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Trpaslík zachraňoval Temelín

Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Banku.
Zlato opět zažívá růst cen. Vyjádří−
me−li růst ceny v číslech, za posled−
ní měsíc vzrostla o 10 % a atakuje
své 2leté maximum. Znamená to, že
se v současné době prodej zlata vel−

mi vyplatí. Než se však
rozhodnete pro prodej,
dobře zvažte, kde své
zlato prodáte. Je zná−
mo, že se poslední do−
bou vyskytlo mnoho
nepoctivců v oblasti
výkupu zlata. Máme
pro Vás tip, kde se za−
ručeně nemusíte žád−
ných nekalých praktik
obávat a navíc získáte
garanci nejvýhodnější
ceny za výkup. Ve Zlaté Bance
se můžete nezávazně přesvědčit.
Obslouží Vás příjemný a profesionál−
ně proškolený personál, který po−
skytuje bezplatné odborné poraden−
ství a individuální přístup k zákazní−
kovi. Prodávat můžete používané,
nepoužívané, či dokonce poškozené
zlaté, ale i stříbrné šperky. Dále je
možné zpeněžit i jiné předměty, na−
př. stříbrné příbory, zlaté korunky,
brože, investiční zlato v podobě slit−
ků, cihel i mincí. Pokud si nejste jisti,
přijďte se bezplatně informovat.
Manažer nám sdělil, že: “V součas−
né době se cena zlata pohybuje
kolem 32 655 za unci. Zákazníkům

garantujeme nejlepší výkupní ceny
a profesionální a poctivé jednání.”
Neváhali jsme a zeptali se při náv−
štěvě Zlaté Banky jedné ze zákaznic
na to, jak byla s prodejem svého
zlata či stříbra spokoje−
na. Dozvěděli jsme se,
že se jmenuje paní
Ticháčková a do Zlaté
Banky přišla prodat své
zlaté náušnice a dva
prsteny, za něž nakonec
získala 12 258,− Kč.
„Spokojena jsem velmi,
vůbec by mě nenapad−
lo, že dostanu tolik pe−

něz. Ceny mají opravdu výborné,
mohu jen doporučit,“ říká s nadše−
ním paní Ticháčková.
Prodej zlata je při současných ce−
nách opět poměrně snadný způsob
získání finanční hotovosti, tak nevá−
hejte zhodnotit své zlato u opravdo−
vých odborníků.

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

Otvírací doba:
Po – Pá : 09:30 – 18:00
Telefon: +420 383 134 426

strana 12

Hanka Křížková má úžasné léto!
Most opraven
Řidiči v jihočeském Týně nad
Vltavou si konečně oddychli. Po
dvou měsících skončila oprava
mostu přes řeku Vltavu, který je
jedinou spojnicí obou břehů měs−
ta. Doposud se zde někdy tvořily
dlouhé kolony. Takzvaný Nový
most prošel opravou po několika
letech. Po povodních 2002 byl
také částečně rekonstuován.
Nyní dělníci vyspravili podloží
a udělali i nový povrch.

Billboardy načerno
Nelegálně umístěné billboardy
jsou velkým problémem v jižních
Čechách. V kraji je jich načerno
nejméně 50. Nyní se ŘSD roz−
hodlo situaci opět řešit. Za načer−
no umístěný reklamní poutač
hrozí jeho autorovi pokuta až půl
milionu korun. Za uplynulé dva
roky to bylo už skoro 40 billboar−
dů, většina z nich byla odstraně−
na a jejich autoři dostali pokutu.

ským sdružením Sluneční paprsek
na část turnusu, jako téměř
každý rok.
„S Pavlem Bočkem jezdím
skoro každý rok, ale vždy
podle toho, jak mi to čas do−
volí. On tam řadu let vozí dě−
ti po onkologické léčbě, do−
plněné dětmi z dětských do−
movů. Je to pro ně obrovský
zážitek a já jezdím jako tako−
vá patronka, hodná teta, tro−
chu psycholožka. Bývá to
vždy moc fajn,“ podotkla
zpěvačka a herečka, která
příští rok oslaví své jubile−
um. Tedy vlastně jubilea.
„Jednak budu mít kulatiny,
jednak 35 let své profesio−

Zpěvačka a herečka, ale taky rodač−
ka ze Strakonic si letošní léto užívá.
Po delší době má volno, a než zač−
ne zkoušet nový muzikál
Mefisto, řekla si, že chce od−
počívat. Něco poznat, někam
se podívat. Kromě svých mi−
lovaných Strakonic, kde má
rodinu, vyrazila i do Českého
Krumlova.
„Dostala jsem jako dárek
vstupenky na dvě představe−
ní na otáčivé hlediště. Tak
jsme to s kamarády pojali ja−
ko takový zábavný víkend.
Procházky, kafíčko, nějaké

Levnější MHD
Levnější cestování v MHD budou
mít od příštího roku v jihočeském
Táboře. Rozhodli o tom zastupite−
lé, kteří schválili cenové zvýhodně−
ní pro předplatitele dlouhodobých
jízdenek. Od ledna 2017 tak budou
mít největší slevu na MHD v Tá−
boře cestující, kteří si koupí roční
permanentku. Ušetří 15 procent,
ostatní 5 procent z ceny. Radnice
tak chce motivovat lidi, kteří dlou−
hodobě využívají městskou dopra−
vu, aby se jim vyplatila. Ušetří tak
ročně okolo 500 korun.

fotky. Zkrátka užít si to. Krumlov je
nádherné město a i představení na
točně mě velmi zaujala. Kdyby
měla točna z Krumlova zmizet, by−
la by to veliká škoda,“ svěřila se
Rozhledu Hanka Křížková.
Kromě Krumlova zavítala také
k moři. „Sbalili jsme se a na týden
jsme vyrazili do Řecka. Zde bylo
nádherně. Krásně čisté, teplé

Hurá, úložiště nebude
Dobrých zpráv není nikdy dost a ta−
hle je za poslední roky jednou z nej−
lepších. Hlubinné úložiště vyhořelé−
ho jaderného odpadu na jihu Čech
nebude. Hlubinné úložiště jaderného
odpadu by mělo vzniknout v lokalitě
Horka pod Velkým Meziříčím, nebo
Kraví hora na Žďársku. V ostatních
lokalitách, které byly včetně jihu
Čech vytipovány, se geologický prů−
zkum zatím neuskuteční.
Lidé z okolí Lodhéřova na Jindři−
chohradecku či z Božejovic a Bože−
tic na Táborsku a Písecku si mohou
oddychnout! Průzkum v těchto loka−
litách by pokračoval jen v případě, že
se změní postoj tamních obcí.
Situaci vítá i hejtman Jihočeského
kraje Jiří Zimola! „Je výbornou zprá−
2

vou, že dvě místa, která byla v již−
ních Čechách vytipována pro možné
uložení radioaktivního odpadu, jsou
ze hry. Těší to nejen nás, kteří
jsme velmi dlouho o toto rozhodnutí
z našich pozic usilovali
a z mnoha úrovní na
tomto cíli spolupra−
covali, ale především
je to skvělé pro všech−
ny Jihočechy,“ řekl
hejtman.
První muž kraje také
uvedl, že je velmi důle−
žité přemýšlet o nej−
krásnějším českém
kraji z dlouhodobého
pohledu tak, aby zůstal
i nadále především

moře a po utečencích ani pa−
mátky,“ smála se Křížková, která
se k moři vypraví letos ještě jed−
nou. A sice, když pojede s Občan−

čistým vzorem oddychového a turis−
tického regionu. „Je velmi potěšující,
že tento názor po vyslyšení našich
argumentů prozíravě sdílí také pan
ministr Jan Mládek,“ dodal Zimola.
Hejtmanův názor sdílejí také před−
stavitelé dotčených obcí. „Toto sta−
novisko samozřejmě velice vítáme,"
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nální dráhy a pak 30 let, kdy spolu−
pracuji s bandem Martina Kum−
žáka,“ pozradila s tím, že chce vy−
dat desku a také zajímavou knihu.
Víc ale zatím prozradit nechce.
„Nechci to zakřiknout. Snad se to
podaří. Jinak na podzim budu hrát
zbývající představení Mamma
Mia!, Sibylu, Carmen a Draculu. Já
se zkrátka nenudím,“ dodala
s úsměvem Křížková.
(pru)

říká starosta Jistebnice Vladimír
Mašek. „Celému Jihočeskému kraji
a všem jeho představitelům v čele
s panem hejtmanem Zimolou pak
velice děkujeme za to, že reflektovali
a dokázali prosadit názory našich
občanů,“ uvedl Mašek s tím, že vel−
ké poděkování patří rovněž i ministru
Mládkovi.
„Je to samozřejmě velmi po−
zitivní zpráva a děkujeme za
podporu jak hejtmanu Zimolovi,
tak i ministru Mládkovi,“ při−
pojila se starostka Lodhéřova
Zdeňka Klesalová.
V souvislosti s možnou stav−
bou úložiště se starostové i
obyvatelé báli zásahů do kraji−
ny, ale také logicky poklesu
cen nemovitostí, respektive je−
jich znehodnocení. To se na
štěstí nestalo.
Rozhled - Jižní Čechy 8/2016

Děti z dětského domova mohou
zdarma rozvíjet svůj talent
Dát šanci dětem, které to už tak ne−
mají v životě lehké, tomu se říká do−
brý počin. A přesně tuhle šanci do−
staly děti z Dětského domova
v Boršově nad Vltavou.
Mají možnost učit se zdarma na
Druhé soukromé základní umělecké
škole v Českých Budějovicích.
Patronkou projektu se stala právě
zpěvačka Hanka Křížková.
„Pro mě je velká čest, že mohu
být patronkou tak chvályhodného

domova i mojí školy, podaří i tady.
Vždy zdůrazňuji, že k podnikání ne−
patří jen produkování výrobků, ale
také činnosti bohulibé. Přeji vám co
nejsnazší cestu životem a aby se
vám podařilo uspět navzdory tomu,
že startovní pozici nemáte stejnou
jako ostatní,“ řekl Miroslav Dvořák.
Děti z boršovského dětského do−
mova si už vyzkoušely hru na bicí,
klavír, klávesy či zazpívat na mikro−
fon při návštěvě 2. SZUŠ. „Naši žáci

projektu,“ řekla při nedávném slav−
nostním zahájení spolupráce v bor−
šovském dětském domově a také
zazpívala. Pak dětem dala ještě jed−
no doporučení.
„Nemyslete si, že budete učení
flákat. Já vás totiž budu navštěvovat
a zkontroluji si, jak vám to jde,“ do−
dala s úsměvem.
Stejnou spolupráci 2. SZUŠ navá−
zala také s Dětskou psychiatrickou
nemocnicí Opařany.
Při zahájení v Boršově nad Vlta−
vou, stejně jako v Opařanech, nemo−
hl chybět majitel 2. SZUŠ a generální
ředitel MOTORU JIKOV Miroslav
Dvořák. „V Opařanech jsme začali
krásnou spolupráci a jsem rád, že se
to díky šikovnosti ředitelů vašeho

jim ukázali, co už umí zahrát. S pa−
nem ředitelem Miroslavem Kouřilem
jsme pak dali dohromady projekt, ze
kterého máme ohromnou radost.
Věřím, že naše spolupráce bude díky
štědrosti našeho majitele dlouhodo−
bá a škola dětem otevřená. Jsem
velmi rád, že Hana Křížková bez vá−
hání souhlasila s podporou našeho
projektu a přijela dětem zazpívat
sem do Boršova,“ zdůraznil ředitel
školy Milan Bašta.
Kromě samotného studia přispěl
MOTOR JIKOV Group a.s. dětem na
nákup nafukovacího skákacího hra−
du. Na 2. SZUŠ České Budějovice
mohou děti vybírat z celkem patnácti
hudebních oborů. S výukou začnou
po letních prázdninách.
(pru)
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Proti žebrákům
Český Krumlov si najal bezpeč−
ností agenturu. Ta má hlavní cíl −
zbavit centrum a parkoviště žeb−
ráků. Prozatím budou působit ve

městě do konce srpna, pak se
uvidí. V Krumlově pravidelně žeb−
rá deset až 12 lidí a městská poli−
cie je nestíhá sledovat a vykazo−
vat z míst, kde nemají co dělat.
Pracovníci agentury žebrákům
pouze rázně domluví a vykážou
je. Už nyní se ukazuje, že jejich
služby mají smysl.

Přechod mimo
provoz
Zásadní informace pro řidiče
přichází z hraničního přechodu
s Rakouskem, v Nové Bystřici na
Jindřichohradecku. Až do 19.
srpna je z důvodu rekonstrukce
silnice mezi rakouským Gramet−

Úrazů je čím dál více!
Počet úrazů na jihu Čech přibývá
a mohou za to prázdniny a dovolené.
Například na Šumavě registrují ex−
trémní nárůst těchto případů a někdy
jsou doslova zavalené chirurgické
ambulance v jihočeských nemocni−
cích. Úrazů je dvakrát tolik, co běžně.
„Nejčastěji, co se úrazů týče, jde
o nepozornost a neopatrnost způso−
benou teplým počasím, někdy i v kom−
binaci s alkoholem,“ uvedl ředitel
jihočeské záchranky Marek Slabý.

Záchranářský vrtulník létá nejčas−
těji k cyklistům do hor a také k vodě.

Nechybějí úrazy na přehradách Orlík
a Lipno. Nejčastěji lékaři řeší oděrky,
zlomeniny, zhmožděniny, poranění
hlavy, páteře, ale i řezné i bodné rá−
ny. Nechybí ani spáleniny od sluníč−
ka, někde opařeniny.
Záchranka jezdí či létá také pro
lidi s kolapsem, tonoucí či úrazy od
řemeslné práce.
Někdy jsou to zranění rukou, prs−
tů. Samozřejmě, že od jara do podzi−
mu je těchto případů více, v zimě
pak samozřejmě pády na chodníku,
na lyžích či snowboardech. Tedy
klasické sezónní úrazy.
(pru)

tenem a Illmans uzavřen. Toho
využili i čeští silničáři a opravují
komunikaci ke státní hranici.
Opravovaný úsek musejí řidiči
objet přes přechod Slavonice−
Fratres. Objížďka tudy vede po
úzkých silnicích, které využívají
i cyklisté. Policie proto radí maxi−
mální opatrnost.

Výzva pro
bývalé vojáky
Pánové, kteří jste se narodili v roce
1947 a základní vojenskou službu jste
vykonali u vojenského útvaru 7356 –
velitelská baterie a další v Hranicích na
Moravě v letech 1966–68, ozvěte se.
Připravujeme setkání, které se usku−
teční v sobotu 10. 9. 2016 v restauraci
Na Bidle v Klatovech (u autobus. nádr.).
Sraz kamarádů z vojny je ve 14 h.
Tel.: 607 735 724
e−mail: honzariha47@seznam.cz
4
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Stezka v korunách stromů WaldWipfelWeg
a ráj bobových drah Egidi−Buckel
Městečko St. Englmar leží nedaleko hranic
s Českou republikou, v blízkosti obce Viechtach,
cca 50 km od hraničního přechodu Železná Ruda
a 90 km od Stráž−
ného.
V překrásné příro−
dě Bavorského le−
sa najdete Stezku
v korunách stro−
mů WaldWipfel−
Weg, umístěnou
na 30 m vysokých
betonových pilí−
řích. Stezka v ko−
runách stromů nabízí pohled na les
z úplně jiné perspektivy. Za dobrého po−
časí uvidíte až k Dunaji a k vrcholkům
Alp. Stezka v korunách stromů plynule
navazuje na Přírodní zážitkovou stezku,
která je didakticky zpracována a přináší
zábavu i poučení pro malé i velké.
Mimoto si užijete i putování po Stezce
optických klamů, kde Vás bude šálit
zrak… Stezka v korunách stromů je
otevřena celoročně. Děti se mohou vy−
řádit na lezecké stěně, v dětském lano−

vém parku, v indiánském týpí či pozorovat alpaky, klo−
kany, lamy a ovce ve volných výbězích.
Rodiny s dětmi si v St. Englmaru užijí zábavu po celý
den. V letním období (do 6. 11. 2016) totiž
mohou v bezprostřední blízkosti Stezky v ko−
runách stromů navštívit ještě ráj bobových
drah, zážitkový park Egidi−Buckel, se dvěma
nejdelšími bobovými dráhami v Bavorském le−
se o délce více než 1 000 m – trochu adrena−
linu při takové jízdě ocení nejen děti! Zatímco
si děti užívají na dětském hřišti s prolézačka−

mi, řádí na skákacím hradu, auto−
dromu, šlapacích tříkolkách, visu−
té lanovce apod., dospělí si mo−
hou nerušeně užívat chutnou bavorskou kuchyni.
Terasa je velmi přehledná, rodiče mají své ratolesti
neustále pod kontrolou. Kdo by chtěl změnu, může si

zaskákat na trampolíně až do výšky
6 m, anebo vystoupat na místní roz−
hlednu. Ta se tyčí do výšky 20 m a v pří−
padě příznivého počasí nabízí nádherný
výhled daleko do krajiny i na celý areál.
Vstup do zážitkového parku včetně
parkování pro osobní automobily je
zdarma. Jízdné zaplatíte pouze na
bobové dráze a několika vybraných
atrakcích.
(ma)

Další informace v češtině naleznete zde: www.waldwipfelweg.de a www.sommerrodeln.de
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Že včera není dnes …
… a že kočka není pes… . Kdysi
to byla oblíbená písnička. Doda−
tečně si uvědomuji, že jsem tehdy
nepřemýšlela v souvislostech, kdy
za jediný den se mohou přihodit
nečekané, případně i šokující udá−
losti. Dokonce, že i jeden jediný
den může někomu výrazně ovlivnit,
případně i úplně změnit další život.
Že kočka není pes? O tom jsem
taky nepřemýšlela, když naše oblí−
bená zpěvačka zpívala písničku,
kde se ještě zpívá, že jistě není
snad, a že dudy nejsou nebe.
Jednoho horkého dne mi zavo−
lal můj blízký příbuzný, že ho od−
vezli do nemocnicea jádro pudla je
v tom, že doma zůstal opuštěný
pudl. Je třeba se o něho postarat.
Naskočila mi kopřivka. Co tomu
řekne můj kocour?
Ale nestalo se nic. Ti dva se téměř
nevzali na vědomí. Kocour pudla
arogantně přehlížel, a pak si v bytě
zabrali každý jeden kout několik
metrů od sebe. Odtamtud se navzá−
jem přátelsky měřili, asi jako členo−
vé vládní koalice. Andrej ihned po−
chopil, že musí zaujmout co možná
Rozhled - Jižní Čechy 8/2016

nejvyšší pozici, aby obstál. Opustil
své místo na židli a vylezl na okenní
parapet, kam na něho Bohuslav ne−
mohl i kdyby se zbláznil. Chodil oko−
lo a vrčel, ale postupně zjistil, že ja−
kákoliv snaha dostat se Andrejovi na
kobylku je zbytečná, a tudíž zaujal
výhodnou přízemní pozici, kterou si
bude hájit zase on. Jinak se choval
rezervovaně, nedával příliš najevo,
že má na Andreje pifku a točil se
k němu zády.
I boj o koryto jsem si představo−
vala dramatičtější. Jakmile Bohus−
lav obdržel krmení, Andrej bleskově
seskočil s okna prověřit, co Bo−
huslav dostal, jestli to není lepší,
než má on a jestli toho není víc.
Bohuslav se nad takovou drzostí
ale nerozčílil, protože stejně rychle
skočil k Andrejovo misce prozkou−
mat zase jeho příděl. Pak teprve si
oba hleděli své misky, ale tyto pro−
věrky podnikali pokaždé.
V noci pod rouškou tmy popou−
štěli uzdu své vzájemné nesympatii
nenápadnými provokacemi. Přibli−
žovali se k sobě na vzdálenost krat−
ší, než dokázali duševně utáhnout

a mně pravidelně probouzelo vrče−
ní, prskání a rozčilené pobíhání.
V jejich jazyce to znamenalo, že
Andrej se nespokojil s nejvyšší
možnou pozicí na okně a nadával
Bohuslavovi, že obsadil jeho kobe−
reček mezi dveřmi. Vždycky to byl
jeho kobereček a on tam nemá co
dělat. Bohuslav mu odvrčel, že
v tom případě má smůlu, a jestli je
zvyklý si vyskakovat, bude se mu−
set přizpůsobit novým poměrům, ať
se mu to líbí, nebo ne.
Zatímco o Andrejovi bych celé
dny ani nevěděla, Bohuslav byl
potížista. Neustále stál u dveří
a chtěl ven, ale na stoupání do čtvr−
tého patra v domě bez výtahu není
zvyklý. Dolů vždycky seběhl rychle
jako blesk, zatímco při stoupání
trucoval, zastavoval se, odmítal po−
kračovat, díval se vztekle a čekal,
co udělám. Dala jsem mu jasně na−
jevo, že v tom nehodlám dělat nic
a očekávám, že se nebude doža−
dovat vycházky už ráno v šest, ve−
čer v devět a mezitím asi tak pět−
krát dopoledne a pětkrát odpoled−
ne, za každého počasí. Ale aby mě
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naštval, chtěl ven pořád. Možná ho
rozčiloval Andrej stále v jeho zor−
ném poli, zatímco venku ho vzrušo−
valy neprobádané trávníky, kde da−
vy psů, žijící v naší čtvrti, zanechá−
vají svoje specifické stopy, z nichž
každou svědomitě a dlouze oču−
chával, než tam zanechal svojí.
Když horko vystřídal déšť, po−
znala jsem, že ouvej není ach –
i v tom má písnička pravdu. Na vy−
cházce, když mě Bohuslav ne−
smlouvavě táhl na mokrý trávník,
přemýšlela jsem o nové strategii
přístupu k oběma protagonistům,
když najednou začal Bohuslav ne−
přiměřeně bláznit. Vyskakoval, zmí−
tal se, pletl se mi pod nohy a vyvá−
děl jako opilý radní. Naproti nám
šel totiž jeho pravý pán, když po
příchodu z nemocnice vedla jeho
první cesta pro pudla. A protože
včera není dnes, má Andrej okno,
židli, kobereček i koryto zase jen
sám pro sebe. Je na něm vidět ob−
rovská úleva a stejně tak prý je šťa−
sten i Bohuslav. Asi se oba cítí nej−
lépe, když se navzájem nevidí.
Dagmar Hermanová
5

Stezka Korunami stromů vede
Policie
a Inspektorát
práce společně!
Jihočeská policie a Oblastní in−
spektorát práce podepsali dohodu
o spolupráci. Jsou tak prvními
dvěma institucemi v ČR, kteří se
budou na problematice pracov−
ních úrazů a dalších potíží podílet.
„Dohoda má zajistit jednotný
postup třeba při odhalování nele−
gálního zaměstnávání nebo při mi−
mořádných událostech, včetně vy−
šetřování úrazů,“ uvedl mluvčí ji−
hočeské policie Jiří Matzner.
V loňském roce provedl inspek−
torát na jihu Čech 1242 kontrol
a uložil pokuty za 13 milionů ko−
run. Inspektoři navíc odhalili na
150 případů nelegálního zaměst−
návání. A také vzhledem ke vzrů−
stajícím pracovním úrazům se
chce policie a inspektorát více za−
měřit na riziková pracoviště.

Jedna jízdenka
Velkou výhodu mají cestující v již−
ních Čechách. Na jednu jízdenku
mohou jezdit lidé vlakem, linkovým
autobusem i MHD. Cena takového
lístku je zvýhodněná a specialitou
je, že neplatí jen pro jednu osobu!
Novinku zavedla společnost Jiho−
český koordinátor dopravy. Jízden−
ka platí vždy na jeden den, stojí
250 korun s tím, že v pracovní dny
platí pro jednu dospělou osobu
a jedno dítě do patnácti let. O víken−
du je za tu samou částku pro dva
dospělé a až tři děti. Jízdenku lze
koupit na vlakových i autobuso−
vých nádražích.

Pomoc
psychologů
Novou službu lidem, kteří při něja−
ké tragické události přišli o své
blízké, nabízí Jihočeská záchranná
služba. Intervenční, speciálně vy−
školení pracovníci pomohou z pr−
votního šoku, což je pro mnohé
velmi důležité. Ať už jde o dopravní
nehodu, železniční neštěstí, uto−
nutí nebo třeba násilný trestný čin,
všude tam nabízí záchranka speci−
álně vyškolené psychologické
inter venty, kteří pomohou pozů−
stalým. Je to mnohdy daleko účin−
nější a důležitější než jako dopo−
sud tlumící léky.
(pru)
6

Rekordní návštěvnost zažívá unikátní
Stezka korunami stromů v Lipně nad
Vltavou na Českokrumlovsku. Osla−
vila už čtvrté výročí existence. Za tu
dobu ji navštívilo přes 1,3 milionu
turistů. Jde o jednu z nejvyhledáva−
nějších atrakcí v Jihočeském kraji.
Návštěvnost je srovnatelná na−
příklad s českokrumlovským zám−
kem, který si ročně prohlédne zhru−
ba 400 000 lidí.
„Pochopitelně, že o Stezku koru−
nami stromů je největší zájem v let−
ních měsících. Denně
se tu vystřídají tisí−
covky návštěvníků,“
řekl její ředitel Filip
Pekárek.
Někteří lidé se podle
něj na vyhlídkovou tra−
su nad Lipenskou ná−
drží pravidelně vracejí.
Podle zřizovatelů navíc
řada turistů získá nový
impulz koncem léta,
kdy poblíž stezky za−
hájí provoz rodinný
park Království lesa.
„Bude to pro spoustu

lidí další důvod, proč se do této loka−
lity opět podívat,“ uvedl.
Království lesa nabídne návštěv−
níkům originální prolézačky, lanov−
ky, dřevěné domky, rozsáhlé prova−
zové sestavy, houpačky a další herní
prvky. „Dlouhodobě pracujeme na
tom, aby se u nás právě rodiny cítily
maximálně komfortně, aby se na
Lipně líbilo hlavně těm nejmenším,“
dodal Pekárek.
Stezka korunami stromů nabízí
návštěvníkům výhled až ze 40metro−

vé výšky. Trasa vede ve špičkách
vzrostlých dřevin u Lipenského jeze−
ra a měří 675 metrů. Její vybudování
přišlo na 62 milionů korun. Na konci
stezky mohou návštěvníci sjet na
zem po 52 metrů dlouhém točivém
tobogánu.
Atrakci slavnostně otevřel před
čtyřmi lety tehdejší prezident
Václav Klaus. Projekt označil za
výjimečný a originální nápad a sám
se 20. července 2012 po stezce
prošel.
(pru)

Veď ja preca robím ! Robím děti !
Odlehlý kraj, kde se každý s každým
zná. Obec se snaží udržet školu,
podporuje hasiče, pořádá oslavy
a dětské dny. Opravila školku, vy−
budovala hřiště. Přilákala tak mladé
lidi, kteří tu pro své rodiny postavili
nové domy. Zkrátka a dobře – měs−
tečko mělo slibně nakročeno k dal−
šímu rozvoji. Náhle však budouc−
nost tohoto místa zčernala. Opuš−
těný hotel přímo v srdci návsi získal
imaginární kupec. Obratem ho pro−
najal sociálně potřebným lidem.
Lidem, kterým náš stát platí úplně
všechno, i to bydlení. A oni pijí, kou−
ří, hodují, radují se a užívají života.
Mají na to hodně času. Zatímco se
množí a druží, my vyděláváme na
jejich živobytí.
„Veď ja preca též robím. Robím deti!“
Všude je jich plno a každý je pořád
čoro, jen v hospodě ne. Spřátelené
klany, bez rozdílu barvy pleti, totiž
povětšinou sedávají před konzumem
a na veřejném prostranství. Domo−
rodci jejich špalírem procházeli nej−
dříve s nechutí, nyní už vůbec.
Obchod skomírá. Na úbytě hyne také
škola, která inkluzí prochází chtě ne−
chtě, a to v takové míře, že vyvstala
potřeba začleňovat především žáky
původní. Ti na svoji rovnoprávnost ale
nečekají a školu postupně opouštějí.

Znak obce slouží jako sušák prádla,
vlají na něm čerstvě vyprané svršky
nové komunity. To turisté bezpochyby
ocení. Drobná občerstvení a dárečky,
které se na stmelujících setkáních dří−
ve rozdávaly, mizí v kapsách roztomi−
lých snědých capartů s takovou rych−
lostí a drzostí, kterou by ostatní mu−
seli trénovat po staletí.
A věci vůbec mizí.
Nové hřiště je třeba zavřít, protože
množství povalujících se injekčních
stříkaček roste tempem hub po dešti.
Pracovníci obce mají najednou hlavu
plnou starostí – starostí svých problé−
mových spoluobčanů. Odpadu přibý−
vá, za popelnice se neplatí.
„Húú a proč pán stárosta? Ved my
tuna len na návštěve u dado, my neni
sme vaši!“ Vida, svá práva znají do−
konale. Mezery ve vzdělání jim vyna−
hradí rady imaginárního domácího:
„Starosta vám nesmí do ničeho mlu−
vit. Můj dům, můj hrad,“ tvrdí nahlas
a potichu si mne ruce, „a vy mně
v něm snášíte zlatá vejce.“
Vesnice se postupně rozděluje, domy
se prodávají, cena nemovitostí rapid−
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ně klesá. Kočovné hostující rodiny se
zabydlují vybydlováním. „Naši“ vyklí−
zejí prostor a pomalu začínají žít na
okraji nové společnosti.
Ale ne, přece je tu živo. To když do−
razí nějaká neziskovka a výchovou
ohroženým, pozor ale jenom vý−
chovou ohroženým, dětem rozdává
hračky, knížky a čokolády. Ty ne−
ohrožené jim tiše závidí, proč jen
nejsou na jejich místě. Po dobro−
činnosti zůstávají na návsi přeplně−
né odpadkové koše a nepořádek. Kdo
to uklidí? Kdo to ví, odpoví, že zase
jen a jen obec.
Pravé posvícení se ale odehrává je−
denkrát za měsíc u pošty. Od samého
rána se tu tvoří dlouhý zástup potřeb−
ných. S postupujícím dopolednem
sem pak líně najíždějí automobily lu−
xusních značek. A všichni, bez rozdí−
lu, trhají pracovnicím pošty ruce.
Ano, pochopili jste správně. Jde tu
o hodně peněz. Vyplácejí se sociální
dávky. To náš alibistický stát rozdává
odpustky potřebným a nepřizpůsobi−
vým spoluobčanům.
Nemějme to za zlé našim sousedům
v nouzi. Neudělali totiž nic hrozného.
Pouze přišli na to, že bez práce jsou
koláče. Mějme to za zlé státu, který
pracovitým bere a líným dává!
Sylva Heidlerová
Rozhled - Jižní Čechy 8/2016

Slovaktual již 25 let na trhu
Společnost Slovaktual
... působí na trhu více než
25 let a vždy patřila k vlajko−
vým lodím v oblasti kvality
a technologií. Slovaktual, je−
den z největších výrobců oken
v Česku a na Slovensku, je
součástí švýcarské společ−
nosti a patří díky technické
vyspělosti a výrobní preciznos−
ti na špičku nabídky oken
na tuzemském trhu. Dodává−
me plastová a hliníková okna
a dveře.
Proč si vybrat okna prů−
měrná, když mohu mít za
stejnou cenu okna kvalitní
s nejmodernější technologií?

technologii využívá již více než
7 let a má s ní jen ty nejlepší
zkušenosti. Vlepování skla do
profilu křídla tvoří bezpečné
a pevné spojení mezi sklem
a křídlem, zlepšuje stabilitu
křídla, zvyšuje tepelněizolační
a zvukověizolační vlastnosti
okna až o 10 %. Slovaktual
touto technologií vyrobil již ví−
ce než 1 000 000 ks okenních
jednotek. Izolační skla jsou ta−
ké opatřena meziskelním rá−
mečkem Swisspacer−U, což je
v současné době nejvyspělejší
technologie v oblasti použití
tzv. teplých rámečků při výrobě
izolačních skel.

Vlepování skel
a meziskelní rámeček

Počet komor, stavební
hloubka profilu a počet
těsnění

Největší výrobci v Německu,
Švýcarsku a Rakousku po−
užívají technologii vlepování
skel. Slovaktual tuto revoluční

Můžete si vybrat profilový
systém od 5 až po 8komorové
profily. Všechna naše okna
jsou opatřena třemi těsněními.
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Důležité je středové těsnění,
které musí doléhat proti pevné−
mu plastovému výlisku rámu.
Toto těsnění zajišťuje mimo jiné
vyšší bezpečnost a tepelně−
izolační vlastnosti. Stavební
hloubky našich oken se pohy−
bují od 70 mm po 85 mm a tím
dokážeme uspokojit každého
zákazníka.

Původ oken
Pozor si dávejte na původ
oken. Je dobré si nechat do
smlouvy doplnit, kde se daná
okna vyrábějí. Mnoho prodejců
zastírá původ oken a vy pak
riskujete, že si domů necháte
zabudovat „polskou kvalitu“
a ani o tom nebudete vědět.

Dodavatel:
V dnešní době je na obzoru
pád mnoha firem vyrábějících
plastová okna. Díky tomu se
snaží nalákat na různé akce
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a doplňky zdarma nebo pro−
dloužené záruky zákazníky
a tím se nadále udržet na trhu.
Spousta zákazníků zaujme
povědomost značky a zají−
mavá cena, ale za nízkou ce−
nou se většinou skrývá nej−
jednodušší a nejlevnější profil
z portfolia výrobce. Spousta
zákazníků si to neuvědomuje
a pak je tato zkušenost draze
zaplacená.
Pořídit si nová okna je ne−
malá investice a pořizujete
si je na několik desítek let.
Proto dbejte na to, ať si vybe−
rete okna s moderními tech−
nologiemi od renomovaných
výrobců. Pokud se rozhodne−
te navštívit některé z našich
obchodních zastoupení, bu−
de nám ctí. Náš vyškolený
personál vám rád poradí.

Kvalita nemusí být vždy
drahá.
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Trpaslík zachraňoval Temelín!
V případě rozsáhlého výpadku prou−
du, takzvaného blackoutu, by Teme−
línu pomohla i vodní elektrárna
Hněvkovice nedaleko Týna nad
Vltavou. Cvičně si vyzkoušeli speci−
alisté a hasiči z jaderné elektrárny.
Do šest kilometrů vzdálené jaderné
elektrárny dokázali přivést elektřinu
během necelé hodiny.
Modelový příklad vypadá asi takto:
Dochází k rozsáhlé přírodní pohromě,
nebo extrémním výkyvům v tocích
elektřiny. Následkem toho se rozpadá
přenosová síť. Temelín by v té chvíli
snížil výkon na minimum a vyráběl
elektřinu pouze pro sebe. V záloze má
pro napájení bezpečnostních systé−
mů až deset stabilních dieselgenerá−
torů, baterie a mobilní zdroje s mož−
ností propojení bloků. Pokud by ani to
nestačilo, přicházejí na řadu vodní
elektrárny. Po Lipnu a Orlíku k nim od
letošního roku přibyly i Hněvkovice.
„I když tato elektrárna patří svým
výkonem 9,6 MWe mezi malé vodní
elektrárny, její elektřina by stačila
pro napájení klíčových bezpečnost−
ních systémů, proto jsme se ji roz−
hodli už před několika lety zařadit do
celého systému. A samozřejmě toto
propojení musíme procvičovat,“ vy−
světluje ředitel elektrárny Temelín
Bohdan Zronek.
Kvůli zkoušce proto zněly v Teme−
líně a následně i Hněvkovicích siré−

ny hasičských vozidel.
Specialisté si chtěli ově−
řit čas, za který je mož−
né obě elektrárny vzá−
jemně propojit. Ten se
odvíjí hlavně od rychlos−
ti přistavení mobilního
dieselgenerátoru do are−
álu vodní elektrárny. Do−
datečný zdroj by totiž
zajistil krytí spotřeby
Hněvkovic, zatímco veš−
kerá vyrobená elektřina
by putovala rovnou do
Temelína.
„Jde o relativně krátkou vzdále−
nost, ale rychlý přesun takového
většího dieselgenerátoru je o řadě
manipulací, směna nesmí na nic za−
pomenout. Vše ale osádka zvládla
v limitu i s několikaminutovou rezer−

vou, takže jsme připravení,“ zhodno−
til manažer požární ochrany a hava−
rijní připravenosti ČEZ Ivo Novotný.
Podobně dopadla i zkouška dalších
systémů potřebných pro propojení
obou zdrojů. „Nikdy nemůžeme být

úplně spokojení, stále musíme hledat
možnosti, jak něco vylepšit, ale mů−
žeme říci, že i toto další doplnění bez−
pečnostních prvků je funkční. Navíc
můžeme využít i krajské hasiče
a armádu. I ti disponují potřebnými
dieselgenerátory a jsou schopni nám
ve velmi krátkém čase případně vy−
pomoci,“ zhodnotil nácvik šéf provo−
zu Temelína Ondřej Češka.
Temelín má třináct možností elek−
trického napájení. Na elektrárně je
několik vzájemně nezávislých zálož−
ních zdrojů, které by v případě potře−
by byly schopné elektricky napájet
zařízení důležité z hlediska jaderné
bezpečnosti. Primárně slouží jako
zdroj vlastní spotřeby provozovaný
generátor, po jeho odsta−
vení vedení 400kV nebo
rezervní linka 110kV.
K napájení lze využít
i sousední blok. Pokud
toto vše není k dispozici,
startují dieselgeneráto−
rové stanice. Každý blok
má tři, které jsou umístě−
né v různých stavebních
objektech. Další dvě sta−
nice jsou společné. V ná−
vaznosti na zátěžové tes−
ty elektrárna doplnila pro
každý blok seizmicky
odolný a jeden mobilní diesel−
generátor. Při selhání všech diesel−
generátorů jsou k dispozici baterie,
které zajistí napájení do zprovoznění
linky z elektráren Lipno, Hněvkovice
nebo Orlík.
(pru)

Veřejná koupaliště fungují hlavně díky EU
Už několik let využívají obyvatelé
i návštěvníci Plzeňského a Jihočes−
kého kraje veřejná koupaliště, která
byla postavena či zmodernizována
s finanční pomocí Evropské unie.
Několik bazénů i letních plováren by−
lo v regionu vybudováno díky pod−
poře Regionálního operačního pro−
gramu NUTS II Jihozápad.
Letní plovárna v Českých Budějo−
vicích, plavecký bazén v Jindřichově
Hradci, bazén v Tachově, přírodní
koupací biotop v Blovicích, koupališ−
tě v Kralovicích, koupaliště na Borku
u Českých Budějovic, koupaliště
v Sušici nebo přírodní bazén v Bo−
rovanech a mnohé další. To je jen vý−
čet nově vybudovaných, rekonstruo−
vaných nebo rozšířených veřejných
koupališť, na které v uplynulých le−
tech finančně přispěla Evropská unie
prostřednictvím ROP Jihozápad.
„Obyvatelé a návštěvníci regionu
Jihozápad tak mohou nejen v letním
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období využívat konkrétní výsledky
přispění regionálního operačního
programu na volnočasové aktivity.
Nejedná se samozřejmě pouze
o koupaliště, ale řadu sportovišť,

Jihozápad a náměstek hejtmana
Plzeňského kraje Ivo Grüner.
V pořadí druhou sezónu má před
sebou několik koupališť v jihozápad−
ních Čechách. Jedná se například

stezek, rozhleden nebo jiných aktivit
cestovního ruchu,“ uvedl předseda
Regionální rady regionu soudržnosti

o vloni v červnu otevřenou Městskou
letní plovárnu v Týně nad Vltavou,
která získala dotaci z ROP Jihozápad
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ve výši takřka 30 milionů korun.
Finance z Evropské unie pomohly
zrekonstruovat vodní plochu o rozlo−
ze 770 m2. Areál disponuje třemi
plaveckými drahami o délce 25 met−
rů, vodním prostorem pro relaxaci
s perličkovými lavicemi a masážními
tryskami, houpacím bazénem, zavě−
šenou sítí, chrliči vody a částí s to−
bogánem a skluzavkami. Na plovár−
ně je dále dětské brouzdaliště.
„Novou podobu získal také areál
venkovního koupaliště v Sušici, kde
nově vznikla víceúčelová větší vodní
plocha s různými herními prvky
a vyvýšená opalovací deska. Zacho−
vány zůstaly dětský bazén, brouzda−
liště a původní dřevěné převlékárny,
které byly ale opraveny. Druhé léto
prožívají ještě dotovaná koupaliště
ve Vimperku a Zvíkovském Podhra−
dí,“ řekl Karel Hron, pověřený vede−
ním Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad.
(pru)
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Opravář zemědělských
v okrese Klatovy mezi přední zeměděl−
ské podniky. Průvodcem po tomto
podniku žákům byla osoba z nejpo−
volanějších – přímo pan Ing. František
Trnka, který je ředitelem OD Soběšice
a dále i místopřed−
sedou Zemědělské−
ho svazu České re−
publiky. Během ex−
kurze měli žáci mož−
nost si prohlédnout
nejmodernější země−
dělskou techniku –
např. pásový shrno−
vač píce ROC nebo
samojízdný žací mač−
kač Krone Big M 500.
Dále pan ředitel žá−
kům vysvětlil kon−
strukci a činnost bio−

VOD Velký Bor, kde se 29. června
2016 v areálu farmy živočišné výroby
konal Den krmné techniky Triolet.
Tuto akci přední zemědělský podnik
klatovského okresu pořádal společně
s firmou HZT Technik – servis, a.s.
Návštěvníci se mohli důkladně sezná−
mit s krmnou technikou Triolet.
Připraveny byly tažené krmné mícha−
cí vozy ve spojení s traktory Case ne−
bo samojízdné provedení vozu. Dále
byla vystavena technika firem Claas,
Fendt, Tatra, Kverneland apod. Žáci si
též mohli prohlédnout objekty živočiš−
né výroby v areálu farmy. Součástí
akce byla též naučná stezka z projek−
tu „Zemědělství žije“, kde účastníci
poznávali zemědělskou techniku, plo−
diny, zvířata, semínka a krmiva. Pro
zdatné bylo připraveno dojení umělé−
ho vemene. Za odměnu získali žáci
drobné dárky.
Velké poděkování patří organizáto−
rům a Agentuře venkova o.p.s. Plzeň.
Oboru Opravář zemědělských strojů
je v naší škole věnována veliká pozor−
nost. Obor patří mezi prestižní, žáci
dosahují výborných umístění v celo−

plynové stanice, která zpracovává
kejdu, senáž a kukuřičnou siláž. V zá−
věru exkurze si žáci prohlédli objekty
živočišné výroby.
Také konec školního roku může být
poučný a zajímavý, o čemž se pře−
svědčili budoucí opraváři při návštěvě

státních soutěžích a absolventi nemají
problém s uplatněním. Věřím, že i do
budoucna bude zájem o studium to−
hoto oboru vysoký a že se najde dost
těch, kteří budou chtít pracovat s mo−
derní technikou a v moderních provo−
zech zemědělských podniků.
(pi)

strojů má v Sušici tradici
SOŠ a SOU Sušice využívají při vý−
uce žáků tohoto oboru spolupráci
s celou řadou předních firem regio−
nu a spolupracujeme i s profesními
svazy v zemědělství. Součástí výuky

nili žáci tohoto oboru několik zají−
mavých akcí, z nichž vybíráme ná−
sledující:
SOŠ a SOU Sušice ve spolupráci
s Agenturou venkova o.p.s. Plzeň při−

jsou také exkurze do výrobních
a prodejních firem a zemědělských
podniků. V poslední době uskuteč−

pravila pro žáky oboru Opravář země−
dělských strojů exkurzi do obchodní−
ho družstva Soběšice, které patří
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Za vším hledej ženu
krimi příběh
Případů krádeží vloupáním jsme na
kriminálce v Klatovech měli ve dru−
hé polovině sedmdesátých let minu−
lého století požehnaně.
Byla to vloupání do všech možných
objektů, počínaje prodejnami, hospo−
dami, chalupami, chatami, kolnami,
seníky i stodolami. Vše rozprostřeno
zejména kolem Strážova, Ondřejovic,
Klenové, Týnce, Patrasky, Depoltic
i Městiště. Jen v Janovicích nad
Úhlavou se ty případy jako by zázra−
kem vyhnuly. To i o něčem svědčilo.
Nejvíce nám do případů pasoval ně−
jaký místní vojáček, neboť na místě
činu bylo nadmíru stop po vojen−
ských bagančatech – kanadách. Tak
jsme se zaměřili s čuchem loveckého
ohaře na janovická kasárna. Nebylo
to v té době nijak lehké, sídlilo zde ně−
kolik útvarů. Bylo to takové malé více
jak dvou tisícové městečko v zele−
ném. Janovice byly známé nejen
v Plzeňském kraji, ale díky povinné
základní vojenské službě i v celé
Československé republice a snad i dí−
ky „Černým baronům“ od Švandrlíka.
Působily zde útvary tankistů, dělo−
střelců, průzkumáků a samozřejmě
i přísně utajovaných rakeťáků. Mimo
tyto útvary zde byli umístěni i pěšáci.
Šetření u útvarů jsme prováděli přes
vojenskou kontrarozvědku.
Velitelé útvarů a jejich štáby se s ná−
mi moc bavit nechtěli, neboť skoro
vždy z toho byl pro ně průšvih, prostě
černá tečka v jejich práci a snad proto
i raději mlčeli. Záhy po nahozených

„Měl bílé tričko a maskáče.
Nejvíce mi bylo divné, že
v takovém horku má na no−
hou vysoké černé vojenské boty,
no asi ty kanady nebo jak tomu vy
říkáte? To víte, fotografii odpovídá, až
na ty vlasy.“

sítí se k nám na ucho dostalo, že
u jednoho útvaru schází vojáček, kte−
rý se v podstatě nevrátil z opušťáku
z Moravy. Byl to dle hodnocení nadří−
zených dobrý vo−
Bývalý kriminalista Karel
ják, jen děvče ho
doma zklamalo a on
Fořt napsal už několik knih,
byl do té ženské
ve kterých vzpomíná na od−
sukně stále ještě
halování kriminalistických
blázen. Prostě za−
příběhů, které se staly na
milovaný až po uši.
Šumavě. Jeho posledně vy−
Přijel domů a hurá
danou knihou jsou Osudy hr−
za děvčetem. Dílem
dinů drsné Šumavy.
okamžiku připravil
Smála se
ve své rozkuráženosti pro nemocniční
a my byli
zařízení jejího současného milého,
spokojeni. Tři dny však nic. Vojáček
svého soka, který si tak v nemocnici
se neukázal. Tak jsme při svém šetření
poležel více než dvě desítky dní. A tím
děvčata „zaúkovala“, aby nám oka−
to vlastně všechno začalo.
mžitě dala vědět, kdyby se situace
Bylo nám jasné, že se s klukem něco
změnila, že odměna bude veliká. To ví−
děje. A dělo. Do figury nám hrálo i to,
te, tenkráte to bylo složité, žádné mo−
že se sice do Janovic vrátil, což nám
bilní telefony, takže to pro holky byla
potvrdili „ U Kulaté báby, “ ale jen se
oběť, ale ony si rády zahrály na detek−
na světnici u své roty otočil, převlékl
tivy v sukních a dobrovolně přizná−
do maskáčů a hurá pryč. Zaplať
vám, že my z toho měli profit!
Pánubohu, že si s sebou nevzal
Za čtyři dny se ozval telefon a my vy−
zbraň! Získali jsme i jeho fotografii,
razili do Lehomi. S děvčaty jsme měli
a tak jsme alespoň na chvíli byli spo−
konspirativní schůzku u strážovického
kojeni a běhali s ní po okolí. A ejhle.
hřbitova. To abychom to všechno
Z koupaliště ve Strážově zrovna od−
cházely dvě mladé dívky, se kterými
jsme se dali do řeči. Byly na prázdni−
nách u babičky v Lehomi. Prý tam
vedle jejich chalupy nějaký takový
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše 108/I, v knih−
chlapík, snad asi voják, přespává.
kupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a v Galerii a knihkupectví ŠIWA na
Vše jsme náležitě omrkli a věc se zdá−
nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava – nám. Svobody, dále v knihku−
la být žhavá. Majitelé na druhém kon−
pectví v Horažïovicích – Ševčíkova 24, v knihkupectví ve Kdyni – Náměstí
ci republiky na chalupu skoro vůbec
22, v Kašperských Horách v prodejně dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka
nejezdili, zůstala jim přívažkem jako
99, v Domažlicích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru a v Plzni
dědictví po tetičce. Dokonce jedna
v Knihkupectví Dobrovský – Americká 32.
z dívek ho vypodobnila.

Kde si lze knihy koupit ?

Nemocnice investují stamiliony
Investice do zdravotnických zařízení,
obnova nebo výstavby domovů pro
seniory, ale také nedostatek odbor−
níků v sociální oblasti. Taková byla
poslední léta v Jihočeském kraji
z pohledu zdravotnického a sociální−
ho sektoru. Ve školství se pozvolna
začíná projevovat nárůst demogra−
fické křivky. To se ukazuje především
na nižších stupních, kde v posled−
ních letech přibývá dětí.
Jihočeské nemocnice, které zřizu−
je kraj, každý rok investují do svého
rozvoje nemalé položky. Například
pro letošní rok jde o částku 678 mi−
lionů korun. Českobudějovická ne−
mocnice před čtyřmi lety zahájila
projekt, který by měl zajistit přesun
oddělení z takzvaného dolního areá−
lu. Zdravotnické zařízení je na dvou
místech, které od sebe dělí několik
stovek metrů.
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nezkazili, když přijedeme se služeb−
ním autem do takové malé vesničky,
jakou Lehom byla. Auto jsme nechali
opodál a rychle do vesnice. Tenkráte
byl se mnou parťák nadmíru schopný,
Pepík Kočí. Hlavní štáb jsme měli u je−
jich babičky, odkud byl přehled.
Vysílačku v tašce. Akce se zdařila.
Vojenský zběh, asi Doležal, pokud si
vzpomínám, uvíznul v našich předem
připravených sítích a bylo vyhráno.
Nakonec jsme ještě před příchodem
a příjezdem psovoda sami akci ukon−
čili. Sousední chalupu obešli zezadu
a každý z jedné strany k ní vyrazil.
Vojáček se zrovna chystal k odchodu,
tak jsme po něm skočili a byl náš!
Chudák kluk, tak nějak mi ho bylo
později líto, když mu vojenský tribu−
nál uložil několik měsíců Sabinova.
Všechno kvůli ženský a zhrzené lásce.
Čtrnáct nebo patnáct případů vloupání
a to ublížení na zdraví jeho sokovi
mu prostě přitížilo. Děvčatům jsme
poděkovali a nechali jim poslat
z Krajského ředitelství v Plzni děkovný
dopis na školu.
Ab absurdum – za vším, co se tenkrá−
te stalo, byly prostě ženy! Bez nich by
se případ, zcela jistě ani nestal.
Zamilovaný vojáček, nevěrná jeho dív−
ka a naše dvě detektivní studentky.
Karel Fořt

„Představa je taková, že
realizace úprav potrvá ješ−
tě další čtyři roky. To zna−
mená, že v roce 2020 by−
chom mohli definitivně
opustit dolní areál a veške−
ré objekty soustředit do
jednoho komplexu,“ řekl
vedoucí oddělení staveb−
ních investic českobudě−
jovické nemocnice Franti−
šek Bostl. Celkové odhadované ná−
klady na projekt činí miliardu korun.
Vedle zdravotnictví se kraj zaměřil
i na sociální sektor. Letos chce na−
příklad investovat kolem 150 milionů
korun do výstavby domovů pro seni−
ory v Kaplici a v Dačicích. Loni za−
hájilo provoz zařízení stejného zamě−
ření v Bechyni, kde nový domov pro
seniory s kapacitou 122 míst stál
163 milionů korun.

„Nejdůležitější změnou z našeho
pohledu byla novela zákona o so−
ciálních službách, podle které mají
jednotlivé kraje odpovědnost za
plánování, síťování a zajišťování
dostupnosti sociálních služeb na
svém území,“ řekl vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Jiho−
českého krajského úřadu Petr
Studenovský. Podle něj však tento
sektor těžko shání na různé pozice
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kvalifikované odborníky. „Riziko
vidím především v personální oblasti
– to znamená dostatek kvalitních
pracovníků,“ uvedl.
Za poslední tři roky mírně stoup−
nul počet dětí v mateřských a zá−
kladních školách. Obce, které tato
zařízení zřizují, reagují na růst demo−
grafické křivky tím, že zvyšují kapa−
city škol nebo se snaží vybudovat
nové. Vzrůstající porodnost se však
zatím neprojevila ve středních ško−
lách a pokles počtu studentů evidují
i vysoké školy.
„Pokles nastal zhruba kolem roku
2010 a měl by vyvrcholit v roce
2018, pak by se ta křivka měla zase
mírně zvedat,“ uvedl děkan jindři−
chohradecké fakulty managementu
Vysoké školy ekonomické v Praze
Vladislav Bína. Počet vysokoškoláků
v Jihočeském kraji se pohybuje ko−
lem 16 tisíc. Nejvíce jich navštěvuje
Jihočeskou univerzitu, která eviduje
zhruba 11 tisíc.
(pru)
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Společný zásah
jihočeských
a rakouských
záchranářů není
problém!

Rio Lipno startuje! Ale co ta doprava?
Oblast kolem Lipenského jezera se
proměnila v hlavní centrum letních
olympijských her 2016 na území
České republiky. Startuje tak malá,
česká olympiáda. Český olympijský
výbor nechal na Lipně po vzoru parku
„Soči – Letná“ postavit obří olympij−
ský park, ve kterém si po dobu koná−
ní letních olympijských her v Riu bu−
dete moci vyzkoušet různé sportovní
disciplíny, u živé projekce fandit na−

herné přírody, bohaté nabídce volno−
časových aktivit a rozvinuté turistic−
ké infrastruktuře. Letní olympiádu
v Riu si tak budete moci užít mimo
město v krásné lokalitě Lipenského
jezera na Šumavě.
V době konání letní olympiády
v Riu (5. – 21. srpna 2016) mohou
návštěvníci Lipenska aktivně využí−
vat desítky sportovišť, která budou
rozprostřena okolo celého jezera.

šim sportovcům v Riu a také se s ně−
kterými z nich potkat tváří v tvář.
„Hlavním cílem projektu Jižní
Čechy olympijské je propagace
sportu a aktivního pohybu zábavnou
formou,“ říká patronka projektu
Kateřina Neumannová.
Tentokrát se Český olympijský vý−
bor ve spolupráci s Jihočeských kra−
jem rozhodl pro Lipensko, které bylo
vybráno díky ideální kombinaci nád−

Například v malebném Frymburku
je atraktivní trať pro horská kola, tzv.
singltreku, na kterém cyklisté zažijí
podobné pocity jako slavný biker
Jaroslav Kulhavý při obhajobě zlaté
medaile z Londýna.
Černá v Pošumaví, která je cent−
rem vodních sportů na Lipensku,
bude hostit závody v jachtingu, kitin−
gu a windsurfingu. V Přední Výtoni
se uskuteční turnaj v ragby či závod
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v triatlonu a v korytě řeky Vltavy
u Loučovic se na „divoké vodě“ bu−
dou prohánět rafty a kajaky.
Rio Lipno má ale i své kritiky z řa−
dy obyvatel Lipenska. Ti nechápou,
proč někdo vydává 65 milionů korun
na „kopii“ olympijských herc, ob−
zvlášť, když do této lokality vede na−
prosto katastrofální dopravní infra−
struktura.
„Tohle může vymyslet jen někdo,
kdo buď má „jiné zájmy“, nebo ne−
přemýšlí. Pokud se tu má vystřídat
na 300 tisíc lidí, bude to šílené.
Umíte si představit ty kolony, zácpy,
problémy? Vždyť sem nevede rych−
lostní silnice, dálnice, nic. A stačí
jedna menší nehoda na příjezdu
a cesty jsou na hodiny zabloková−
ny,“ zlobí se místní obyvatel z Li−
penska Josef Brožek, který tu
s manželkou na chatě žije natrvalo,
byť původně pochází z Prahy.
„Chápu, že sem chtějí přivést tu−
risty, sportovce a svrhnout pozor−
nost na Lipno a okolí, ale s tím měli
počítat dopředu. Vždyť tu s tím byly
problémy a i starostové nadávali na
chaos ze strany Českého olympij−
ského výboru a kraje. Nikdo nevěděl,
co kdo bude dělat, kde co bude
stát,“ dodává další obyvatelka Li−
penska paní Marie.
„Některé kritiky byly a byly jistě
i oprávněné, ale vše se vysvětlilo.
Nyní by vše mělo být v pořádku.
A zcela jistě se o Lipensku bude
hodně mluvit,“ dodal jihočeský hejt−
man Jiří Zimola. Jen čas prověří, zda
investované desítky milionů korun
přinesly kýžený výsledek.
(pru)
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Zdravotnickou záchrannou službu
Jihočeského kraje a a česko−
budějovickou nemocnici navštívi−
li kolegové z Červeného kříže
Dolního Rakouska. Návštěva se
uskutečnila v rámci příprav na
praktické naplnění Rámcové
smlouvy o přeshraniční spoluprá−
ci zdravotnických záchranných
služeb uzavřené mezi Českou re−
publikou a Rakouskem v lednu le−
tošního roku. Mezi hosty byli ze−
jména záchranáři Červeného kří−
že, ale i techničtí a ekonomičtí
pracovníci.
Hosté se seznámili se systé−
mem práce na operačním stře−
disku ZZS JčK, výjezdovými vo−
zidly a jejich vybavením, způso−
bem nasazení jednotlivých posá−
dek ZZS a navštívili i základnu
Letecké záchranné služby v Plané
u Českých Budějovic.
„Ze vzájemné diskuse jedno−
značně vyplývá, že faktické pro−
vedení společného zásahu ra−
kouských a jihočeských záchra−
nářů by nemělo být nijak složité,
neboť systém poskytování před−
nemocniční neodkladné péče na
obou stranách hranice je velmi
podobný, stejně tak vybavení
vozidel a postupy záchranářů,“
řekl šéf jihočeské záchranky
Marek Slabý.
Případné předání tísňové výzvy
na druhou stranu hranice je mož−
né již nyní prostřednictvím telefo−
nu a během letošního roku by
mělo dojít ke zprovoznění webo−
vé aplikace, která propojí operač−
ní střediska Jihočeského a Jiho−
moravského kraje, kraje Vysoči−
na a Dolního Rakouska. Po náv−
štěvě na záchrance provedl čes−
kobudějovickou nemocnicí ra−
kouské hosty generální ředitel
Břetislav Shonem. Právě tento
špitál se může stát v budoucnosti
cílovým místem dojezdu rakous−
ké záchranné služby. Již nyní je
zařízením, odkud jsou trans−
portováni rakouští pacienti, kteří
utrpí např. úraz při turistice na na−
šem území a není možné je pri−
márně transportovat přímo do
Rakouska.
(pru)
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda vysvětluje nevysvětlitelné záhady:

Má Karlův most v Praze magické účinky ?
V posledním vydání časopisu jsem
slíbil, že vám prozradím něco víc
o magických účincích Karlova mostu
v Praze.
Tím, že most byl založen ve správný
čas, má v sobě zvláštní magickou při−
tažlivost a lidi neodradí ani psychoso−
matické zóny po zemřelých. Jeho při−
tažlivost je dána i tím, že jednou za de−
sítky let dojde k úkazu, kdy všechny
planety se seřadí do jedné řady a tehdy
astrologové spočítali, že pozitivní záře−
ní, které je tím velmi intenzivní, vždy
ozáří Karlův most na několik hodin.
Mřížka na místě shození sv. Jana
Nepomuckého. Mezi sochou sv. Jana
Křtitele a sousoším sv. Norberta, sv.
Václava a sv. Zikmunda je mřížka s reli−
éfem Svržení Jana a v zábradlí mostu
dvojitý arcibiskupský křížek s pěti hvěz−
dami. Je to označení místa, kdy bylo
do Vltavy shozeno tělo sv. Jana Nepo−
muckého. Pověra říká, že pokud ná−
vštěvník položí ruku na křížek v zábradlí
mostu tak, aby se každý prst dotýkal
jedné z hvězd, splní se mu tajné přání.
Bohužel podle mé věštby je to jinak.
Kdo položí ruku na křížek nebo na mříž−
ku či jakýkoliv bod mřížky, je to stejné,
jako kdyby sahal na hrobku. Dotyčné−
mu hrozí, že bude mít sedm let smůlu.
Když lidé sáhnou na levou část – na
psa nebo na prostředek, tak se nic
neděje. Když ovšem lidé sáhnou na
pravou tabulku, tak by mohli mít půl
roku štěstí a v okamžiku, kdy sahají
na danou pravou tabulku, tak je třeba
vyslovit své přání.
Magický náboj Karlova mostu koru−
nuje jeho Staroměstská mostecká

věž. Výzdoba věže je rozdělena na čtyři
sféry, a to zemskou, měsíční, sluneční
a hvězdnou. Ty mají nejen dobový spo−
lečenský význam, ale rovněž ten tajupl−
ný, astrologický. Staroměstská mos−
tecká věž je velmi silné magické místo
s magickou symbolikou. Každoročně
na letní slunovrat, tedy 21. června, se tu
koná velkolepé divadlo. Divák si stoup−
ne pod mostní oblouk a může pozoro−
vat slunce, které zapadá za katedrálou
sv. Víta na Pražském hradě přesně
v místech, kde je pohřbený svatý Vít.
A to je pouhá část magických náznaků.
Jsem přesvědčen, že jsem věštbou
rozluštil její magické účinky a stejně
tak i určitých částí Karlova mostu.
Jsou zde pozitivní zóny, ale most je ta−
ké poset psychosomatickými negativ−
ními zónami po zemřelých nepřiroze−
nou smrtí na mostě.
Jedna pozitivní zóna obklopuje právě
Staroměstskou mosteckou věž a v je−
jím prostoru se lidé cítí dobře. Přišel
jsem na to, že pokud si zájemce o spl−

nění přání stoupne pod kruhový otvor
ve stropě Mostecké věže ve 12 hodin
zimního času nebo ve 13 hodin letního
času a stojí−li pod otvorem 12 minut
v nižší hladině vědomí a zhmotňuje
myšlenku tím, že si ji 12krát za sebou
formou meditace opakuje, tak se mu
jeho přání může splnit do tří týdnů, tří
měsíců až tří let. Zde je většina lidí
schopna zhmotňovat své myšlenky,
protože je zde pozitivní zóna, kde je
snadné se uvést do nižší hladiny vědo−
mí. Je nutné formou meditace opako−
vat si své přání.
Když jsem zjišťoval zóny v této oblasti,
jak pozitivní, tak negativní, objevil jsem
na Novotného lávce další tři pozitivní
zóny do tvaru rovnoramenného trojú−
helníku. Je tam Muzeum Bedřicha
Smetany. Pochopil jsem, proč tam lidé
tak rádi a často chodí.
Záhadné tajemství Svatováclavské
koruny.
Nechal si ji zhotovit Karel IV. pro svou
připravovanou korunovaci na české−
ho krále. Na vrcholu koruny je umís−
těn kříž, v němž se údajně nachází trn
z útrpné koruny Ježíše Krista. Jsem
přesvědčen, že je v koruně skutečně
schránka pro nějaký předmět, ale ne−
myslím si, že je to schránka pro útrp−
ný trn. Podlé mé věštby si myslím, že
do schránky chtěl dát Karel IV. část
těla z Ježíše Krista a napadá mě, že
by tam mohl chtít dát kost. Bohužel,
nikdy vysněnou část kosti Karel IV.
nezískal. Ale celý život o tom tajně
snil. Útrpný trn zde nikdy nebyl.
Karel IV. měl jasnozřivé schopnosti
a podlé mé věštby na zhotovení koru−

Jakobínka jako ve středověku
U středověké věže Jakobínky na hra−
dě Rožmberk nad Vltavou dokončili
tesaři práci na dřevěném lešení. Lze
po něm pohodlně vystoupat až
k ochozu věže a zahájit její restauro−
vání. Kromě toho ale lešení poslouží
také účastníkům komentovaných
prohlídek, které pro milovníky hradů
a příznivce historických řemesel při−
pravil v prázdninovém období Ná−
rodní památkový ústav.
Experimentální projekt restaurová−
ní středověké věže Jakobínky se po−
souvá do další etapy. V polovině čer−
vence 2016 bylo dostavěno unikátní
dřevěné lešení, které sahá do úrovně
někdejšího ochozu věže. Pouze za
pomoci tradičních nástrojů jej vy−
robili tesaři pod vedením mistra
12

Petra Růžičky, za vydatné−
ho přispění tesařských uč−
ňů z Jaroměře a z Francie
v rámci výměnného poby−
tu programu ERASMUS.
V současné době pro−
bíhají na Jakobínce res−
taurátorské průzkumy,
jejichž cílem je zmapo−
vat stav historického
zdiva věže a upřesnit
další postup prací.
„Cílem restaurová−
ní je opravit zdivo i
kamenné architekto−
nické prvky věže a konzervovat zbyt−
ky středověkých omítek. Potom ob−
novíme ochoz a střechu věže,“ vy−
jmenovává nejvýznamnější součásti

stavební obnovy Petr Pave−
lec, spoluautor projektu
a ředitel Národního památ−
kového ústavu, územní pa−
mátkové správy v Čes−
kých Budějovicích.
Unikátnost celého pro−
jektu spočívá také v jeho
didaktickém rozměru.
„Rádi bychom zájem−
cům z řad návštěvníků
přiblížili nejen historii
této středověké hlás−
ky, ale v praxi oživili
středověké stavební
postupy a potvrdili tak jejich praktic−
kou využitelnost i v dnešní moderní
a technicky vyspělé době,“ zdůraz−
ňuje Petr Pavelec.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

ny pracovali ještě tři vybraní astrologo−
vé. Kameny tvoří skupinu, která má
maximální pozitivní vliv na toho, kdo
korunu má. Kdyby ji vzal někdo jiný
než majitel na hlavu, hrozilo by mu ne−
bezpečí, a dokonce jsem přesvědčen,
že by mu hrozila smrt. Karel IV. dal do
koruny svou energii a podlé mé věštby
vyzařuje z koruny magická energie.
Koruna je sestavená podle vizí Karla IV.
Tím, že korunu tvořil takřka celý svůj
život, dodával koruně stále svou ener−
gii. Připadá mi, že korunu dotvářel pro−
to, že cítil tok energií z koruny do jeho
hlavy a opravdu to ve finále doladil tak,
jako kdyby se sjednotil tok energie
z koruny do jeho hlavy a těla a z těla do
koruny. Vibrace koruny sladil s vibra−
cemi svého mozku. Tím docílil toho, že
když měl korunu na hlavě, měl dvojná−
sobný tok energií a vizí shora. Kdyby si
na hlavu vzal korunu jiný člověk, pro
kterého nebyla vytvořena, tak tok ener−
gie koruny a mozku dotyčného nebude
v souladu. Energie koruny je tak silná,
že dokáže člověka s jinou energií, než
měl Karel IV., zabít, či přivodit nemoc,
případně smrt. Podle mé věštby si na
hlavu dalo korunu 25 lidí, 5 z nich
zemřelo, 10 z nich mělo do konce ži−
vota psychické problémy.
Stanislav Brázda

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

Pro zájemce, kteří se chtějí do−
zvědět podrobnosti a pokochat se po−
hledem z vrcholu věže, vypisuje
Národní památkový ústav čtyři mimo−
řádné komentované prohlídky.
Podmínkou účasti je věk nad 18 let
a dobrá fyzická kondice. Výklad
o historii věže, postupu restaurátor−
ských prací i využití historických ře−
mesel a speciálních technických po−
stupů podá Petr Pavelec.

PROHLÍDKY V SRPNU:
úterý 9. 8. a středa 17. 8. 2016.
Začátek v 15 hodin
Vstupné: jednotné 300 Kč
(k úhradě v pokladně hradu Rožmberk)

Maximální počet osob: 10
Rezervace možná na emailu

rozmberk@npu.cz
nebo telefonu 380 749 838.
Rozhled - Jižní Čechy 8/2016

Nebezpeční cyklisté
na chodnících
Velkým nešvarem hlavně ve větších
jihočeských městech se stali cyk−
listé. Na kole jezdí po chodnících
mezi lidmi a přejíždějí přechody pro
chodce. Ke všemu si ještě myslí, že
jim řidiči za volantem musejí dát
přednost. A co na to městská poli−
cie. Ta je v mnoha případech až
extrémně laxní. Přitom cyklisté v ČR
ročně zaviní desítky, možná stovky
nehod a mnoho jich i zemře.

Jako třeba v Českých Budějovi−
cích. Jeden z obyvatel Koldomu na
Pražské třídě si prý dal tu práci a za
tři hodny napočítal patnáct cyklistů,
kteří přejeli čtyřproudovou silnici
na kole přes přechod. Pouze tři lidé
kolo vedli.
A kde jsou strážníci? Mají tady za
rohem služebnu, tedy přímo sídlo
a nevidíte je tady, jak je týden dlouhý.
To samé kolaři mezi lidmi na chod−
níku. Vymlouvají se, že je tu provoz
a proto jezdí na chodníku. Ten provoz
zase takový není, ale za chvíli můžou
po chodnících jezdit i motorkáři.

Rozhled - Jižní Čechy 8/2016

„Městská policie se zaměřuje na
všechny druhy přestupků a preven−
ci, ale skutečně nemohou být stráž−
níci vždy všude. O tomto nešvaru
samozřejmě víme a snažíme se ho
v rámci možností řešit,“ uvedl mluv−
čí městské policie David Štýfal.
Jenomže celá řada obyvatel Budě−
jovic tvrdí, že strážníci jsou vidět
především, coby „recesisté“, tedy
botičkáři a měřiči rychlosti aut.
Mnohdy tam, kde se rychlost nepo−
rušuje. Ale to, co mají řešit, neřeší.
„Bydlím tu patnáct let a vím, co se
tu děje. Nebo ti bojoví psi bez vodítka,
bez náhubku. Cyklisté na kolech, kteří
občas málem někoho srazí. A už se
to i stalo, že srazili a zranili člověka.
Kdyby opravdu dělali to, co mají, byli
by tu pořád a ti neřádi by si to roz−
mysleli,“ rozčiluje se obyvatelka dal−
šího domu na Pražském předměstí.
Podobná situace je i v jiných měs−
tech, v Prachaticích, Strakonicích či
Písku. Mnohde ale strážníci vidět
jsou a ty, kteří porušují vyhlášku,
alespoň napomínají. Opakující se
přestupky pak už řeší pokutou.
Přitom cyklista na chodníku, po−
kud není součástí cyklostezka, nemá
co dělat. A přes přechod pro chodce
rozhodně jezdit nesmí. Mnoho cyk−
listů to ale ani neví.
„A jak by mohla. Když na motorku
a auto musíte mít řidičák, ale na ko−
lo, které je stejně dopravním pro−
středkem, ne, oni v podstatě nemu−
sejí znát ani předpisy, značky a po−
dobně,“ diví se sám jeden ze stát−
ních policistů, který si myslí, že kaž−
dý, kdo chce jezdit na kole, by měl
podstoupit jistou formu testů, už
kvůli své bezpečnosti. O tom však
stát zatím neuvažuje.
(pru)
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KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
POSLEDNÍ volné místo – i panelové cesty. Tel.:
pro obchod s dárkovým 776693272 PM 160030
zbožím v Železné Rudě
hledáme
spolehlivou KOUPÍM vše z pozů−
a příjemnou prodavačku. stalosti – nábytek,
lustry
Možno na dohodu nebo chromové
a
lam
pičky,
sklo,
por−
na pracovní smlouvu,
turnusy, část. NJ, ubyto− celán (hrnky s moti−
vání zdarma, dobrý plat. vem Prodané nevěsty,
Tel.. 602486490. RR dětí, kytičky), kořenky,
sošky tanečnic, figurky
60444
zvířátek, svícny, obra−
BRIGÁDA v kavárně zy, kresby, i samotné
s ubytováním zdarma: rámy, hodiny, lampová
Studentkám nabízíme radia, staré housle,
v kavárně v Železné Ru− violu, vše skautské
dě letní brigádu s ubyto− a junácké, pohlednice,
váním, turnusy, dobrý odznaky a starou bižu−
plat. Inform. 602486490. terii. Tel.: 603872698.
RR 60445
PM 160056
CAFÉ Charlotte, kavár−
na−cukrárna v Železné
Rudě posiluje svůj tým
a přijme: paní na mytí
bílého nádobí – vhodné
i pro důchodkyně, dále
baristku – výroba káv
a pohárů – vhodné i pro
absolventy. Turnusy, za−
učíme, ubytování po−
skytneme zdarma, dobrý
plat.
Informace:
602486490. RR 60446

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Staré
hodiny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Porce−
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku, nebo po−
ODKOUPÍM staré peřiny, zůstalost. Sběratel. Nabí−
polštáře aj. Případně bílé zím solidní jednání. Tel:
nedrané peří . Info na tel.: 608979838. Email:antikvs
720543953. PM 160068 @seznam.czPM 160125
KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále koupím
trafa, domečky a vše co
souvisí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 160013
KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, hous−
le, vojenskou vzdu−
chovku, poplašňák,
celtu, medaile, vyzna−
menání (vzorný voják,
za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za bu−
dování vlasti apod. až
do r. 1989), kovový
model děla, tanku, au−
tomobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 160054
14

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email: slavoj.pikovi−
ce@seznam. cz. Děkuji :)
RR 50521

STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, mě−
chové aj.) , náramkové
hodinky, barometr, theo−
dolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dět−
ské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 160055

KOUPÍM tato křesla
a ento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovi−
ce@ seznam.cz. Děkuji :)
PRODÁM mobilní buňky
RR 50521
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6m x 2,5m x 3m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6m x 3m x 3m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elek−
třiny vč. jističů a osvětle−
ní. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení.
Tel.: 723622663. PM
160019
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JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré motocyk−
ly všech značek v ja−
kémkoliv stavu i jedno−
tlivé díly, platím ihned
v
hotovosti,
tel.:
607946866. RR 60507

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. Případně
čelní sklo i jiné díly.
Prodám také díly na Avii
31 r.v. 1992, motor, dveře,
kardany, pětistupňovou
převodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd
Dále prodám valníkovou
sklápěcí korbu LIAZ
z
trambusu.
Tel.:
736139113 PM 160025

FOFR PŮJČKA. Registry
neřešíme. Tel.702435739
KŘI PM 160016
RYCHLÉ půjčky 5tis−300
tis., hypotéky až 3 milio−
ny Kč, bez poplatku pře−
dem. www.kz−finance.cz.
Tel.: 737607405. KŘI PM
160072
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k rehabilitaci. Oblíbený
pro výstižnou a přizpůso−
bivou povahu. Miláček
VEM si Bavoráka – tel.: celé rodiny, lásku rád be−
604273327.
re i oplácí s nadšením.
Kupní smlouva při od−
běru. Do dobrých ru−
kou. Kontakt – e−mail:
h a j a m i @ v o l n y. c z ,
602823882, 378774498.
RR 60258

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná−
kladních aut, vraky odve−
zeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykou−
píme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje.
Dále provádíme demon−
POHLÍDÁM vašeho pej−
táž ocelových konstrukcí
ska o dovolených i jindy.
a budov (sila apod.)
Zkušený chovatel, eto−
a výkup železného šrotu.
log a výcvikář. Tel.:
Tel.: 723622663. PM
160027
COTON DE TULEAR. 737824579. PM 160017
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
PRODÁM bývalou ze− s nelínající bavlníkovou
mědělskou
usedlost srstí nevyžaduje střiho−
7 km od Klatov s krás− vou úpravu, jenom se
ným výhledem na pano− pročesává. Je antidepre−
rama Šumavy, bez pří− sivní, vhodný i pro alergi−
mých sousedů, s dobrým ky. Je bdělý a ostražitý,
přístupem, 5+1. Rozlo− ale zbytečně neštěká.
ha 3.500 m2 parcela – Vhodný na canisterapii –
dvůr, zahrada, 2 x stud−
na, 380/220 V. Vhodné
Další číslo
k bydlení, podnikáni
i k rekreaci. Cena 990
tis. Kč. RK nevolat. Tel.:
vyjde
602614480. RR 60482

Jihočeského rozhledu
6. 9. 2016
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Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo−
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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