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S přírodním kamenem
se doma ohřejete

Stanislav Brázda:
Věštba na rok 2016 –
ROK ČERVENÉ OPICE
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z Skvělý český zpěvák, dobrý člověk
a někdo, kdo každoročně vstupuje
na televizní obrazovky s pohádkou
Šíleně smutná princezna, to je
Václav Neckář. Začátkem prosince
vystoupil na koncer tě v Českých
Budějovicích. Na jih Čech se velmi
rád vrací.

„Na jih Čech a do Budějovic pře−
devším jezdím rád. Vždyť tady jsem
taky před lety v katedrále sv. Miku −
láše natáčel jeden ze svých klipů
a myslím, že se povedl,“ zavzpomí−
nal pro Rozhled s úsměvem zpěvák,

který na jevišti v krajské metropoli
„řádil“ jako za mlada. 

Za to ho také publikum odměnilo
dlouhým aplausem, při kterém celý
sál stál. „Vždycky je tady výborné
obecenstvo, mám to tady rád. I pro−
to, že tento kraj je takový magický 
a pohádkový. Moc rád vzpomínám
na dobu, kdy jsme s Helenou Von −
dráčkovou v Blatné a okolí natáčeli
Šíleně smutnou princeznu. A pak
druhou část na Slovensku v Boj −
nicích,“ podotkl Neckář.

Neckář na nedávném koncer tě
na jihu Čech zavzpomínal i na své

kolegy a kamarády, kteří už odešli
do muzikantského nebe. Pozdrav
ve formě písničky tak poslal nejen
textaři Zdeňku Rytířovi, ale i Otovi
Petřinovi, kteří byli také spojeni s již−
ními Čechami. Petřina byl taky
dlouholetým členem skupiny Bacily,
ale i rockovou legendou.

„Do nového roku, ale i těch dal−
ších bych nejen sobě a svým blíz−
kým, ale všem lidem přál hlavně
zdraví, protože bez toho není nic. To
moc dobře vím,“ řekl s úsměvem
a reakcí na své dávné zdravotní

problé my. „A pak taky, aby byl mír
a klid. Bohužel to na to nevypadá,
ale buďme rádi za to, že u nás, v této
malé zemi je ještě relativní klid.
Nevíme, co máme, že to tu takhle
máme,“ dodal Václav Neckář, jehož
hlas i charisma je nezaměnitelné
a které milují statisíce jeho fanynek
a fanoušků. 

Vánoce stráví s rodinou, man −
želkou, synem Vaškem a bratrem
Janem a jeho rodinou. „Budu odpo−
čívat a budu se svými bízkými, na
což se vždy velmi těším,“ dodal
zpěvák. (pru)

Václav Neckář a jeho
návraty na jih Čech
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Když se řekne Jan Werich, není
Čecha, který by si nevybavil ge −
niálního herce, spisovatele, bon−
motéra, vypravěče. Ještě před
pár lety nikdo netušil, že tento ve−
likán neměl jen dceru, ale i syna.
Netušil to ani on sám. Nyní je Jiří
WERICH Petrášek hvězdou, za
kterou se ovšem sám nepovažuje.
Nicméně kromě ředitelování na
Evropské akademii, učení na dal−
ších dvou školách, přednášení,
hraní divadla, televize, filmu, da−
bingu, se věnuje i rozhlasové 
práci, která jej baví. 

„Je to pro mě velmi zajímavá
profese a jsem vděčný za nabídku,
kterou jsem v Českém rozhlase 2
dostal. Moderuji noční mikrofórum
a prvním hostem byl třeba herec
Pepa Dvořák,“ svěřil se Petrášek,
který jezdí s talk show s Marií

Tomsovou ON&ONA aneb potkala
jsem Wericha.

Kromě toho má nabídky na další
akce, aktivity, ale jeho hlavní čin−
ností a náplní je kantořina.

„Snažím se vše zvládat, zatím
se mi to daří. Jsem rád mezi lidmi,
mám rád legraci a jsem moc rád,

když se lidi baví.
Rád se obklopuji
fajn lidmi s do−
brým srdcem,“
pro zrazuje syn
Jana Wericha.

Vánoce stráví
s rodinou a vnou−
čaty, které už taky
má. A co se pohá−
dek týče, kouká
samozřejmě na ty,
kde hraje jeho
otec Jan Werich. 

„Před časem televize reprízova−
la seriál Pan Tau a Klaudie, který
se točil v jižních Čechách na zám−
ku Hluboká a okolí. A když to vidím
a pak přijedu na Hlubokou a do
okolí, vybavuje se mi to. Jižní
Čechy jsou krásné, jsou tam fajn
lidi a je to opravdu nádherný kraj
v té naší malé zemičce. Ale takový
pořád krásný, příjemný a od jara
do podzimu vlídný. V zimě pak 
zase Šumava. Byť jsem Pražák
a žiju na severu Čech, k jižním
Čechám mám vřelý vztah,“ dodá−
vá syn Jana Wericha, který je vel−
mi veselá kopa a má rád, když lidé
berou život s humorem. Má prý
tako vý malý sen! 

„Rád bych si někdy, třeba
u Zdeňka Trošky, v pohádce zahrál
krále. Opravdu takového typic −
kého, fajn českého krále. A krá −
lovnou by mohla být třeba… , tře−
ba Maruška Tomsová,“ dodal
s úsměvem. (pru)

Odpad nezdraží!
České Budějovice nezdraží pro
rok 2016 poplatek za svoz komu−
nálního odpadu. Každý obyvatel
města zaplatí i nadále ročně 680
korun. Radnice počítá s tím, že
vybraná částka neuhradí celkové
náklady a zbytek doplatí radnice
ze svých peněz. Svoz komunální−
ho odpadu ve městě přijde ročně
na zhruba 55 milionů korun. 

Mzda roste
Průměrná mzda v Jihočeském
kraji ve třetím čtvrtletí se mezi−
ročně zvýšila o 1066 korun na 
23 762. Celorepublikový průměr
v daném období činí 26 072 ko−
run. Jihočeský kraj zaznamenal
nejvyšší meziroční nárůst ze
všech krajů. Loni ve třetím čtvrt−
letí byl průměrný plat na jihu
Čech o 4,7 procenta nižší, vyplý−
vá to z aktuálních informací
Českého  statistického úřadu.

Klimatizované 
busy

Tři nové velkokapacitní autobusy
budou vozit cestující na pra −
videlných linkách městské hro−
madné dopravy v krajském měs−
tě. Všechny jsou klimatizované,
což je novinka. Nízkopodlažní 
vozy s kapacitou až 140 cestují−
cích stály celkem skoro 21 mi −
lionů korun. Na trasu vyrazí v po−
lovině prosince. Příští rok plánuje
Dopravní podnik pořízení osmi
nových autobusů a dvou trolej −
busů. Vše s využitím evropských
dotací.

Evropa zaplatila
projekty 

za 3,3 miliardy
Regionální operační program
ROP Jihozápad proplatil letos za
projekty 3,3 miliardy korun. Jde
o největší objem peněz v historii
tohoto dotačního programu. ROP
pomáhá žadatelům na jihu a zá−
padě Čech získat peníze z evrop−
ských fondů či národních zdrojů.
Jen za roky 2007 až 2013 bylo
v rámci ROP Jihozápad předlože−
no 3430 projektových žádostí
v celkové hodnotě vyšší než 
55 miliard korun. 

Syn Jana Wericha, Jiří Petrášek

Jiří Werich Petrášek

Zoologická zahrada Větrovy u Tábo ra,
které hrozil definitivní konec, ale na
štěstí se tak díky novému majiteli ne −
sta lo, se těší z předčasného
vánočního dárku. Místní
smečka makaků jávských
se rozrostla o nového čle−
na. Malá opička se narodila
jediné dospělé táborské 
samici, pro kterou je to už
druhý potomek v této zoo.

Loni úspěšně odchovala
malou samičku. Nejkritič −
tější první hodiny a dny už
má mládě za sebou a vše
se zatím vyvíjí přesně tak,
jak má.

„Matka na mládě zarea−
govala velmi dobře. V prv−
ních hodinách je nejdůleži−
tější, aby se vytvořilo mezi

matkou a mládětem pevné pouto. To
se podařilo. Od prvních chvil se mat−
ka o mládě pečlivě stará, což nemu−

sí být vždy samozřejmé. Ve skupině
nyní panuje značná nervozita z pří−
chodu nového člena. Samci samici

s mládětem brání,“ uvedl řekl
zoolog Ondřej Kott.

Makak jávský pochází z ji−
hovýchodní Asie, kde běžně
obývá lesy a mangrovové po−
rosty podél řek a pobřeží.
Jako ohrožený druh je zařa−
zen v celosvětovém seznamu
CITES, protože je často od−
chytáván pro lékařský vý−
zkum, což snižuje jeho stavy
ve volné přírodě. Aktuálně na−
víc jeho druhové příbuzné na
druhém konci světa ohrožuje
nejničivější požár tohoto tisí−
ciletí, který vznikl bezohled−
ným nelegálním vypalováním
deštných pralesů. (pru)

Ohrožený makak se narodil v táborské zoo
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Unikátní vodní mlýn
v Hoslovicích na Stra −
ko nicku získal oceně−
ní. Agen tura Czech −
Tourism jej zařadila do
soutěže DestinaCZe
2015. Jedná se o sou −
 těž konanou již třetím
rokem, v níž široká ve −
řejnost rozho duje o nej −
lepších destinacích
Česka pro daný rok.

Cílem soutěže je
zvýšit povědomí ve−
řejnosti o kvalitní na−
bídce služeb cestov−
ního ruchu v ČR a zajímavých mís−
tech, která lze při cestování po naší
zemi navštívit.

Vodní mlýn Hoslovice byl zařazen
do kategorie Po Česku za tradicemi.
O titul nejlepší tuzemské turistické
atraktivity soutěžili letošní finalisté od
začátku září do konce října. Během
této doby přidělovala veřejnost hlasy
soutěžícím v pěti kategoriích:
• Fénix – znovuzrozený projekt, kde

soutěží památky, které byly „vzkří−
šeny z popela“,

• Zážitek na 1000 % pro celou rodi−
nu s destinacemi vhodnými pro
rodiny s dětmi,

• Cítit se jako doma – destinace
EDEN 2015 lákající na regionální
gastronomické speciality,

• Trendy novinky 2015, kde o ví −
tězství bojují nově zpřístupněné
atraktivity a

• Po Česku za tradicemi, odkazující
na české tradice.
Absolutním vítězem soutěže 

se stal zámecký pivovar Frýdlant.

Vý sledky soutěže
v jed notlivých ka −
tegoriích byly vy−
hlášeny na Fóru
cestov ního ruchu
v Plzni. Rozdáno
bylo téměř 60 000
hlasů. 

„DestinaCZe je
vlajkovou soutěží

agen tury Czech Tourism, v jejímž
rámci každoročně představujeme
zajímavé turistické atraktivity napříč
Českou republikou. Smyslem soutě−
že je nejen ocenit vítěze, ale přede−
vším udržovat příznivý vzestupný
trend domácího cestovního ruchu
a nabádat k cestování po Česku,“
uvedla generální ředitelka Czech −
Tourism Monika Palatková. (pru)

Vodní mlýn Hoslovice získal ocenění!
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Českobudějovická krajská nemoc −
nice je nejlepší nemocnicí v ČR.
Alespoň to vyplývá z výsledků celo−
státní soutěže Nemocnice ČR 2015,
kterou už desátým rokem pořádá
nezis ková organizace HealthCare
Institut. Českobudějovická nemoc −
nice se umístila na prvním místě
v kategorii „Absolutní vítěz“ a záro−
veň v kategorii „Finanční zdraví“.
V kategorii „Absolutní vítěz“ se hned
na druhém místě umístila Nemoc −
nice Prachatice. Bodovaly ale i další
jihočeské nemocnice.

V kategorii spokojenost zaměst−
nanců mezi nefakultními nemocni−
cemi zvítězila Nemocnice Pracha −
tice. V kategorii „Finanční zdraví“
patří druhé místo mezi krajskými za−
řízeními Nemocnici Český Krumlov.

„Pravidelně, a to nejen v soutě−
žích, ale zejména v reálném životě
se ukazuje, že jihočeské zdravotnic−

tví může být vzorem pro celou re−
publiku. Jihočeské nemocnice ne−
přetržitě zlepšují zdravotní péči, mo−
dernizují vybavení, zdokonalují služ−
by pro pacienty. Zisk dále reinvestují
zpět do svého rozvoje. Jedná se
o výsledek skvělé práce vedení těch−
to zařízení i všech zaměstnanců,“
uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola. 

Potěšen úspěchem je samozřej−
mě ředitel budějovického špitálu
Břetislav Shon, který je sám lékařem
a zná situaci v nemocnicích jak ze
pozice managera, tak i lékaře. 

„To, že jsme uspěli jako absolutní
vítěz i v kategorii finanční zdraví,
svědčí o dobře nastaveném systému
hospodaření a také o skvělé práci
našich zaměstnanců, za což jim dě−
kuji. Dobrých ekonomických výsled−
ků navíc dosahujeme i při investová−
ní do zkvalitňování medicínské péče.
Každoročně modernizujeme zdravot−

nické vybavení. Letos jde například
o lineární urychlovač, magnetickou
rezonanci, několik rentgenových pří−
strojů a další. Nejvýznamnější sta−
vební investicí je v tomto roce otev−
ření nové porodnice a neonatologic−
kého oddělení,“ uvedl Shon.

Průzkum se letos prováděl v 156
nemocnicích s akutními lůžky. Jiho −
české nemocnice, vlastněné Jiho −
českým krajem jako jediným akcio−
nářem, bodují v celostátní soutěži
s názvem Nemocnice ČR pravidelně.
Například vloni se v kategorii finanč−
ního zdraví na prvním místě umístila
Nemocnice České Budějovice, v téže
kategorii na druhém místě Nemoc −
nice Český Krumlov a do první de−
sítky se dostala ještě Nemocnice
Prachatice, která skončila na šestém
místě. Vloni bodovala i Nemocnice
Písek, a to v kategorii „Absolutní ví−
těz“, kde skončila na 2. místě. (pru)

Českobudějovická nemocnice je nejlepší 

Jihočeští hasiči i záchranáři získali
nová vybavení pro operační stře −
diska. Záchranáři rovněž převzali
i nová sanitní vozidla, přístrojovou
techniku a další technologie.

„Realizací krajských standardizo−
vaných projektů na všech základ−
ních složkách IZS nabývá pojem
inte grovaného záchranného systé−
mu nového rozměru. Nově integru−
jeme své postupy v operačním ří −
zení do jednoho celku. Integrovaný
záchranný systém bude nyní fun−

govat jako jedna organizace.
Budeme pracovat nad stejnou da −
tovou, komunikační, mapovou a in−
formační platformou. Nejedná se
tedy o pouhý nákup nových vý −
konnějších technologií, ale mění se
i podstata spolupráce,“ uvedl ře −
ditel HZS Jiho českého kraje Lu −
bomír Bureš.

Výsledkem toho bude zvýšení in−
teroperability, rychlosti reakce na
mimořádné události a tím samo −
zřejmě i efektivnější pomoc v nouzi.

V neposlední řadě budou operační
střediska poskytovat větší infor −
mační komfor t pro rozhodování
v krizovém řízení, tedy pro řízení
krizo vých situací hejtmanem kraje
nebo starosty obcí. 

Pro hasiče to znamená zjedno −
dušení řady zásahů a jejich vy −
hodnocení, stejně tak jako pro ty,
kteří jejich pomoc potřebují, a to
neje nom při požárech, ale i do −
pravních nehodách či vyprošťování
ze sutin a podobně. (pru)

Nové vybavení pro hasiče a záchranáře

Prase zase 
na silnicích! 

Po 50 letech se začne znovu vy −
rábět legendární skútr Čezeta pře−
zdívaný Prase, který původně 
vycházel z firmy ČZ Strakonice.
Nově jej bude vyrábět firma
z Mirošovic u Prahy.

Místo benzinového dvoutaktu jej
bude pohánět elektromotor. Příští
rok chce společnost dodat na trh
100 skútrů, v roce 2017 již 500
kusů a za pět let plánuje prodávat
kolem 1000 strojů. 

Čezetu nyní pohání elektromotor,
díky němuž může skútr dosáhnout
rychlosti 100 km/h s dojezdem až
100 km. Dobíjení skútru nyní trvá
přibližně 4,5 hodiny, ovšem ča−
sem bude možné baterii nabít za
pouhých 30 minut. Na tom nyní
vývojáři už pracují.

HIV přibývá!
Smutná bilance lidí s onemocně−
ním HIV roste i na jihu Čech. Za le−
tošních devět měsíců zde přibylo
šest HIV pozitivních lidí, tedy stej−
ně jako za celý loňský rok. V před−
chozích letech jich bylo méně
a nebylo výjimkou, že se neobjevil
žádný nový pacient. 

Počty nemocných v posledních
letech ale rostou v celém Česku.
Letos jich od ledna do konce září
přibylo 154. 

„Od roku 2011 se počty začaly
opět zvedat. Chybí intenzivní
preven ce. Zdravotnické akce, kte−
ré by upozornily na nebezpečí
vzniku této choroby. Lidé se zkrát−
ka přestali této nemoci bát,“ uvedl
Jiří Mare ček z organizace Jiho −
česká Lambda. 

Z hlediska celé republiky je le−
tos nejvíce nově registrovaných
HIV pozitivních pacientů v Praze, 
a to 77. (pru)
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Vloni na jar ̌e změnila zásadním způ−
sobem českobudějovická nemocni−
ce organizaci péče o pacienty s mrt−
vicí. Za rok a půl se zařadila mezi nej−
větší česká centra, která se speciali−
zované léčbě mrtvice věnují. 

„Pacienti v Jihočeském kraji díky
tomu mají velkou šanci, že právě jim
se dostane špičková péče s nadějí na
úplné uzdravení. Ne moc nice
Čes ké Budějo vice je jediným
Centrem vysoce speciali zo −
vané cerebrovaskulární péče
v kraji, celkem jich je v České
republice třináct,” uvedl Mi −
chal Šno rek, ředitel Úseku
inter ních oborů nemocnice
v Českých Budějovicích. 

„Akutní péče zahrnující
úvodní zajištění pacienta, vy−
šetření na počítačové tomografii
i vlastní zahájení léčby nyní probíhá
na jednom místě s přímým napoje−
ním na sály intervenční radiologie
a neurochirurgie. Toto uspořádání
umožňuje lékařům českobudějovické
nemocnice postarat se ještě lépe
o pacienty s mrtvicí,“ řekl hejtman
Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Mrtvice, nebo také iktus, je výraz
pro náhlou cévní mozkovou příhodu
(CMP),  při které dochází k přerušení

průtoku krve do mozku a jeho poško−
zení nedostatečným prokrvením buď
v důsledku krvácení do mozku, nebo,
mnohem častěji, v důsledku uzavření
cévy krevní sraženinou (tzv. ische−
mická cévní mozková příhoda). 

„Pokud se proudění krve do čtyř
minut neobnoví, začínají odumírat
první mozkové buňky. Není−li tento

stav včas léčen, vede zpravidla k tr−
valému neurologickému postižení,
případně i smrti,” vysvětlil Svatopluk
Ostrý, primář Neurologického oddě−
lení Nemocnice České Budějovice. 

Cévní mozkové příhody jsou po sr−
dečním infarktu druhou nejčastější
příčinou úmrtí v České republice.
„Kromě vysoké četnosti výskytu
onemocnění (cca 300−400 příhod na
100 000 obyvatel a rok) je závažná
i skutečnost, že cévní mozkové 

příhody postihují čím dál častěji
mladší věkové skupiny mezi 30.
a 40. rokem života,“ dodal Ostrý.

Základním postupem léčby ische−
mické cévní mozkové příhody je řadu
let používaná metoda rozpouštění
krevních sraženin. Nyní je průlomem
v léčbě zavedení tzv. mechanické
trombektomie, která dává lékařům

u vybraných pacientů k dis−
pozici ještě pár hodin na−
víc. Je−li pro daného paci−
enta tato metoda vhodná,
ukáže vyšetření počítačo−
vou tomografií. Nástup me−
chanické trombektomie je
skutečně revoluční a díky ní
neurointenzivní péče pro−
chází podobnou proměnou
jako před patnácti lety kar−

diologie a léčba srdečních infarktů.
Zatímco prvotní diagnostiku, pří−

padně trombolýzu provádí neuro−
log, trombektomie se ujímá inter−
venční radiolog, který do ucpané
cévy přes tříslo pacienta zavede 
katétr, pomocí kterého sraženinu
z těla vyjme. V kombinaci s trom −
bolýzou zaručuje mechanická trom−
bektomie jednoznačně nejlepší 
výsledky při léčbě cévní mozkové
příhody. (pru)

Pacienty s mrtvicí léčí nejnovější metodou Budou dýchat 
lepší vzduch

Výrazně lepší vzduch budou dý−
chat obyvatelé Budějovic a okolí.
Zdejší teplárna právě uvedla do
provozu nové odsíření obou uhel−
ných kotlů. Díky tomu postupně
klesne objem vypouštěných oxidů
síry na pouhých patnáct procent
dosavadních hodnot, o více než
20 procent méně bude i oxidů du−
síku. K tomu všemu byla nutná
obří investice za více než 570 mi −
lionů korun, z nichž 128 milionů
pokryje dotace.

„Jednalo se o náročnou stavbu,
kterou bylo potřeba zvládnout 
za plného provozu, aniž bychom
ohrozili dodávky tepla našim zákaz−
níkům. Věřím, že tato ekologická
investice zvýší prestiž jihočeské
metropole jako příjemného místa
pro život,“ uvedl předseda předsta−
venstva teplárny Miroslav Houfek.

Více než 2000 tun oxidů síry
a 600 tun oxidů dusíku ročně vy−
pouštěla až doposud do ovzduší
českobudějovická teplárna. Díky
nové technologii odsíření, kterou
právě uvádí do provozu, bude
všech těchto škodlivin podstatně
méně. Z komína se už druhý týden
valí převážně vodní pára. (pru)



Zdravý rozum zvítězil! Aspoň to si ří−
kají obyvatelé Tábora. Zdejší obchvat
města, který je napojený na úsek
dálnice D3 zůstane i nadále bez po−
platku. Jde o část mezi Čekanicemi
a Měšicemi. Rozhodlo o tom minis−
terstvo dopravy. I Tábor chystá jednu
dopravní novinku. Od 1. ledna zaká−
že vjezd do města nákladním autům
nad 12 tun.

Ani v budoucnu si kvůli třem kilo−
metrům rychlejší jízdy po obchvatu
Tábora nebudou muset kupovat dál−
niční známku. Obchvat by totiž pak
ztratil smysl, čehož se bálo vedení
města i občané. Úsek patří mezi čtyři
v republice, které ministerstvo do−
pravy od ledna vyškrtlo ze zpoplat−
něné dálniční sítě.

„Obchvat Tábora je zároveň i tra−
sou silnice I/19. Vůči řidičům by ne−
bylo fér, že bychom je nutili kupovat
dálniční známku i tam, kde dálnici

jen křižují, ale musí ji na své cestě
kolem města použít. Předejdeme tím
také tomu, aby se místní řidiči dálni−
ci kvůli poplatku vyhýbali a jezdili
přes město po silnicích nižších tříd,“
uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

A protože se Tábor řadí mezi měs−
ta se zhoršenou kvalitou ovzduší, 
lidé si oddychli. Kdyby kvůli zpoplat−
nění dálnice začala auta jezdit měs−

tem, zvedla by se ještě víc prašnost,
hlučnost i nebezpečí pro chodce.
Především pak by opět zhoustl pro−
voz, který je už nyní dost napjatý.

Nově nebude do města smět vo−
zidlo těžší než 12 tun, tedy klasický
kamion. Někteří lidé si myslí, že by
to mělo být ještě přísnější, tedy vo−
zidla těžší než 8 tun. Nicméně i toto
je vlastně pozitivní. (pru)
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Muzea mají novinky 
Nové přírůstky ze svých archeolo−
gických a etnografických sbírek
představilo Muzeum středního
Pootaví ve Strakonicích. Jde na−
příklad o náramek z doby bronzo−
vé a dvoje cenné dudy, s nimiž zde
počítají do připravované expozice
dud a dudáctví na strakonickém
hradě. Oba nástroje jsou ručně
vyrobené. Jedny jsou z dílny
Vladi míra Kováříka.

„Druhé pocházejí z roku 1951
a jsou od Jakuba Konrádyho. Je
na nich výrazné zdobení a jsou ve−
lice pěkně zpracováné,“ uvedla
Irena Novotná, etnografka muzea.

Další strakonickou novinkou je
náramek z doby bronzové, vytvo−
řený zhruba 1200 let před Kris −
tem. Na Strakonicku dosud nikdy
takový objeven nebyl. Podle zdej−
šího archeologa Vlastimila Krále
existuje na území jižních Čech jen
sedm podobných artefaktů. „K ná −
lezu nás zavolal zemědělec ze
Štěkně, který náramek našel při
orbě,“ podotkl Král.

Mnoho zajímavých novinek zís−
kaly do svých sbírek všechna re−
gionální muzea v jižních Čechách.
Unikátní je soubor pracovních ná−
strojů a pomůcek volyňského ce−
mentářského mistra Jana Žaluda
ze začátku 20. století. Nově mají
ve Volyni i vybavení bednářské díl−
ny z 2. poloviny 19. století. 

„Darem se k nám dostalo velké
rodinné loutkové divadlo z doby
kolem roku 1920, včetně všech
marionet, kulis a dekorací, pro−
spektů nebo opon. Z pozůstalosti
se do sbírky dostal kompletní pr−
vorepublikový kroj selské jízdy,“
uvedl Karel Skalický, ředitel Měst −
ského muzea ve Volyni.

Prácheňské muzeum v Písku
zase odkázala svou sbírku lido−
vých krojů a textilu místní sběra−
telka Marie Ješinová. „Získali jsme
také fotografie, diplomy, drobné
osobní předměty z rodiny bývalé−
ho významného starosty města
Písku Aloise Pakeše,“ uvedl Jiří
Prášek, ředitel píseckého muzea.

Prachatického muzeum má od
letoška v depozitáři kompletní zaří−
zení ševcovské dílny z pozůstalosti
jedné rodiny z obce Nová Houžná
u Lenory. „Dále olejomalbu pracha−
tického malíře Ludwiga Tilpa z roku
1860, soubor orientálních zbraní,
restaurované myslivecké pušky
z poloviny 19. století, či svatební
šaty z roku 1910,“ uvedla Věra
Škop ková z tohoto muzea. (pru)

Téměř tři týdny prověřuje 31 odbor−
níků z dvanácti zemí jadernou elekt−
rárnu Temelín. Vůbec poprvé je zaří−
zení podrobeno nezávislé kontrole
podle nových pravidel Světového
sdružení provozovatelů jaderných
elektráren (WANO). V pořadí třiatři−
cátá mezinárodní prověrka je největ−
ší v temelínské historii a potrvá až
do 11. prosince.

Dosud se WANO zaměřovalo pře−
devším na jednotlivé oblasti spojené
s provozem jaderné elektrárny. Nový
formát prověrek hodnotí elektrárnu
jako celek. Proto se výrazně navýšil
i počet odborníků, kteří přijedou
Temelín posuzovat. Mezinárodní od−
borníci budou Temelín srovnávat
s nejlepší světovou praxí. 

„Takto silná expertní skupina
k nám přijede vůbec poprvé. Jejich
zkušenosti chceme maximálně 
vy užít k potvrzení nastavených prio−
rit, popřípadě najít doporučení pro 
další zlepšení. Proto k misi při −

stupujeme zodpovědně a velmi
otev řeně,“ řekl Bohdan Zronek, ře−
ditel Jaderné elektrárny Temelín
Skupiny ČEZ. 

Výsledky kontroly budou známy
nejspíš začátkem roku 2016. (pru)

Největší kontrola v historii Temelína!

Obchvat Tábora i nadále bez poplatku!

Jihočeská města šetří na energiích.
Hledají proto levnější dodavatele,
a jak se zdá, vyplácí se jim to.
Města nakupují energie na komodit−
ní burze, nebo tlačí dodavatele
k nižším cenám prostřednictvím
elektronických aukcí, ve kterých ví−
tězí ten, který nabídne nejnižší ce−
nu. Ušetří tak ročně stovky tisíc,
někde i miliony korun, pokud jde
o odběr energií pro úřady, školy,
školky, domovy seniorů a podobně.
Například Jindřichův Hradec nakou−
pil loni na komoditní burze premié−
rově a uspořil tím 1,25 milionu ko−
run. Náklady na příští rok město
snížilo díky letošnímu nákupu o dal−
ších 1,65 milionu.

„Také letos jsme centralizovali
spotřebu města, deseti škol, měst−
ské knihovny, muzea či Služeb 
města Jindřichův Hradec do společ−
né poptávky 5200 megawatthodin
zemního plynu a téměř 4000 MWh
elektřiny. Nakoupili kompletní do−
dávky energií pro příští rok a v ko−
moditní složce ceny snížili náklady
meziročně o 22 procent,“ uvedl 
starosta Jindřichova Hradce Stanis −
lav Mrvka.

České Budějovice nakupují energie
na burze. V přepočtu na stejné množ−
ství energie vychází úspora nákladů
pro letošní rok na zhruba 83 000 ko−
run oproti nákladům na nákup v roce
2014. Písku se podaří díky elektro −

nické aukce ušetřit za rok 2016
a 2017 za elektřinu 2,3 milionu korun. 

Stejné je to i v Prachaticích nebo
Českém Krumlově. Obě města se
spojila a nakoupila elektrickou ener−
gii na dva roky dopředu, přičemž ce−
na je kvůli vyššímu odebranému
množství pro obě města výhodnější.
Průměrná dosažená cena pro zmíně−
né období byla 773 korun za jednu
MWh, přitom v končícím období je
stálo stejné množství elektrické
energie 924 korun. Ušetří tak nejmé−
ně 300 tisíc korun. 

Od roku 2011 nakupuje energii
v aukci i Tábor. Díky nákupu energií
pro město i pro všechny příspěv −
kové organizace a elektronické aukci
v tomto roce ušetřili téměř milion 
korun. (pru)

Na energiích ušetří miliony
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Výrobou a montáží topení z pří−
rodního kamene se už více jak
10 let zabývá firma eurotop in
ve Kdyni. Za tu dobu je jedno−
značně vidět, jak stále více při−
bývá zájemců o tento typ elek−
trického vytápění. S přírodním
kamenem se doma ohřejete.
Mnozí zájemci si nejdříve topný
panel vyzkoušejí v jedné míst−
nosti, aby nakonec zjistili, že

panely z přírodního kamene si
nechají namontovat v celém
bytě nebo rodinném domu. 
Nicméně na začátku rozhodová−
ní, jaké topení si zvolit, je vždy
otázka. Plyn, uhlí, dřevo nebo
elektrickou energii? Jednoznač −
ně nejpohodlnější je topit elek−
trickou energií. Samozřejmě, že
každého zajímají náklady. Dnes
už neplatí, že topení elektrickou
energií je drahé. Cena elektrické
energie se nezvyšuje, ba na opak.

Panely z přírodního kamene mají
řadu nesporných předností, kte−
ré snižují celkové náklady na vy−
tápění.
Nejen o nich jsme si povídali
s majiteli kdyňské firmy eurotop
in Jiřím Janouškem a Danielem
Smolíkem. 
Proč se rozhodnout pro topení
z přírodního kamene?
Protože je daleko příjemnější pro

vaši peněženku. Za méně peněz
se více ohřejete. V porovnání
s ostatními topnými systémy
ušetříte ročně 20 až 30 procent
na nákladech. Když vyměníte pří−
motopy za naše panely, je úspora
za elektrickou energii ještě vyšší
a to až 40%. Topení lze připojit na
20hodinový nízký tarif a celá do−
mácnost je měřena v této sazbě.
Všem poradíme, jak postupovat.
Každému zájemci zdarma pře−
dem vypočítáme provozní nákla−

dy, takže už předem ví, kolik roč−
ně zaplatí. Z naší letité praxe mů−
žeme říci, že se tento prvotní vý−
počet nijak neliší od skutečnosti.
Jaké jsou další výhody?
Majitelé našeho topení nemusejí
platiti za čištění, kontroly a opra−
vy komínu, odpadá výměna kot−
le, rozvodů, vodních panelů
při vytápění plynem, uhlím nebo
dřevem. Předpokládaná život−
nost panelů z přírodního kamene
je cca 100 let. Záruku na naše
tope ní je 14 let a všem klientům
poskytujeme záruční i pozáruční
servis.

Jak topí panel z přírodního 
kamene?
Naše topení využívá vynikající
schopnosti kamene akumulovat
teplo, které poté vyzařuje. V ka−
menu jsou uloženy topné kabely,
které panel nahřívají. Nedochá −
zí prakticky k žádným ztrátám
a účinnost je téměř stoprocentní.
Kabel po zahřátí okamžitě předá
teplo kamenu, který se za nece−
lou půlhodinu nahřeje na teplotu
60°C. Vytápění prostoru je na 
základě dlouhovlnného záření.
Jako bychom topili kachlovými
kamny. Sálavé teplo je v místnos−
ti rovnoměrně rozložené. Mezi
podlahou a stropem je maximální
rozdíl 3 °C.  Vynikající akumulační
schopnosti kamene umožňují, že

po nahřátí panelu na 90 °C  a je−
ho pozvolném chladnutí má ještě
po 2,5 hodinách teplotu 30 °C.
V místnosti, ve které topí panel, je
samostatný prostorový digitální
termostat, který zákazník dosta−
ne zdarma.
Působí sálavé teplo pozitivně
na lidských organismus?
Je naprosto ideální. 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 konstant−

ní vlhkost v místnosti 52 až 58 %,
nevysušuje pokožku, vzduch
a nespaluje kyslík. Topení je
vhodné pro alergiky, astmatiky, 
lidi s dýchacími potížemi a pro
novorozence. Velmi příznivě pů−
sobí na psychiku.
Kdy se s vámi může zájemce
o topení setkat?
Každému se budeme individuál−
ně věnovat přímo v naší firmě 
eurotop in, která sídlí ve Kdyni
v Nádražní ulici (u autobusového
nádraží). Na setkání se zákazníky
jsme si vyhradili každý pátek
od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00
do 16:00 hodin. Je to Den otevře−
ných dveří.  Jinak nás zájemci za−
stihnou na telefonu nebo nám
mohou poslat e−mail.                (pi)

Zájem o topení z přírodního 
kamene roste

DĚKUJEME všem svým zákazníkům za
přízeň a důvěru, kterou nám po celý
rok projevovali. Přejeme jim i těm, 
kteří se pro nás rozhodnou, radostné
Vánoce a hodně štěstí, pohody a zdraví
do nového roku 2016.

Na topné těleso z přírodního kamene dostanete záruku 14 let
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Herec a moderátor, ale také rodák
z Českého Krumlova, který má ko −
řeny v Horní Plané na Lipně Petr
Rajcher t, má pro všechny dobrou
zprávu. Jeho kniha, román Ruku na
srdce, náhody neexistují, je sice
skoro rozebraná, ale připravil v rám−
ci toho další zajímavost.

„I když jsme udělali druhý dotisk,
po knize se jen zaprášilo. Plánujeme
proto další, ovšem byl jsem osloven,
abych udělal také audiovizi. Hodně
jsem o tom přemýšlel, ale pak jsem
si řekl, že je to dobrý ná−
pad. Je to fenomén po −
slední doby a podařilo se.
Dotočil jsem po pár tý −
dnech tuhle formu knihy
a ještě do Vánoc jde k zá−
jemcům,“ svěřil se Rozhle −
du Rajchert.

Audioknihu sice pokřtí až
v lednu slavnostně v Praze,
nicméně, kdo bude mít zá−
jem, bude si ji moct stáh−
nout už v příštích dnech na
audiotéce za poplatek.

„Jsem moc rád, že můj příběh má
takový úspěch, že mi píší desítky li−
dí, že se jim to moc líbí, nebo že ji
pořídili jako vánoční dárek. Potěšilo

mě to a taky to, že teď je to i ve zvu−
kové verzi,“ prozradil moderátor
České televize, Dobrého rána i Čes −
kého rozhlasu, dávný zakladatel
kape ly Chinaski. 

Petra Rajcher ta znají lidé také
z kultovního seriálu Život na zámku
i z dalších věcí z televize i filmu. Nyní
ho mohou diváci vídat v cestopis−
ném zábavném dokumentu Bedekr.

„Natočili jsme Německo, Rakous −
ko a právě teď začínáme točit Fran −
cii, včetně Paříže. Samozřejmě, že
po těch hrozivých událostech je to
takové složitější, ale věříme s kole−
gyní Míšou Maurerovou, že vše bude
v pořádku a nic špatného nás ne −
potká,“ doufá Jihočech Rajcher t,
který si Vánoce užije s rodinou
a doufá, že v klidu a pohodě. (pru)

Petr Rajchert má dobrou zprávu!
Parkování 
se změní

Obyvatelé a návštěvníci Soběsla −
vi na Táborsku se musejí připra−
vit na změny v parkování v cent−
ru města. V  rámci rekonstrukce
náměstí se už nebude parkovat
okolo kostela sv. Petra a Pavla. 

Rozsáhlá rekonstrukce ná−
městí Republiky za zhruba 
50 milionů korun, skončí do tří
let. Stavební práce budou pokra−
čovat po zimní přestávce na ja−
ře příštího roku na jižní straně
náměstí.

Řada aut parkuje nyní v blíz−
kosti soběslavské architekto −
nické dominanty – kostela sv.
Petra a Pavla. To se má změnit. 

„Zredukujeme parkovací mís−
ta. Hlavně odstraníme auta od
největší památky, kterou na ná−
městí máme, kterou je právě
kostel“ řekl starosta Jindřich
Bláha. 

Cílem podle vedení města je
dostat městskou památkovou 
zónu do podoby, kterou mívala
dříve. 

Asfalty nahradí kamenná 
dlažba, případně mozaika, bude 
více zeleně, přehlednější parko−
vání. Zkrátka radnice chce, aby 
centrum města vypadalo repre −
zentativně. 

Kritici ale namítají, že pokud
město oseká počet parkovacích
míst, mělo by také někde vy −
budovat buď parkovací dům, ne−
bo centrální parkoviště. Radnice
namí tá, že jako jedno z  mála
měst zatím nepočítá s placeným
parkováním v  centru. Pokud by
pak investovalo do budování
centrálních parkovišť, už by po−
platek vybírat muselo, aby se
vrátily nemalé náklady na jejich
vybu dování. (pru)

Jihočeská policie má nové−
ho policejního ředitele. Po
roce a půl přichází z Prahy
Luděk Procházka, který na−
hradí dosavad ního Miloše
Trojánka. Procházka však
není žádná náplava, je ro−
dák z Českých Budějovic.

„Dívám se, jaké podmínky
mají policisté ke své práci
a jaké je prostředí pro obča−
ny, kteří na služebny mohou
přijít. Z 99 procent vím, že jsou tu kva−
litní obvodní oddělení, ale samozřejmě
výjimka potvrzuje pravidlo. Spousta

věcí lze pochopitelně zlepšit a ty věci,
které dobře fungují, ještě rozvinout,“
řekl na tiskovce Procházka. 

Luděk Procházka chce zlepšit pro−
středí pro policisty i pro veřejnost
třeba ve Vodňanech na Strakonicku. 

Nový policejní ředitel považuje za
zásadní ochranu hranic. Chce poznat
aktuální situaci policistů, kteří slouží
na hranicích. „Jaké je tam zázemí, jak
policisté ten výkon služby provádějí.
Na hranicích Jihočeského kraje s Ra −
kouskem a Německem jsem ještě 
nebyl, takže je mojí prioritou to do
konce roku absolvovat,“ dodal. Luděk
Procházka je velmi zkušeným policis−
tou a odborníkem. V minulosti také
velel mnoha bezpečnostním opatře−
ním, například při zasedání Meziná −
rodního měnového fondu nebo
Summitu NATO v Praze. (pru)

Nový policejní ředitel

Regionální operační program NUTS II
Jihozápad (ROP Jihozápad) je jed−
ním z nejúspěšněji čerpaných ope−
račních programů v období 2007–
2013. Přestože programové období
bylo formálně ukončeno v roce
2013, poslední finance z ROP Jiho −
západ příjemci dotací stále do −
čerpávají.

„Právě v letošním roce jsme pro−
platili největší objem financí na 
úspěšné projekty. Konkrétně se jedná
o částku ve výši 3,3 miliardy 

korun,“ uvedl Karel Hron, pověřen
vedením Úřadu Regionální rady re −
gionu soudržnosti Jihozápad. Dopl −
nil, že v rámci ROP Jihozápad bylo
v období 2007–2013 předloženo 
celkem 3430 projektových žádostí
v celkové hodnotě vyšší než 54 mi −
liard korun. K dnešnímu dni je pro −
placeno 1027 projektů za více než
16,6 miliardy korun. Celkem 43 mili−
onů z dotací z Evropské unie šlo na
revitalizaci rekreačního areálu města
Blatná, téměř 60 milionů pak moder−

nizaci a přístavbu plaveckého bazénu
v Jindřichově Hradci.

Dotace z ROP Jihozápad pomohly
řadě projektů, mezi ty úspěšné se za−
řadil také pavilon dětského oddělení
Nemocnice České Budějovice, a. s.,
který dnes patří mezi nejmodernější
dětská oddělení v republice jak po
stránce technické, tak i prostorové.
Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy
Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad a uspěl se žádostí
o dotaci ve výši 238 063 050 Kč.

Areál soběslavského hradu v se−
verozápadní části historického cent−
ra patří k významným místním stře−
dověkým památkám. Obnova histo−
rických prostor a vestavba knihovny
do severního palácového křídla hrad−
ního areálu umožnila oživení a nové
využití objektu v souladu s potřebami
města a regionu. Obnova objektu 
trvala dva roky a 1. 9. 2010 Soběs −
lav zpřístupnila městskou knihovnu
v nově zrekonstruovaném severním
křídle gotického hradu ze 14. století.
Projekt uspěl se žádostí o dotaci ve
výši 36 248 177 Kč. 

Dotace z ROP Jihozápad pomohly řadě projektů 
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Po nějaké chvilce hledání jsem našla
to staré, zažloutlé psaníčko. Sotva
jsem uměla trochu psát – v době,
kdy  po válce byly potraviny na lístky
a ošacení na body – jsem psala ko−
strbatým psacím písmem Ježíškovi,
že bych si pod stromeček přála pa−
nenku s bílým kloboučkem. A když
pak pod stromečkem stála v černé
sukýnce, bílé blůzičce a bílým klo−
boučkem na hlavě, překvapením
jsem skoro omdlela. A to jsem ne−
mohla vědět, že sehnat takovou pa−
nenku, když Ježíšek měl na její poří−
zení sotva týden, byla docela honič−
ka. Kdyby můj táta, jinak přísný uči−
tel, byl neuměl všechno, i najít dílnu
s panenkami a sám tam panenku
pro mne smontovat, a moje máma
by neuměla ušít sukýnku, blůzičku
a klobouček, moje Eva by byla pod
stromečkem tenkrát nestála.

Holčička Zuzanka ze třetího pat−
ra, se kterou jsem kamarádila, si
přála kuchyňku se stolečkem a žid−
ličkami. Na té zase zapracoval její
taťka. Kdysi uměli rodičové skoro
všechno, což v budoucnu bude
slabší, neboť my produkujeme ge−

neraci, kdy taťkové budou potře −
bovat na šroubovák zbrojní pas,
a mamky budou hledat na Wikipedii
návod na přišívání knoflíků. Naše
psaníčka a  vánoční svátky, kdy se
chodilo do loutkového divadélka,
jsme se Zuzankou ze třetího patra
probíraly vloni takhle před Váno −
cemi, když jsme se po neskutečně
dlouhé době potkaly zcela náho−
dou. Kde že je naše loutkové di −
 vadélko – Kašpárek, svatý Petr
a ne poslušná hvězdička? Proč je
všech no nenávratně pryč a  Vánoce
dospěláků jsou o něčem jiném? 

Třeba jenom to uklízení, pečení
cukroví, shánění dárků a tak. Pro
děti to dělalo z téhle práce namáha−
vé a skoro bych řekla až protivné –
naopak radostnou. Jednoho baví
vymýšlet dárky, po práci běhat po
městě a pokoušet se něco ze svých
nápadů skutečně sehnat, nebo do
noci péci cukroví. Nevnímáš, jestli
vykrajuješ sněhuláka nebo srdíčko.
Stromeček, světýlka, koledy, to
všechno mělo smysl. Kouzlo oče−
kávání. Děti se těšily, rodičové se
těšili, babičky a dědečkové se těšili.

Jenomže čas plyne, dědečkové
a babičky odcházejí  tam, odkud
není návratu, rodičové se rozcházejí
a děti se mění v puberťáky, které
není snadné dostat do vánoční ná−
lady. A potom jednou, jak je to v té
písničce… z hnízda vylétají, napo−
sled ti křídly zamávají….. .

Mimo jiné jsme také probíraly,
jestli má nějaký smysl pro sebe
zdobit stromeček, uklízet a péci
cukroví. Pozorujeme, jak lidé běhají
z obchodu do obchodu obtíženi ná−
kupy. Každý vymýšlí, čím potěšit
a zaujmout, nákupní tempo je čím
dál zběsilejší, spotřební horečka
nutí dokonce řadu zoufalců brát si
půjčky na dárky, jako by svátky vá−
noční nebyly o ničem jiném než
o nakupování a porovnávání cen
dárků. Jde to až tak daleko, že láska
a náklonnost se měří cenou darova−
né věci. A přitom, jak to stojí napsá−
no na tom zetlelém kříži pod starým
hradem. Štěstí je v lásce, v míru
duše a v prostých radostech.

Procházely jsme ulicemi pod vá−
nočním osvětlením, a když jsem
dávala do plechovky dvacetikorunu

chlápkovi, který seděl vedle svého
pejska na chodníku, přemýšlela
jsem, jestli si uvědomuje, že žebrá
o drobné pod  výzdobou, která letos
údajně přišla jen na půl milionu, ne−
boť radnice prý šetří. Na vánočním
trhu jsme ochutnaly teplý punč
a mně zvonil každou chvíli telefon.
Pohledy a přáníčka v poštovní
schránce  nahradily esemesky ….
šťastné a veselé, užij si to …. kla−
sické Vánoce dospěláků. Panenka
s bílým kloboučkem, stejně jako
kuchyňka se stolečkem a židličkami
jsou nenávratně pryč, moje dospělé
děti spolu s dalšími se točí v říčném
spotřebním tanci, k sousedům od
vedle to mám dál než na Kamčatku,
a přitom i oni čekají na telefony
a esemesky. Kdysi jsme spolu se
Zuzankou ze třetího patra psávaly –
milý Ježíšku – a řadu věcí v psa −
níčku si přávaly. Dnes zvedám tele−
fon  a ona se stydí, že mi závidí.
Pak se svěřila.

„Kdybych zase věřila a psala
psaní, měla bych jen jedno  jediné
přání.  Někoho, kdo zavolá.“  

Dagmar Hermanová  

Jediné přání

Předem mi dovolte, abych Vám
všem popřál veselé Vánoce, 
plné klidu, radosti a splně −
ných přání. V roce 2016 hodně 
zdraví, štěstí
a úspěchů.
Vánoce jsou
svátky klidu, kdy
se všichni za sta −
víme, mnohdy
jen jedenkrát
v roce, zpoma −
líme své uspě−
chané životní
tempo a máme

čas přemýšlet nad budoucností
a bilancovat minulost. Proto pro−
sím všechny rodiče, kteří mají
doma budoucí žáky středních

škol, aby využili tohoto klidu
a společně s dětmi si velmi dob−
ře rozmysleli, co dále studovat,
kde a v jakém oboru se dále

vzdělávat. Dnes již
bohužel neplatí: „Mám
školu, budu mít dob−
rou a dobře placenou
práci“. Dnes jsou roz−
hodující potřeby trhu
práce a kvalitní přípra−
va žáků, kterou škola

zajišťuje na základě spolupráce
s firmami. Pouze dobrá škola,
která se této spolupráce nebojí
Vám může již od začátku zajistit

následné uplatnění pro další
zbytek profesního života. Naše
škola toto umí a je schopna při−
dat ještě něco navíc a to jsou
praxe a následné uplatnění
v sousedním příhraničí  Němec −
ka. Kromě toho Vám u celé řady
oborů jsme schopni zajistit 
snížení nákladů na studium díky
celé řadě stipendií. Proto ještě
jednou přehodnoťte svoje připra−
vená rozhodnutí pro Vaše dítě
a informujte se, kde je budouc−

nost pracovního uplatnění a pro−
fesního růstu. Nebojte se ani tří−
letých oborů vzdělání s výučním
listem. Dnes jsou i zde zaměst−
nanci dobře placeni a je lepší,
když se žák stane dobrým od−
borníkem s řemeslem, než když
je špatným absolventem oboru
vzdělání s maturitou, o kterého
pak není na trhu práce zájem.
Věřím, že Vám uplatnění Vašich
dětí v jejich životě nebude lhostej−
né, a že uděláte ten první a správ−
ný krok výběrem perspektivního
oboru, o jehož absolventy bude
na trhu práce zájem. (pi)

Vyberte si správné vzdělání
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Řada českých osobností
stráví i letošní Vánoce
v jižních Čechách. A že
jich není zrovna málo, pro−
tože tento kraj si za svůj domov ne−
bo druhý domov vybrali herci, zpě−
váci, sportovci, i politikové.

Krasobruslař Tomáš Verner stráví
Vánoce se sourozenci a rodiči doma
v Borovanech. Na chvíle klidu a vol−
na se Tomáš velmi těší. 

„Máme tradiční české a jihočeské
Vánoce. Je to ale hlavně o tom, že
se sejdeme a jsme spolu, a to mám
moc rád,“ říká Verner, který měl vel−
mi nabitý rok a další nabitý ho čeká.

Herec Jiří Mádl také se sou −
rozenci a maminkou, a pak i tatín−
kem chce být na svátky doma
v Budějo vicích.

Do krajské metropole se mezi
svátky určitě podívá i zpěvák Petr
Kolář, který stráví Štědrý den asi
v Praze.

Zpěvačka Hanka Křížková bude
jako tradičně u sourozenců ve Stra −
konicích, kde je doma. Setká se 
i s neteřemi a přáteli a bude na chvíli
vzpomínat na to, jaké to byly krásné
Vánoce s rodiči na jihu Čech. 

Spisovatelka a scenáristka Mar −
kéta Zinnerová stráví Vánoce s man−
želem doma v Jindřichově Hradci

a mezi svátky se potěší i s dcerou
a syny, kteří i s vnoučaty přijedou na
návštěvu.

Zpěvačka Petra Janů bu−
de letos na Vánoce na cha−
lupě s přáteli, sousedy, 
kteří jsou pro ni rodinou.

„Nemám Vánoce sice moc ráda,
protože jsou to svátky, kdy myslíme
především na ty, co už mezi námi
nejsou, nicméně slavím je nějak
střídmě,“ svěřila se Slavice, které
před pár lety zemřel manžel a před
pár týdny i otec.

Režisér Zdeněk Troška bude do−
ma v milovaných Hošticích s ma−
minkou, bratrem a jeho rodinou.
Taky nemusí dvakrát Vánoce, 
ale bere je jako svátky, kdy se sejde
rodina.

Valérie Zawadská se chystá osla−
vit svátky na chalupě na Strako −
nicku, stejně jako herec Vilém
Udatný, nebo herečka Mar tina
Hudečková s partnerem, režisérem
Jurajem Herzem.

Herec Martin Kraus alias český
Belmondo bude doma u Orlické pře−
hrady s rodiči, bratrem a svou part−
nerkou a jejich malým synem. 

Nezbývá než popřát všem šťastné
a veselé a i nadále hodně úspěchů,
ale hlavně zdraví…

Jak oslaví Vánoce slavní?
Verner, Mádl, Zinnerová doma, Janů na chalupě…

Hanka Křížková

Markéta Zinnerová

Petra Janů

Zdeněk Troška
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Na svatou Kateřinu bylo veselo
na Kvildě. Ve známé pekárně,
restauraci i v malém pivovaru na
Kvildě u Karla Potužáka a Ma −
rušky Jelínkové bylo opravdu ži−
vo. Oblíbená televize ŠLÁGR
tam natáčela hudební pořady na
vánoční a novoroční svátky. 
V krbu praskal oheň a u spo −
lečného stolu zasedli manželé
Joži na a Vojtěch Ducháčkovi
z Podluží (dechovka ŠOHAJKA),

Jakub Smolík se zpěvačkou Hed −
vi kou Tůmovou (country), Marta
Vančová (zpěvačka s dlouholetou
praxí u Karla Gotta), DUO ADA−
MIS – (Adéla a Milan Suchých),
slovenská zpěvačka Oľga Bari −
čičová, ATLAS Miroslava Čepic −
kého (malá myslivecká kapela
z Přešticka, z Horšic), populární
„FRANKIE“ s mladičkou začínající
zpěvačkou Míšou (Serhij Michai −
lovič ZHYRNOV – alt saxofonista

z Urajiny a mladičká začínající
zpěvačka Míša Klímová) a v nepo−
slední řadě i milé duo  RENATKY
POSPÍŠILOVY (heligonkářky a zpě −
vačky Renatka jr. s maminkou
Renatou). Celou akci připravil
a mo deroval Josef Pospíšil, který si
také v jednom pořadu ještě zahrál
originální HARMONIKOVÉ DUO
Renata & Josef POSPÍŠILOVI. 
Hostitelem a sponzorem pořadu

byl majitel pekárny Karel Potužák
a jeho hosté, například „ŠUMA−
VOŠ“, herec Pavel Nový, přátelé
z Kaš  per ských Hor, manželé Pon −
dělí ko vi ze Dvorce u Nepomuka atd. 
Pořady připravila Česko – Slo ven −
ská lidová televize ŠLÁGR manže−
lů Peterkových a vy se na ně mů−
žete těšit o vánočních a novoroč−
ních svátcích. Program najdete na
adrese www.slagrtv.cz/program.        

Jakub Smolík se zpěvačkou Hedvikou Tůmovou. Vlevo: autor pořadů na Kvildě
a moderátor Josef Pospíšil.

Duo RENATKY POSPÍŠILOVY svým vystoupení přispěly k báječné náladě 
na Kvildě.

Televize Šlágr natáčela na Kvildě
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Československo vzniklo v roce
1918, což nebyl podle mne do−
brý rok pro vznik státu. Byl to
rok Koně, a jak známo z čínské
astrologie, znamení Koně není
moc kompatibilní s ostatními
znameními. Znamení Koně je
o tvrdohlavosti, neústupnosti,
samostatnosti, volnosti. Kůň je
„pánem Kance, sluha Krysy“.
To se týká nejenom států, měst,
obcí, ale i lidí. Znamení Koně si
rozumí se znamením Tygra,
Psa, Koně a Ovce (Koza).
Evropská unie byla založena
v roce 1993 a to je rok Kohouta,
což rovněž nebyl dobrý rok na
založení tak významné instituce.
Kohout také není moc kompati−
bilní znamení s ostatními, rozumí
si jen s Drakem, Buvolem, Ha −
dem a Kancem. 
Tuto věštbu jsem netradičně pojal
s ohledem na Čínskou astrologii. 
Každý z nás je narozen v něja−
kém znamení a to také ovlivňuje
náš život a naši budoucnost.
Naše znamení může či nemusí
být v souladu se znamením státu.
Proto se nám v určitých státech
líbí více, či méně. Proto by se
v Česku mohlo dařit lidem naro−
zeným ve znameních kompati−
bilních se znamením Koně, což
je Tygr, Pes, Kůň, Ovce.
V Česku (ani v jiných státech
vzniklých v roce Koně, – viz člá−
nek na našich stránkách v rubri−
ce „Nové články“) by se nemuse−
lo dařit lidem narozeným ve zna−
meních Krysy, Buvola, Draka,
Hada, Kohouta, Kance. Proto by
mohlo být hodně Čechů naroze−
ných v těchto znameních, kteří
hledají, či budou hledat štěstí 
mimo Česko. Pro Česko by bylo
vhodné hledat nové obchodní
příležitosti ve státech vzniklých
v roce: 
Tygra – například Kuba, Řecko,
Jamaj ka, 
Psa – Egypt, Filipíny, Thajsko, 
Koně – Rakousko, Anglie, Irsko,
Česko, Polsko, Francie, Belgie,
Brazílie, Maďarsko, Kolumbie,
Mexiko, Guyana 

Ovce – (Koza) – Německo, Bel −
gie, Venezuela. 
Rusko i Ukrajina rovněž vznikly
v roce Ovce, ale tyto státy bu−
dou stabilní nejdříve až za 10 až
40 let. Obecně
bude rok 2016
pro Česko o ně −
co lepší než
rok 2015. Obje −
ví se mnoho
o b c h o d n í c h
p ř í  l e ž i t o s t í ,
Česku se bude
dařit, zúročí se
některé investi−
ce. S Němec −
kem pět let bu−
de mít obchod−
ní bilance vzrůs −
tající tendenci.
Potom se mohou projevit problé−
my Německa související s invazí
uprchlíků a nikdo zatím neví, jak
to ovlivní německou ekonomiku.
Ale bylo by dobré s tím počítat. 
Se Slovenskem obchod cca dva
roky poroste. S Polskem bude
obchodování rovněž dva roky
stoupat. Příští dva roky poroste
obchod s Francií. 
Vůči Evropské unii Češi (ani
Slováci, Angličané) moc důvěry
nemají a hrozí, že nedůvěra 
ještě poroste. Podle mne nebyla
EU založena ve vhodném roce –
Kohouta. 
Kohout není moc kompatibilní
znamení a rozumí si jen s Drakem
(např. Dánsko, Holandsko), Bu −
volem (např. Španělsko, Švéd −
sko), Hadem (např. Finsko, Nor −
sko), a Kancem (např. Monako,
Indie, Haiti). Dokonce si znamení
Kohouta nerozumí asi se sebou
samým – dva kohouti na jednom
dvorku na sebe útočí a může 
zůstat jen jeden. Např. Karel IV.
byl narozen (1316) v roce Draka,
což je nejsilnější znamení Taois −
tic ké astrologie, a také politici
i strany založené v roce Draka
jsou nejsilnější. I to mohlo přispět
k tomu, že byl zvolen „největším
Če chem“. To asi věděl pan
Andrej Babiš, když své politické

hnutí ANO založil v roce Draka
(11. 5. 2012). On sám je podle
dostupných pramenů narozen
v roce Koně, proto rozumí Česku
(Slovensku, Rakousku, Francii

a všem státům
vzniklým a kom−
patibilním v roce
Koně), a Česko
rozumí jemu. Asi
rovněž není ná−
hoda, že paní
Jourová,  naroze −
na v roce Dra  ka
(18. 8. 1964) je
od počátku první
místopředsed −
kyní. A Kohout
s Dra  kem si ro −
zu mí nejvíce,
a proto je schop−

na porozumět problematice EU.
Podrobněji jsem tyto souvislosti
popsal v knize Záhady a taje 
(nakl. Brána 5/2015), kde jsem
vypozoroval souvislosti mezi poli−
tikou (v jakém znamení je nejvíce
lidí, kteří uspěli), uměním, finan−
cemi a Taoistickou astrologií.
Popsal jsem lidi, kteří se proslavili
(někteří slavně, někteří neslavně).
Spokojenost lidí v Česku poroste
až od roku 2017–2018, od kdy
by mohlo dojít k nejvyšší životní
úrovni od r. 1993. Česko by se
mohlo dostat v indexu štěstí
(zdroj World Happiness Report/
OSN 2012–2014) ze součas −
ného cca 36. místa na lepší 
místo. V indexu štěstí je na prv−
ním místě Švýcarsko, Rakousko
je na 13. místě. Bulhaři jsou na
134. místě. 
Právním státem by mohlo být
Česko do deseti let (pokud se
nepolitik pan Babiš nenechá od
politiky odradit), protože politi−
kům se to za 25 let od „revoluce“
nepovedlo (nebo jim to vyhovo−
valo?). Podle mé věštby by to bý−
valým i současným politikům,
kteří se jen střídali u moci, trvalo
ještě dalších 25 let.
Vzhledem k rostoucí muslimské
komunitě (a tím dochází k ještě
větší nejistotě, než ve které

jsme žili) se radost ve střední
Evropě bude mísit (už se děje)
s pocity strachu. Už mám 
klienty z Německa, Rakouska,
kteří se ze strachu stěhují mimo
Evropu, nejvíce do Kanady.
Na dopad přistěhovalecké 
„katastrofy“ muslimů jsem psal
v létě samostatný článek, kde
jsem věštil, že jsou mezi nimi
jak spící, tak aktivní bojovníci.
Mají tak odlišnou mentalitu,
že se s naší kulturou nesblíží
(my s jejich také ne) a hrozí, že
se budou svých náboženských
(i finančních) nároků domáhat
násilím. 
Oblíbenost vlády mírně poros−
te, ale bude vzrůstat napětí ve
vládě díky volbám. Zaměstna −
nost v Česku poroste každý rok
o pár procent. 
Zásadní zdravotní problémy by
mohly ovlivnit epidemie. Více
přírodních katastrof by se moh−
lo objevit až v roce 2017. V létě
hrozí záplavy, opět se bude
místy propadat zem, ale na to
už jsme si zvykli, že počasí 
nebude nikdy již stabilní. Horší
to bude v roce 2017.
Význam rodiny bude vzrůstat.

Příští rok je rokem přejícím
umění, stejně tak ale i odhalo−
vání korupce, trestních činů,
podvodů.  Proto by se mohly
objevit nové kauzy.
Přijměte moji jednu radu: Na
čem budete příliš lpět, o to
snadno můžete přijít.
Abychom mohli být šťastní, mu−
síme využít na maximum své
možnosti a schopnosti a mít
v harmonii duši a tělo. Toho do−
sáhneme tím, že se budeme
rado vat ze života, a pokud ně−
kdo problémy měl, musí umět
„udělat pomyslnou čáru za mi−
nulostí“, musí odpustit, neoče−
kávat a nelpět na ničem.
Další podmínkou je plánovat
budoucnost a žít přítomností.
Pokud chceme něčeho dosáh−
nout, musíme přejít z fáze 
snění do fáze chtění a z fáze
chtění do fáze činu. A potom
stačí mít dobré období. Jak to
bude příští rok pro jednotlivá
znamení?                                   4

Známý psychotronik a věštec Stanislav Brázda

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

www.stanleybradley.eu

Věštba na rok 2016 – 
ROK ČERVENÉ OPICE
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4Zda máte teď dobré či špat−
né období, posuďte podle zna −
mení čínské astrologie.
Rok 2015 je rokem Ovce (Kozy),
a to od 19. 2. 2015 a trvá do 
7. 2. 2016. Od 8. 2. 2016 začíná
rok Opice, od 28. 1. 2017 rok
Ko hou ta, od 16. 2. 2018 rok
Psa atd. 
Vedle názvu znamení jsou uve−
deny roky narození, kterých se to
týká. Čínský rok se mění v průbě−
hu ledna – února. Přesná ta bulka
je na našich webových strán−
kách www.stanleybradley.eu
v kapitole „Nové články, kde
jsem vypracoval i tabulku států
(a některých firem). Tam si každý
může najít pro sebe vhodný stát
k životu, ale i na dovolenou. 

KRYSA
Lidé narození v roce Krysy se
zotavují z minulého špatného
roku. Letos se objeví nové příle−
žitosti, ze kterých lze vytěžit i fi−
nanční kapitál. Příští rok bude
jedním z nejlepších, a kdo usi−
lovně pracoval, bude sklízet
plody své práce. Je to dobrý
rok na uzavření sňatku.

BUVOL
Pro ně není letošní rok až moc
dobrý, protože jsou v opozici
s lidmi narozenými v roce
Ovce. Proto je třeba udržet to,
co máte a neriskovat. Máte po−
cit, že se letos všechno vleče,
věci se protahují, a i když děláte
naplno, výsledek není téměř
žádný. Chce to zmírnit tempo
a nesnažit se vše valit silou do−
předu. Také příští rok není pro
znamení Buvola moc dobrý.
Může docházet k tomu, že se
nevyplní plány, ale když zůsta−
nete věrni svému přesvědčení,
tak svou pílí problémy překoná−
te. Až rok 2017 bude pro vás
úspěšný.

TYGR
Letošní rok je velmi dobrým ob−
dobím. Doporučuji věnovat se
rodině a cestování. Příští rok bu−
de obtížný, protože opice je tyg−
rům soupeřem. Problémy mů−
žete očekávat ve vztahu k práci,
ne v soukromí či rodině. Je tře−
ba si letos vytvořit potřebné re−
zervy. Ani v roce 2017 neočeká−
vejte nějaké zlepšení. Skvělé
období vás čeká až v roce 2018.

ZAJÍC
Skvělý rok 2015, všechno ply−
ne hladce, tak jak má. Obje −
vuje se plno dobrých příleži−
tostí a hlavně hodně zajíma−
vých zážitků. Pokud se vyskyt−
nou nějaké problémy, tak je
hravě zvládnete. Těšit se mů−
žete na rok 2016, který bude
ještě o něco lepší. Bude přát
zábavám, společenským udá−
lostem i novým nápadům. Toto
příjemné období skončí rokem
2017, kdy může už docházet
k problémům a potížím. Vy −
tvoř te si rezervy.

DRAK
Všechny události by měly pro−
bíhat podle vašich plánů, podle
vašeho scénáře. Není však
dobré se soudit, ale věci řešit
dohodou, případně domluvou.
Soudní spory nemusejí vždy
dopadnout dobře, proto si je
nechte na rok 2016, kdy bude
vhodnější období. Přesto se vy−
hýbejte osobním sporům, hád−
kám a v případě nějakého pro−
blému nechte posoudit celou
záležitost třetí nezúčastněnou
osobou. Ať vám řekne, kdo má
pravdu. Vyhýbejte se nekalým
praktikám, protože se vám oka−
mžitě vrátí zpět. Rok 2017 bude
pro Draka velmi dobrý.

HAD
Příjemný rok vhodný pro set−
kávání s přáteli a plánování 
budoucnosti. Je třeba ale věci
nepřehánět. Pokud jde o ně −
jaké spory nebo nedorozumě−
ní, je potřeba vše včas zara−
zit. Složité záležitosti k řešení
si nechte až na příští rok.
Rok 2016 bude obdobím od−
počinku, nových pracovních
příležitostí. Zato rok 2017 
bude rušný, ale zvládnete ho,
když se spolehnete na vlastní
intuici a moudrost. Nekalé
praktiky se vám mohou vy −
mstít. Nedoporučuji jít do spo−
rů. Sklízet plody své práce bu−
dete až v roce 2018.

KŮŇ
Protože ovce je nejlepší přítel
koně, tak rok 2015 je pro vás
úžasný. Je to dobrý rok na
upevnění zdraví a na vyřešení
všech záležitostí. Rok 2016 

bude úspěšný na finance,
inves tice a konečně najdete to,
co stále hledáte. Věnujte zvý−
šenou pozornost řízení auta,
protože množství dobrých pří−
ležitostí vás může rozptylovat.
Rok 2017 bude rokem harmo−
nickým ve prospěch těch, kteří
si něco přejí.

OVCE
Teď je jejich osobní rok. Je to
tvořivé období nabízející množ−
ství příležitostí k seberealizaci
a růstu ve všech oblastech ži−
vota. Úžasné období pro se−
znamování, hledání nových za−
městnání, upevnění vztahů jak
osobních, tak i obchodních
a pracovních. Rok 2016 bude
o něco horší, ale stále dobrý.
Ale už nedoporučuji tolik risko−
vat. Chce to střízlivý pohled na
věc. Používejte vlastní intuici
a zdravý rozum. Rok 2017 otes−
tuje vaše schopnosti.

OPICE
V letošním roce by vás nemě−
ly očekávat velké problémy,
i když některé vaše snahy bu−
dou zmařeny. Letošní rok je
jaké si neutrální období v po −
rovnání s minulými třemi roky,
kdy nebylo vždy dobře. Rok
2016 bude ideální období pro
započetí nových věcí. Kdo sní
o nějakém vzestupu, štěstí, lás−
ce a udělá pro to vše potřebné,
tak se úspěch dostaví. Rok
2017 bude zase střízlivý a na−
bádal bych k opatrnosti. Dopo −
ručuji v roce 2016 si vytvořit 
nějaké rezervy.

KOHOUT
Rok 2015 je vhodný pro cesto−
vání a odpočinek. Jinak řečeno,
k takovému celkovému ztišení.
Je to vcelku neutrální období,
ve kterém se mohou objevit
něja ké problémy, které zvlád−
nete. Nenechte nahlížet cizí lidi
do svých problémů, ale řešte je
sami. Rok 2016 vám může při−
nést neočekávané události, ze−
jména v zaměstnání, takže je
třeba být opatrný a mít rezervy
z roku 2015. Vyloženě dobrý
rok bude 2017. Pokud chcete
sázet nebo riskovat, například
co se týče pracovních smluv,
obchodních příležitostí, tak to
nechte na rok 2017.

PES
Letošek je obdobím jakési hou−
pačky. Jednou budete nahoře
a pak zase dole. Odpočiňte si,
neodmítejte setkání s přáteli,
kamarády, využijte inspiraci ke
zkrášlení a další vylepšení byd−
lení. Jinak je potřeba být opatr−
ný, neriskovat, nepropadat pe−
simismu zejména v situaci, kdy
se budete muset zabývat fi−
nančními otázkami. Věnujte se
zdraví. V roce 2016 očekávejte
hodně aktivit. Bude to období
velmi inspirativní. Nebojte se
pouštět do nových věcí a nic
nevzdávejte. Rok 2017 bude
dobrý na peníze a vůbec nej−
lepší období na vás čeká v ro−
ce 2018. Tam se vám bude da−
řit úplně všechno.

PRASE
Lidé narození v tomto znamení
měli pět let zpátky špatné ob−
dobí. Letošní rok je takovým
nástupem k dobrým létům.
Konečně je to příjemný rok na
vztahy, seznamování, uzavírání
manželství, štěstí, plánování
budoucnosti, a dokonce i na
peníze. Rok 2016 bude v tomto
stylu pokračovat. Bude se roz−
víjet společenský život, milost−
né vztahy, ale dávejte si pozor
na peníze a hlavně na smlouvy.
Nikdy je hned nepodepisujte.
Nechte si je předem přečíst 
nejraději právníkem. Rok 2017
bude velmi dobrý na peníze
a mělo by se vám vše dařit.
Rok 2018 vám přinese stabilitu
a bez pečí. Úplně nejlepší obdo−
bí očekávejte v roce 2019. 

Jak jste na tom?
Pokud si chcete vyvěštit, zda
jste ve fázi snění, chtění nebo
činu, pak si připravte 4 jakékoliv
karty. Označte si je čísly 1. až 
4. Číslo 1. je snění, 2. chtění, 
3. je čin a číslo 4. znamená, že
nejste realista, že vám to zrovna
nejde, že to neumíte atd. Za −
míchejte karty a myslete na jed−
notlivé fáze. Vytáhněte si kartu,
obraťte a zjistíte, v jaké jste fázi.
Pokud vytáhnete kartu s číslem
3, jste schopni svůj čin realizo−
vat. Naproti tomu karta s číslem
4 vám říká, že nejste realista
a nelze očekávat splnění vašich
snů a přání (momentálně).

Přeji všem hodně štěstí. 
Stanislav Brázda

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

1904, 1016, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Co nás čeká podle čínské astrologie?
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
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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 pi−
stoli, zásobníky a bed−
ny od munice, daleko−
hled, puškohled, vysí−
lačku + sluchátka, 
čutoru, ešus, teletinu,
odznaky a vyznamená−
ní, nášivky, leteckou
ku klu, bundu, kombi−
nézu, vrtuli,  palubní
ukazatele a součástky
z  letadel, tech. příruč−
ky, knihy o vojácích aj.
voj. po zůstatky až do 
r. 1960. Přijedu, dě −
kuji. Tel.: 604343109.
PM 150013

ODKOUPÍM staré peřiny,
polštáře aj. Případně 
bílé nedrané peří. Info 
na   telefon 606514445.
PM 150006

Z POZŮSTALOSTI  starý
dře věný a chromový náby−
tek: kredenc, skříň, špajz
se šuplíky i bez, stůl a žid−
le. Ložnici, truhlu, komodu,
chrom. židle s podpěrkami,
psací stůl, chrom. křesla,
dále chrom. lustr s bílými
koulemi, lampičky, stolní
a podlahovou lampu aj.
chromové doplňky např.
kuchyňské hodiny, budík,
těžítko, model letadla, re−
klamní předměty, popelník
atd. do r. 1960. Děkuji –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 150014

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chro−
mové lustry a  lampič−
ky, sklo, porcelán (hrn−
ky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky),
kořenky, sošky taneč−
nic, figurky  zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová rádia, knihy
a časopisy o automobi−
lismu, vše skautské
a junácké, pohlednice,
odznaky a starou bižu−
terii. Tel.: 603872698.
PM 150010

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, hous−
le, vojenskou vzdu−
chovku, poplašňák,
celtu, medaile, vyzna−
menání (vzorný voják,
za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště,  za bu−
dování vlasti apod. až
do r. 1989), kovový
model děla, tanku, au−
tomobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 150008 

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 příruč−
ky, prospekty, plakáty,
staré hračky, plechovky
od oleje, reklamní auto−
cedule. Děkuji za nabídku
– přijedu Tel.: 604343109
PM 150012

NÁBYTEK našich ba −
biček vyr. do r. 1955
VÝKUP – RENOVACE –
PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lust−
ry, hodiny, obrazy a růz−
né staré věci na de −
koraci, možnost vy −
klizení celé pozůstalos−
ti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322, pavel.rej−
sek@seznam.cz. PM
150017 

KOUPÍM staré a starožit−
né věci, např. z pozůsta−
losti. Nábytek, obrazy, ka−
pesní 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 bakeli−
tová autíčka, loutky, ra−
dia, fotoaparát, knihy, po−
hlednice, kuchyňské váhy
aj. staré věci. Děkuji za
nabídku – přijedu. Tel.:
604343109  PM 150011

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 – při −
jedu. Tel.: 604343109.
PM 150016

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

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, mě−
chové aj.) barometr,
theodolit, vánoční ozdo−
by, loutky, panenky
a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, liti −
nové formy na bá −
bovku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
150009 

KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s pouzdrem
i bez pouzdra, dále violu,
violoncello, trumpetu, les−
ní roh, tubu, voj. polnici,
klarinet aj. staré nástroje.
Sběratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150015

SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém,  vánoční
ozdoby,  různé staré 
dokumenty, pohlednice,
plakáty, hračky, autíčka
na kabel i bez, na klí−
ček, vláčky, pokojík pro
panenky, hodiny a ho−
dinky Děkuji za na −
bídku. Tel.: 603512322.
PM 150018 

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

Nemít na Štědrovečerní tabuli kapra,
to si většina Čechů a Jihočechů 
obzvlášť neumí ani představit.
Pokud si ho nechytíte sami, je téměř
jisté, ho lze pořídit na sádkách ne−
bo pak na několika místech ve měs−
tech. Ryby se objeví na stáncích
zhruba 10 dní před Vánoci. Ceny

se podle rybářů nebudou oproti 
loňsku příliš lišit.

Letos jich rybáři před Vánoci do−
dají na tuzemský trh zhruba 8 500
tun. Ceny se pohybují podobně jako
v uplynulých letech. Cena za kilo−
gram se pohybuje od 60 do 80 ko−
run, v závislosti na jakosti a váze. 

Nejde ale jen o kapry. Pořídit se
dá štika, candát nebo sumec. Tam

se ceny pohybují od 250 do
370 korun. Na talířích však
vede kapr, je i cenově nej−
dostupnější. 

Zájem o tradič ní vánoční
rybu se prý v Česku výrazně
nezměnil. Lidé prý už tolik
nekupují kapry celé. Dávají přednost
rybě naporcované, nebo filetům.
Podle odborníků na zdravou výživu

i lékařů by se ale ryby
neměly jíst jen na
Vánoce, ale po celý
rok. Není proto na ško−
du dát si alespoň jed−
nou dvakrát měsíčně
rybu na různé způsoby. 

Na Vánoce jsou ale podle mno−
hých daleko chutnější, snad kvůli
atmosféře svátků. (pru)

Kapr nesmí chybět

Na pultech knihkupectvích je nová
kniha známého autora skutečných
kriminálních příběhů ze Šumavy
Karla Fořta.  
Už samotný název Osudy hrdinů drsné
Šumavy napovídá, že pokaždé nepůjde
jen o kriminální příběhy. Autor knihy
vyprá ví příběhy dvou hrdinů, kteří svůj
život spojili se Šumavou. Pošťácká
i Četnická odysea prozrazuje povolání
těchto dvou protagonistů. Dozvíme se
například, jak si Jan Werich zašprýmo−
val na poště ve Velharticích. Herec
František Hanus měl chalupu na Červe −
né a čtenáři se dozvědí, jak reagoval na
nedoplatek za elektřinu. V Četnické
ody seji budeme svědky toho, jak její
hrdi na vyšetřuje skutečné kriminální

případy nejen na Šu −
ma vě, ale dokonce 
i v Bratislavě. Za úspěš −
né vyřešení případu
v Bratislavě však na−
místo pochvaly sklidil
nevoli od pražských
kriminalistů. I tehdejší
federálové se svoji kri−
minální ústřednou mohli zlostí prask−
nout. Venkovští balíci ze Šumavy jim

totiž vyfoukli „monstr případ“.
V knize má své patřičné místo i bývalý
vztah Čechů a Němců.   (re)

Vánoční knižní novinka Bývalý kriminalista Karel Fořt
napsal už několik knih, ve kte−
rých vzpomíná na odhalování
kriminalistických příběhů, kte−
ré se staly na Šumavě. Jeho
posledně vydanou knihou jsou
Osudy hrdinů drsné Šumavy.

Osudy hrdinů drsné Šumavy

Kde si lze knihy koupit?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše 108/I,
v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a v Galerii a knihkupec−
tví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava – nám. Svobo−
dy,  dále v knihkupectví v Horažïovicích – Ševčíkova 24, v knihkupec−
tví ve Kdyni – Náměstí 22, v Kašperských Horách v prodejně dárků
paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chodském knih−
kupectví na náměstí Míru a v Plzni v Knihkupectví Ševčík – Solní 5−7 
a v Knihkupectví Dobrovský – Americká 32.
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RŮZNÉ HODINY, stolní, ku−
chyňské, krbové, pendlov−
ky pérové, závažové, ka−
pesní hodinky, vše před ro−
kem 1940. Dále „Primky“
vzduchovku vz.47, tři mlé−
kárenské konve. Heligonku,
tři dámské kožichy, přes 
30 obrazů. AG mince. Tel:
607 613 463. PM 150181

FOFR PŮJČKA. Re gistry
neřešíme. Tel. 702675491.
KŘI PM 150048

KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpo−
věď na otázky, pomoc
v  milostných a mezilid−
ských vztazích, ve finanč−
ních a zdravotních pro −
blémech. Osobně nebo 
písemně. Volejte na tel.
775901978. PM 150134

PRONAJMU nekuřácké
1+1 v RD, Plzeň−jih. Tel.:
605437676. PM 150185

MUŽ STŘEDNÍCH let hledá
dívku nebo ženu k  občas−
ným schůzkám. Diskrétnost
zaručuji. SMS na tel. č.
721078003. PM 150177

HLEDÁM příjemného a
spo lehlivého kamaráda, pří−
tele, věk kolem 60 let. Tel.:
605437676 PM 150186

COTON DE TULEAR. Pro −
dám štěňátka bez PP po
výstavně úspěšných před−
cích. Malý pejsek s nelína−
jící bavlníkovou srstí nevy−
žaduje střihovou úpravu,
jenom se pro  česává. Je

antide pre sivní, vhodný
i pro alergiky. Je bdělý
a ostražitý, ale zbytečně
neštěká. Vhodný na canis−
terapii – k rehabilitaci.
Oblí bený pro výstiž nou
a při způ sobivou povahu.
Milá ček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s nad še −
ním. Kupní smlouva při 
od běru. Do dobrých rukou.
Kontakt – e−mail: hajami@
volny.cz, 602823882,
378774498. RR 50858

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

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré 

motocykly všech 
značek v jakém -

koliv stavu 
i jednotlivé díly. 

Platím ihned 
v hotovosti. 

Tel.: 607946866. 
RR 50714

KOUPÍM  Jawa 350 
typ 633-634 

a 638-640 
i poškozené, 

tel.: 724519585. 
RR 50130

Pozvánka
Setkání všech bývalých
učňů Lesnické ško ly 
v Ze lené Lhotě u Nýr −
ska, okr. Klatovy, se
uskuteční 18. června
2016 ve 14 hod. v hote−
lu Koruna v Nýrsku. Pro
zájemce o setkání /
ubytování apod. info na
telefonu 733 313 602
nebo 376 570 064.

KOUPÍM za vaši cenu
do soukromé sbírky

motocykly a náhradní
díly značek JAWA, ČZ,

PRAGA, OGAR 
od r. v. 1929 do r. v.

1989 s doklady i bez.
Tel. 608941498.

RR 50121

JAWA, ČZ – koupím 
náhradní díly 

na čes koslovenské 
motocykly i nové, 

po užité, cokoli, zbytky
z mototechny, 

tel.:  724519585. 
RR 50129

Další číslo
Jihočeského 

rozhledu
vyjde

1. 2. 2016
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