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Pomníčky u cest

Petra Janů musí nabírat
hodně sil!

Český psychotronik
Stanislav Brázda

To, co se povedlo jemu, by se zřejmě
nikomu jinému v tu chvíli nepodařilo.
Jakmile vstoupil, často ještě uslzené
dětské tváře se jakoby mávnutím
kouzelného proutku rozzářily úsmě−
vem. O kom je řeč? O Večerníčkovi

a jeho sobotní návštěvě dětského od−
dělení českobudějovické nemocnice.

O netradiční rozšíření programu zá−
bavného dne v rámci akce České tele−
vize „Večerníček na cestách“, který
se uskutečnil v českobudějovickém
multikině, se postarali společně ma−
nažerka kina Svatava Kopečková, pri−
mář Dětského oddělení Vladislav
Smrčka a Jana Přího dová. Ta druhým
rokem maluje společně s dětmi při 
jejich pobytu v nemocnici obrázky,
které již znají i v Bruselu. 

Večerníčka doprovázely při náv −
štěvě nemocnice slavné večerníčko−
vé postavy, Maxipes Fík, králíci z klo−
bouku kouzelníka Pokustóna Bob
a Bobek, či legendární Křemílek
a Vochomůrka, nechyběli ale ani ob−

líbení Jů a Hele.
„Pro celé dětské

oddělení to byl vel−
ký a příjemný záži−
tek, protože večer−
níček sledují celé
generace dětí, a vě−
řím, že i ty součas−
né. Touto akcí se
tak viditelně podaři−
lo pozvednout nála−
du našich pacientů
a potěšit je. Dobrá

nálada vždy přispívá k lepšímu zvlá−
dání nemoci a úspěšnému průběhu
léčby. O tom není pochyb,“ kon sta −
toval v této souvislosti primář
Smrčka, který nejlépe ví, jak důležité
a zároveň těžké je rozesmát dětské
pacienty.

Večerníček a jeho doprovod ne −
vynechal žádnou část oddělení.
Postupně navštívil stanici velkých
dětí, malých dětí, hematoonkologii,
jednotku intenzivní a resuscitační pé−
če i ambulanci. (pru)

Večerníček rozzářil 
oči dětí v nemocnici
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Zpěvák, muzikálový herec, ale taky
syn slavného hitmakera Karla
Vágnera – Josef Vágner by si mohl
hvízdat. Nositel slavného jména, kte −
rému někdo umetl cestičku. Je nom −
že, kdo si to myslí, těžce se plete!

„Nikdy jsem v životě neměl nic
zadarmo. A když jsem něčeho
chtěl dosáhnout, buď jsem na tom
dřel a vyšlo to, nebo ne,“ prozradil
Rozhledu Pepa Vágner, jak ho oslo−
vují přátelé, nebo i fanouškové. 

Před třemi lety s Lucií Von dráč −
kovou nazpíval ústřední píseň ke
komedii Zdeňka Trošky Babovřesk
S láskou nám je líp. 

Na muzikálové scéně se začal
objevovat už v sedmi letech. Jeho
prvním honorářem byl čínský do−
lar, který dostal od Karla Svo body.
To bylo v době, kdy hrál v Monte
Cristu, později v Bídnících a dal−
ších muzikálech. 

Dnes dělá čtyři muzikály najed−
nou, nyní například Draculu, Mýd −
lo vého prince, Marii Antoinettu
a i Tři mušketýry. Do toho dodělává
druhou vysokou školu. 

„Jezdím po Čechách i Moravě,
zpívám tu na dětském dni, tu na
plese, otevíraje firmy, nebo večírku
nějaké instituce. Opět jedu letos
i koncert Rádia Blaník a rozhodně
se nenudím. Někdy bych potřebo−

val, aby měl den padesát hodin
a pořád by to bylo málo,“ maličko
si postěžoval pětadvacetiletý talen−
tovaný mladý muž, jehož hit Roz −
pustilá holka v posledních měsí−
cích zní z mnoha rádií. 

Se svým otcem Karlem Vágne −
rem má hezký vztah. Táta se syno−
vi nesnaží mést cestičku. Pomůže
v praktických věcech, propůjčí stu−
dio, nahraje hudbu, případně dodá
svůj názor. Na zbytek už musí sta−
čit sám zpěvák, jeho kolegové, ma−
nažer a hlavně štěstí.

„Bez štěstí to nejde. Mít
štěstí na správné a fajn lidi, to
je to nejdůležitější. Tu školu,
jednu i druhou jsem dělal
a dělám proto, že kdybych
v budoucnu třeba neměl už to
štěstí, neumřu hlady,“ směje
se Josef Vágner, kterého ale
zpívání nejen živí, ale hlavně
baví. Momentálně chystá i no−
vý duet s kolegyní a kama −
rádkou, zpěvačkou Kamilou
Nývltovou i některé další věci.

K jižním Čechám má vřelý
vztah. Občas tu vystupuje
a taky cestuje. Několik let
absol voval i muzikálový dět−
ský tábor na Orlíku. Rád by
ale kraj poznal lépe. Projel by
rád Šumavu a více i Li −

pensko. Kromě toho Pepa Vágner
miluje sport, je například průkop −
níkem koloběžek mezi českými
osobnostmi.

V létě se chce vydat na dovo −
lenou do Řecka a možná po vlas−
tech českých. Když nic nemusí,
spí, relaxuje, nebo sedne na moto−
rový člun a brázdí Vltavu a je mu
dobře. Nebo jede na chalupu na
Tachovsko, kde je třeba dva tři dny
sám s retrívrem Trampem a seká
zahradu. Prý si tak nejlépe vyčistí
hlavu. (pru)

Josef Vágner
Nové 

studijní obory
Se čtyřmi novými studijními obory
přišla pro nadcházející akademický
rok Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích. Dva jsou bakalářské,
dva navazující magisterské. Jedná
se o italský jazyk pro mezinárodní
obchod, kulturní studium, dějiny
a filozofie umění a česko−německá
areálová studia. Momentálně tak
Jihočeská univerzita nabízí ucha−
zečům na osmi fakultách 220 stu−
dijních oborů. V současné době na
fakultách Jihočeské univerzity stu−
duje zhruba 12 tisíc lidí. 

Husův domek 
konečně v novém!

U příležitosti 600. výročí mučed−
nické smrti mistra Jana Husa se
jeho rodný domek v Husinci na
Prachaticku konečně dočkal re−
konstrukce. Památník s moderní
expozicí se znovu otevřel. Opravy
a dotřízení přišlo na 25 milionů
korun. Vedení městečka věří, že to
sem přivábí další turisty nejen
z Čech, ale i ze zahraničí. Na čer−
venec chystá Husinec velké osla−
vy mistra Jana Husa.

Zoo otevírá a má
přírůstek

Původně zkrachovalá táborská
ZOO Větrovy znovu otevírá své brá−
ny veřejnosti. S novým majitelem,
s novou chutí a energií a i s no vým
přírůstkem. Narodila se zde totiž
čtyři mláďata vlka arktického
a stejný počet malých nosálů čer−
vených doplňují nyní zvířecí osa−
zenstvo. Jedná se o první přírůst−
ky za ředitelování nového majitele
Evžena Korce. Ten se v dubnu stal
novým vlastníkem táborské zoo,
kterou návštěvníkům otevře kon−
cem měsíce. 

Staví cyklostezku 
V Jindřichově Hradci začali se
stavbou cyklostezky ve Vídeňské
ulici. Město chce využít oprav vý−
padovky na Novou Bystřici, které
právě provádí Jihočeský kraj.
Kolem cesty usadí obrubníky jako
základ nového chodníku a cyklo −
stezky. Zároveň koupilo část po−
třebného pozemku. Po nové stez−
ce by se cyklisté měli bezpečně
projet ještě letos

Nic jsem v životě neměl zadarmo!

Kamila Nývltová a Josef Vágner 
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Žďákovský most se po čtyřech le−
tech konečně dočkal. Jedna z nej−
vyšších a nejzajímavějších staveb
u nás projde rekonstrukcí. Nyní je
na půl roku zcela uzavřen pro veške−
rou dopravu i pěší. Řidiči musejí 
trasu objíždět přes okolní obce.
I když se to mnohým nelíbí, pořád je
pozitivní, že Žďákovský most bude
zrekonstruován. 

Celkově se bude opravovat dva
roky, ale uzavřen zcela bude do pro−

since. Pak bude provoz postupně
uvolňován. S opravami se mělo začít
už před pár lety. Nejprve brzdily prá−
ce peníze, pak odvolání neúspěš−
ných zhotovitelů. Náklady na rekon−
strukci se budou pohybovat okolo
300 milionů korun.

To druhý unikátní Stádlecký most,
který je nyní přemostěním řeky
Lužnice, ale býval právě pod dneš−
ním Podolským, slaví 40 let od své−
ho znovuotevření. Společně s Karlo −

vým mostem v Praze a Kamenným
mostem v Písku patří k národním
kulturním památkám. Poslední
empí rový most ve střední Evropě
musel být kvůli stavbě Orlické pře−
hrady rozebrán na jednotlivé kameny
a součásti a přestěhován. Původně
se totiž klenul přes Vltavu u nedale−
kého Podolska. 

Základní kámen visutého řetězo−
vého mostu byl položen v květnu
1847 a zhruba o rok později už kra−

loval důležité obchodní spojnici kři−
žující jižní Čechy. V roce 1959 byl
zařazen na seznam technických pa−
mátek, což ho zřejmě uchránilo od
zkázy či prodeje do zahraničí. 

Již o rok později byl totiž kvůli za−
topení Orlické přehrady rozebrán
a uložen. Z 13 možných lokalit nako−
nec zvítězil krajinný reliéf u obce
Stádlec na Táborsku, kde 157 metrů
dlouhý a šest metrů široký most
slouží dodnes. (pru)

Žďákovský most se dočkal, Stádlecký slaví

Žďákovský most

Stádlecký most
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Kraj podpořil 
kynology

Celkem 270 tisíc korun vyčlenil
letos kraj pro Jihočeskou zá−
chrannou brigádu kynologů, kte−
rá patří k nejlepším nejen u nás,
v Evropě, ale na celém světě.
Z toho 140 tisíc půjde na zkvalit−
nění přípravy členů této organi−
zace na zásahy při záchranných
pracích – hledání pohřešova−
ných, či utonulých osob. 

Kynologové je nacvičují na vý−
cvikovém trenažéru záchranných
psů v lokalitě Spáleniště u Přední
Výtoně na Českokrumlovsku.

„Tímto finančním příspěvkem
podpoříme zkvalitnění výcviku
kynologů a jejich psů, kteří 
společně pomáhají zachraňo −
vat lidské životy,“ uvedl hejtman
Jiří Zimola. 

Dalších 130 tisíc korun pak
kynologové využijí na přípravu
a konání mezinárodních soutěží
Intercup Humanity, IRO – Mezi −
národní kurs vodních a stopař−
ských prací a Eurocup, které se
v lokalitě Spáleniště uskuteční
červnu, červenci a srpnu 2015.
„Jedná se o akce mezinárodního
významu za účasti více než 100
soutěžících, které významně při−
spějí i k propagaci celého Jiho −
českého kraje,“ doplnil Zimola.

Jihočeská záchranná brigáda
kynologů je jako občanské sdru−
žení samostatným subjektem
Svazu záchranných brigád kyno−
logů České republiky. (pru)

Právě letos si Česká republika, ale
pochopitelně i jižní Čechy připomí−
nají 70 let od konce druhé světové
války. V kraji je řada vzpomínek
a míst, která jsou s těmito událostmi
více než spjata. Ovšem dva naprosté
unikáty pojící se k I. a II.
světové válce mají v koste−
le Nanebevzetí Panny Marie
v Chlumu u Třeboně! 

Nejenom, že je zde křes−
lo, v němž sedával Arcivé −
voda František Ferdinand
d'Este, ale i netradiční fres−
ka s tématem konce II. svě−
tové války. Arcivévova měl
Třeboň sko rád, a tady se
taky naposledy setkal
s kra jany, dětmi a manžel−
kou před odjezdem do
Sarajeva, kde byl pak za−

vražděn. Podle místních a v nadsáz−
ce řečeno, by se v křesle možná da−
lo najít i DNA Ferdinanda. 

Druhým unikátem je v zadní části
kostela na stropě freska, jejíž vyho−
tovení se datuje do května 1945.

Obraz vychází ze skutečných udá−
lostí a představuje autentické oby −
vatele obce, které vede páter Jan
Kubiska. V levém rohu je pak znázor−
něn hořící tank, což symbolizuje ko−
nec hrůz II. světové války. (pru)

Hned dva zákony porušil podnikatel
Zdeněk Čermák. Nedaleko Plané
u Českých Budějovic vybagroval bez
povolení koryto řeky Vltavy, aby mo−
hl postavit vodní elektrárnu, a vážně
tím poškodil životní prostředí. Obec
přesto jeho postup schvaluje.

Udělal totiž to, o co se měl posta−
rat stát. Tedy vyčistit koryto řeky
a lépe tak ochránit okolí před mož−
nými povodněmi.

Kromě stavby vodní elektrárny
podnikatel opravuje starý jez, chystá
rybí přechod a spor tovní propusť.

Problém je v tom, že vybagroval ko−
ryto řeky v úseku necelých 800 met−
rů. Povoleno přitom měl jen padesát. 

„Povodně umocnily nánosy a tím
byly porušené počítané hydraulické
spády, výkon elektrárny a celá návrat−
nost projektu. Kdybych s prohrábkou
po padesáti metrech skončil, mohlo
by to způsobit problémy při povod−
ních,“ argumentuje Zdeněk Čermák.
Za nepovolené vyčištění koryta musel
zaplatit pokutu 450 tisíc korun. 

Podle Radka Kyriána z odboru
život ního prostředí českobu dě jo −

vického magistrátu totiž závaž −
ně poško dil danou lokalitu. „Odtě −
žení sedimentu narušilo biotop 
chrá něných živočichů a trdliště ryb,“
řekl úředník.

Jenomže za podnikatelem stojí
i vedení obce Planá u Českých
Budě jovic. Starosta Tomáš Pintér
iniciativu Čermáka vítá. „Prohloube −
ní koryta pro nás znamená menší
šanci na vytopení. A pořád to beru
tak, že když chce někdo z vlastních
peněz opravit jez, tak to kvituji,“ do−
dal starosta. (pru)

Udělal to, co měl udělat stát, přesto dostal pokutu!

Kostelní freska s hořícím tankem
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Místa na letních táborech v Jihoče s −
kém kraji jsou už nyní z velké části
obsazena. Zájem je srovnatelný
s minulými roky. Řada provozo −
vatelů nabízí už jen pár volných
míst a nabídku už kapacitně není
schopna navýšit. Ceny za pobytové
i příměstské tábory zůstávají stejné
jako před rokem. 

„První zájemci se hlásí už v únoru
a březnu. Větši nou se jedná o děti,

které k nám celoročně chodí na růz−
né aktivity,“ říká zástupkyně ředitele
českobudějovického domu dětí a mlá−
deže Hana Korčáková. 

Pobytové tábory jsou většinou
tema ticky zaměřené. Jde například
o turistiku, rybářství, modelářství, 
cizí jazyky nebo hudbu. Cena se 
po hy buje v rozmezí od 1200 do 
4900 korun. Ovlivňuje ji řada fakto −
rů jako třeba délka pobytu nebo

nákla dy na ubytování a nabízenou
aktivitu. Řada rodičů přihlašuje
své děti na příměstské tábory. Jde
o akce, kdy provozovatelé nabízejí
program jen přes den. 

„My se ale snažíme i na některých
příměstských táborech aspoň na
jednu noc zajistit, aby děti pod do −
zorem někde přespaly a nevracely
se domů. Je to pro ně nová zku −
šenost a zážitek,“ řekl ředitel jindři−

chohradeckého domu dětí a mláde−
že Vladimír Prokýšek. Dodal, že po−
bytové tábory mají z 90 procent
obsa zené. Maximální délka těchto
akcí je 14 dní. 

Jihočeský kraj patří z hlediska let−
ních pobytových aktivit mezi nejvy−
hledávanější lokality. Hygienici kaž−
doročně evidují téměř tři stovky 
takových aktivit, na nichž se vystřídá
více než 30 tisíc dětí. (pru)

Dětské letní tábory jsou skoro plné!
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Naprostý unikát mají v kostele Nav −
štívení Panny Marie ve Vimperku na
Šumavě. Jsou zde totiž dochovány
ostatky mučedníka sv. Inocence.
Ostatky svatého Ino cence v kostele
ve Vimperku uvidí lidé nově očištěné.
Zbytky kostry patrona města byly
už několik let v nedůstojném stavu.
Svatý Inocenc byl podle historických
pramenů umučen ve 4. století. 
Podle římského historika
Eusebia Inocenc zemřel
v roce 303 po Kristu, a to
dle pověsti až na třetí po−
kus. Neuškodily mu totiž
ani plameny, ani voda a teh−
dejším pronásledovatelům
křesťanů se poprava poda −
řila až oběšením. 

Jeho mrtvola pak byla po−
chována v římských kata−
kombách. Získat ostatky to−
hoto světce pro vimperskou farnost
nebylo snadné a podařilo se to nako−
nec až Janu Squorovi, rodákovi
z Vimperka. Darovací listina byla 

vyhotovena v Římě dne 7. června
1764, přičemž do Vimperka byly
ostatky dopraveny 1. prosince 1768. 

Od té doby byly nějaký čas vysta−
veny, nějaký čas naopak ukryty. Ino −
cenc se stal patronem města. Podle
vedení města i farnosti obnova svět−
ce přispěje i k většímu zájmu turistů. 

Národní památkový ústav se nyní
snaží, aby kosti byly očištěny co nej−

šetrněji a budou znovu poskládány
tak, aby co nejvíce dávaly dohro −
mady kostru tohoto významného
mučedníka. (pru)

Očišťují svatého Inocence

Trochu jako ve sci−fi filmu, jehož není
režisérem, si připadal Zdeněk Troška.
Navštívil totiž Jadernou elektrárnu
Temelín. Přijal pozvání od ředitele
Bohdana Zronka a spolu se svým po−
mocným režisérem Markem Kališem
se vydal na exkurzi. Troška také mi−
mo jiné zjišťoval, zda by nemohl ná−
hodou natáčet některý ze svých 
filmů v útrobách zařízení.

Sám přitom Temelín jako kulisu
zakomponoval do komedie Kameňák
1, kdy se herečka Jana Andresíková,
coby jako praštěná lady ptá sluhy, co
to tam vzadu hoří za zámek.

Jihočeský rodák Zdeněk Troška
si během čtyř hodin prošel dostupná
místa zařízení spolu s ředitelem

Zronkem. Byl fascinován tím, co vše
se uvnitř ukrývá a ocenil zařízení jako
takové. 

„Byl jsem z toho v šoku, tolik růz−
ných tlačítek, přístrojů a různého zají−
mavého. Nečekal jsem to ani v nej −
menším. Na začátku jsme se museli
svléknout skoro donaha a dostali
jsme kanárkově žluté kombinézy,“
prozradil Troška, který si v lehké nad−
sázce povzdechl – tady by se to to −
čilo. Jenomže natáčení pro vícečlenný
než jen například televizní štáb není
vzhledem k bezpečnostním a jiným
podmínkám možný. Takže Ja der ná
elektrárna, která v mnohých stále budí
různé emoce, se jako filmový ateliér
asi nikdy neproslaví. (pru)

Troška v Temelíně

VÝSTAVA STANŮ opět v Plzni...
V Plzeňské sportovní hale T. J. Lo −
ko motiva  startuje 22. června již
tradiční výstava stanů a spacích
pytlů. Kromě nich tu samozřejmě
najdete i karimatky, batohy, kem−
pingový nábytek a další doplňky
zpříjemňující pobyt v přírodě. Ať už
míříte do kempu, na vodu, do hor
nebo třeba jen na festival, dá vám
téměř stovka postavených stanů
prostor pro pohodlný výběr stanu,
který vám bude nejlépe vyhovovat.
Můžete se samozřejmě těšit i na
různé akční a výstavní slevy a už

neodmyslitelný „outlet“ turistické−
ho oblečení a obuvi. 

Výstava potrvá do 3. července,
a to denně od 11 do 19 hodin. V so −
botu 4. 7. pak na vás od 9 hodin če −
ká velký výprodej vystaveného zbo−
ží. Vstup na výstavu je zdarma.

Pokud potřebujete stan hned, ne−
bo se na výstavu nedostanete, ne−
zoufejte, vystavovaný sortiment je
možné zakoupit za výstavní ceny
už teď v obchodech LIMAN SPORT
a OUTDOOR SHOP Bezručova
v Plzni nebo na www.limansport.cz.
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Zpěvačka Petra Janů je poloviční
Jihočeška. Skoro třicet let je tento
kraj jejím druhým domovem. Kou −
sek od Stráže nad Nežárkou v lesích
má krásnou útulnou chalupu, a když
má jen pár dní volna, prchá z Prahy
právě sem. Teď nejen tady musí na−
brat hodně sil, aby měla do podzimu
co nejvíce energie.

„Kromě běžného koncertování,
vystoupení na různých večírcích,
plesech a podobně mě čeká druhý
ročník našeho tour s Věrou Špi −
narovou. Letos je to deset měst
a bude to zase pecka. Už se na to
moc těšíme. Loňské tour bylo skvělé
a hodně povedené. No proto se sna−
žím, když takzvaně nic nemusím,
opravdu odpočívat. Relaxuju, cvi−
čím, nebo jen si tak lenoším u televi−
ze,“ přiznala Rozhledu Petra Janů,
zpěvačka s jedním z nejsilnějších
hlasů u nás. 

V létě ji čeká u moře již tradičně
dovolená s přáteli a pak bude vegetit
na chalupě, odkud bude také vy −
jíždět na některá vystoupení, zkou−
šet s novou kapelou a týden si dá 
relax v třeboňských lázních.

„Vždycky musím dobít baterky. Už
mi není dvacet ani třicet, ale co mě
hodně nabízí, jsou lidi. Publikum. To
je prostě moje největší motivace
a vždycky se na lidi moc těším,“ po−
dotkla Zlatá slavice.

Petra Janů se řídí zdravou stra−
vou, sama pěstuje zeleninu, ovoce,
ale občas i zhřeší. O to déle pak, jak
říká, se musí trápit v posilovně při
cvičení. 

„Když lezu mezi lidi, musím se
snažit vypadat dobře. Lidi mají právo
na to, když za to ještě platí, aby jim
tam nelítalo něco odstrašujícího.
Takže se snažím, abych nestrašila,
ale potěšila, pokud to jen trochu
jde,“ dodala s humorem sobě vlast−
ním Petra Janů, která se na týdny
strávené v milovaných jižních
Čechách už moc těší! 

Petra Janů musí nabírat hodně sil!
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Sportovní přístav Hluboká nad Vlta −
vou, který obdržel prestižní oce nění
Vodohospodářská stavba roku
2014, začal sloužit veřejnosti. V pří−
stavu může u dřevěných a kamen−
ných mol v atraktivním místě přímo
pod zámkem bezpečně stát až 
73 rekreačních motorových lodí. 
„V části přístavu je možné si prona−
jmout stání na celou sezonu, která
má kapacitu až 37 lodí. Ta je už z ví−
ce než poloviny obsazena klienty.

Fun govat začne i půjčovna lodí, která
nabídne rekreaci na vodě široké ve−
řejnosti i bez kapitánského oprávně−
ní,“ doplnil ředitel vodních cest Jan
Bukovský s tím, že druhá polovina
přístavu bude sloužit pro krátkodobé
stání lodí na pár hodin, přes noc ne−
bo na několik dní. 

V přístavu budou moci kotvit plavid −
la do délky 12 metrů. Za celou sezonu
majitelé podle délky lodi zaplatí 10 až
18 tisíc korun, za měsíc pak 2500 až

5000 korun. Za den, za stání delší než
čtyři hodiny, 150 až 350 korun. Přístav
vznikl v meandru původního koryta
Vltavy, která pod zámkem protékala do
30. let minulého století. Během stavby
byly vytěženy stovky metrů krychlo−
vých bahna. Prostor byl oddělen od ře−
ky povodňovým uzávěrem s novou
zdvižnou lávkou, přibyly nábřežní zdi,
na hladině dřevěná mola. Přístav má
rampu na spouštění lodí a vybavení
pro jejich zásobování vodou a elektři−

nou. Stavební práce za zhruba 220 mi−
lionů korun začaly v lednu 2012
a skončily loni.     

Podle starosty Hluboké Tomáše
Jirsy (ODS) má otevření přístavu 
velký význam. „Od příštího roku,
kdy bude dokončen projekt splav nění
Vltavy, očekáváme na Hluboké 1000
lodí ročně, tolik jich podle statis tik
každý rok dojede z Prahy na Orlickou
přehradu a samozřejmě ty lodě chtějí
plout dál,“ uvedl Jirsa. (pru)

Nový sportovní přístav na Hluboké
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Už pátý ročník benefiční akce Kdo
má rád se v sobotu 13. června
uskuteční na Mar tinském mlýně
u Trhových Svinů. Pořadatel akce,
zpěvák a producent Martin France
opět pozval známé osobnosti a své
přátele. Ti pomohou dobré věci
a výtěžek půjde opět na dětské od−
dělení Prachatické nemocnice.

Od 11 hodin se zde pro všechny
děti uskuteční pohádkový dětský
den v pohádkovém lese včetně
atrakcí zdarma. Večer pak bude vel−
ký koncert.

„Letos přijedou: Josef Laufer,
Chantal Poullain, Ilona Csáková,
Jakub Smolík, Radka Fišarová,
Bohuš Matuš, Pavel Roth, Leona
Šenková, 5Angels, Markéta Zehre −
rová, Vítek Pokorný, Blood is Up ad.
A možná přijde i ...., to neprozra−
dím,“ řekl s úsměvem Mar tin
France, díky němuž a jeho přátelům
se podařilo pro oddělení v nemoc−
nice v Prachaticích vybrat okolo
čtvrt milionu korun.

Novinkou letos bude koncer t 
kapel od 21.00 hod. – Kaplan's
Friends Blues Band a Angels. Vstu −
pen ky zakoupíte přes sítě Ticket −
stream nebo přímo na Mar tinském
mlýně. (pru)

Kdo má rád
už po páté! 

Hned dva moderní přístroje v mikro−
biologické laboratoři zlepší služby
pro pacienty v táborské nemocnici.
Ta si pořídila v dubnu nejmodernější
přístroj pro rychlou identifikaci pato−
genních mikroorganismů z klinic−
kých izolátů a pozitivních hemokulti−
vačních vzorků a v květnu přístroj
pro stanovení citlivosti na antibioti−
ka. Na nákup přístrojů za celkem 
6,6 milionu korun přispěl pěti milio−
ny Jihočeský kraj.

„Z pořízení těchto přístrojů budou
mít užitek všichni. Pacientům se díky
cíleně zaměřené léčbě  zkrátí pobyt
v nemocnici, eventuálně pracovní ne−
schopnost, a budou méně oslabeni
díky zkrácení doby, po kterou měli na−
sazenou léčbu antibiotik. Nemocnice

uspoří náklady na antibiotickou léčbu
i náklady na diagnostika v laboratoři,“
uvedl hejtman Jiří Zimola.

„Důvodem podpory těchto pří−
strojů byla přednostně snaha o další
zlepšení péče o paci−
enty a dále samo−
zřejmě i zájem uspo−
řit náklady na léčbu.
Celkovou výši úspor
nemocnice vyhodno−
tí po několikaměsíč−
ním provozu,“ podo−
tkla náměstkyně ji−
hočeského hejtmana
Ivana Stráská. 

„První z přístrojů –
hmotnostní spektro−
metr je systém, který

je schopen provádět rychlou auto−
matickou identifikaci bakterií, kvasi−
nek, plísní a mykobakterií a je zalo−
žen na principu hmotnostní spektro−
metrie. Ročně provede laboratoř na

přístroji přes 25 tisíc  identifikací.
Díky tomuto modernímu přístroji se
zkrátí čekání na výsledek o jeden až
dva dny oproti metodám, které se
používaly doposud. Tím se výrazně
zkrátí doba pro nasazení účinné léč−
by pro naše pacienty,“ uvedl náměs−
tek táborské nemocnice Miroslav

Kubeš.
Druhý přístroj, který velmi vý−

znamně zrychlí vyšetření pa −
cientů, je systém VITEK 2 urče−
ný pro stanovení citlivosti na an−
tibiotika. Ročně přístroj provede
cca 1500 identifikací. Če kání na
výsledek se díky novému pří−
stroji zkrátí z původních 24 ho−
din na 7 hodin. Díky tomuto vy−
šetření může lékař nasadit kon−
krétní cílené antibiotikum a ne−
musí zbytečně používat široko−
spektrální antibiotika. (pru)

Nové přístroje pomohou
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Českobudějovická nemocnice se
právě nyní v červnu zapojila do kam−
paně Daruj krev s Českým rozhla−
sem, která má podpořit dárcovství
krve zejména u prvodárců. Aktivní
část projektu se koná až do 22.
června. Vedle českobudějovické
nemoc nice se k  akci připojilo ještě
dalších 63 transfuzních stanic v celé
České republice.

Kampaň využije k propagaci dár−
covství  známé osobnosti. Jejich pří−
běhy, respektive důvody, které je
vedly k dárcovství krve a podpoře
projektu.

Zájemci se mohou  k  dárcovství 
registrovat  vyplněním formuláře  na
webových stránkách Českého roz−
hlasu (www.rozhlas.cz), kde si mo−
hou vybrat konkrétní lokalitu a ter−

mín. V některých případech je však
nutný další krok a tím je rezervace
termínu telefonicky na konkrétní

transfuzní stanici.  „Jsme připraveni 
nabírat krev od prvodárců v  rámci 
tohoto projektu. Je však nutné, aby se

objednali na telefonním čísle naší
transfuzní stanice nebo e−mailem,“
sdělil primář Transfuzního oddělení
Petr Biedermann.

Dárcem krve může být každý, kdo
v den odběru vyhoví kritériím zdra−
votní způsobilosti, které posoudí lé−
kař transfuzního oddělení na základě
vyplnění dotazníku, laboratorního
vyšetření a zdravotní prohlídky. 

Každý, kdo má tu možnost, může
pomoct. Zachránit zdraví, anebo i ži−
vot. Jsou situace, jako jsou velké
dopravní nehody, nebo například
operace, při kterých je více krve za−
potřebí. 

„A tak jako Vám možná někdy ně−
čí krev pomohla, může i ta Vaše po−
moct zase dál,“ dodávají pracovníci
transfuzní stanice. (pru)

Pravidelně v polovině května se na
sušickém náměstí ve stanu usku−
tečňuje celorepubliková soutěž
oborů „Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení“
a kombinace oborů elektrotechnic−
kých a instalatérských. Soutěže se
v letošním roce zúčastnilo 9 dvou−
členných družstev ze středních škol
z Kolína, Plzně, Sokolova, Pardu bic,
Liberce, Hrad ce Králové, Prahy,
Brna a domácí školy. Jako již tra−
dičně, mohla se soutěž konat díky
materiálnímu a finančnímu přispění
firmy Systherm, která se stala 
generálním sponzorem.
Nejlepší žáci z výše jmenovaných
škol soutěžili 2 dny v teoretické
a praktické části, zaměřené na zvlád−
nutí učebních osnov oborů elektro−
technických a instalatérských. Od −
bor  ná porota složená ze zástupců ge−
nerálního sponzora a Krajského úřadu

Plzeň hodnotila přísně, ale nestranně
a stanovila následující pořadí prvních
tří týmů: vítězným týmem se stalo
družstvo ve složení Václav Hon
a Karel Dolejší ze SOŠ stavební a SOU
stavební Kolín, na 2. místě se umístilo
družstvo ze SŠ Brno, kterou zastupo−
vali chlapci  Vojtěch Oprchal a Michal
Sobotka a třetí skončili žáci z místní
školy SOŠ a SOU Sušice ve složení
František Král a Zdeněk Stupka.
SOŠ a SOU Sušice byla jednou ze tří
škol, které do soutěže neobsadily žáky
z oboru Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení, ale ob −
sa dila kombinaci žáků z oborů Insta −
latér a Elektrotechnika (Me   cha tro nika).
Jak je vidět z umístění, nebyla tato
změna na úkor kvality, ale naopak.

Obor Instalatér je obor tříletý, ukon−
čený závěrečnou zkouškou. Absol −
venti se během výuky naučí všechny
potřebné práce, které potřebuje dobrý
řemeslník v tomto oboru. Mají mimo
jiné svařování metodou 311 plamen,
pájení mědi, svařování plastů. Svou
úroveň si mohou zdokonalit i díky pra−
xi, jejíž část vykonávají v Ně mecku.
Škola díky spolupráci s předními fir−
mami podnikajícími v tomto oboru je
velmi dobře vybavená a je schopna
zajistit výuku žáků v tomto oboru na
vysoké úrovni, včetně zvládnutí výuky
všech moderních technologií. SOŠ
a SOU Sušice je jedinou školou v re −
gionu, která přípravu instalatérů  zajiš−
ťuje. Z hlediska poptávky podnikatelů
je velký zájem o absolventy oboru,
kteří mají uplatnění nejen v ČR.
Od příštího školního roku otevírá ško−
la staronově tříletý obor elektrikář.
Díky zájmu ze strany firem o absol−
venty jsme usoudili, že je potřeba pro
tuto oblast zabezpečit každý rok něko−
lik absolventů oboru elektrikář. Vzhle −
dem k tomu, že nejbližší škola, která
tento obor vyučuje, je v Plzni a že ško−
la v Sušici má pro výuku veškeré kva−
litní vybavení a má s výukou oboru
i bohaté zkušenosti, je toto rozhodnutí
rozhodně přínosem pro tento region.
Věříme, že i ze strany zájemců bude
o studium v těchto oborech zájem, je−
likož se jedná o obory s velkou per −
spektivou, uplatnitelností a dobrým  fi−
nančním ohodnocením v praxi. (pi)

Z celorepublikové
soutěže

V Sušici již posedmé soutěžili nejlepší

Daruj krev, zachráníš zdraví i život!

žáci z celé ČR
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Firma Kopečný auto patří mezi za −
vedené společnosti s dlouholetými
zkušenostmi v oblasti automobilové
dopravy a opravárenství. Sídlí ve
Štěpánovicích u Klatov. O tom, co
všechno nabízí motoristům, jsme si
povídali s majiteli  Alešem a Micha −
lem Kopečnými.
Motoristé vás vnímají jako takového
žlutého anděla na silnici. 
Asi ano, protože na jejich zavolání
o pomoc přijedeme. Naší hlavní čin−
ností jsou vyprošťovací a odtahové
služby všech vozidel, která se pohybují
po silnicích včetně asistenční služby.
Motoristům jsme k dispozici nonstop.
Vlastními zdroji jim zajistíme i překlád−

ku nákladu, uskladnění havarovaného
vozidla po nehodě a vyřízení pojistných
událostí u partnerských pojišťoven.
Máme už desetileté zkušenosti.
Blíží se dovolené a to je období,  kdy
motoristé mnohem častěji žádají
o pomoc žlutého anděla. Co mohou
od vás očekávat?
Komplexní služby. Tak například jim
přestane jet auto. Zavolají nás a my jim
přivezeme náhradní vozidlo a bez pro−
blémů mohou pokračovat v dovolené.
Porouchané auto naložíme a odvezeme
do servisu k opravě. Protože máme
vlastní servis včetně klempířské dílny
a pneuservisu, nabídneme motoristovi
naše služby, ale záleží na jeho rozhod−
nutí. Průběžně majitele auta informu −
jeme o průběhu opravy. Stejný postup

je i v případě, kdy dojde k poškození
auta v důsledku havárie. Pomáháme
i při vyřizování náležitostí, které souvi−
sejí s pojišťovnami. Spolupracujeme se
všemi, které působí na českém území.

V této souvislosti bych rád poradil ři −
dičům, aby si u nás sjednali asistenci
na odtah vozidla. Rozhodně se jim to
vyplatí, zejména když jedou autem do
zahraničí. 

Z jakého místa si vás mo−
toristé mohou zavolat?
Z celé Evropy. Často jez −
díme například do Ně −
mec ka, Polska, Itálie,
Francie, Slovenska, Por −
tu  galska, Chorvatska
a sa mozřejmě po celé
České republice. Dokáže −
me vyprostit, odtáhnout
a usklad  nit prakticky co−
koliv, co jezdí po silnicích
a někdy i mimo ně. Pro
těžké stroje máme upra−
vený vyprošťovací speciál
TATRA. Při nehodách ná−
kladních automobilů jsme
připraveni i na případnou překládku 
jejich nákladu.
Může vás kontaktovat řidič, kterému
například došel benzín?
Samozřejmě. Naše starostlivost o mo−
toristy je komplexní. Nejde jen o ben−
zin, naftu, ale jsou situace, kdy 
se lže autobaterie, poškodí se pneuma−
tiky a podobně. Žádného motoristu 

ne necháme v úzkých. Jsme
tu pro ně a mohou se na nás
vždy spolehnout.
Jste schopni zajistit odtaže−
ní i nepojízdného kamionu?
Pro tyto případy máme 
speciální odtahové vozidlo
Mercedes Benz s dvěma na−
vijáky 14 tun  a 35 tun. S tím−
to vozidlem odtáhneme veš−
kerá nákladní vozidla, celé
soupravy, jako je například 
tahač s vlekem, návěsem
a podobně. Vozíme motorová
vozidla, stavební a zeměděl−
ské stroje, prakticky všech−
no, co se vejde na odtahov−
ku,  jako jsou například sta−
vební  buňky, velké kameny,

stromy a  podobně. Zajišťujeme 
transport historických vozidel.
Vaší snahou je tedy zajistit komplexní
služby?
Už 10 let. Když se motoristé dostanou
do nepříjemné situace, tak mají nás
a my jim vždy a všude nejen na našem
území, ale i v zahraničí pomůžeme. I to,
že si mohou u nás sjednat asistenci na
odtah vozidla, patří do našich komplex−
ních služeb. Znovu připomínám, že
je dobré, když mají připojištění na 
asistenční služby. (re)

Odtahová a nehodová služba Kopečný auto ve Štěpánovicích

Vozidlo Mercedes Benz odtahuje porouchaného tahače

Žlutého anděla firmu Kopečný auto si  přivolal řidič Octavie

Vyprostíme, naložíme  a odvezeme havarované
vozidlo.

Speciální odtahové vozidlo Mercedes Benz

Firma Kopečný auto přivezla exponát na výstavu zemědělské techniky

Jsme tu pro vás 24 hodin denně

Všem řidičům jakéhokoliv motoro−
vého vozidla a motocyklu jsme
k dispozici 24 hodin denně včetně
všech svátků. Jsme tu pro ně. 
Volat mohou i nám osobně na čísla: 

Aleš Kopečný 776  566  767 
Michal Kopečný 777 605 400 

e−mail: aleskopecny@seznam.cz
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Mnoho klientů, kteří za mnou přichá−
zejí, se nemohou vyrovnat s tím, jak
kolem sebe vidí narůstající nenávist
a to i  u svých přátel a blízkých. Ptají
se čím to je, kde se v lidech najed−
nou bere tolik nepřátelství. Vraťme
se na počátek 90. let minulého sto−
letí. V té době většina  národa se do−
slova přes noc stala podnikateli.
Všem se dařilo a měli dojem, že to
tak navždy zůstane. Ale nestalo se
a postupně začali krachovat. Už v té
době jsem věštil, že  u nás má 
obchodní talent jen 25 až 30 procent
lidí. Naproti tomu například v USA je
to 65 procent. Ta nespokojenost,
která přerostla v  nenávist pramení
z toho, že  ti bez obchodního talentu
mají pocit, že musejí pracovat na
úspěšné podnikatele. Závidí jim 
úspěch a bohatství. 

Zlomový rok, který rozdělil spo−
lečnost byl podle mé věštby rok
2008, kdy byla ve světě krize a nás
také zasáhla. Věštil jsem, že potrvá
10 let, takže ještě nemáme vyhráno.
Komu se daří a má jakousi jistotu
jsou státní úředníci. Dostávají přidá−
no a někteří si myslí, že si mohou
dělat co chtějí a nic se jim nestane
zejména na vedoucích postech.
Zapomněli, že jsou tady pro nás. Už
samotný název Služební zákon vy−
povídá o tom, že vykonávají službu

pro nás. Skutečnost to−
mu však neodpovídá
a mnohdy si připadáme,
že je obtěžujeme. Dal −
ším molochem je zdra−
votnictví.  Tvrdím, že
v  roce 2008 naše spo−
lečnost onemocněla, ale
neklesejme na mysli.
Podlé mé vize se z těch−
to problémů dostaneme.
Nebude to hned. Tak za
10, 11 let se opět sta −
neme právním státem
a lidé budou spokojeni.
Zatím jsme ve světo −
vém žebříčku spoko −
jenosti na 39. místě.
Jasně vede Dánsko,
Holandsko je čtvr té,
Rakousko deváté. 

V naší české společnosti převládá
nervozita z  nejistoty, co bude dál.
Jedinou jistotu, kterou máme je ta,
že umřeme. Jiná vlastně ani neexis−
tuje. Nicméně podle slov mých kli−
entů  vyplývá, že chtějí mít alespoň
nějakou i malou jistotu. Proto se na−
příklad berou a myslí si, že svatbou
získají jistotu. Ale to je omyl. Místo
jistoty  jim přibudou zase další 
starosti a problémy. Obdobně je to
i s půjčkami. Neuvažují co bude za
měsíc, rok, pět let. Do nepříjemné

situace se dostávají vlastní nezod−
povědností. 

S partnerkou jsem napsal knihu
Záhady a taje, ve které se zabývám
historií. Zjistil jsem, že jediným
úspěš ným panovníkem byl Karel IV.
Měl vynikající intuici a k  sobě tři
astro logy. Když dělal svá rozhodnutí,
museli se shodnou alespoň dva
astrolo gové a jeho intuice. Ve správ−
ný čas byl na správném místě. Před
ním i po něm jsme už nikdy neměli
tak osvíceného panovníka a dlouho

nebudeme mít. Tím také odpovídám
lidem, kteří se mi ptají, kdy dožene−
me vyspělé evropské státy. Podlé
mé věštby se tak nestane. Nečekají
na nás, až se společně srovnáme na
startovní čáře. Na jejich současnou
úroveň se dostaneme za 20 let, za−
tímco oni budou zase o velký kus
před námi. Proto také někteří mladí
lidé odcházejí odtud, protože ne−
chtějí stále čekat, ale už žít v práv−
ním státě, který má řád a pořádek.
Ti, kteří neodejdou a bude jich pře−
vážná většina se musí smířit s  tím,
že budujeme kapitalismus. Podlé mé
vize jsme na dobré cestě a bude se
nám dařit dobře. Nepodléhejme
strachu, panice, ale věřme si. Česká
ekonomika nabírá dech a to je dobré
znamení. 

Radujme se ze života a najděme
si sami pro sebe poměr mezi prací
a odpočinkem. Přeji  vám hodně
zdraví, štěstí, lásky a peněz. Ať se
vám daří. Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Nepodléhejme strachu, panice, ale věřme si 

Obec Starý Poddvorov leží v úrod−
né oblasti jihovýchodní Moravy.
Kolem dokola jsou známá vinařské
místa jako například Velké Bílo −
vice, Čejkovice, Mutěnice.
Ing. Ivo Padalík je starostou Sta −
rého Poddvorova a také členem
vinař ského spolku Nový Poddvorov.
Jeho vznik je datován do druhé
polovi ny roku 2008, kdy se několik
vinařů rozhodlo založit vinařský 
spolek, ve kterém by členy pojila
úcta a respekt k vinařské tradici. 
Ing. Ivo Padalík pokračuje v rodinné
tradici vinařství. 
Bude letošní víno něčím výji −
mečné?
Loňský rok byl trochu nevyzpyta −
telný. Do půlky srpna nádherné po−
časí a vše nasvědčovalo tomu, že

bude perfektní sklizeň.
Počasí však neporu −
číme. Pak začalo pršet
až do poloviny září.
Hrozny úplně nedozrá−
ly v té kvalitě, kterou si
představujeme. Sbírali
jsme je podle stavu
hroznů, ne podle toho
jak jsme chtěli.
A výsledek v podobě
vína?
Loňský ročník je už
v prodeji od května
a vína jsou charakte−
ristická svěží kyselin−
kou, jsou šťavnatější.
Červená vína jsou užší,
tenčí, bílá aromaticky
bohatší. Vína nemají

žádné rušivé tóny. Ročník
vín 2014 je velmi zajímavý
a dobře se bude pít.
Kdy můžeme ochutnat?
Náš vinařský spolek v No −
vém Poddvorově  připravil
na sobotu 20. června už 
11. ročník Den otevřených
sklepů. Od 10.00 do 19.00
ho din bude otevřeno 11
sklepů a počet nabízených
vzorků bude kolem 100.
Večer zahraje cimbálová
muzika.  Všichni zájemci
o víno z loňské sklizně hroz−
nům jsou k nám srdečně
zváni. Více informací najde−
te na našich webových
stránkách www.vinarinovy−
poddvorov.cz.

Vinaře Ing. Ivo Padalíka ze Starého Poddvorova jsme se zeptali:

Ing. Ivo Padalík ve svém sklípku kontroluje kvalitu vína.

Jakou chuť bude mít víno z loňské sklizně?
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� Fejeton �� Fejeton ��� Fejeton ���� Fejeton ��

Pomníčky  u cest, a nejen tam,
se stavěly snad odjakživa. Někde
jsou to jen nenápadné křížky u le−
sa, nebo na kraji obcí, na lučních
cestách a stezkách kolem řek,
i na místech, kde by je nikdo ne−
hledal. Někde stojí léty omšelý
kámen s jakýmsi nápisem, ale
všechny svědčí o lidské tragédii,
že někdo na tom místě přišel
o život. Možná leckdo, kdo jde
okolo, se na chvíli zastaví a pře−
mýšlí, co se asi tady mohlo stát.
Občas si  nešťastnou událost ješ−
tě pamatují místní pamětníci,  ne−
bo ji znají z vyprávění svých
předků, ale většinou nelze dohle−
dat bližší údaje ani v obecních
kronikách.

Dnes bohužel přibývá pomníč−
ků u silnic. Na některých místech
jsou křížky, někde jsou na kme−
nech stromů připíchnuté obrázky
a fotografie a kolem nich svíčky,
případně i hračky a další předmě−
ty, které přinesli nešťastní po −
zůstalí, příbuzní a přátelé těch,
kteří zde  tragicky zahynuli nej−
častěji při autonehodách. Kama −
rád Honza se právě tady vloni za−
bil na motorce, vysvětlují jeho
přátelé, které nemrzelo přijet k je−
ho pomníčku a rozsvítit svíčku.
A někde jinde – o sto kilometrů
dál – také při nehodě vypadla
z auta Mařenka a má  tam křížek,
obrázek, srdíčko, panenku…
Píšu o tom proto, že jsem nevě−
řícně poslouchala, jak právě
o těchto malých pomníčcích říkal
v televizním zpravodajství jakýsi
veřejný činitel, že bude nutno je
odstranit, protože  podle jeho ná−
zoru odvádějí pozornost kolem−
jedoucích  řidičů a to může mít
zase další tragické následky.

Panenko skákavá! Zkusila
jsem si sama ověřit – naštěstí
z okna tramvaje – co  všechno na
našich silnicích by mohlo upou−
tat a odvést moji pozornost.
Nejela jsem dlouho, když moje
oči i mysl upoutala příšernost
o velikosti několika čtverečních
metrů upevněná v nepřehléd −
nutelné výšce hned vedle hlavní−
ho silničního tahu. Žlutý plakát se
dvěma obrovskými botami, vedle
nich hlava krásné dívky hledící
zamilovaně a pod tím nápis „mi−
luji Baťu“ No – při prudké inteli−

genci dnešní mladé generace
si plakátem zaujatý řidič třeba
nedá do souvislosti boty s pa−
nem Baťou, reklamu tudíž nepo−
chopí, zamyslí se nad jejím
smyslem a neštěstí může být
na světě. O necelých sto metrů
dál  ční vedle silnice další tří −
metrová hrůza z modrého písma
na bílém podkladě  s výzvou “lidé
bděte!“ Ale dobře nám tak. Pro −
tože jsme dostatečně nebděli,
musíme teď dumat a žasnout nad
podobnými skvosty vedle silnic
a nejen tam, přičemž sotva ně−
kdo z pachatelů této novodobé
parády přemýšlí nad tím, že mů−
že být příčinou autohavárií. Čas
od času se o tom zmíní média,
ale tím to končí.

Všudepřítomné reklamy blikají
nejen na nás chodce, ale i na 
kolemjedoucí řidiče například
i z obřích obrazovek instalova−
ných v několikametrových výš−
kách na vizuálně přitažlivých bu−
dovách. Obřími barevnými plaká−
ty jsou ve městech i obcích oba−
lena okna celé řady prázdných
bytů, které ještě do nedávna
sloužily, a zase by mohly sloužit
nájemníkům. Když jsem pře −
mýšlela, proč asi dostaly reklam−
ní plakáty přednost, vyšlo mi je−
diné – že peníze od reklamních
agentur převyšují možné nájmy.
Ve společnosti, která se začala
až hystericky klanět  zlatému te−
leti, lze jen s obtížemi hledat ně−
jakou lidskost. A tak snad ty po−
mníčky u silnic jsou prvními blu−
dičkami naděje, že cit ještě zcela
neodumřel. Jsou důkazem pro −
jevu lidské sounáležitosti s ne−
štěstím, která pomalu, ale jistě
zase narůstá.

Doufám, že pomníčky u silnic
nikdo odstraňovat nebude. Každý
z nich signalizuje smutné cursum
perficio – tvá cesta skončila.
A kdyby pozornost řidičů, které
pomníčky opravdu upoutají, způ−
sobila, že sundají nohu z plynu
a pojedou pomaleji, vnímavěji,
pozorněji a zodpovědněji,  nebu−
dou na našich silnicích tak často
vyhasínat životy dalších Jeníčků
a Mařenek, mnohem méně bude
smutných pozůstalých, a více
bude mezi lidmi radosti.  

Dagmar Hermanová

Pomníčky u cest
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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
brigádně nebo na HPP, tur-
nusy, část. NJ, ubytování
zdarma. Tel.: 602486490.
RR 50374

STARÉ vojenské věci pro-
dáte nejlépe sběrateli!
Koupím bajonet, dýku,
kordík, lovecký tesák,
šavli, helmu, trop. klo-
bouk, uniformu, masko-
vací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro
na pistoli, zásobníky
a bedny od munice, dale-
kohled, puškohled, vy -
sílačku + sluchátka, čuto-
ru, ešus, teletinu, odzna-
ky a vyznamenání, nášiv-
ky, leteckou  kuklu,  bun-
du, kombinézu, vrtuli,
palubní ukazatele a sou-
částky z letadel, tech. pří-
ručky, knihy o vojácích
aj. voj. pozůstatky až do
r. 1960. Přijedu, děkuji.
Tel.: 604343109. PM
150013   

ODKOUPÍM staré peřiny,
polštá ře aj. Případně bílé 
nedrané peří. Info na tel.:
606514445.  PM 150006
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa-
nelové  silážní jámy i pa -
nelové cesty. Tel.: 776693272
PM 150033  
KOUPÍM starší pásový bagr
15-25 tun s točnou a kolový
čelní nakladač (HON), pří -
padně i pásový čelní. Dále 
vi brační dvouválec na zemi-
nu do 2 tun. Nejlépe Sušice
nebo Klatovy. Tel.: 723622663.
PM 150034  

KOUPÍM mobilní buňku ne-
bo maringotku, i v horším sta-
vu. Možno i více kusů. Na -
bídněte – doprava zajištěna.
Tel.: 603383211, 723622663.
PM 150032
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, flo-
bertku, housle a trumpetu,
plechová a bakelitová au-
tíčka, loutky, radia, foto -
aparát, knihy, pohlednice,
kuchyňské váhy aj. staré vě-
ci. Děkuji za nabídku – při-
jedu. Tel.: 604343109  PM
150011
KOUPÍM nové i použité au-
to-moto díly: Jawa, ČZ, pří-
věsný vozík PAV, sajdkáru,
BMW aj. Tatra, Škoda  –
Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto-moto
příručky, prospekty, plaká-
ty, staré hračky, plechovky
od oleje, reklamní auto-ce-
dule. Dále starou vzduchov-
ku zlamovací,vojenskou,
pouťovou, vzduchovou pi-
stoli, flobertku. Děkuji za
nabídku – přijedu Tel.:
604343109 PM 150012

SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém,  vánoční
ozdoby,  různé staré do-
kumenty, pohlednice,
plakáty, hračky, autíčka
na kabel i bez, na klíček ,
vláčky, pokojík pro pa-
nenky, hodiny a hodinky
Děkuji za nabídku.Tel.:
603512322. PM 150018

Z POZŮSTALOSTI  starý dře-
věný a chromový nábytek:
kredenc, skříň, špajz se 
šuplíky i bez, stůl a židle.
Ložnici, truhlu, komodu,
chrom. židle s podpěrkami,
psací stůl, chrom. křesla,
dále chrom. lustr s bílými
koulemi, lampičky, stolní
a podlahovou lampu aj.
chromové doplňky např.
kuchyňské hodiny, budík,
těžítko, model letadla, re-
klamní předměty, popelník
atd. do r. 1960. Děkuji – při-
jedu. 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, ho-
dinky, vyznamenání, ván.
ozdoby, 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,
tubu, voj. polnici, klarinet
aj. staré nástroje. Sběratel –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 150015

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou braš-
nu, lesní roh, housle, vo-
jenskou vzduchovku,
celtu, medaile, vyzname-
nání (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 -
mikroma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit, vá-
noční ozdoby, loutky, pa-
nenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakelito-
vá autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698. PM
150009
KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s mo-
tivem Prodané nevěsty, 
dětí, kytičky), kořenky, soš-
ky tanečnic, akty, zvířátka,
svícny, obrazy, kresby, i sa-
motné rámy, hodiny, lam-
pová radia, knihy a časopi-
sy o automobilismu, vše
skautské a junácké, pohled-
nice a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 150010

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty- firemní, budo-
vatelské, reklamní, fil-
mové. Pohlednice, vy-
znamenání- vojenské,
různé předválečné, ko-
munistické, mince, od-
znaky, hodinky – náram-
kové, kapesní. Děkuji za
nabídku. Zn.: přijedu tel.
603512322. PM 150017A 

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky, moto -
cykl JAWA 90 Cross nebo
Roadster, i nepojízdný vrak,
moped S11, S22, JAWETA i na
náhradní díly, Škoda 1000 MB,
Škoda Octavia, Škoda Sedan,
náhradní díly, celé auto i vrak.
Staré šlapací autíčko Moskvič
i jiné. Tel.: 721730982. 
PM 150078

KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako, kal-
hoty, bajonet, odznaky, dale-
kohled, šavli, boty, pouta, vy-
znamenání, nášivky a též vše
po národní bezpečnosti
a SNB do roku 1965, také ar-
mádní sako a „rajtky“ z 50 let.
Tel.: 728347491. PM 150067

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě -
ra tel stále hledá a dobře za-
platí staré pohlednice- až
10. tis Kč za chybějící po-
hlednice obcí Šumavy (na-
př. Schu kat schen, Pa terl -
hütte, Glaser wald, Stadln,
atd.), dobře zaplatím i jiné
pohlednice do roku 1945,
uvítám větší množství, 
sbírku či pozůstalost, mohu
přijet. Mobil: 602486490.
RR 50373

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění dře-
věné palubky  a Ejpovickou 5-
6m x 3m x 3m – více kusů,
vnější opláštění – jemně vl -
nitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Dále  mo-
bilní kontejnerovou dvoj -
buňku, zánovní plast. okna,
plast. rolety, standardní vyba-
vení včetně klimatizace.
Rozměr 6,5x2,40x2,80 m,
vhodná pro kancelář. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena 
od 25000,- Kč. Zajištění do-
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 150025 

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

PRODÁM hydraulické vy -
klápěcí zadní čelo HUBFIX
(z nákl. aut. DAF), nosnost 
1,5 t, cena 30000 Kč. Tel.:
603383211.  PM 150073

PRODÁM králíky – bílé 
brojlery – od králíčat k do-
chovu po dospělé kusy –
cena 65 Kč/kg živé váhy.
Raška, Chanovice – tel.
376514493, mobil
728919839. RR 50418

PRODÁM bývalou země-
dělskou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhledem
na panorama Šumavy, bez
přímých sousedů, s do-
brým přístupem. 5+1.
Rozloha 3.500 m2 parcela –
dvůr, zahrada, 2 x studna,
380/220V. Vhodné k bydle-
ní, podnikáni i k rekreaci.
Cena 1mil. 395 tis. Kč. RK
nevolat. Tel.: 602614480.
RR 50264

PRONAJMU nový 3+KK,
mezonet, 1. patro v RD
v centru Klatov, dlouhodo-
bě, náj. 7.500 Kč, v ceně ná-
jmu 1x park. místo u domu
a wifi zdarma + poplatky za
energie a služby. Kauce
vratná 18.000 Kč, v bytě
jsou koberce + dlažba, el.
sporák se skloker. deskou,
eurookna s mikroventilací,
tel.: 602614480. 

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

KOUPÍM čelní nakladač na
traktor Zetor Krystal, případ-
ně traktor  s čelním nakla -
dačem. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211. PM
150029

PRODÁM motorovou sedmi
metrovou loď s malou kaju-
tou, německé výroby se 
Z nohou a se zabudovaným, 
nefunkčním  osmiválcovým  
karburátorovým motorem
GMC, včetně  dvounápravo-
vého brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jednání
100000 Kč. Tel.: 723622663
PM 150030

KOUPÍM díly na Traktor Zetor
krystal typ 8111 nebo 8011,
spodní ramena do hydrauliky
včetně držáků ramen. Závaží
do disků kol, dveře, případně
čelní nakladač k tomuto typu.
Závaží na předek traktoru, se-
dačku, přední a zadní pneu
a zadní závěs. Tel.: 723622663,
603383211. PM 150102

36 LETÝ, vyšší sportovní po-
stavy, prý pohledný, hledá
touto cestou ženu do 45 let
na trvalý  vztah, plný lásky
a radosti. Hledám rodinný 
život a pohodu. Pokud víš, co
život obnáší, tak se budu těšit
na tvoji odpověď. Tel.:
722149243. PM 150100
HLEDÁŠ lásku a něhu, pohla-
zení, vážný vztah, co osud
změní. Pokud jsi rodinný typ,
máš vyřešenou minulost, jsi
ve věku od 25 do 40 let a ne-
chceš být sama, budu se těšit
na Tvoji odpověď. Děti nejsou
překážkou. Tel.: 704763210.
PM 150104
RÁD POZNÁM svobodnou
dívku, která má zájem o vážný
vztah. Jsem ze Šumavy, 
svobodný 45/179. Tel.:
737301967.  PM 150106

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

HLEDÁM osamělou ženu
nejlépe ve věku 33-48 let
pro vážné seznámení, spo-
lečný rodinný život. Možno
odkudkoliv. Já jsem rozve-
dený, nekuřák, abstinent,
středoškolák. Mám vlastní
byt, možno přistěhování,
ale jsem ochoten se pře-
stěhovat později já. Nechci
být sám, chci mít někoho
rád. Ozvi se lásko, nebudeš
litovat. RR 50366

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
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NETTER Herr aus Deutsch -
land, 26 Jahre, 170cm
sucht eine Frau nur aus CZ.
Bin finanziell sehr gut ge -
stellt und kann viel bieten
für eine gemeinsame Zu -
kunft! Du solltes aber 
etwas deutsch sprechen!
Du  solltest Nichtraucher
sein und ohne Kinder!
Habe sehr sichern Arbeits -
platz. Ich wohne in Grenz -
nähe Taus. Ich möchte
nicht mehr alleine sein.
Habe viele Hobbies: Natur,
Musik, Tanze gerne. Bien.
Bin Humorvoll und fahre
gerne Auto. Habe sehr
siche ren Arbeitsplatz.
Suche also eine Frau für
immer! Wo können wir uns
treffen. Freue mich auf
Antwort!! Adresse: Tel.:
01717496672. Mein Name
ist Daniel! RR 50350

UBYTOVÁNÍ BEROUNKA,
Křivoklátsko, pro 4 osoby.
Květen-říjen. E-mail:chatau-
berounky@seznam.cz, tel.:
725038339. KŘI PM 150096

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

RYCHLÉ půjčky 10 tis-100
tis. bez poplatku předem.
www.kz-finance.cz, mož-
nost spolupráce. SUPER VÝ-
DĚLKY!!! Tel.: 737607405.
PM 150082

KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpověď
na otázky, pomoc v milost-
ných a mezilidských vzta-
zích, ve finančních a zdra-
votních problémech. Osob -
ně nebo písemně. Volejte
na tel.775901978. PM
150070

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 
vraků osobních a náklad-
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy -
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto-
mobily a zemědělské stro-
je. Dále provádíme de -
montáž ocelových kon-
strukcí a budov (sila apod.)
a výkup železného šrotu.
Tel.: 723622663. PM
1150031

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zku -
šený chovatel, etolog a vý-
cvikář. Tel.: 737824579. 
PM 150037

COTON DE TULEAR. Pro -
dám štěňátka bez PP 
po výstavně úspěšných
před cích. Malý pejsek
s  nelína jící 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 be-
re i oplácí s  nad šením.
Kupní smlouva při odbě-
ru. Do dobrých rukou.
Kontakt – 602823882,
378774498, e-mail: haja-
mi@volny.cz,   RR 40154
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