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CENA ZLATA MÍŘÍ K VRCHOLU
Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Investiční Banku.
Zlato opět zažívá růst cen. Vyjádří−
me−li růst ceny v číslech, od nového
roku vzrostla o 10 %. Znamená to,
že se v současné době prodej zlata
velmi vyplatí. Než se však rozhod−
nete pro prodej, dobře zvažte, kde
své zlato prodáte. Je známo, že se
poslední dobou vyskytlo mnoho
nepoctivců v oblasti
výkupu zlata. Máme
pro Vás tip, kde se
zaručeně nemusíte
žádných nekalých
praktik obávat a na−
víc získáte garanci
nejvýhodnější ceny
za výkup. Ve Zlaté
Investiční Bance se
můžete nezávazně
přesvědčit. Obslouží
Vás příjemný a profe−

sionálně proškolený personál, který
poskytuje bezplatné odborné pora−
denství a individuální přístup k zá−
kazníkovi. Prodávat můžete používa−
né, nepoužívané, či dokonce poško−
zené zlaté, ale i stříbrné šperky. Dále
je možné zpeněžit i jiné předměty,
např. 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 32 700 za unci. Zákazníkům
garantujeme nejlepší výkupní ceny
a profesionální a poctivé jednání.”
Neváhali jsme a zeptali se při

návštěvě Zlaté Investiční Banky
v Českých Budějovicích jedné ze zá−
kaznic na to, jak byla s prodejem
svého zlata či stříbra spokojena.
Dozvěděli jsme se, že se jmenuje
paní Ticháčková a do Zlaté Inves−
tiční Banky přišla prodat své zlaté
náušnice a dva prsteny, za něž

nakonec získala 12 258,− Kč. „Spo−
kojena jsem velmi, vůbec by mě ne−
napadlo, že dostanu tolik peněz.
Ceny mají opravdu výborné, mohu
jen doporučit, “ říká s nadšením pa−
ní Ticháčková.
Prodej zlata je při současných ce−
nách opět poměrně snadný způsob
znovuzhodnocení peněz, tak nevá−
hejte ani Vy.
Zlatou Investiční Banku
naleznete na adrese:

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

Otvírací doba:
Po – Pá : 09:30 – 17:00
v sobotu je pro Vás pobočka
otevřena pouze po předchozím
telefonickém nebo ústním objednání.

Telefon: +420 374 449 072

Města bohatnou
Jihočeská města bohatnou. Do
městských pokladen přibývají někdy
až desítky milionů. Mohou za to par−
kovací automaty, kterých je v kraji
poměrně hodně, a měst, která zavá−
dějí placené stání, přibývá. Například
České Budějovice mají 27 parkoma−
tů a loni tržby byly 23 milionů korun.
„V letošním roce se rozroste po−
čet parkovacích automatů, protože
rozšiřujeme zóny placeného parko−
vání na Pražském předměstí,“ uvedl
náměstek primátora Petr Podhola.
Další miliony si na městský účet při−
pisuje i Tábor, kde je automatů do−
konce 32. Je to asi nejvíce v jižních
Čechách. I když jsou s provozem za−
řízení spojeny náklady, zisky samo−
zřejmě převyšují. Ve Strakonicích je
10 automatů a výnos je okolo 2 mi−
lionů korun.

Někde parkomaty ještě nezavedly
a uvažují o nich. Radnice dobře vědí,
že parkovací automaty přinášejí
městu peníze. Asi nejdražší parková−
ní má stále Jindřichův Hradec, kde je
40 korun za hodinu, Český Krumlov
či Písek.
(pru)

Mají cyklopumpu
Naprostou novinku mají cyklisté
v Českých Budějovicích. Mohou totiž
využívat první veřejnou cyklopumpu.
Nahustit kolo si tu může každý a ne−
musí složitě volit cestu k čerpací
stanici. Cyklopumpa na Sokolském
ostrově u plavečáku je k dispozici
24 hodin denně. Disponuje všemi ty−
py ventilků, a je možné ji využít nejen
pro všechny typy jízdních kol, ale
i kočárků a vozíčků. Město za ni za−
platilo 22 tisíc korun. Pokud se zá−
jem o pumpu osvědčí, chce radnice
podobná stanoviště rozšiřovat.

Ušetří na MHD
Dost zásadně ušetří rodiče dětí, kte−
ré v Táboře od září využívají MHD!
Některé jezdí úplně zadarmo, jiné za
naprosto symbolickou cenu. Slevy
přichystala radnice nejen pro děti,
ale i pro další cestující! Roční ztrátu
ve výši 1,7 mil. korun uhradí město
z rozpočtu! Děti do 12 let se MHD
svezou zdarma, ostatní školní děti
zaplatí za celoroční kupón 20 ko−
run, přičemž doposud platily téměř
2000. Od nového roku pak pro
všechny zlevní roční kupón o pat−
náct procent, ostatní kupóny o pět
procent. Město tak chce lidi motivo−
vat, aby využívali MHD.

Proti povodním
Letos uplynulo už 14 let, kdy jižní
Čechy pustošila ničivá povodeň.
Jedním z nejvíce postižených měst
byla i Soběslav. Zdejší radnice chce
vybudovat nově i dva nové poldry,
které mají odvést vodu při příva−
lových deštích. Jedním poldrem
chce Soběslav ochránit lokalitu
u silnice vedoucí na Bechyni, kterou
voda z dvou potoků při přívalových
deštích zaplavuje. Druhý poldr by
částečně sloužil jako nádrž, která by
se jako vodní plocha dala využívat
třeba pro rekreační účely či spor−
tovní rybáře.

Hroby předků
Velmi zajímavý objev se podařil
archeologům při průzkumu nejstarší
části Českých Budějovic. Na Piaris−
tickém náměstí, kde radnice buduje
podzemní kontejnery, našli ostatky
29 nebožtíků až ze středověku.
Nejstarší nález by mohl patřit člově−
ku, který zažil založení města krá−
lem Přemyslem Otakarem II, i stav−
bu kláštera, nejstarší stavby ve
městě. Většina koster pochází ze
17. až 18. století, kdy okolo kláštera
byl hřbitov. Kosterní ostatky, jež
musely kvůli stavbě kontejnerů ven,
se ale do svěcené půdy o kousek
dál zase brzy vrátí.
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Manželé Preissovi jižní Čechy milují
Viktor a Jana Preissovi patří ke
stálicím českého šoubyznisu, co
se hereckých manželství týče.
Dlouhé roky jezdí na svou chalupu
na Třeboňsku, která je jejich dru−
hým domovem. A i když někomu
z nich někdy nebylo zrovna do
zpěvu, právě jihočeský venkov jim
hodně pomohl.
Oba herečtí manželé jsou a do−
nedávna byli hodně pracovně vytí−
ženi. Proto, když našli pár dní vol−
na, spěchali na Třeboňsko, kde je
klid a pohoda.
„Na chalupu jezdí rád i náš syn
Martin. Je to takové naše útočiště,
kde je zahrada, kolem pár domů,
rybníky, lesy, louky. Prostě vše, co
člověk potřebuje k vyčištění hlavy,“
říká Viktor Preiss, který odešel
z Vinohradského divadla.
Těší se, že teď bude mít o něco
víc času na své koníčky a hlavně
na milovanou chalupu.
„Jižní Čechy jsou opravdu krás−
ný kout naší země. Na chalupě
jsme vždy rádi, a i když nebyly
dny vždy příjemné a člověk něco
řešil, byli jsme vždy rádi, že má−
me kam odjet. Do přírody, kde je
úplně jiný vzduch a energie,“ po−
chvaluje si i Jana Preissová.
Nejbližší sousedé vědí, že slavný
herecký pár zde má druhý domov.

Manželé Preissovi

Jsou ale lidé na Třeboňsku, kteří
netuší, že tu Preissovi mají chalu−
pu. Kromě toho jsou herečtí man−
želé obklopeni v okruhu dvaceti
kilometrů dalšími kolegy ze šou−
byznysu. Třeba manželi Hrušín−
skými, Petrou Janů, Vítězslavem
Jandákem, Leošem Marešem či
Markétou Zinnerovou.
Herci to ale mají většinou tak,
že se v soukromí stýkají spíš
s lidmi mimo práci. Podobně je to
i u Preissových.

Oba vyznávají poklidný život,
ticho, pohodu. Nejsou příznivci
párty a mejdanů. I proto si je je−
jich sousedé zamilovali.
„Jsou to moc fajn milí lidé
a jsme rádi, že je tu máme. Oba
jsou slušní, vzdělaní a ke všemu
skvělí herci. A nedivme se, že
si kdysi vybrali právě Tře−
boňsko. Vždyť je tu doslova po−
hádkově,“ dodal jeden ze sou−
sedů slavného hereckého páru!
(pru)

Do voleb na jihu Čech jde 23 stran a hnutí
Kdo bude vládnout v dalších letech
Jihočeskému kraji, kdo se stane
hejtmanem? O tom v krajských vol−
bách rozhodnou voliči ve dnech
7. a 8. října. Do voleb jde 23 stran
a hnutí. Celkem kandiduje 1066 lidí.
Některé strany a hnutí musely po vy−
zvání krajským úřadem v minulých
dnech doplnit drobné nedostatky.
„Většinou šlo o chybějící prohlá−
šení kandidátů,“ řekla Alena Karván−
ková ze správního odboru krajského
úřadu. „Všechny strany jsou zare−
gistrovány a registrace je podmín−
kou k vytištění hlasovacích lístků,“
uvedla Karvánková.
Jihočeské zastupitelstvo má 55
mandátů. Politické subjekty mohly
na své kandidátní listiny zapsat
maximálně 60 uchazečů. „Řada
stran tuto kvótu využila,“ uvedla
Karvánková.

Například uskupení Volte Pravý
Blok pošle do voleb v Jihočeském
kraji pouze dva kandidáty. Počet
subjektů usilujících o hlasy voličů za
poslední dvě období výrazně vzrostl.
V roce 2008 jich bylo o deset méně
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než letos. Před čtyřmi lety kandido−
valo 18 stran a hnutí. Krajské volby
se uskuteční 7. a 8. října. Před čtyř−
mi roky zvítězila ČSSD před KSČM
a obě nejsilnější strany vytvořily
vládnoucí koalici.
(pru)
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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 tepelně izolační
a zvukově izolační 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.

3

Chystají revitalizaci
Jindřichův Hradec připravuje revita−
lizaci Husových sadů, které chce
zároveň propojit s Masarykovým
náměstím. Obnova parku obsahuje
mimo jiné vykácení starých kaštanů
a výsadbu nových stromů jírovců
pleťových. Město projekt rozdělilo
do tří etap a náklady na první z nich
činí téměř sedm milionů korun, sdě−
lila novinářům mluvčí jindřichohra−
decké radnice Karolína Průšová.
Město revitalizaci Husových sadů
schválilo už před pěti lety, ale k pro−
jektu se dostalo až nyní. Podle
dendrologického posudku se v par−
ku nacházejí staré stromy s mini−
mální vitalitou. Například v roce
2009 se jeden kaštan zřítil, protože
byl shnilý. Město proto k revitalizaci
přistoupilo i kvůli bezpečnosti. Pro−
jekt za několik milionů korun počítá
s odstraněním zídky oddělující Hu−
sovy sady a Masarykovo náměstí.
Obnova se bude týkat také travnaté
plochy, výsadby keřů a květin. První
fáze projektu začne letos v říjnu.

Zloděj
kolař rekordman
Jihočeští policisté se občas setká−
vají s krádežemi jízdních kol. Běžně
jde o pár bicyklů měsíčně. Pokud
ale někdo za čtyři měsíce odcizí na
60 kol, je to už velký případ. Nyní
policie dopadla muže (32) z Čes−
kých Budějovic, který má na svědo−
mí krádeže 59 jízdních kol.
„Svou činnost na území metropo−
le začal asi v dubnu, kdy dražší
i starší lacinější kola kradl v centru
nebo na periferiích, aby je pak pro−
dával,“ řekl mluvčí policie Jiří
Matzner. Desítkám poškozeným
způsobil škodu za více než 615 000
korun. Muž je nyní ve vazbě.
Policie prověřuje, kdo další za
krádežemi kol je. Je evidentní, že
sám pachatel nemohl kola krást
a zároveň je i prodávat.
(pru)
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Méně nezaměstnaných,
ale chybějící dálnice
Přestože podíl nezaměstnanosti
v Jihočeském kraji za poslední čtyři
roky výrazně klesl, situace na trhu
práce není podle řady odborníků ide−
ální. Zaměstnavatelé totiž postrádají
v některých profesích kvalifikované
odborníky. „Jedná se především
o oblast strojírenství, tam je lidí sku−
tečně velmi málo a jsou s tím časté
potíže,“ uvedl ředitel Jihočeské hos−
podářské komory Luděk Keist.
Dlouhodobě však největší zátěž
pro obyvatele kraje znamená absen−
ce dálnice D3, která má spojit České
Budějovice s Prahou.
Pohledem statistik trhu práce patří
jihočeský region v nezaměstnanosti

mezi nejlepší kraje v republice.
„Je pravda, že v tomto směru jsme
dokonce nedávno vykázali nejnižší
podíl v Česku,“ uvedl Keist s tím,
že trh v regionu stále postrádá se−
řizovače, obráběče, pracovníky na
CNC strojích nebo řidiče autobusů.
„Kvalifikovaní odborníci chybí rov−
něž v oblasti hotelů a restaurací.
Ale tam je často ten větší nápor
spojený pouze se sezonními období−
mi,“ uvedl.
Kraj v otázce nezaměstnanosti
těží z několika předností. Jednou
z nich je, že v regionu nikdy nedomi−
noval těžký průmysl, jehož restruk−
turalizace zasáhla jiné kraje. Další
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výhodou pak je, že se nacházíme
v sousedství Německa a Rakouska,
Řada obyvatel kraje tak dojíždí za
prací do těchto dvou zemí místo to−
ho, aby se v Česku registrovali jako
nezaměstnaní.
Stát i Jihočeský kraj řeší již delší
dobu problémy s chybějící dálnicí
D3. Momentálně mohou řidiči využít
přes 40 kilometrů D3 od Veselí nad
Lužnicí po Mezno na Benešovsku.
Některé úseky mezi Českými Budě−
jovicemi a Veselím nad Lužnicí se
staví. Zpoždění však nabírá část od
jihočeské metropole k rakouským
hranicím. Měl by být dokončen snad
v roce 2021 – 2023.
Region přitom dlouhodobě těží
z turistického ruchu. Zájem o Jiho−
český kraj navíc stále roste, což se
projevuje na statistikách. V roce
2015 region navštívilo oproti roku
2012 téměř o čtvrt milionu turistů
více.
(pru)
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Občas v mládí jsem se ptala své ba−
bičky, jaké to tady doopravdy bylo
za první republiky a v době krize me−
zi oběma světovými válkami, ale
vždycky mi odpověděla, že ve škole
nám to určitě vykládají jinak, a stej−
ně už je to jedno. Když často teď sly−
ším v médiích vždy několik verzí vý−
kladů k různým událostem z doby,
v níž jsme zase žili my, a proto víme,
že celá řada těch událostí byla jinak
– bylo by to úsměvné, kdyby to ne−
bylo často tak smutné.
Své vzpomínky a dojmy si vytvá−
řím sama. Vzpomínám na události,
které mi za to stojí, a nepotře−
buji média, aby mi v tom radila.
Koncem léta v srpnu si občas za−
jdu do míst, kde jsme tehdy
v osmašedesátém chtěli bojovat za
rozhlas. Sednu si na lavičku v par−
ku před budovou plzeňského roz−
hlasu a pak jdu obvykle do blízké
cukrárny, kde se před válkou i po
válce říkalo „U Rejzlů“ a s bráchou
jsme si tam jako malé dětičky cho−
dili kupovat za dvacetník barevná
mejdlíčka. Ta cukrárna je dodnes
na svém místě beze změn, snad
jediný krám v celém městě.
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Jak se to vezme

K hrdinství „za vlast“ jsme byli
my, tehdy – náctiletí inspirováni
často, školní dějepis i literatura byly
plné různých osobních hrdinství.
Své odhodlání padnout v boji za
rozhlas jsme ten večer v parku vy−
jadřovali hlavně hlasitým zpěvem
zakázaných písní Karla Kryla. Velmi
oblíbená byla jeho píseň o andělovi
s polámanými křídly ne proto, že
bychom byli chápali synonymum
polámaných křídel k době, v níž
žijeme, ale protože se dobře zpívala
při kytaře.
K boji nedošlo, protože těch pár
tanků, které na silnici před budovu
rozhlasu přijely, přijelo v noci, a je−
jich příjezd jsme zaspali. Ráno už
tam prostě byly. A pak mi vyrazil
dech mladý důstojník, který k nám
přišel s mapou v ruce, a lámanou
češtinou nás poprosil, abychom
mu ukázali, ve kterém městě právě
jsou. Nevěděli to. Ani zemi, ani
město. Připadalo mi to neuvěřitel−
né, ale jeden praporčík po vojně
nám potom vysvětlil, že na vojně to
funguje právě tak. Zazní povel, vo−
ják vstane a jde naznačeným smě−
rem, jehož identifikace je většinou

l

tajná. Proč by mělo vojáky zajímat,
kde případně padnou?
Večer jsem si pak vypůjčila v do−
mě od sousedky psa, abych se mo−
hla vydat do parku ještě jednou. Byla
jsem zvědavá, co se kolem tanků
děje dál, a chtěla jsem mít důvod
tam jít. Stály tiše na stejném místě
jako vojenský skanzen bez života.
Až když jsem přišla hodně blízko, vi−
děla jsem zas ty kluky ve vojen−
ském. Také si zpívali, ale harmonika
hrála tiše a zaslechla jsem slova
písně .. kdě eta úlica, kdě eten dom,
kdě eta děvočka, čto ja zalubjom“…
a bylo mi najednou strašně smutno.
Bylo mi líto kluků, jen o pár let star−
ších, než byli tehdy moji spolužáci
z gymnázia, ale tihle nevěděli, kde
jsou, kam pojedou potom, a jestli
a jak dlouho budou ještě žít.
Vzhledem k mládí jsme nerozuměli
světovým politickým šarádám,
a v té době jsme ještě směli podlé−
hat pravým a nefalšovaným citům
a emocím, a co cítíme, jsme směli
přesně tak vyjádřit. Kdekoliv. Tehdy
nám televizní komentátoři různých
událostí nevsugerovávali, že věc je
vlastně úplně jinak, neradili a nedo−
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poručovali nám, co si o tom máme
a smíme myslet, a jak máme udá−
losti vnímat, aby to bylo v souladu
s tím, co má být, a bude obecně po−
važováno za správné a korektní.
Letos jsem na lavičce v parku
neseděla sama. Přisedla si ke mně
nějaká blondýnka s dlouhým oho−
nem vlasů, s nímž vypadala jako
moje oblíbená herečka Chantal
Poulain, a podle řeči bylo jasné, že
tehdy v parku byla také, ale s jinou
partou. Vzpomněly jsme si, že na
fasádě domu vedle cukrárny bylo
načmáráno „Bilaku, ty bídáku, bu−
deš viset na háku“, a vidíš, řekla mi
Chantal, žádný bídák na háku ne−
visel, naopak si všichni polepšili,
na rozdíl od nás. Škoda slov.
Za tu dobu jsem i pochopila, co
myslel – tuším že Seneca – svým
výrokem „Když nepřítel močí, moč,
nebo močení předstírej.“ Jde to
všemi generacemi lidí celá staletí.
Byla skoro tma, když jsem z parku
odcházela, a Chantal tam ještě se−
děla jako smutný anděl na hrobě,
a dnes už vím přesně, co znamena−
jí polámaná křídla.
Dagmar Hermanová
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Palírna ve Starém Klíčově je členem Unie destilatérů

Zatracovaná i velebená průsvitná
kapalina, která řetízkuje, je jako lék
Tekuté ovoce chutná a v malém Takže nejdříve na řadu přijdou s veškerou péčí věnujeme ovoci rok nejvýše 30 litrů absolutního
množství je i lékem. Ve vět− jablka.
našich zákazníků.
alkoholu. Například 60 litrů 50 %
ším množství rozvrací rodiny Je zajímavé, že jablkovice není Jakou kvalitu musí mít ovoce pálenky. Výhodou je, že při pálení
a páchá zlo.
mezi lidmi tak oblíbená jako jiné k vypálení?
z vlastního ovoce zaplatí poloviční
Ve správné pálence by mělo být pálenky. Přitom když se nechá Musí to být jen zralé ovoce, do spotřební daň – 143 Kč za litr abso−
jasně cítit ovoce, ze kterého byla odpočinout, jinak řečeno vydech− kterého je radost se zakousnout. lutního alkoholu. Je nutné ale dolo−
vypálena… Nezkapalnit alespoň nout, tak je velmi voňavá a je to Může mít vady na vzhledu, ale žit, kde bylo ovoce vypěstováno.
část úrody z vlastní zahrady po− tekutý štrúdl. Záleží ale na jabl− musí být bez hniloby, listí a větvi− Kolik zaplatí za vypálení?
važuje většina Čechů za hřích.
Cena za destilaci a zpracování
Aby zákazník snadno poznal
ovoce je už 5 let stále stejná.
prověřenou poctivou palírnu, vy−
Když si zákazník dodá ovoce
dává Unie destilatérů svým čle−
a my mu vyrobíme kvas, je cena
nům plaketu „Tato palírna je
za litr 50 % pálenky 160 Kč. Při
členem Unie destitalérů“. Pla−
vlastním kvasu nad 70 litrů
keta je zárukou kvality a garan−
zaplatí za 1 litr 50 % pálenky
tuje snahu o spokojenost zá−
150 Kč. Pálenku bezplatně ředí−
kazníka. Pěstitelská pálenice ve
me na požadovanou lihovost,
Starém Klíčově na Domažlicku
ale ne pod 50%. Nově jsme
má pořadové číslo plakety 2.
zavedli mimořádný poplatek
V České republice působí Unie
200 Kč při nezdařilém kvasu a to
destilatérů od roku 1993 a sdru−
na plyn dle uvážení destilatéra.
žuje pěstitelské pálenice a malé
Kdy a jak probíhá příjem
ovocné lihovary. Pravidelně školí
ovoce?
a vzdělává své členy
Příjem ovoce je v úterý, ve čtvr−
Pro ty, kteří chtějí uskladnit
tek a v sobotu od 10 do 17 ho−
ovoce v tekutém stavu, máme
din. U švestek a hrušek je příjem
informace přímo od zdroje a to
bez omezení. U jablek je potřeba
od majitele Pěstitelské pálenice
předem zavolat a zajistit si rezer−
ve Starém Klíčově Vladimíra
vaci. Kapacitu kvasných nádob
Císlera.
máme dostatečnou, ale rezerva−
Jaká bude letošní sezona?
ci děláme, aby se netvořily fronty
Tento rok je špatný na kvalitu
a mohli jsme druhý den vše roz−
ovoce, proběhlo krupobití a je „Naši zákazníci využívají pálenku na likéry, louhování bylinek a hlavně je to osobní dá− kvášet. Jádrové ovoce drtíme
málo cukernaté. Velmi rychle za− rek, který se nedá nikde koupit, když dáváte úrodu ze své zahrady,“ říká majitel ihned po převážení. Než se zá−
čínají hnít jablka a švestky. V srp− Pěstitelské pálenice ve Starém Klíčově Vladimír Císler.
kazníkem vyřídíme administrativ−
nu vydatně pršelo a švestky na− kách. Následovat pak budou ček. Hruškám je lepší předem od− ní záležitosti, je jeho ovoce v kvasné
braly vodu a neměly čas dozrát. švestky a hrušky, které se urodily stranit stopky. Ještě musím při− nádobě označené jeho jménem.
Vzhledem k plísním se musí ovoce jen někde. Jinak se dá zkapalnit pomenout jednu důležitou infor− Měli bychom připomenout kon−
velmi pečlivě kontrolovat.
každé ovoce. Již 14. sezonu se maci. Když k nám pojedete, je tře− takt.
ba vědět, kde jste ovoce vypěsto− Telefon je 602 549 887 od 9 do 18 ho−
vali. Je to pěstitelské pálení a uvá− din. Na nepřijaté hovory voláme zpět.
dí se to v žádosti o pálení spolu Doporučuji využívat ke spojení také
s vašimi osobními daty. Tuto evi− email palenice.cisler@seznam.cz,
denci si odebírá celní správa, která na který odpovídáme do druhého
kontroluje limit stanovený pro pěs− dne. Pro rychlejší vyřízení napište
titelské pálení.
telefonní číslo. Hlavní informace
Jaké jsou limity?
najdete na našich webových
V pěstitelských pálenicích si jedna stránkách www.palenicecisler.cz
domácnost může nechat vypálit za
(re)
6

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Rozhled - Jižní Čechy 9/2016

Ve Svržně tentokrát chladnokrevně

Chladnokrevní koně jsou ko−
ně, kteří celý rok pracují na
polích, v lesích, ve vinohra−
dech, v kočárové službě, či
v národním parku vozí turisty.
Také celé jaro a léto soutěží
v regionech a jednou do roka,
v říjnu, se sjedou a rozdají si
to o Mistra republiky.
I tito koně mají v sobě sportov−
ního ducha. A jak jim to šlape,

viště do lesa. Trať ovla−
datelnosti s kládou má
10 překážek velmi po−
dobných těm, které
mohou potkat soutěží−
cí při samotné práci
s kládou v lese, a ab−
solutní tah ukáže sílu
chladnokrevných koní
v plné kráse. Absolutní
tah má trať dlouhou
20 metrů a taženy jsou
kovové saně se záva−
žím. V loňském roce
utáhl vítěz saně těžké
1400 kg v jednospřeží,
v párech to bylo ne−
uvěřitelných 2700 kg.
Mistrovství České re−
publiky v kombinova−
Dvůr Svržno si v loňském
roce velkou letní akcí při−
pomněl svou stoletou
historii, kdy býval sou−
částní vojenského hřeb−
čína Hostouň a 70 let od
záchrany stáda lipicánů
při ústupu válečné fronty
na konci války. Kompletní
trojboj bude v sobotu
k vidění v podání jedno−
spřeží v neděli se ve stej−
ných disciplinách utkají
koně ve dvojspřeží.

můžete vidět už první říjnový
víkend, kdy se sjedou ti nejlepší
z jednotlivých kvalifikačních ob−
lastí a budou soutěžit v chladno−
krevném trojboji – vozatajském
parkuru, ovladatelnosti s kládou
a absolutním tahu. Někteří z Vás
tuto soutěž dobře znají ze
Zdeslavi nebo Dolan (okr. Kla−
tovy), či z Hunčic (okr. Plzeň−
sever), nebo možná z jižních
Čech, kde se jezdí v Českých
Budějovicích, Písku, nebo Ves−
cích u Soběslavi.
Vozatajský parkur se jede zá−
ludnými 14 terénními i umělými
překážkami, neb má simulovat
dopravu koní a kočích na praco−

Loňské vítězství v jednospřeží
bude obhajovat plemenný hře−
bec Biskup s kočím Mojmírem
Kubíčkem ze Staměřic (okr.
Přerov) a Saimon a Jurášek
s kočím Dušanem Turčanem ze
Sloupu u Blanska ve dvojspřeží.
Akci pořádá ve spolupráci
s Dvorem Svržno Asociace sva−
zů chovatelů koní České repub−
liky a Svaz chovatelů chladno−
krevných koní. Finančně ji pod−
porují Lesy České republiky s.p.
a Plzeňský prazdroj a.s.
(pr)

ných soutěžích se
bude poprvé ko−
nat v západních
Čechách. Volba
padla na Dvůr
Svržno, kde cho−
vá své koně paní
Michaela Koda−
dová. Areál býval
součástí vojen−
ského hřebčína
Hostouň a má pro
pořádání takovéto
akce dostatečné
zázemí. Vlastní
soutěž se bude
konat na přileh−
lých pozemcích.

Mistrovství ČR v kombinované soutěži pro chladnokrevné koně
Ovladatelnost v kládě – Formanská jízda – Těžký tah
1. – 2. 10. 2016, začátek vždy v 10.00 hodin
Dvůr Svržno u Hostouně, Domažlicko
Parkoviště a občerstvení zajištěno, vstupné zdarma.
Rozhled - Jižní Čechy 9/2016
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Základní škola, Střední odborná škola
a Gymnázium, BEAN, s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
Kontakty: 773 971 313

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !
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
Vzdělání pro dospělé:
Mechanik el. zař. – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení, MZ
Strážník městské policie – 3leté nástavbové dálkové studium
– 2leté nástavbové denní studium.
bližší info: borikova@seznam.cz, 728 531 441.

Základní škola – s nadstandardním výukovým programem
jazykového zaměření

Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium se zaměřením:
n Veřejná správa a právo n Diplomatický protokol n Cestovní ruch n
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:
n Veřejná správa n Cestovní ruch n
Podnikání – tříleté dálkové studium
Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném oboru
nebo maturita

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

Olympijský park lákal

Prázdniny v Jihočeském kraji byly
z pohledu turistické návštěvnosti
v porovnání s loňskem nepatrně
slabší. Přesto provozovatelé rekreač−
ních zařízení nebo volnočasových
aktivit hodnotí sezonu jako vydaře−
nou. Vyplývá to z ankety ČTK.
Hlavním lákadlem července a srpna
se stal především olympijský park
v Lipně nad Vltavou, který za dva
týdny navštívilo téměř 350 000 lidí.
„Přínos tohoto projektu
teprve budeme moct vyhod−
notit. Necháme si zpracovat
analýzu, která by nám kon−
krétně měla k olympijskému
parku říci více. Každopádně
i když momentálně nemámě
žádná konkrétní data, jsem
přesvědčený, že tato akce se
stala nejvýznamnější turistic−
kou atrakcí Jihočeského kraje
letošního léta,“ řekl jihočeský
hejtman Jiří Zimola.
Nárůst počtu návštěvníků v oblasti
lipenské nádrže byl po dobu fungo−
vání olympijského parku evidentní.
„Tento projekt k nám přivedl celou
řadu nových hostů. Olympijský park
zviditelnil i okolní obce a vytvořil
pro potencionálního hosta ucelený
pohled na Lipensko jako takové,“
uvedl manažer marketingu společ−
nosti Lipensko Vojen Smíšek. Dodal,
že jen obec Lipno nad Vltavou nav−
štívilo v červenci a srpnu denně až
15 000 lidí.
Jako jednu z povedenějších hod−
notí letošní sezonu i Pavel Kolouch
ze společnosti Ingetour, která na
Vltavě provozuje půjčovny lodí
a kempy. „Samozřejmě s loňským
rokem to srovnávat nemůžeme, pro−
tože to byl extrém. Ale ani ten letošek
nebyl špatný a myslím si, že může−

me být spokojeni,“ uvedl. Kolouch
připomněl, že loni prakticky po celý
červenec a srpen nepršelo. Letos
bylo počasí v těchto dvou měsících
mnohem více proměnlivé.
„Největší nápor jsme měli tradičně
kolem červencových svátků a potom
první týden v srpnu. To většinou bý−
vají celopodnikové dovolené a navíc
už mají prázdniny v celém Rakousku
a Německu,“ uvedl Kolouch. Právě

zahraniční turisté v posledních letech
využívají splouvání Vltavy více než
v minulosti. Letos však mělo několik
návštěvníků z asijských zemí na lo−
dích nehody a museli je často z řeky
vyprošťovat hasiči nebo záchranáři.
„Bylo to tím, že přes léto bylo víc
vody než v minulých letech a ti tu−
risté tu situaci často podcenili,“ řekl
Kolouch.
Český statistický úřad vyhodnocu−
je data o turistickém ruchu ve čtvrt−
letních intervalech. Výsledky letní se−
zony oznámí až v listopadu. Zájem
o návštěvu Jihočeského kraje ale
stále roste. V prvním pololetí se v re−
gionu ubytovalo 499 396 lidí, což je
o 4,5 procenta více než loni. Turisté
v jihočeských ubytovacích zařízeních
strávili za prvních šest letošních mě−
síců víc než 1,3 milionu nocí. (pru)

Jednu z nejfrekventovanějších silnic v Krumlově lidé přecházejí bezpečněji
Přechod pro chodce v ulici Chval−
šinská, který v Českém Krumlově ve−
de přes velmi frekventovanou silnici
č. I/39, se dočkal nového osvětlení.
Nedaleko historického centra, spor−
tovní haly, stadionu i gymnázia se tak
významně zvýšila bezpečnost pře−
cházejících chodců. Součástí inves−
tiční akce, na niž městu přispěla
Nadace ČEZ 120 tisíci korunami, je
i vznik nového přechodu v přilehlé
křižovatce s ulicí Fialková.
Silnice mezi Českým Krumlovem
a Lipnem patří mezi nejvytíženější ve
městě. Denně jí projede několik tisíc
aut a vozovku zároveň přechází stov−
ky místních i turistů. Zlepšení do−
pravní bezpečnosti patřilo mezi pri−
ority města. „Nově osvětlený pře−
chod se nachází poblíž historického
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centra, sportovní haly, zimního i fot−
balového stadionu, gymnázia, parko−
višť Jelení zahrada i stanoviště auto−
busů. To společně s jeho umístěním
na poměrně dlouhém rovném úseku
vytváří dopravně komplikované mís−
to,“ vysvětlil starosta Dalibor Carda.
Nová světla zvyšují viditelnost pře−
chodu za tmy nebo horšího počasí
a vytváří bezpečnější místo pro pře−
cházení mezi hlavní komunikací
a důležitými místy občanské vyba−
venosti. Kromě instalace dvou sto−
žárů bezpečnostního osvětlení pře−
chodu město v ulici Chvalšinská vy−
budovalo ještě další zcela novou
zebru v místě jejího křížení s ulicí
Fialkovou. Náklady na osvětlení, jež
výrazně zvýší bezpečnost místních,
ale i návštěvníků oblíbeného turis−

tického místa na jihu Čech, činily
zhruba 144 tisíc korun, z toho 120 ti−
síc na projekt přispěla Nadace ČEZ.
Ta osvětluje přechody ve spolupráci
s organizací BESIP a Policií ČR
systémově.
„Zvyšujeme bezpečnost na čes−
kých silnicích. Zvlášť důležité je
to tam, kde se denně pohybuje vel−
ké množství lidí, jako je tomu na−
příklad v Českém Krumlově,“ řekla
Michaela Žemličková, ředitelka
Nadace ČEZ.
Přechody pro chodce jsou častým
místem dopravních nehod s často
tragickými následky. Devátou nej−
tragičtější příčinou nehod zavině−
ných řidičem motorového vozidla
bylo v loňském roce nedání před−
nosti chodci na vyznačeném pře−
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chodu. Z tohoto důvodu loni zemře−
lo 21 chodců.
Při rychlosti 75 km/h potřebuje
řidič k reakci nejméně 31 m (1,5 s).
Kvalitní osvětlení dokáže snížit po−
čet střetů s chodci na přechodech
až o 65 %. Osvětlení se projektuje
na každý přechod zvlášť, do výpočtů
se zahrnuje nejen šířka silnice a pře−
chodu, ale i okolní osvětlení, barva
povrchu silnice, stoupání či klesání
vozovky atd.
Osvětlení přechodu není přímo
shora, ale pod mírným úhlem vždy
ze směru příjezdu aut. Chodec je tak
osvětlen více ze strany, aby jej řidič
viděl skutečně jasně. Současně
je třeba nastavit osvětlení tak, aby
řidiče ani v jednom směru neosl−
ňovalo.
(pru)
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Vedoucí školní jídelny SOŠ a SOU v Sušici Jana Prosserová říká:

Školní stravování je poslední šancí,
jak děti naučit stravovacím návykům
a nezávadných surovin. Strávníci Zmínila jste se, že vaříte i pro cizí
mají naprostou jistotu, že nekonzu− strávníky. Kolik zaplatí za oběd?
mují ohřívané zbytky z minulého dne. U nás ve školní jídelně se může
Vaříme podle norem takzvaného stravovat každý. Pro obědy si k nám
spotřebního koše.
Ten kromě jiného ta−
ké sleduje, aby u po−
krmů bylo vyvážené
zastoupení masa,
ryb, mléka, mléč−
ných výrobků, ovo−
ce, zeleniny, bram−
bor, luštěnin. Velmi
přísně se kontroluje
množství tuků a cuk−
rů ve stravě.
Jsou děti mlsné?
„Školní jídelna je moderní stravovací služba pro žáky a studenty v době jejich
Vždy po prázdninách
studia,“ tvrdí vedoucí školní jídelny SOŠ a SOU v Sušici Jana Prosserová.
mají mlsný jazýček,
Dnešní mládež stále častěji dává pro naše žáky, tak i pro širokou veřej− což je zcela přiroze−
přednost před školním obědem nost včetně firem a podniků.
né. Ale velmi brzy je
individuálnímu stravování. Pro je− Má školní stravování perspektivu?
to opustí. Zajímavé „Každé jídlo připravujeme z čerstvých surovin,“ říká
jich organizmus, který se fyzicky Jednoznačně. Ve školním stravování je, že dříve nejedly kuchařka Renata Štěpánová.
i psychicky teprve vyvíjí, to má ne− v České republice došlo za po−
jezdí sušické firmy, které
gativní následky. Zatímco během slední léta k výrazným pozitivním
si nás vyzkoušely a zjis−
posledních desetiletí lidská popula− změnám, bohužel bez větší pozor−
tily, že vaříme chutná
ce rostla do výšky, začíná se v ně− nosti veřejnosti. Výhody systému
jídla. Stravují se u nás
kolika posledních letech tento trend školního stravování dětí se
úředníci městského úřa−
uhýbat jiným směrem. Děti spíš než v mnohých rodinách nedoceňují.
du a dalších institucí,
do výšky začínají růst do šířky. V jakém smyslu?
důchodci a občané měs−
Dětskou obezitu nelze brát na leh− Především se děti stravují v pravi−
ta Sušice. Za kompletní
kou váhu, protože je příčinou řady delný čas, bez spěchu a v klidu.
oběd (polévka, hlavní
Strávníkům garantujeme vyváže−
zdravotních komplikací.
jídlo, salát nebo dezert)
O školním stravování jsme si povída− nou, pestrou a zdravou stravu. To,
zaplatí 60 korun. Máme
li s vedoucí školní jídelny Střední od− že je dotované školní stravování
ještě dvě další výdejní
borné školy a Středního odborného levnější než individuální, je samo−
místa a to přímo ve
zřejmé. Rodiče hradí pouze nákla−
učiliště v Sušici Janou Prosserovou.
městě v Poštovní ulici
dy na potraviny.
Kolik jídel denně vaříte?
a U Kapličky. Každý, kdo
Je to kolem 400 obědů a vybrat si Jaká je kvalita a pestrost stravy? „Jídlo je vydáváno bezprostředně po uvaření s maxi− se chce u nás stravovat,
mohou ze dvou nabídek. Vaříme jak Jídla připravujeme z čerstvých málním respektem k přísným hygienickým předpi− se předem musí přihlásit
sům,“ sdělila nám hlavní kuchařka Růžena Vejvodová.
a to může i prostřed−
polévky, což dneska už není pravda. nictvím našich webových stránek
Takovým top jídlem jsou rybí prsty www.sossusice.cz, kde si z jídel−
(re)
s opečeným bramborem a omáčky, níčku vybere jídlo.
ale i merenda s lívanci. Velmi žádané
jsou sladká jídla jako palačinky,
SOŠ a SOU Sušice
lívance, dukátové buchtičky, meruň−
Školní jídelna
kové knedlíky.
Školní jídelna je také tou nejlepší
Volšovská 1139,
praxí pro učně oboru kuchař.
342 01 Sušice
Samozřejmě. Tady přijdou ke vše−
Vedoucí školní jídelny
mu a díky zkušenému kolektivu na−
Jana Prosserová
šich kuchařek získají zkušenost
tel.:
376 524 801
a rady k nezaplacení. Jsem toho
názoru, že už od těch 15 let, kdy
e−mail:
k nám nastou pí, musí dostat pod
prosserovaj@sossusice.cz
kůži pracovní návyky kuchařského
www: sossusice.cz
řemesla.
Rozhled - Jižní Čechy 9/2016
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Strašidla vás nevystraší
Do kin přichází nový film režiséra Řehořové, s jakou se ochotně s kaž−
Zdeňka Trošky Strašidla. Pravdou je, dým zájemcem vyfotografovali a ne−
že se hned na začátku leknete. To když únavně rozdávali autogramy. Musím
se ozve Hejkal (hraje ho
Bronislav Kotiš, kterého
známe z operety DJKT
v Plzni). Já jsem měl vý−
hodu, protože Hejkala
znám z kdysi oblíbené
knihy mé starší sestry
Dva nezbedníci. Babička
mi z ní četla, když jsem
to ještě sám neuměl.
A právě ti dva nezbedníci
se báli Hejkala. Od té do−
by uplynulo mnoho let,
ale o Hejkalovi jsem už
neslyšel.
Druhá babička, když Vladimír Bernášek (vlevo) s režisérem filmu
Zdeňkem Troškou.
jsme šli lesem, zase
vždycky varovala před bludným koře− doplnit, že ve filmu ještě hrají Tereza
nem. Nebýt filmu, už jsem si na to vů− Kostková, Carmen Mayerová, Vladimír
bec nevzpomněl. Bohužel, jenom se Polívka, Jiří Dvořák, Petr Nárožný…
tam mluví o krvavém koleni. Toho jsem – ale to už je málem jako v pohádce
se jako dítě bál, ovšem dodnes nevím, o úzké lávce a množství oveček.
jak vypadá. Film ho však neukázal, tak− Ve filmu jde o propojení tradičních po−
že zase jsem si vědomosti nedoplnil. hádkových strašidel se současným ži−
Zato jsem se na předpremiéře v plzeň− votem. Strašidla po léta žijí v opuštěném
ském multikinu v Olympia bavil. A se zámku (natáčelo se na zámku Lišno)
mnou celé hlediště.
a pochopitelně neplatí nájem. Tak je
Už před začátkem promítání jsem ob− úředník (Vladimír Polívka) chce vystěho−
divoval svatou trpělivost pana režiséra vat. Na nájem nemají, proto se z nutnos−
Trošky a herců Bronislava Kotiše, ti rozhodnou pracovat. Když se Hejkal
Matěje Hádka, Aleše Hámy a Nelly vypraví na pracák, ozve se motiv Písně

práce. Vodník hledá džob v prádelně,
což je logické, protože je tam voda.
Zamiluje se do majitelky a hudba to do−
plní melodií z filmu Angelika. Takových
vtípků je ve filmu celá řada. Ale nechci
vám vyprávět děj. To by nebylo ono,
všechno musíte vidět a slyšet.
Já už dlouho pohádky nečtu. Uvě−
domil jsem si, že je to asi chyba. Díky
filmu jsem si vybavil věty, které jsme
jako děti říkávaly: A hodinky s vodo−
tryskem bys nechtěl? Směješ se jako
rejžák na sobotu. Čumíš jako tele na
nová vrata. Tváříš se, jako kdybys

vynašel šmolku. Běž domů, máma
počítá dřeváky a jeden jí schází.
Inu, dětství už mám pryč a podobná
rčení už se dnes stejně neříkají.
Ostatně pro dnešní děti nejsou ani ho−
dinky s vodotryskem nic nemožného.
Znají daleko zajímavější kombinace.
Příběh strašidel vás potěší, pobaví
i přivede ke vzpomínání. Nebýt filmu,
už jsem si na Hejkala ani nevzpomněl.
Přesvědčil jsem se, že by to byla chy−
ba. Už proto, že někdy víc než Hejkal
nás poleká život.
A tak vás pro dobrou náladu posí−
lám… víte kam? Do kina. Strašidla
Zdeňka Trošky vás nepolekají, ale po−
baví. A o to přece jde.
PhDr. Vladimír Bernášek, redaktor
Českého rozhlasu Praha

Autogramiáda se nesla v duchu humoru a dobré nálady. „Při vašich komediích
se od srdce zasměji,“ svěřila se Zdeňku Troškovi jedna z divaček předpremiéry
filmu Strašidla paní Drahomíra Šteinerová.

Českobudějovická nemocnice začíná jako první
s unikátní plastikou prsou
V Českobudějovické nemocnici začí−
nají jako vůbec první v republice
s unikátní operací prsou – modelací
pomocí takzvané vnitřní podprsenky.
Zákrok mohou podstoupit ženy, které
chtějí například vymodelovat povislá
ňadra nebo zmenšit a upravit velké
poprsí.
Českobudějovičtí plastičtí chirur−
gové se tuto novou metodu naučili
přímo od světově známého estetic−
kého chirurga profesora Fabia
Nahase z Brazílie, který patří mezi
světovou špičku ve svém oboru.
„Modelace prsou pomocí takzvané
vnitřní podprsenky spočívá v přelo−
žení dolní části prsní tkáně. Jinými
slovy, tkáň z levé části prsu se přelo−
ží k pravé části a tkáň z pravé části
se přeloží přes tuto levou část. Díky
této podpoře prs odolává dlouhodo−
bě až trvale gravitaci a celkový dlou−
hodobý výsledek je tak lepší než u ji−
ných metod,“ uvedl primář oddělení
plastické chirurgie Vladimír Mařík.
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Českobudějovičtí plastičtí chirur−
gové si tento nový způsob modelace
prsou osvojili díky nedávné návštěvě
uznávaného estetického chirurga,
specialisty na plastiku prsou a břicha
Brazilce prof. Fabia Nahase. Ten do
jižních Čech zavítal v minulém týdnu
na pozvání primáře Maříka, který je
zároveň českým zástupcem v nej−
významnější organizaci plastických
chirurgů na světě.
„Velmi oceňuji výsledky práce pri−
máře Maříka, jeho zástupce doktora

Kuriala a dalších jejich kole−
gů. Jsou srovnatelné s vý−
sledky světových pracovišť.
Svou činnost se snaží neu−
stále zdokonalovat a pracují
na sobě,“ řekl při své návště−
vě profesor Fabio Nahas, je−
hož učitelem byl nedávno ze−
snulý brazilský plastický chi−
rurg Ivo Pitanguy, považovaný
za zakladatele estetické chi−
rurgie na světě a po fotbalisto−
vi Pélem druhá největší brazil−
ská celebrita.
Profesor Fabio Nahas čes−
kobudějovickým chirurgům ukázal
také nový koncept plastiky břicha, při
kterém dochází ke zmenšení a mo−
delaci břicha. „Při tomto zákroku dbá
na maximální rekonstrukci břišní
svalové stěny, což zlepšuje tvar bři−
cha. A například prakticky nepoužívá
drény (pozn. red.: zdravotnické pro−
středky určené k odvodu fyziologic−
kých nebo patologických tekutin z tě−
la). Tento nový způsob plastiky bři−
cha začneme také používat,“ řekl zá−
stupce primáře Pavel Kurial.
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Lékaři oddělení plastické chirurgie
českobudějovické nemocnice patří
mezi průkopníky nových metod
v tomto oboru. Před osmi lety zde na−
příklad začali nabízet ženám s nadvá−
hou speciální zákrok, který umožní
odlehčit tělu pacientek během jedné
operace až několik litrů tuku z krajiny
břicha a současně odstranit nadby−
tečnou kůži. Úspěchy slaví nejen na
poli estetické medicíny.
V roce 2005 se zapsali do historie
domácí i světové medicíny operací,
díky níž zachránili ucho odtržené
spolu s velkou záušní oblastí vlasaté
části hlavy sedmiletému chlapci
a o několik měsíců později vrátili do
plnohodnotného života pětatřicetile−
tou ženu, kterou při práci na poli to−
tálně skalpoval stroj na třídění bram−
bor. O rok později dokázali uzdravit
osmatřicetiletou ženu, kterou rozsáh−
le a devastačně skalpoval stroj v drů−
bežárně. Před týdnem doktor Jan
Kasper například přenesl mikrochi−
rurgickou technikou kloub prstu
z nohy na prst na ruce. Lékaři oddě−
lení ročně provedou až 1500 operací.
Rozhled - Jižní Čechy 9/2016

Topení z přírodního kamene šetří peníze
a má blahodárné účinky na lidský organizmus
„Pravda o přírodě je silnější a obhá−
jí se sama,“ řekl Albert Einstein,
jeden z nejvýznamnějších vědců
všech dob. Proto bychom se neměli
ve svých domovech od ní vzdalo−
vat, protože přítomnost přírody vy−
tváří pohodu, posiluje naši vitalitu
a má zvláštní léčivou sílu.
Velkou příležitostí k tomu, jak mít do−
ma kus přírody, je vytápět byt, rodin−
ný dům přírodním kamenem. Mnoha−
leté zkušenosti s výrobou a montáží
topných panelů z přírodního kamene
má firma eurotop in ve Kdyni, která
zároveň poskytuje veškerý záruční
i pozáruční servis. Co můžete očeká−
vat od topení z přírodního kamene
nám řekli majitelé kdyňské firmy Jiří
Janoušek a Daniel Smolík.

jednotlivých místností včetně výšky
stropu se stručným popisem stav−
by. Všechny naše poradenské služ−
by jsou zdarma.

Vytápění není drahé

Kámen v bytě
Kámen sám o sobě působí blahodár−
ně na lidský organizmus, například
odstraňuje blokády v těle, které brání
průtoku životodárné energie, posiluje
duševní rovnováhu a citovou vyváže−
nost. Topení z přírodního kamene je
zcela ideální pro lidské tělo. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu, nevíří se

rodního kamene. Jsou z Brazílie, Itálie,
Řecka, Indie, Portugalska. Na povr−
chu topného tělesa vytvoříme podle
přání zákazníka jakýkoli ornament ne−
bo do kamene namontujeme svítidla.

Napojení na fotovoltaiku
Mnozí zákazníci srovnávají naše to−
Napojit topení z přírodního kamene
pení s přímotopy. Snaží se nám tvr−
na fotovoltaiku je ideální řešení. Je to
dit, že princip vytápění je v podstatě
ta nejrozumnější kom−
stejný, protože to−
binace, když máte ne−
píme elektrickou
bo plánujete mít na
energií. Je to myl−
střeše rodinného domu
ný názor. Ano, vy−
fotovoltaiku. Už jsme
tápíme elektrickou
na několika místech
energií, ale naše
montovali naše topné
vytápění funguje
panely do rodinných
na zcela jiném
domů, jejichž majitelé
principu než pří−
měli fotovoltaiku. Za
motopy. Panel je
všechny snad jmenuj−
z přírodního kame−
ne a je v něm za− Tepelné záření z přírodního kame− Konvenční topení. Topení ohřívá me pana Jiřího Nováka
budovaný topný ne. Díky dlouhovlnnému tepelné− vzduch v blízkosti topného těle− z Nýrska, který si tuto
kabel, který kámen mu záření je teplota v místnosti sa. Teplý vzduch stoupá nahoru, kombinaci nemůže vy−
stejnoměrně rozložena. Nevzniká kde se ochlazuje a klesá opět nachválit. Za vytápění
nahřává. Využívá−
k podlaze. Co znamená tato cir−
žádná cirkulace vzduchu.
ušetří a investice, kte−
me jedinečných
kulace? Horká hlava, studené
rou vložil do fotovoltai−
akumulačních vlastností přírodního prach a aler− nohy a víření alergenních látek.
ky a topení z přírodního
kamene. Po nahřátí na 90 °C a po− genní částice.
stupném chladnutí má ještě po 2,5 Díky stejnoměrnému rozložení tepel− kamene, se mu postupně vrací. Z to−
ného záření nemají vlhkost, alergeny hoto pohledu se elektrická energie je−
hodinách teplotu 30 °C.
Samotný princip vytápění místnosti a plísně žádnou šanci. Přírodní kámen ví jako topné médium budoucnosti.
se zásadně liší od přímotopů. udržuje konstantní vlhkost v místnosti
Vytápění je na základě dlouho− 52 až 58 %, nevysušuje pokožku, Pro radu do Kdyně
vlnného tepelného záření jako vzduch a nespaluje kyslík. Topení je Jestliže uvažujete o topení z přírodní−
u kachlových kamen. Jedná se o sá− vhodné pro alergiky, astmatiky, lidi ho kamene, přijďte se k nám do firmy
lavé teplo, které je v místnosti rovno− s dýchacími potížemi a pro novoro− poradit. Naše společnost eurotop in
měrně rozložené. Mezi podlahou zence. Velmi příznivě působí na psy− sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici 660
a stropem je maximální rozdíl 3 °C. chiku, zvyšuje vitalitu, posiluje imunit− (u autobusového nádraží), kde máme
také vzorkovou prodejnu. Setkat se
Ve srovnání s klasickými přímotopy ní a kardiovaskulární systém.
s námi můžete každý pátek od 8:00
uspoří naši klienti až 40% za elektric−
do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00
kou energii. V porovnání s ostatními Estetický doplněk
topnými systémy, jako je plyn, uhlí, Topení přírodním kamenem má také hodin. Každý pátek v týdnu se vám
topný olej je roční úspora 20 až svou estetickou hodnotu. Vzhledem budeme individuálně věnovat, ukáže−
30 % na nákladech. Topení z přírod− k barevnosti a kresbě kamene je me topné panely z přírodního kamene
ního kamene lze připojit na 20 hodi− vhodným doplňkem do bytu. V naší a zodpovíme všechny vaše dotazy.
nový nízký tarif a celá domácnost je vzorkové prodejně ve Kdyni si klienti Jinak nás zastihnete na telefonu nebo
(re)
mohou vybrat tvar, barvu, kresbu pří− nám pošlete e−mail.
měřena v této sazbě.
Termostat zdarma

Propočty předem
Většina zákazníků chce vědět, kolik
za vytápění zaplatí. Každému pře−
dem zdarma vypočítáme provozní
náklady a pořizovací náklady.
Sou částí je i návrh na rozmístění
a velikost panelů. Energetický vý−
počet vypracujeme jak na jednu
místnost, tak i pro celý rodinný
dům. Stačí nám poslat rozměry
Rozhled - Jižní Čechy 9/2016

Každá místnost, ve které je topný
panel z přírodního kamene, má sa−
mostatný prostorový digitální termo−
stat. Ten dostane náš zákazník zdar−
ma. Pouhým nastavením si volí tep−
lotu v každé místnosti. Další nespor−
nou výhodou je, že majitelé našeho
topení nemusejí platit za čištění,
opravy a revize komínu, odpadá jim
starost o uhlí, dřevo, nemusejí mys−
let na výměnu kotle, vodních panelů
a rozvodů. Životnost panelů z přírod−
ního kamene je cca 100 let. Záruka
na naše topení je 14 let.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda vysvětluje nevysvětlitelné záhady:

Pozitivní zóny nabíjejí lidský organizmus
Měsíc září je ještě vhodným časem
zavítat na prohlídky našich hradů
a zámků, kde je kolem vás spousta
tajemna a nevyřešených záhad. Na
některých známých
místech jsem se po−
kusil svými věštecký−
mi a vizionářskými
schopnosti hledat po−
zitivní zóny.
Na hradě a zámku
v Českém Krumlově
jsem v zámecké za−
hradě objevil tři obrov−
ské pozitivní zóny. Od
prostřední zóny je
ovlivněna oblast do
vzdálenosti 3,3 km. Nejsilnější je 750
metrů od středu zámecké zahrady.
Střed zahrady je tam, kde se nachází
letohrádek Bellarie. Právě tady by se
měli lidé cítit velmi dobře a podle mne
se zde vyléčí i nemocní lidé při delším
a pravidelném pobytu. V prostoru je
nutné se pohybovat tak měsíc, aby se
zdravotní stav zlepšil výrazným způso−
bem. Pozitivní lidé, kteří se nabíjí touto
pozitivní energií šíří dál dobrou náladu.
Je to jeden z důvodů, proč mají snahu
se na ta místa znovu a znovu vracet.
Pokud na takové místo přijde člověk
naštvaný, tak se mu do dvou hodin
změní nálada k lepšímu. Doporučuji
lidem, aby sem jezdili na oběd.
Právě pozitivní zóny v zámecké za−
hradě v Českém Krumlově mne inspi−
rovaly k tomu, abych začal místa hod−
notit podle míry pozitivity od 0 do 10.
Český Krumlov se tímto dostal na té−

měř maximální hodnotu, a to na stu−
peň 8. Například Praha má 7,5 a město
Duchcov hodnotím číslem 2, Karlštejn
7,5 a Karlův most v Praze 3 – jeho po−
zitiva snižují psycho−
somatické zóny po
zemřelých v bojích.
Zámek Dobříš byl po−
staven na třech pozitiv−
ních zónách do tvaru
rovnoramenného trojú−
helníku. Pozitivními zó−
nami bylo toto místo
vždy zajímavé. Lidé se
zde cítí velmi dobře
a na takových místech,
podobné je například
Týnský chrám, se stavěly chrámy. Jako
první tam mohlo být opevnění, protože
vojáci měli v tomto opevnění více ener−
gie než ti, co byli mimo toto místo.
Silné pozitivní zóny měly podle mé
věštby vliv na to, že se zámek Dobříš
zalíbil komunistům i fašistům. To jsou
totiž místa, kde se daří všemu živému,
kde mají všichni více štěstí, než kdyby
žili jinde. Domnívám se, že právě tři po−
zitivní zóny nacházející se v těchto
místech vytvářejí příjemné místo pro
relaxaci a tvorbu. Proto je oblíbené u fil−
mařů a dalších umělců. Asi ne náho−
dou zámek Dobříš v druhé polovině mi−
nulého století fungoval jako pracovní
a rekreační zařízení československých
spisovatelů, ve kterém psali své romá−
ny, básně, povídky.
Vyhledávaným místem na dobříš−
ském zámku je zrcadlový sál. Celý
zámek je pozitivní, ale díky benátským

zrcadlům v zrcadlovém sále a energií
zrcadel zde lidé prožívají pocity štěstí.
Při pobytu v tomto zvláštním prostoru
jsou schopni pocit štěstí v sobě naku−
mulovat až na rok a půl. Největší atrak−
cí je benátské zrcadlo v Dámské ložni−
ci. Podle legendy má údajně kouzelnou
moc. Něco na tom skutečně je, ale je
to jinak, než je lidem předkládáno.
Negativní myšlenky jdou v tomto zr−
cadle zhmotnit. Lidé, kteří si přejí něco
negativního, mají díky zrcadlu možnost
negativní myšlenku zhmotnit. Zrcadlo
dokáže negativní energii až 6krát zesílit.
Město Duchcov bylo dalším místem
mého zájmu. Chtěl jsem zjistit, proč
přitahovalo významné skladatele. Když
jsem věštil, tak mi vyšlo, že se zde na−
cházely tři obrovské pozitivní zóny tvo−
řící rovnoramenný trojúhelník. Tyto tři
zóny vytvářely naprosto jedinečnou
pozitivní energii, která podporuje tvoři−
vou energii u lidí tam žijících. Cítí se
být povzneseni nad pozemskými sta−
rostmi, a to po 40 minutách bytí v ta−
kové zóně. To byl jeden z důvodů, proč
se zde usadil i Casanova. Pozitivní zó−
ny působily úžasně na lidi i stavby.
Protože jde o záření shora, hrozí z ne−
vyzpytatelných důvodů rozpad těchto
zón. Pokud jedna ze tří pozitivních zón
zmizí, většinou místo pod těmito zóna−
mi do nějaké doby rovněž mizí. Jedním
z takových případů je hrad Trosky.
Pověst říká, že hrad Trosky zanikl pro−
to, že se jeho osazenstvo chovalo ne−
morálně. Podle mé věštby to bylo
obráceně. Osazenstvo se chovalo ne−
morálně, protože už byla jedna ze tří

pozitivních zón zaniklá. Přesně toto se
stalo v Duchcově. Jedna ze tří zón
zmizela a podle mě to bylo v roce
1814. To je jeden z důvodů, proč zá−
mek ztratil „ochranu shora“, ale nejen
zámek, ale celý Duchcov. Pozitivní zó−
ny přestaly fungovat, proto si dovolila
sovětská vojska zámek vypálit a v pa−
desátých letech minulého století stát
zlikvidoval zámecký park a barokní
špitál v souvislosti se zamýšlenou po−
vrchovou těžbou uhlí.
Hrad Karlštejn založený v roce 1348
zaujímá mezi českými hrady zcela vý−
jimečné postavení. Byl založen v roce
žluté Krysy (podle čínské astrologie),
což je pro Draka (Karla IV.) velmi dobré
spojení. Zásadní je to, že na konci ro−
ku, kdy byl hrad založen, je číslo osm.
Osmička v čínské astrologii je živel ze−
mě, což znamená, že je hrad dobře
uzemněný. Má velmi dobré základy.
Nejen lidé, ale i stavby, které jsou do−
končené v roce na konci s čísle 8, by
měli mít štěstí. Pozitivní zóna je obrov−
ská, jde přes velkou část hradu a ze−
jména přes kapli sv. Kříže. Je to místo,
které je vhodné k uzdravování, což se
Karlu IV. velmi hodilo. Zde se léčil
z úrazů, které utrpěl v bojích. Pozitivní
zóna má v průměru 75 metrů.
Stanislav Brázda

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

Senát podpořil petici umožňující zásahy v NP Šumava
Petici, která chce mimo jiné záko−
nem umožnit zásahy v lesích Národ−
ního parku Šumava s cílem zabránit
vysychání tamní krajiny, podpořil
Senát ČR. Upraveno by to mělo
být podle petice jihočeských oby−
vatel chystanou novelou zákona
o ochraně přírody, o níž zatím roz−
hoduje Sněmovna. Mnozí senátoři
dnes vyjadřovali nelibost nad tím,
že by novela naopak umožnila mi−
nisterstvo životního prostředí ozna−
čit až polovinu území parku za bez−
zásahovou.
Horní komora téměř jednomyslně
na návrh svých výborů podpořila
„zachování zelených lesů na Šuma−
vě jako významnou zásobárnu vody,
stabilizační prvek pro udržení teploty
a půdy“. Zároveň doporučila, aby se
návrhy vycházející z praxe a činnosti
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samospráv odrazily v přijímaných
právních předpisech.
Opačný cíl sleduje petice Hnutí
Duha, podle níž by v parku měla být
prioritní ochrana přírody a až polovi−
na území parku by měla být bezzá−

sahová. Pod tuto petici ekologů, kte−
rou bude Senát projednávat v říjnu,
se podepsalo přes 60 000 lidí, pod
jihočeskou petici 13 000 lidí.
Organizátoři této petice, kterou
podpořily výbory pro lidská práva

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

a pro územní rozvoj a životní pro−
středí, požadují změnit zákon tak, že
„vodohospodářskou a klimatickou
funkci tamních lesů bude považovat
za nadřazenou nad zájem ochrany
přírody“. Zachovány by měly být ze−
jména lesy v okolí pramenů šumav−
ských řek kvůli retenční schopnosti
i zachování zdrojů vody pro jižní
Čechy. V opačném případě prý hro−
zí, že po kůrovcové kalamitě uschne
i zbylá polovina šumavských lesů.
Horní komora k nelibosti ekologů
před lety navrhla rozdělit park do tří
zón. Nejpřísněji chráněná zóna měla
tvořit čtvrtinu území parku, ale měly
v ní být umožněny zásahy proti ků−
rovci. Sněmovna tento návrh předlo−
ni zamítla kvůli chystané vládní úpra−
vě. Senátní návrh chtěl vetovat i pre−
zident Miloš Zeman.
(pru)
Rozhled - Jižní Čechy 9/2016

Mata Hari, luxusní pohádka pro dětský domov

Cituji z náhodného webu dětského
domova: „Ať je sponzorský dar
jakýkoliv, je z něho patrno, že
dárce myslí na děti vyrůstající
mimo domov a snaží se pomoci.
Všem patří náš velký a neoceni−
telný dík.“ Vážně? A co takhle
dary danajské?
Člověk by si měl občas udělat
radost, řekla jsem si a zakoupila
vstupenku na nedělní představení
muzikálu Mata Hari, barvitý to pří−
běh slavné femme fatale. A protože
jsem si chtěla udělat radost co nej−
větší, zvolila jsem vstupenku co
nejdražší. Mezi námi, tak vynikající
umístění v hledišti jsem si troufla
vybrat poprvé. Když už, tak už!
Před vstupem do foyer jsem si proto
raději znovu připomněla bibliografii
hlavní hrdinky, abych byla – tak
říkajíc – celou dobu v obraze.
Usedla jsem na vyvolené místo;
nádherný výhled, představení si
rozhodně užiji. Těším se! Zvláštní,
celý sál už je zaplněný, jen za
mnou zůstávají dvě volné řady, ty
nejprestižnější.

Rozhled - Jižní Čechy 9/2016

Áá, už je to jasné. Na místa za
mnou se nahrnuly děti, zhruba se−
dmi, osmileté. Strkají se, dohadují,
srkají i přes zákaz limonádu, vymě−
ňují si bonbóny a sušenky. No dyť
a bóže, prostě se také těší.
Rušit mě začaly, až když se tě−
šily o trochu víc. Zejména na to,
jakou smrtí umře hlavní hrdinka.
Zcela nepokrytě
a nahlas se do−
žadovaly vy−
světlení, zda to
bude na elektrickém křesle, pod
gilotinou nebo zastřelením. Letmo
jsem se ohlédla, zda by jim to za
mými zády někdo mohl a měl
zodpovědět. Což o to, dvě takové
si podobné, mladé ženy tam se−
děly, ale po celý ten muzikálový
kus si toho spolu měly vskutku
hodně co říci.
Oč více zajímal jevištní děj „je−
jich“ děti, o to méně přestával zají−
mat mě. Už slovo „děvka“, které tu
v emočně vypjatých scénách za−
znít prostě musí, za mnou vzbuzo−
valo smích a hukot. Natož jeho dal−

ší expresivní synonyma. A kdyby
jenom smích. Jen vskutku otrlý
návštěvník by se mohl v tomto pří−
padě věnovat dramatu samotné−
mu. Já takovým nejsem, a tak
jsem se, chtě nechtě, začala věno−
vat ději v řadách za mnou.
„Teto, a můžeme si jít něco kou−
pit už o přestávce, nebo až tu he−
rečku zabijou?“
Z toho jsem
usoudila, že za
zády se mi nenu−
dí družina nebo letní tábor, ale dět−
ský domov. Vytoužená pauza vy−
svobodila nejen děti, ale i mě.
V předbíhajícím a halekajícím zá−
stupu dětí v teplácích a mikinách,
silně připomínajícím frontu ve škol−
ní jídelně, se snažili vyčkat své
objednávky i jiní návštěvníci.
Zpátky do těch nejdůstojnějších
sedadel jsem se už netěšila vůbec.
Současně se mnou se tam ale ku−
příkladu vraceli také manželé s hol−
čičkou. Zaslechla jsem, jak malou
s citem zasvěcovali do děje.
Všichni tři vypadali, že si chtěli
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udělat hezké nedělní odpoledne
a že je jim vzácné. Patrně proto, že
pro tu sváteční chvíli museli něco
udělat. Našetřit! A jedno jestli čas
nebo peníze!
Naopak děti z dětského domova
nemusely udělat vůbec nic. Ke
vstupenkám přišly jako slepé
k houslím. Dobročinnosti se meze
nekladou, charita se dneska cení.
Namísto do parku, zoologické ne−
bo na pohádku, pošleme je rovnou
na přední muzikál Mata Hari, nota
bene do lóží, aby dobře viděly. Ať si
to užijí a všichni ostatní s nimi.
Co je to těm dětem z děcáku ale
platné, když to představení nejenže
nechápou, ale ani neslyší? Jedi−
ným efektem snad je, že jejich dvě
si navzájem podobné tety na ně na
chvíli zapomněly. Jinak na tom ale
byly stejně jako jejich svěřenci, ne−
viděly, neslyšely a nechápaly vů−
bec nic. Na rozdíl od nich – my, ve
vedlejších řadách, jsme neviděli
a neslyšeli jenom to muzikálové
představení.
Sylva Heidlerová

13

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

POSLEDNÍ volné místo –
pro obchod s dárkovým
zbožím v Železné Rudě hle−
dáme spolehlivou a pří−
jemnou prodavačku. Mož−
no na dohodu nebo na pra−
covní smlouvu, turnusy,
část. NJ, ubytování zdar−
ma, dobrý plat. Tel..
602486490. RR 60444
BRIGÁDA v kavárně s uby−
továním zdarma: Student−
kám nabízíme v kavárně
v Železné Rudě letní bri−
gádu s ubytováním, turnu−
sy, dobrý plat. Informace
602486490. RR 60445
CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě
posiluje svůj tým a přijme:
paní na mytí bílého nádobí
– vhodné i pro důchod−
kyně, dále baristku – vý−
roba káv a pohárů – vhod−
né i pro absolventy. Tur−
nusy, zaučíme, ubytování
poskytneme
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 náram−
kové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové soš−
ky, sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku, nebo po−
zůstalost. Sběratel. Na−
bízím solidní jednání.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
160125

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve špat−
ném stavu. Nebo jen pří−
slušenství. Dále koupím tra−
fa, domečky a vše co sou−
visí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 160013
KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vojenskou vzduchovku,
poplašňák, celtu, medai−
le, vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti,
vojenské učiliště, za bu−
dování vlasti apod. až do
r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 160054
ODKOUPÍM staré peřiny,
polštáře aj. Případně bílé
nedrané peří. Info na tel.:
720543953. PM 160068
STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.), náramkové ho−
dinky, barometr, theodo−
lit, vánoční ozdoby, lout−
ky, panenky a dětské po−
kojíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti−
nové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 160055

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 50521

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5 m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6m x 3m x 3m – více ku−
sů, vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Zajištění
dopravy na místo určení.
Tel.: 723622663. PM
160019

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i pane−
lové cesty. Tel.: 776693272
PM 160030
KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromové
lustry a lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty,
dětí, kytičky), kořenky,
sošky tanečnic, figurky
zvířátek, svícny, obrazy,
kresby, i samotné rámy,
hodiny, lampová radia,
staré housle, violu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice, odznaky a sta−
rou
bižuterii.
Tel.:
603872698. PM 160056
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré motocykly
všech značek v jakém−
koliv stavu i jednotlivé
díly, platím ihned v hoto−
vosti, tel.: 607946866.
RR 60569

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 50521

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

EKOLOGICKÁ
likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 160027

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

OD 1. 1. 2017 nabízíme
k prodeji nezadlužené s.r.o
se sídlem v Klatovech.
Funkční výrobní, skladové
a administrativní budovy
s technickou a technolo−
gickou vybaveností v oboru
strojírenství – přesné ob−
rábění, soustružnické, fré−
zovací a zámečnické práce
a s vybaveností pro výrobu
spotřebního zboží. Vlastní
pozemky i sítě, parkování,
zastavěná plocha 2.548 m2.
Prodej s.r.o. lze řešit i pro−
dejem podílů společníků
2x50%. Další dotazy získá−
te na telefonu: 376315832,
376315751 tel.+ fax, mo−
bil: 603298166. RR 60520

Další číslo

Jihočeského
rozhledu
ÚSPĚŠNÉ seznámení s Ba−
vorákem
–
tel.:
604273327, e−mail: aren−
das@volny.cz

PRONAJMU velmi dobře
zavedenou cukrárnu – ka−
várnu v Klatovech. Tel.:
602614480. RR 60566

vyjde

4. 10. 2016

PRODÁM oplocenou zahra−
du o velikosti 606 m2, osá−
zenou ovocnými stromy, si−
tuovanou do krásné a klid−
né oblasti Sedmihoří. Na
zahradu je přivedena pitná
voda a postavena ma−
sivní bouda na nářadí.
Připojení elektrické ener−
gie je možné vyřešit z elek−
trického zdroje v blízkosti
pozemku, který je možné
využít i jako stavební par−
celu. Případné zájemce,
prosím, volat po 20. hodině
večer na citovaný telefon
720366322. Děkuji. RR
60518
PRODÁM bývalou země−
dělskou usedlost 7 km
od Klatov s krásným vý−
hledem na panorama Šu−
mavy, bez přímých sou−
sedů, s dobrým přístupem,
5+1. Rozloha 3.500 m2
parcela – dvůr, zahrada,
2 x studna, 380/220V.
Vhodné k bydlení, pod−
nikáni i k rekreaci. Cena
990 tis. Kč. RK nevolat.
Tel.: 602614480. RR
60531
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Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo−
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).
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