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Jestliže jste během vánočních úklidů doma objevili ztracený poklad
v podobě prstenů, zlatých zubů, zlatých i stříbrných mincí, broží, ře−
tízků či jiných šperků nebo třeba i stříbrných příborů, neváhejte nás
navštívit ve Zlaté Bance na adrese Lannova Třída 55/31, České
Budějovice, kde Vaši vzácnost proměníme v peníze, mnohdy 
v částky přesahující až desetitisíce korun, a to v povánočním období
jistě každý ocení.

Vaše šperky mají v tuto chvíli velmi výhodnou cenu, tak proč 
toho nevyužít.

„Cena za 1kg ryzího zlata šplhá k částce až 1 032 000 Kč, což je
1032 Kč za 1 gram. Mnohdy je přitom zlato veřejností podceňováno,
např. nevzhledné zubní korunky, které často končí přímo v zubních
ordinacích nebo doma odložené v šuplíku, je možné proměnit
v částky pohybující se kolem 2000 až 4 000 Kč,“ konstatuje 
manažer Zlaté Banky.

Paní Dvořáková objevila při jednom z úklidů zlaté šperky po praro−
dičích. „Našla jsem doma pár starých zašlých prstýnků a roztr −
haných řetízků po babičce, jsou nemoderní a vnoučata je nechtějí.
Tak jsem se rozhodla zjistit, kolik bych mohla dostat peněz, když
stejně jen doma leží nevyužité. Hodnota mého pokladu nakonec 
dosáhla částky 15 000 Kč,“ popisuje s radostí.

Výhodou Zlaté Banky je především skvělý kurz na výkup drahých
kovů. Kromě seriózního a kompetentního stanovení ceny nabízíme
také odborné poradenství a samozřejmostí je osobní a individuální
přístup ke každému zákazníkovi. Spokojenost našich klientů je nám
dokazována jejich zvyšujícím se počtem, a to díky tomu, že zákazní−
ci šíří dál naše dobré jméno. 
Tak neváhejte a přijďte také do Zlaté Banky a přesvědčte se, 

že je tomu skutečně tak.

Lannova Třída 55/31, 
České Budějovice – naproti OD Prior

Telefon: +420 383 134 426

Otvírací doba:
Po – Pá: 
09:00 – 18:00

Zlatá Horečka
Zlatá Banka vykupuje za

výhodné ceny Vaše zlaté šperky!
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Bývala hodně populární televizní
hlasatelkou podobně jako Marie
Tomsová či Marie Retková. Ovšem
na rozdíl od zbývajících zůstala na
obrazovce České televize i nadále.
Jednou týdně v neděli má svůj po−
řad Kalendárium, který je velmi po−
vedený a pomáhá představovat
významné osobnosti i jejich výročí
velmi vtipně a netradičně. Saskia
Burešová je pojem a vlastně čás−
tečně také Jihočeška. Dnes se vě−
nuje tomu, co ji baví a stále chodí
i do společnosti.

Saskia Burešová byla vždy dá−
ma a tou taky zůstala. Její Kalen −
dá  rium je na skvělé pro−
fesionální úrovni a i set−
kání s ní samotnou je
zážitkem.

„My jsme do jižních
Čech jezdili celá léta na
chalupu, pak když jsme
s manželem kupovali
domek, potřebovali jsme
peníze. A skladatel Pavel
Vrba s manželkou tehdy
urputně sháněli nějakou
hezkou chalupu. Dozvě −
děli se to od maskérky
z televize, hned nám za−
volali a my jsme s pro−
dejem souhlasili. Už pro −
to, že nešla vlastně tak
úplně do cizích rukou,“
prozradila Burešová,

která si jižní Čechy zamilovala,
a jak říká, ráda se sem vrací, byť
vždy třeba jen na skok.

Saskia, které přátelé
a kolegové neřeknou jinak
než Sašo, stejně jako kole−
govi Alexandru Hema lovi.
Tomu také říkají Sašo a tak−
hle společně ještě s Marií
Tomsovou jezdí na různá
představení a besedy.

„Je to moc fajn a prima.
Mám sice trochu problémy
s páteří, takže na veliké ce−
stování moc nejsem, ale
vždy jedu ráda a moc nás
to baví,“ svěřila se Bure −

šová, která je sice už v penzi, ale
bez práce by být neuměla.

„Kromě televize a nějakých zá−
jezdů mě zaměstnávají vnoučata
a domácí práce. Nenudím se.
Vlastně ani nevím, co to je. Život
mám ráda a vlastně se těším
z každého hezkého dne,“ dodává
bývalá hlasatelka, dnes moderá−
torka, bez které si mnozí nedo −
kážou každou neděli televizi vůbec
představit.

„Už se těším na jaro, léto, až bu−
de hezky, sluníčko. Člověk si může
sednout ven a relaxovat, nebo si
dát kávu s přáteli. To sluníčko mi
moc chybí. Hodně mě to dobíjí
a jsem úplně jiný člověk,“ dodává
Saskia Burešová. (pru)

Strach točí
Město Český Krumlov si pro svůj no−
vý film Anděl Páně 2 vybral režisér
Jiří Strach. Několik dní se v historic−
kých částech města točily záběry,
v kterých se objevili třeba Pavel
Liška, Vojta Dyk, Ivan Trojan a další.
Pro obyvatele Krumlova znamenalo
natáčení částečné omezení provozu.
Jsou ale rádi, že jejich město se opět
proslaví na filmovém plátně, na což
jsou ale zvyklí. Právě zde vznikla celá
řada filmových i televizních děl. Za
všechny třeba Hop a je tu lidoop, Jen
ho nechte, ať se bojí nebo Z pekla
štěstí či řada dalších. Pohádka přijde
do kin příští rok. 

Zahrada slaví
Botanická zahrada v Táboře slaví le−
tos 150 let od svého založení. Od ro−
ku 2000 je kulturní památkou a je ta−
ké úzce spjata se jménem Karla
Zemana, syna spisovatelky Boženy
Němcové. Právě on spoluzakládal
zahradu a působil v ní 26 let jako za−
hradník a správce. Založil zde napří−
klad vinici nebo ovocnou školku.
Dodnes tu roste hrušeň, ze které
údajně odebíral semena pro pěsto−
vání odnoží do své školky. Světovým
unikátem byl na počátku 20. století
zdejší hospodářský systém. Rostliny
nejsou členěny podle čeledí, jak je
zvykem v jiných zahradách, ale pod−
le jejich hospodářského užitku. 

Nová technika 
za miliony

Novou techniku za zhruba 15 milio−
nů korun dostali profesionální hasiči
z Jindřichova Hradce. Podařilo se ji
získat s pomocí evropských peněz
i příspěvků od kraje. Díky novému
vybavení se spustí lavinový efekt
a polepší si i hasiči v Třeboni
a Dačicích. Nejvíc peněz, 13 milio−
nů korun, zaplatili hasiči za novou,
30 metrů vysokou plošinu. Plošina,
která dosud sloužila v Jindřichově
Hradci, se přesune do Třeboně a ta
třeboňská zase do Dačic.

Vietnamci mají cenu
Kuriózní událost prožili v Milevsku
na Písecku. Vietnamští manželé,
kteří zde řadu let provozují prodejnu,
získali Cenu Spokojený zákazník ro−
ku. Protože tomu sami nevěřili, pů−
vodně na její slavnostní převzetí ne−
přišli. Soutěž vyhlašuje už patnáct
let Sdružení českých spotřebitelů.
Podruhé v historii cenu udělili právě
vietnamským podnikatelům. Diplom
už nyní visí v obchodě a zákazníci si
myslí, že je ocenění zasloužené.

Životní kalendárium Saskie Burešové

Zájem o exkurze v Budvaru je extrémní!
Zájem lidí o prohlídku jediného stát−
ního pivovaru a jednoho z mála ná−
rodních podniků, Budějovického
Budvaru je extrémní. O deset pro−
cent se meziročně zvýšil zájem
turis tů o prohlídky pivovaru Budě −
jovický Budvar. Vloni jím prošlo
přes 51 tisíc lidí. Nejvíce návštěvní−
ků bylo tradičně z ČR, Rakouska
a Německa. 

Zájem zvedla nabídka prohlídek
v kostýmech. „Výsledky
potvrdily dlouhodobý trend,
kdy během pěti let počet
návštěvníků stoupl o 44
procent,“ řekl mluvčí Bud −
varu Petr Samec s tím, že
prohlídky jsou zde v nabíd−
ce od roku 2005.

Podle něj přijeli návštěv−
níci z celkem 80 států.
„Největší dynamiku měly
příjezdy z Číny, které se
meziročně zvýšily na troj−

násobek. Výrazně se zvýšil počet
návštěvníků ze Spojeného království
i z řady dalších zemí,“ uvedl Samec.
Naopak výrazně ubylo turistů
z Ruska, ale i z Německa. „O polovi−
nu poklesl počet turistů z Ruska,
o deset procent z Německa,“ uvedl
Samec

„Počet tuzemských turistů se loni
zvýšil o 15 procent. Jednoznačně
k tomu přispělo rozšíření nabídky

našich služeb o divadelní prohlídky
pivovaru s hranými scénami v dobo−
vých kostýmech. Zájem o ně vysoce
předčil naše očekávání,“ řekl vedou−
cí oddělení Gastro Budějovického
Budvaru Tomáš Olejník. Zúčastnilo
se jich přes 800 lidí. V dubnu a v říj−
nu bude projekt pokračovat. Úspěš −
ná byla podle Samce i rekonstrukce
multimediální expozice Příběh Budě −
jovického piva.

Prohlídkovou trasu je mož−
né projít i virtuálně díky tech−
nologii Google Street View.
Klasické prohlídky pivovaru
jsou možné každý den včetně
víkendů od 9:00 do 17:00.
Trvají zhruba 60 minut a jsou
určeny pro skupiny pěti až 
50 lidí. Základní cena pro −
hlídky činí 120 korun. Všech −
ny důležité informace jsou
na webových stránkách –
www.visitbudvar.cz. (pru)
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Město Strakonice má problém! Kvůli
chybám při zadávání zakázky přišla
radnice o čtvr tinu dotace, kterou
město získalo na rekonstrukci hradu
z Regionálního operačního progra−
mu Jihozápad. 

Výše investice přesáhla 8,7 mi −
lionu korun. Původně mělo město
získat dotaci ve výši 7,1 milionu. 

„Po zjištění chyb a následném
krácení dotace ale získalo o 1,6 mé−
ně. Pochybení vzniklo za předchozí−
ho vedení města,“ řekl místostarosta
Strakonic Milan Jungvirt.

Kontrola z ROP zjistila v tendru na
dodavatele stavby tři porušení pra −
videl pro zadávání veřejných zaká−
zek. „Je to nepříjemné, ale na zákla−

dě těchto zjištění byla stanovena 
finanční oprava a zkrácení dotace ve
výši 25 procent,“ uvedl starosta
Jungvirt.

Projekt druhé etapy revitalizace
strakonického hradu trval od 17.
července do 9. prosince 2014.
Během něj byla mimo jiné obnovena
hradní studna a rekonstruována
střecha hlavního objektu knihovny,
což je budova bývalého purkrabství.

„Město Strakonice okamžitě (proti
krácení dotace) reagovalo podáním
námitek. Stanovená finanční oprava
však byla následně úřadem po −
tvrzena,“ dodala vedoucí majetko −
vého odboru městského úřadu Jana
Narovcová. (pru)

Přišli o část důležité dotace!

Ředitelství silnic a dálnic chce letos
zahájit stavbu dalšího dálničního
úseku D3 mezi jihočeským Ševětí −
nem a Borkem u Českých Budějovic
a silnice I/22, takzvaného severního
dopravního půloblouku, nedaleko
Strakonic. Pokračovat budou tři klí−
čové projekty z minulého roku, jde
o investice za stovky milionů korun.
Nynější silnice I/3 byla v úseku mezi
Ševětínem a Borkem postavena jako
pravá polovina budoucí dálnice D3.
Postupně zde vznikne směrově roz−
dělená čtyřproudová komunikace. 

„Délka nové silnice má být téměř
11 kilometrů a stát má 1,5 miliardy

korun bez daně. Stavět se má začít
v červnu,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan
Studecký.

Stavba tohoto úseku tvoří propojo−
vací úsek mezi dvěma rozestavěnými
silnicemi. Je jednou ze staveb dálnice
D3, které řeší postupné převedení do−
pravy ze silnice I/3 ke státní hranici
s Rakouskem na dálnici D3.

„Po dokončení dálnice v úseku
z ČB k rakouským hranicím bude
v celém Jihočeském kraji dálnice D3
dobudována a převedena na ni 
dálková doprava ze severu na jih
a zpět,“ uvedl Studecký.

Kdy to ale celé takto bude, není
jasné. Původní plány hovořily o roku
2020. Už dávno je ale jasné, že tohle
se stihnout nepodaří.

Druhou stavbou, kterou je komu−
nikace I/22, vznikne propojení silnic
první třídy z Prahy do Strážného na
Prachaticku a z Vodňan do Domaž −
lic. Podle ŘSD by se mělo začít sta−
vět po letních prázdninách a stavba
vyjde na více než 325 milionů korun.
Délka nové komunikace bude 1,5 ki−
lometru. 

„Dokončená stavba zlepší zejmé−
na průjezd tranzitní dopravy Stra −
konicemi ve směru do Prahy a Písku

a na Klatovy a Do −
mažlice. Zvý ší se
bezpečnost provo−
zu a zklidní střed
města,“ dodal mluv −
čí Studecký.

Ve třech důleži−
tých stavbách, se
kterými ŘSD loni
začala, bude i le−
tos pokračovat. Ve
všech případech
jde o části dálnice
D3. Jednou z nich

je stavba další části více než pěti −
kilometrového úseku D3 mezi Bo −
šilcem a Veselím na Lužnicí za té−
měř 625 milionů korun. Pokračovat
budou i stavební práce na dalším
úseku stejné dálnice mezi Bošilcem
a Ševětínem. Osmikilo metrový úsek
se začal stavět loni v září, stát má 
více než 1,2 miliardy korun. Přes
700 milionů má stát další zhruba
tříkilo metrový úsek dálnice D3 
mezi obcemi Borek a Úsilné na
Česko budějovicku. Stavba je sou−
částí dálničního obchvatu Českých 
Budě jovice. (pru)

Zahájí stavbu další části D3!

Vzdělání pro dospělé:
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium

Vzdělávání předškolní – Program pro předškoláky – Těším se 
do školy... aneb jak mi to ve škole půjde – příprava na první školní rok
+ výuka anglického nebo německého jazyka

Základní škola – s nadstandardním výukovým programem
jazykového zaměření

Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium

Obchodní akademie – čtyřleté denní studium se zaměřením: 
� Veřejná správa a právo � Diplomatický protokol � Cestovní ruch �

Floristka – čtyřleté denní studium

Kominík – tříletý, denní obor pro absolventy základních škol. 

POZOR – PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

POZOR – PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Vzdělání dospělých
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium se zaměřením:
� Veřejná zpráva � Cestovní ruch �

Podnikání – tříleté dálkové studium

Základní škola, Střední odborná škola 
a Gymnázium, BEAN, s. r.o.

Trnkova 125, 345 61  Staňkov
Kontakty: 773 971 373

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !

Dny otevřených dveří: 
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.

Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech. 
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích 

programech a individuální přístup ke studentům.
Přijímáme jako jediná škola v kraji na všechny obory 

bez přijímacích zkoušek!

NOVINKY
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Několik slavných českých kapel 
vyrazí na letošní ročník Open Air
Music Fest Přeštěnice.

Do malé vísky u Milevska na 
Pí sec ku se od 24. do 25. července
sje dou například skupiny Kryštof,
Wohnout, Monkey Business, Visa −
cí Zámek či slovenská formace 
No Name. 

„Zájem o festival každým rokem
roste a my si toho opravdu vážíme.
Pracujeme proto na zlepšení záze−
mí a rozšíření služeb pro návštěv −
níky. Během března zveřejníme další

jména interpretů do line
upu,“ uvedl organizátor
akce Josef Kašpar.

Festival v Přeště ni −
cích má patnáctiletou
historii. V minulosti na
něm vystoupil napří−
klad David Koller, Vy −
psaná Fixa, Mňága
a Žďorp, Di vokej Bill,
Chinaski nebo Xindl X.
V předchozích roční−
cích den ně festival
navští vilo až 4000 lidí.

Kryštof, jenž bude
hlavní letošní hvězdou,
patří mezi nejžáda −
nější tuzemské kapely.

Mo mentálně vystupuje na halovém
turné. Ta zahrnuje 14 koncertů, za−
čala 24. února v Táboře, vyvr  cho−
lí 30. března v Ústí nad Labem. Akce
s názvem Srdcebeat Club Tour by−
la bleskově vyprodána, 27 tisíc
vstupe nek zmizelo za 24 hodin.
Zájemci o vystoupení skupiny
Kryštof v Přeštěnicích si mohou ku−
povat vstupenky. Ale nemají příliš
otálet. Lístky budou zřejmě velmi
rychle vyprodány! (pru)

Dcera Petra Hapky
bude mít na CD 

obraz od Jihočešky! 
Zpěvačka, šansoniérka Petra Hap ko −
vá, která to, že je dcerou skladatele
Petra Hapky rozhodně nezapře, vydá
letos na jaře své debutové album.
Kromě spolupráce s Petrem Malás −
kem a dalšími se dohodla i na spolu−
práci s jihočeskou malířkou černobí−
lých obrazů Michaelou Žem ličkovou.
Ta ji totiž vypodobnila a tento obraz
bude jako obal nového CD.

„Když mi Míša přinesla ten obraz
v reálné formě, skoro jsem omdlela
nadšením. Je nádherný. A naprosto
mě vystihla. Je to krásné a za tu
spolupráci jsem moc ráda. Sezná −
mil nás náš společný kamarád
René Kekely, s nímž se obě přátelí−
me a spolupracujeme. A bylo to
s Míšou opravdu osudové setkání,“
svěřila se Rozhledu Hapková.

Ta nyní rekonstruuje svůj pražský
byt, ale zároveň chystá všechny
podklady na desku tak, aby se co
nejdříve mohlo začít točit a již brzo
deska mohla vyjít.

„Jsem moc ráda, že se Petrušce
obraz líbí. Je to umělecká kresba čili
s nadsázkou. Nicméně mě napadlo,
že by bylo hezké doplnit booklet des−
ky ještě dalšími kresbami a přišly
jsme společně na jednu zajímavost,
z které měla Petra velkou radost 

a jistě budou mít radost i milovníci
jejího tatínka Petra Hapky. Víc ale
nepro zradíme,“ podotkla tajemně
Michaela Žemličková, která by měla
mít výstavu letos v dubnu také v zá−
mečku na Temelíně, v pražském
Mánesu i na řadě dalších míst. 

„Pracuji od nevidím do nevidím a tě−
ší mě, když pak někdo přijde a sku −
tečně od srdce řekne, že se mu moje
díla líbí. Dělám to od srdce a maluji
tak, jak to cítím. Neskutečně mě to
baví a chci jít pořád dál. Neustále je
co objevovat, neustále jsou nové
a nové nápady,“ dodala Žemličková,
která je autorkou i řady kreseb a ob−
razů známých osobností či například
Pamětního listu pro Prahu…

Kryštof, No Name nebo Monkey
Business letos do Přeštěnic

Tak jako každý rok i letos se v Pra −
chaticích uskuteční Slavnosti zlaté
stezky. Už 26. ročník potrvá od 24.
do 25. června a opět připomene 
historické chvíle, při nichž se vozila
alpská sůl z Německa do Prachatic.   

Návštěvníci se tak mohou těšit na
historický jarmark, tradiční
průvod v renesančních kos −
tý mech a další části kulturní−
ho programu.

O hudební produkci se po−
starají zejména kapely No
Name a Jelen. Program, kte−
rý vyjde téměř na dva miliony
korun, schválila Rada města.

„Vstupné na akci bude
stejné jako loni, 200 korun
stojí dvoudenní vstupenka na
místě a 150 korun v předpro−
deji. Jednodenní vstupenka
se bude prodávat za 150 ko−
run,“ řekl starosta Prachatic
Martin Malý.

Prachatické náměstí a při−
lehlé uličky zaplní trhovci

s dobovým zbožím. Rozpočet akce
bude hodně podobný jako loni, oko−
lo 1,8 milionu korun. Vše zajišťuje
městské Kulturní a informační stře−
disko. Město si na organizaci nenají−
má žádnou agenturu. Organizátoři
očekávají podobnou návštěvu jako

v předchozích letech, tedy okolo 
sedmi tisíc lidí. Návštěvnost  máme
každý rok podobnou. Jen v roce
2010 stoupla nad 10 tisíc lidí. 

„Byl to rok, kdy jsme slavili vý−
znamné výročí, 1000 let Zlaté stez−
ky,“ podotkl starosta Malý. (pru)

Slavnosti vyjdou na 2 miliony
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Můj otec byl učitel, babička byla
učitelka, děda z otcovy strany byl
ředitel gymnázia.  Do školy jsem
začala chodit v době velké popu−
lační exploze, prvních tříd bylo
v naší základce pět, žáků ve třídě
čtyřicet, z toho dva mentálně posti−
žení. Nás všechny musela paní
učitelka naučit číst, psát a počítat.
Ano, znám příběhy o studentech
gymnázia za první republiky z filmu
Cesta do hlubin študákovy duše,
a díky panu Marvanovi vím, že
štěstí je muška jenom zlatá.

Tenkrát museli studenti gymnázia
vedle češtiny umět i němčinu, latinu
a další volitelný jazyk, jímž bývala
francouzština. My jsme museli na
gymnáziu vedle češtiny umět rušti−
nu, latinu a další volitelný jazyk, 
jímž byla angličtina, němčina či
francouzština. Povinná byla i des −
kriptivní geometrie, kterou jsem
k smrti nenáviděla, a další pohro−
mou byly  logaritmické funkce, inte−
grály a derivace. Z matematiky se
ale maturovalo běžně a nikdo si ne−
trhal vlasy z hlavy zoufalstvím, že ji
studenti nezvládají.  Škola mne pro−

vedla úžasnou historií naší země
i ostatních zemí světa, byla jsem hr−
dá na naše spisovatele a básníky
a dodnes si pamatuji, že čtverec
nad přeponou rovná se součtu
čtverců nad oběma odvěsnami, že
těleso ponořené do kapaliny je nad −
lehčováno silou, která se rovná váze
kapaliny tělesem vytlačené a že lít
vodu do kyseliny je blbost.

Děti bezpartijních rodičů studovaly
společně s dětmi z rodin stra −
nických funkcionářů, ale nevšimla
jsem si, že by tito studenti požívali
nějaké nadstandardní výhody, kro−
mě toho, že nosili značkové jeans
z Tuzexu. Některé naše učitele jsme
nemuseli a brali jsme je s rezervou.
Já jsem silně nemusela našeho uči−
tele matematiky, který byl celou do−
bu studií  i naším třídním – anebo
on byl alergický na mě? Už nevím.
Učitelce angličtiny jsme přezdívali
Johana. Občas si vzpomenu na její
zvýšený hlas při časté sekýrující
sentenci „Vould You kindly be silent
now?“ a následně letěl hlučný jedni−
nec k tabuli, aby měl pro své vyru−
šování důstojnější prostor. Také

jsme se škole mstili. Například na
melodii tehdy velmi oblíbené písně
„Plují lodi do Triany“ jsme složili 
buřičský text, který zčásti zněl… 
„v sešitě si kule hrají, tam se pětky
rozlétají, jen já stojím u tabule, kde
mě čeká další kule“... . Záporák
a kruťas, učitel chemie, když jsme
jednou naši potupnou píseň hulákali
při kytaře o přestávce, předstírajíce,
že ho nevidíme, nám po skončení
produkce řekl, že jsme všichni hlavy
skopové a život nás naučí.

Mě život naučil. Jak obrovsky
vděčná jsem byla za nenáviděnou
deskriptivu, když jsem po maturitě
nastupovala do práce na rysplotnu,
kde byly lepší peníze, ale musela
jsem umět číst technické výkresy
a třeba i spočítat obsah kruhové
výseče. Jak obrovsky vděčná
jsem byla, když jsem pak po dva−
ceti letech, s mnoha dalšími lidmi
musela své zaměstnání opustit,
aby mohla být vybudována demo−
kracie a zachránila mě Johana.
S láskou jsem vzpomínala na její
„Vould You“, když jsem uspěla
při konkurzu z angličtiny a mohla

jsem začít pracovat alespoň jako
průvodkyně.

Ano – měli jsme ke svým učite−
lům vzpurné postoje a potají jsme
jim nadávali. Ale veřejně se poškle−
bovat, zesměšňovat, šikanovat
a psychicky trýznit učitelku a natá−
čet si to  na video? Nedokážu vstře−
bat ani to, co říká dnes můj vnuk, že
někteří žáci mají při hodině v uších
zastrčené dráty a poslouchají z mo−
bilu hudbu, nebo si hrají s tabletem
a učitelé se bojí je napomenout, aby
neměli problémy. Jsem velmi ráda,
že jsem nešla ve šlépějích svých ro−
dičů a nestala se učitelkou, protože
já bych problémy měla.

Dle šokující zprávy z TV, psychic−
ky týraná učitelka jedné naší střed−
ní školy zemřela. Vedení školy ne−
dokázalo včas zakročit, aby ne −
mělo problémy? S kým? S rodiči
těch studentů? Šla jsem na hrob
mého bývalého učitele matematiky
rozsvítit svíčku. Byl to hrdina.
Jsem si jista, že by byl vyhodil za
dveře narušitele vyučování, i kdyby
byl synem ministra školství.  

Dagmar Hermanová

Panu učiteli s láskou

Most Jana Palacha ve Strakonicích,
jeden z mála mostů v ČR, který nese
jméno tohoto studenta, se opravuje.
Práce na stěžejní dopravní tepně za
téměř 15 milionů korun, které platí
Ředitelství silnic a dálnic, potrvají až
do srpna letošního roku. 

„Doprava na mostě přes Otavu
bude svedena do dvou ze čtyř pru−
hů,“ řekla mluvčí města Markéta
Bučoková. Povrch mostu byl vzhle−
dem k opakovanému vyjíždění po−
délných kolejí značně narušený.
Rekons trukce bude ve dvou eta−
pách, první skončí v květnu, druhá
v srpnu tohoto roku. Doprava na

mostě bude omezená jen částečně,
auta tu budou jezdit ve dvou jízdních
pruzích. „Každý směr bude mít je−
den jízdní pruh. Odbočení do ulice
Pod Hradem zůstane během stavby
zachováno. Pěší provoz bude vede−
ný po mostě pouze po jedné straně,“
uvedla Bučoková.

Podle ní chce ŘSD v rámci opravy
mostu kompletně odstranit římsy
a beton položený na nosné kon−
strukci. Dále se má odfrézovat asfalt
z vozovky, v místě středního pilíře se
bude sanovat povrch úložného pra−
hu. Rekonstrukci uzavře položení
nového povrchu. (pru)

Opravují Palachův most!
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První miminko Jihočeského kraje
toho to roku získalo zlato! Ne snad, že
by už tak malé stvoření získalo cenu
v nějakém přeboru. To se jen hejtman
Jiří Zimola potkal s rodiči Terezky
a věnoval zlatý přívěšek s řetízkem. 

Terezce Tomšovicové z Protivína
na Písecku popřál do života hodně
zdraví a štěstí právě první muž kraje,
když ji v náručí držela maminka
Pavlína, kterou doprovázeli manžel
Jan a syn Honzík.

„Stejně jako každému prvorozené−
mu Jihočechovi jsem popřál i Te −
rezce hodně štěstí, zdraví a aby se jí
na tomto světě líbilo. Rodičům pak
přeji hodně trpělivosti při její výcho−
vě,“ uvedl Jiří Zimola.

Terezka se narodila 1. ledna
v 0.39 hodin v písecké nemocnici.
Tento okamžik ji bude připomínat
přívěsek, na jehož lícové straně je
uvedeno její jméno, nápis 1. občá−
nek Jihočeského kraje a obrázek ko−
čárku s datem 2016. Na rubové
straně jsou hodiny, jejichž ručičky
uvádějí čas, kdy přišla na svět. a da−
tum 1. 1. 2016. 

Maminka dostala od hejtmana pu−
gét květin a tatínek láhev jihočeské
pálenky. Bratr Terezky Honzík si ze
setkání odnesl sadu deskových her,
pastelky, vodovky či pohádkovou
knížku. Nad tím, jestli bude Terezka
prvním miminkem letošního roku,
Pavlína Tomšovicová vůbec ne −
přemýšlela. 

„Čekala jsem, že se narodí ještě
loni. K tomu štěstí, které nás potka−
lo, je tohle takový malý bonus,“ do−
dala s tím, že bratr Honzík se o sest−
řičku hezky stará.

Honzík se prý s tatínkem těšili na
Terezku společně. „Zda bude, či
nebu de prvním jihočeským mi −
minkem, jsem moc neřešil. Hlavně

mi šlo o to, aby byly obě holky
v pořád ku,“ řekl spokojený otec Jan
Tomšovic. Dárky předával hejtman
tradičně se zpožděním, aby se mo−

hla maminka i miminko dostatečně
zaklimatizovat. „Jestli dobře po −
čítám, tak jsem již takto přivítal 
celkem devět miminek, protože 
v roce 2014 byla prvními naroze −
nými Jihočechy dvojčata,“ dodal
hejtman. Prvním miminkem, které
Zimola v roli hejtmana vítal do 
ži vota, byl v roce 2009 Honzík

Mudruňka. Loni v září se s ním 
setkal znovu, když Honzík nastu −
poval v Bernarticích na Písecku do
I. třídy. (pru)

1. miminko letošního roku má zlato!

Zruší další telefonní
budky!

Na 52 veřejných telefonních auto−
matů zruší letos na jihu Čech spo−
lečnost O2 Telefonica. Důvo dem
je jejich neefektivnost v době, kdy
má většina lidí mobilní telefon.
Některé automaty tak zmizí napří−
klad z Českého Krum lova, Čes −
kých Budějovic nebo Jindřichova
Hradce. Firma nyní v Jihočeském
kraji provozuje 729 telefonních
automatů. 

„Pozorně sle−
dujeme provoz
v jednotlivých
lokalitách a na
základě výsled−
ků těchto pozo−
rování síť opti−
m a l i z u j e m e .
Snižování počtu
telefonních au−
tomatů je při −
rozený proces.

Stále více lidí dnes vlastní mobilní
telefon,“ uvedla mluvčí O2 Kate −
řina Mikšovská. Společ nost má
ke každému automatu informace
o tom, kolikrát se z něj volalo, ko−
lik peněz je v kasičce či jestli je
třeba přístroj opravit.

Z Českých Budějovic loni spo−
lečnost odstranila 46 ze 109 
automatů. V roce 2011 uzavřelo
město nájemní smlouvu za úče−
lem umístění telefonních kabin,
nadále tu tedy zůstává ještě 
63 automatů.

V Českém Krumlově bude O2
rušit čtyři automaty. „Kdyby je
město chtělo zachovat, tak by
muselo na jejich provoz doplácet.
Jedná se o budky v ulicích
Kaplická, Linecká, Domoradická
a Latrán,“ sdělila mluvčí města
Petra Nestávalová. 

Upozornění na rušení automatů
od O2 už dorazilo podle mluvčí
zdejší radnice Karolíny Průšové
také do Jindřichova Hradce.
Telefonní automat firma odstraní
třeba v ulici sídliště U Nádraží.
Strakonice se nebrání rušení ve−
řejných přístrojů, pokud ho O2
navrhne, řekla mluvčí města.

Telefonní budky se v Česku za−
čaly stavět už v roce 1911, nejví−
ce využívané jsou ve velkých
měs tech, nejméně v obcích do
100 obyvatel. Nejvytíženější auto−
maty jsou v turistických oblas−
tech a na nádražích. V Česku
je momentálně přibližně 10 tisíc
veřejných telefonních automatů.
Loni jich bylo zrušeno asi 1500.
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Výuka žáků v sou−
časné době s se−
bou nese velkou
náročnost na nové
technické vybave−
ní učebních pro−
storů teoretické
výuky a ještě větší
náročnost na za−
jištění kvalitního
vybavení pro prak −
tickou výuku. Toto
se samozřejmě
zná sobuje u oborů
technických a stavebních. Má−li
být žák dobře připraven na své bu−
doucí povolání, musí mít možnost
pracovat na nových strojích, s kva−
litním vybavením a novými mate −
riály již při výuce na škole. Naše
škola v uplynulých letech reali −
zovala celou řadu projektů, díky
kterým vybavila jak pracoviště 
teoretické výuky, tak pracoviště
praxe na velmi dobrou úroveň, kte−
rá je v současné době požadována.
Přidáme−li k tomu spolupráci s ce−

lou řadou smluvních partnerů
z praxe (jedná se skutečně o před−
ní firmy v regionu), můžeme říci,
že mají žáci možnost se na své bu−
doucí povolání připravit velmi dob−
ře. Bohužel nás trápí nedostatek
zájemců o studium tříletých oborů
s výučním listem. Jedná se při tom
o obory, kde je v současné době
obrovská poptávka po absolven−
tech a chtějí−li žáci pracovat, tak
nemohou mít problém s uplatně−
ním, a to jak v Plzeňském kraji, tak

v sousedním pří−
hraničí Bavorska.
Výuka není jen
o materiálním za−

bezpečení teorie a praxe. Snažíme
se  vytvářet pro žáky kvalitní zázemí
jak při vlastní výuce, tak i při mimo−
školní činnosti. V minulých letech
jsme dobudovali rozsáhlý sportovní

areál (tělocvična, víceúčelové hřiště,
atletická dráha, hřiště na kopanou,
posilovna, zrcadlový sál, beach vo−
lejbal, lezecká stěna) a letos ještě
chceme provést rekonstrukci staré−
ho asfaltového hřiště na víceúčelové
hřiště pro 6 sportů taktéž s umělým
povrchem. Dále připravujeme pro 
letošní rok rozsáhlou rekonstrukci
(výměna výplní, částečné zateplení)
domova mládeže. Tím vytvoříme
lepší prostředí pro všechny ubytova−
né, ale i pro pracoviště školní kuchy−
ně a pracoviště odborného výcviku
oboru kuchař−číšník. Určitě přispěje
tato investice k nemalému snížení
provozních nákladů.
V areálu U Kapličky, kde je škola
a rozsáhlá pracoviště praktické 
vý uky technických oborů stavíme 

svépomocí novou učebnu, která bu−
de vybavena nejmodernější 3D diag −
nostikou, která není v současnosti
ani v mnohých autoopravnách. Rov −
něž předpokládáme tyto objekty
v rámci nadcházející výzvy OPŽP za−
teplit, vyměnit výplně, provést regu−
laci topné soustavy a zajistit aktivní
větrání učeben dle současných po−
žadavků. Tím by mělo dojít nejen
k úsporám nákladů, ale i k vytvoření
kvalitního prostředí pro výuku.

V rámci zkvalitňování praxe a zlep−
šení uplatnitelnosti žáků na trhu prá−
ce a to nejen v ČR předpokládáme
zahájit v roce 2016 projekt příhra−
niční spolupráce cíl EUS, v rámci
kterého budou žáci většiny oborů
naší školy navštěvovat mimo jiné
i podniky v Bavorském příhraničí.
Věřím, že to přispěje ke ztrátě osty−
chu žáků při hledání práce v tomto
regionu.
Co říci na závěr? Pro Vaše budoucí
studium si vyber te takový obor,
o který máte zájem a kde je perspek−
tiva dalšího uplatnění. Pouze dobrá
škola Vám může říci, kde se mohou
žáci po ukončení školy uplatnit, a to
nejen v ČR, protože škola již při vý −
uce žáky do těchto firem posílá na
praxe a stáže. (pi)

Lezecká stěna

SOŠ a SOU Sušice připravuje
rozsáhlé modernizace
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Padělky dokladů
odhaleny!

Poměrně rekordní počet fa −
lešných dokladů odhalili vloni
jiho čeští celníci! Jen 208 bylo
falešných stravenek, které od −
halil odbor jihočeské cizi necké
policie. Pokud jde o padělané
pasy nebo občanské prů kazy,
byl výskyt srovnatelný s před−
chozími lety. 

Na počtu padělaných dokladů
se nepromítla ani vlna nelegální
migrace, která do Evropy přived−
la množství lidí většinou ze zemí
z Blízkého východu. 

„Pokud jsme zadrželi nějaké
běžence, tak buď měli své dokla−
dy nebo cestovali bez dokladů,“
uvedl vedoucí oddělení dokladů
a specializované činnosti cizi −
necké policie Jan Vrátný.

Kvalita padělaných dokladů se
liší. V některých případech lze
pouhým okem poznat, že doku−
menty nejsou pravé. Existuje
však i opačné spektrum škály. 

„Pokud bychom se bavili
o zneužití českých dokladů, tak
ty napodobeniny jsou velmi zda−
řilé. Policisté, kteří kontrolují do−
klady na ulici, mají velmi ztíže−
nou úlohu,“ podotkl Vrátný.

Často se podle něj vyskytují
padělané občanské nebo řidič−
ské průkazy Rumunska. Použí −
vají je prý často občané Mol −
davska a Ukrajiny, aby se s nimi
mohli snadněji pohybovat po
Evropské unii. „To je takový kaž−
doroční evergreen,“ řekl komisař
oddělení dokladů a specializo −
vané činnosti cizinecké policie
Zdeněk Neubauer.

Jihočeská cizinecká policie
loni odhalila například tři paděla−
né cestovní pasy a 20 občan−
ských průkazů. Ovšem objevují
se i kurióznější plagiáty. Loni na−
příklad policisté nalezli tři padě−
lané lístky na odvoz popelnic ne−
bo stravenky. Ty byly v hodnotě
50 korun a všechny se dostaly
do oběhu z jednoho městského
úřadu. „Nechceme specifikovat,
o jaký konkrétně se jednalo,
abychom nezasahovali do vy−
šetřování případu,“ dodal
Neubauer. (pru)

Českobudějovická nemocnice jako
jediná v Jihočeském kraji dokáže 
diagnostikovat virus zika, který nyní
straší celý svět, včetně Evropy. Kon −
cem února se i v ČR objevily dva pří−
pady nákazy u muže a ženy, kteří po−
bývali v lokacích, kde je virus rozší−
řený. Podle lékařů nehrozí ale těmto
pacientům trvalé následky. Nicméně
není vyloučeno, že pacientů s virem
zika bude více. 

Proto se také Českobudějovická
nemocnice zaměřila na testování
náka zy. Toto vyšetření  provádí míst−
ní laboratoř molekulární biologie
a genetiky. „Výsledky zná laboratoř
do 24 hodin od odběru krve nebo
moči,“ uvedla mluvčí nemocnice
Ivana Kerlesová.

Podle primáře infekčního oddělení
Českobudějovické nemocnice Václa −
 va Chmelíka je šíření viru v Česku
krajně nepravděpodobné. 

„Na našem území se nevyskytuje
přenašeč viru – komár Aëdes egypti,
ojediněle byl popsán výskyt druhého
možného přenašeče – Aëdes albo−
pictus na jižní Moravě,“ uvedl
Chmelík. Nelze však vyloučit, že
si někdo z ciziny nákazu přiveze.
Vyšetření lékaři doporučují hlavně

ženám, které jsou těhotné nebo tě−
hotenství plánují a navštívily v po−
slední době země, kde se virus vy−
skytuje. Vyšetření zajišťuje gyne −
kologicko−porodnického oddělení
Českobudějovické nemocnice. 

„Pacientkám bude provedena la−
boratorní diagnostika na přítomnost
zika viru a dle výsledku bude násle−
dovat adekvátní péče. V případě tě−
hotenství budou dále komplexně sle−
dovány v pravidelných intervalech
ve spolupráci genetiků, porodníků
a neonatologů,“ řekl primář oddělení

Petr Sák. Připomněl, že v době těho−
tenství je možný přenos infekce
z matky na plod. Tímto virem může
být závažně postižen v první třetině
těhotenství.

Infekce zika se vyskytuje převážně
v Jižní a Střední Americe a v Kari −
biku. Počet zemí s výskytem viru 
zika však stoupá. Vir zika přenášený 
komáry přitom patrně způsobuje
mikro cefalii, nedostatečný vývin
mozku u novorozeňat. Nejčastějšími
příznaky jsou horečka, vyrážka, bo−
lest kloubů a zánět spojivek. (pru)

Strakonická nemocnice může ošet−
řovat pacienty na nově otevřeném
oddělení následné péče, které pře−
stěhovala do modernějších a zre−
konstruovaných prostorů. Oddělení
má kapacitu 49 lůžek a z toho 5 je
určeno pro pacienty v takzvaném
bdělém bezvědomí. Prostory, ve 
kterých bylo oddělení následné 
péče v minulosti, už nevyhovovaly
potřebám. 

„Postupně opouštíme staré budo−
vy, v nichž poskytujeme například
pronájem jiným subjektům. V nových
komplexech se snažíme nabídnout
pacientům větší komfort a lepší služ−
by,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš
Fiala s tím, že například na novém 
oddělení následné péče jsou jen jed−
nolůžkové a dvojlůžkové pokoje.

V minulosti se tato oddělení často
stávala terčem kritiky právě kvůli ne−

vyhovujícím podmínkám. „A mnoh−
dy i oprávněně. Jihočeský kraj se
v rámci investic do svých osmi zdra−
votnických zařízení, které v loňském
roce přesáhly miliardu korun, věnuje
nejen zkvalitňování akutní péče, ale
nezapomíná ani na takzvané lé čeb −
ny dlouhodobě nemocných, kde je
značný investiční dluh z minulosti,“
řekl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Oddělení následné péče je nástup−
cem dřívějších léčeben dlouhodobě
nemocných. 

Ředitel Fiala připustil, že ta dříve
fungovala jako místo, kam příbuzní
často dávali své nemocné rodiče
a prarodiče, aby se o ně doma ne−
museli starat. „U nás to nejde.
Pacienti do oddělení následné péče
míří jen z jiných akutních oddělení na
doléčení. Není možné, aby se sem
pacient dostal zvenku,“ řekl.

Podle vedení špitálu v průměru ve
Strakonické nemocnici stráví pacient
na oddělení následné péče 32 dnů,
v minulosti lidé mnohdy trávili v lé−
čebnách dlouhodobě nemocných
týdny i měsíce. (pru)

Dokáží diagnostikovat virus ZIKA!

Nemocnice má zrekonstruovanou LDN
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Výrobou a montáží včetně záručního
a pozáručního servisu topení z pří−
rodního kamene se firma zabývá 
více jak 10 let. Pro své nesporné vý−
hody je o tento typ elektrického vytá−
pění velký zájem. Proč se rozhodnout
pro topení z přírodního kamene?
O tom jsme si povídali s majiteli fir−
my eurotop in ve Kdyni Jiřím Janouš −
kem a Danielem Smolíkem.

Jarní akce na kámen
Topné panely jsou vyrobeny z přírod−
ního kamene. Vzhledem k barevnosti
a kresbě kamene je vhodným estetic−

kým doplňkem do bytu. Máme širokou
nabídku kamene z celého světa, napří−
klad z Itálie, Brazílie, Indie, Řecka,
Číny. V naší vzorkové prodejně si mů−
že klient vybrat barvu, tvar i kresbu pří−
rodního kamene. Díky naší jarní nabíd−
ce dostane barevný topný panel za ce−
nu základního šedobílého. Stačí, když
si u nás objedná výrobu a montáž to−
pení do konce června 2016.
Řada klientů věnuje výběru kamene
mimořádnou pozornost. Dokonce
jsme měli zákazníka, který si vybíral
kámen pomocí kyvadélka. Shodně 

říkají, že kámen sám o sobě působí
blahodárně na lidský organismus, na−
příklad odstraňuje bloky v těle, které
brání průtoku energie, posiluje duševní
rovnováhu a citovou vyváženost.
Známé je léčitelské využívání kamenů
již ve starém Řecku, Římě i Egyptě.
Kameny byly důležitou součástí medi−
cínských tradic těchto národů.

Teplo jako z kachlových 
kamen
Často se setkáváme s mylným názo−
rem, že vytápění přírodním kamenem
prý funguje jako přímotopy nebo elek−

trická kamna.  Pravda je taková, že na−
še topení využívá vynikající schopnosti
kamene akumulovat teplo, které poté
vyzařuje. V kamenu jsou uloženy 
topné kabely, které panel nahřívají.
Nedochází prakticky k žádným ztrátám
a účinnost je stoprocentní.  Kabel po
zahřátí okamžitě předá teplo kamenu,
který se za necelou půlhodinu nahřeje
na teplotu 60°C. Vytápění prostoru je
na základě dlouhovlnného záření. Jako
bychom topili kachlovými kamny.
Sálavé teplo je v místnosti rovnoměrně
rozložené. Mezi podlahou a stropem je

maximální rozdíl 3°C.  Vynikající aku−
mulační schopnosti kamene umožňují,
že po nahřátí panelu na 90°C  a jeho
pozvolném chladnutí má ještě po 2,5
hodinách teplotu 30°C. V místnosti, ve
které topí panel, je samostatný prosto−
rový digitální termostat, který zákazník
dostane zdarma.

Ideální topení
pro zdraví
Sálavé teplo pozitiv−
ně působí na lidský
organismus? Ne vzni −
ká žádná cirkulace
vzduchu, nevíří se
prach a alergenní
částice. Díky stej −
noměrnému rozložení
tepelného záření ne−
mají vlhkost, alergeny
a plísně žádnou šan−
ci. Přírodní kámen
udržuje konstantní
vlhkost v místnosti
52 až 58%, nevysu−
šuje pokožku, vzduch
a nespaluje kyslík.
Topení je vhodné pro alergiky, astma −
tiky, lidi s dýchacími potížemi a pro
novorozence. Velmi příznivě působí na
psychiku.

Topení je příjemné pro 
vaši peněženku
V porovnání s ostatními topnými
systémy ušetříte ročně 20 až 30 pro−

cent na nákladech. Když vyměníte pří−
motopy za naše panely, je úspora za
elektrickou energii ještě vyšší a to až
40%. Topení lze připojit na 20 hodino−
vý nízký tarif a celá domácnost je mě−
řena v této sazbě. Všem poradíme, jak

postupovat. Každému zájemci zdarma
předem vypočítáme provozní náklady,
takže už předem ví, kolik ročně zaplatí.

Z naší letité praxe
můžeme říci, že se
tento prvotní výpočet
nijak neliší od sku−
tečnosti. Jsou zde
i další výhody.
Majitelé našeho to−
pení nemusejí platiti
za čištění, kontroly
a opravy komínu, od−
padá výměna kotle,
rozvodů, vodních pa−
nelů při vytápění ply−
nem, uhlím nebo dře−
vem. Předpokládaná
životnost panelů
z přírodního kamene
je cca 100 let.
Pro všechny zákaz−
níky platí, že mají 
dovoz, montáž  a di−

gitální termostat ZDARMA. Na
topné těleso z přírodního kamene je
záruka 14 let.

Přijďte se poradit 
Každému se budeme individuálně vě−
novat 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 otev−
řených dveří. Jinak nás zájemci za−
stihnou na telefonu nebo nám mohou
poslat  e−mail. (re)

Vybraný barevný kámen za cenu 
základního šedobílého

Jarní nabídka od výrobce topení z přírodního kamene eurotop in ze Kdyně

Podmínkou této akční nabíd−
ky je, že do konce června
2016 uzavřete s kdyňskou
firmou eurotop in závaznou
objednávku na montáž tope−
ní z přírodního kamene.

Topný panel z přírodního ka−
mene připomíná noční oblohu.Estetické sladění přírodního kamene s interiérem. Dokonalá harmonie.

Technologie výroby topného panelu umožňuje na jeho povrchu pomocí 
gravírování vytvořit i vlastní námět podle přání klienta (firemní logo, oblíbený
motiv a podobně).
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Poslední, co oči Pana herce,
dramatika a prozaika – spi−
sovatele v životě svém spat−
řily, byla jeho chata u Vel −
hartic, kde v roce 1980 ztra−
til vědomí a již se k životu
neprobral. Jde o obraz jeho
veliké lásky ke zdejšímu
kraji, ke „Krásnému údolí“,
jak je sám i nazýval, či údolí
jeho štěstí, když mluvil
o místě, kde jeho chata sto−
jí. Měl jsem tu čest se s na−
ším významným, velikým
a slavným hercem setkat
právě na jeho chatě, kam
mne zavedly kroky pátrání
po pachateli, jenž se vloupal
do Werichova romantické−
ho, šumav ského, přechod−
ného příbytku. Vlastně byl
jsem tam dvakrát. Po druhé
až po jeho smrti.
Jan Werich se svým neroz−
lučným kamarádem a příte−
lem Jiřím Voskovcem se set−
kával na etapy, dokonce spo−
lu vydrželi po dobu tří let při
studiu na Karlově univerzitě
v oboru fakulty právní, aby
pak domů mamince v roce
1927, jak často říkával, mohl
přinést dekret – glejt své první
státnice i se svým písemným
vyjádřením: „Nezlob se, tady
máš tedy tu státnici, ale dej si
ji za klobouk – za nějaký pěkný
klobouk – já už dál studovat
nebudu.“ I takový byl pan
Werich, člověk mnoha ne−
předvídatelných rozhodnutí
a vyjádření.
Měl jsem ho svým způsobem
rád a vždy ho obdivoval pro

jeho neotřelý humor a mnohé
jeho legrácky, které se do−
dnes o něm ze stran pamět −
níků vypráví, alespoň tady
u nás na Šumavě. Blížil se čas
více než poloviny let sedmde−
sátých a mě také tlačili do stu−
dia, ovšem ne v Praze, ale
Bratislavě. 
Do té jeho ro−
mantické cha−
tičky, rozkláda−
jící se ve vel −
hartickém pod−
hradí, jsem se
dostal díky zlo−
duchovi, který
se v době ne−
p ř í t o m n o s t i
Jana Wericha
do ní vloupal.
Celé jedno od−
poledne jsme
spolu seděli v přítmí pokoje,
kde byl krb a povídali si, cože
se mu ztratilo, ale i jen tak
o lecčems i o životě. Seděl
jsem u něho s velkým respek−
tem teprve začínajícího krimi−
nalisty, který měl úctu k auto−
ritám i lidem slavným a pan
Werich rozhodně autorita byl!
Pravda je, že díky svému no−
vému povolání a nebylo to jen
to četnické, jsem se setkal
s mnohými významnými lid−
mi. Sportovci z Dukly Praha,
herci i s tehdejším naším kar−
dinálem Tomáškem jako hla−
vou římskokatolické církve.
Ale to vše je již dávno pryč!
Jak tak sedíme a povídáme
si, pan Werich mi moc nevěřil,
že ten případ objasníme.

Obdivoval jsem i jeho nespo−
četnou sbírku knih, dýmek
a všelijakých jiných titěrností,
ke kterým měl Jan Werich
vztah a nehodlal se jich jen tak
vzdát. Vyjma kávy, nabídka od
hostitele dospěla i k lahvi vína,
ale to již příšeří přecházelo ve

tmu. Tenkráte se
podařilo, přesto−
že některé odci−
zené věci z chaty
byly již zlodu−
chem rozprodá−
ny, část jich zajis−
tit. Takže to byl
úspěch spíše po−
loviční. V té cha−
tičce měl pan
Werich i spoustu
rybářských pru−
tů, zda také něja −
ký z nich zmizel,

dnes již nevím, vždyť je to už
tolik let. On vůbec k tomu ry−
baření měl obrovský vztah.
Nechytal jen pstruhy, jak vy−
právěl, ale i jiné dravce. On
chytal ryby a já zase lidi, če−
muž jsme se oba dost nasmá−
li, když jsem to přirovnání vy−
slovil. Ryby měl moc rád i jako
konzument. Chytal na blízké
řece Ostružné, ale i jinde, kde
byl pan herec ke spatření
s prutem v ruce i s případnou
cigaretou či doutníkem. Dle
vyjádření mnohých odborníků
se o něm nechalo říct, že byl
Pan rybář se vším všudy.
Pak uplynul čas a velký he−
rec umřel a já do jeho chaty
vstoupil podruhé, když ji na −
vštívil další nezvaný návštěv−

ník. To již zde figurovala po −
ručnice, asi paní Kvapilová
a vnuč ka Jana Wericha Zden −
ka alias zvaná „Fanča“. S obě −
ma ženami jsem také na chatě
jednal, když po předchozím
telefonickém rozhovoru přijely
do Velhartic. „Fanča“ v té do−
bě studovala. Tak úspěšní ani
z polovic, jak v případě před−
chozím jsme nebyli, nebo spí−
še já. Bohužel, i když jsem se
snažil nezahanbit cech četnic−
ký. Mrzelo mě to, ale pachatel
tohoto vloupání se nikdy ne −
zjistil. Ona ta chata dost lákala,
i když byla umístěna v otevře−
ném prostoru a nadto hlídali ji
i sousedi z blízké pily, se kte −
rými měl pan Werich dobrý
vztah. Dnes „Fanča“ – vážená
paní, žije ve Švýcarech. 
Kdykoliv projíždím kolem
Werichovy chaty, tak ve mně
nastartují vzpomínky na pana
Jana Wericha i jeho vnučku.
Vzpomínkou je mi i jeho pís−
nička, vlastně spoluautorské−
ho tria (Wericha, Voskovce
a Ježka): „Tři strážníci…“ Hla −
vou mi plynou myšlenky, zda
tehdejší četnická stanice
v Ko linci mohla být písničce
vzorem. Ale záhy to zavrhuji
jako pěknou blbost, i když
místní strážníky – četníky pan
Werich občasně navštěvoval.
Z tohoto pohledu by inspira−
ce byla spíše převlečenou
konspirací, která předstihla
dobu a to by si pan Werich
nezasloužil. Jemu totiž příslu−
ší jen ty tři jedničky!           

Se vzpomínkou Karel Fořt 

Vzpomínkou na herce Jana Wericha

Bývalý kriminalista Karel Fořt napsal už něko−
lik knih, ve kterých vzpomíná na odhalování
kriminalistických příběhů, které se staly

na Šumavě. Jeho po −
sledně vydanou kni−
hou jsou Osudy hrdinů
drsné Šumavy. V ní,
v Pošťácké odyseji,
se něco víc dozvíme 
o Ja nu Werichovi, her−
ci Františku Hanusovi
a hudebním skladateli
Jaroslavu Křičkovi.

Jan Werich

(Narozeného dne 6. února 1905 v Praze a zemřelého 31. října 1980, spoluzakladatele
Osvobozeného divadla, který by se v roce letošním dožil 111 let.)

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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Zájem o takzvané kotlíkové dotace
v jižních Čechách je obrovský! Žá −
dosti na výměnu kotle přesáhly část−
ku 295 milionů korun, kterou minis−
terstvo životního prostředí regionu

garantovalo. Za měsíc od začátku
programu úředníci evidovali na 2800
žádostí. Veřejnost může o dotaci usi−
lovat do konce března. 

Jihočeský kraj tak nadále žádosti
přijímá, ale odkládá je do takzvaných
zásobníků a vyčkává, zda na ně část
z dotace také vystačí. „Někteří možná
své žádosti nadhodnotili, a dost dobře
se proto může stát, že určité procento
z celkově alokované části nebude 
vyčerpáno. Ty peníze bychom potom
právě použili na žádosti ze zásobníků,“

řekla vedoucí oddělení evropské inte−
grace z odboru evropských záležitostí
krajského úřadu Vanda Pánková.

Na výměnu starého kotle na pevná
paliva za ekologičtější zdroj a nová
úsporná opatření mohou lidé získat
až pětaosmdesátiprocentní dotaci
z maximální částky 150 tisíc korun,
tedy až 127 500 korun. 

Ministerstvo životního prostředí
vyhlásilo první výzvu na tento projekt
v objemu tří miliard korun. Prostřed −
nictvím krajů chce ministerstvo na ty−
to účely výhledově vynaložit devět
miliard korun z dotací EU. Jihočeský
kraj původně plánoval, že teď vypíše
výzvu v objemu 200 milionů korun
a na podzim pak bude následovat
stomilionová. „Ale zájem je tak velký,
že jsme museli obě výzvy spojit,“
podotkla Pánková.

Jihočeský kraj začal dotace na vý−
měnu kotle přijímat 18. ledna. V re −
gionu je podle odhadu zhruba 56 ti−
síc nevyhovujících kotlů na pevná
paliva. Místo nich si mohou zájemci
s pomocí dotace koupit modernější
zařízení. (pru)

Kotlíkové dotace na jihu
Čech jsou fenomén!
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Končí zima a naše tělo je vyčerpané,
protože mu chybí základní vitamíny
a minerály. Projevem je únava a s ní
spojené deprese. Můžete tomu pře−
dejít, když budete užívat alespoň
každý druhý den minerály a vitamíny
a to především B3, B5, B6, C.
Doporučuji si ob−
starat sadu mine−
rálů, která obsahu−
je křemík, železo,
hořčík, vápník, fos−
for, zinek, selen
a céčko. Například
fosfor je oheň pro
srdce, mozek, ját−
ra. Zlepší se vám
paměť a schopnost
se soustředit. Mno −
ha lidem chybí jod.
Ten je třeba užívat
1 až 2krát týdně.
Jeho nedostatek v těle způsobuje
problém se štítnou žlázou a u mužů
s prostatou. Kdo je hodně unavený
doporučuji užívat Guaranu, která je
výborná na regeneraci organizmu.
Na činnost mozku pozitivně působí
kaktus, to znamená pít džusy a další
extrakty z kaktusu jako je například
aloevera. 
Na posílení imunitního systému jsou
dobré Beta glukany a zejména 
Ore gano, což je takové přírodní antibi−
otikum. Oregano napoprvé užívejte
4 měsíce denně a potom stačí jednou
za měsíc 5 dnů a tím se zbavíte nej−
běžnějšího a nejfrekventovanějšího
infekč ního onemocnějí, kterým jsou
chlamidie. Má je skoro každý člověk

a nesmírně oslabují imunitní systém.
Chlamidie způsobují exzémy, alergie,
neplodnost a řadu dalších onemocně−
ní až po rakovinu. Já tvrdím, že větši−
na infekcí včetně chlamidií se na lidi
přenáší ze zvířat. Vyzkoušel jsem, že
Oregáno je výborným přírodním anti−

biotikem proti infek−
cím, proto mu věnuj−
te pozornost. Dopo −
ručuji všem udělat
po zimě takovou oči−
stu a věřím, že se 
lidem bude lépe dý−
chat a budou se cítit
svěže.

Pozor na stresy
Stresy jsou obecným
problémem této do−
by. Jeden ruský lékař
tvrdí, že cukrovka,

rako vina a další civilizační choroby
jsou ze stresů. S jeho názorem souhla−
sím. Pokaždé, když se dozvídám, že
slavný zpěvák, herec má rakovinu, tak
se nad tím zamýšlím a snažím se najít
příčinu jejich onemocnění. Proč ten
člověk má rakovinu, když teoreticky by
měl být v pohodě. Docházím k tomu,
že materiální zázemí ještě neznamená
psychickou pohodu a došlo u nich
k porušení rovnováhy mezi prací a od−
počinkem. Udržet tuto rovnováhu je
velkým uměním. Honba za slávou
a penězi s sebou přináší stres a tím
i rizi ko vzniku rakoviny.
Podle mé teorie je hlavní příčinou vzni−
ku rakoviny stres. Ten zablokuje lidský
organizmus pro příjem vitamínů, mine−

rálů a energie. Zabýval jsem se tedy
tím, jak organizmus odblokovat a tím
ho otevřít pro příjem vitamínů, minerálů
a energie. Výsledkem mé snahy je mo−
je akupresura, která je velmi účinná. Je
jednoduchá. Přiložíte zápěstí na zápěs−
tí, ideální je lehce zápěstí navlhčit a zá−
pěstí spojíte mírným tlakem po dobu
24 minut. Pokud jste úplně zabloko −
váni, tak se za tuto dobu odblokujete.
Další akupresuru neopakujte často, tak
maximálně 2krát do týdne 15 minut,
nebo jednou týdně 20 minut. 
Všem doporučuji mít hodně světla
v místnosti a to hlavně těm, kteří jsou
přecitlivělí. Bílé světlo příznivě působí
na psychiku. Relaxovat doporučuji ko−
lem osmnácté hodiny, kdy se většinou
nakupí všechny stresy za celý den.
Zbavíte se celodenního stresu a bude
se vám lépe spát. Zásadně nevěřte to−
mu, že spánkem se stresu zbavíte.
Když jste vystresováni, nechoďte spát! 
Protože jsem mluvil o akupresuře, svě−
řím se vám ještě s jedním mým po−
znatkem. Přišel jsem na to, že když lidé
mají hodně sexu, někdo 30krát za mě−
síc i více, nemusejí dělat akupresury.
Sex je totiž nejvyšší pud, je to sport
a také hormonální očista. Sex je nej −
lepší akupresurou.

Obrovský problém jsou 
migranti
Ne náhodou se o tom zmiňuji, protože
mnoha lidem právě tato nepříznivá si−
tuace na evropském kontinentě způ −
sobuje nemalé stresy. Podlé mé vize
situace s běženci vyvrcholí za 10 let.
Vznikne obrovský problém, protože

hranice vyspělých
evro p ských států se
pro běžence zavřou
a tak na řadu přijde

Česká republika. Přes ní se budou sna−
žit běženci dostat zpět to jejich vysně−
ních zemí jako je například Německo.
Když zkusím na kolik je Česko schop−
no uzavřít hranice, tak mi kyvadlo uka−
zuje, že na 80 až 90 procent. Německo
nebo Rakousko na 100 procent.
Běženci se nikdy nepřizpůsobí naší

evropské kultuře. Jsou to dva rozdílně
světy absolutně neslučitelné. Jejich
populační exploze je neskutečná, 4krát
ry chlejší než ta naše. Zcela reálně 
hrozí, že za nějakou dobu jich bude víc
než nás, samozřejmě s hlasovacím
právem.
Podlé mé vize obrovské problémy na−
stanou v další generaci. Ale už nyní
jsme je nastartovali. Řešit se měly už
před 10 lety. Vůbec se nemluví o ne−
bezpečí, které s běženci přichází. Jsou
to nemoci, se kterými si nevíme rady
nebo už byly v Evropě dávno vymý −
ceny. Evropa je neskutečně sociálně
štědrá vůči někomu, kdo si ji takto
boha tou nevybudoval.
Když se podívám do budoucna, tak se
mi promítá, že za 40 až 50 let nebude
pro nás v Evropě místo. Rád bych se
mýlil, ale vyhlídky nevidím dobře.
Proto se radujme z přítomnosti, ale
mějme na paměti budoucnost. Dejme
si ji do našeho plánu života. 

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda nejen o zdraví

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

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

Udělejte si po zimě očistu těla

V Nevřeni u Plzně najdete zajímavou
stavbu, která zaujme svou ne  všední
a nadčasovou architek turou. Je to
Centrum Caolinum, které bylo otevře−
no v srpnu 2014 a vyrostlo na místě
vyhořelého hostince a hasičské
zbrojnice. Je v něm umístěna stálá
expozice o hlubinné těžbě kaolínu na
konci 19. století, která v blízkosti
Nevřeně probíhala. Dodnes se v dole
zachovaly chodby, místy až 16 metrů
vysoké. Důl je v současnosti z bez −
peč nostních důvodů nepřístupný, ale
je možné do něj v expozici virtuál ně
nahlédnout. 

Centrum Caolinum slouží také ja−
ko kulturní centrum, ve kterém se
pořádají nejrůznější kulturní akce.

V polovině února do tohoto kultur−
ního zařízení zavítalo i známé Har −
mo  nikové duo Renata & Josef Pos −
pí šilovi, které potěšilo vyprodaný
sál pěknými písničkami nejen ke

zpěvu, ale i k tanci. Ne −
vřeňští pořádají akce po
celý rok, a v nejbližší do−
bě to bude např. divadel−
ní před sta vení Caveman,

diashow Kam čat ka, nebo bylinková
dílna. Zajeďte do Nevřeně a pře−
svědčte se, že tato obec má co na−
bídnout… 

Text a foto Soňa Holečková

Harmonikové duo Renata & Josef
Pospíšilovi při vystoupení

Jedinečné Centrum Caolinum Nevřeň
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Hned dva velké festivaly vína budou
letos na jihu Čech! Desítky předních
moravských vinařů se chystají do
Tábora. Na konci března tam začne
osmý ročník Festivalu vína, který po−
trvá téměř měsíc. Patří tak mezi nej −
delší akce svého druhu v Evropě.
Kromě degustace vína mohou náv −
štěvníci ochutnat také gastrono mic −
ké speciality z kuchyní z různých ze−
mí. Ještě předtím bude od 18. břez−
na v Českých Budějovicích druhý
ročník jihočeských slavností vína.
Táborský festival se uskuteční v růz−
ných prostorách, mezi něž patří tře−
ba Hotel Palcát a Nautilus, vinný bar
Thir, vinotéka U Černého kocoura
a zeleného stromu nebo v Divadle
Oskara Nedbala. Tolik špičkových 
vinařství vedle sebe jinde nepotkáte. 

„Na koštech budete moci ochut−
nat trojici medailistů klání Vinař roku
– Mikrosvín, Vinné sklepy Valtice
a Vinice−Hnanice. Kromě nich sa−
mozřejmě to nejlepší z Moravy
i Čech včetně malých vinařů či za−
hraničních vinařství. Je to skutečně
republikový unikát,“ uvedl ředitel
festivalu Jiří Blafka.

Návštěvníci rovněž mohou ochut−
nat raw stravu, hamburgery, sýry,
steaky i starou rakousko−uherskou
kuchyni a také španělskou kuchyni. 

„Ta je u nás málo známá, ale 
mezi Čechy už pronikl populární
španělský tapas, to je velký pokrok.
Budu připravovat tradiční špa −
nělská jídla, největším lákadlem 
bude asi příprava jídla paella, kte−
rou vařím přímo před lidmi na met−
rové pánvi,“ uvedl šéfkuchař a spe−
cialista na španělskou kuchyni
Robert Janíček. 

Degustace jeho pokrmů se koná
9. dubna v restauraci Dobromila.
Podrobnější program lidé najdou na
webu festivalu.

Prezentaci malých a středních 
vinařství nabídne druhý ročník jiho−
českých slavností vína. Veřejnost
může tuto akci navštívit 18. a 19.
března v prostorách českobudějo−
vického výstaviště. „Chybět nebude
občerstvení a speciality vhodné ke
konzumaci s vínem,“ uvedla Šárka
Kvapilová z útvaru propagace, mar−
ketingu a reklamních služeb česko−
budějovického výstaviště. (pru)

Vína obsadí jižní Čechy!
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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..
602486490. RR 60137

DO KAVÁRNY v Železné
Rudě hledáme paní na
mytí bílého nádobí, vhod−
né i pro vitální důchod −
kyni. Turnusy, ubytování
zdarma. Tel.. 602486490.
RR 60138

PRODÁM nové nepouží −
vané chodítko Invacare,
typ P452E/2 Spatio, pro
dospělé. PC 2800,− nová
cena 1500,− Kč, domluva
možná. Dále prodám 10
balení kalhotkových plen
značky Molicare, po 14 ks,
velikost M. Cena za ba lení
200,− Kč. Volejte dopoled−
ne na tel.: 371424317.
Dále prodám starožitný
psací stroj Remington ce−
na 500 Kč, odznaky cca
200 ks (podniky a sport),
dvaceti dílný „Nový velký
ilustrovaný slovník na −
učný“ vydaný v r. 1934,
vazba zlato modrá. Knihu
„Učebnice střihů a  šití pro
domácnost, školu i ře−
meslo“ rok vydání 1933.
Ceny dohodou Tel.:
728319092. PM 160065

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6m x 2,5m x 3m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 
5−6m x 3m x 3m – více ku−
sů, vnější opláštění – jem−
ně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny 
vč.  jističů a osvětlení. Po −
dla ha, strop a stěny za −
teplené. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od
25000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 160019

ODKOUPÍM staré peřiny,
polštáře aj. Případně bílé
nedrané peří. Info na  tel.:
720543953. PM 160068

KOUPÍM STARŠÍ PIVNÍ
PŮLITRY A TŘETINKY
S NÁPISY PIVOVARŮ,
SBÍRKY I JEDN. KUSY.
TEL. 732170454, SBĚ−
RATEL. PM 160008     

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel. 603383211.
PM 160029

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chro−
mové lustry a  lampič−
ky, sklo, porcelán (hrn−
ky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky),
kořenky, sošky taneč−
nic, figurky  zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, knihy
a časopisy o automobi−
lismu, vše skautské
a junácké, pohlednice,
odznaky a starou bižu−
terii. Tel.: 603872698.
PM 160056 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případ −
ně panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 160030  

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vy −
těžený i po kalamitě.
Seriózní jednání, platba
hotově. Tel.: 731027795.
RR 50878

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě ratel stále hledá
a dobře zaplatí staré po−
hlednice− až 10. tis Kč za
chybějící pohlednice obcí
Šumavy (např. Schukat −
schen, Paterl hütte, Gla −
ser  wald, Sta dln, atd.),
dobře zaplatím i jiné po−
hlednice do roku 1945,
uvítám větší množství,
sbírku či pozůstalost, 
mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 60059

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vojenskou vzduchovku,
poplašňák, celtu, meda−
ile, vyznamenání (vzor−
ný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště,
za budování vlasti apod.
až do r. 1989), kovový
model děla, tanku, au −
tomobilu, parní stroj 
apod. Tel.: 603872698.
PM 160054 

NÁBYTEK našich ba −
biček vyr. do r. 1955 VÝ−
KUP – RENOVACE –
PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lust−
ry, hodiny, obrazy a růz−
né staré věci na de ko −
raci, možnost vy kli zení
celé pozůsta losti. Zn.
PŘI JEDU. Tel.603512322
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 160003 

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Ste reo −
mikroma, Leica, mě−
chové aj.) barometr,
theodolit, vánoční ozdo−
by, loutky, panenky
a dětské pokojíčky,
vláč ky, plechová a ba−
kelitová autíčka, liti −
nové formy na bábov−
ku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
160055 

KOUPÍM různé předmě−
ty ze starého koloniálu,
restaurace, obchodu,
ordinace, kanceláře –
Nábytek, osvětlení, re−
klamní materiál – cedu−
le, nádoby, plechovky,
plakáty, flašky, atd. 
O Starém Plzenci – vše
staré: pohlednice, foto,
plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322. PM
160004A  

KOUPÍM starší chalupu
nebo rodinný domek
vhodný k opravě, rekon−
strukci, do 300 tisíc Kč,
tel.: 735839537. RR
60156

PRONAJMU samostatný
byt 1+1 v RD, nekuřácký,
PJ. Nejraději starším man−
želům, není podmínkou.
Tel.: 605437676, volat po
18. hod. PM 160084

PRODÁM 4 ks nové zimní
pneu BAARUM 195/60
R15 na plechových dis−
cích. Vhodné na Honda
CIVIC, 4 šrouby. Cena
5000 Kč. Tel.. 78848009.
PM 160076

KOUPÍM Koupím traktor
Zetor řady 25, 30, 40, 50,
60, 70 i 80, s čelním nakla −
dačem, ale i bez něj. Tel.:
723622663. PM 160026

PRODÁM díly na Avii 31
r.v. 1992, motor, dveře,
kardany,  pětistupňovou
převodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd.
Dále prodám nákladní
auto mobil DAF 45, celk.
hmotnost 11 t, s vyklá −
pěcím čelem, případně
jednotlivé díly.  Tel.:
603383211. PM 160021

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, případně
na náhradní díly.  Dále pro−
dám sklápěcí valníkovou
korbu na 10 t a pěkné
pneu, přední a zadní ná−
pravy a jiné díly Tel.:
736139113 PM 160023

PRODÁM traktor Krystal 
80 11 bez SPZ, kloubový
traktor Škoda 180 se zadní−
mi hydraulickými rameny
s SPZ, vhodný pro země−
dělské práce a práce v lese,
přívěsný nakladač za trak−
tor typ 750 a 500, malo−
traktor McCormic s čelním
nakladačem bez SPZ. Tel.:
603383211. PM 160024 

1PRODÁM motorovou se−
dmi metrovou loď s malou
kajutou, německé výroby
se Z nohou a se zabudo −
vaným, nefunkčním  osmi−
válcovým  karburátorovým
motorem GMC, včetně
dvounápravového brzdě−
ného přívěsu. Plzeňský
kraj. Cena k jednání 80000
Kč. Tel.: 723622663  PM
160022 

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 sklá−
pěcí korbu LIAZ z tram −
busu. Tel.: 736139113 PM
160025 

HLEDÁM ženu okolo 40
let, štíhlejší postavy, neku−
řačku, všeobecných zá−
jmů, k vytvoření trvalého
vztahu. Tel.:723722055.
PM 160074

38 LETÝ, vyšší sportovní
postavy hledá ženu do 55
let na trvalý vztah a ro−
dinný život. Ozveš se?,
Tel.. 722749243. PM
160081

HOLÝŠOV – POZŮSTA−
LOST – PRODÁM Byt
3+kk, sklep 2x, půda,
garáž, zahrada. Cena
dohodou. Přímý maji−
tel: 602266098. RR
60095

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré motocyk−
ly všech značek a v ja−
kémkoliv stavu i jedno−
tlivé díly. Platím ihned
v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 60118 KOUPÍM za vaši cenu do

soukromé sbírky moto−
cykly a náhradní díly
značek JAWA, ČZ, PRA−
GA, OGAR od r.v. 1929 
do r.v. 1989 s doklady
i bez. Tel. 608941498.
RR 60133

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE



15Rozhled - Jižní Čechy 3/2016 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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             Jana Zicklerová, mobil: 777 730 258
             e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE
SVOBODNÝ 46/179 rád
pozná svobodnou dívku,
která má zájem o vážnou
známost. Jsem ze Šu −
mavy. Odpovědi zasílejte
na adresu redakce pod 
č. inz. PM 160085

ŽENA 73/165 s všestran−
nými zájmy hledá čestné−
ho přítele pro trvalý vztah.
Odpovědi posílejte do re−
dakce pod č. inzerátu PM
160073.

HLEDÁ SE KAMARÁD,
přítel, partner – to teprve
čas ukáže, 60−70 let pro
ženu 60/165. Odpovědi
zasílejte do redakce pod č.
inzerátu PM 160077.

RYCHLÉ půjčky 5tis−300
tis., hypotéky až 3 milio−
ny Kč, bez poplatku pře−
dem. www.kz−finance.cz.
Tel.: 737607405.  KŘI PM
160072

FOFR PŮJČKA.
Registry neřešíme.
Tel.: 702403547. 
KŘI PM 160016

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odveze−
me a vše potřebné rych−
le vyřídíme. Vykou píme
starší stavební stroje,
nákl. automobily a země−
dělské stroje. Dále pro−
vádíme demon táž ocelo−
vých konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že−
lezného šrotu. Tel.:
723622663. PM 160027

KARTY nelžou, kyvadlo od−
poví na Vaše otázky a ma −
gie pomůže při řešení potíží.
Výklady karet, roční před −
povědi, pomoc v mezilid−
ských a milostných vzta−
zích, při materiálních a zdra −
votních problémech. Odru −
šení negací či kletby. Tel.:
775901978. PM 160060

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zku −
šený chovatel, etolog a vý−
cvikář. Tel.: 737824579.
PM 160017

PRODÁM jehňata ze Šu −
mavy, ovečky i beránky,
přeočkované. Tel.: −
 603383211, 723622663.
PM 160031  

Další číslo

Jihočeského
rozhledu

vyjde 
5. 4. 2016
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RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ
– plody mají vynikající léčivé
účinky a vysoký obsah 
vitamínů

ANGREŠT CAPTIVATOR
– prakticky  beztrnný angrešt
s červenými sladkými plody,
netrpí padlím!!!  

MALINÍK  POLKA
– nejlepší a nejchutnější ma−
liny pro Vaši zahradu. Od léta
až do zámrazu bohatě plodí 

MEDVĚDÍ ČESNEK
–  je oblíbený nejen pro své
využití v kuchyni, ale také ja−
ko léčivá bylina.

59 Kč 59 Kč

RYBÍZ ČERNÝ TITANIA
–  velkoplodá odrůda s  la −
hod nou chutí, vhodná  na jíd−
lo i zpracování. 

Keř 69 Kč
INDIÁNSKÁ BORŮVKA
„VICKY“ 
– dechberoucí bílé květy 
a mi mořádně chutné sladké
plody, spojení krásy a užitku 

149 Kč

KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ
– je také známa jako ovoce
pěti chutí a má významné lé−
čivé a tonizující účinky.

79 Kč

MALINÍK ALPENGOLD 
– žlutý, stáleplodící a hlavně
beztrnný!!! maliník. Plody jsou
velké, sladké a nečervavé 

99 Kč

OBŘÍ KANADSKÁ BORŮVKA
– jediná opravdová borůvka
pro Vaši zahradu, nevymrzá
a bohatě a pravidelně plodí  

89 Kč
JAHODY VELKOPLODÉ 
– ihned  plodící  frigo sazeni−
ce, sladké, šťavnaté a voňavé
jahody  již několik týdnů po
vysazení

12 ks 89 Kč

JAHODY  STÁLEPLODÍCÍ 
– plodí již několik týdnů po
vysazení a sklizeň trvá až do
prvních mrazů

12 ks 139 Kč

ZIMOLEZ KAMČATSKÝ
–  již koncem května můžete
sklízet  sladké a velmi chutné
modrofialové borůvky

99 Kč

MORUŠE TRNAVSKÁ 
– lahodné plody moruší jsou
vynikající pochoutkou a s ob−
libou je mlsají děti i dospělí  

149 Kč

TRPASLIČÍ NEKTARINKA RUBIS
– na balkoně či v  malé
zahrád ce můžete sklízet vyni−
kající nektarinky

299 Kč

RYBÍZ ČERVENÝ VELKOPLODÝ
–  sladké plody v  dlouhých
hroznech, odolný mrazu
i cho robám  

Keř 69 Kč

JOSTA – JOSTABERRY
–  kříženec angreštu a černé−
ho rybízu má nezaměnitelnou
chuť a je velmi úrodný.

Keř 69 Kč

89 Kč
1 ks 69 Kč

Zasíláme na dobírku poštou. Ke každé zásilce ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog návodů 
na pěstování. Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod. 
Objednávky přijímáme telefonicky, přes e−shop, nebo písemně. 

Pro jarní výsadbu nabízíme velmi bohatý výběr ovocných stromků, keřů a také vynikající odrůdy jahodníků.

Subtropické zahradnictví Kruh,
Kruh 209, 514 01 p. Jilemnice,
tel.: 481 587 225
e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz

NOVINKA

NOVINKA

1 pár samec+ samice 138 Kč
SUPERCENA


