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Mistr Evropy 2008 v krasobruslení
Jihočech Tomáš Verner má radost.
V Českých Budějovicích totiž ote−
vřela pobočku firma, která ho oblé−
ká. Sportovce, ale také manažera
zároveň těší, že se Jihočeši takzva−
ně „naučí oblékat“.

svěřil se Verner při slavnostním
otevření prodejny v areálu zrekon−
struovaných bývalých Mariánských
kasáren, které naprosto prokoukly.
„Ke všemu jsem rád, že ta kasár−
na dostala novou tvář a vypadají ko−
nečně k světu. Stejně tak každý
muž, který si na sebe vezme
oblek. Šaty nejenom, že dělají
člověka, ale šaty dělají nála−
du,“ říká Verner, který také le−
tos účinkoval v show na ledě
Jen počkej, zajíci.
Kromě toho působí v olym−
pijské asociaci a učí děti i do−
spívající mládež bruslit.
Na otevření prodejny přijel
také rodák z Budějovic Petr
Kolář, herec Martin Kraus,
který trvale bydlí na statku
u Orlické přehrady, herecký
pár Zlata Adamovská a Petr
Štěpánek nebo bavič z jihu
Čech Miloš Knor a mnoho
dalších osobností ze světa
šoubyznysu, sportu, politiky
i společenského života.
„Mimo to mezi 10. až 20.
prosincem opakujeme loň−
skou velmi úspěšnou akci pro
policisty, strážníky, hasiče i zá−
chranáře, kteří po předložení
služebního průkazu získají na
pánské obleky a doplňky pa−
desátiprocentní slevu. Chce−
me tím tak vyjádřit obdiv, úctu
a poděkování těmto lidem,
kteří pracují ve velmi riziko−
vých profesích a pomáhají
Andrej Bandi Vámoš: Tomáš Verner je fešák druhým,“ podotkla majitel fir−
za každé situace a pánské obleky či kabáty my Andrej Bandi Vámoš.
mu velmi seknou.
Jihočeši na štěstí patří k li−
„Ne snad, že by nevěděli, co na dem v republice, kteří se nenechá−
sebe na koncert, do divadla nebo do vají zahanbit, a jdou−li například do
kanceláře, ale česká společnost, divadla, na ples či slavnostní příleži−
která mne obléká, a mám tu čest být tost, většinou chodí slušně obleče−
její tváří, to prostě umí. Věnuje se ni, a to nejenom muži, ale i ženy. Teď
zákazníkům a hlavně dokáže skvěle budou mít navíc pánové daleko větší
poradit individuálně. A to mě těší,“ příležitost.
(pru)
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Odpovědi na otázky čtenářů
věští známý psychotronik
a věštec Stanislav Brázda
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Marie Tomsová: Pravá, jihočeská…
Další lákadlo
na Lipně
Lipno nad Vltavou postaví další
lákadlo pro děti a dospělé. V příš−
tím roce plánuje otevření takzva−
ného Naturparku. Inspiraci pro
projekt místní čerpali v zahraničí
i v Česku.
Návštěvníci by se tam měli do−
zvědět více o původním životě na
Lipensku, ale také o přírodě. Jde
o plán, na kterém spolupracují
někteří místní podnikatelé a obec.
První investice budou okolo
20 milionů korun

Změna na náměstí
Řidiči, kteří jezdí na náměstí Míru
v Jindřichově Hradci, se musí
obrnit trpělivostí. Čekají je opět
změny v parkování. Letos v čer−
venci udělala radnice z části ná−
městí pěší zónu, to se ale nelíbilo
podnikatelům. Vedení města se
s nimi proto domluvilo na změ−
nách a budou moct své provo−
zovny zásobovat v příhodnějších
časech.

Chystají demolice
Tábor chce zdemolovat dvě bu−
dovy v objektu bývalých Žižko−
vých kasáren a místo nich vybu−
dovat park. Budovy patří okresní−
mu soudu, a město proto jedná
s ministerstvem spravedlnosti
o převodu objektů. Ty jsou dlou−
hodobě nevyužívané a prázdné.
Tábor kvůli tomu svolává mimo−
řádné zastupitelstvo města, kdy
bude patrně jediným bodem pro−
gramu právě otázka soudních bu−
dov v Žižkových kasárnách.

Město investuje
nejvíce
od revoluce
Prachatice letos investují nejvíce
peněz do oprav a rozvoje města
od roku 1989. Částka přesáhne
150 milionů korun. Běžně se tato
suma pohybuje v rozmezí 60 až
70 milionů korun. Zhruba 50 pro−
cent pokryjí nejrůznější dotace.
Největší část putovala do rekon−
strukce budov základních škol.
Prachatice opravily tři z celkem
čtyř těchto budov. Rekonstrukce
přesáhly 53 milionů korun.
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Kdo by neznal Troškovu trilogii
Slunce, seno a díl s fackami.
Mimochodem zde tehdejší hlasa−
telka Československé televize,
dnes moderátorka a příležitostná
herečka Marie Tomsová, prohlásí
pověstnou větu: „Ano přátelé, pra−
vá jihočeská.“ A to v momentě,
kdy se to před hoštickým zámeč−
kem mydlí hlava nehlava.
Marie Tomsová je dáma, která
snad zastavila čas. Byť se to u žen
nemá říkat, ona s tím, prozradit,
kolik je jí, problém nemá.
„Je mi 63 let, no a co,“ směje se
od ucha k uchu Tomsová, která
však dodává: „Člověku je tolik, na
kolik se cítí. A já se tedy na svůj
věk rozhodně necítím. Tedy větši−
nou. Snažím se vypadat dobře
a mít dobrou náladu. To víte, že to
nejde vždycky, ale snažím se o to
a už i ta snaha se počítá,“ říká bý−
valá hlasatelka, dnes moderátorka,
která hraje i poloochotnické di−
vadlo, ovšem velmi úspěšně.
Kromě toho po Čechách i Mo−
ravě jezdí s talk show. „Jezdíme
s kamarádem a velmi bodrým
a moudrým mužem, Jiřím Weri−
chem Petráškem, což je syn Jana
Wericha. A když se na něj podívá−
te, je to celej táta z dob, kdy točil
filmy jako Pudr a benzín a podob−
ně. Je s ním velká legrace a naše
představení ON&ONA aneb potkala
jsem Wericha, dovolím si říct, má
poměrně velký úspěch. Občas má−
me i hudebního hosta, ale jak říká
náš kamarád, manažer a produ−
cent pořadu, „vy dva to krásně do−
kážete ukecat sami,“ směje se
Marie Tomsová.
Na natáčení v jižních Čechách
vzpomíná velmi ráda, stejně jako
na Zdeňka Trošku. „Zdeňka miluju.
Kdo by ho taky nemiloval a moc
mu fandím v tom, co dělá. Je to

boží člověk s laskavou duší.
Natáčení Slunce, sena bylo skvělé
a samozřejmě moje věta Pravá,
jihočeská krásně zlidověla,“ při−
znává Marie.
Dnes je maminka dvou dospě−
lých synů spokojená. Moderuje
společenské akce, nyní začne
v jedné malé pražské televizi mo−
derovat dva pořady a má, jak říká,
i krásné manželství. Málokdo však

tuší, že si během studií na Univer −
zitě Karlově, kde vystudovala čes−
ký jazyk a výtvarnou výchovu, při−
vydělávala jako modelka.
„Na molo jako manekýnka jsem
chodit nemohla, mám jen 164
centimetrů, ale dělala jsem rekla−
my a fotografie,“ vzpomíná. A za−
čátky na obrazovce? „Režisér
Bonaventura natáčel hudební klipy
do televize, a když potřeboval děv−
če na nějaké menší herecké akce,
tak jsme mu tam s Andreou Čun−
derlíkovou dělaly křoví,“ směje se
Marie Tomsová. Nyní už se těší na
Vánoce, až se zase celá rodina se−
jde pohromadě a užijí si chvilku
volna a hlavně sami sebe.
„A po Novém roce už zas na−
skočím do procesu. Vím, že začát−
kem ledna jedeme s naší talk show
i se zpěvačkou Petrou Hapkovou
do Harrachova, pak do Nymburka
a na další místa a čekají nás i jižní
Čechy. Takže, až u vás budeme,
rozhodně si nás nenechte ujít,“
láká a dodává jedna z nejkrásněj−
ších hlasatelek a moderátorek
Marie Tomsová.
(pru)

Marie Tomsová a Jiří Werich Petrášek

Mateřská škola v nemocnici má za sebou první rok fungování
Mateřská škola Preslova v areálu ne−
mocnice v Českých Budějovicích,
která funguje jako firemní školka pro
děti zaměstnanců nemocnice a jiho−
českého krajského úřadu, oslavila
první narozeniny. V současnosti ji
navštěvuje 70 dětí ve třech třídách,
čímž je naplněna její kapacita.
„Třídy Žabičky a Rybičky jsou
v provozu už od loňského roku, třetí
třída Čápata byla naplněna k letošní−
mu září. Od října začínáme v jedné
třídě vyučovat německý jazyk,“

uvedla ředitelka MŠ Preslova Ivana
Moravcová. V rámci adventu MŠ
uspořádá adventní koncert na scho−
dech budovy školky (termín bude
upřesněn), děti s rodiči rozsvítí
vánoční strom, akci doplní vánoční
jarmark v MŠ s vánočním čajem.
Školku si rodiče, tedy zaměstnan−
ci nemocnice, velmi pochvalují. Mají
jistotu, že o jejich děti je kvalitně
a odborně postaráno a oni nemusejí
řešit, kdo jim ratolesti pohlídá,
když pracují.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

„Je to obrovská pomoc. Svědčí to
o tom, že nemocnice i kraj na lidi,
kteří pro ně pracují, myslí. Takové ty
nesmysly, až zhovadilosti, kdy se
před pár lety rušily školky jako „ne−
systematické a nadbytečné“, se díky
bohu ukázaly jako zcestné. Jaksi
těm odpovědným politikům nějak
nedošlo, že když nepotřebují školku
pro dítě oni, neznamená to, že ji ne−
potřebuje někdo jiný. A tak to je to
v naší společnosti se vším,“ řekla
Rozhledu jedna z maminek. (pru)
Rozhled - Jižní Čechy 12/2015

Zpěvák Martin France předal
dětským pacientům nové stolky
Dětské oddělení prachatické ne−
mocnice vlastní díky benefičnímu
koncertu „Kdo má rád…“, který se
letos v létě konal na Martinském
mlýně v jižních Čechách, 6 nových
nemocničních stolků. Ty byly poří−
zeny z výtěžku koncertu ve výši
67 tisíc korun.
„Oboustranný stolek pro pacienty
v provedení s výklopnou jídelní des−
kou nebo bez ní umožňuje umístění
na levé nebo pravé straně lůžka při
zachování všech funkcí. Tyto stolky
u lůžka pacienta sehrávají důležitou
roli v mobilizaci pacienta a ovlivňují
komfort jeho hospitalizace,“ vysvět−
luje ředitel prachatické nemocnice
Michal Čarvaš.
Nové nemocniční stolky převzal
primář dětského oddělení Jan Kylian
z rukou zpěváka a producenta
Martina France a akce se zúčastnila
i náměstkyně hejtmana Jihočeského
kraje Ivana Stráská.
Už 5. ročník charitativního Dět−
ského dne a benefičního koncertu

Rozhled - Jižní Čechy 12/2015

„Kdo má rád…“, díky kterému se
mohly nové nemocniční stolky poří−
dit, se uskutečnil v sobotu 13. červ−
na a kromě Chantal Poullain, která
se od 4. ročníku stala patronkou
tohoto koncertu, přijali akci podpořit
např. Josef Laufer, Ilona Csáková,
Bohuš Matuš, Jakub Smolík, Vlasti−
mil Harapes a další umělci. Celým

koncertem tradičně provedla Mar−
kéta Mayerová.
„Nyní už připravujeme šestý roč−
ník. Začínají se shánět finance od
sponzorů a také účinkující, kteří by
chtěli tuto akci podpořit. Chceme,
abychom i v dalším roce pokračovali
v sérii Dětského dne a benefičních
koncertů,“ podotkl France.
(pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Terorismus v Paříži
znamená posílenou
ostrahu Temelína!
Nedávné teroristické útoky v Paříži
přiměly stát, aby zvýšil ostrahu i ri−
zikových míst, jako je Jaderná elek−
trárna Temelín a podobně. Elektrána
je podle mluvčího Marka Svitáka
standardně chráněna bezpečnostní
agenturou i policií, přesto zde ostra−
hu posílili.
„Na jaderných elektrárnách Te−
melín a Dukovany jsme zvýšili stu−
peň ochrany. Přijali jsme sérii opat−
ření, která jsou pro podobné pří−
pady připravena. Jsme v úzkém
kontaktu s bezpečnostními složka−
mi, se kterými budeme koordinovat
případná další opatření,“ uvedl
Marek Sviták.
Policie na jihu Čech také zvyšuje
ostrahu v místech, kde se pohybuje
více lidí, například v nákupních
centrech nebo na autobusových
a vlakových nádražích.
České Budějovice a jižní Čechy
nejsou asi zrovna rizikovou lokali−
tou a případným cílem extrémistů
a teroristů, ovšem ostraha musí být
v pozoru i tak.
Přesto by se Jihočeši neměli obá−
vat. Nicméně také jihočeské ces−
tovky, které nabízejí zájezdy a pobyty
v Paříži či v Bruselu nabádají k opatr−
nosti a obezřetnosti.
(pru)
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Žáci SOŠ a SOU Sušice obsazují

v republikových soutěžích 1. místa
V rámci veletrhu Vzdělání a ře−
meslo, který se konal v Českých
Budějovicích, pořádal Zemědělský
svaz ČR ve spolupráci se SOU
Blatná 4. ročník Jízdy zručnosti
traktorem s vlekem. Soutěže se
na českobudějovickém výstavišti
zúčastnilo 26 žáků z celé České re−
publiky. Žáci si mohli vyzkoušet
jízdu na čas a přesnost s trakto−
rem Fendt 313 Vario, za který
byl zapřažen pětitunový přívěs.
Na řidiče traktoru čekala neleh−
ká trasa. Za SOŠ a SOU Sušice
se soutěže zúčastnili dva žáci
oboru vzdělání s výučním listem
Opravář zemědělských strojů,
a to Zdeněk Randák a Václav
Straka. Mezi soutěžícími z celé
ČR dosáhl významného úspěchu
Zdeněk Randák, který tuto ne−
lehkou soutěž vyhrál a stal
se tak přeborníkem republiky.
Přesto, že se jedná o velmi ná−
ročnou soutěž, dokázal žák naší
školy, že je ve svém oboru
opravdový odborník a že obor,
který studuje, se mu stal skuteč−
ně koníčkem.

Další významný úspěch dosáhli žá−
ci SOŠ a SOU Sušice v kadeřnické
soutěži Glamour – Kouzlo krásy, kte−
rá byla zároveň Mistrovstvím České
republiky v týmech. Soutěžní týmy
měly za úkol připravit originální
dámský a pánský účes na téma
„Romeo a Julie třetího tisíciletí“.
Soutěž se konala za výrazné podpo−

Zleva: Ředitel školy Ing. Jaromír Kolář, učitel OV Petr Novák, vítěz soutěže
Zdeněk Randák, soutěžící Václav Straka.
dámskou tvorbu, za nejlepší pán− které se uskuteční v lednu 2016
skou tvorbu a o Zlatou cenu kreati− v Praze. Všichni ocenění obdrželi
velmi hodnotné ceny od sponzorů
vity za image soutěžního páru.
První místo v soutěži obsadil sou− soutěže.
těžní pár ze SOŠ a SOU Sušice ve Významné úspěchy svědčí o kvalitní
složení Václava Toušová a Sandra přípravě žáků a o jejich šikovnosti
Schmidjellová. Kromě toho získaly a chuti něčeho dosáhnout. Je to
obě žákyně mimořádnou cenu „Zlatá velmi dobrý příklad pro ostatní
cena kreativity za image soutěžní− žáky a pro žáky budoucí, kteří by
ho páru“. Václava Toušová navíc chtěli na škole v příštích letech stu−
obdržela další mimořádnou cenu dovat. Věříme, že bude i mezi nimi
„Nejlepší dámská tvorba“ a obě žá− řada úspěšných pokračovatelů
(re)
kyně postupují do finálového kola, těchto žáků.

ry Asociace Fisy, akreditované
MŠMT. Členové odborného vý−
boru Asociace Fisy zabezpečili
nestranné hodnocení soutěže.
V čele poroty stanul pan Jakub
Syllte (zakladatel a předseda
Asociace Fisy) a pan Pavel
Filandr (přední český kadeřník,
vizážista, stylista, moderátor
a stylista televizního pořadu
Popelka). Odborná porota po−
suzovala nejen kreativitu, ná−
ročnost, techniku a čistotu jed−
notlivých účesů, ale i výsledný
efekt a sladěnost soutěžních
párů. Soutěžní týmy bojovaly
o první, druhé a třetí místo, dále
o mimořádné ceny za nejlepší

Jablek je víc!
Úroda jablek na jihu Čech bude le−
tos asi o deset procent vyšší než
loni. Majitelé sadů sklidí 10 tisíc
tun jablek, ale utrží méně než
v předchozích letech. Letošní jabl−
ka jsou menší, než je norma, kte−
rou požadují velkoobchody pro
volný konzumní prodej.
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Za všechno mohou letošní extrém−
ní sucha, jablka jsou tak vhodná
pouze pro průmyslové zpracování,
nejčastěji moštování.
„Loni jsme vypěstovali téměř
9000 tun jablek. Letos to bude
o tisíc tun více. Přesná čísla bude−
me vědět ke konci roku po celko−
vém naskladnění. Co se velikosti
týká, byla nejhorší situace s raný−
mi odrůdami jablek, jako je na−

příklad Julie. Pozdější druhy jab−
lek, jako je například Idared,
Golden Delicius či Jonagold, byly
velikostně lepší. Jablka v průměru
větší než sedm centimetrů se mo−
hou jednotlivě prodávat. Plody vět−
ší než 5,5 centimetru se dávají
do dvoukilových balení. Menší míří
do moštáren,“ řekl Petr Leber,
tajemník Unie ovocnářů jižních
a západních Čech.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Letos se výkupní ceny v moštár−
nách pohybovaly mezi třemi
a čtyřmi korunami za kilogram. Do
velkoobchodů se jablka prodávala
za deset až 15 korun.
Situace na jihu Čech odpovídá
celorepublikovému trendu. Podle
posledního odhadu k začátku září
by ovocnáři z celé České republiky
měli letos sklidit přes 140 tisíc
tun jablek.
(pru)
Rozhled - Jižní Čechy 12/2015

Točna se snad konečně pohne?!
Problematika s otáčivým hledištěm
v Českém Krumlově se snad pohne
dopředu. S nadějí všichni očekávají,
jaká bude budoucnost unikátního za−
řízení, jediného svého druhu na svě−
tě. Architektonická soutěž na novou
podobu otáčivého hlediště v zahradě
českokrumlovského zámku bude vy−
psaná zřejmě nejdříve na začátku
příštího roku. Přípravy na soutěž
komplikuje skutečnost, že zatím není
úplná komise, která bude návrhy
hodnotit. Své zástupce do ní zatím
ještě nevyslalo UNESCO.
„Věřím, že do začátku roku dosta−
neme nominaci jednotlivých kon−
krétních zástupců ze strany UNESCO
a budeme moci v prvním čtvrtletí tu
soutěž vyhlásit,“ řekl náměstek čes−
kobudějovického primátora pro kul−
turu Jaromír Talíř.
Točna je v zahradě od 50. let.
Podoba hlediště, které vlastní České
Budějovice a provozuje Jihočeské
divadlo, však vadí.
„Probíhá zde jistý dialog mezi
úhlem pohledu památkové péče
a úhlem pohledu podpory živého
Rozhled - Jižní Čechy 12/2015

umění, tedy konkrétně toho otáčivé−
ho hlediště. A je samozřejmě třeba
najít nějaké stanovisko, které bude
odpovídat oběma těmto úhlům po−
hledu,“ poznamenal ministr kultury
Daniel Herman.
UNESCO letos doporučilo, aby se
pro hlediště hledalo i jiné místo mi−
mo areál barokní zahrady, Herman
však věří, že tam „otáčko“ být může.

Prý mu to při setkáních naznačují
i zástupci Světového kulturního
dědictví.
„Jde o to, že hledáme optimální
design a technologie, aby to zkrátka
bylo kompatibilní s tím barokním
exteriérem zahrady, v které otáčko
je,“ řekl Herman.
Ze soutěže by měl vzejít návrh,
který bude ke svému okolí citlivější,
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svým vzhledem a možná i umístě−
ním. Podle Hermana zatím není jisté,
jestli bude nová točna demontova−
telná, zda bude zajíždět do podzemí,
nebo jestli bude posunutá stranou.
Jedna z variant je, že se nová toč−
na může přesunout za zeď barokní
zahrady, což ale odmítají příznivci
točny.
Poslední zmiňovaný termín, do
kdy by mělo stávající hlediště v za−
hradě být, byl rok 2017. Památkáři
však avizovali, že by mohli datum
případně i oddálit. Na návrzích by
tak měli spolupracovat i památkáři
a zahradní architekti.
Od podoby se pak budou odvíjet
i náklady, na jejichž úhradě by se
podle ministra měly kromě státu po−
dílet i České Budějovice, Český
Krumlov a Jihočeský kraj. A přispět
by podle něj mohli i sponzoři z okolí
– z jižních Čech či z Rakouska.
Náklady na stavbu nové točny se
budou pohybovat mezi 200 až 400
miliony korun. Zda tedy nové hle−
diště bude hotové do roku 2020, ne−
ní v současné době jasné.
(pru)
5

Pohádková kovárna opět vánoční
Kraj chce rekordně
dotovat vlaky
Dosud nejvyšší částku chce v příš−
tím roce investovat Jihočeský kraj
do dopravní obslužnosti, tedy do
provozu autobusových a vlakových
spojů na jihu Čech. Příspěvek bude
přes miliardu, což je o téměř 20 mi−
lionů více než letos.
„Přibudou nové spoje, náklady
na dopravu vzrostou i kvůli tomu,
že rok 2016 je přestupný. Přibližně
590 milionů bude stát doprava po
železnici. Zhruba jednou třetinou
z částky, 186 miliony Kč, pomůže
stát. Zbytek budou náklady na auto−
busovou dopravu, jejíž provoz platí
pouze Jihočeský kraj,“ uvedl Vít
Študlar ze společnosti Jikord, která
je koordinátorem krajské dopravy.
Rozhodnutí musí ještě schválit za−
stupitelé. Co se týká železnic, počí−
tají krajští koordinátoři s nárůstem
výkonu a tím i naježděných kilo−
metrů o necelé jedno procento.
V jízdních řádech se od ledna
objeví například nový večerní spoj
z Protivína do Písku, který bude
jezdit ve všední dny i o víkendech.
V sobotu a v neděli přibude nový
vlak z Blatné do Březnice. V pra−
covní dny budou jezdit nové spoje
na trati Jindřichův Hradec –
Počátky – Žirovnice.
(pru)

Výroční konference
zhodnotí projekty
Ohlédnutí za sedmiletým programo−
vým obdobím Regionálního operač−
ního programu NUTS II Jihozápad
(ROP Jihozápad) čeká účastníky
prosincové výroční konference. Ta
se konala každoročně ke konci roku
a letos naposledy zhodnotí stav čer−
pání financí z Evropské unie pro−
střednictvím ROP Jihozápad. Kon−
ference je připravena na 1. 12.
v Clarion Congress Hotelu v Čes−
kých Budějovicích.
„Výroční konference se tento−
krát věnuje tématu Ohlédnutí se za
evropskými regionálními dotace−
mi, které jsou ještě v těchto měsí−
cích dočerpávány. Od letošního
roku byl spuštěn ale už i nový re−
žim čerpání dotací, a to prostřed−
nictvím jednotného regionálního
operačního programu s názvem
IROP. Konference má upozornit na
to, že právě regionální operační
programy byly nejúspěšnějšími
programy podpory v našem stá−
tě,“ uvedl Karel Hron, pověřený ve−
dením Úřadu Regionální rady re−
gionu soudržnosti Jihozápad.
6

Jednou z možností jak strávit před−
vánoční čas v tom spěchu a zmatku,
alespoň trochu v klidu je, zajet do
Selibova na Písecku, kde je Pohád−
ková kovárna. Provozovatelka Hanka
Procházková se svou rodinou připra−
vila pro návštěvníky speciální akce.
„Máme jako každý rok otevřeno
o víkendech během prosince a také
mezi svátky. Máme opravdu velmi
mnoho zájemců, kteří se na naši
vánoční pohádkovou kovárnu chodí
dívat, a máme z toho radost,“ řekla
Rozhledu Procházková.

Víkendy: 5. a 6., 12. a 13., 19.
a 20. prosince a pak od 27. do

30. prosince je otevřeno od 11 do
16 hodin.

Speciální akce chystají v Pohád−
kové kovárně v Selibově 20. prosin−
ce, kdy se zde uskuteční živý betlém
a lidé se tak mohou přijít poklonit
Ježíškovi.
„Moc se na všechny těšíme a jistě
se u nás bude líbit i těm, kteří u nás
budou poprvé. Děláme to z lásky a ze
srdce a jsme velmi vděční za to, že se
k nám lidé z celé republiky a někdy
i ze zahraničí opakovaně vrací po celý
rok,“ dodala Hanka Procházková.
Do Kovárny jezdí občas i známé
osobnosti, jako Zdeněk Troška,
Vlastimil Harapes, Richard Pachman
a další. Ti všichni mají rádi pohádky
a místa, kde potkají milá, typicky
česká strašidýlka.
(pru)

Na obchvat čekají 70 let!
Naprosto zoufalí jsou už desítky let
obyvatelé jihočeského Chýnova na
Táborsku z nadměrné dopravy. Přes
městečko totiž vede veškerý tranzit
směrem na Jihlavu a na dálnici na
Brno. Tříkilometrový obchvat tu při−
tom měl být podle původních plánů už

letos, ale stále není. Obchvat Chý−
nova, přes který nyní projede okolo
12 až 15 tisíc aut, včetně těžkých ka−
mionů, by se měl začít budovat do
dvou let. Problémem také je, že pokud
se na současné dvouproudé komuni−
kaci stane nehoda, je trasa neprůjezd−
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ná na několik hodin a lze velmi těžko
objet. Podle pamětníků se o výpadov−
ce na Jihlavu a Brno hovoří už neuvě−
řitelných 70 let. K vydání stavebního
povolení je třeba vykoupit ještě zbýva−
jících 30 procent pozemků, přes které
nová silnice povede.
(pru)
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POZOR!
Řádí nejen falešní
kominíci,
ale i falešní hasiči!
Nejenom falešní kominíci, kteří
okrádají staré a důvěřivé lidi, ale už
i falešní hasiči řádí na jihu Čech.
Nabízejí předražené požární hlá−
siče. Podvodníci jsou důvěryhodní
a vydávají se za pracovníky HZS
Jihočeského kraje.
„Tuto činnost neorganizuje Ha−
sičský záchranný sbor Jihočes−
kého kraje a jeho příslušníci se
prodeje požárních hlásičů domác−
ností neúčastní,“ zdůraznila zastu−
pující mluvčí Jana Neškodná
Přestože se oklamaní zákazníci
mohli stát obětí trestného činu,
anebo přinejmenším majetkového
přestupku, na policisty se nikdo
z nich v této záležitosti prozatím
neobrátil.
Povinnost vybavit domácnost
takzvanou autonomní detekcí a sig−
nalizací mají lidé žijící v bytech
nebo rodinných domech postave−
ných po 1. červenci 2008. U všech
ostatních je to dobrovolné.
Hlásiče požáru jsou jednodu−
chým technickým zařízením vyba−
veným alarmem. Zdrojem napájení
bývá zpravidla tužková baterie.
Cena se pohybuje okolo 150 až
200 korun, ale podvodníci chtějí
tisíce. Někteří senioři prý již nalítli,
jiní falešní hasiče odmítli.
Pokud by policie takového pa−
chatele dopadla, hrozí mu až dva
roky vězení. Ne za prodej předra−
ženého zařízení, ale za to, že se vy−
dává za úřední osobu.
(pru)

Traklis s.r.o. nově nabízí

l Montáž hydrauliky na tahače pro ovládaní sklápěcích návěsů
l Montáž pohonných jednotek na návěs nezávisle na tahači
l Montáž PTO pro všechny typy převodovek pro značky MAN, DAF, VOLVO, SCANIA,

IVECO, TATRA, LIAZ
Dále výměny komponentů hydraulických soustav – zdvíhací válce, nádrže, filtry,
vysokotlaké hadice, kolínka, šroubení, ventily.
Výměnu olejových nádrží za dva v jednom – nádrž pro hydrauliku je včleněna v jeden
celek spolu z palivovou nádrží.

Vánoční besídka
pro děti
Poradna pro cizince a migranty,
Diecézní charita České Budějovice,
zve v pátek 4. prosince děti cizinců
(v doprovodu dospělého), pro kte−
ré pořádá VÁNOČNÍ BESÍDKU.
Začátek je v 16 hodin na adrese
Branišovská 2, Č. Budějovice
(modrý rohový dům na křižovatce
ulic Branišovská a Husova). Na
programu je zdobení perníčků, vý−
roba vánočních ozdob, vánoční
hudba a další. Na tuto akci je vstup
zdarma s prosbou o nahlášení
účasti, a to na některý z uvedených
kontaktů: cizinci@charitacb.cz,
386351125, 734435344, nebo
osobně v Poradně pro cizince a mi−
granty, Kanovnická 16, ČB.
8
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Slavná Jihočeška má takhle sexy kalendář!
Modelka, herečka, ale i mode−
rátorka Iva Kubelková je ro−
dačka z jihočeského Písku.
Málokdo tuší, že tahle kráska
ze seriálu Cesty domů vyrůs−
tala ve městě nad Otavou.
Nyní pokřtila luxusní kalendář
pro příští rok, jehož je ústřední
a jediným motivem!
„Jsem velmi ráda, že vznikl
a povedl se. Díky za to celému
produkčnímu týmu a hlavně
skvělému fotografovi Matúši
Tóthovi. Byla to krásná prá−
ce,“ svěřila se Rozhledu Iva
Kubelková.
Ač jí na křest do pražské
restaurace přišla pogratulovat
řada osobností, za kmotra ka−
lendáře si vybrala osobu velmi
netradiční.
„Chtěla jsem to pojmout jinak,
osobně, a proto jsem se rozhodla, že
chci, aby se kmotrem stal člověk,
který mi už třináct let projevuje vel−
kou lásku, úctu a je otcem našich
dvou dětí,“ svěřila se Kubelková,
krátce předtím, než na pódium přišel
její životní partner Jiří Jirasek, který
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bude viset na mnoha místech,
v mnoha domácnostech či fir−
mách.
A protože vznikal v rámci
kampaně pro jednu z firem za−
bývající se prodejem luxusních
vysavačů fungujících na bázi

Foto kredit: Vivenso/Matúš Toth

do té doby neměl ne−
jmenší tušení, co si na
něj Iva vymyslí.
Její kalendář patří
k nejkrásnějším na příští
rok, takže Jihočeši mo−
hou být patřičně hrdí na
to, že jejich „zástupkyně“
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voda−vzduch, což jsou také dva ze
čtyř živlů na planetě, kromě různých
sexy fotek nechybí ani ta s domácím
pomocníkem, který Ivě rozhodně
sluší. Navíc právě tento kalendář
může být dobrým typem na netra−
diční vánoční dárek. Speciálně pro
pány, znalce ženské krásy.
(pru)
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Všechno je jinak
Zhruba před sto padesáti léty si slav−
ný český novinář Karel Havlíček
Borovský v epigramu posteskl, že…
„Je to bída na tom světě, všechno je
hned jinak, dneska tě maj za svaté−
ho, zítra budeš sviňák“…. Začát−
kem jednadvacátého století je to ale
trochu jinak, než to bylo v době
Bachova absolutizmu. My jsme díky
médiím naopak stovky sviňáků po−
važovali řadu let za svaté, a až teď se
téměř každý den dozvídáme, co
všechno bylo jinak, a ještě to není
tak úplně po pravdě, i když novináři
nelžou – jen plní zadání.
Praxe ukazuje, že všechno, co se
někde napsalo, nebo odvysílalo
v rozhlase či v televizi, v reálu bylo
trochu jinak, ale i historické skuteč−
nosti se udály trochu jinak, než bylo
napsáno v učebnicích dějepisu.
Pomalu a po kapkách – po více než
sedmdesáti letech – nám obrazová
média předkládají například doku−
menty a důkazy o důvodech první
i druhé světové války, kdo s kým co
opravdu domlouval, a jak to bylo.
O současnosti se tvrdí zase jiné sku−
tečnosti, které se za sedmdesát let
budou vykládat opět jinak, a tak po−
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řád dokola. Každá doba je nejspíš
charakteristická tím, že se s občany
účelově informačně manipuluje, ma−
névruje se s fakty, mlží se a lže.
Můj otec – učitel – moji osobnost
v dětství formoval svérázně. Pro fac−
ku si nikdy daleko nešel, ale kdykoliv
jsem byla bita, údajně ne za proflák−
nutý průšvih, ale za lhaní – když jsem
se snažila z toho vylhat. Vždycky
jsem si musela vyslechnout kázání,
že lhaní je odporné, lež je výraz zba−
bělosti a svádění provinění na všeli−
jaké okolnosti, nebo dokonce na dru−
hé lidi je ubohé a podlé. Tehdy určitě
netušil, že v budoucnosti se právě ta−
kové chování stane společenskou
normou, a kdo si ji hbitě neosvojí,
půjde životem jako poctivý trouba
od jednoho neúspěchu k druhému.
Nebyla jsem vychována pro praktic−
ký život, a kdyby dnes můj otec žil,
jak by mi asi vysvětlil, že skutečnosti
jsou úplně opačné a člověk poctivý
a čestný je trvale neúspěšný, protože
vedle lhářů, podvodníků a prospě−
chářů je bezvýznamné béčko?
Tendence překrucovat fakta
a události se v lidském společenství
objevily mnohem dříve, než noviny

a další druhy médií, které nás dnes
zasypávají informacemi, názory,
komentáři a zprávami, o nichž se
v podstatě ví, že nejsou stoprocent−
ně pravdivé. Manipuluje se s fakty,
podle potřeby se fabuluje, vážné vě−
ci se často bagatelizují, nebo na−
opak – jak se říká – z komárů se dě−
lají velbloudi. A můžeme si být jisti,
že nic, co se o naší zemi a ostatním
světě dnes dočteme a dozvíme, ne−
bude příznivé, nadějné a pozitivní,
jako by média plnila nějaký globální
mediální projekt, že občany je nutno
udržovat v trvalém napětí a strachu.
Pokud jde o historii – dnes víme,
že už ve středověku se na zadání
církví přepisovaly celé pasáže
z Bible, samozřejmě se zpochybňují
Staré pověsti české, ale i Kosmova
kronika, rukopisy Královédvorský
a Zelenohorský byly prohlášeny za
falzifikáty, a je toho mnohem více.
Vlivné osobnosti s mocí ovládat
společnost zřejmě nikdy nesnášely
pravdu, když za ni byli lidé pronásle−
dováni. Giordano Bruno byl upálen
za teorii, že Země je kulatá a točí se
kolem Slunce, a mistr Jan Hus byl
upálen za pravdu o rozmařilém cho−
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vání církevních hodnostářů. Náčel−
níci, potentáti, hlavy pomazané, ani
osoby v mocenské hierarchii v niž−
ších pozicích si nikdy nepřáli a ne−
přejí, aby lidé byli informováni prav−
divě – nadřízení lžou podřízeným –
a trvá to dosud.
Vzpomínám si, jak můj šéf advo−
kát říkával, že se vždycky musí sna−
žit z vyprávění klienta vydumat, jak je
to asi doopravdy, aby pak před sou−
dem nevypadal jako blbec – protože
tam se často ukáže, že všechno je ji−
nak. Musíme se naučit žít s po−
znatkem, že i když si přečtu noviny,
všechny názory a komentáře, podí−
vám se na zpravodajství televizních
stanic a k tomu na internetu pře−
louskám desítky článků různých
publicistických serverů, můžu si říci
jako Sokrates „vím, že nic nevím“
a možná, že kdyby tehdejší starý
kronikář vstal z mrtvých, vzal pero
a napsal podle pravdy, jak zahynul
Nero, ukázalo by se, že když mu čer−
noch na gramofon hrál desky v potu
tváře, zabila ho Tina Marie a píseň
o cestáři. Jenže tak to ve školním dě−
jepisu být nemůže – to dá rozum.
Dagmar Hermanová
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Zrekonstruují obří obchoďáky
Dvě největší obchodní, nákupní ga−
lerie projdou rekonstrukcí. Českobu−
dějovické IGY i Mercury projdou
úpravami, a to přesto, že jsou po−
měrně nové. Investice v řádech
mnoha stovek milionů korun se ale
prý společnosti vyplatí.
Zatímco IGY Centrum se jen upra−
ví a v sousedství se staví druhá část,
kterou bude nad silnicí spokojovat
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zasklená lávka, opravovat se bude
i Mercury, které je spojené s autobu−
sovým nádražím na jeho střeše.
Developer stavby Mercury Centra
Petr Toušek uvedl, že ve špatném
stavu jsou především výtahy, eska−
látory i travelátory, tedy pojízdné pá−
sy v Mercury. „Budova by si zaslou−
žila také nové osvětlení interiéru
a podhledy,“ řekl Toušek.

První práce na modernizaci budo−
vy jsou v plánu na příští a přespříští
rok. V současné době se již opravují
technologická zařízení.
„Jsou to práce pro běžného ná−
vštěvníka neviditelné, ovšem ve vý−
sledku zajistí větší komfort a bez−
pečí návštěvníkům i nájemcům cent−
ra,“ zmínil.
Co všechno se změní, závisí pře−
devším na tom, jak vysoké finanční
prostředky se podaří zajistit.
„Předpokládám, že v tomto směru
budeme úspěšní, a proto nezůsta−
neme jen u modernizace interiéru,
ale změníme i design pláště budovy.
Plánujeme například nové, moder−
nější pojetí plochy určené pro re−
klamní poutače a modernizaci vcho−
dů,“ prozradil ředitel Mercury Centra
Christian Stundner.
Podle obyvatel Budějovic jsou
to ale vyhozené peníze. „Vždyť
některé obchody jsou napůl prázdné
a rozšiřují Igy. Mercury stojí pár
let a už do něj investují takové pe−
níze. Jak se jim to může vyplatit,“
diví se obyvatelka města Jaroslava
Kleslová.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Bezdomovci
nechali
naočkovat psy!
Častým obrázkem posledních let je
člověk bez domova, který vede ne−
bo má vedle sebe psa nebo psy.
V Českých Budějovicích nechali
ale bezdomovci své psí partnery
naočkovat.
Jedna z veterinárních ošetřoven
zajistila naočkování, odblešení
a odčervení zvířat zcela zdarma.
Pro vakcínu proti vzteklině si přišla
téměř dvacítka lidí bez domova.
„Touto akcí chceme přispět
k větší bezpečnosti ve městě, jak
v psí populaci, tak i v lidské. Řada
onemocnění psů je totiž přenosná
i na lidi, například škrkavka nebo
vzteklina,“ uvedla veterinářka Vero−
nika Krepsová.
„Jsme rádi za to, že nám takhle
pomůžou, náš pes byl očkován,
jen když se narodil,“ podotkl jeden
z bezdomovců, který ke svému
zvířeti přistupuje svědomitě.
Majitelé psů bez domova dostali
od odboru životního prostředí také
potvrzení o očkování.
Náklady na očkování přišlo sou−
kromou veterinární ordinaci na tisí−
ce korun, které ale investovala
ráda, právě kvůli prevenci. (pru)
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Odpovědi na otázky čtenářů věští známý
psychotronik a věštec Stanislav Brázda
n Kdo rozhoduje o dění ve světě?

Je to 12 lidí, kteří vlastní 12 bank, a ti
rozhodují o dění ve světě. Když někdo
z nich umře, má už svého nástupce
a je to vždy muž. Jsou to vzdělaní lidé
schopni řídit a udržet vzájemné propo−
jení. Je to jejich poslání. Z věštby mi ta−
ké vychází, že mezi 12 muži nikdy ne−
bude žena, protože ženy jsou nevyzpy−
tatelné a mají jiné poslání. Jejich úko−
lem je udržet rovnováhu ve světě, co
se týká života. Tok peněz a jejich rozdě−
lování je v moci mužů. Jen 20 % lidí vy−
tváří názory a zisky ve světě a 80 % lidí
si vybírá někoho, jehož názor mu vyho−
vuje, a ten pak přebírá. Těch 12 lidí je
jako vrchol pyramidy, pod nimi je
20procentní skupina vytvářející názory
a zisky a pod touto skupinou jsou další,
které už žádným způsobem neovlivňují
dění ve světě. Proto nemá smysl čekat
na cokoliv, je třeba žít přítomností a ne
budoucností. Nemá smysl čekat, až
bude lépe nebo litovat, že nežijeme
v době minulé a podobně. Čekání na
cokoliv je čekání na smrt. Žijeme teď
a tady a je třeba najít to, co je dobré pro
nás. Čas běží, ať jsme spokojeni nebo
ne. Je nutné najít si záchytný bod naší
existence, což je, jak stále zdůrazňuji,
rodina.
n Jak to bude s přílivem emigrantů.
Máme mít strach z toho, co bude dál?
Strachu se nezbavíme, ukazuje mi ky−
vadlo. Představitelé státu nerespektují
přání většiny voličů a připravují lidem
podmínky k tomu, aby měli strach.
V této souvislosti musím připomenout,
že strach způsobuje stres, který nám
zkracuje život nejméně o 10 let. Podle
mé věštby běženci postupně rozloží
ekonomický i sociální systém v Ně−
mecku a problémy se budou šířit do
dalších států. Běženci budou chtít
ovládnout všechna hlavní města států
Evropské unie a nastolovat v nich svoji

politiku. Počet obyvatel Evropy klesá,
naopak běženců stoupá, a tak je zcela
logické, že jednoho dne jich bude dva−
krát tolik než nás Evropanů a pak
ovládnou vyspělé evropské státy.
Evropská unie se do−
pustila jedné velké
chyby. Neuzavřela
schengenskou hrani−
ci, naopak ukázala
běžencům otevřenou
náruč. Moje věštec−
ká intuice mi napoví−
dá, že všichni odpo−
vědní státníci to tuši−
li, věděli o nebezpečí,
které hrozí, ale nikdo
nic neudělal. Z toho
je vidět, jak je Evrop−
ská unie slabá.
n Stále více dochází k roztržkám
v rodinách kvůli majetku. Sourozenci
spolu nemluví, s rodiči se hádají.
Existuje recept na zlepšení těchto
vztahů?
Existuje. V první řadě je třeba pochopit,
kam patřím, odkud jsem, kam směřuji,
zda si budu s partnerem, dítětem rozu−
mět. Na to většina lidí nekouká. Taková
pro Evropu opožděná civilizace v Indii
na to myslí. Oni vědí, že se lidé musejí
k sobě hodit, aby spolu žili. V Indii je
pravidlem, že když vztah nedoporučí
astrolog, tak se do vztahu nejde. Podle
mé teorie je láska duševní porucha,
která za 3 dny až 3 roky skončí a pak
se ukáže, zda se lidé k sobě hodí. Proto
doporučuji s budoucím partnerem si
předem nechat astrologem porovnat
znamení, ve kterém jste se narodili.
Určitě vám hodně napoví. Pokud už ten
vztah existuje, pak se naučte tolerovat
odlišné znamení a vydejte více energie
na udržení vzájemného vztahu. Podle
mé věštby téměř v každé rodině se
najde závist. V Česku někomu něco

Už přes 60 mrtvých!
Počet vážných a tragických do−
pravních nehod na jihu Čech letos
vzrostl. Od začátku roku zahynulo
v této souvislosti přes 60 lidí.
Znamená to, jako kdyby vymřela jed−
na průměrná vesnička.
Jihočeský kraj patří k předním
příčkám smrtelných nehod v repub−
lice. Jednou z nejsmutnějších udá−
lostí byla nedávná nehoda u Hlinic
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na Táborsku, kde řidič automobilu
srazil dvě malé děti. Sedmiletá hol−
čička na místě zemřela, jejího malé−
ho brášku sice transpor toval vr −
tulník do nemocnice, nicméně na
štěstí utrpěl jen odřeniny a pohmož−
děniny.
Život malé dívence nikdo nevrá−
tí. Přičemž některá média infor −
movala, že pár sourozenců vyšel

závidí 75 % lidí. Kdyby závistivci energii
potřebnou pro závist vložili do smyslu−
plné práce, mnoho z nich by mohlo být
úspěšných a také by skončily hádky
v rodinách. Ve své věštecké praxi jsem
se přesvědčil o tom,
že závist, nenávist,
zloba jsou špatně
přetransformovanou
sexuální energií. Asi
ne náhodou se říká,
že kdo „sexuje“, ten
nezlobí.
n Ve větším počtu
lidé umírají na rako−
vinu. Bude to pokra−
čovat?
Rakovina spolu s cu−
krovkou patří k civi−
lizačním nemocem.
I když lékařská věda udělala velký po−
krok, přesto nad rakovinou ještě nezví−
tězila. Podle mé věštby si v mnohých
případech civilizační choroby přivodí−
me sami, a to stresem. Když jsme trva−
le ve stresu, tak je tělo stažené a není
schopno přijímat vitamíny a minerály.
V sobě neustále něco dusíme a neumí−
me se řídit buddhistickým principem:
ODPUSTIT – NEOČEKÁVAT – NELPĚT.
Zbavme se stresu. Rovněž jsem věštil,
že nemoci souvisejí z velké části se
zvířaty. Jak si lidé přestávají rozumět,
tak se upínají ke zvířatům a já tvrdím,
že z domácích zvířat je nejvíce infekcí.
Česká republika se může chlubit tím,
že má v domácnostech nejvíce psů.
Další nebezpečí číhá na lidi, kteří se
v zahraničí například projíždějí na vel−
bloudech, slonech či jiných zvířatech.
Domů si přivezou infekci, která oslabí
jejich imunitní systém, k tomu se přidá
každodenní stres a rakovina na sebe
dlouho nedá čekat. Nemocí bude
přibývat. Jen lidé v pohodě, kteří se
zbaví stresů, budou mít pohyb, užívat

minerály, vitamíny jako například Q10,
B3, C, řídit se buddhistickým princi−
pem (ODPUSTIT – NEOČEKÁVAT –
NELPĚT) udělají hodně pro to, aby
se vyvarovali civilizačním nemocem.
Našel jsem také přírodní antibioti−
kum oregano, které rovněž doporučuji
užívat.
n Už delší dobu mám pocit, že mě to
táhne do Španělska. Jako by to byla
moje země. Mám se odstěhovat
z Česka?
Snažil jsem se zjistit, v jakých státech
a proč by se nám v nich líbilo, dařilo,
ve kterých nebudeme mít problémy,
pokud si je nezpůsobíme svojí chybou
a nerozvážností. Sestavil jsem tabulku
podle Taoistické astrologie, o které
jsem se léty zkušeností přesvědčil, že
je přehledná, čitelná a je možné se
podle ní řídit. Základní a nejdůležitější
aspekt je vždy znamení. Když víte,
v jakém znamení jste narozeni, snad−
no najdete státy, kde se budete cítit
dobře. V posuzování vhodnosti státu
je třeba brát v úvahu další aspekt a tím
je „živel“, ve kterém jste narozeni. Ten
je dán posledním číslem roku naro−
zení. Poslední aspekt tvořící harmonii
je JIN – JANG (mužský a ženský prin−
cip). Na mých webových stránkách je
základní tabulka Taoistické astrologie,
kde se každý dozví, v jakém znamení
se narodil. Jsou zde i další informace.
Pomocí Taoistické astrologie najdete
nejen pro vás vhodný stát, ale také
místo pro dovolenou, vhodného part−
nera a podobně.
Stanislav Brázda

za autobusem a vtom jej srazil
řidič Twinga.
„Nebylo to tak. Děti počkaly, až
odjede autobus a zatímco v jednom
směru řidič zastavil, v druhém, od
Tábora, je smetl. Bohužel u obce na
hlavní silnici není ani snížená rych−
lost ani přechod pro chodce. A jak je
vidět, ani kraj, kterému silnice patří,
ani nedaleká obec a ani policie, která
má dohlížet na bezpečnost lidí a dětí
obzvlášť, s tím nic neudělá. Nebo
že by se v někom hnulo svědomí.

Zbytečně tu zemřelo malé dítě
a všem je to jedno,“ konstatovala
obyvatelka Hlinic.
Další nehody si vyžádaly lidské ži−
voty řidičů nebo spolujezdců. Za vět−
šinou z nich stojí neopatrná jízda,
překročení rychlosti, bezohlednost.
Policie sice chystá různé dopravně
bezpečnostní akce, ovšem smutnou
zkušeností na jihu Čech je, že pokud
strážci zákona na silnicích naplánují
podobné akce, nehod často neubý−
vá, bohužel je to spíš naopak. (pru)
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Když Jihočeška křtí CD
Jihočechovi
Ona je lyžařka, on zpěvák. Oba z již−
ních Čech. Jejich cesty svedla do−
hromady hudba. Kateřina Neuman−
nová se stala kmotrou nové desky
zpěváka Petra Koláře. Na první po−
hled nesourodá aktivita, ale na ten
druhý zcela jasný.
A proč ne. To není jen konstatová−
ní, ale to je i název nového Kolářova
CD. A taky proč ne, že, když jsou oba
z jednoho kraje a legenda běžeckého
lyžování Kolářovy písničky poslou−
chá. Kromě producenta Miloše Dodo
Doležala se zúčastnila akce i přítelky−

ně Petra Koláře a pár jeho přátel a ko−
legů. Petr, který má za sebou i extem−
pore s bílým práškem v sáčku,
s nímž upadl na schodech jednoho
pražského klubu a údajně erotické
návrhy různým ženám, je ale poměr−
ně dost usedlý muzikant.
„Mám hodně práce a moje nové
CD doufám bude dělat radost všem,
kdo mě rádi poslouchají,“ nechal se
slyšet rodák z Budějovic Petr Kolář,
který mimo jiné účinkuje i v muzikálu
Mamma Mia! s další Jihočeškou,
zpěvačkou Hankou Křížkovou. (pru)

Bourat nebo nebourat most?
V jihočeském Týně nad Vltavou bu−
dou rozhodovat, zda zbourají a pře−
sunou historický železný most nebo
ne. Důvodem je splavnění Vltavy.
A právě tento most je jediné, co brání
v podjezdu lodí směrem k Orlické
přehradě od Hněvkovic.
Neproplují pod ním totiž vyšší výlet−
ní lodě ani prostornější hausbóty.
Těch přitom bude na řece přibývat. Za
rok totiž Ředitelství vodních cest do−
končí projekt splavnění Vltavy, a tak se

po nejdelší české řece zájemci dosta−
nou z Českých Budějovic přes Týn až
k Orlíku. O budoucnosti přemostění
nyní znovu jednali zástupci města Týn
nad Vltavou, které je vlastníkem pa−
mátky, a Ředitelství vodních cest, jež
koordinuje projekt splavnění.
Rozhled - Jižní Čechy 12/2015

„Pro město jsou přijatelné dvě va−
rianty přenesení mostu k solnici
s tím, že na jeho současném místě
by vznikl nový silniční most, nebo
úprava mostovky tak, aby se její část
mohla při průjezdu lodí zdvihnout,“
uvedl starosta Milan Šnorek s tím, že
jasno bude do konce roku. Dodal, že
pro investora stavby, tedy ŘSD, je
spíše než stěhování za zhruba
260 milionů korun přijatelnější levněj−
ší varianta úpravy mostovky.
Podle vedení vodních cest bude zá−
viset i na městě, pro kterou variantu se
rozhodne, protože ředitelství neuhradí
ani u jedné z variant náklady v plné
výši. Vedení radnice ale namítá, že
Ředitelství vodních cest by mělo na−
příklad u varianty zdvihací části mostu
zaplatit i vybudování zázemí pro lidi. Ti
totiž budou muset čekat, než loď pro−
jede a most se sklopí zpátky, aby po
něm bylo možné přejít.
Druhá varianta je most rozebrat
a přemístit asi o půl kilometru blíže
proti proudu, k místu, kde je sýpka.
Na původním místě mostu by měl vy−
růst nový. Která varianta zvítězí, radní
zatím nevědí.
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRO OBCHOD s dárko−
vým zbožím v Železné
Rudě hledáme spolehli−
vou a příjemnou proda−
vačku. Možno brigádně
nebo na HPP, turnusy,
část. NJ, ubytování zdar−
ma, dobrý plat. Tel.:
725835555. RR 50823
ROZŠIŘUJEME náš pra−
covní tým kavárny Café
Charlotte v Železné Ru−
dě, hledáme zaměst−
nance na pozice servírka
a pracovnice na přípravu
kávy a pohárů. Nadstan−
dartní výdělek, ubytování
zdarma, turnusy, vhodné
pro absolventy škol, za−
učíme, HPP nebo jen
brigádně.
Informace:
602486490. RR 50824

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběra−
teli! Koupím bajonet,
dýku, kordík, lovecký
tesák, šavli, helmu,
trop. klobouk, unifor−
mu, maskovací oble−
čení, opasek, opask.
přezku, pouzdro na pis−
toli, zásobníky a bedny
od munice, daleko−
hled, puškohled, vysí−
lačku + sluchátka, ču−
toru, ešus, teletinu,
odznaky a vyznamená−
ní, nášivky, leteckou
kuklu, bundu, kombi−
nézu, vrtuli, palubní
ukazatele a součástky
z letadel, tech. příruč−
ky, knihy o vojácích aj.
voj. pozůstatky až do
r. 1960. Přijedu, děku−
ji. Tel.: 604343109.
PM 150013
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do−
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 150032
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KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 150033
KOUPÍM šavli, bajo−
net, letecký kordík, lo−
vecký tesák, lesní roh,
housle,
vojenskou
vzduchovku, poplaš−
ňák, celtu, medaile,
vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlas−
ti, vojenské učiliště,
za budování vlasti
apod. až do r. 1989),
kovový model děla,
tanku,
automobilu,
parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
150008
ODKOUPÍM staré peřiny,
polštáře aj. Případně bílé
nedrané peří. Info na tel.:
606514445. PM 150006
STARÉ
fotoaparáty
(Flexaret, Mikroma,
Stereomikroma, Leica,
měchové aj.) barome−
tr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panen−
ky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, liti−
nové formy na bábov−
ku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
150009
KOUPÍM staré a starožit−
né věci, např. z pozůsta−
losti. Nábytek, obrazy,
kapesní a náramkové ho−
dinky, mince, bižuterii,
porcelánové sošky, sklo,
vázu, karafu, skleničky,
svícny, chromový lustr
a lampičky, voj. odznaky
a vyznamenání, voj dýku
a bajonet, šavli, unifor−
mu, starou vzduchovku,
flobertku, housle a trum−
petu, plechová a bakelito−
vá autíčka, loutky, radia,
fotoaparát, knihy, po−
hlednice, kuchyňské váhy
aj. staré věci. Děkuji za
nabídku – přijedu. Tel.:
604343109 PM 150011

Z POZŮSTALOSTI starý
dřevěný a chromový ná−
bytek: kredenc, skříň,
špajz se šuplíky i bez,
stůl a židle. Ložnici, truh−
lu, komodu, chrom. židle
s podpěrkami, psací stůl,
chrom. křesla, dále
chrom. lustr s bílými kou−
lemi, lampičky, stolní
a podlahovou lampu aj.
chromové doplňky např.
kuchyňské hodiny, budík,
těžítko, model letadla,
reklamní předměty, po−
pelník atd. do r. 1960.
Děkuji – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150014
KOUPÍM vše z pozů−
stalosti – nábytek,
chromové
lustry
a lampičky, sklo, por−
celán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty,
dětí, kytičky), kořenky,
sošky tanečnic, figurky
zvířátek, svícny, obra−
zy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová
radia, knihy a časopi−
sy o automobilismu,
vše skautské a junác−
ké, pohlednice, odzna−
ky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
150010
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 moto−
rismu, auto−moto pří−
ručky, prospekty, plakáty,
staré hračky, plechovky
od oleje, reklamní auto−
cedule. Děkuji za na−
bídku – přijedu Tel.:
604343109 PM 150012
KOUPÍM staré obrazy
českých i cizích autorů
s námětem krajina, lo−
vecké zátiší, portréty,
dívčí akty, lodě na moři,
vojenské motivy, postavy
v krojích aj. (i špinavé
a poškoz. nebo jen rám).
Dále porc. a kovové soš−
ky, mince, hračky, knihy,
hodinky, vyznamenání,
ván. ozdoby, pohlednice,
betlém aj. staré a staro−
žitné věci do r. 1970.
Děkuji za nabídku – přije−
du. Tel.: 604343109. PM
150016
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KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s pouzd−
rem i bez pouzdra, dále
violu, violoncello, trum−
petu, lesní roh, tubu, voj.
polnici, klarinet aj. staré
nástroje. Sběratel – při−
jedu. Tel.: 604343109.
PM 150015
SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i čás−
ti, loutky, betlém, vá−
noční ozdoby, různé
staré dokumenty, po−
hlednice,
plakáty,
hračky, autíčka na ka−
bel i bez, na klíček,
vláčky, pokojík pro pa−
nenky, hodiny a hodin−
ky Děkuji za nabídku.
Tel.: 603512322. PM
150018
POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí staré po−
hlednice − až 10. tis Kč
za chybějící pohlednice
obcí Šumavy (např.
Schukatschen, Paterl−
hütte, Glaserwald, Stadln
atd.), dobře zaplatím i ji−
né pohlednice do roku
1945, uvítám větší množ−
ství, sbírku či pozůsta−
lost, mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 50822
KOUPÍM různé před−
měty ze starého kolo−
niálu, restaurace, ob−
chodu, ordinace, kan−
celáře – Nábytek,
osvětlení, reklamní
materiál – cedule, ná−
doby, plechovky, pla−
káty, flašky, atd. O Sta−
rém Plzenci – vše sta−
ré: pohlednice, foto,
plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322. PM
150018A
KOUPÍM tato křesla
a ento typ křesel. Stačí
napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.: +420
776599696 a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz. Děkuji :) RR
50521
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NABÍZÍM sběrateli kočár−
ky na panenky z r. 1940
a 1971 a jiné staré hračky,
dále židle z r. 1915 a židle
z chromových trubek. Tel.:
773460115. PM 150174
PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6 m
x 3 m x 3 m, vnější opláš−
tění dřevěné palubky
a Ejpovickou 5−6 m x 3 m
x 3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hli−
níkový plech. Vnitřní roz−
vod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Dále
mobilní
kontejnerovou
dvojbuňku, zánovní plast.
okna, plast. rolety, stan−
dardní vybavení včetně kli−
matizace. 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 betono−
vé panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a 300 x 120
x 20 cm, Plzeň, vhodné
použití pro zemědělce.
Možnost naložení a za−
jištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 150027

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, karda−
ny, pětistupňovou pře−
vodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd.
Dále prodám nákladní auto−
mobil DAF 45, celk. hmot−
nost 11 t, s vyklápěcím če−
lem, případně jednotlivé
díly. Tel.: 603383211.
PM 150028

PRONÁJEM skladových
prostor Šlovice u Plzně,
dálnice D5 2 km. Tel.
731521112.

PRODÁM na nákladní auto
ROMAN 8.135F čelní sklo,
cena 8000 Kč a těsnění
pod hlavu, cena 2000 Kč.
Tel.: 603236062. PM
150178
PRODÁM traktor Krystal 80
11 bez SPZ, kloubový trak−
tor Škoda 180 se zadními
hydraulickými
rameny
s SPZ, vhodný pro země−
dělské práce a práce v lese,
přívěsný nakladač za trak−
tor typ 750 a 500, traktor
Zetor Super 50. Malotraktor
McCormic s čelním nakla−
dačem bez SPZ, prasklá
hlava u motoru. Tel.:
603383211. PM 150173

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

PRODÁM motorovou se−
dmi metrovou loď s malou
kajutou, německé výroby
se Z nohou a se zabudo−
vaným, nefunkčním osmi−
válcovým karburátoro−
vým motorem GMC, včet−
ně dvounápravového brz−
děného přívěsu. Plzeňský
kraj. Cena k jednání 80000
Kč. Tel.: 723622663 PM
150030
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
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JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré motocykly
všech značek v jakémkoliv
stavu i jednotlivě díly.
Platím ihned v hotovosti.
Tel.: 607946866.
RR 50834

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu
s disky, rozměr i pro nové
Avie, motor s šestistupňo−
vou převodovkou a kom−
pletní dveře do kabiny
v pěkném stavu. Sklápěcí
hydraulické zadní čelo
HUBFIX v pěkném stavu
včetně ovládání .Případně
čelní sklo i jiné díly. Dále
prodám valníkovou sklápěcí
korbu LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 150176
JAWA, ČZ – koupím
náhradní díly
na československé
motocykly i nové,
použité, cokoli, zbytky
z mototechny,
tel.: 724519585.

l
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PRODÁM sklápěcí náklad−
ní auto Trambus 706 Š ,16
t, se zadním náhonem bez
SPZ. Cena 30000 Kč
a Trambus 706 Š,16 t
s předním náhonem, cena
k jednání 70000, případ−
ně na náhradní díly. Dále
prodám sklápěcí valníko−
vou korbu na 10 t a pěk−
népneu, přední a zadní ná−
pravy a jiné díly Tel.:
736139113 PM 150166

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

RR 50129

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

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 150031

RÁD BYCH POZNAL oby−
čejnou a hodnou dívku,
může být i postižená, s
dobrým srdéčkem jako
mám já Petr 25 let z Plzně.
Uvítám dívku i z malé ves−
ničky. Mám rád vše hezké,
hlavně přírodu a zvířata.
Rád vařím, poslouchám
muziku, cestuji… Mám
menší zdravotní vadu.
Věřím, že se brzy najde−
me, prožijeme spolu krás−
ný vánoční čas, půjdeme
spolu dál i životem a bu−
deme si oporou. Byl by to
můj nejkrásnější dárek
v životě. Volejte a pište
na tel.: 604729016. PM
150180
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MUŽ STŘEDNÍCH let hle−
dá dívku nebo ženu k ob−
časným schůzkám. Dis−
krétnost zaručuji. SMS na
tel. č. 721078003. PM
150177
DOMOV s Bavorákem.
arendas@volny.cz, Tel.
773599200.

RYCHLÉ půjčky 10 tis−
100 tis. bez poplatku pře−
dem. www.kz−finance.cz,
možnost spolupráce. SU−
PER VÝDĚLKY!!! Tel.:
737607405. KŘI PM
150082

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

FOFR PŮJČKA. Registry
neřešíme.
Tel.:
702675491. KŘI PM
150048

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

Další číslo

Jihočeského
rozhledu
vyjde

14. 12. 2015
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Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo−
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).
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