 
bri gádně nebo na HPP, tur-
nusy, část. NJ, ubytování
zdarma. Tel.: 602 486 490 

HLEDÁM někoho na výpo-
moc při zednických a ma -
lířských pracích, tel.:
606916148. RR 50253

KOUPÍM šavli, bajonet, le-
tecký kordík, lovecký te-
sák, mysliveckou brašnu,
lesní roh, housle, vojen-
skou vzduchovku, celtu,
medaile, vyznamenání
(vzorný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště,  za
budování vlasti apod. až
do r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 150008 

STARÉ fotoaparáty (Flexa ret,
Mikroma, Stereo mi kroma,
Leica, měchové aj.) baro -
metr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panenky
a dětské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová autíč-
ka, litinové formy na bá -
bovku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 150009

KOUPÍM nové i použité 
auto-moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajdká-
ru, BMW aj. Tatra, Škoda  –
Spartak, Octavia, STW, 1000
MB, 110 R aj. Knihy o moto-
rismu, auto-moto pří ručky,
prospekty, plakáty, staré
hračky, plechovky od oleje,
reklamní auto-cedule. Dále
starou vzduchovku zlamo-
vací, vojenskou, pouťovou,
vzdu chovou pistoli, flobert-
ku. Děkuji za nabídku - při-
jedu Tel.: 604343109 PM
150012

KOUPÍM staré a starožitné
věci, např. z pozůstalosti.
Nábytek, obrazy, kapesní
a náramkové hodinky, min-
ce, bižuterii, porcelánové
sošky, sklo, vázu, karafu,
skleničky, svícny, chromový
lustr a lampičky, voj. odzna-
ky a vyznamenání, voj. dýku
a bajonet, šavli, uniformu,
starou vzduchovku, flobert-
ku, housle a trumpetu, ple-
chová a bakelitová autíčka,
loutky, radia, fotoaparát,
knihy, pohlednice, kuchyň-
ské váhy aj. staré věci. Děkuji
za nabídku – přijedu. Tel.:
604343109  PM 150011

KOUPÍM vše z pozůstalosti –
nábytek, lustry, lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s moti-
vem Prodané nevěsty, dětí,
kytičky), kořenky, sošky ta-
nečnic, akty, zvířátka, svícny,
obrazy, kresby, i samotné 
rámy, hodiny, lampová rádia,
knihy a časopisy o automo -
bilismu, vše skautské a ju-
nácké, pohlednice a starou
bižuterii. Tel.: 603872698.
PM 150010

KOUPÍM betonové panely, vět-
ší množství, případně panelové
silážní jámy i panelové cesty.
Tel.: 776693272 PM 150033 

STARÉ vojenské věci pro-
dáte nejlépe sběrateli!
Koupím bajonet, dýku,
kordík, lovecký tesák, šav-
li, helmu, trop. klobouk,
uniformu, maskovací oble-
čení, opasek, opask. pře-
zku, pouzdro na pistoli, zá-
sobníky a bedny od muni-
ce, dalekohled, puškohled,
vysílačku + sluchátka, ču-
toru, ešus, teletinu, odzna-
ky a vyznamenání, nášiv-
ky, leteckou  kuklu,  bundu,
kombinézu, vrtuli,  palubní
ukazatele a součástky z le-
tadel, tech. příručky, knihy
o vojácích aj. voj. pozůstat-
ky až do r. 1960. Přijedu,
děkuji. Tel.: 604343109.
PM 150013   

Z POZŮSTALOSTI  starý dře-
věný a chromový nábytek:
kredenc, skříň, špajz se šuplí-
ky i bez, stůl a židle. Ložnici,
truhlu, komodu, chrom. židle
s podpěrkami, psací stůl,
chrom. křesla, dále chrom.
lustr s bílými koulemi, lam-
pičky, stolní a podlahovou
lampu aj. chromové doplňky
např. kuchyňské hodiny, bu-
dík, těžítko, model letadla,
reklamní předměty, popel-
ník atd. do r. 1960. Děkuji –
přijedu. Tel.: 604343109. 
PM 150014

KOUPÍM staré obrazy čes-
kých i cizích autorů s námě-
tem krajina, lovecké zátiší,
portréty, dívčí akty, lodě na
moři, vojenské motivy, po-
stavy v krojích aj. (i špinavé
a poškoz. nebo jen rám).
Dále porc. a kovové sošky,
mince, hračky, knihy, hodin-
ky, vyznamenání, ván. ozdo-
by, pohlednice, betlém aj.
staré a starožitné věci do 
r. 1970. Děkuji za nabídku –
přijedu. Tel.: 604343109. 
PM 150016

KOUPÍM staré, již nepotřeb-
né housle s pouzdrem i bez
pouzdra, dále violu, violon-
cello, trumpetu, lesní roh, tu-
bu, voj. polnici, klarinet aj.
staré nástroje. Sběratel – při-
jedu. Tel.: 604343109. PM
150015

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1955 VÝKUP - RE-
NOVACE - PRODEJ (chro-
movaný, dýhovaný, sel-
ský), lustry, hodiny, obrazy
a různé staré věci na deko-
raci, možnost vyklizení ce-
lé pozůstalosti. Zn. PŘI -
JEDU. Tel.: 603512322, pa-
vel.rejsek@seznam.cz PM
150017 

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabíd -
něte – doprava zajištěna. Tel.:
603383211, 723622663. PM
150032

SBĚRATEL koupí staré: lout-
kové divadlo i části, loutky,
betlém,  vánoční ozdoby,
různé staré dokumenty, po-
hlednic, plakáty, hračky,
autíčka na kabel i bez, na
klíček , vláčky, pokojík pro
panenky, hodiny a hodinky
Děkuji za nabídku. Tel.:
603512322.  PM 150018

SBĚRATEL stále hledá a dob-
ře zaplatí staré pohlednice-
až 10. tis Kč za chybějící po-
hlednice obcí Šumavy (např.
Schukat schen, Paterlhütte,
Gla ser  wald, Stadln, atd.),
dobře zaplatím i jiné pohled-
nice do roku 1945, uvítám
větší množství, sbír ku či po-
zůstalost, mohu přijet.
Mobil: 602 486 490

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x 3m
x 3m, vnější opláštění dřevěné
palubky  a Ejpo vickou 5-6m x
3m x 3m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hliní-
kový plech. Vnitřní  rozvod
elektřiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny zateple-
né. Dále mobilní kon tej -
nerovou dvojbuňku, zánovní
plast. okna, plast. rolety, stan-
dardní vybavení včetně klima-
tizace. Roz měr 6,5 x 2,40 x 2,80
m, vhodná pro kancelář. Buň -
ky jsou v pěkném stavu. Cena
od 25.000,- Kč. Za jištění do-
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 150025
PRODÁM hydraulické vyklá-
pěcí zadní čelo HUBFIX (z nákl.
aut. DAF), nosnost 1,5 t, cena
30 000 Kč. Tel.: 603383211. 
PM 150073

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x120x15
cm a 300 x 120 x 20 cm, Plzeň ,
vhodné použití pro zeměděl-
ce. Mož nost  naložení a zajiš-
tění dopravy. Tel.: 603383211.
PM 150027

PRODÁM nebo dlouhodobě
pronajmu větší RD 2 km od
Konst. Lázní, vhodný i ke ko-
merčnímu využití, velká sto-
dola, kotelna, zahrada, pro-
jekt na rekonstrukci hotov.
Tel.: 777110010
PRODÁM bývalou zeměděl-
skou 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, za-
hrada, 2 x studna, 380/220V.
Vhodné k bydlení, podniká-
ni i k rekreaci. Cena 1 mil.
395 tis. Kč. RK nevolat. Tel.:
602614480. RR 50264

PRODÁM FIAT Multipla, 6
míst, STK 8/2016, benzín.
Cena 30 000,-Kč. Tel.:
777110010
KOUPÍM čelní nakladač na
traktor Zetor Krystal, případně
traktor  s čelním nakladačem.
Nabídněte. Tel.: 723622663,
603383211. PM 150029

PRODÁM motorovou sedmi-
metrovou loď s malou kaju-
tou, německé výroby se Z no-
hou a se zabudovaným, ne-
funkčním  osmiválcovým  kar-
burátorovým motorem GMC,
včetně  dvounápravového
brzděného přívěsu. Plzeňský
kraj. Cena k jednání 120 000
Kč. Tel.: 723622663  PM
150030

PRODÁM náhradní díly FIES-
TA 1,8 D , r.v. 1995 + dílenskou
příručku + díly na motor, brz-
dy, světla, nápravu, výfuk –
nové i starší. Tel.: 607575500.
PM 150079

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

PRODÁM červené VOLVO C
30, 1,6 CUPÉ, r. v. 2008, STK
07/2016. Najeto 44 000 km.
První majitel, garážované. PM,
Tel.: 602968542. PM 150090

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

HLEDÁM hodného, upřím -
ného, spolehlivého muže ve-
selé povahy pro společný 
život. Je mi 38 let, jsem štíhlé
postavy, brunetka. Zn.: Hnědé
oči. Tel.. 607781811. PM
150094

NAJDE se hodný, upřímný,
spolehlivý muž veselé povahy,
který bude oporou? Je mi 65
let, menší postavy, brunetka,
hnědé oči. Tel.: 721354759. PM
150095

60/170  nekuřák, hledá pl-
noštíhlou ženu na cestování,
bály a na lásku. Plzeň a okolí.
Odpovědi zasílejte do redakce
pod č. inz. PM 150080

PŮJČKA! Stop poplatkům!
Stop linkám 0900! Stop 
exekuce/dražby! Tel.:
731923006, Malic ká 22,
Plzeň.

RYCHLÉ půjčky 10 tis-100
tis. bez poplatku předem.
www.kz-finance.cz, mož-
nost spolupráce. SUPER 
VÝDĚLKY!!! Tel.: 737607405.
PM 150082
FOFR PŮJČKA. Registry ne -
řešíme. Tel.: 608272711. KŘI
PM 150048

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše potřeb-
né rychle vyřídíme. Vykou -
píme starší stavební stroje, ná-
kl. automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme de-
montáž ocelových konstrukcí
a budov ( sila apod.) a výkup
železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 1150031
KARTY A MAGIE – výklad ka-
ret Lenormand, odpověď na
otázky, pomoc v milostných
a mezilidských vztazích, ve fi-
nančních a zdravotních pro-
blémech. Osobně nebo pí -
semně. Volejte na tel.
775901978. PM 150070

COTON DE TULEAR. Pro -
dám štěňátka bez PP po vý-
stavně úspěšných před-
cích. Malý pejsek s nelína -
jící bavlníkovou srstí nevy-
žaduje střihovou úpravu,
jenom se pročesává. Je
antide pre sivní, vhodný
i pro alergiky. Je bdělý
a ostražitý, ale zbytečně
neštěká. Vhodný na canis-
terapii – k rehabilitaci.
Oblíbený pro výstiž nou
a přizpůsobivou povahu.
Miláček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s  nad -
šením. Kupní smlouva při
odběru. Do dobrých rukou.
Kontakt – 602823882,
378774498, e-mail: haja-
mi@volny.cz,   RR 40154

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

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

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

Další číslo

Jihočeského 
rozhledu

vyjde 
1. 6. 2015
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