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Na silnici do Prášil

Jak to ta ženská dělá, že pořád tak
skvěle vypadá, ptají se mnozí na
zpěvačku a poloviční Jihočešku
Petru Janů. Tři desítky let tráví
veškerý volný čas na chalupě
u Stráže nad Nežárkou. A ani letos
nezapomněla na týdenní procedury
v třeboňských lázních, kde se doslo−
va rochnila v bahně.
„Kromě toho jsem zkoušela
s mou novou kapelou, která je vlast−
ně z Jindřichohradecka. Jmenují se
Amsterdam a jsou skvělí. Svou pů−
vodní kapelu si samozřejmě ne−
chám a budu je střídat,“ prozradila
Rozhledu Petra Janů.
Když je na chalupě, relaxuje, čte,
na což nemá během roku čas,
pěstuje zeleninu, a když přijedou ka−
marádi, vyvařuje jim jak o hodech.
„Já sama se v jídle hodně hlídám,
cvičím, abych nějak vypadala, pro−

tože říkám, že když už na mě lidi
jdou a zaplatí za to, nechtějí se dívat
na nějakou obtloustlou osobu. Takže
se maluju, i když jdu s košem,“
směje se Petra Janů, jež konec
prázdnin strávila s kamarádkou na
dovolené v Řecku.
„Teď mi to zase pomalu začíná.
Začnou akce, plesy a do toho
s Věrou Špinarovou jedeme druhý
ročník našeho velkého tour. Moc se
na to těším, nesmírně mě to baví,“
říká zpěvačka a Zlatá slavice se sil−
ným hlasem.
Neustále se jí novináři ptají na no−
vého partnera a ona neustále opaku−
je: „Žádnej chlap není! Jak už jim to
mám říct. Pořád mi někoho předha−
zují, ale mně je dobře. Vážně! A po−
kud bych náhodou i svolila k něče−
mu, byl by to pouze takzvaně „am−
bulantní“ vztah. Ale bydlet spolu, to
fakt už ne. Mám ráda
svůj klid a pohodu. Ale
jak říkám, jsem spoko−
jená,“ říká Petra Janů, je−
jíž písničky jsou hitem.
Se svým tour se na
podzim spolu s Věrou
Špinarovou zastaví i na
jihu Čech, konkrétně
v Českých Budějovicích,
takže se její fanouškové
mají na co těšit! (pru)

Stanislav Brázda:
Blíží se období stresu
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Stylista, vizážista, designér
Nemocnice má nový
urychlovač!

KÁJA PAVLÍČEK „Jižní Čechy já miluju!“

Zase o něco větší šanci na uzdra−
vení mají pacienti trpící onkologic−
kým onemocněním na jihu Čech.
Českobudějovická nemocnice zís−
kala nový lineární urychlovač za
107 milionů korun, který patří k nej−
modernějším na světě. Novinka
poskytuje i vyšší stupeň radiační
ochrany než starší typy Ročně léč−
bu ozařováním v Budějovicích pod−
stoupí okolo 1000 pacientů.

Různými a mnohdy i rádo−
by stylisty, vizážisty se to
v Česku poslední dobou je−
nom hemží. Je však málo
těch, kteří mají skutečně
něco za sebou. Jedním
z nich je známý vizážista,
stylista, ale i designér Kája
Pavlíček, který je beze−
sporu zajímavou osobností
českého šoubyznysu a na−
víc miluje jižní Čechy.
„Jižní Čechy jsou krásné. Mám
je rád a i teď v létě jsem tu strávil
pár krásných dní s přáteli. Třeboň,
Krumlov, Hluboká. Navíc tu mám

Dostavují D3
Stát konečně vybral stavitele pro
další jihočeský úsek dálnice D3,
Bošilec – Ševětín. První řidiči by
po úseku mohli jezdit už za tři ro−
ky. Na úseku bude kromě jiného
potřeba vybudovat devět mostů.
Náklady na stavbu by se měly vejít
do 1,5 miliardy korun. Další části
D3 se už staví – například Veselí
nad Lužnicí – Bošilec a Borek
– Úsilné. Poslední úsek Ševětín
– Borek se zatím připravuje.

Pomůžou hasičům
Snazší a rychlejší příjezd k zása−
hům a zároveň i větší bezpečí při
nich samotných si nyní slibují jiho−
čeští hasiči. Za téměř 16 milionů
korun totiž získali díky evropskému
grantu novou techniku. Celkem
11 aut a další vybavení se rovno−
měrně rozdělí mezi všechny územní
odbory. Jde jak o terénní vozy, tak
i auta s větší kapacitou, či automo−
bilový žebřík pro výškové zásahy, či
těžké vyprošťovací sady pro zásahy
u dopravních nehod. Kromě toho
také o tlakové láhve, dýchací pří−
stroje či protichemické oděvy.

Nebezpečí
na silnicích!
Jižní Čechy patří ke krajům, kde se
nejvíce bourá a také umírá na silni−
cích. Jen od začátku roku do konce
prázdnin to bylo na 45 lidí. Další
desítky lidí byli zranění těžce
a stovky těžce. Nejčastější příčinou
je nedání přednosti v jízdě, rychlá
a riskantní jízda a nepřizpůsobení
rychlosti. Mezi oběťmi letošních
vážných nehod jsou také motor−
káři. Policie proto chce i nadále po−
sílit hlídky a více řidiče hlídat.
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například i s Kateřinou Cajthamlo−
vou, známou dietoložkou a lé−
kařkou. Pro její populární pořad
DoktorKA ji ve většině dílů talk
show líčil a oblékal.
„Když někam jdu a záleží mi na
tom, snažím se, abych byl obleče−
ný slušně, vkusně, ale nepopírám,
že se občas rád liším. Na přílišnou
extravaganci si ale nepotrpím. Mrzí
mě, že léto končí. Léto já totiž

„Rád pracuji s milými, přátel−
skými a pohodovými lidmi. Ne−
mám rád pomluvy, zášť, nenávist a
namyšlenost. Jsem člověk otevře−
ný, přátelský, vstřícný. Na druhou
stranu přistupuji pak ke kaž−
dému tak, jak on přistupuje
ke mně,“ prozradil Rozhledu
Pavlíček, který má jednu
zvláštnost.
„Hodně často se mě ptají,
proč si píšu „Kája Pavlíček“
a ne Karel. Víte, co je para−
dox, že já i v občance mám
Káya. Ne Kája, ale s ypsilo−
nem,“ usmívá se stylista, kte−
rý provozuje v Praze prestižní
Kája Pavlíček a Marcela Březinová
salón Mio Facia, kam chodí
Marcela Březinová, Hanka miluju,“ doplňuje Kája Pavlíček,
Křížková, zpěvačka Petra kterého přátelé označují za nesmír−
Hapková, operní diva Eliška ně hodného, vstřícného. Někdy
Weissová, Míša Nosková, Ina prý až moc…
(pru)
Kája Pavlíček a Hanka Křížková
Puhajková, ale i muži.
„Mám rád humor, rád se
známé, takže se sem rád vracím.
Lidé jsou tu nějak klidnější, přá− bavím, ale nepotřebuji k to−
telštější, říká rodilý Pražák, jehož mu žádné podpůrné pro−
rukama prochází celá řada zná− středky. Je mi to odporné.
mých osobností – od herců, mo− Rád jezdím na výlety, a když
derátorů, až po zpěváky, ale i „běž− mám čas, relaxuju. Ale jinak
pracuju a práce mě baví.
né smrtelníky“.
Specializuje se na takzvané pro− Teď chystáme s pár lidmi
měny, zahrál si ve dvou seriálech zajímavé akce, tak se na to
a jeho snem je zahrát si potřeštěnou moc těším,“ svěřil se Pavlí−
Kája Pavlíček a Kateřina Cajthamlovou
ček, který spolupracuje
roli v nějaké komedii či pohádce.

Na dálnici D3 chybí odpočívadla i WC
Dálnice D3, která má vést z Prahy až
do Českých Budějovic, měří zatím jen
45 km. Jenže má mezi středočeským
Meznem a jihočeským Veselím nad
Lužnicí pouze jednu jedinou čerpač−
ku. A to může být pro řidiče i spolu−
jezdce velký problém.
Dopravní experti radí, abyste si,
než na D3 najedete, doplnili palivo
a takzvaně si včas odskočili. Odpo−
čívadla nikde, kromě jediného, ne−
jsou, stejně jako čerpačky. A obzvlášť

v případných kolonách může nastat
s prázdnou nádrží problém. V zimě,
kdy se využívá vytápění, v létě zase
klimatizace. Se vším se do budoucna
počítá, ale ne dříve, než za tři až pět
let. Vzniknou dvě série čerpaček
a jedno odpočívadlo.
Zájemci, kteří by třeba chtěli provo−
zovat čerpačku na této trase, se mo−
hou po vyhlášení tendru hlásit. Musejí
mít ale zkušenosti a také dostatek fi−
nančních prostředků.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Pro řidiče je zatím cesta z Prahy do
Českých Budějovic spíš utrpením. Je
sice hezké, že se mezi Meznem
a Veselím nad Lužnicí svezou po D3,
ale stále různé problémy a časté ne−
hody komplikují provoz na nejdů−
ležitější spojnici v Čechách. Zda se
podaří kompletně dokončit trasu
mezi hlavním městem a jihočeskou
metropolí a následně hranicemi
s Rakouskem do roku 2021 až 2026,
je ve hvězdách.
(pru)
Rozhled - Jižní Čechy 9/2015

Rozhled - Jižní Čechy 9/2015

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Zamyšlení
Pěkné zbytky,
odpadky i ostatky
Touží někdo z vás po zbytcích?
Zbytek, je přece obecně vnímán ja−
ko drobek, jako nechtěná část do−
sud chtěného, jako vynucený od−
pad. Přesto se slovo zbytek v sou−
časnosti stává jedním z nejužíva−
nějších. Všichni si ho totiž navzá−
jem ustavičně dopřáváme. Přeje−
me si hezký zbytek dne, večera,
noci, rána, víkendu, a nedbáme té
absurdity. Já ji ale vnímám čím dál
tím více, asi proto, že je pro mě
čím dál tím více nepřijatelnější.
Mohu pochopit, že ve snaze zapů−
sobit, někdo vymyslel rádoby ori−
ginální pozdrav, a zbytek neorigi−
nálního národa to po něm papouš−
kuje. Patrně někdo, komu připadá,
že kontaktem s ním, se ten druhý
zcela vyčerpal, jeho den skončil
a zůstaly mu už jen zbytky. Den už
není dnem, neděle nedělí, ale jen
pozůstatkem toho, co se nějak
přežije a doklepe.
O nejdůležitějším vánočním ve−
čeru, poté co na nebi vyšla první
hvězda, jsem obdržela gratulaci,
v níž mi z celého srdce přáli hezký
zbytek Štědrého dne. Ano, v době,
kdy tato veliká událost vrcholí,
zcela neslušně blahopřáli k jejímu
pozůstatku. Ovšem co je to proti
pracovní komunikaci mých kolegů,
ta je zbytková už od samého rána.
Hezký zbytek dne mi vinšují už od
půl deváté. Avšak ani tady ten ne−
smysl nekončí. Včera mi v doko−
nalém hotelu po dokonalé snídani
číšník s dokonalým úsměvem po−
přál hezký zbytek dne. Patrně je
přesvědčený, že smyslem mého
dokonalého dne je posnídat, a pak
už jen sbírat drobky, zbytky.
Přejeme si hezký zbytek prázd−
nin už v jejich druhý den, zbytek
dovolené při prvním setkání, zby−
tek výletu po prvním kroku. Ani
trochu nám to nepřipadá divné.
Smiřujme se tedy i s tím, že vbrz−
ku si užijeme hezký zbytek oběda
se zbytkem jídla ve zbytku jara,
léta, podzimu i zimy. A vůbec po−
přejme našim novorozencům hez−
ký zbytek života ve zbytku jejich
rodin. A ať se daří i zbytku zbyt−
kům jejich ostatkům. Tak ještě
než to všechno vypukne a po krk
uvízneme ve zbytcích, si dovolím
svému zbytku světa, kde je ještě
obyčejem zdravit dobrý den, rá−
no, večer i noc, popřát hezký
život! Bezezbytku!
Sylva Heidlerová
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Na podzim jsou ve hře až 2 miliony korun
Do prvního letošního kola Regionál−
ního fondu rozvoje Poštovní spořitel−
ny se na jaře přihlásilo 120 projektů,
z nichž 19 uspělo. Vítězné projekty si
nakonec rozdělily bezmála 1,4 milio−
nu korun. „Zajímavá je skutečnost,
že pět projektů – jeden i z Plzeňského
kraje – získalo částku přesahující
90 tisíc korun, což podle našeho ná−
zoru svědčí o jejich kvalitě,“ říká
Alena Králíková.
Poštovní spořitelna nyní vyhlašuje
druhé kolo Regionálního fondu roz−
voje s podtitulem souSedíme si.
V podzimní části Regionálního fondu
rozvoje budou ve hře až 2 miliony
korun. „Podobně jako na jaře se o fi−
nanční podporu mohou ucházet ty
projekty, které přispějí ke zlepšení
sousedských vztahů v daném regio−
nu. Podmínkou zůstává také aktivní
zapojení spoluobčanů do přípravy
a realizace projektu,“ vysvětluje
Alena Králíková.

K vyhlášení druhého kola granto−
vého programu dojde 2. září a uzá−
věrka žádostí proběhne 14. října
2015. Odborným garantem Regio−
nálního fondu rozvoje Poštovní spo−
řitelny je Nadace VIA.
„Největším počtem podpořených
projektů se může pochlubit Středo−
český kraj, ve kterém uspělo šest
žádostí, jež si rozdělí granty v celko−
vé výši 365 220 korun,“ doplňuje
Alena Králíková. Tři úspěšné projekty
mají rovněž Moravskoslezský a Jiho−
český kraj. Sem také hned po Stře−
dočeském kraji poputuje nejvíce pe−
něz, do Moravskoslezského kraje
236 tisíc korun a do Jihočeského
240 800 korun.
Pro srovnání – na jaře se do
Regionálního fondu Poštovní spoři−
telny přihlásilo z Plzeňského kraje
šest projektů a z toho dva výše uve−
dené získaly finanční podporu. V loň−
ském roce zaznamenal Plzeňský kraj

v rámci Regionálního fondu celkem
čtyři úspěšné projekty, které si roz−
dělily částku 333 380 korun.

Jak to funguje
Do Regionálního fondu rozvoje
Poštovní spořitelny s podtitulem
souSedíme si mohou své projekty
přihlásit nevládní neziskové orga−
nizace (spolky, obecně prospěšné
organizace, ústavy, nadace, nadační
fondy, účelová zařízení církví) a přís−
pěvkové organizace. Maximální výše
jednoho grantu je 100 tisíc korun.
Projekty, které se budou chtít
ucházet o finanční podporu, musí
prokázat nejen aktivní účast spolu−
občanů, ale také docílit pozitiv −
ního zlepšení vztahu lidí k jejich
bydlišti a kraji, ve kterém společně
žijí. Velkou šanci mají projekty, kte−
ré budou zaměřeny na společnou
péči o místní kulturu a kulturní a pří−
rodní dědictví.

Koh−i−noor končí s výrobou v Číně
Společnost Koh−i−noor Hardtmuth
končí po 11 letech výrobu v Číně.
Slavná českobudějovická firma vy−
ráběla v Nankingu levnější produkty
hlavně pro asijský trh. Nyní se uká−
zalo, že výroba v zahraničí je dražší,
proto vedení společnosti přistoupilo
ke změnám.
„Ukončujeme z čistě pragmatic−
kých důvodů. Došlo k výraznému
propadu prodeje na ruský trh, což je
nejdůležitější trh pro naši firmu,“ uve−
dl ředitel Koh−i−nooru Vlastislav Bříza.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Přesun výroby zpět do České re−
publiky podle něho znamená, že ne−
zbytné propouštění se bude týkat
pouze čínských pracovníků.
O práci přijde přibližně 100 dělníků.
Firma si ale v Číně ponechá obchodní
zastoupení, protože její výrobky jsou
tam stále velmi populární.
Výrobce pastelek a kancelářských
potřeb je stále velmi populární a jeho
značka je tradicí, která přežila všech−
ny režimy. Patří k největším zaměst−
navatelům na jihu Čech.
(pru)
Rozhled - Jižní Čechy 9/2015

Společnost Slovaktual
... působí na trhu více než
25 let a vždy patřila k vlajko−
vým lodím v oblasti kvality
a technologií. Slovaktual, je−
den z největších výrobců oken
v Česku a na Slovensku, je
součástí švýcarské společnosti
a patří díky technické vyspě−
losti a výrobní preciznosti na
špičku nabídky oken na tu−
zemském trhu.
Proč si vybrat okna prů−
měrná, když mohu mít za
stejnou cenu okna kvalitní
s nejmodernější technologií?

Vlepování skel
a meziskelní rámeček
Největší výrobci v Německu,
Švýcarsku a Rakousku po−
užívají technologii vlepování
skel. Slovaktual tuto převrat−

Rozhled - Jižní Čechy 9/2015

nou technologii využívá již více
než 6 let a má s ní jen ty nej−
lepší zkušenosti. Výhodou je
menší rosení skel, vyšší bez−
pečnost a lepší protihlukové
vlastnosti. Izolační skla jsou
také opatřena meziskelním rá−
mečkem Swisspacer−V, což je
v současné době nejvyspělejší
technologie v oblasti použití
tzv. teplých rámečků při výrobě
izolačních skel.

Počet komor, stavební
hloubka profilu a počet
těsnění
Můžete si vybrat profilový
systém od 5 až po 8komorové
profily. Všechna naše okna
jsou opatřena třemi těsněními.
Důležité je středové těsnění,
které musí doléhat proti pevné−
mu plastovému výlisku rámu.
Toto těsnění zajišťuje mimo jiné

vyšší bezpečnost a tepelně−
izolační vlastnosti. Stavební
hloubky našich oken se pohy−
bují od 70 mm po 85 mm a tím
dokážeme uspokojit každého
zákazníka.

Původ oken
Pozor si dávejte na původ
oken. Je dobré si nechat do
smlouvy doplnit, kde se daná
okna vyrábějí. Mnoho prodejců
zastírá původ oken a vy pak
riskujete, že si domů necháte
zabudovat „polskou kvalitu“
a ani o tom nebudete vědět.

Dodavatel:
V dnešní době je na obzoru
pád mnoha firem vyrábějících
plastová okna. Díky tomu se
snaží nalákat na různé akce
a doplňky zdarma nebo pro−
dloužené záruky zákazníky

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

a tím se nadále udržet na trhu.
Spousta zákazníků zaujme
povědomost značky a zají−
mavá cena, ale za nízkou ce−
nou se většinou skrývá nej−
jednodušší a nejlevnější profil
z portfolia výrobce. Spousta
zákazníků si to neuvědomuje
a pak je tato zkušenost draze
zaplacená.
Pořídit si nová okna je ne−
malá investice a pořizujete si
je na několik desítek let.
Proto dbejte na to, ať si vybe−
rete okna s moderními tech−
nologiemi od renomovaných
výrobců. Pokud se rozhodne−
te navštívit některé z našich
obchodních zastoupení, bu−
de nám ctí. Náš vyškolený
personál vám rád poradí.

Kvalita nemusí být vždy
drahá.
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Český výrobce kamen z Domažlic společnost EuroTeplo představuje novinku:

Automatický kotel Vulkán
automat na tuhá paliva
Už 14 let se věnuje domažlická firma
Euro Teplo vývoji a výrobě teplo−
vzdušných, teplovodních a kachlo−
vých kamen na uhlí, dřevo a peletky.
Za dobu své existence se vypra−
covala mezi přední české výrobce
kamen s teplovodním výměníkem,
u nichž se účinnost pohybuje přes
80% a lze s nimi vytápět byty, rodin−
né domy a průmyslové objekty.
Ročně vyrobí až 7.000 kusů nej−
různějších typů kamen. Kromě čes−
kého trhu je velký zájem o kamna
z Domažlic v Německu, Belgii,
Holandsku, Francii, Itálii.

Jaký význam to má pro zájemce
o tento kotel?
V červenci letošního roku byl Vulkán
automat zařazen do seznamu výrobků
a technologií, na které lze čerpat fi−
nance z dotačního programu Zelená
úsporám. Podle našeho mínění je to
určitě výborná zpráva pro ty, kteří
chtějí měnit kotel. Našim kotlem
Vulkán automat lze vytápět rodinné
domky i drobné provozovny a také jej
využít na ohřev užitkové vody.
Jak náročný je na obsluhu?
Obsluha je velmi jednoduchá. Díky
velké násypce je doba hoření bez při−

uvažuje získat peníze z dotačního
programu Zelená úsporám. Kotel
Vulkán automat splňuje všechny
podmínky k tomu, aby o tuto dotaci
mohli zažádat.
Rád bych se zmínil ještě o jedné no−
vince, která bude zajímat hlavně
chataře.
Jsou to krbová kamna Mijava baby
Light o výkonu 2–7 kW. Palivo je dře−
vo nebo dřevěné brikety. Jejich cena
je 5.990 Kč včetně DPH. Jsou to vel−
mi kvalitní krbová kamna, která jsme
vyvinuli a vyrobili na základě našich

na náměty od zákazníků. Rovněž pří−
pojky pro kouřovod a studenou vodu
mají stejné rozměry jako kotle DOR –
24 až 32 kW.
Jaký je výkon kotle Vulkán automat?
Jmenovitý tepelný výkon je
30 kW, minimální tepelný
výkon 8 kW. Při správném
používání kotle garantujeme
záruku na svařenec kotlo−
vého tělesa 5 let. Všem zá−
kazníkům, kteří si u nás
koupí jakýkoliv typ kotle,
zajišťujeme záruční i pozá−
ruční servis.
Zájemce o váš nový kotel
bude určitě zajímat jeho
cena?
V současné době je zavá−
děcí cena 59.900 Kč včet−
ně DPH. Kotel Vulkán auto−
mat si mohou všichni pro−
hlédnout v naší firemní pro−
Nový ekologický, patentově chráněný automa−
dejně v Domažlicích. Novin−
tický kotel Vulkán automat.
ku jsme také předvedli na
celostátní výstavě Země Živitelka dlouholetých zkušeností. Tím jsme
v Českých Budějovicích. V září se chtěli dále rozšířit sortiment nabídky
chystáme na dvě celostátní výstavy. našich kamen.
DOMOV A TEPLO v Lysé nad Labem Kde mohou zájemci vidět kamna,
a FOR THERM v Pražském veletržním která vyrábíte?

Ráj kamen všech typů, které vyvíjí a vyrábí český výrobce společnost Euro
Teplo v Domažlicích. Takový pohled se vám naskytne ve firemní prodejně.
V polovině letošního roku představila kládání 3 dny. Je nenáročný na ko−
společnost Euro Teplo z Domažlic no− mínový tah. Kotel se ovládá z jed−
vinku – automatický kotel Vulkán na noho místa pomocí řídící jednotky
tuhá paliva. O jeho vý−
SPARK. Naplníte ná−
hodách a přednostech
sypku, nařídíte si tep−
jsme hovořili s jednate−
lotu a 3 dny se o kotel
li společnosti Milanem
nestaráte. Při jeho
Veselým a Jaroslavem
konstrukci jsme také
Hinterholzingerem.
brali v úvahu názory
Čím je kotel Vulkán
a připomínky lidí, kteří
automat zajímavý?
mají doma kotle na
Srdcem každého kotle
pevná paliva. Při jejich
je způsob spalování.
výměně má totiž vět−
Vyvinuli jsme vlastní
šina z nich problém,
způsob hoření při teplo−
jak nový kotel dostat
tách na 1000 °C, který
na místo původního.
je našim patentem.
Proto jsme přišli s ře−
Kotel jsme vyvíjeli na
šením, jak násypku
spalování hnědého uhlí
s podavačem velmi
typu Ořech II a dřevních
jednoduše odmon−
pelet. Spalovat lze také
tovat. Po instalaci
jemné dřevěné štěpky, Krbová kamna pro chataře kotle lze pak násypku
obilí i kukuřici. Účin− Mijava baby Light.
s podavačem na−
nost kotle je 93 % a jeho provoz je ne− montovat čelně nebo na pravou či le−
smírně úsporný a ekologický. Splňuje vou stranu kotle. Tímto dalším naším
budoucí náročné ekologické normy.
technickým řešením jsme reagovali
6

Firemní prodejnu Euro Teplo v Domažlicích najdete ve spodní části náměstí
směrem k Domažlické bráně.
areálu Letňany. V říjnu předvedeme
Vulkán automat v Liberci na výstavě
DŮM A BYDLENÍ.
Jaký je dosavadní ohlas na vaši
novinku?
Velmi příznivý. Lidé oceňují nená−
ročnou jednoduchou obsluhu, nízké
provozní náklady, velmi příznivou ce−
nu a v neposlední řadě jeho ekolo−
gický provoz. Většina zájemců totiž
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Máme novou firemní prodejnu v Do−
mažlicích, ve které vystavujeme všech−
ny typy našich kamen. Například tep−
lovzdušná kamna BRUNO nebo SAT−
TAN, krbová kamna Mijava, akumu−
lační kamna SATTAN, či peletová
kamna. Nabízíme rovněž široký sorti−
ment příslušenství, kouřovodů a ná−
hradních dílů. Každému rádi poradíme
ten nejvhodnější typ kamen.
(re)
Rozhled - Jižní Čechy 9/2015

Mají nový ultrazvukový přístroj
Pacientům nemocnice v Dačicích na
Jindřichohradecku začal v rámci
zdejšího rentgenologického praco−
viště sloužit nový ultrazvukový pří−
stroj. Jeho pořízení, včetně dvou
sond a příslušenství, si vyžádalo in−
vestici ve výši přibližně 1,3 milionu
korun a představuje další rozšíření
dostupných diagnostických metod
především v oblasti interní medicíny.
„Začátkem prázdnin proběhlo za−
školení lékařů v obsluze přístroje,
kterým je možno vyšetřovat praktic−
ky všechny orgány a struktury lid−
ského těla. Duté orgány, jako je na−
příklad močový měchýř nebo žluč−
ník, musí být naplněny, aby jejich
zobrazení bylo plnohodnotné. Pří−
pravu k vyšetření zajišťuje lékař pou−
čením pacienta o výkonu, a to před
samotným vyšetřením v dostateč−
ném předstihu. V současné době
již zařízení funguje ve standardním
provozu,“ uvedla ředitelka špitálu
Miroslava Člupková.
Ultrazvukové (sono) vyšetření je
moderní neinvazivní vyšetřovací me−
toda, která pomáhá lékaři zobraze−
ním anatomické struktury vyšetřo−
vaného orgánu zjistit jeho stav, čás−
tečně i funkčnost orgánu, diagnosti−
kovat onemocnění orgánu a případ−
ně změřit velikost a hustotu zjištěné−
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ho poškození či nádoru. K vyšetření
přístroj využívá ultrazvukového vlně−
ní, je to metoda pro pacienta nebo−
lestivá, která jej nezatěžuje vedlejší−
mi účinky. Při vyšetření se nevyužívá
RTG záření a ani jiných škodlivých
paprsků.
„V našem případě jsou při vyšet−
ření využívány dvě sondy a gelový
krém na zvýšení přilnavosti sondy.
Vyšetření zobrazí struktury orgánu
na obrazovce přístroje, s možností
zvětšení obrazu, změření vnitřních
struktur orgánu, s možností uchová−
ní zjištěného obrazu do databanky
přístroje s časovým označením data
a hodiny vyšetření. Doba vyšetření je
závislá na počtu vyšetřovaných
orgánů a spolupráci pacienta s léka−
řem a běžně se pohybuje do desítek
minut,“ podotkla ředitelka.
Celkové investice do modernizace
budov a medicínského vybavení do−
sáhly loni v dačické nemocnici bez−
mála 7,9 milionu korun, přičemž
2,5 milionu z této částky pokryla do−
tace Jihočeského kraje. Téměř
5,8 milionu korun směřovalo do sta−
vebních prací či oprav a bezmála
2,1 milionu do nákupu lékařských
přístrojů a vybavení. Letošní pláno−
vané investice se pohybují v objemu
cirka 7 milionů korun.
(pru)
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14 let záruku, zdarma servis, digitální termostat, montáž a dopravu garantuje firma eurotop in ve Kdyni

S přírodním kamenem se doma ohřejete
Sálavé teplo je využíváno po staletí. Kachlová kam−
na jsou toho důkazem. Namísto kachlových kamen
si můžete pořídit topení z přírodního kamene a sá−
lavé teplo vám bude vytápět celý byt nebo rodinný
domek. Je příjemnější, levnější a zdraví prospěš−
nější než konvenční způsoby vytápění.
Výrobou a montáží panelů z přírodního kamene se už
více jak 10 let zabývá kdyňská firma eurotop in.
Majitele firmy Jiřího Janouška a Daniela Smolíka mů−
žete osobně navštívit každý pátek ve firemní vzorkové
prodejně ve Kdyni, kdy mají, jak sami říkají, jakýsi
Den otevřených dveří. Jaké výhody a přednosti má
elektrické vytápění panely z přírodního kamene? Na
to jsme se zeptali Jiřího Janouška a Daniela Smolíka.
Jak se vysloví elektrické topení, většina si vybaví
přímotopy?
S tím se velmi často setkáváme. Přitom princip na−
šich topných panelů z přírodního kamene je úplně od−
lišný. Topné kabely, které jsou v panelu, nahřívají pří−
rodní kámen, který vytápí prostor na základě dlouho−
vlnného tepelného záření. Je to sálavé teplo, které
místnost vytopí tak, že mezi stropem a podlahou je
pouhý rozdíl dvou až tří stupňů Celsia.

Topení lze připojit na 20 hodinový nízký tarif a celá
domácnost je měřena v této sazbě. Každému zájemci
zdarma předem vypočítáme jeho provozní náklady.
Z naší letité zkušenosti můžeme říci, že se tento pr−
votní výpočet nijak neliší od skutečnosti.

že se těleso z přírodního kamene rychle nahřeje. Za
29 minut má teplotu 60°C.
Jak působí sálavé teplo na lidský organismus?
Je naprosto ideální. Nevzniká žádná cirkulace vzdu−
chu, nevíří se prach a alergenní částice. Díky stejno−

Tvary topných těles z přírodního kamene vám firma eurotop in ve Kdyni vyrobí podle vašeho přání.

Jsou ještě další výhody?
Majitelé našeho topení nemusejí platit za čištění, kon−
troly a opravy komínu. Také je nečeká výměna kotle,
rozvodů vodních panelů jako při vytápění plynem,
uhlím nebo dřevem. Záruka na naše topení je 14 roků
a všem klientům poskytuje−
me záruční i pozáruční ser−
vis. Další nespornou výho−
dou jsou akumulační schop−
nosti kamene.
Jak jsou prospěšné při vy−
tápění?
Panel vytopí místnost na
požadovanou teplotu, ter−
mostat vypne topení a díky
naakumulova−
nému teplu pří−
Tepelné záření z přírodního kamene. Konvenční topení. Topení ohřívá rodní kámen
Díky dlouhovlnnému tepelnému zá− vzduch v blízkosti topného tělesa. dál sálá teplo
ření je teplota v místnosti stejno− Teplý vzduch stoupá nahoru, kde se zdarma. Po na−
měrně rozložena. Nevzniká žádná ochlazuje a klesá opět k podlaze. hřátí panelu na
Co znamená tato cirkulace? Horká 90°C, což je
cirkulace vzduchu.
Není topení přírodním kamenem hlava, studené nohy a víření aler− maximální tep−
genních látek.
drahé?
lota a násled−
To je jedna z nejčastějších otázek. V porovnání s ném chladnutí, má ještě panel po 2,5
ostatními topnými systémy ušetří jeho majitelé 20 až hodinách teplotu 30°C. Jeho akumulač−
30% na nákladech. Když vymění přímotopy za naše ní schopnosti velmi snadno překlenou
panely, je úspora za elektrickou energii až 40 procent. vypnutí nízkého tarifu. Výhodou je i to,

měrnému rozložení tepelného záření nemají vlhkost,
alergeny a plísně žádnou šanci. Přírodní kámen udr−
žuje konstantní vlhkost v místnosti 52 až 58%, nevy−
sušuje pokožku, vzduch a nespaluje kyslík. Topení je
vhodné pro alergiky, astmatiky, lidi s dýchacími potí−
žemi a pro novorozence. Velmi příznivě působí na
psychiku.
Kdy se s vámi může zájemce o topení setkat?
Každému se budeme individuelně věnovat přímo
v naší firmě eurotop in, která sídlí ve Kdyni v Nádražní
ulici (u autobusového nádraží). Na setkání se zákazní−
ky jsme si vyhradili každý pátek od 8 do 12 hod. a od
13 do 16 hodin. Jinak nás zájemci zastihnou na tele−
fonu nebo nám mohou poslat e−mail. V současné do−
bě bereme objednávky na topení na říjen.
(re)

Nová Hýlačka už v provozu!
V Táboře se znovu otevřela nová, unikátní rozhledna
Hýlačka. Nahradila tu, která na Nový rok časně ráno
v roce 2012 vyhořela od petardy. Nová věž je ale
úplně jiná, než byla ta původní ve tvaru husitské
hlásky, z roku 1920.
Nová rozhledna na Větrovech u Tábora měří jed−
nou tolik, co ta původní, čili asi 36 metrů, vyhlídka je
pak ve výšce o 10 o metrů níže Výstavba přišla na
téměř osm milionů korun. Část zaplatila pojišťovna,
zbytek město Tábor a Jihočeský kraj. Občanům se
ve sbírce podařilo sehnat půl milionu korun. Při jas−
ném počasí je z Hýlačky vidět na Šumavu a Novo−
hradské hory. Hýlačka se tak stala novou turistickou
atrakcí, protože je jiná, než na jakou byli lidé zvyklí.
8
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Na silnici do Prášil
Možná, že mladý cestář žil zrovna
na té silnici, kudy jsem do Prášil
přijela, abych viděla, že jsou měs−
tečko krásné, jak z gobelínu tkané,
a jak z pohledu od Lady malované.
V místní oboře chovají bizony,
v centru je u silnice přítulná cukrár−
na, a kousek nad ní obrovská sto−
dola, kde právě probíhala výstava
autentických dobových fotografií,
a ten starší pán u dveří byl možná
zrovna ten cestář, co tenkrát kame−
ní tam roztloukal, když silnici štěr−
koval. Řada fotografií svědčila
o plotu, který vedl právě po té silnici,
a od ní napravo a nalevo byl zkrátka
plot a zátarasy. Vedly okolím Prášil
všude a místní občané museli před−
kládat doklady, že zde bydlí.
Chápu, že lze vnímat jako ponižu−
jící, když kus naší vlastní země byl
označen jako hraniční pásmo, kam
nebylo možno chodit na procházky,
na houby nebo borůvky a hlídali tam
pohraničníci se psy. Šlo nejen o to,
aby ze země nikdo neodcházel, ale
také o to, aby k nám z druhé strany
nemohlo přijít nic, co by nám ubližo−
valo. Vzpomínám si, s jak velkou ra−
dostí se zátarasy, hradby a ploty
Rozhled - Jižní Čechy 9/2015

všude odstraňovaly, abychom mohli
jet kdykoliv kamkoliv a naopak, aby
k nám mohl přijet kdokoliv. Toužili
jsme být součástí barevného evrop−
ského světa západního typu s jeho
neomezenými možnostmi a zdálo
se, že to funguje uspokojivě, až do−
nedávna, kdy si barevný svět za mo−
řem jako na povel řekl – dejme se na
pochod. Po evropském světě nyní
pochodují velké tlupy barevných lidí,
kteří nejspíš také chtějí mít ne−
omezené možnosti, a hlavně jim
učaroval evropský sociálně štědrý
systém, který nám velí ustoupit jim
z cesty, a dát jim cokoliv potřebují,
nebo cokoliv chtějí.
Tyto tlupy lidí hledají v evrop−
ských zemích svoji budoucí zemi
zaslíbenou, která jim byla – jak to
vypadá – odněkud přislíbena. Kdysi
dávno ji v našich končinách hledal,
a také našel, i náš praotec Čech. Se
svým kmenem doputoval až pod
horu Říp, kde se usadil, a pro zem−
ské dědictví jsme si pak pro naši
zem navždy ponechali jeho jméno.
Barevní lidé, kteří pochodují svě−
tem, z jednoho kmene nejsou.
Nemají doklady, jsou to bezejmenní

poutníci a jejich putování provází
hlavně chaos a zmatky. Všichni
používají odlišnou řeč, mají jiné ži−
votní potřeby a návyky, jiný oděv
a jinou víru, ale jedno mají společné
– hledají pro sebe zemi oplývající
mlékem a strdím, a tam, kde se jim
zalíbí, se hodlají utábořit. Možná to
budou zrovna louky kolem Prášil?
Nebo si vyberou Vimperk, případně
Český Krumlov? A budějovičtí radní
budou muset všeho nechat a vrh−
nout se na emigrační politiku.
Všichni politici budou muset všeho
nechat a vymýšlet pro život barev−
ných táborů pravidla, přijatelná jak
pro jejich obyvatele, tak i pro naši
bílou většinu – zatím. Do doby, než
barevní lidé s námi splynou, zvyk−
neme si na sebe, vytvoříme smíše−
né rodiny s různě zabarvenými dět−
mi a konečně budeme ve světě, po
němž jsme kdysi s pocitem křivdy
a uťápnutosti tak toužili.
Jestli platí, že odříkaného chleba
bývá největší krajíc? Jak je to dlou−
ho, kdy zněl vítězný pokřik „... již ni−
kdy více ploty a zátarasy...“ a už se
volá po pokud možno ještě vyšších
plotech, ještě střeženějších záta−
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rasech a kolem celého územního
dědictví praotce Čecha bychom
chtěli napsat No passaran! Neproj−
dou! Krumlov, Vimperk ani Prášily
nedáme! A přitom už tenkrát stačilo
podívat se nazpátek, kdy naši
moudří a zkušení předkové viděli
dobrý důvod k opevňování celých
měst hradbami a bránami, které se
zamykaly. Už dávno se poučili, co
dokáže ve slušném a poklidném
soužití sousedů udělat za paseku
nezvaná návštěva.
A kdybychom naopak my chtěli
odejít i s rodinami a svými blízkými
pryč z tohoto nastávajícího Baby−
lonu? Vždyť – jak známo – Baby−
lonská věž nakonec spadla právě
proto, že její stavebníci mluvili kaž−
dý jiným jazykem a nemohli se do−
mluvit na společných postupech.
Kdybychom chtěli utéci před
expanzivním barevným světem –
kam by to bylo? A své zemi zaslí−
bené bychom dali poslední sbohem
slovy smutného básníka „… zde le−
ží zem ta, před okem mým slzy ro−
nícím, kdysi kolébka, nyní národu
mého rakev…“
Dagmar Hermanová
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Pomáhám s radostí a s láskou
JEN VÁCLAVA FORMANOVÁ

Člověk je v harmonii, pokud se na− Energií se zabývám 15 let. Bioenergie Co nejvíce zajímá Vaše klienty?
chází v přírodě, naslouchá svému je v přírodě. Obklopuje nás, léčí a har− Jaké studium je pro Vás a Vaše děti
tělu i intuici. Díky tomu může své monizuje. K léčbě nepoužívám žádné nejvhodnější? V Čechách nebo v za−
problémy, počáteč−
přístroje.
hraničí? Zda je vhodný pozemek pro
ní stádium nemoci,
Co vše můžeme touto zástavbu? Vhodný datum na tuzem−
rozpoznat včas. Po−
metodou zjistit?
skou, zahraniční dovolenou. Jaké za−
užitím bioenergie
Po první návštěvě se stav městnání mám zvolit, abych byl spo−
vyrovnávám a har−
zlepší, dochází ke zmírnění kojen? Najdu si partnera? Zlepší se
monizuji tělo i duši,
obtíží. Dále udržuji kontakt můj zdravotní stav, uzdravím se? Proč
a tak dochází k uvol−
s pacientem až do doby, se mi špatně spí? Jak vycházet s lid−
nění nahromadě−
kdy dojde k vymizení pro− mi ve svém okolí? Co mám pochopit,
ných bloků.
blémů. Touto metodou lze co mne mají naučit?
Lidské tělo je pro−
také zjistit, jaká potrava je Co doporučujete jako doplněk k pod−
pleteno energetic−
pro náš organismus nej− poření léčby?
kými dráhami, které
vhodnější. Lze určit zdra− Pro uvolnění celého organismu do−
Václava Formanová
spojují orgány. Při
votní stav, následky (ne− poručuji relaxaci s drahými kameny
působení bioenergie působím na moc). I pomocí barvy módních doplň− doplněnou hudbou. Velkou radostí je
energetické blokády. Jsou to místa na ků a vhodného oblečení můžeme zdra− pro mne ruční výroba čakrových sví−
těle, kde je průtok energie zpomalen votní stav zlepšit či zhoršit. Např. čer− ček. Do každé vložím kamínek pro
nebo zastaven. Při působení stimuluji vená barva může vyvolat agresivitu, štěstí, který očistím a podpořím pozi−
chod orgánů, krve, lymfy, podporuji naopak modrá nás uklidní, ochladí, po− tivní energií.
regeneraci buněk, tím se oživuje tělo, může v období hubnutí a diet.
Těším se na Vaši návštěvu.
zpomaluje stárnutí, odstraňují potí−
že. Nejprve provádím bezdotykovou
Je možné se telefonicky objednat:
diagnostiku těla. Pacient je oblečen.
Tel.
773
476
311, Po–Ne: 8–21 h, http://lecitelka.goneo.cz
Zaměřím se na problémovou partii
Štěpánovice u Klatov (Plzeňský kraj)
a regeneruji pomocí bioenergie.
Jak dlouho se zabýváte tímto způso−
http://www.lecim−slaskou9.webnode.cz
bem léčby?
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MADETA
Největší česká mlékárenská spo−
lečnost, jihočeská Madeta, zavřela
po desítkách let provozu svůj zá−
vod v Řípci na Táborsku. Za vším
jsou podle vedení firmy úspory ná−
kladů. Tři stovky zaměstnanců ale
výpověď rozhodně nedostanou.
Nezaměstnanosti se tedy lidé ani
starostové v okolí bát nemusejí.
Podle ředitele mlékárny Milana
Teplého zaměstnanci přejdou do ji−
ných závodů v okolí. Madeta, která
měla 17 závodů, a nyní zbydou jen

tři, ukončí do dvou let také výrobu
v Pelhřimově. Zachová jen závody
v Českém Krumlově, Jindřichově
Hradci a Plané nad Lužnicí.
Po různých problémech, které
způsobily ruské sankce a na to
navazující složitosti na trhu, se
Madeta stále drží a patří ke špič−
kám české mlékárenské výroby.
Navíc sází na kvalitu a značku.
(pru)

Rozhled - Jižní Čechy 9/2015

Michaela Žemličková udělala omalovánky pro Budějovice
Malířka unikátních černobílých obra−
zů, Jihočeška Michaela Žemličková
vytvořila unikátní produkt. Spolu s
autorkou nápadu Eliškou Richtero−
vou vymyslely omalovánky pro děti i
pro dospělé s motivem Českých
Budějovic.
„Zatím se jedná o stěžejní památ−
ky krajského města. Velmi se po−
vedly! Paní Žemličková je opravdu
skvělá umělkyně, protože to, co
vzniklo, má duši a ještě ke všemu je
to netradiční, ale krásné,“ prozradila
Richterová.
Malířka, která vystavuje v Česku,
ale i po světě a jejíž obrazy má i řada
českých umělců, bankéřů, podnika−
telů, byla nápadem nadšená.
„Nesmírně mě to bavilo. Vyhrála
jsem si s tím, a protože jsem jiho−
český patriot a pravý „budějčák“,
o to s větší chutí jsem to dělala.
Omalovánky mohou skutečně být
pro děti, ale i jako antistresová tera−
pie pro dospělé. Jsem moc ráda, že
se projekt líbí, a určitě v něm hodlám
pokračovat nejen na regionální úrov−
ni,“ svěřila se Žemličková, kterou na
podzim čeká velká výstava na pres−
tižní pražské klinice, v showroomu
pražské DIC, dále v Dubaji, Bratisla−
vě i na dalších místech.
Rozhled - Jižní Čechy 9/2015

„Velmi mne třeba nedávno potěšila
úžasná zpěvačka Petra Hapková, dce−
ra Petra Hapky, kterého já jsem jako
umělce zbožňovala, že když jsme se
poznaly, oslovila mne, zda bych jí
nenakreslila místo úvodní fotku na CD
kresbu. Tedy ji samotnou z profilu
s cigaretou. To mi udělalo velkou ra−
dost a na novou desku Petry se moc
těším,“ podotkla Žemličková, jejíž
bratr František Postl, výtvarník, sochař
zase odhalí na podzim v Českých
Budějovicích sochu Přemysla Otakara
II., kterou městu zdarma věnoval
(pru)

Malířka unikátních černobílých obrazů, Jihočeška Michaela Žemličková
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Policie Modrava
pomohla v turismu!
Lipno a Šumava zažily v červenci
mimořádný nápor turistů. Příliv zá−
jemců ovlivnilo především sluneč−
né počasí. Na Šumavu se od za−
čátku roku vypravilo na 500 tisíc
návštěvníků a lanovou dráhu na vr−
chol Kramolína jen v červenci vyu−
žilo téměř 60 tisíc lidí. Zájemci na
Šumavu zamířili i díky odvysílané−
mu seriálu Policie Modrava.

Například hodně populární Stez−
ku v korunách stromů v červenci
navštívily desítky tisíc lidí, za tři ro−
ky provozu to je už přes milion tu−
ristů. Velký zájem je o Šumavu jako
takovou. Obce jako Srní, Kašper−
ské Hory, Modrava zase navštívily
tisíce turistů díky úspěšnému seri−
álu Policie Modrava, jehož pokra−
čování se má točit příští rok na ja−
ře. A jak říkají místní, to, co se ne−
podařilo NP Šumava za poslední
roky, se za pouhý půlrok podařilo
díky těmto filmovým místům.

12

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda varuje:

Blíží se období stresu
Tropická vedra nás zaskočila, ale
podle mé věštby už nikdy nebude
stálé počasí. Velké teplotní rozdíly
očekávejme i v nastávající zimě.
Tyto změny negativně působí na
náš imunitní systém a polovina li−
dí, jak mi ukazuje kyvadlo, není je
schopna zvládnout. Doporučuji
nasadit biologicky účinné látky,
užívat vitamíny, minerály. Imunitní
systém podpoří B3, B5, B6, fosfor,
zinek, selen.
Blíží se podzim a to je období, kdy je
málo světla, málo slunečního svitu,
což je stresové období. Jak se ho
vyvarovat? Nejlépe je odjet k moři,
kde máte slunce dostatek. Ale to je
pro většinu z nás nesplnitelný cíl.
Proto doporučuji hodně světla
v místnosti a bílé žárovky. Kdo je
přecitlivělý, což jsou zejména lidé ve
znamení podle čínské astrologie
zajíc, prase, myš, pořiďte si domů
do velikosti A4 bílé světlo – například
z LED diod. Mělo by denně svítit 30
a 45 minut a to k večeru mezi 17 až
19 hodinou.
Počítejte s tím, že na nás vždy ve
20 hodin dolehne stres z celého

dne. Když před tím nebudete rela−
xovat, vystavujete se nebezpečí, že
vás stres zablokuje. Začíná to ne−
spavostí a neschopností se sou−
středit. Doporučuji nenosit večer
nic černého na sobě a relaxovat při
hudbě, četbě nebo jen koukat do bí−
lého světla. Někdo si může dát čaj
meduňku. Je vhodný na zklidnění
pro většinu lidí. V takových chvílích
se budete zamýšlet nad životem.
Rozhodně se nevracejte do minu−
losti, před tím varuji. Žijte přítom−
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ností. Mnozí z vás si řeknou, že
šťastni budou až to…, ale žádné AŽ
není. Žijte teď hned, protože život je
krátký a je jen jeden.
Podlé mé věštby budou příští měsí−
ce příznivě nakloněny vzájemnému
usmiřování. V rodinách, kde jste
rozhádáni máte nyní jedinečnou pří−
ležitost se opět usmířit a dát do rov−
nováhy všechny rodinné i příbuzen−
ské vztahy. Těm, kteří nebudou mít
dostatek odvahy a síly k usmíření
doporučuji udělat rodinné konstela−
ce nebo nechat sloužit mši za uzdra−
vení rodinných kořenů. Obě metody
jsou velmi dobré a účinné. Právě teď
je ten správný čas k narovnání ne−
rovnováhy.
Kyvadlo mi ukazuje, že 75 procent
Čechů někomu něco závidí. To by se
mělo změnit, jinak se lidé mezi s se−
bou závistí uštípou. Nikomu to ne−
prospěje. Začněte nacházet radost
ze života.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

Rozhled - Jižní Čechy 9/2015

Legendu pohřbí v Husinci
Legenda českého krasobruslení Ája
Vrzáňová, která zemřela před více
jak měsícem v USA, bude pohřbena
v Čechách, kam se každý rok pravi−
delně vracela. Její kamarádka, rov−
něž bývalá krasobruslařka Svatava
Chalupská chce splnit její přání, aby
byla pohřbena společně se svou
maminkou tam, kde to měly obě rá−
dy a kde Vrzáňová vyrůstala.

Své dětství a část mládí prožila
velká česká sportovkyně Ája Vrzá−
ňová v jihočeském Husinci u praro−
dičů. Zde se také učila bruslit na za−
mrzlé řece. Její prarodiče jsou zde
pochováni a jejím přáním bylo být
pohřbena zde i se svou maminkou.
Dokonce si krátce před smrtí koupila
letenku a chtěla vzít maminčinu urnu
a uložit ji do hrobky. To už bohužel
nestihla. Až se vyřídí všechny
formality, její kamarádka jí hodlá
Rozhled - Jižní Čechy 9/2015

splnit její přání. Stane se
tak další významnou
osobností, která spočine
na jihu Čech.
Ája Vrzáňová si také
velmi oblíbila Jihočecha
Tomáše Vernera. O něm
mluvila jako o velmi talen−
tovaném kolegovi a ga−
lantním muži. Vážila si toho, že po−
chází právě z jižních Čech, ke kte−
rým ona, byť žijíc za oceánem, měla
tak vřelý vztah. Sám Verner byl zprá−
vou o odchodu Vrzáňové, která pro
něj byla velkým vzorem, velmi za−
skočen!
„Byla to velká dáma, úžasný člo−
věk, velká sportovkyně. Rozhodně
tu bude velmi chybět. Mrzí mne, že
odešla, protože byla velmi vitální,“
dodal Verner.
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRO OBCHOD s dárkovým
zbožím v Železné Rudě
hledáme spolehlivou a pří−
jemnou prodavačku. Mož−
no brigádně nebo na HPP,
turnusy, část. NJ, uby−
tování zdarma. Tel.:
602486490. RR 50647
HLEDÁM někoho na výpo−
moc při zednických a ma−
lířských pracích, Strako−
nicko, Prachatickou, tel.:
606916148. RR 50639
DO CUKRÁRNY v Železné
Rudě hledáme cukrářku/e
s praxí. Nabízíme nadstan−
dartní plat, ubytování zdar−
ma a pracovní turnusy.
Informace. 602486490.

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběra−
teli! Koupím bajonet,
dýku, kordík, lovecký
tesák, šavli, helmu,
trop. klobouk, uniformu,
maskovací oblečení,
opasek, opask. přezku,
pouzdro na pistoli, zá−
sobníky a bedny od mu−
nice, dalekohled, puš−
kohled, vysílačku +
sluchátka, čutoru, ešus,
teletinu, odznaky a vy−
znamenání, nášivky, le−
teckou kuklu, bundu,
kombinézu, vrtuli, pa−
lubní ukazatele a sou−
částky z letadel, tech.
příručky, knihy o vojá−
cích aj. voj. pozůstatky
až do r. 1960. Přijedu,
děkuji. Tel.:604343109.
PM 150013
ODKOUPÍM staré peřiny,
polštáře aj. Případně bílé
nedrané peří. Info na tel.:
606514445. PM 150006
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.:603383211,
723622663. PM 150032
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 150033
KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s pouzdrem
i bez pouzdra, dále violu,
violoncello, trumpetu, les−
ní roh, tubu, voj. polnici,
klarinet aj. staré nástroje.
Sběratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150015
14
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KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, motocykl JAWA 90
Cross nebo Roadster, i ne−
pojízdný vrak, moped S11,
S22, JAWETA i na náhrad−
ní díly, Škoda 1000 MB,
Škoda Octavia, Škoda
Sedan, náhradní díly, celé
auto i vrak. Staré šlapací
autíčko Moskvič i jiné. Též
náhradní díly na Jawa pa−
nelku nebo kývačku i vrak.
Tel.: 721730982. PM
150078
KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako,
kalhoty, bajonet, odznaky,
dalekohled, šavli, boty,
pouta, vyznamenání, ná−
šivky a též vše po národní
bezpečnosti a SNB do roku
1965, také armádní sako
a „rajtky“ z 50 let. Uni−
formu železniční stráže
z minulého režimu. Dobře
zaplatím. Tel.: 728347491.
PM 150114
KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chro−
mové lustry a lampič−
ky, sklo, porcelán (hrn−
ky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky),
kořenky, sošky taneč−
nic, figurky zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, knihy
a časopisy o automo−
bilismu, vše skautské
a junácké, pohlednice,
odznaky a starou bižu−
terii. Tel.: 603872698.
PM 150010

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vojenskou vzduchovku,
poplašňák, celtu, meda−
ile, vyznamenání (vzor−
ný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště,
za budování vlasti apod.
až do r. 1989), kovový
model děla, tanku, au−
tomobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 150008
KOUPÍM staré a starožitné
věci, např. z pozůstalosti.
Nábytek, obrazy, kapesní
a náramkové hodinky,
mince, bižuterii, porcelá−
nové sošky, sklo, vázu, ka−
rafu, skleničky, svícny,
chromový lustr a lampič−
ky, voj. odznaky a vyzna−
menání, voj dýku a bajo−
net, šavli, uniformu, sta−
rou vzduchovku, flobertku,
housle a trumpetu, ple−
chová a bakelitová autíč−
ka, loutky, radia, fotoapa−
rát, knihy, pohlednice, ku−
chyňské váhy aj. staré
věci. Děkuji za nabídku –
přijedu. Tel.: 604343109
PM 150011
STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, mě−
chové aj.) barometr,
theodolit, vánoční ozdo−
by, loutky, panenky
a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, liti−
nové formy na bábov−
ku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
150009
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KOUPÍM starou vzdu−
chovku – zlamovací, dět−
skou, vojenskou, pouťo−
vou, vzduchovou pistoli,
flobertku aj., dále nové
i použité auto−moto díly:
Jawa, ČZ, přívěsný vozík
PAV, sajdkáru, BMW aj.
Tatra, Škoda – Spartak,
Octavia, STW, 1000 MB,
110 R aj. Knihy o motoris−
mu, auto−moto příručky,
prospekty, plakáty, staré
hračky, plechovky od ole−
je, reklamní auto−cedule.
Děkuji za nabídku – přije−
du Tel.: 604343109 PM
150012
Z POZŮSTALOSTI starý
dřevěný a chromový náby−
tek: kredenc, skříň, špajz
se šuplíky i bez, stůl a žid−
le. 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 –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 150014
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POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře
zaplatí staré pohlednice –
až 10. tis Kč za chybějící
pohlednice obcí Šumavy
(např. Schukatschen, Pa−
terlhütte,
Glaserwald,
Stadln, atd.), dobře za−
platím i jiné pohlednice do
roku 1945, uvítám větší
množství, sbírku či pozů−
stalost, mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 50373
KOUPÍM tyto křesla a ten−
to typ křesel. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: +420 776599696
a email.: slavoj.pikovice
@seznam.cz. Děkuji :) RR
50521

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1955 VÝ−
KUP − RENOVACE − PRO−
DEJ (chromovaný, dýho−
vaný, selský), lustry, ho−
diny, obrazy a různé sta−
ré věci na dekoraci,
možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.c
z. PM 150017
KOUPÍM staré obrazy čes−
kých i cizích autorů s ná−
mětem krajina, lovecké
zátiší, portréty, dívčí akty,
lodě na moři, vojenské
motivy, postavy v krojích
aj. (i špinavé a poškoz. ne−
bo jen rám). Dále porc.
a kovové sošky, mince,
hračky, knihy, hodinky, vy−
znamenání, ván. ozdoby,
pohlednice, betlém aj. sta−
ré a starožitné věci do
r. 1970. Děkuji za nabídku
– přijedu. Tel.:604343109.
PM 150016
SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém, vánoční
ozdoby, různé staré do−
kumenty, pohlednice,
plakáty, hračky, autíčka
na kabel i bez, na klí−
ček, vláčky, pokojík pro
panenky, hodiny a ho−
dinky Děkuji za na−
bídku. Tel.: 603512322.
PM 150018

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 hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elekt−
řiny vč. jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Dále mobilní kon−
tejnerovou dvojbuňku, zá−
novní plast. okna, plast. ro−
lety, standardní vybavení
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 x120 x15
cm a 300 x 120 x 20 cm,
Plzeň, vhodné použití pro ze−
mědělce. Možnost naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 150027

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

PRODÁM bývalou země−
dělskou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhle−
dem na panorama Šuma−
vy, bez přímých sousedů,
s dobrým přístupem. 5+1.
Rozloha 3.500 m2 parcela
– dvůr, zahrada, 2 x stud−
na, 380/220V. Vhodné
k bydlení, podnikáni i k re−
kreaci. Cena 1mil. 450 tis.
Kč. RK nevolat. Tel.:
602614480. RR 50630
HLEDÁM ke koupi starý do−
mek nebo chalupu před
opravou i dlouhodobě neo−
bývanou či ve špatném sta−
vu, vhodnou k rekonstrukci,
do 250.000 Kč. Tel.:
606572188. RR 50641

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, karda−
ny, pětistupňovou převo−
dovkou, pěkné pneu včetně
disků, světla atd. Dále pro−
dám nákladní automobil
DAF 45, celk. hmotnost 11
t, s vyklápěcím čelem, pří−
padně jednotlivé díly. Tel.:
603383211. PM 150028
JAWA, ČZ – koupím
náhradní díly
na československé
motocykly i nové,
použité, cokoli, zbytky
z mototechny,
tel.: 724519585.
RR 50129

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

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
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KOUPÍM díly na Traktor
Zetor krystal typ 8111 nebo
8011, spodní ramena do
hydrauliky včetně držáků ra−
men. Závaží do disků kol,
dveře, případně čelní nakla−
dač k tomuto typu. Závaží na
předek traktoru, sedačku,
přední a zadní pneu a zadní
závěs. Dále koupím čelní
nakladač na traktor Zetor
Krystal, případně traktor
s čelním nakladačem. Na−
bídněte. Tel.: 723622663,
603383211. PM 150102

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré
motocykly všech
značek v jakémkoliv
stavu i jednotlivé díly.
Platím ihned
v hotovosti.
Tel.: 607946866.
RR 50459

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

ON z Bavorska, hledá ji
z Čech, tel.: 773599200.
HALLO! Ich suche eine
nette, liebevolle Partnerin,
die ehrlich und treu ist,
womöglich Nichtraucherin
und mit mir durchs Leben
gehen will. Bin 39 Jahre,
185 cm, Nichtraucher und
habe dunkle Haare. Habe
einen festen Arbeitsplatz.
Bitte mur ernstgemeinte
Zuschriften, da ich eine
feste Beziehung aufbauen
will. Ich freue mich auf
eine Antwort, wenn mög−
lich mit Foto! E−Mail:
astf@gmx.de. RR 50613
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VDOVA 75/160 hledá ka−
maráda, který je sám a má
ještě odvahu a nestydí se
za to, že je nám tolik let.
Volej na tel.: 720263439.
PM 150137

RYCHLÉ půjčky 10 tis.
100 tis. bez poplatku pře−
dem. www.kz−finance.cz,
možnost
spolupráce.
SUPER VÝDĚLKY!!! Tel.:
737607405.
KŘI PM
150082
FOFR PŮJČKA. Registry ne−
řešíme. Tel.: 702995055.
KŘI PM 150048

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
150134

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž oce−
lových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že−
lezného
šrotu.
Tel.:
723622663. PM 150031

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zku−
šený chovatel, etolog a vý−
cvikář. Tel.: 737824579.
PM 150037
PRODÁM jehňata ze Šu−
mavy, ovečky i beránky,
přeočkované.
Tel.:
603383211, 723622663.
PM 150121

Další číslo

Jihočeského
rozhledu
vyjde
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