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SOŠ a SOU Sušice

Stanislav Brázda:
Utužujte přátelství mezi

rodinnými příslušníky
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Říká se, že „pachatel se rád vrací na
místo činu“. V tomto případě se „pa−
chatelky“ skvělého turné opět vrátí na
jih Čech, do Českých Budějovic. Dvě
přední české zpěvačky s mocným
hlasem – Petra Janů a Věra Špinarová
vystoupí v rámci svého megatour 
13. listopadu v Českých Budějovicích. 

Vystoupení Janů a Špinarové je
koncipováno jako dva samostatné
koncerty a jako perličku navíc i ně−
kolik společných songů.

Turné začíná už 12. listopadu
v Litoměřicích a už o den později
zazpívají zpěvačky ve Sportovní hale
v Českých Budějovicích. Následující
koncer t pak bude 18. listopadu
v Karlových Varech. Turné zakončí
hned dva koncerty v pražské Lucer −
ně, a to 15. a 16. prosince.

„Baví nás to, byl to dobrý nápad,“
pochvaluje si Věra Špinarová. A spo −
 lečné turné se líbí i její kolegyni, troj−
násobné zlaté slavici Petře Janů.

„Moc se na to těším. Navíc budu
vystupovat s novou kapelou, která
se jmenuje Amsterdam. Jsou to
mladí kluci a opravdu to má grády.
No, ostatně, přijďte se podívat a uvi−
díte,“ zve se svou pověstnou dobrou
náladou na koncert Petra Janů, která
je na jihu Čech vlastně doma.

Desítky let jezdí na milovanou chalu−
pu ke Stráži nad Nežárkou. 

„Pár dní předtím, než vyjedeme 
na turné, na chaloupku pojedu, budu
chodit po lese, relaxovat a čerpat sí−
ly,“ usmívá se Petra, která, ačkoli to
na první pohled možná nevypadá, je
i velmi zdatná zahradnice. „Mám 

radost, když mi kytky vykvetou a da−
ří se jim. Před dvěma lety jsem si
uprostřed zahrady vysadila malý zá−
honek s levandulí a dneska už je
z toho velký kulatý záhon plný barev−
ných kytek, které tam dosazuji,“
směje se zpěvačka, která se každo−
ročně může pochlubit i bohatou úro−
dou ze svého skleníku. „Pěstuji raj−
čata, okurky a samozřejmě také by−
linky. Ty nemohou v mé kuchyni roz−
hodně chybět,“ vysvětluje Petra.

Společně s Věrou Špinarovou vy−
jedou nejen po českých městech,
ale zabrousí i na Slovensko. Ná −
vštěv   níci koncertu se mohou těšit na
dnes už téměř legendární hity jako
Říkej mi, Není nám už sedmnáct,
Motorest, Jednoho dne se vrátíš ne−
bo Bílá jawa 250. 

Zatímco Petra představí novou ka−
pelu, Věru Špinarovou bude stejně
jako minulý rok doprovázet kapela
Adama Pavlíka. (pru)

Janů se Špinarovou 
to rozjedou i na jihu Čech
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Je mladá, krásná, talentovaná a má
krásné oči, úsměv a jméno – Dáša
Zázvůrková. Shodou okolností byd−
lí v Praze ve stejné ulici, v níž žila
i Stella Zázvorková. A co víc, i ona
má spojitost s  jižními Čechami, 
jako měla slavná herečka, která
tam měla desítky let chalupu. 

Dáša Zázvůrková účinkuje
v praž ském divadle Semafor, zpívá,
koncertuje, učí na základní umě−
lecké škole a nyní hraje s kamarád−
kou, kolegyní herečkou Jitkou
Sedláčkovou duodrama Lidský
hlas od Jeana Cocteaua. To se hra−
je nejen v  Divadle Kampa, ale 
je i jako zájezdová forma a jižní
Čechy nejsou výjimkou. 

„Je to krásná práce, kdy já hraju
a zpívám černého anděla, Jitka
hraje hlavní postavu ženy, kterou
opustí přítel. Ona to neunese
a spáchá sebevraždu. Uškrtí se te−
lefonní šňůrou. Musím říct, že
všichni, kdo to zatím viděli, byli
nadše ní,“ prozradila Rozhledu 
Zá zvůr ko vá, s níž a Jitkou Sedláč −
kovou na Lidském hlasu spolupra−
coval jako režisér mim a herec
Boris Hybner.

Dáša Zázvůrková pochází pů−
vodně z Votic, což je na rozhraní
středních a jižních Čech. 

„Taky se tam vracím, mám tam
domov a přímo v  jižních Čechách
mám rodinu a přátele. Hodně často
jezdím do Zlivi u Hluboké, kde mám
rodinu, pak také do Vlksic na
Táborsku, kde je mi dobře a ráda,

když mám čas, navštěvuji památky
a hezká místa. Jižní Čechy já prostě
miluju,“ říká s  úsměvem Dáša
Zázvůrková, která hraje také v ně−
kterých seriálech, jako jsou Bezdru −
žice, Přístav, a má i další nabídky.

Nejvíce však zpívá. Před časem
uspořádala v pražském Semaforu
benefiční Koncert pro Ládíčka, který

byl věnován postiženému chlapeč−
kovi. Nyní na 5. prosince připravuje
Vánoční koncert a výtěžek z něj bu−
de opět směřován na dobrou věc.

„Do Semaforu zvu všechny lidi,
kteří se na chvíli chtějí zastavit a být
v  pohodě. Poslechnout si hezké 
písničky, nejenom moje, ale i mých
hostí, aby nám bylo společně fajn.
A kdo ví, možná přijde i Mikuláš,
protože je to v  den, kdy chodí
Mikuláš, anděl a čert. Vstupenky
jsou v  předprodeji a chvátejte,
Semafor není z největších a divadlo
není nafukovací,“ láká a hezky do−
dává Dáša Zázvůrko vá, která obdi−
vuje například Alberta Einsteina
a zamilovala si jedno z jeho přísloví:
„Jsme tu pro druhé lidi, především
pro ty, na jejichž úsměvu a blahu 
závisí naše vlastní štěstí.“ (pru)

Pěší zóna ubírá tržby
Historické náměstí Míru v centru
Jindřichova Hradce by mělo být
přístupnější turistům. Radnice
z jedné jeho poloviny v létě vytvo−
řila pěší zónu. Turisté si tak v sezo−
ně mohli prohlížet historické domy
bez obav z projíždějících aut, pod−
nikatelé a obyvatelé ze změny ale
nadšení nejsou. Úbytek tržeb hote−
liérů, restauratérů či obchodníků.
Nyní to chtějí řešit s městem.

Silnice se bude
smět solit!

Bezpečnější provoz, méně nehod
a nižší prašnost nově letos v  zimě
slibují řidičům silničáři na Lipensku.
Poprvé budou totiž smět v někte−
rých úsecích solit vozovku. Získat
povolení přitom nebylo snadné.
Konkrétně se jedná o úseky ve smě−
ru od Dolního Dvořiště přes Lipno
nad Vltavou až do Černé v Pošu −
maví, od Českého Krumlova do
Frymburka a od Českého Krumlova
přes Černou v Pošumaví až do
Želnavy včetně odboček. Jedinou
výjimkou, kam sůl stále nesmí, je
zatím silnice z Černé v Pošumaví do
Dolní Vltavice. Důvo dem je ochrana
podzemních vod. 

Obchvat má zpoždění
Obchvat Lišova na Českobudě −
jovicku má zpoždění! Příprava se
vrací na začátek. Ředitelství silnic
a dálnic musí zahájit nové územní
řízení, neboť v tom původním obje−
vil krajský stavební úřad procesní
chybu. Výkupy pozemků by měly
začít nejpozději v roce 2017.

Samotné stavební práce odha−
duje vedení města až na začátek
roku 2020. Na úseku mezi Štěpá −
no vicemi a Třeboní dochází často
k vážným dopravním nehodám.
Proto všichni doufají, že obchvat
bude co nejdříve. 

Nová sjezdovka 
Provozovatelé jihočeských zim−
ních areálů doufají, že sezóna bu−
de alespoň tak úspěšná jako ta
loňská. Nyní pracovníci dokončují
revize na lanovce, technice, mazá−
ní lyží a také budují nové sjezdov−
ky. Na Lipně nad Vltavou budou
zájemci v zimě využívat už dvanáct
kilometrů sjezdovek. Nová sjez−
dovka se bude jmenovat Vyhlídka,
bude dlouhá 1200 metrů. Do tech−
niky a nové sjezdovky v lipenském
skiareálu letos investovali už 
35 milionů korun. 

Dáša Zázvůrková, Boris Hybner a Jitka Sedláčková 

DÁŠA ZÁZVŮRKOVÁ miluje jižní Čechy
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Nemocnice Prachatice pořídila na
své gynekologicko−porodnické od−
dělení novou porodní postel AVE.
Cena porodního lůžka vyšla na více
než 360 tisíc korun.Tato postel svou
koncepcí a výjimečným designem
spojuje individuální požadavky ro−
dičky na komfort a pohodlí a záro−
veň vyhovuje  profesionálním potře−
bám porodního týmu. respektuje
principy porodnictví, obsluhujícího
personálu a samotné rodičky.

„Porodní postel je výjimečná jak
designem – zakoupili jsme ji v krás−

né růžové barvě, tak originálním
technickým provedením. Nabízí ce−
lou řadu zcela inovativních řešení,
která zpříjemňují a zjednodušují pou−
žívání postele jak rodičce samotné,
tak i obsluhujícímu personálu,“ vy−
světlil ředitel prachatické nemocnice
Michal Čarvaš. 

Primář gynekologicko−porodnic−
kého oddělení Bohuslav Wacker −
shauser k tomu doplnil: „Excen trické
umístění zvedacího sloupu a nová
koncepce nastavování podnožního
dílu umožňují vysokou flexibilitu

v  nastavení postele. Rodička si tak
může zvolit optimální porodní polo−
hu. Pro personál představuje zpra−

cování lůžka jednoduchou ob sluhu,
rychlou manipulaci a snadnou čisti−
telnost.“ (pru)

Porodnice má novinku
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Za účasti významných hostů senátora
Jana Látky, radní Plzeňského kraje
Ing. Mileny Stárkové a dalších otev−
řeli ve Střední od−
borné škole a Stře d −
ním odborném uči−
lišti v Su šici čtyři
nové učeb ny včet−
ně technického vy−
bavení. Součástí
malé slavnosti bylo
rovněž předání žá−
kům prvních roč −
níků učeb ních obo−
rů sušického střed−
ního odborného
učiliště a Střední
školy Oselce kufří−
ků s ručním nářa−
dím.  Dárek pro žá−
ky je sou částí pro−
jektu na podporu
technického vzdě−
lávání Plzeňského kraje, do kterého
je zapojeno 16 středních škol, které
vzdělávají žáky v tříletých učebních
oborech. 

Učíme, co firmy chtějí
To jsou slova ředitele SOŠ a SOU
v Sušici Ing. Jaromíra Koláře. „Naši
snahou je, aby maturanti a žáci s vý −
učním listem v ruce ihned našli uplat−
nění na trhu práce. K tomu je nutné,
aby se už ve škole a při odborné praxi
dostali k technice a strojům, které jsou
běžné ve firmách. S radostí mohu kon−
statovat, že nové čtyři moderní učebny
jsou v mnoha směrech nadčasové. To
bylo také našim záměrem. V počíta −
čové učebně budeme učit programo−
vání a technické kreslení. K dispozici
mají žáci speciální počítače, grafické

programy i 3D tiskárnu. Odbornou 
praxi pro mechaniky a opraváře moto−
rových vozidel a autoelektrikáře jsme

vybavili nejmodernější diagnostikou.
Vznikla zde i další učebna s trenažéry
na výuku řízení motorových vozidel.

Miliony korun jsme
inves tovali do nových
CNC strojů na obrábě−
ní.  Každý žák zde má

také svůj panel na programování CNC
techniky, což je obrov−
ská výhoda. Vedle tech−
nických oborů jsme ne−
zapomněli ani na naše
kuchaře a číšníky. Na
jejich odborném praco−
višti v Domově mládeže
jsme jim vybavili za
3 miliony korun gastro−
nomickou kuchyni na
vysoké úrovni. Na nové
učebny včetně vybavení
jsme využili Projekt
pod pořený z Evrop ské −
ho fondu pro regionální
rozvoj. Naše žáky a stu−
denty učíme to, co firmy požadují.
Proto přechod ze školy do praxe nebu−
de pro ně stresující,“ zdůrazňuje ředitel
Ing. Jaromír Kolář.

Bez řemesel 
se neobejdeme
Potřebu vzdělaných a odborně zdat−
ných řemeslníků připomněl senátor

Jan Látka. „Doháníme to, co jsme
v minulosti podcenili. Oceňuji, že
Střední odborná škola a Střední odbor−
né učiliště  v Sušici věnuje tak velkou
pozornost učebním oborům. Jejich

zkušenosti, které mohou být pro další
školy dobrou inspirací, přenesu do 
senátu,“ přislíbil senátor Jan Látka.

Informujte rodiče
„Rodiče musejí mít představu o tom,
kam dávají své děti po ukončení 9. třídy,
jaké možnosti vzdělání jim škola nabízí
a zda najdou uplatnění na trhu práce,“
řekla ve svém vystoupení radní Plzeň −
ského kraje Ing. Milena Stárková.
„Plzeň ský kraj v České republice patří
mezi průmyslové kraje a to samo o so−
bě už vypovídá, že technické obory
s maturitou nebo výučním listem budou
mít zelenou. Musím se přiznat, že mě
technické obory nikdy nešly, nicméně
si myslím, že matematika by měla být
maturitním předmětem. Děkuji řediteli
i celému učitelskému sboru včetně uči−
telů odborné výuky za to, že velké úsilí
věnují neustálému zlepšování kvality
technického vzdělávání svých žáků
a studentů. Nové učebny s vybavením
jsou toho důkazem,“ konstatovala radní
Plzeňského kraje Ing. Milena Stárková.

Řemeslo má 
zlaté dno
Otevření nových uče−
ben v Sušici se také
zúčastnil generální
ředi tel plzeňské spo−
lečnosti SYSTHERM
s.r.o., Jan Kazda. Je −
ho přítomnost nebyla
náhodná. „Se Střed −
 ní odbornou školou
a Středním odborným
učilištěm v Sušici 
spo lupracujeme 10
let. Společně pořá −
dáme celore publiko −
vou sou těž oboru

Technické vzdělávání na SOŠ a SOU v Sušici dostalo finanční injekci

Nové moderní učebny a vybavení 
za 13 milionů korun

Nemalé finanční prostředky „šly“ také do vybavení
praktických dílen, kde žáci pod odborným vedením
mistrů pracují na frézách, CNC strojích a učí se tato za−
řízení programovat.

Předávání kufříků s nářadím žákům prvního ročníku
učebních oborů. Zleva senátor Jan Látka, ředitel SOŠ
a SOU v Sušici Jaromír Kolář a radní Plzeňského kraje
 Milena Stárková.

Zleva: generální ředitel plzeňské společnosti  
SYSTHERM, s.r.o., Jan Kazda v rozhovoru s ředite−
lem sušické SOŠ a SOU Jaromírem Kolářem. 

Výuku řízeni motorových vozidel začnou žáci v nové učebně na trenažérech.

�
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vzdělání Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení budov.
Kromě toho zadáváme škole zakázky
na výrobu některých součástek
pro naši firemní potřebu. Ze sušické 
školy zaměstnává naše společnost 
SYS THERM už sedm absolventů
a musím říci, že mají dobré teoretické
i praktické základy. Dokonce jednoho
z nich jsme po roce poslali na servis
do Rakouska. Průměrný výdělek 
topenáře nebo elektrikáře u nás je řá−
dově kolem 35.000 Kč. Řemeslo má

zlaté dno a o odborně zdatné pracov−
níky s výučním listem v kapse bude
stále větší zájem. Je pravda, že ře−
meslo jako například instalatér, elekt−
rikář, topenář před 20 lety a nyní je už
o něčem jiném. Díky novým technolo−
giím, strojům, počítačové technice
dostalo řemeslo zcela jiné postavení
ve společnosti. V sušické škole získají
žáci ten správný základ do praxe,“
sdělil nám generální ředitel plzeňské
společnosti SYSTHERM, s.r.o., Jan
Kazda.                         (re)

Pohled do nové moderní gastro kuchyně.

�
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Klement Gottwald a Josif Vissario −
novič Stalin už nejsou čestnými ob−
čany jihočeského Písku. Vznikla ale
velmi precedentní a paradoxní situa−
ce. Zastupitelé totiž částečně změnili
dějiny, byť to mnozí považují za zá−
sah do historie.

Soudruzi Gottwald a Stalin, kteří
se podepsali svou zrůdností na 
lidech za minulého režimu, se stali
čestnými občany Písku před více

než 60 lety. Teď zastupitelé na ná−
vrh jedné obyvatelky města odsou−
hlasili vyloučení obou jmen ze se−
znamu čestných občanů. A to přes −
to, že někteří byli proti zasahování
do dobových událostí, které za −
znamenali kronikáři. To si ostatně
myslí i část obyvatel Písku. To, co
bylo do kroniky zaznamenáno, by
nemělo být podle nich měněno
a manipulováno. 

Mnozí si myslí, že jde o historii, ať
byla jakákoli a nemělo by se s ní ma−
nipulovat. Jiní namítají, že se „zlo−
činci“ se může nakládat právě takto. 

Další jihočeská města zatím o po−
dobných krocích neuvažují. Na −
příklad České Budějovice nebo
Veselí nad Lužnicí, kde je v sezna−
mech čestných občanů také řada
kontroverzních osobností, nic po−
dobného nechystají. (pru)

Gottwald a Stalin v Písku ostrouhali!

Charita hledá místo
pro uprchlíky

Velké dilema nyní řeší česko −
budějovická Diecézní charita.
Hledá totiž místa pro možné
uprchlíky, a to v případě, kdyby
se objevila větší skupina, kterou
by bylo nutné ubytovat, poskyt−
nout jídlo, hygienické potřeby
i oblečení. Je možné je vůbec
v jižních Čechách umístit?

„Charita v současné době
v rámci uprchlické problematiky
spolupracuje s cizineckou poli−
cií. Dále u nás funguje i poradna
pro cizince, která řeší akutní fá−
zi,“ uvedla ředitelka instituce
Michaela Čermáková. 

Zatím podle ní nejsou za dveř−
mi stovky nebo tisíce uprchlíků,
ale charita počítá s tím, že tato
situace může nastat. Nyní v kraji
vytipovává možné lokality, kde
by se daly větší skupiny ute −
čenců ubytovat. Jediným pozi −
tivem je, že uprchlíci z Východu
nechtějí v Česku setrvávat a míří
jinam.

Bohužel v uplynulých týdnech
a měsících zadrželi policisté na
hranicích hned několik vozidel
i pěších uprchlíků. Všichni končí
v utečeneckých táborech po ČR,
nikdo zatím na jihu Čech, proto−
že zde na to není zařízení. 

Onemocnění 
z klíšťat je méně

Méně případů klíšťové encefali−
dity v letošní sezóně hlásí jiho−
čeští hygienici. Podle nich je to
relativně dobrá zpráva vzhledem
k tomu, že tento kraj patří k nej−
ohroženějším právě z tohoto 
důvodu. 

Od začátku roku onemocnělo
v jižních Čechách po přisátí klíš−
tětem celkem 37 lidí, což je
o deset procent méně než loni.
Podle hygieniků klíšťatům ne−
svědčilo extrémně horké a su−
ché léto. Nejvíce pacientů za−
znamenala nemocnice v Táboře
(9 případů), v Českých Budějo −
vicích (8 případů) a v Pracha −
ticích (7 případů). Lymskou bo−
reliózou onemocnělo od ledna
112 lidí, podobně jako loni. Nyní
klíšťata již nejsou tak aktivní 
jako v létě, přesto by si lidé měli
dávat při návštěvě lesa pozor.   

(pru)
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Kdysi jsem se ráda dívala na nedělní
televizní filmy pro pamětníky. Prvo −
republikové skvosty, v nichž se vy−
skytovala buržoazní smetánka, zlatá
mládež falšující směnky a snobské
paničky – manželky ředitelů, notářů
a továrníků v úžasném podání paní
Šlemrové, Baldové a dalších. Na po−
řádání salonů a večírků v mezoneto−
vých bytech, kde běžnou součástí
bytu bylo několik ložnic a koupelen,
přijímací salónky i taneční sál, a sa−
mozřejmě také pokojíky pro služky
a kuchařky, protože bez sloužících
by se byla buržoazní smetánka ne −
obešla. Co je zajímavé – tyto filmy 
nikdy neobsahují ukázku, kde všich−
ni ti bohatí a skvělí lidé pracovali.

Naše generace – i ti z „lepších ro−
din“ jsme věřili, že všichni stojíme
na stejné startovní čáře, studovali
jsme, aby z nás „něco bylo“, a mohli
jsme dělat práci, která nás bude ba−
vit. V každém státním podniku se 
sice také vyskytovali ředitelé, ná−
městci a vedoucí oddělení, ale když
jsme opustili pracoviště, byli jsme si
všichni rovni. S ředitelem a náměst−
ky bylo možno mluvit jako s kamará−
dy, potkávali jsme se v kině, na výle−

tech, na plesech i na plovárně – úpl−
ně v pohodě. Těžko lze pochopit, ko−
mu z naší generace mohly chybět
zase takřka feudální poměry, kterým
se dnes přezdívá demokracie

Byl to středověk, kdy se lidé začali
chovat stylem „hamty hamty, ať
mám víc než tamty“. Kde se vzala
touha po moci, erbech, majetku
a penězích a potřeba vyvyšovat se
nad ostatní – nebo že by to bylo lid−
stvu vrozené? Mocní si pak vytvářeli
morálku i zákony příznivé jen pro 
sebe, a přestože byli věřící, věřili na
hříchy i boží tresty, samotného Boha
si přizpůsobili ku obrazu svému.
Středověká justice například v přípa−
dě sporu s důkazní nouzí nechala
spor vždy prohrát stranu chudší.
Podle tehdejšího právního názoru 
vina chudšího je dána už samotnou
chudobou, neboť Bůh postihuje chu−
dobou lidi nehodné, zatímco lidi cha−
rakterní obmýšlí bohatstvím. Přes to
dlouho nejel vlak – dnes jsme
z myšlení vypustili Boha, ale spory
řeší současná justice takřka stejně.

Skvěle vystihl poměry doby ruský
bajkař Ivan Alexejevič Krylov, který
žil ve druhé polovině sedmnáctého

století, známou bajkou o vlkovi. Ten
obvinil beránka, že mu kalí vodu,
a když se beránek hájil, že je to ne−
možné, neboť stojí u potoka pod
ním, řekl mu vlk „už tím jsi vinen, že
mám hlad“, a beránka sežral. Pouče −
ním z této bajky mělo být, že kdo je
bohatý a mocný, je vždy v právu, 
zatímco prostý a chudý člověk se
spravedlnosti nikdy nedočká. V tom
vyrůstaly celé generace lidí, a i když
dějinami lidstva šel současně po−
krok, technická vyspělost a zvyšující
se vzdělanost, tyto poměry pře −
trvávají stále. O celé století pozdě −
ji český novinář Karel Havlíček
Borovský vystihl totéž epigramem
ve svém stylu – „Sed si vedle orla
vrabčík smělý dosti, začimčařiv cosi
o rovnosti. Orel spolkl vrabce místo
poučení, že přec vrabec orlu nikdy
roven není“ – a my dnes víme, že
„štípne−li tě komár, můžeš ho zabít,
ale šlápne−li tě slon, nezapomeň se
omluvit“.

Bylo téměř nemožné představit si
společenskou změnu, kdy by si byli
lidé v zásadě rovni už za života, niko−
liv až před Bohem, kde i mocným to−
hoto světa už to musí být fuk, neboť

po smrti už nemohou ze své moci
a bohatství jakkoliv profitovat. Jestli
například na hřbitově vedle primáto−
ra města leží jakýsi bezvýznamný
Franta Vopička – proč ne? Ale naše
generace dokázala zlatá šedesátá!
Že společnost může vést smyslu −
plný a zodpovědný život i ve vzájem−
né rovnosti všech občanů. Že všich−
ni mohou kamarádit se všemi, jako
ve Werichových filmech – „Když
všichni všechno všechněm dáme,
tak budem všichni všechno mít do−
hromady.“ A všichni jásali, dokonce
i ti chorobně ambiciózní, kterým –
jak se následně ukázalo – rovnost
občanů zásadně vadila a vadí.

Nemožné! Populizmus! Vzkázal
nám s oroseným čelem po mé diích
dnes už významný politik, který – ja−
ko všichni ostatní – nakráčel tenkrát,
když to začalo, do vrcholné politiky
státu v tesilovém kvádru rovnou
z panelákové králíkárny. A na něja−
kou dobu máme vystaráno o středo−
věké právní názory a zaručeně spra−
vedlivé přístupy „padni komu pad−
ni“, jak se dušoval zase jiný charak−
terní politik. 

Dagmar Hermanová  

Cosi o rovnosti

Sochu měl odhalit budějovický ro−
dák, herec Karel Roden, ten nakonec
u aktu nebyl. Proč?

U odhalení Přemysla Otakara II,
který před 750 lety založil jihočes−
kou metropoli, což si právě letos
město na soutoku Vltavy a Malše
připomíná, měl Karel Roden být.
Protože je ale pracovně v zahraničí,
kromě zástupců města a autora byla
u odhalení další rodačka, herečka
Hana Čížková, která je tetou sochaře
Františka Postla. Odhalení téměř tří−
metrové a 16 tun vážící sochy krále
bylo slavnostní a zúčastnili se jej zá−
stupci města, kraje, kulturní obce.

„Jsem velmi rád, že České Budě −
jovice mají konečně sochu svého
zakladatele. A je velmi povedená,“
uvedl náměstek primátora Jiří Svo −
boda. Odhalení podobizny Přemysla
Otakara II. považuje on i řada dalších
za významný a historický akt.

Spokojená je i kmotra, rodačka
a herečka, ale také teta autora.
„Jsem pyšná na Františka, protože
se mu socha opravdu povedla. A vě−

řím, že se Budějčákům bude líbit,“
podotkla Čížková.

Ta má v rodině samé šikovné a na−
dějné příbuzné. Kromě synovce je její
neteří malířka černobílých obrazů
Michaela Žemličková a adoptivní dce−
ra Yanna Rybníčková je zpěvačkou,
která prošla i talentovou soutěží. Nyní
dobývá dráhu úspěšné a sólové zpě−
vačky a pokřtila i první klip. (pru)

Socha Přemysla Otakara II
České Budějovice se konečně dočkaly sochy zakladatele města. Na
státní svátek 28. října byla v parku Na Sadech odhalena podobizna
krále železného a zlatého, tedy Přemysla Otakara II, kterou vytvořil
sochař František Postl a městu ji daroval. 
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Abychom se přesvědčili o výhodách
a přednostech topení z přírodního ka−
mene, setkali jsme se s lidmi na −
příklad v Plzni, Sušici, ve Volarech,
v Klenčí pod Čerchovem, Nýrsku,
Mašovicích u Horšovského Týna, kte−
rým kdyňská firma  vyrobila a na−
montovala topné panely. Jejich odpo−
vědi na naši otázku – jak jsou spoko−
jeni –  jsou následující:

Topné kameny nám šetří peníze. Jiné
topení nechceme. Jsme pěkně zaba−
leni v teplíčku. Konečně nám nezebou
nohy. Zmizela nám plíseň u okna
v kuchyni. Topení jsem napojil na fo−
tovoltaiku. Že je to zdravé topení,
jsme se přesvědčili u naší vnučky,
která má alergii. Když jsme topili pří−
motopy, měla problémy. Nyní vytápí−
me přírodním kamenem a vnučka ne−
má žádné zdravotní problémy. Je to
teplo jako od kachlových kamen, kte−
ré jsme kdysi mívali doma. Sálavé
teplo z přírodního kamene je pro naše
zdraví jedinečné. Topení máme napo−
jené na nízký tarif a celou domácnost
měříme  v této sazbě.

To jsou zkušenosti lidí, kteří se rozhodli
vytápět byt nebo rodinný dům elektric−
kou energií prostřednictvím panelů
z přírodního kamene. Jejich výrobou,
montáží a servisem se už přes 10 let
zabývá firma eurotop in ve Kdyni. Naše
setkání s jejími majiteli Jiřím Ja nouš −
kem a Danielem Smolíkem nebylo ná−
hodné. Zásluhu na něm mají samotní
čtenáři, kteří redakci adresovali řadu
dotazů. Abychom  jim odpověděli, ze−
ptali jsme se za ně majitelů firmy.
Když slyšíme, že se topí elektřinou,
máme obavu z toho, že za teplo hod−
ně zaplatíme.
Mnozí zákazníci srovnávají naše topení
s přímotopy. Snaží se nám tvrdit, že
princip vytápění je v podstatě stejný,

protože topíme elektrickou energií. Je
to mylný názor. Ano, vytápíme elektric−
kou energií, ale naše vytápění funguje
na zcela jiném principu než přímotopy.
Panel je z přírodního kamene
a je v něm zabudovaný topný
kabel, který kámen nahřává.
Využíváme jedinečných aku−
mulačních vlastností přírodní−
ho kamene. Po nahřátí na 90°C
a postupném chladnutí má 
ještě po dvou hodinách teplotu
30°C. Samotný princip vytá −
pění místnosti se zásadně liší
od přímotopů. Je na základě
dlouhovlnného tepelného záře−
ní jako u kachlových kamen.
Jedná se o sálavé teplo, které
je v místnosti rovnoměrně roz−
ložené. Mezi podlahou a stro−
pem je maximální rozdíl 3 °C.
Ve srovnání s klasickými pří−
motopy uspoří naši zákazníci
až 40 % elektrické energie.
Úspora energie oproti ostatním
topným systémům – plyn, uhlí,
dřevo  se pohybuje kolem 20
až 30 %.  Topení z přírodního
kamene lze připojit na 20 hodi−
nový nízký tarif a v této sazbě
je měřena celá domácnost.
Každá místnost, ve které je top−
ný panel z přírodního kamene,
má samostatný prostorový
digi tální termostat, který dosta−
ne zákazník zdarma. Otočíte
knoflíkem a máte teplo za pří−
větivou cenu.
Dozvíme se předem, kolik
ročně  zaplatíme za teplo?
Každému zájemci vypočítáme
provozní náklady. Zdarma zpra−
cujeme energetický výpočet včetně
všech pořizovacích nákladů. Součástí
je i návrh na rozmístění a velikost pa −
nelů. Tento energetický výpočet při −

pravíme pro jednu místnost i pro celý
dům. Stačí nám zaslat rozměry jednot−
livých místností včetně výšky stropu
a stručným popisem stavby. Veškeré

poradenské služby poskytujeme zdar−
ma. Z naší letité praxe můžeme říci, že
se  tento prvotní výpočet nijak neliší od
skutečnosti.
Jaká je životnost panelů z přírodního
kamene?
Předpokládaná životnost je cca 100 let.
Záruku na naše topení dáváme 14 let
a všem klientům poskytujeme záruční
i pozáruční servis. Ve srovnání s ostatní−
mi topnými systémy na plyn, dříví a uhlí
mají majitelé našeho topení další  velkou
výhodu. Nemusejí platit za čištění, kon−
troly a opravy komínu. Také je nečeká
výměna kotle, rozvodů nebo vodních pa−
nelů, opravy či výměna tepelného čer−
padla. Odpadají starosti se skladováním
uhlí či dříví. I taková na první pohled ma−
ličkost jako je vybírání popele, kterým
rychle naplní popelnici, odpadá.

Plánuji instalovat na střechu rodinné−
ho domku fotovaltaiku. Lze topení
z přírodního kamene na ni napojit?
Není to vůbec žádný problém. V po−

slední době se stále častěji set−
káváme u našich klientů s tímto
požadavkem. Je to ta nejlepší
kombinace propojení a náklady
na vytápění jsou zcela minimál−
ní, téměř nulové.   
Jak působí sálavé teplo na 
lidský organizmus?
Už samotný panel z přírodního
kamene přináší do místnosti te−
rapii, jako například odstraňuje
blokády, které brání průtoku
živo todárné energie. Aniž si to
uvědomujeme, přírodní kámen
usměrňuje náš citový život, pro−
bouzí v nás trpělivost a koncent−
raci. Při sálavém teplu nevzniká
žádná cirkulace vzduchu, nevíří
se prach a alergenní částice.
Díky stejnoměrnému rozložení
tepelného záření nemají vlhkost,
alergeny a plísně žádnou šanci.
Přírodní kámen udržuje kon−
stantní vlhkost v místnosti 52 až
58 %, nevysušuje pokožku,
vzduch a nespaluje kyslík.
Topení je vhodné pro alergiky,
astmatiky, lidi s dýchacími potí−
žemi a pro novorozence. Velmi
příznivě působí na psychiku.
Chceme vyzkoušet vaše topení.
Je možné si objednat pouze 
jeden panel?
Samozřejmě. Mnozí zákazníci si
takto testují účinnost a spolehli−
vost našeho topení. Například
máme klienta, který si stavěl ro−
dinný domek a měl zájem o naše

topení. Po dobu výstavby domu rodina
bydlela v pronajatém bytě, kde jsme
jim do jedné místnosti vyrobili a na−
montovali topný panel. Ověřili si, že jim
topení vyhovuje a dnes jim přírodní 
kámen vytápí celý nově postavený 
rodinný domek.
Můžeme někde vidět vaše topení
a osobně se s vám setkat?
Každému se budeme individuelně vě−
novat přímo v naší firmě eurotop in, kte−
rá sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici (u auto−
busového nádraží). Na setkání se zá−
kazníky jsme si vyhradili každý pátek od
8 do 12 hod. a od 13 do 16 hodin. Je to
jakýsi Den otevřených dveří. Ve firemní
prodejně také máme výstavní expozici
topných panelů z přírodního kamene.
Jinak nás zájemci zastihnou na telefonu
nebo nám mohou poslat e−mail.       (re)

Firma eurotop in ve Kdyni dává 14 let záruku na topné panely, digitální termostat, montáž i doprava je zdarma

Topení z přírodního kamene šetří peníze 
a má blahodárný vliv na lidský organizmus
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Budvar slaví 120 let!
Poslední pivovar v rukou státu
a jeden z mála národních podni−
ků, Budějovický Budvar, vaří své
pivo už 120 let. Právě toto výročí
nejznámější pivovar na světě 
letos slaví. Státní Budějovický
Budvar začal vařit pivo 7. října
1895. Na exportu piva z Česka
se Budvar nyní podílí více než
20 procenty.

První várku Budvar vyprodu−
koval pod názvem Český akcio−
vý pivovar, až v polovině 60. let
20. století se stal národním pod−
nikem. Jihočeský pivovar si v ro−
ce 1934 zaregistroval značku
Budweiser, což desítky let souvi−
sí i se soudními spory o značku.
Spory se vedou kvůli tomu
s americkou firmou Anheuser−
Busch už od roku 1907.  Během
té doby jich před patentovými
úřady proběhlo přes 200, z nichž
v 70 procentech pivovar zvítězil.
Spotřeba piva v Česku zůstává
stejná, stejně jako loni lidé vypili
v průměru 144 litrů piva na 
osobu. (pru)

V areálu českobudějovické nemoc−
nice se koncem října uskutečnilo
taktické cvičení složek integrované−
ho záchranného systému na téma
„Výskyt vysoce nebezpečné náka−
zy 2015“. Cílem cvičení bylo procvi−
čení jednotného postupu, který by

byl použit v případě podezření na vý−
skyt nebezpečné nákazy.

Podle připraveného scénáře se do
jedné z ambulancí dostaví dva paci−
enti, u nichž lékař zjistí anamnézu,
obdrží informace o jejich pobytu
v západní Africe a na základě zjiště−

ných výsledků vysloví podezření na
vysoce nebezpečnou nákazu (VNN).
Zdravot nický personál nemocnice
následně kontaktuje cestou operač−
ního střediska Krajskou hygienickou
stanici, informace postupuje dalším
složkám integrovaného záchranného

systému a je aktivován Biohazard
tým záchranky a vše pokračuje pod−
le scénáře.

Nechybí bivak, součinnost infekč−
ního oddělení, filtrační jednotka
s přetlakem a pod tlakem  a další po−
můcky a přístroje, které by takového

pacienta zajistili a zajistili také ochra−
nu záchranářům, lékařům i veřejnos−
ti před nákazou.

Hasiči, lékaři, sestry, záchranáři,
policisté i epidemiologové si v reál−
ném čase vyzkoušeli vzájemnou ko−
munikaci a správnost stanovených
postupů, které by byly v podobném
případě použity. Součinnostní taktic−
ké cvičení prokázalo důležitost vzá−
jemné spolupráce při řešení mimo−
řádné události tohoto typu a zajištění
ochrany veřejného zdraví včasným
přijetím příslušných opatření. 

„Práce hasičů se už dávno neo−
mezuje jen na hašení požárů. Naším
úkolem jsou i vysoce specializované
činnosti a postupy, které přímo sou−
visí například i s podporou našich
jednotek Krajské hygienické stanici
při podezření na vysoce nebezpeč−
nou nákazu,“ doplnil ředitel HZS
Jihočeského kraje Lubomír Bureš. 

Výsledky cvičení prokázaly dob−
rou součinnost a jen velmi drobné,
spíš kosmetické nedostatky, které
se postupem času a právě díky cvi−
čení daří velmi jednoduše elimino−
vat. Avšak neměli by v případě ostré
akce vliv na bezpečí a transpor t 
pacienta. (pru)

Nebezpečná nákaza byla jenom jako!
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Moje doporučení vychází z věštby,
která mě zcela jasně a zřetelně uká−
zala, že jsme na prahu období, kdy
je nutné uzavírat rodinný kruh.
Jestliže máte nějaký problém v ro−
dině, v rodinných vztazích, právě
teď je nejvhodnější čas jej napravit
a vytvořit rovnováhu. Pro usmi řo −
 vání je nyní přijatelná atmosféra.
Máte−li spory, najděte si třetí osobu,
která je vyřeší.  Sami je nevyřešíte.
Naopak. Kyvadlo mi ukazuje, že třetí
osobou musí být muž, který si ne−
chá vysvětlit všechny aspekty ne−
přátelství a je schopen vytvořit
a navrhnout rozumný kompromis
pro znepřátelené strany. Mějte na
paměti, že neodpuštění je břemeno,
které si neustále sami potáhnete,
když neodpustíte.
Řiďte se buddhistickým myšlením:
Odpustit, nic neočekávat, na ničem
nelpět. Jedině tak se budete mít dob−
ře. Začněte hledat cesty k usmíření
a uzavírání rodinných kruhů. Myslete
pozitivně a zbavte se negativních pro−
gramů v  rodinném systému. Pokud
je v něm nerovnováha, trpí všichni.
Jak ji narovnat? V zásadě jsou tři
způsoby.
První je meditace a meditovat umí
málokdo. 
Druhý spočívá v rodinných konstela−
cích. Trvá dvě hodiny. Napraví nerov−
nováhu v rodinném systému a od−
straní i ty křivdy, které do rodinného

systému přinesli vaši předci. Tím se
zbavíme nepřízně osudu, který by vás
mohl potkat. Rodinnou konstelaci
musí dělat ten, kdo ji dobře umí. 
Třetí způsob se týká lidí, kteří mu
chtějí věřit. Umějí to křesťanští fará−
ři. Křes ťanství zná
pojem – Uzdravení
rodinných kořenů.
Je možné nechat
sloužit mši za uzdra −
vení rodinných koře−
nů ze strany matky
a poté ze strany 
otce. Při mši je po−
třeba opakovat ritu−
ální věty, kterými bu−
dete napomáhat na−
rovnání nerovnová−
hy. Je den z obsahů
rituální věty zní:
Omlouvám se těm, kterým bylo na−
ším rodinným systémem v našem
rodinném systému ublíženo.
Omlouvám se za ty, kteří to způsobi−
li, že oni buď o tom nevědí, nebo to
udělat nemohou, protože nežijí.
Proto to dělám za ně a narovnávám
tak nerovnováhu našeho rodinného
systému, kterou způsobili někteří
naši předci. Omlouvám se všem,
kterým bylo ublíženo. Přeji všem,
kteří nežijí, aby mohli odejít svoji
cestou ke smrti, aby došli svého kli−
du. Aby získali možnost se znovu
narodit a my díky tomu, že nám bylo

odpuštěno, jsme našli svůj vnitřní
klid, svůj pevný bod, smysl života,
abychom se uzdravili.
Opakujte tento slovní rituál 12krát,
12 dní a při 12 zapálených svíčkách,
protože za každého zemřelého nebo

utrápeného člověka
je třeba zapálit jed−
nu svíčku. Protože
osud je číslo 12, tak
stačí 12 svíček.
Jistě každý z čte −
nářů si nyní položí
otázku, jaká  rovno−
váha panuje v jeho
rodinném systému.
Mohu vám dát od−
pověď a to za před−
pokladu, že nyní za−
vřete oči a řeknete
jedno číslo od nuly

do deseti.  Jak jste na tom, se dozvíte
na konci mého článku.

Nemyslete na smrt
Na začátku listopadu jsme vzpome−
nuli na naše předky, díky kterým jsme
se narodili a napojili se na sílu života.
Právě v období Dušiček se na mě ob−
rací mnoho lidí a chtějí vyvěštit, zda
si mají nechat předplatit ještě za své−
ho života hrobku – místo, kde budou
po smrti uloženi do země, do urnové−
ho háje, případně bude jejich popel
rozptýlen. Při těchto věštbách je zcela
jasné, že takový člověk už pomýšlí na
smrt.  Někdo víc, někdo méně, to vy−
věštím, ale jisté je, že myslí na smrt.
Každému říkám, nemyslete na konec
svého života, tím se vlastně přibližu−
jete ke smrti. Dokud žijete, neměla by
vás tato myšlenka vůbec napadnout.
Věštba mi ještě upozorňuje na jedno
velké nebezpečí. Myšlenky je totiž
možné zhmotňovat, hlavně ty nega−
tivní, a pomýšlení na smrt je jedna
z nich. To je také třeba mít na mysli.
Rozhodně nedoporučuji přemýšlet
o tom, kde budu po smrti ležet.
Vždyť máte vše pro spokojené, klid−
né a radostné žití. Těšte se z každé−
ho prožitého dne. Jestliže se objeví
nějaké problémy, tak víte, jak je řešit.
Proto jsem mluvil i o tom, jak narov−
nat nerovnováhu v rodinném systé−
mu. Kde budete uloženi po smrti, už
není váš problém. Musíte žít tak,
abyste měli všechno vyřešeno, aby
vás nic netrápilo, protože jste  se ná−
hodou s někým nedomluvili. Proto je
dobré se usmířit v rodinných systé−

mech, jinak řečeno, rozhádané pří−
buzenstvo by se mělo opět dát do−
hromady a vážit si jeden druhého.
Myslete na život. Jestliže je někdo
v naprosté pohodě a plánuje budouc−
nost, pak nemůže přemýšlet o tom,
kde bude po smrti. To je věc osudu
a vašich dobře vychovaných dětí, ne−
bo blízkých osob. Já tvrdím, a věštba
mi dává za pravdu, že na jak dlouhou
dobu plánujeme budoucnost, tak se
pozná, jak jsme na tom psychicky.
Platí zde přímá úměra. Na čím delší
dobu plánujeme budoucnost, tím
jsme na tom psychicky lépe.

Závěť
Spousta lidí za mnou přichází a ptá
se, zda mají psát závěť. Nedoporučuji
darovat svůj majetek ještě za svého
života. Tím se zbavujete života a já ří−
kám, že ani pták nesnese vejce na
chodník. Zbavujeme se svého rodin−
ného hnízda, když někomu za života
přepíšete majetek. Lidská chamtivost
je taková, že vaše dítě nebo jeho
partner, který k vám ten cit nemá, bu−
de chtít odkázaný majetek zpeněžit
a peníze si užívat. Lidská povaha je
nevyzpytatelná. Závětí si můžete
v podstatě zkazit život. Z radosti se
stane denní černá můra, které se ne−
zbavíte. Pokud opravdu chcete závěť
sepsat, pak o ní nikomu neříkejte. Ať
je to vaše tajemství.  Během života ji
ještě můžete měnit.

Máte nerovnováhu?
A teď přichází chvíle, abychom si od−
pověděli, jakou rovnováhu máte ve
vašem rodinném systému.
Kdo řekl číslo deset, může být na−
prosto spokojený. Nejsou problémy.
Číslo devět napovídá, že z jedné stra−
ny buď z otce, nebo matky jsou ná−
znaky nerovnováhy. Bez problémů je
mohou vyřešit sami rodiče jednou
mší nebo rodinnou konstelací.
U čísla osm je už nerovnováha ze
strany obou rodičů. Narovnat ji mo−
hou dvě mše.
Jestliže jste řekli číslo sedm, už je
zde problém, který lze odstranit 
rodinnou konstelací.
Číslo šest hovoří o tom, že je v rodin−
ném systému už větší problém, který
je nutné řešit rodinnou konstelací ne−
bo větším počtem mší.
V případě, že jste sdělili číslo od nuly
do pětky, pak je třeba pátrat po před−
cích, kteří způsobili velkou nerovno−
váhu v rodinném systému. Odstranit
ji mohou rodinné konstelace. 

Stanislav Brázda

Známý psychotronik a věštec Stanislav Brázda doporučuje:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

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

Utužujte přátelství mezi
rodinnými příslušníky
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Pálené cihly jsou stavebním materiá−
lem používaným po tisíciletí. Pokud si
chceme krásu cihel vychutnat vizuál−
ně, nabízí se použití lícových
(režných) cihel nebo obklado−
vých pásků. Vzhled, který je
typický pro domy v Anglii, ale
i v Německu, Belgii a Holand −
sku, se u nás začal objevovat
v období funkcionalismu.
Před tím se používal hlavně
u technických a průmyslo−
vých staveb. V poslední době
zažívá díky svým funkčním

i estetickým vlastnostem další roz−
mach, který souvisí nejen s „znovu−
objevením“ funkcionalismu. Lícové

cihly a cihelné pás−
ky lze s úspěchem
využít od staveb
rustikálních po fu−
turistické. Mezi  je−
jich výhody patří
jedinečný vzhled,
odolnost vůči po−
větrnostním pod−
mínkám a téměř
nulová údržba.

Brickland, s.r.o.
Nepomucká  208
326 00 Plzeň – Černice

Tel.: +420 377 457 254−5

www.brickland.cz

Lícové cihly a pásky
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VYHLÁŠENÁ kavárna Café
Charlotte v Železné Rudě po−
siluje svůj tým o tyto pozice:
servírka, pracovnice na pří−
pravu kávy a pohárů a cuk−
rářka. Požadu jeme příjem−
né vystupování, komuni ka −
tivnost, odpovědnost, ochotu
učit se no vým věcem 
a u servírky základy NJ.
Nabízíme práci v mladém ko−
lektivu v tur nusech, HPP, uby−
tování zdarma, nástup dle
dohody. Praxe výhodou, rádi i
za učíme. Plat 16–30 tis. Více
info na tel.: 602486490,
725835555 nebo na e−mail:
c.charlotte @seznam.cz. RR
50747

HLEDÁM někoho na výpomoc
při zednických a malířských
pracích – Strako nicko,
Prachaticko, tel.: 606916148.
RR 50761

STARÉ vojenské věci pro−
dáte nejlépe sběrateli!
Koupím bajonet, dýku,
kordík, lovecký tesák,
šavli, helmu, trop. klo−
bouk, uniformu, maskova−
cí oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro na
pistoli, zásobníky a bedny
od munice, dalekohled,
puškohled, vysílačku +
sluchátka, čutoru, ešus,
teletinu, odznaky a vyzna−
menání, nášivky, leteckou
kuklu,  bundu, kombinézu,
vrtuli,  palubní ukazatele
a součástky z  letadel,
tech. příručky, knihy o vo−
jácích 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 horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 150032

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové  silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 776693272
PM 150033

KOUPÍM staré a starožitné
věci, např. z  pozůstalosti.
Nábytek, obrazy, kapesní
a náramkové hodinky, mince,
bižuterii, porcelánové sošky,
sklo, vázu, karafu, skle ničky,
svícny, chromový lustr
a lam pičky, voj. odznaky
a vyznamenání, voj dýku
a bajonet, šavli, uniformu,
starou vzduchovku, flobert−
ku, housle a trumpetu, ple−
chová a bakelitová autíčka,
loutky, radia, fotoaparát, kni−
hy, pohlednice, kuchyňské
váhy aj. staré věci. Děkuji 
za nabídku – přijedu. Tel.:
604343109  PM 150011

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký te−
sák, lesní roh, housle, vo−
jenskou vzduchovku, po−
plašňák, celtu, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště,  za budo−
vání vlasti apod. až do 
r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 150008 

KOUPÍM starou vzduchovku
–  zlamovací,dětskou, vojen−
skou, pouťovou, vzduchovou
pistoli, flobertku aj., dále
nové i použité auto−moto 
díly: Jawa, ČZ, přívěsný vo−
zík 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 oleje,
reklamní auto−cedule.
Děkuji za nabídku − přijedu
Tel.: 604343109 PM 150012

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

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. ku−
chyňské hodiny, budík, těžít−
ko, model letadla, reklamní
předměty, popelník atd. do 
r. 1960. Děkuji – přijedu.
Tel.: 604343109. PM 150014

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské pokojíč−
ky, vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, litinové
formy na bábovku, líva−
nečník apod. Tel.:
603872698. PM 150009 

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 vše z  pozůsta−
losti – nábytek, chromové
lustry a  lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s  moti−
vem Prodané nevěsty, dě−
tí, kytičky), kořenky, soš−
ky tanečnic, figurky  zví−
řátek, svícny, obrazy,
kresby, i samotné rámy,
hodiny, lampová radia,
knihy a časopisy o auto−
mobilismu, vše skautské
a junácké, pohlednice,
odznaky a starou bižute−
rii. Tel.: 603872698. PM
150010 

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
armád ní sako a „rajtky“ z 50
let. Uniformu železniční strá−
že z minulého režimu. Dobře
zaplatím. Tel.: 728347491.
PM 150114

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky, motocy−
kl 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 čtyřkolové nebo tří
kolové a starou koloběžku.
Též náhradní díly na Jawa pa−
nelku nebo kývačku, pionýr
550, 555, 05,20 i vrak.Tel.:
721730982. PM 150078

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1955 VÝKUP –
RENOVACE – PRODEJ
(chromovaný, dýhovaný,
selský), lustry, hodiny,
obrazy a různé staré věci
na dekoraci, možnost 
vyklizení celé pozůsta −
losti. Zn. PŘIJEDU.Tel.:
603512322, pavel.rejsek
@seznam.cz. PM 150017 

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře za−
platí staré pohlednice – až
10. tis Kč za chybějící po−
hlednice obcí Šumavy (na−
př. Schukatschen, Paterl −
hütte, Glaserwald, Stadln,
atd.), dobře zaplatím i jiné
pohlednice do roku 1945,
uvítám větší množství, sbír−
ku či pozůstalost, mohu 
přijet. Mobil: 602486490.
RR 50699

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty− firemní, budova−
telské, reklamní, filmové.
Pohlednice, vyznamená−
ní− vojenské, různé před−
válečné, komunistické,
mince, odznaky, hodinky
– náramkové, kapesní.
Děkuji za nabídku. Zn.:
přijedu tel. 603512322.
PM 150017A 

KOUPÍM tato 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

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 elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Dále  mobilní kontejnerovou
dvojbuňku, zánovní plast.
okna, plast. rolety, stan−
dardní vybavení včetně
klima tizace. Rozměr 6,5x2,
40x2,80 m, vhodná pro kan−
celář. Buňky jsou v pěkném
stavu. Cena od 25000,− Kč.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 723622663. 
PM 150025 

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a 300 x 120 x 20 cm,
Plzeň , vhodné použití pro
zemědělce. Možnost  nalo−
žení a zajištění dopravy.
Tel.: 603383211. PM
150027

PRODÁM bývalou zeměděl−
skou usedlost 7 km od Klatov
s krásným výhledem na pa−
norama Šuma vy, bez pří−
mých sousedů, s dobrým 
přístupem. 5+1.  Rozloha
3.500 m2 parcela – dvůr, za−
hrada, 2 x studna, 380/220V.
Vhodné k bydlení, podnikáni
i k rekreaci. Cena 1mil. 
250 tis. Kč. RK nevolat. Tel.:
602614480. RR 50779

PRODÁME starší rodinný do−
mek (3+1 s přísl.) se zahra−
dou v Letinech, okres PJ.
Celková plocha pozemků je
1.473 m2. Na pozemku jsou
samostatné stavby: dvou −
garáž s dřevníkem a dvě
menší dílny částečně pod−
sklepené. Cena 1.490.000
Kč, RK nevolat, tel.:
607700190. RR 50753

HLEDÁM ke koupi starý do−
mek nebo chalupu před 
opravou i dlouhodobě ne −
obývanou či ve špatném 
stavu, vhodnou k rekonstruk−
ci, do 250.000 Kč, tel.:
606572188. RR 50760

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, kardany,
pětistupňovou převodovkou,
pěkné pneu včetně disků,
světla atd. Dále prodám ná−
kladní automobil DAF 45,
celk. hmotnost 11 t, s vyklá−
pěcím čelem, případně jed−
notlivé díly.  Tel.: 603383211.
PM 150028

PRODÁM motorovou sedmi
metrovou loď s malou kajutou,
německé výroby se Z nohou
a se zabudovaným, nefunkč−
ním  osmiválcovým karburáto−
rovým motorem GMC, včetně
dvounápravového brz děného
přívěsu. Plzeňský kraj. Cena
k  jednání 80000 Kč. Tel.:
723622663  PM 150030 

JAWA, ČZ – koupím 
náhradní díly 

na čes koslovenské 
motocykly i nové, 

po užité, cokoli, zbytky
z mototechny, 

tel.:  724519585. 
RR 50129
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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. Dále koupím
čelní nakladač na traktor
Zetor Krystal, případně traktor
s  čelním nakladačem. Na −
bídněte. Tel.: 723622663,
603383211. PM 150102

KOUPÍM traktor Zetor řady
60−70, případně Zetor Krys −
tal. Nejlépe s  čelním nakla −
dačem, ale i bez něj. Tel.:
723622663. PM 150034 

PRODÁM sklápěcí nákladní
auto Trambus 706 Š ,16 t.
Cena 25000 Kč, případně
na náhradní díly.  Dále pro−
dám sklápěcí valníkovou 
korbu na 10 t a pěkné pneu.
PM 150166 

PRODÁM traktor Krystal
80 11 bez SPZ, čelní klou −
bový nakladač Škoda s SPZ,
možno 2 ks, přívěsný na −
kladač typ 750 a 500, trak−
tor Zetor Super 50 a ma −
lotraktor McCornic s čel−
ním nakladačem. Tel.:
603383211. PM 150173

37 LETÝ, vyšší sportovní po−
stavy, prý pohledný, hledá
ženu do 45 let na trvalý vztah
a krásný rodinný život plný
lásky a radosti. Pokud víš, co
život obnáší, tak se budu těšit
na tvoji brzkou odpověď. Tel.:
722749243. PM 150169

DEUTSCHER Mann aus
Furth im Wald sucht Frau
aus Tschechien. Schlank
oder mittelschlank, bis 65
Jahre, für Partnerschaft in
Deutsch land. Ich bin 60
Jahre 170/70, ehrlich, treu,
liebevoll, dunkles – Haar, ei−
genes – Haus, allein lebend.
Schwim m  meister. Tel. oder
SMS unter 0049−0152−
02880186. Ab 20.00 Uhr, er−
reichbar, auch zu schrifften.
RR 50754

FOFR PŮJČKA. Registry ne−
řešíme. Tel.: 702995055.
KŘI PM 150048

RYCHLÉ půjčky 10 tis−100
tis. bez poplatku předem.
www.kz−finance.cz, možnost
spolupráce. SUPER VÝDĚL−
KY!!! Tel.: 737607405.  KŘI
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 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 ocelo−
vých konstrukcí a budov 
(sila apod.) a výkup železné−
ho šrotu. Tel.: 723622663.
PM 150031

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zkuše −
ný chovatel, etolog a výcvi−
kář. Tel.: 737824579. PM
150037

PRODÁM jehňata ze Šumavy,
ovečky i beránky, přeočko −
vané. Tel.: 603383211,
723622663. PM 150121

GOLDEN RETRIEVER – ště−
ňata, právě k  odběru, matka
výborná, otec šampion,
předp. výborného ext. i pova−
hy. Očkovaná a odčervená,
tel.: 723757486. Plzeňsko.
Český Fousek – chovná fena,
stáří 4 r. PZ .I.C. Tel.:
723757486. PM 150172

PRODÁM štěňata výmarské−
ho krátkosrstého ohaře s PP.
Odběr koncem listopadu
2015. Cena: 12.000 Kč. Tel.:
724260813. RR 50743

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

KOUPÍM  Jawa 350 
typ 633-634 a 638-640

i poškozené, 
tel.: 724519585. 

RR 50130

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré 

motocykly všech 
značek v jakémkoliv

stavu i jednotlivé díly. 
Platím ihned 
v hotovosti. 

Tel.: 607946866. 
RR 50714

Další číslo
Jihočeského 

rozhledu
vyjde

30. 11. 2015
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