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O práci v německém příhraničí je stá−
le velký zájem. Zájemcům o práci
v Bavorsku vyšla vstříc německá 
personální agentura aartos Perso −
nalservice Gmbh Regen, která v roce
2014 otevřela svoji první pobočku
v Čechách v Klatovech a 1. dubna
2016 otevřela svoji druhou pobočku
ve Strakonicích. V této souvislosti
jsme položili několik otázek vedoucí
této pobočky Janě Pšeidové.
� Čím je charakteristická spo −
lečnost aartos Personalservice
GmbH?

Aartos Personalservice je střed−
ně velká německá personální agen−

tura, která se během několika po−
sledních let etablovala na trhu prá−
ce ve východním Bavorsku jako
spolehlivý zaměstnavatel. Svoji dů−
věru nám poskytlo již více než 
500 zaměstnanců. Pobočky naší
společnosti najdete v Regenu,
Chamu, Pasově, Klatovech a nově
také ve Strako nicích. Naše perso−
nální agentura je v Německu čle−
nem Spolkového svazu zaměstna−
vatelů a poskytovatelů personalis−
tických služeb BAP. Naši pracovníci
jsou odměňování podle příslušných
mzdových tarifů. Nabízíme přede−
vším dlouhodobá a jistá pracovní

místa, vždy se so ciálním, zdravot−
ním a důchodovým pojištěním.
Našim pracovníkům také vyplácí−
me tzv. 13. a 14. plat a tzv.
Fahrgeld (peníze na podporu do−
pravy do zaměstnání). Celou řadu
našich pracovníků si po zapracová−
ní dále firmy přebírají mezi své
kmenové zaměstnance.
�� Proč jste otevřeli tuto pobočku
právě ve Strakonicích?

Tím, že jsme otevřeli naši další
pobočku právě ve Strakonicích,
jsme chtěli vyjít vstříc především
uchazečům z jižních Čech, jejichž

Hledáte práci? Hledáte změnu? Zkuste to v Bavorsku!

... pokračování na straně 2 
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V Bad Birnbachu je zdraví 
na prvním místě
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Ještě před pár lety o ní nikdo příliš
nevěděl, byť o jejím talentu se říka−
lo, že je skutečně od Pánaboha.
Ovšem až muzikál Fantom opery ji
otevřel dveře do velkého světa.
Nutno podotknout, že její hlas je
famózní a jako Christine v tomto
skvělém díle, či jako Angelika
v muzikálu Angelika na pražské
Broadwayi je Michaela Gemrotová
nezapomenutelná. Přitom je to
skromné „děvče“ z Písku, které
zkrátka jen ukázalo, co umí.

A že toho umí, je bezesporu
pravda. Dnes patří Míša k vyhledá−
vaným zpěvačkám a muzikálovým
herečkám. Ale nejenom to! Zpívá
na řadě akcí, večírků, beneficí a dá
se říct, že se moc nezastaví.

„Svou práci opravdu miluju a jsem
moc šťastná, že jsem tu šanci ve
Fantomu opery dostala i v dalších
projektech. Je to dřina, ale dřina,
která se vyplatí,“ říká rodačka
z Písku, která nejen skvěle zpívá,
ale i skvěle vypadá. 

Nedávno nafotila s modelkou
Kateřinou Votavovou, také Jiho −
češkou, velmi sexy kalendář. Kro −
mě toho se Gemrotová účastní i
řady akcí a v samotném Fantomovi
opery se objevuje po boku Maria −
na Vojtka i Radima Schwaba, kteří
alternují v hlavní roli Fantoma.

Na jih Čech jezdí Gemrotka, jak jí
přátelé říkají, jak má jen čas
a možnost. Snaží se skloubit svou
práci a soukromí tak, aby nic ne −

ošidila. Ani svého přítele, ani svou
rodinu, ale hlavně svou práci, kte−
rou miluje. 

Zdá se, že český šoubyznys 
objevil skutečnou hvězdu, zpěvač−
ku s fantastickým, nejen operním,
hlasem. Když Míša zazpívá, sice
tak trochu zapraskají skleničky ve

vitríně, jak její přátelé a příznivci ří−
kají, ale na rozdíl od řady operních
div je jí rozumět každičké slovo
a ještě je na ni skvělý pohled.

Ke všemu má „Gemrotka“ i smy−
sl pro humor, ráda se směje, ráda
se baví a má ráda fajn lidi.

„Těším se na léto, až trochu vy−
pnu, pojedu někam k moři, nebo
budu tady v Čechách a naberu za−
se síly na další sezónu,“ dodává
Míša Gemrotová, která by si za−
sloužila možná i roli v nějakém fil−
mu či seriálu, protože herecké am−
bice má taky a hlavně, kamera jí
rozhodně sluší. Tak uvidíme, zda
se vedle Dany Morávkové či Ivy
Kubelkové, také rodaček z Písku,
někdy „Christine od Fantoma“ také
takhle prosadí. Budeme jí držet
pěsti, aby se jí to povedlo! (pru)

Pozor, kůrovec!
Lesníci bijí na poplach. Jiho čes kým
lesům hrozí největší kůrovcová
kala mita za posledních minimálně
20 let. Je možné, že se množství
kůrovců v lesních porostech až
ztrojnásobí a nemusí jít vůbec
o Šu mavu! Příčinou možné velké
kůrovcové kalamity je hlavně horké
a suché loňské léto. Kritická je situ−
ace zejména v oblasti navazující na
Vysočinu, od Českého Rudolce
směrem k Třeboni. Někde už do−
konce řada stromů uschla, aniž se
na nich kůrovec mohl vyvinout.

Unikát v klášteře
Naprostý unikát se po téměř 80 le−
tech vrátil do kláštera ve Zlaté
Koruně na Českokrumlovsku. Jde
o gotický obraz Madona zlatoko−
runská. Podle památkářů je hodno−
ta díla, jež vzniklo okolo roku 1420
zřejmě v některé z pražských dílen,
nevyčíslitelná. Jde o takzvaný zá −
zračný obraz, u kterého jsou věřící
přesvědčeni, že modlitba, jež je
u něj pronesena, má zvláštní moc
a donese se přímo k Panně Marii,
která je na obraze. 

Pokuty 
za 11 milionů!

Celkem 285 pokut za skoro 11 mi−
lionů korun udělila loni Česká 
inspekce životního prostředí v Jiho −
českém kraji. Nejvíce na sankcích
zaplatila společnost Nemo 99 za
nezákonné těžby dřeva. Firma za−
platila 650 tisíc korun za nezákon−
nou těžbu dřeva u Šebířova na
Táborsku a u Protivína na Písecku.
Další velkou pokutu 450 tisíc udělili
inspektoři podnikateli Zdeňku
Čermákovi za nezákonné vybagro−
vání koryta Vltavy v ČB.

Staví kruháč!
Novou kruhovou křižovatku budují
ve Vimperku na Prachaticku.
Vzniká v prostoru mezi dvěma ná−
kupními centry u autobusového
nádraží. Toto místo dlouhodobě
patří k nebezpečným dopravním
místům. Výstavba kruhové křižo−
vatky ve Vimperku bude znamenat
objížďky pro motoristy a komplika−
ce také pro chodce. Nový kruhový
objezd by měl být zprovozněn zřej−
mě na podzim. 

Michaela Gemrotová
Fantomova Christine je z jihu Čech! 

počet v poslední době roste a kteří
to mají do Strakonic blíž než
do Klatov. Obecně lze říci, že je
v Čes ké republice celá řada
kvalifiko vaných uchazečů o práci,
mnozí práci hledají a nemohou najít
odpovídající uplatnění, mnozí chtějí
nasbírat nové zkušenosti, a proto se
rozhodují pro změnu. Strakonice se
nacházejí na trase na hraniční pře−
chod Strážný a jsou tak blízko pře−
devším našim pobočkám v Pasově
a Regenu. 
��O jaké kvalifikace je na německé
straně největší zájem?

V podstatě můžeme zprostředko−
vat jakoukoli práci. Nejvyšší poptáv−
ka je v současné době po pracov −
nících v oblasti kovoobrábění, strojí−
renství, elektrooborech a v péči
o nemocné nebo seniory.

��Můžete také něco nabídnout zá−
jemcům bez odpovídající kvali −
fikace?

Ano, i uchazečům s nedostateč−
nou kvalifikací nebo bez kvalifikace
můžeme nabídnout nekvalifikované
dělnické profese ve větších či ma−
lých a středních firmách.
�� Jakou pomoc nebo podporu od
vás mohou případní zájemci oče−
kávat?

Zájemcům resp. našim pracovní−
kům pomáháme s vyřízením veške−
rých administrativních formalit, jako
jsou např. zdravotní pojištění, daňové
záležitosti apod., pomá háme při hle−
dání ubytování pro ty, kteří se roz−
hodnou minimálně ve všedních
dnech v Německu bydlet, a jako vel−
kou pomoc vidíme právě fungování
našich poboček v Če chách, kde zá−
jemci získají veškeré informace

o práci v Německu v češ tině a kde se
také jako uchazeči mohou re −
gistrovat. O naše pracovníky se pak
dále starají naši personální disponen−
ti na jednotlivých pobočkách.
��Jaká kritéria by uchazeči o práci
v Německu měli splňovat?

Vedle odhodlání a chuti pracovat
v Německu je třeba, aby se uchazeč
alespoň částečně domluvil němec−
ky. Vyšší šance na uplatnění mají 
také ti uchazeči, kteří mohou přes
týden v Německu bydlet. 
��Musí uchazeči o práci v Ně mec −
ku za zprostředkování něco platit?

Zprostředkování práce uchazeče
v žádném případě nic nestojí. Nikdo
také nikomu nic ze své mzdy „ne −
odvádí“. Veškeré aktivity personál−
ních agentur v Německu jsou kon−
trolovány přísnými finančními i per−
sonálními audity.

... dokončení ze strany 1�

Hledáte práci? Hledáte změnu? Zkuste to v Bavorsku!
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Diplom, který jim může za několik let
pomoci při hledání práce, získalo
dnes v Temelíně 35 studentů z jede−
nácti středních škol. Ti úspěšně 
prošli závěrečným testem 9. ročníku
Jaderné maturity v Elektrárně Te −
melín. Ještě předtím absolvovali dva
dny ve výcvikovém středisku a podí−
vali se i přímo do největší české
elektrárny.

Středoškoláci museli odpovědět
celkem na 20 otázek například z jader−
né fyziky, strojírenství nebo elektra. 

Ani letos si nenechala ujít příleži−
tost diskutovat se studenty předsed−
kyně Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost Dana Drábová. „Za ty
roky se začíná projevovat význam
Jaderné maturity, tedy že přitáhne
studenty k technickým a přírodním
vědám. Ukáže jim, že to není jenom
matematika, které se někteří třeba

neoprávněně obávají, ale je to
i spousta zajímavých a fascinujících
věcí. A vždycky je lepší jednou vidět
než pětkrát slyšet,“ uvedla předsed−
kyně jaderného dozoru.

Jaderná maturita patří k úspěš−
ným vzdělávacím programům Sku −
piny ČEZ. I díky ní nemají v Temelíně
problém s hledáním nových zaměst−
nanců. „Na ty nejprestižnější pozice

operátorů jsou naše
požadavky velmi přís−
né. Díky programům
jako Jaderná maturita
a Letní univerzita se
nám i tyto posty daří
úspěšně obsazovat.
Není žádným tajem−
stvím, že řada absol−
ventů našich stáží v Te −
melíně po skončení vy−
soké školy nastupuje,“
představil význam Ja −
derné ma turity Pavel
Šimák, exper t strate−
gického náboru spo−
lečnosti ČEZ. 

Sami studenti mož−
nost strávit tři dny
v Temelíně oceňují.

„V Temelíně jsem se dozvěděl řadu
zajímavých infor mací, nejvíce mě
uchvátila strojovna, protože ještě ni−
kdy jsem se nesetkal s tak obrov−
skou turbínou. V testu jsem se zara−
zil u parogenerátorů, ale myslím, že
jsem všechno zodpo věděl,“ svěřil se
s bezprostředními dojmy krátce po
odevzdání závě rečného testu osm−
náctiletý Daniel Tichý ze Střední prů−
myslové školy elektrotechniky a in−
formatiky v Ostravě.

Složili jadernou maturitu! 
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Epidemie příušnic
se šíří dál!

Od loňského podzimu se na jihu
Čech rozmohla epidemie pří −
ušnic. Zatímco odborníci tvrdili
ještě nedávno, že půjde o desítky
případů, nyní jsou jich stovky
a nákaza se šíří dál. V kraji je už
okolo 500 nemocných, přede−
vším lidí ve věku od 18 do 30 let. 
Příušnice paralyzovaly například
některá gymnázia, maturitní ple−
sy, ale i českobudějovické mladé
fotbalisty. 

„Lze očekávat, že epidemie ne−
ní konec, na druhou stranu nejde
o žádný dramatický průběh a je
bez dalších následků,“ říká Jitka
Luňáčková, krajská epidemiolož−
ka. Nejvíce lidí s příušnicemi je
na Českobudějovicku, Pracha −
ticku a Jindřichohradecku. 

Proti příušnicím se běžně
očku je ve 2 letech věku, avšak
po 10 letech se imunita může
výrazně snížit. Podle lékařů se
opakuje tento stav zhruba po
třech letech, nicméně mnozí ho−
voří o tom, že v tomto případě
selhalo očkování právě u roč −
níků, které jsou nejvíce ohro −
ženy, tedy u teenagerů ve věku
18 až 20 let.

Příušnice se projevují zduřením
žláz. Nakažený pacient by se měl
vyhýbat kolektivu a ideální doba
k tomu, aby neohrožoval další
potencionální pacienty, je dva
týdny. Po tuto dobu by měl být
doma. 

Příušnice se vyskytují u malých
dětí a nyní u mladých lidí. Vý −
jimkou ovšem nejsou ani v po−
kročilejším věku. „Já jsem měla
třeba příušnice skoro v 43 le−
tech. Velmi lehký průběh, ale
tehdy jsme se tomu s rodinou
a přáteli až museli smát,“ řekla
rozhledu paní Jiřina z Českých
Budějovic. (pru)

Hygienici v jižních Čechách, hlavně
na Českokrumlovsku a Prachaticku,
varují, aby lidé, kteří se budou vydá−
vat v létě na sběr lesního ovoce, byli
opatrní. Velmi jednoduše se totiž
mohou nakazit takzvanou liščí 
tasemnicí!

Osmnáct pozitivních nálezů ze
šestatřiceti zkoumaných lišek z Čes −
ko krumlovska, tak dopadl průzkum
výskytu liščí tasemnice na jihu Čech.
Právě Českokrumlovsko a Pra cha −
ticko jsou tradičně považovány za
nejvíce postižené oblasti. „Vý sledky
nejsou nic neobvyklého a vzhledem
k mizivému počtu případů přenosu
na člověka v minulých letech není
důvod k panice,“ říká sice František
Kotrba z Krajské hygienické stanice
v Českých Budějovích, nicméně rizi−
ko přenosu tu je.

„Hygienici by naopak měli varovat
co nejvíce. Tak trochu to berou na

lehkou váhu, protože ty případy sa−
mozřejmě jsou. U někoho se projeví
tasemnice, u někoho nikoli,“ říká je−
den z jihočeských lékařů.

Důležité pro ochranu zdraví je
hlavně omývání lesních plodů
a omývání rukou po jejich sběru.
Právě třeba na borůvčí či ostružiní
totiž může ulpět liščí trus obsahující
vajíčka.

„U člověka jako příležitostného
mezihostitele se usazuje vajíčko
v okolí jater. Vylíhnutá malá larva se
pak rychle množí a tvoří v jaterní tká−
ni takzvané boubele, obsahující te−
kutinu s velkým množstvím zárodků
tasemnice,“ varují hygienici a lékaři.

„Přenos na člověka je ale velmi
vzácný a za několik uplynulých let se
vyskytuje v jednotkách případů,“ vy−
světluje mluvčí českobudějovické
nemocnice Ivana Kerlesová.

Je ale možné, že případů bylo ví−
ce, jen postižení pacienti s ním nešli
k lékaři, či jej vyléčili sami, aniž tuši−
li, o co jde. Každopádně důležité je
být opatrný. (pru)

Na jihu Čech již začala plavební se−
zona, i když zatím lodní doprava fun−
guje v předsezonním režimu. Hlavní
sezona začne o prázdninách. Turisté
se ale už teď mohou vydat například
na okružní jízdy po hladině Lipna či
Orlické přehrady.

Zatím pouze o víkendech a svát−
cích mohou vyplout po Orlické pře−
hradě na trase Orlík – Zvíkov. Kochat
se z paluby lodi lze i při plavbě po
hladině rybníka Svět v Třeboni.

O víkendech jezdí lodě také z čes−
kobudějovického přístavu směrem
na Hlubokou nad Vltavou, Purkarec,
Hněvkovice. Ceny zůstávají většinou
stejné nebo se zvýšily jen mírně.

„Momentálně jezdíme jen o víken−
dech. V červenci a srpnu budeme
jezdit každý den na rozšířené trase
Orlík – Zvíkov – Orlík, přehrada,“
uvedl dispečer lodní dopravy na
Orlíku Jiří Kortánek. Ceny zůstávají
stejné jako loni, pro příklad obou−
směrná jízdenka z Orlíka na Zvíkov
stojí 240 korun.

K nejnavštěvovanějším turistickým
destinacím na jihu Čech patří Lipenská
přehrada. Společnost Rosen berger
Lipno Line od jara zahájila plavby na
lodi Adalbert Stifter a Vltava. Vedle
pravidelné linkové lodní dopravy
a okružních plaveb v hlavní sezoně
nabídne i speciální večerní plavby

s hudbou, ty budou hlavně o letních
prázdninách, od července jednou
v týdnu a od srpna dvakrát.

„Letos nabízíme dvě okružní plav−
by – okruh jih s lodí Adalbert Stifter
a okruh sever s lodí Vltava. Směrem
jih se vyplouvá z Lipna nad Vltavou,
přes Frymburk na velký okruh jeze−
rem,“ uvedl  zástupce společnosti
Karel Andrle. Na severní okruh vy−
plouvá loď Vltava z Horní Plané do
Černé v Pošumaví. Ceny se od loň−
ska mírně zvedly. Dospělí platí 330
korun, děti 160. Rodinná jízdenka
pro dva dospělé plus jedno až tři děti
vyjde na 790 korun.

Na Lipně slouží pěším, cyklistům
a motorizovaným turistům i přívozy.

Na nejdelší trasu dlouhou 1,5 kilo−
metru se mohou turisté vydat z Dolní
Vltavice k hraničnímu přechodu
Kyselov. Přívoz provozuje společ−
nost Wolfi Vok. „Pravidelnou dopra−
vu zahájíme od 1. května,“ řekl ČTK
kapitán přívozu Karel Vlášek. Ceny
podle něj zůstávají stejné, dospělý
za jízdu zaplatí 35 Kč, za kolo 
60 a za auto s řidičem 150 korun.
Extra jízda přijde na 250 korun.

Přívoz z Horní Plané do Bližší
Lhoty provozuje na trase dlouhé 526
metrů město Horní Planá. Ceny se
od loňska nezměnily. Turista zaplatí
za převoz 15 korun, za kolo je přípla−
tek 30. Za auto se platí 50 korun. 

(pru)

Plavební sezona na jihu Čech začala

Pozor na borůvky a ostružiny!
Můžete dostat liščí tasemnici!
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Francouzská šansoniérka Mi −
reille Mathieu vystoupí spo−
lečně se svým orchestrem
16. října 2016 v Kon gre so −
vém centru v Praze. Mathieu
patří mezi nejvýznamnější
šansonové zpěvačky historie.
Slavná a dnes již legendární
interpretka představí v Praze
své nejlepší skladby, jako jsou
například Mon credo, Qu`elle
est belle nebo Mon bel amour
d`été. Na pražském koncertě
vystoupí s dvanáctičlenným
orchestrem.

Rodačka z jihofrancouzského Avig −
no nu prožila svou největší slávu
v sedmdesátých letech minulého
století a od té doby se drží na špič−
ce hudební scény. Jednoznačně pat−
ří mezi největší osobnosti fran −

couzského a tím pádem
i světového šansonu.
Charismatická zpěvač−
ka, která bývá často při−
rovnávána k ikonické
Edith Piaf,  během své
kariéry nazpívala přes
1200 písní, vydala přes
40 alb a koncertovala na
všech kontinentech pla−
nety. Mezi její největší
hity patří písně Mon cre−
do, Qu`elle est belle
a Mon bel amour d`été.
Během svého působení
Mireille Mathieu spo −
lupracovala například
s Charlesem Azna vou −
rem, Johnny Hally −
dayem, Julio Iglesiasem,
Paulem Ankou nebo Frankem Sinat −
rou. Své fanoušky má francouzská
šarmantní dáma po celém světě. 

Dětství prožila Mirelle Mathieu v ji−
hofrancouzském městě Avignonu 

jako nestarší ze třinácti dětí prosté
rodiny. Poprvé vystoupila před publi−
kem už ve svých čtyřech letech, kdy
zpívala na půlnoční mši v místním
kostele. Jak sama říká, tento oka−

mžik byl prvním impulsem k tomu
stát se profesionální zpěvačkou.
Později nastoupila do umělecké ško−
ly a získala odborné vědomosti
o zpěvu a hudbě. Zásadní pro její ka−
riéru bylo setkání s věhlasným ma−
nažerem Johnym Starkem, který 
mimo jiné zastupoval Edith Piaf.
Toho Mireille Mathieu svým pěvec−
kým nadáním úplně okouzlila a spo−
lupráce společně s prvními úspěchy
na sebe nenechala dlouho čekat.
Zlomové bylo její působení ve Spo −
jených státech amerických, kde si
doslova podmanila publikum. Ná −
sledovalo nesčetné vystupování
v Las Vegas, Hollywoodu, New
Yorku nebo San Francisku. 

V Praze vystoupí Mathieu v Kon −
gresovém centru v Praze, kde s kom−
pletním orchestrem předvede ryzí
francouzský šanson v tom nejvytří −
benějším podání. Koncert se usku−
teční 16. října 2016 a vstupenky lze
zakoupit v síti Ticketportal. 

Šansonová legenda Mireille Mathieu
přijede koncertovat do Prahy

Francouzská šansoniérka Mireille Mathieu

vstupní lékařská kontrola, vypsání rehab. plánu dle zdr. stavu lékařem
*nealkoholické nápoje, pivo a víno v době podávání večeře dle nabídky, ceny uvedeny pro 1 os. ve dvoul. pokoji standard,  
příplatek za jednol. pokoj – 210,−Kč/noc

• V nabídce další výhodné lázeňské pobyty 
– komplexní a lehká léčba, Relaxtýden, 
Kombi pobyt lázně + wellness

• Lázeňský dům se nachází v klidné části Františkových
Lázní, 5 min od kolonády

• Venkovní vyhřívaný bazén a vnitřní bazén s protiproudem

• rozlehlá zahrada s lehátky
• infrasauna
• WIFI zdarma 
• Moderně vybavené balneo−rehabilitační oddělení
• Využíváme františkolázeňské léčivé zdroje 

– rašelina, zřídelní plyn a minerální voda

Nadupaný víkend 6−ti denní LUXUS WELLNESS 8−denní LUXUS WELLNESS
Počet nocí 2 / pátek − neděle 5 / neděle − pátek 7 / neděle − neděle
Počet procedur 5 11 16
Stravování Plná penze vč. nápojů* Polopenze Polopenze
Termín

Cena 2 890 Kč 5 990 Kč 8 790 Kč

Léčebný pobyt s plastickou operací očních víček 
Počet nocí 9 / pátek – neděle − CELOROČNĚ
Počet  procedur 15 Plastická operace horních / dolních očních víček
Stravování Plná penze + vč. NÁPOJŮ K JÍDLU*
Termín

Cena 17.390 horní víčka / 17.990 dolní víčka

20.05. – 29.05.         17.06. – 26.06.         15.07. – 24.07.  
05.08. – 14.08.         23.09. – 02.10.         14.10. – 23.10.         11.11. – 20.11.

28.04. – 01.05.
06.05. – 08.05.
13.05. – 15.05.
20.05. – 21.05.
27.05. – 29.05.

01.05. – 06.05.
08.05. – 13.05.
15.05. – 20.05.
22.05. – 27.05.
29.05. – 03.06.

01.05. – 08.05.
08.05. – 15.05.
15.05. – 22.05.
22.05. – 29.05.
29.05. – 05.06.
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Naprosto unikátní Muzeum mlynář−
ství vzniklo v Božeticích u Milevska
na Písecku. Jde o muzeum mlynář−
ství a zemědělství. V centru obce,
která má sotva 400 stálých obyvatel,
tak vzniklo něco, co zde už dlouho
chybělo. Především však zmizely ka−
miony, které zde parkovaly či jezdily
v průběhu posledních let, kdy v areálu
bývalého mlýna byly stavebniny. 

Ty majitel, který je zároveň majitel
muzea Zdeněk Stejskal, přesunul ji−

nam a dal se do oprav objektu. Díky
dotaci z EU se tak podařilo zrealizo−
vat něco, co lze na jihu Čech pova−
žovat za unikátní. 

Bývalý mlýn se nachází v centru
Božetic a rekonstrukce si vyžádala
částku přes 20 milionů korun. 

K vidění jsou nejen pece na chle−
ba, ale i mlynářské náčiní, zeměděl−
ské stroje či dobové bydlení tehdej−
ších zaměstnanců mlýna. A to vše
se povedlo. Začaly sem jezdit škol−

ky, školy, ale i jednotlivci. Nejenom
lidé z okolních obcí, kteří tam mají
chalupy, ale i lidé z Prahy, Plzně ne−
bo Jihlavy. Obec si od nové atrakce
slibuje posílení turismu. 

„Výborně udělané, skvělé. Je kde
zaparkovat a hlavně je to citlivě uděla−
né. Navíc to té obci obrovsky pomoh−
lo zatraktivnit její centrum. Opravdu je
to moc hezké a málokde se tohle vi−
dí,“ pochvaloval si jeden z návštěvní−
ků muzea. Otevřeno je denně od 9 do

16 hodin. A když už budete v Bože −
ticích, můžete navštívit buď nedaleký
Sepekov s poutním kostelem Panny
Marie, nebo třeba nedaleký Monínec
a okolí. Třeba vesničku Ounuz
u Jistebnice, kde vznikaly části pohá−
dek, jako Honza málem králem či
Pyšná princezna. (pru)

Unikátní muzeum otevřelo své brány!

MHD zdarma? Proč ne. Město
Tábor chce podpořit využívání
přepravu autobusy, a proto
plánuje změny. Dokonce i ta−
kové, že děti by měly MHD
zcela zdarma. Jsou dvě varian−
ty. Bezplatné jízdné pro děti do
12 let by radnici každý rok stá−
lo zhruba 1,8 milionu korun.
Druhá, širší varianta do 15 let
více než dva miliony. O návrhu
budou dál jednat zastupitelé.
Další variantou je zlevnit jízdné
pro všechny o deset procent. 

(pru)

MHD 
zdarma?
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Farma Budětice se nachází poblíž
města Sušice. Tuto farmu provozu−
je pan David Bílý již více než 14 let. 

„Zabýváme se odchovem a výkr−
mem krůt. Každoročně prodáváme
na jaře 6týdenní krůťata pro vlastní
dokrm. Dále pak nabízíme prodej již
vykrmených krůt a krocanů, a to jak
živých, tak i chlazených. Snažíme se
dodržovat wellfare zvířat a máme
specifický způsob odchovu. Jako
jedni z mála krmíme zvířata pouze
rostlin nou stravou bez přidaných su−
rovin zvířecího původu. Zakládáme
si na tom, že nejsme překupníci
a nevystavujeme naše zvířata zby−
tečnému stresu, který se podepisuje
na kvalitě jejich masa. Ručíme za

původ našich zvířat, která si odcho−
váváme od jednodenních krůťat až
po dospělé jedince. Naším cílem je
dodávat kvalitní maso našim zákaz−
níkům. Proto od letošního roku plá−
nujeme otevřít malou prodejnu pří−
mo na naší farmě v Buděticích,“
zdůrazňuje David Bílý.

Záleží nám na kvalitě, přesvědčte se!

Jestliže jste během jarních úklidů
doma objevili ztracený poklad v po−
době prstenů, zlatých zubů, zlatých
i stříbrných mincí, broží, řetízků či ji−
ných 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 de−
setitisíce korun, a to v povánočním
období jistě každý ocení.

Vaše šperky mají v tuto chvíli vel−
mi výhodnou cenu, tak proč toho
nevyužít.

„Cena za 1kg ryzího zlata šplhá
k částce až 980 000 Kč, což je 
980 Kč za 1 gram. Mnohdy je přitom
zlato veřejností podceňováno, např.
nevzhledné zubní korunky, které
často končí přímo v zubních ordina−
cích nebo doma odložené v šuplíku,
je možné proměnit v částky pohybu−
jící se kolem 2 000 až 4 000 Kč,“
konstatuje manažer Zlaté Banky.

Paní Dvořáková objevila při jed−
nom z úklidů zlaté šperky po prarodi−

čích. „Našla jsem doma pár starých
zašlých prstýnků a roztrhaných řetíz−
ků po babičce, jsou nemoderní
a vnoučata je nechtějí. Tak jsem se
rozhodla zjistit, kolik bych mohla do−
stat peněz, když stejně jen doma leží
nevyužité. Hodnota mého pokladu
nakonec dosáhla částky 15 000 Kč,“
popisuje s radostí.

Výhodou Zlaté Banky je přede−
vším skvělý kurz na výkup drahých
kovů. Kromě seriózního a kompe−
tentního stanovení ceny nabízíme ta−
ké odborné poradenství a samozřej−
mostí je osobní a individuální přístup
ke každému zákazníkovi. Spoko −
jenost našich klientů je nám dokazo−
vána jejich zvyšujícím se počtem,
a to díky tomu, že zákazníci šíří dál
naše dobré jméno. Tak neváhejte
a přijďte také do Zlaté Banky a pře−
svědčte se, že je tomu skutečně tak.

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

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

Telefon: +420 383 134 426

Zlatá Horečka
Zlatá Banka vykupuje za výhodné ceny

Vaše zlaté šperky!

Krytý plavecký stadion v Českých
Budějovicích připravuje rozsáhlou
rekonstrukci krytého plaveckého
stadionu, areál tak bude od června
na pět měsíců mimo provoz. Kvůli
rekonstrukci, která se bude týkat
hlavně padesátimetrového bazénu,
se změní i provoz letní plovárny. Ta
bude nově otevřena od června a její
provoz by měl pokračovat i v září. 

„Vnitřní bazén bývá tradičně o let−
ních prázdninách uzavřen kvůli od−
stávce zařízení a jeho údržbě. Tento −
krát ukončí provoz o měsíc dříve
a nezahájí ho v září, ale nejdříve
pravděpodobně až v listopadu,“ uve−
dl ředitel Sportovního zařízení města

Čes ké Budějovice Tomáš Novák.
Uzav ření krytého areálu představuje
komplikace pro veřejnost a hlavně
pro plavecké oddíly, které tam mají
naplánované tréninky. 

Plánovaná rekonstrukce počítá
s výměnou dlažby velkého bazénu
a opravou izolací a odtoků. Provozo −
vatel hodlá také tepelně oddělit pro−
story plaveckého a dětského bazénu.
Předpokládané náklady činí pět milio−
nů korun bez daně a hradí je provozo−
vatel. Vnitřní českobudějovická plo−
várna vznikla před 45 roky a jako jedi−
ná v Jihočeském kraji má padesáti−
metrový bazén. Rekonstruo vána byla
ve druhé polovině 90. let. (pru)

Rekonstrukce uzavře plavečák

Město Český Krumlov chystá nej−
větší letošní investiční akci. Jedná se
o pořízení a umístění podzemních
kontejnerů na tříděný odpad. Pod −
zemní kontejnery budou zatím na
dvou místech. Radnice věří, že no−
vinku ocení hlavně turisté, a že kon−
tejnery nebudou dál hyzdit historické
centrum města zapsané na sezna−

mech UNESCO. S  instalací začnou
technické služby už nyní v  květnu.
Stát budou na dvou místech  – do−
mu dětí a mládeže, vedle měst −
ského parku v Linecké ulici a v blíz−
kosti nově otevřeného areálu zdej−
ších klášterů.

Pokud se nápad osvědčí, chce jej
radnice rozšiřovat. (pru)

Pro více informací 
neváhejte kontaktovat na 

tel. 602 420 854 či 728 305 542. 
Nebo na e−mail –

farmabudetice@seznam.cz

Prodej 6týdenních krůťat 
proběhne od 21. května 2016.

Vykrmené krůty – 23. července 2016.

Podzimní kontejnery za 3 miliony
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Zpívá se „nebeská“, ale o té nikdo
nic neví, a pokud jde o lásku po−
zemskou, zdá se, že se vyskytuje
jen ve filmech a v románech. Kdysi
jsem jich četla spoustu a snila
jsem o lásce, ale většinou bylo
všechno jinak. I v románech vyzní−
vá nejpravděpodobněji láska ne−
šťastná, a asi byla více reálná, když
uvážíme, že snad už od starověku
si lidé nevybírali životní partnery
podle své zamilovanosti, ale podle
úvah svých rodičů. Spojovaly se
továrny, obchody, grunty, a čím
bohatší a vlivnější byla rodina, tím
méně tam bylo lásky a více falše,
přetvářky, slz a zlomených srdcí.
Asi nejhůře na tom byla šlechta.

Zhruba od poloviny devatenácté−
ho století byla na nějaký čas vel−
kým společenským fenoménem
láska k vlasti. Byla jí zasvěcena řa−
da románů, povídek a stovky bás−
ní. Mnoho známých spisovatelů
a básníků se tehdy vyznávalo z lás−
ky k vlasti, například Jan Neruda
v jedné básni napsal, že ztratil svou
matku, i svou lásku, a…“ všechno
jsem oplakal, zase se osvěžil – te−
be bych, národe, tebe bych ne −

přežil“…. což by v dnešní době asi
nikdo nepochopil.

My patříme ke generaci, kdy ze−
jména „zlatá šedesátá“ byla nabita
emocemi. Nemuseli jsme se ne−
chávat nikým a ničím svazovat
a měli jsme, a pořád ještě máme,
spoustu návodů k použití, jako jsou
filmy, divadlo, televize, časopisy
a knihy. Jenomže jsme ničivě du−
chovně poznamenáni spotřebním
přístupem k životu, který teď vyhře−
zl ze všech jeho pórů a téměř úplně
vytlačil ze vztahů romantiku. Vedle
spousty násilí a šokujících zvěstí,
vypadá dnes láska nějak pozlátko−
vě, jako jakési vyfabulované dopl−
nění námětů láskou, která upro−
střed současného mravního zmaru
vyznívá nepravděpodobně. Čím dál
více lidí žije single, jako moje ka−
marádka Jaruš – vlastně od začát−
ku jsem chtěla psát o ní.

Každé jaro, kdy „hrdliččin zve ku
lásce hlas“, se rozhoduje, že s tím
konečně něco udělá, a začíná tak,
že se obklopí novinami a hledá při−
měřenou „krevní skupinu“ v sezna−
movacích inzerátech. Kdykoliv
otevře okno, poňouká ji hrdlička,

a ještě k tomu – třeba ta píseň z fil−
mu Noc na Karlštejně … „rozestel−
te postele, rozepněte pás, než umí−
ráček v kostele zavolá si vás“….
jenomže co s tím, když  už se něja−
kou dobu rozestýlá jen jedna polo−
vina postele, zatímco na té druhé
pochrupuje pes? V případě Jaruš
je to černý knírač Adam.

Nedávno se na ni zase usmálo
štěstí v podobě  esemesky. Kdo ví
– možná, že ještě než začnou hrd−
ličky za oknem dovádět na plný
pecky, bude mít lásku vyřešenou.
V půvabném přestrojení vyrazila na
schůzku s frajerem přiměřeného
věku, který jí mimo jiné psal
i o svých dvou domech a autě. Po
cestě přemýšlela, jestli bude mít
eventuálně časem  dost  chuti oba
ty domy uklízet, ale na druhé stra−
ně zase  tak zavedený chlápek jistě
nebude žádný škrob, což je jinak
u mužů vlastnost  hodně rozšířená.

Počasí jejich první schůzce na
lavičce v parku příliš nepřálo,
a v blízké restauraci pak majitel
dvou domů nervózně sledoval její
hrnek kafe, zatímco sám pil vodu
bez bublinek, a na společný účet

koukal bolestně jako na zubařské
křeslo. Jaruš pak vysvětlila Ada −
movi, že jeho polovina postele bu−
de nejspíš brzy obsazena jinak,
a on bude jako každý správný pes
spát pod židlí. Těšila se na další
vývoj událostí a svého milého po−
zvala na večeři, kterou pojala ve
velkém stylu, aperitiv a tak.  Cin −
zano bitter − 1 dl  á 60 Kč − chutna−
lo báječně.  Její společník  jí vy−
světlil, že všechny ženy jsou bestie
chamtivé, zákeřné  a vychytralé,
ale žít sám je také na nic,  když jed−
nomu dnes nikdo nepodá ani
sklenku vody, přičemž během to−
hoto řečnění do sebe lámal jeden
aperitiv za druhým. Než přinesli ve−
čeři, stihl jich vypít sedm a po ve−
čeři, místo aby vytáhl šrajtofli, když
z bohatého účtu dělalo více než po−
lovinu jeho pití, brebtal, že je teď
velkým dlužníkem.

Černý knírač Adam se radostně
vrátil na svoji půlku postele. Když
na okno přiletí hrdlička, Jaruš udě−
lá „huš“! a okno zavře, a čte si ro−
mány o lásce.  Jak by mohla být
krásná, kdyby……

Dagmar Hermanová

Ach, ta láska

Evropský festival duchovní hudby
„Šumava−Bayerischer Wald“ byl za−
ložen v roce 1997 a během uplynu−
lých devatenácti let se stal nedílnou
součástí hudebního a kulturního dě−
ní jihozápadočeského regionu a při−
lehlého Bavorska. 
V letošním roce vstupuje festival do
jubilejního dvacátého ročníku. Již dvě
desetiletí tak spojuje zejména česká
a bavorská hudební tělesa i publikum
a pomáhá jim překonávat důsledky
komplikovaného vývoje vzájemných
vztahů v minulém století. V letošním
roce bude festival probíhat od 21.
května do 11. června 2016. 
Zahajovací koncert festivalu se bude
konat 21. května 2016 již tradičně
v Dolním Bavorsku v bazilice bratří
Asamů v Osterhofen. Vystoupí na
něm Dívčí akademický sbor, Plzeňský
akademický sbor, komorní orchestr
Consortium musicum a organizátor
festivalu klatovské Kolegium pro du−
chovní hudbu. Jedním z vrcholů fes −
tivalu bezpochyby bude vystoupení
komorního ansámblu Musica con
GRAZia z rakouského Štýrského 

Hrad ce v rámci festivalu ve dnech 
3.–5. června 2016. Důkazem dlouho−
dobého dobrého renomé festivalu je
také opakovaná účast špičkových

sborových těles světového renomé
(dětský pěvecký sbor Jitříčko z Hrad −
ce Králové), či velmi kvalitních sborů
pohraničního regionu (plzeňský sbor

Česká píseň). Jubilejního dvacátého
ročníku se účastní celkem dvaadvacet
sborů a hudebních těles, která v šesta−
dvaceti lokalitách českobavorského

regionu zprostředkují celkem třiatřicet
hudebních vystoupení. Tyto počty do−
kládají, že se jedná o největší sborový
festival v celém Plzeňském kraji a zá−

roveň o jediný projekt tohoto typu ko−
naný v bavorském příhraničí. 
Vyvrcholením festivalu budou jeho dva
poslední koncerty v Plzni a v Kla to −
vech. Plzeňský koncert proběhne
8. června 2016 v katedrále sv. Bar −
toloměje, klatovský závěrečný kon−
cert 11. června 2016 konaný k oslavě
dvacetileté existence festivalu je na−
zván Te Deum. Navazuje na stejno−
jmenný festivalový koncert uskutečně−
ný před pěti lety k patnáctému festiva−
lovému výročí. V obnovené premiéře
zde zazní Te Deum in D Jana Nepo −
muka Augustina Vitáska (1770–
1839), komponované k poslední praž−
ské královské korunovaci v roce
1836. Festival tak zároveň připomene
180. výročí této události. Stejně jako
u zahajovacího koncertu spojí při tom−
to koncertu své síly plzeňská a klatov−
ská sborová a instrumentální tělesa,
která společně se členy bavorských
sborů a orchestrů připomenou hlavní
smysl dvacetileté existence tohoto
českobavorského festivalu. 

Vít Aschenbrenner, 
dramaturg festivalu

Evropský festival duchovní hudby „Šumava−
Bayerischer Wald“ slaví dvacáté narozeniny 

Foto Karel Nováček
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Vybavena propagačními materiály
přímo z kanceláře primátora města
Plzně, krajského úřadu a Plzeň ského
Prazdroje jsem vyrazila do bavor −
ského lázeňského městečka Bad
Birnbach. Pozvání znělo na „Den
ces tovního ruchu v regionu Rottal−
Inn“, který byl spojen se Dnem piva.
A to musí každý uznat, že takovou
událost si občan Plzně nemůže ne−
chat ujít. Cesta proto směřuje na ji−
hovýchod Dolního Bavorska, kde
mezi řekami Dunaj, Rott a Inn neú−
navně už více než 40 let vyvěrá z nit−
ra země termální až 70 °C horký léči−
vý pramen. A právě v tomto kraji se
nacházejí termální venkovské lázně
Bad Birnbach – cíl mé cesty.

„Úspěch v cestovním ruchu není
dán pouze tím, že jdou poskyto −

vatelé služeb s dobou. Ale je dů −
ležité, aby vnímali požadavky svých
hostů, vycházeli jim vstříc a pravi−
delně je informovali o aktuálních
nabídkách,“ sdělil před zahá  je−
ním 1. místního veletrhu cestovní−
ho ruchu zemský radní Michael
Fahmüller.

Skvěle si odpočinout, uvolnit své
tělo, dobře se najíst... a poznat 
něco nového. To vše nabízí Bad
Birnbach – ROTTAL TERME Lázně
v Bavor sku, které mají 31 venkov−
ních a vnitřních bazénů, 2600 m2

vodní plochy. V těchto venkovních
bazénech si  hosté mohou po celý
rok užívat léčivou vodu o příjemné
teplotě 26 – 40 °C a přitom se  ko−
chat nádherným výhledem na louky
podél řeky Rott na jihu a na vršky

obklopující  Bad Birnbach. Termální
voda se získává z 1 618 m hluboké−
ho pramene. Účinek místní léčivé
vody je vědecky prokázán a zname−
nitě se hodí k léčbě onemocnění
páteře a kloubů. V lázních mají ty
nejlepší terapeuty, a dokonce vlast−
ní odbornou školu pro terapeuty,
maséry a lázeňské plavčíky, která
se těší skvělé pověsti.

Lázně nabízejí širokou škálu lá−
zeňských služeb, včetně velmi kva−
litního ubytování. Moderní hotelový
komplex úžasně zapadá do ven −
kovského konceptu jinak nedotčené
bavorské obce. Ať už svou dovo −
lenou chcete strávit v soukromí
apartmánů a penzionů či v pohodlí
čtyřhvězdičkového hotelu, všem
hostům splní prakticky jakékoli přá−

ní. Místní obyvatelé jsou obzvláště
hrdí na to, že  navzdory úspěš nému
rozvoji obce je věž míst ního kostela
stále jejím nejvyšším bodem.

„Naši hosté k nám přicházejí pře−
devším kvůli atraktivitě lázní Rottal
Terme. Kromě toho  využívají pří−
rodních krás údolí kolem řeky Rott
a husté sítě stezek pro nordic 
walking, pěší turistiku, jogging
i cykloturistiku. Člověk nemusí
hned trénovat jako na olympiádu,
ovšem trochu pohybu nikdy ne −
uškodí. A díky  cvičebnám s nej −
modernějšími posilovacími stroji
můžete  v Bad Birnbachu „odo −
lávat“ i nejchmurnějšímu počasí,“
zdůraznil starosta lázní Bad Birn −
bachu Josef Hasenberger.   

�������

V „novém“ Vitariu září každou noc všemi barvami kanál s termální vodou v délce 105 m, který je v rámci Evropy jediný svého druhu

V Bad Birnbachu je zdraví na prvním místě
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Střední odborná škola a Střední od−
borné učiliště v Sušici opět rozšířily
možnosti praktického vzdělávání.
Poté, co finanční injekci dostalo
technické vzdělávání, přišla řada
i na kuchaře a číšníky. 
Učňovský obor kuchař – číšník zís−
kal v Sušici další prostor pro prak−
tické zkušenosti. Přímo v budově
školy v Poštovní ulici, v suterénu,
vznikl bufet, který budou provozo−
vat sami učni a kromě žáků ho mů−
že využívat také veřejnost. Vedle
kavárny, která je v další budově
školy U Kapličky, je to už druhý ta−
kový počin. Odborný výcvik v pro−
vozovnách – tak říkajíc naživo –
přináší úspěchy i v různých škol−

ních soutěžích. Naposledy vyhráli
sušičtí kuchaři klání ve zdobení ve−
likonočních perníčků.
Ředitele SOŠ a SOU v Sušici Ing.
Jaromíra Koláře jsme se zeptali.
Proč jste se rozhodli udělat přímo
ve škole učňovský bufet?

V první řadě žáci získají další praktic−
ké zkušenosti. Bufet bude sloužit jak
pro naše žáky, tak i pro širokou ve−
řejnost. V neposlední řadě nám vy−
dělá další peníze, které zase investu−
jeme do rozvoje školy. Bufet jsme si
postavili vlastními silami a to díky ře−
meslům, které vyučujeme. Trvalo
nám to dva roky.
Jaká bude nabídka jídel?
Pro žáky i veřejnost budeme vařit
dvě hotová jídla podle stravovacích
norem. To znamená, že nepoužívá−
me žádné náhražky. Dále zde bude
až 8 zachlazených jídel. Zákazník si
je koupí a ohřeje doma, nebo mu vy−
brané zachlazené jídlo v bufetu ohřejí
a naservírují. Sortiment jídel by se

měl pohybovat kolem 10, což je do−
cela slušný výběr.
Myslíte i na další učňovské obory?
Samozřejmě. Tentokrát došlo na gas−
tronomii. Koncem letošního května
budeme otevírat moderní učebnu 
diagnostiky v budově U Kapličky. Je

určena opravářům zemědělských
strojů, automechanikům a auto −
elektrikářům. Zase jsme ji stavěli sa−
mi až na nějaké čistě speciální práce.
Bude vybavena nejmodernější techni−
kou včetně 3D diagnostiky. 
Na jaké profesní směry žáky při−
pravujete?

Ve tříletých oborech s výučním lis−
tem se připravují truhláři, zedníci,
elektrikáři, instalatéři, opraváři mo−
torových vozidel a zemědělských
strojů, autoelektrikáři, ale třeba 
i kadeřníci a kuchaři−číšníci. Vzdě −
lání je možno dosáhnout také ve
čtyřletých oborech s maturitní
zkouš kou a ve dvouletém nástav−
bovém studiu. Součástí školy jsou

dvě školní budovy, Domov mláde−
že, spor tovní areál a tři objekty 
odborného výcviku. 
Je v letošním roce zájem o ře −
mesla?
Oproti loňskému roku se mírně zvýšil
zhruba o 20 %. Nicméně to neplatí
pro stavební řemesla. Tam je zájem
stále malý. Je to škoda, protože ze
strany firem  je o stavební profese
obrovský zájem.

Najdou sušičtí žáci s výučním lis−
tem pracovní uplatnění?
Velmi snadno. Vedení školy neustále
sleduje poptávku na trhu práce
a podle ní přizpůsobuje výuku. Ne −
dávno proto vybudovalo čtyři nadča−
sové počítačové učebny pro pro −
gramování a te chnické kreslení. Me −
chanici a opraváři motorových vozi−
del mohou vykonávat praxi za

Učňovský bufet bude denně nabízet dvě teplá a až 8 zachlazených jídel.

Učňovský bufet je v budově SOŠ a SOU v Sušici, ul. Poštovní 9. Škola je kousek
od náměstí, takže její strategická poloha jistě přiláká do učňovského bufetu ši−
rokou veřejnost.

Slavnostním přestřižením pásky byl zahájen provoz učňovského bufetu. Zprava:
Místostarostka Sušice Ing. Věra Marešová, senátor Jan Látka, radní Plzeňského
kraje Ing. Milena Stárková, vedoucí učitel odloučeného pracoviště teoretického
vyučování Mgr. Jaroslav Šroub a ředitel SOŠ a SOU v Sušici Ing. Jaromír Kolář.

SOŠ a SOU v Sušici vrací řemeslu nejen 
dobrou pověst, ale i zlaté dno

�
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Sochy z písku v Písku se ve městě
nad Otavou objeví letos už po desá−
té. Vernisáž soch v nadživotní veli−
kosti je plánována na 13. května
a ústředním tématem budou české
pohádky, ovšem organizátoři neza−
pomněli ani na symbol letošních
oslav – Karla IV., jehož 700 výročí
se letos slaví.

„Sochy z písku v Písku budou
tentokrát věnované českým pohád−
kám. Na nábřeží u Otavy bude pět
pohádkových soch. Jedna socha
bude stát na druhém břehu u měst −
ské elektrárny, věnovaná bude
Karlu IV.,“ uvedla Edita Kuče rová
z písecké radnice. 

Samotné práce na sochách po −
trvají více než týden a přijdou na
300 tisíc korun. Na tvorbě soch bu−
dou opět pracovat akademičtí so−
chaři Jiří Kašpar a Josef Faltus. 

„Jedna socha trvá zhruba čtyři
dny. Předtím je však třeba si to 
dobře vymyslet a připravit,“ říká so−
chař Jiří Kašpar s tím, že na sochy
dovážejí speciální písek z pískovny
Vrábče u Českých Budějovic.
Povrch soch pak upravují speciál−
ním lepidlem. 

Součástí odhalení soch bude ja−
ko každý rok kulturní program
Cipísko viště, který se uskuteční
o víkendu 13. až 15. května přede−
vším v Pa lac kého sadech, ale i na
dalších mís tech. Na Fügnerově ná−
městí připravilo Centrum kultury
města Písku exhibici na kolech

Street zone show, což bude letošní
novinkou. Tradiční sportovní aktivi−
tou bude 9. ročník oblíbeného zá−
vodu dračích lodí, na které je mož−
né se stále přihlašovat.

V době konání akce se v Písku za−
staví také road show projektu Jižní
Čechy olympijské s možností aktiv −
ního zapojení do ukázek sportů pro
děti i dospělé a zábavy v duchu blí −
žících se Olympijských her v Rio de
Janeiro. 

Sochy z písku slaví 10 let

Zpěvák Standa Procházka st. se do−
žil krásného požehnaného věku. Do
muzikantského nebe odešel 16. 4.
2016 v nedožitých 97 létech. Na −
rodil se jako 5. dítě ve znamení LVA
7. 8. 1919 ve starém Mostu. Od 15
let, když mu zemřela
maminka, žil v Praze,
učil se na číšníka. 
Ří kával „když zemře
otec, odejde chleba,
když zemře maminka,
odejde všechno“! 
Pílí a studiem se vypra−
coval na jednoho z nej−
populárnějších zpě váků
české melodické hudby.
Nenapo dobitel ným sy−
tým laskavým tenorem
interpretoval stovky ob−
líbených písniček, které
jeho odkaz ponesou
a uchovají ještě hodně
dlouho. 
Poznal mnoho populár−
ních osobností naší
hudby, zajímavá byla
spolupráce s Lišáky,

kde hrával František Svojík, Jaromír
Vomáčka, Emanuel Fiala, nebo Bora
Kříž, byl u debutu zpěvačky Yvetty
Roubalové, později s uměleckým
jménem Simonová. Zpíval s orchestry
Václava Bláhy, Antonína Balšánka,

Rudolfa Leo Vašaty,
Antonína Drábka, Miro −
slava Lon ského, Karla

Vacka, Ferdinanda Petra, Karla
Valdaufa, cenil si úžasné spoluprá−
ce s Járou Pospíšilem, sestrami
Skovajsovými, Zorkou
Kohoutovou, Jaroslavem
Slováčkem, a mnoha
dalšími až po Karla
Gotta, se kterým účin −
koval v legendární kavár−
ně Vltava. Kdo se chce
dozvědět víc, Stan da 
napsal pěknou knížku
„NEBEZPEČNÉ LÁSKY“.
Nejlepším muzikant−
ským bardům věnoval
krásné přirovnání, říkal
jim „vévodové české muziky“. 
Při příležitosti 90. narozenin jsem
Standu Procházku st. „pasoval“ v KD
Peklo v Plzni v pořadu „Beze spěchu
s Pospíšilem & hosty“ se všemi poc−
tami na „krále českých zpěváků“.
Znali jsme se od roku 1972 a také od
té doby jsme často spolupracovali
a byli jsme přátelé. Měl jsem ho moc
rád a vážil jsem si ho pro jeho skrom−
nost, poctivost a vždycky optimis −
tickou náladu. Obdivoval jsem mj.

i jeho sportovní zaujetí pro tenis a fot−
balový klub pražské Slávie, pro který
napsal a nazpíval slávistickou spor−
tovní hymnu. 
V životě ho zasáhly i těžké chvíle,
např. odchod jeho syna Stani sla va

(*8. 10. 1954,
+29. 8. 2003),
mj. mého dlouho−
letého rozhlasové−
ho kolegy, známé−
ho zpěváka a kyta−
risty. Ten otce pře−
dešel do mu zi kant −
ského nebe ještě
mladý. Jeho man−
želka Míla a hlavně
milovaná vnučka
Karolínka byly Sta n −

dovi neustále po ruce, pomáhaly mu
a zpříjemňovaly mu život. 
Se Standou Procházkou jsme se roz−
loučili v Praze na Olšanech. V duchu
jsme mu popřáli krásnou cestu tam
někam nahoru na nebeský kůr. Vím,
jak je těžké loučení, ale věřím, že mi−
lovaný Standa brzy najde místo po
boku všech kamarádů kumštýřů,
sportovců i přátel, kteří na něho po
pozemské životní cestě snad čekají…                                  

Josef Pospíšil

muziky Standa Procházka

Standa Procházka

U příležitosti 90. narozenin pasoval v KD Peklo
v Plzni Standu Procházku st. na „krále českých zpě−
váků“ Josef Pospíšil.

Do muzikantského nebe odešel vévoda české 

použití nejmodernější diagnos −
tiky. Miliony korun škola investo −
vala také do nových CNC strojů na
obrábění.
Provoz školy s takto širokou na −
bídkou vzdělání je jistě finančně
náročný. Kde škola na to vše bere
peníze?
Vedení školy se zkrátka musí ohá−
nět. Proto nabízí velmi rozsáhlou do−
plňkovou činnost. Od autoškoly, te−
nisové školy, profesních rekvalifika−
cí, svářečské kurzy, revize elektric−
kých zařízení až po prodejnu radiá−
torů. Dílny a učebny jsou pořízeny
z různých evropských projektů, kde
je vedení školy aktivní a úspěšné.
Dotace na provoz školy nejsou vy−
soké. Ročně je to 7 milionů korun,
a tak si přivyděláváme, abychom se
mohli rozvíjet. Roční tržby máme
kolem 8 milionů. 

Umělec na trhu školství
„Pro mě je pan ředitel Jaromír Kolář
umělcem na trhu školství,“ řekla rad−
ní Plzeňského kraje Milena Stárková
a dodala. „Jsem v radě školy a na
posledním jednání jsem prohlásila, že
pan ředitel nemůže v žádném případě
plánovat. Improvizuje a kloubí po −
žadavky trhu práce na učňovské obo−
ry a řemesla. Přitom do poslední
chvíle neví, kolik se mu přihlásí žáků 

z 9. tříd. Právě v tom je to umění vy−
hlásit obory, o které je zájem a naplnit
je. Vysoce si cením toho, že škola
získává na tržbách ročně okolo 8 mi−
lionů korun. Je to absolutně nejvíc ze
všech středních a učňovských škol
tohoto zaměření v Plzeňském kraji.
Chci tímto poděkovat jak panu ředite−
li, tak celému pedagogickému sboru
včetně učitelů odborného výcviku.
Oceňuji, že se škola snaží připravovat
žáky do praktického života. Učňovský
bufet je toho dalším příkladem.“ 

V Senátu zkušenosti
ze Sušice nezapadnou
Senátor Jan Látka nešetřil slova 
chvály na adresu SOŠ a SOU v Sušici.
„V diskusi o učňovském školství v
Senátu jsem nejednou prezentoval
zkušenosti jak ze sušické školy, tak
i ze SOU v Domažlicích. Je co zo−
becňovat a dávat návod ostatním.
Například v Sušici vlastními silami
budují další prostory pro praktickou
výuku a dovedou si vydělat miliony
korun, které investují do technické−
ho vybavení. Nicméně problém je
v malém zájmu o stavební obory.
Podařilo se nám oživit strojírenské
profese a podobně musíme postu−
povat i u stavebních řemesel,“ kon−
statoval senátor Jan Látka.        (re)  

Foto: reklamní agentura Babka

�
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V současném období se na mě
spousta lidí obrací s otázkou,
abych jim vyvěštil místo pro
klidnou a spokojenou dovole−
nou. Mají strach z teroristic−
kých úto ků a z nekontrolova−
telného přílivu běženců do
Evropy. Kyvadlo mi ukazuje,
že klidnou dovolenou proži −
jí v  Bulharsku, Rumunsku,
Chor vatsku, ve Španělsku a to
od Barcelony dolů, jinak  v sa−

motné Barceloně tolik bezpeč−
no už nebude a doporučuji po−
kud to půjde ji z programu vy−
pustit. Samozřejmě klidnou
a pohodovou dovolenou pro−
žijete doma v Česku. Problé −
my mohou nastat v Itálii
i v Řecku. Velmi vážně dopo−
ručuji zvažovat dovolenou
v Turecku, Tunisu, Egyptu.
Nenechte se zlákat nejrůzněj−
šími slevami a rozhodujte se

i podle vlastní intuice. Právě in−
tuice v roce Opice – podle čín−
ské astrologie žijeme v roce
Opice – hraje důležitou úlohu. 

Naslouchejte vnitřnímu
hlasu
Abyste mohli využít naplno této
možnosti a schopnosti, musíte
mít v harmonii duši a tělo. Toho
dosáhnete tím, že se budete ra−
dovat ze života, a pokud máte
problémy, tak se jich zbavte. Jak
toho docílíte? Naučte se odpouš −
tět a nesnažte se neustále na 
něčem tvrdohlavě lpět. Na čem
lpíte, o to snadno můžete přijít.
Podle mé teorie je třeba žít pří−
tomností a ne budoucností ani
minulostí. Pokud chcete něčeho
dosáhnout, musíte přejít z fáze
snění do fáze chtění a z fáze
chtění do fáze činu. Platí to
i o dovolené. Moje věštecké ky−
vadlo mi ukazuje, že pohodovou
dovolenou prožijete pouze tehdy,
když se zbavíte všech starostí.

Rok 2016 
V souvislosti s dovolenou dostá−
vám od klientů i další otázku.
Jaký bude ten letošní rok? Žijeme
v roce Opice a ta přeje tvůrčím
aktivitám. Budeme svědky odha−
lení dosud utajovaných skuteč−
ností, které nebyly zatím vysvětle−
ny. Kdo podváděl, tak mu hrozí
odhalení a potrestání. To je rok
Opice. Celkově rok 2016 bude
poměrně klidný. Problémy oče−
kávejte až v roce 2019. Například
se projeví tím, že lidé z nedostat−
ku finančních prostředků přesta−
nou splácet hy potéky. Proto už
nyní podle mé věštecké intuice
doporučuji za čít šetřit. Zbytečně
neutrácejte. Z peněz, které vy −
děláte, si jednu třetinu uložte,
druhou utraťte a třetí investujte.
Nenechte se uchlácholit tím, že
naše ekonomika je v dobré kon−
dici. Jsme součástí Evropské
unie, která musí stále více peněz
dávat na řešení uprchlické krize.
S tímto odlivem peněz nikdo ne−
počítal a tyto mimořádné výdaje
se dotknou i Česka.
Letošní rok je ideálním období

pro započetí nových věcí. Kdo sní
o nějakém úspěchu, vzestupu,
štěstí, lásce a udělá pro to vše po−
třebné, tak se úspěch dostaví.
Nicméně doporučuji v roce 2016
si vytvořit nějaké finanční rezervy. 
Přeji čtenářům šťastnou ruku při
výběru letošní dovolené. 

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

finanční rezervy
Vytvořte si v letošním roce 

Nejlepší dudáci z Evropy se letos
opět chystají do Strakonic. Usku −
teční se zde už 22. ročník meziná−
rodního festivalu, který začíná 25.
a končí 28. srpna. Festival se koná
jednou za dva roky a k vidění jsou
dudáci rozmanitých kostýmů, dud
i národností. Letos nebudou ná−
vštěvníci oproti minulým ročníkům
platit vstupné. Připraveno je sedm
scén, dvě budou nové.

„Letos očekává příjezd více než
20 tisíc návštěvníků, tedy o polovinu
více než loni,“ řekl ředitel Městské −
ho kulturního střediska František
Christelbauer. 

Kvůli návštěvníkům se na tři dny
uzavře výpadovka na Katovice, re−
spektive na Horažďovice. „Chceme
dostat do našeho města příznivce
dudácké muziky z celé republiky.
Chceme mít plné hospody, plné uli−
ce. Nechceme mrtvé město,“ uvedl
Christelbauer. 

Tomu se snaží přizpůsobit i pro−
gram. „K tradičním scénám přibude
podium před pivovarem u Otavy
a také u kostela svaté Markéty,“ po−
dotkl ředitel.

Podle momentálního stavu by mělo
přijet 1300 umělců, jde o desítky
souborů z celé republiky a 21 ze za−

hraničí. Přijedou
sou bory z Bulhar −
ska, Gruzie, Fran −
cie, Chorvatska,
Ma ďarska, Ně −
 mecka, ze Skotska
a Bretaně. Festival
ve čtvrtek 25. srpna zahájí průvod
účastníků městem, chybět nebude
ani tradiční mezinárodní dudácká
kasa cí. Nové je také zahájení. Orga −
nizátoři chystají ohňostroj spojený
s videoprojekcí na hradní fasádu.
Zajímavostí bude noční ohňová show
doprovázená hrou na středověké 
dudy, na hradě se chystá interaktivní

výstava věnovaná hře na dudy.
Rozpočet bude podle odhadů organi−
zátorů přesahovat tři miliony korun. 

Problém by v době konání dudác−
kého festivalu mohl nastat s ubyto−
váním. Parkovat se bude i mimo
město, v lokalitě u letiště. Organi −
zátoři nyní přemýšlí, že zde zřídí
i stanové městečko. (pru)

Dudáci opět obsadí Strakonice
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Téměř čtvrt milionu stromů chce v le−
tošním roce vysadit Šumavský ná−
rodní park. Zalesní tím plochu o roz−
loze 120 hektarů. Přibližně z 80 pro−
cent půjde o jedle a buky, už třetím
rokem park neplánuje výsadbu smr−
ků. NP Šumava odhaduje, že letos
zalesní plochu rozlohou srovnatelnou
s tou loňskou. 

„V drobné míře budeme sázet bo−
rovici, javor klen, jeřáb ptačí nebo
břízu. Smrky jsme sázeli naposledy
v roce 2013,“ uvedl mluvčí parku Jan
Dvořák. Právě smrk, který v minulosti
tvořil na Šumavě téměř stromovou
monokulturu, představuje ideální 

potravu pro kůrovce. Dru hová roz−
manitost lesa pak naopak tomuto
škůdci nevyhovuje.

Výsadba nových stromů už na
území parku začala. „Umělé za −
lesňování je ale jen takovou drobnou
pomocí přírodě. Jeho cílem je do−
stat některé druhy dřevin tam, kde
je člověk vyhubil a jejich přirozený
návrat by mohl být velmi pomalý,“
podotkl i ředitel šumavského parku
Pavel Hubený. 

Tato organizace za 25 let své 
existence vysázela asi 15 milionů
stromků. Lesy se však ve větší míře
obnovují přirozenou cestou.  (pru)

Vysadí skoro čtvrt milionu stromů

Vzdělání pro dospělé:
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium
Předškolní a mimoškolní pedagogika – jednoleté zkrácené studium
Mechanik el. zař. – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení, MZ
Strážník městské policie – 3leté nástavbové dálkové studium

– 2leté nástavbové denní studium.
Příměstský jazykový tábor – výuka anglického a 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
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 správa � Cestovní ruch �

Podnikání – tříleté dálkové studium
Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném oboru

nebo maturita

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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PRO OBCHOD s dárko−
vým zbožím v Železné
Rudě hledáme spolehli−
vou a příjemnou proda−
vačku. Možno  na doho−
du nebo na pracovní
smlouvu, turnusy, část.
NJ, ubytování zdarma,
dobrý plat. Tel..
602486490. RR 60288

BRIGÁDA s ubytováním
v kavárně: Studentkám
nabízíme v kavárně
v Železné Rudě letní 
brigádu s ubytováním,
turnusy. Informace
725835555. RR 60289

KOUPÍM STARŠÍ PIV−
NÍ PŮLLITRY A TŘE−
TINKY S NÁPISY PI−
VOVARŮ, SBÍRKY
I JEDN. KUSY.  TEL.
732170454, SBĚRA−
TEL. PM 160008  

KOUPÍM elektrické a me −
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch,  Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále kou−
pím trafa, domečky a vše
co souvisí se železnicí.
Též koupím ramínko zad−
ního stěrače na Renault
Espace trojkové řady.
Tel.: 731064361. PM
160013

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

KOUPÍM šavli, bajo−
net, letecký kordík, lo−
vecký tesák, lesní roh,
housle, vojenskou
vzduchovku, poplaš−
ňák, celtu, medaile,
vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlas−
ti, vojenské učiliště,
za budování vlasti
apod. až do r. 1989),
kovový model děla,
tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM
160054 

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

STARÉ fotoaparáty
(Flexaret, Mikroma,
Stereomikroma, Leica,
měchové aj.) barome−
tr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panen−
ky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, litino−
vé formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM
160055 

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, pří−
padně panelové  silážní
jámy i panelové cesty.
Tel.: 776693272 PM
160030  

KOUPÍM vše z pozů−
stalosti – nábytek,
chromové lustry a lam −
 pičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem
Prodané nevěsty, dětí,
kytičky), kořenky, soš−
ky tanečnic, figurky
zvířátek, svícny, obra−
zy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová
radia, knihy a časopi−
sy o automobilismu,
vše skautské a junác−
ké, pohlednice, odzna−
ky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
160056 

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1955 VÝ−
KUP – RENOVACE –
PRODEJ (chromova−
ný, dýhovaný, selský),
lustry, hodiny, obrazy
a různé staré věci na
dekoraci, možnost vy−
klizení celé pozůsta−
losti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.: 603512322, pa−
vel.rejsek@seznam.c
z. PM 160003 

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

SBĚRATEL koupí sta−
ré: loutkové divadlo
i části, loutky, betlém,
vánoční ozdoby,  různé
staré dokumenty, po−
hlednice, plakáty,
hračky, autíčka na 
kabel i bez, na klíček,
vláčky, pokojík pro pa−
nenky, hodiny a ho −
dinky. Děkuji za nabíd−
ku. Tel.: 603512322.
PM 160004 

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů,
rozmě ry 6 m x 2,5 m x 
3 m, po montáži vhodné
jako dílna, mobilní za−
hradní domek apod.,
Ejpo vickou buňku 5−6 m
x 3 m x 3 m – více kusů,
vnější opláštění – jem −
ně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny
vč.  jističů a osvětlení.
Po dlaha, strop a stěny
zateplené. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Zajištění
dopravy na místo určení.
Tel.: 723622663. PM
160019

PRONAJMU  nekuřácký
byt 1+1 v RD na jižním
Plzeňsku. Nejraději
star ším manželům, není
podmínkou. Volat po 
17. hod. na tel.:
605437676. PM 160112

KOUPÍM starší chalupu
nebo rodinný domek
vhodný k opravě, rekon−
strukci, do 300 tisíc Kč,
tel.: 735839537. RR
60302

PRODÁM motorovou sed −
mimetrovou loď s malou
kajutou, německé výroby
se Z nohou a se zabu −
dovaným, nefunk čním
osmiválcovým  karbu −
rátorovým motorem
GMC, včetně  dvou ná −
pravového brzděného
přívěsu. Plzeňský kraj.
Cena k jed nání 70000
Kč. Tel.: 723622663  PM
160022 

PRODÁM sklápěcí ná−
kladní auto Trambus 706
Š, 16 t, se zadním ná −
honem bez SPZ. Cena
20000 Kč a Trambus 
706 Š, 16 t s předním
ná honem, cena k jednání
50000, případně na ná−
hradní díly.  Dále pro−
dám sklápěcí valníko −
vou korbu na 10 t a pěk−
né pneu, přední a zadní
nápravy a jiné díly Tel.:
736139113 PM 160023 

PRODÁM náhradní díly
na nákladní automobil
DAF typ AE 45 FA, pěkné
pneu s disky, rozměr
i pro nové Avie, motor
s šestistupňovou  převo−
dovkou a  kompletní
dveře  do kabiny v pěk−
ném stavu. Případně
čelní sklo i jiné díly.
Prodám také  díly na Avii
31 r. v. 1992, motor, dve−
ře, kar dany,  pětistup −
ňovou pře vodovkou,
pěkné pneu včetně 
disků, světla atd  Dále
prodám valníkovou sklá−
pěcí korbu LIAZ z tram−
busu. Tel.: 736139113
PM 160025 

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

PRODÁM traktor Krystal
80 11 bez SPZ, kloubový
traktor Škoda 180 se
zadními hydraulickými
rameny s SPZ, vhodný
pro zemědělské práce
a práce v lese, přívěsný
nakladač za traktor
typ 750 a 500, malo −
traktor McCormic s čel−
ním nakladačem bez
SPZ. Tel.: 603383211.
PM 160024 

KARTY nelžou, kyvadlo
odpoví na Vaše otázky
a magie pomůže při 
řešení potíží. Výklady 
karet, roční předpovědi,
pomoc v mezilidských
a milostných vztazích,
při materiálních a zdra−
votních problémech.
Odrušení negací či klet−
by. Tel.: 775901978. PM
160060

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná −
kladních aut, vraky od −
 vezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykou −
píme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje.
Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.)
a výkup železného šrotu.
Tel.: 723622663. PM
160027

KOUPÍM
za vaši cenu do sou−
kromé sbírky moto−
cykly a náhradní díly
značek JAWA, ČZ,
PRAGA, OGAR od r. v.
1929 do r. v. 1989 s do −
klady i bez. RR 60133

Tel.: 608 941 498

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE



15Rozhled - Jižní Čechy 5/2016 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Měsíčník rozšiřovaný zdarma 
do domácností a firem

Regionální redakce:
tel.: 377 221 996 

e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Obchodní poradci:  mobil: 777 730 257
             Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
             e−mail: sramek@plzenskyrozhled.cz
             Sandra Mertová mobil: 777 730 257
             e−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz
             Jana Zicklerová, mobil: 777 730 258
             e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
Sekretariát, soukromá inzerce:
             Květoslava Spoustová
             mobil: 777 730 256, tel.: 377 221 996 
             e−mail:sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Grafické studio:  Irena Bourová − mobil: 602 107 514
             e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor: Mgr. Miloslav Fait − tel.: 377 221 996
Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo −
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah 
pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., 
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113

Zakladatel: Ing. Richard Vogel  
Jednatel: Mgr. Josef Šesták,  mobil: 732 906 269

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Uzávěrka řádkové inzerce je 26. května 2016

Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň 
tel.: 377 221 996, 377 221 764

tel./fax: 377 221 765

Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010, e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

FOFR PŮJČKA. Re −
gistry neřešíme. Tel.:
702389914. KŘI PM
160016

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

POHLÍDÁM vašeho pej−
ska o dovolených i jindy.
Zkušený chovatel, eto −
log a výcvikář. Tel.:
737824579. PM 160017

COTON DE TULEAR

Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s nelínající bavlníkovou
srstí nevyža duje střiho−
vou úpravu, jenom se
pročesává. Je antidepre−
sivní, vhodný i pro aler−
giky. Je bdělý a ostražitý,
ale zbytečně neštěká.
Vho d ný na canisterapii –
k rehabilitaci. Oblíbený
pro výstiž nou a přiz pů −

sobivou povahu. Mi láček
celé rodiny, lásku rád 
bere i oplácí s  nadše−
ním. Kupní smlouva při
odběru. Do dobrých ru−
kou. RR 60258

Kontakt 

e−mail:hajami@volny.cz
602823882, 378774498

Pozvánka
Setkání všech bý va −
lých učňů Lesnické
ško ly v Ze lené Lhotě
u Nýrska, okr. Klatovy,
se uskuteční 18. červ−
na 2016 ve 14 hod.
v hotelu Koruna v Nýr −
sku. Pro zájemce o set −
 kání / ubytování apod. 

info na 
tel. 733 313 602 

nebo 376 570 067.

Další číslo

Jihočeského
rozhledu

vyjde 
7. 6. 2016

www.plzenskyrozhled.cz
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