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ZLATÁ HOREČKA
Také zubní zlato – ne příliš atraktivní, avšak cenné!
Stále více lidí začíná prozkoumávat
své truhličky se šperky. Mnoho
z nich tam objeví skutečné poklady,
které mohou rychle směnit na pení−
ze. Návštěva u odborníka se roz−
hodně vyplatí.
Paní Procházková objevila při úkli−
du zlaté šperky, které zdědila po pra−

rodičích, a bylo mezi nimi také zubní
zlato. „Tenkrát se mi ošklivilo a zlaté
šperky mi připadaly staromódní, pro−
to jsem na ně rychle zapomněla,“
vzpomíná. „V posledních dnech jsem
často slýchávala o tržních cenách
zlata, proto jsem se nyní rozhodla
jednat. Hodnota mého zlatého pokla−
du byla téměř 20 000 Kč,“ říká s ra−
dostí paní Procházková. Jestli vlast−
níte prsteny, zubní korunky nebo dal−
ší zlaté předměty, nyní je ideální doba
zlato zpeněžit. Pro toho, kdo byl do−
sud nerozhodný, zda se prodej
starého zlata vyplatí, nastal správný
okamžik, aby prodal šperky po ba−
bičce, zubní zlato nebo i zlaté
a stříbrné mince. „Zubní zlato je čas−
to podceňováno a lidé ho často ne−
chávají u zubaře nebo je doma odloží
stranou, protože je nevzhledné a ne−
vědí co s ním. Zákazníci jsou pak
vždy mile překvapeni, když peníze za
zubní zlato drží v rukou,“ potvrzuje
manažerka Zlaté Investiční Banky.

„Stejné je to i se starými stříbrnými
příbory, které často leží bez povšim−
nutí ve sklepě nebo v komoře. Z dů−
vodu vysoké hmotnosti mohou lidé
i zde získat nemalý finanční obnos,“
vysvětluje. Pro toho, kdo neví, jak
naložit se starým zlatem, doporuču−
jeme navštívit jednu z poboček Zlaté
Investiční Banky, kde Vám
odborný personál profesio−
nálně poradí a zároveň Vám
nabídne nejvyšší možnou
výkupní cenu, kterou určuje
Světová burza v Londýně.
Zlatá Investiční Banka vy−
kupuje všechny zlaté a stří−

br né předměty, starožitné šperky,
prstýnky, řetízky, náušnice, přívěšky,
hodinky, dentální zlato a mince. Kro−
mě seriózního a kompetentního sta−
novení ceny je samozřejmostí i od−
borné poradenství. Pro celý tým Zlaté
Investiční Banky je důležitý osobní
přístup. „Rádi bychom klientům po−
děkovali za vřelé přijetí. To, že nás
zákazníci dále doporučují, je zname−
ním, že jsou s námi spokojeni.“
Pobočku Zlaté Investiční Banky
naleznete na adrese:

Policie Modrava se loučí
Bezmála pět měsíců strávili filmaři
na Šumavě při natáčení dalších osmi
dílů veleúspěšného seriálu Policie
Modrava. Jeho druhá série poběží
v televizi až příští ok, ale už nyní
je jasné, že to bude opět trhák. Štáb
čítající nejen režiséra Jaroslava
Soukupa, hlavní představitele, ale
desítky lidí, byl s natáčením velmi
spokojen.
„Je to krásná práce s výbornými
lidmi a v nádherném prostředí. Zatím
nám přálo i počasí a okolnosti. Dá
se říct, že jsem spokojen,“ prozradil
režisér Soukup. Jedním ze stále spo−
kojených a vysmátých herců je he−

rec a dabér Michal Holán alias poli−
cista Jája. „Je to super a byla to za−
se super parta. Skvělé pařby po na−
táčení, jak jsme třeba i chodili na
houby. A moc fajn lidi. Bude se mi
hodně stýskat,“ svěřil se Holán.
Policie Modrava diváky zavede
nejen do zajímavých kriminálních
zápletek, ale i do krásného prostředí
Šumavy, které si režisér Soukup na−
tolik zamiloval, že tu točí nejen své
filmy, ale i na Kvildě vlastně trvale ži−
je. „Věřím, že i druhá série se bude
divákům líbit, nejméně jako ta první.
To je naše hlavní přání,“ dodal
režisér.
(pru)

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

Otvírací doba:
Po – Pá : 09:00 – 17:00
Telefon: +420 374 449 072

Milan Holán alias policista Jája.

Ivo Šmoldas
Most konečně
v provozu!
Žďákovský most na Písecku se
konečně po téměř dvou letech
rekonstrukce otevřel dopravě!
Most je v provozu pro dopravu
i cyklisty, ale zatím ne pro chod−
ce. Stále se zde dokončují práce.
Celkově si opravy vyžádají asi
200 milionů korun. Dnes pátý
největší most v Evropě byl mimo
provoz skoro rok.

Gang zlodějů
Na jihočeském Lipně řádí gang
zlodějů. Nenechá na pokoji jak
soukromé lodě, tak nyní vykradli
i člun záchranářů. Policie varuje
vlastníky plavidel, aby si je lépe
zabezpečili.
Pachatelé z několika lodí ukradli
lodní motory. Škody jdou do sto−
vek tisíc korun. Zloději se zřejmě
hodně nadřou, protože třeba mo−
tor ze záchranářského člunu váží
asi 300 kilo. Policie po gangu
zlodějů pátrá a prosí i případné
svědky o pomoc.

Ulice uklidí jiní
Českobudějovická radnice není
spokojena s úklidem chodníků či
údržbou zeleně. Proto se rozhod−
la najít jinou firmu, která to bude
dělat za minimálně stejné peníze,
ale daleko lépe. V centru města,
na sídlišti Máj a v okolí Palackého
náměstí se bude o úklid veřej−
ných prostranství starat jiná spo−
lečnost, kterou radnice hledá.

Klíšťat je hodně!
Počet případů klíšťové encefaliti−
dy v Jihočeském kraji stále roste.
Hygienici například za jediný tý−
den zaregistrovali 6 nových paci−
entů. Aktivita klíšťat se závěrem
léta nekončí, bude klesat vzhle−
dem k charakteru počasí až
v dalších týdnech a měsících.
Celkem evidují přes 80 případů
encefalitidy, což je o polovinu ví−
ce než ve stejném období loňské−
ho roku. Nejvíce na Strakonicku.
Meziročně stoupl i výskyt lymské
boreliózy. Nakažených pacientů
je přes 140 případů.
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Nakladatel, spisovatel, glosátor,
ale taky moderátor a bavič Ivo
Šmoldas je nezaměnitelný. Jeho
styl, dikce, projev baví mnoho lidí.
Doktor Šmoldas ale vesměs žije
v jižních Čechách na své chalupě
u Týna nad Vltavou a jak říká – do
Prahy pouze odjíždí na nezbytně
nutnou dobu.
V současné době pracuje jako
umělec na volné noze, věnuje se
především překladům z angličtiny,
příležitostně též ze slovenštiny.
Spolupracuje s Českou televizí.
Na Dvojce Českého rozhlasu uvá−
dí vlastní talkshow Lenoška Iva
Šmoldase, která se natáčí právě
Týně a je to velmi úspěšný pořad.
„I když se to u nás doma nesmí
říkat, většinu času dlím opravdu
tady na jihu a do Prahy jen tak za−
jíždím. Souvisí to s postupujícím
věkem. Chalupa mi byla sympa−
tická na první pohled, byla totiž
zchátralá a rozpadlá v téže míře
jako já, takže jsem s ní cítil nema−
lou sounáležitost. A jsme asi jedi−
ní, kdo pořídil skutečně za staveb−
ní spoření právě tento dům. Pak
jsme to nákladně nechali opravit
a dnes tu vlastně žijeme,“ říká Ivo
Šmoldas.
Jeho smysl pro humor až sarkas−
tický vychází z jeho povahy, a i když

řekne něco nepříjemného, vyzní to
vtipně. Třeba jeho názor v tom, zda
je optimista či pesimista.
„Já jsem v podstatě velice pozi−
tivní člověk. Ale lituji optimisty,
kteří jsou odsouzeni k věčné frust−
raci, protože pořád očekávají ně−
co dobrého a ne vždy se to dosta−
ví. Kdežto my, co jsme si vědomi
těch nejhorších možností, bývá−
me většinou mile překvapeni, že
se něco odehrálo ve formě mno−
hem mírnější, než by mohlo.
Vycházím z toho, že není jediného
důvodu, proč by cokoliv mělo do−

padnout dobře. A jelikož svět je
nedokonalý, stává se, že mnohá
věc nedopadne tak strašně, jak by
mohla. A to je důvod k radosti.
Mám radostný náhled na svět,“ ří−
ká Ivo Šmoldas.
Občas si vyjede na kole, jde
s manželkou na procházku, ale ji−
nak jezdí autem. Jižní Čechy si za−
miloval. „Přesto, že tu vlastně žiji,
je spousta míst, která jsem ještě
nenavštívil, a nevím, zda to ještě
vůbec doženu,“ dodává s úsmě−
vem a humorem sobě vlastním
Ivo Šmoldas.
(pru)

Arnošt Petráček si z Ria přivezl zlato
Čeští paralympionici vybojovali na
Olympijských hrách v Riu celkem
sedm medailí, z toho jednu zlatou.
Právě o tu nejcennější se postaral
Jihočech Arnošt Petráček z Janko−
va, který si pro zlato doplaval na
trati 50 metrů znak.
Svůj úspěch oslavil se svými
přáteli a známými. Petráčkovi přišla
pogratulovat hokejová legenda
Jaroslav Pouzar, někdejší hejtman
Jihočeského kraje a poslanec Jan
Zahradník a řada dalších hostů.
Přítomen byl i Petráčkův trenér
Jiří Filip, který okomentoval vítězný
závod svého svěřence promítaný
na plátně.
„Rád bych poděkoval svému
kondičnímu trenéru Jiřímu Dvo−
řákovi, který se bohužel setkání ne−
mohl zúčastnit,“ vzpomněl úspěš−
ný plavec trenéra, se kterým absol−
vuje suchou přípravu. Handica−
povaný sportovec Arnoš Petráček
začal závodně plavat před deseti

roky a letos slaví své pětadvacáté
narozeniny. Zlatou medaili z pa−
ralympiády si nemohl načasovat
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lépe. Za statečnost převzal česko−
budějovický plavec medaili rovněž
od svých rodičů. „Moc vám děku−
ji, bez vás bych to nedokázal,“
vzkázal rodičům dojatý Arnošt
Petráček.
(pru)
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Dnes už lepší pivo nenajdu
5. ročník DEN PIVNÍ NEZÁVISLOSTI na Kvildě
Setkání a oslava přátel Šumavy
proběhla první zářijovou sobotu.
V Pekárně, pivovaru i v restaura−
ci na Kvildě se střídaly stovky
hostů, v přilehlých prostorách vy−
hrávali muzikanti – dopoledne
countryový EXIL – kapelník Mi−
roslav Japek, po obědě myslivec−
ká kapela ATLAS, známá z TV
Šlágr, dále plzeňský folklorní
a taneční soubor JISKRA 58,
harmonikářská rodina Pospíšilo−
vých a podvečer patřil duu TEZE

V průběhu dne se „objevil“ Jan I. –
„PRIMUS“, původně belgický pa−
tron pivního moku, aby požehnal
Pivovaru na Kvildě a jeho výbor−
nému zlatavému moku. Ochutnal
všech devět značek, usmál se,
otřel pěnu z brady a pronesl krás−
nou řeč: „Konečně jsem se do−
čkal. Dobrý pivo jako křen! Já už
se nalítal po českých hospodách,
jak ten váš neúnavný Pohlreich,
teď konečně jsem spokojenej.
Dnes už asi lepší pivo nenajdu, tak

Zleva: Populární Šumavoš (Láďa Miko)
s majitelem Pekárny na Kvildě Karlem Potužákem

Dobrou náladu rozdávala známá harmonikářská rodina Pospíšilových
Foto Vladislav Hošek

Václava Krčmáře. Celodenním
pestrým pořadem provázel zná−
mý muzikant, rozhlasový a tv mo−
derátor Josef Pospíšil.

se posadím pěkně na zadek a vy
už noste na stůl… Dej Bůh štěs−
tí!“. Na setkání nemohl chybět
ani populární „Šumavoš“ (Láďa

Miko), s plným košíkem šumav−
ských „mlynářek“, protože hřiby
zrovna nerostly.
Rozmanitý program se všem líbil,
nejvíce si lidé zpívali se známou
harmonikářskou rodinou Pospí−
šilových, protože hráli spoustu
krásných
nezapomenutelných
„pošumavských“ písniček. Zpívali
starší i mladí, prostor před pe−
kárnou i v pivovaru byl naplněný
k prasknutí a to je moc potěšující.
Protože staré tradice, v tomto pří−
padě i krásné lidové melodické
písničky, mají stále své místo v na−

ší zemi i v našich srdcích a nikdo
je zatím nevykořenil. Prostě k na−
šemu životu stále patří.
Slunečné a teplé počasí oslavě
V Pekárně na Kvildě přálo a tak měli
pořadatelé Karel Potužák a Marie
Jelínková – a také majitelé tohoto
známého gurmánského vyhláše−
ného místa na Šumavě jistě velkou
radost a spokojenost v duši. Pro−
slýchá se, že v dalších prostorách
ještě chystají muzeum, které bude
oslavou muzikantů – slavných šu−
mavských světáků a cirkusáků. Tak
brzy na shledanou!
(red)

Jáklův mega film může obnovit dvorec Jana Žižky
Připravovaný film režiséra a produ−
centa Petra Jákla o vojevůdci Janu
Žižkovi by mohl pomoci k obnově
Žižkova dvorce v Trocnově na Čes−
kobudějovicku. Projekt objektu,
v němž husitský válečník žil, vychází
z dochovaných dobových materiálů.
Dvorec, který by se stal součástí
filmu, by pak následně zůstal atrakcí
v areálu Památníku Jana Žižky
v Trocnově na Českobudějovicku.
To těší i vedení Jihočeského kraje,
který je vlastníkem areálu. „Může
vzniknout film, který se bude promí−
tat po celém světě a bude reklamou
jihočeské krajiny i místa, kde se Jan
Žižka narodil a žil. A současně vznik−
ne i něco konkrétního, což bude
obnova toho dvorce,“ řekl Zimola při
Trocnovských slavnostech. Hejtman
podotkl, že projekt Jáklova filmu by
Rozhled - Jižní Čechy 10/2016

se mohl stát velkou reklamou jižních
Čech. Zároveň dodal, že v nejbližších
dnech však nechystá nějaké kon−

krétní kroky. „To jednání se bude
vést až po volbách, kdy bude záležet
na nové politické reprezentaci kraje,

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

zda se pro tento projekt rozhodne.
Já za sebe říkám, že jsem tomu na−
kloněný, protože podle mě se musí−
me stále snažit natáhnout návštěvní−
ky do jižních Čech,“ řekl hejtman.
Památník Jana Žižky v minulosti
patřil státu. Následně jej převzal kraj,
který do jeho obnovy za posledních
pět let investoval deset milionů
korun. Vznikla tak mimo jiné nová
expozice v Žižkově muzeu.
Film Petra Jákla, který shodou
okolností má k jižním Čechách vře−
lý vztah, protože desítky let jezdí
na chalupu na Orlík, by měl být
nejnákladnějším snímkem české
kinematografie. Odhadovaný roz−
počet se pohybuje v řádech sto−
vek milionů korun. Režisér rovněž
počítá s mezinárodní účastí tvůrců
i herců.
(pru)
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Propouštět
nebudou
Jeden z největších zaměstna−
vatelů v Jihočeském kraji pro−
pouštět ani přes problémy ne−
bude. Vedení Kovosvitu Sezimo−
vo Ústí, kde pracuje 770 lidí, do−
platí části mzdy za srpen a po−
žádalo i o stažení výpovědí.
Zadlužený Kovosvit, v jehož čele
stojí nové vedení a majitel
Jaroslav Strnad počítá se všemi
zaměstnanci a i výrobní program
by měl zůstat stejný.

Záchranáři
na hranicích
Dobrá zpráva přichází z česko−
rakouského příhraničí. Jihočeští
záchranáři budou nově moci ko−
nečně léčit a zasahovat na ra−
kouské i německé straně a na−
opak, což nyní není zatím možné.
Jihočeský kraj s rakouskou i ně−
meckou stranou uzavřou doho−
du, která dává záchranářům na
obou stranách hranic pravomoci,
aby bylo možné cizince převézt
do nemocnice na území, kde se
jim něco stane. Nově tak záchra−
nářské posádky budou fungovat
zřejmě od listopadu.

Řeší noční klid
Některá jihočeská města začala
řešit povolení večerních a noč−
ních kulturních akcí. Zákon nově
obcím totiž nařizuje, že všechny
veřejné akce trvající po 22. hodi−
ně, musejí být zahrnuty do obec−
ně závazné vyhlášky.
Zatímco v Blatné na Strako−
nicku zastupitelé odsouhlasili, že
všechny akce lze provozovat od
6 do 24 hodin, respektive do třetí
hodiny do rána, Strakonice, Voly−
ně, Vodňany a další města pro−
ces řeší.
Možnosti mají dvě. Buďto akce
musí do vyhlášky zanést jmeno−
vitě, anebo v jasně vymezeném
období zvolit posunutí začátku
nočního klidu. Tak to udělal třeba
Vimperk.
„Zde se nám to osvědčilo
u akcí, které se konají pravidelně
v jasně stanovené období a ne−
musíme tak již řešit tyto události
stále dokola,“ řekla starostka
Jaroslava Martanová.
(pru)
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Splavnění Vltavy jde pomalu do finále
Už za sedm měsíců by se lodě po
Vltavě mohly dostat bez zábran z Čes−
kých Budějovic až na vodní nádrž Orlík.
V tu dobu má být dokončena plavební
komora v Hněvkovicích na Česko−
budějovicku, která umožní splavnění
dalšího úseku řeky. Právě stavbu ko−
mory v Hněvkovicích si mohli prohléd−
nout lidé při dni otevřených dveří.
Splavnění Vltavy umožní velkým lodím
využít až 100 kilometrů řeky.
Jedinou bariérou je zatím Starý
most v Týně nad Vltavou, který je
technickou památkou. Ten zatím
vyšším lodím brání v podjezdu. Stále
není dořešeno, zda bude zvednut ne−
bo nahrazen novým a tento přesunut
jinam. I tato otázka by se ale měla
vyřešit v příštích měsících.
Podle řady odborníků na cestovní
ruch může po dokončení stavby pla−
vební komory v Hněvkovicích přilá−

kat k Vltavě množství turistů. „Už teď
je nově splavněný úsek pro provozo−
vatele lodí hodně atraktivní a spojení
s Orlíkem to ještě posílí. Při srovnání
například s Baťovým kanálem, který
ročně navštíví kolem 80 000 lidí, má
Vltava ještě výrazně větší potenciál,“
řekla Markéta Kubešová z Infopointu
Vltava. Dodala, že řeku a její okolí by
v úseku od Českých Budějovic na
Orlickou přehradu mohlo za rok nav−
štívit až 100 000 turistů.
Podle kritiků je to zbožné přání.
Doposud není o cestu z Budějovic na
Hvěvkovice tak veliký zájem, jak se
původně očekávalo. Nemluvě o tom,
že jízdenka pak až na Orlík přijde na
stovky korun. „Při počtu dvou dospě−
lých a dvou dětech to bude poměrně
zásadní částka pro rodinný rozpočet.
A dovolíme si to tak jednou za rok,“
řekla rodina Machova z Písecka.
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Obnova vodní cesty po Vltavě za−
čala v roce 2006. Jen stavba plaveb−
ní komory v Hněvkovicích, která za−
čala loni na jaře, vyjde zhruba na
200 milionů korun. Splavnění řeky
má podle některých názorů ještě
zvýšit zájem o Jihočeský kraj.
V loňské sezoně přepravily vý−
letní lodě mezi Českými Budějovi−
cemia Purkarcem přibližně 11 000
turistů.
Vltava byla už v dávné historii hoj−
ně využívanou vodní spojnicí měst
zakládaných při jejím toku. Postupně
sloužila pro nákladní přepravu soli,
dřeva a dalších materiálů z jihu Čech
až do Prahy. Novodobá výstavba ně−
kterých vodních děl s absencí pla−
vebních komor přerušila skutečnou
splavnost Vltavy. V budoucnu by
však měly lodě opět plout z Českých
Budějovic až do Prahy.
(pru)

Rozhled - Jižní Čechy 10/2016

l

Fejeton

l

Fejeton

l

Fejeton

l

Fejeton

l

Fejeton

l

Fejeton

l

Fejeton

l

Fejeton

l

Jsme tady jenom chvíli
Před pár týdny by oslavila svátek
moje babička, která dostala jméno
po přemyslovské kněžně, a taky
moje kamarádka Lída. S Lídou jsme
společně chodily do divadla, na
country muziku, koncerty, a taky na
tanečky pro střední generaci. Při
loňské oslavě svého svátku ještě ne−
tušila, že do konce života jí zbývá už
jen necelých půl roku. Vlastně jsme
tenkrát byly tři. Ještě Jana, nadaná
houslistka, měla ráda hudbu, tanec,
i obyčejnou zpívanou. A byla to teh−
dy poslední srpnová sobota, kdy
jsme měly domluveno jít společně
na večeři, když mi v poledne Lída
volala, že Jana nepřijde, protože je
po smrti. Autonehoda. Jela kolem
půlnoci od dcery, a přestože měla ve
zvyku se svojí červenou fabií jezdit
opatrně a důsledně opisovat zatáč−
ky, zfetovaný mladík v superbu nao−
pak jezdil, co to dá, a zatáčky řezal.
V plné rychlosti se obě vozidla čelně
střetla a Jana vůbec neměla šanci.
Postupně jsme si s Lídou zvykly
chodit společně ve dvojce, a protože
byla přespolní, posílaly jsme si

téměř denně e−maily. Na léto jsme si
plánovaly společnou dovolenou. Po
novém roce jsem dostala e−mailem
parte. Lídu srazil autobus a vůbec
neměla šanci.
„Takový je život,“ zjednodušuje−
me si flegmatičnost a lhostejnost,
protože počet lidských tragédií už
nám přerůstá přes hlavu. Došlo mi,
že musím jít občas někam sama,
abych se nezbláznila meditacemi
nad veškerým tím zmarem. Asi
jsem dříve nevnímala, že jsou vět−
šinou všude samé „zajeté“ party.
Když po mně jedna blondýna od
stolu, kam jsem se blížila, střelila
pohledem, pod kterým by určitě
odprýskla i barva z bitevní lodě,
pochopila jsem. U prázdného stolu
mi bylo smutno, přestože zpěvák
zrovna zpíval, že „pod třetím džbá−
nečkem smutno není“. Jenomže já
nejsem zrovna džbánečkový typ,
a i když písnička moudře pokračuje
„… jsme tady jenom chvíli, buďme
teď k sobě milí,“ proč jsou k tomu
nutné džbánečky? Nedokážeme
být k sobě navzájem milí prostě

pořád a všude? Jinou oblíbenou
písní sympatický zpěvák občas
všem přítomným ještě připomene,
že … „jednou je málo, desetkrát
moc, pětkrát to stačí na celou
noc“… Souhlas. Místo tempera−
mentního fešáka mě stejně budí ze
spaní jen nahromaděné problémy,
a hlavně obavy z toho, co nás – dí−
ky našim politikům a médiím – nej−
spíš už brzy čeká, jenom nevíme
dne ani hodiny, a to mi pětkrát za
noc stačí bohatě.
Byla jsem na dovolené ve
Španělsku. Přímořské městečko
Lloret de Mar je malé, ale plné zá−
bavních podniků, barů, diskoték,
kavárniček i taveren, otevřených
do pozdních nočních hodin. Nikdy
se tam nestane, že někam vejdeš
a vzápětí odejdeš kvůli obsazenosti
nebo tak, protože sotva začneš
u vchodu bezradně postávat, hned
přiskočí řada lidí a zvou tě – ba pří−
mo tě tahají – ke svému stolu. I při
plné obsazenosti personál vždycky
odněkud přinese židli. Roztomilé,
ale na naše poměry naprosto

To se zase vládě „povedlo“
Čachry s leteckou záchrankou
„Dej blbci funkci, vymyslí lejstro ne−
bo zákon,“ říká se už desítky let. Teď
se to bohužel projevilo v praxi.
Problém se týká zákonu o letecké
záchranné službě. Velký problém to
způsobilo na jihu Čech.
Podle nového zákona bude le−
teckou záchranku poskytovat armá−
da. V Jihočeském kraji se přesune
na vojenské letiště v Bechyni. A to
přesto, že na letišti v Plané u Čes−
kých Budějovic vznikl nový heli−
port za desítky milionů. Vrtulníky
armády se na heliport nevejdou.
Soukromé firmě, která dosud letec−
kou záchranku v kraji provozovala,
končí smlouva a vláda rozhodla, že
tuto službu bude od ledna 2017 za−
jišťovat právě vojsko.
Situaci nechápe jak hejtman
Jihočeského kraje Jiří Zimola, či je−
ho náměstkyně Ivana Stráská, tak
i desítky dalších politiků. Premiér
Bohuslav Sobotka před novináři
potvrdil, že se jedná pouze o dočas−
nou záležitost.
Rozhled - Jižní Čechy 10/2016

Jenže dočasnost – čtyřletá nic
moc neřeší. Čtyři roky jsou dlouhá
doba a způsobí to záchranářům
komplikace.
„Jakmile bude připraveno celo−
státní řešení, tedy, že leteckou zá−
chrannou službu bude provozovat

státní subjekt s lehkými helikoptéra−
mi, tak předpokládám, že se tyto leh−
ké helikoptéry mohou vrátit zpět do
Českých Budějovic,“ řekl premiér
Bohuslav Sobotka. Proč tedy nebylo
nejprve připraveno celostátní řešení,
a až pak se věci neměnily, neuvedl.
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nezvyklé. To je pak radost si ně−
kam mezi lidi vyrazit, zatímco
u nás odevšad čiší chlad, nezájem
a nepřátelství.
Vzpomínám si, jak kdysi náš pro−
fesor dějepisu při úvahách nad živo−
tem pralidí nás poučil i o lidské ma−
losti. Že ve srovnání se stářím Země
se lidský život jeví jako život jepice,
která se ráno narodí, v poledne do−
spěje a večer umírá. V letech, kdy
byl celý náš jepičí život před námi,
jsme odmítali takhle uvažovat, ale
vychází to. Tak proč se lidi nesnaží
více ten krátký život pro sebe nějak
zúročit, třeba radostí, láskou, poho−
dou a přátelstvím se sousedy?
Byla slova příjemně modulované−
ho hlasu, který bohužel také příliš
brzy utichl v hlubinách moře. „…
Jak jdem tím zdejším světem, uniká
nám, v čem se pletem, a jen zřídka
najdem vlastní kaz, to možná marná
sláva – cosi dál nám našeptává, že
slunce, hvězdy, měsíc i čas, vše se
točí kolem nás… a pak tu nejsme,
a stejně svítá.“
Dagmar Hermanová

„Zřejmě proto, že páni politici jsou
oslové a jeden osel střídá druhého
a ještě za to berou veliké peníze.
Jedině vůl může něco takového vy−
myslet,“ rozčiloval se pro Rozhled
jeden z jihočeských lékařů.
„Pan premiér mi slíbil, že by se le−
tecká záchranka měla do Plané vrátit
co nejdříve, nejlépe již v příštím ro−
ce, s takovými vrtulníky, které budou
zdejší základně vyhovovat. Zároveň
prý bude také hledat řešení, jak toto
dočasně opuštěné stanoviště vy−
užít,“ řekl Jiří Zimola.
Vedení kraje bylo od začátku proti
přesunutí záchranky do Bechyně.
Kromě jiného se tím totiž prodlouží
doletové časy do určitých částí kraje
a tím pádem naroste i doba, během
které se pacienti dostanou do ne−
mocnice. Jak ale premiér zopakoval,
řešení je pouze dočasné.
„Cílem vlády je, abychom v krát−
kém čase našli v rámci zajištění le−
tecké záchranné služby řešení pro
celou republiku, a tedy i Jihočeský
kraj, odpovídajícími typy vrtulníků,“
řekl Sobotka.
Otázka, proč kraj má být „pokus−
ným králíkem“, což bude stát desítky
milionů korun navíc, zůstala nezod−
povězena…
(pru)
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Povedený účetní aneb kozel zahradníkem
se již chystal k od− Ve skutečnosti však již dne 14. 5.
chodu, poručil si ješ− 1953 se pokusil, dle jeho vyjádření,
tě krabičku cigaret. o přechod státní hranice v prostoru
Musel sáhnout do Železná Ruda−Zhůří. Nejspíše však
Psal se rok 1953. Jaroslav Krau− náprsní tašky a vzít si z ní sto ko− zabloudil, neboť se v ranních hodi−
cher pracoval v Jednotném země− run. Náprsní tašku si položil vedle nách objevil v Němčicích u Strážova.
dělském družstvu nedaleko Klatov sebe na sousední prázdnou stoličku. Když se zorientoval, vydal se cestu
jako účetní. Byl člověkem velice Vrácené peníze ze sto
snaživým, neboť utrpěl vážný úraz koruny si strčil do
Bývalý kriminalista Karel Fořt
nohy, a tak se snažil vyrovnat kapsy a z hospody ode−
napsal už několik knih, ve kte−
všem lidem zdravým, aby na něho šel. Jeho kamarád v ní
nebylo pohlíženo jako na na méně− zůstal.
rých vzpomíná na odhalování
cenného. Trpěl však také přílišnou Až druhého dne se shá−
kriminalistických příběhů, kte−
fantazií a nic mu nebylo cizí, aby to něl po své náprsní tašce
ré se staly na Šumavě. Jeho
nezkusil.
a s hrůzou zjistil, že ji ne−
posledně vydanou knihou jsou
Bylo třináctého května předmětného má. Nejdříve se vypravil
Osudy hrdinů drsné Šumavy.
roku, když se vypravil do Státní ban− za hostinským a pak za
ky v Klatovech vyzvednout zde fi− kamarádem, ani jeden
nanční hotovost ve výši 27 000 Kč, z nich ho však nepotěšil, a tak odešel na Javornou. Jeli−
které potřeboval na zálohy výplat na místní stanici SNB a vše oznámil. kož celonočním po−
členů JZD za odpracované jednotky. Samozřejmě, že jako uvedenou ztrátu chodem byl značně vyčerpán a una−
Část peněz skutečně vyplatil, ale vět− peněz. Bylo mu z toho nanic. Se− ven, od svého úmyslu upustil a ode−
ší část 20 000 Kč si ponechal a vlo− vřený žaludek, bál se jít do práce do jel autobusem z Javorné do Běšin
žil je do náprsní tašky s tím, že je ra− JZD, a proto se odhodlal k neuváže− a dále vlakem do svého bydliště.
ději bude nosit při sobě, neboť to by− nému kroku, že prostě zmizí.
Doma neměl stání a svůj pokus
lo podle něho daleko bezpečnější, Napsal dopis na rozloučenou, který zopakoval.
než je nechat doma ve svém bydlišti. hodlal v originále zaslat na stanici Nyní pro změnu autobusem odejel na
Při cestě na nádraží ČSD potkal své− SNB v Klatovech. Kopii si uložil do Javornou a dále pokračoval na Zhůří,
ho dobrého známého, který ho vybí− kapsy. V dopise vylíčil mimo jiné i to, známé též pod německým názvem
dl, aby si s ním skočil na jedno pivo. že je vlastně nešťastný člověk, proto− Haidl am Ahomberg, pěšky. I tehdy
Blízká restaurace se přímo nabíze− že již ve svých šesti letech podpálil v noci ze 16. na 17. května zabloudil,
la, neboť byla přímo na nádraží. doma svým rodičům zemědělskou až došel k vojenskému výcvikovému
Souhlasil. I u jednoho piva setrval, usedlost, a také to, jak utrpěl úraz na táboru na Dobré Vodě, kde se do−
i když ho kamarád přemlouval, aby noze, i to, že SNB bude po něm mar− tazoval vojenské hlídky o místě,
ještě zůstal. V některých zásadách ně pátrat, neboť ho nenajde. Snažil se v němž se nachází. Vojáci mu řekli,
byl neoblomný. Pivo zaplatil z drob− svým dopisem vzbudit dojem, že se že zde nemá co dělat a nasměrovali
ných, které měl v kapse kalhot. Když rozhodl pro sebevraždu.
ho zpátky k silnici Javorná – Železná
Ruda. Toho dne měl prostě Jarda
smůlu, která se mu lepila nejen na
paty, neboť při jeho pochodu zpět ho
potkali dva důstojníci ČSLA a odvezli
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše 108/I, v knih−
ho na ložném prostoru nákladního
kupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a v Galerii a knihkupectví ŠIWA na
auta do Železné Rudy na tehdejší sta−
nám. Míru, v Sušici v knihkupectví Šumava – nám. Svobody, dále v knihku−
nici Veřejné bezpečnosti. Nejdříve si
vymýšlel, že zabloudil, když se vracel
pectví v Horažïovicích – Ševčíkova 24, v knihkupectví ve Kdyni – Náměstí
z Hynkovic, kde si byl obhlédnout
22, v Kašperských Horách v prodejně dárků paní Jirmanové – ul. Zlatá stezka
stavení, které mu JZD předalo ke
99, v Domažlicích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru a v Plzni v
zbourání, aby si z použitého staveb−
Knihkupectví Dobrovský – Americká 32.
ního materiálu mohl doma ve svém

krimi příběh

Kde si lze knihy koupit ?

V Budějovicích je víc potkanů a krys než lidí
České Budějovice se teď na podzim
opět chystají na deratizaci hlodav−
ců, nejvíce potkanů a krys. Těch je
podle předpokladů specializovaných
firem ve městě více než jejích oby−
vatel. Také letos použije netoxickou
formu hubení.
Loni na podzim byla na Pražském
předměstí vyzkoušena nová metoda
deratizace, která se osvědčila, a le−
tos bude použita také v jiných čás−
tech města jako doplnění plošné
deratizace. Jedná se o hubení hlo−
davců Rodenatorem.
6

„Tato metoda je doprovázena zvu−
kovými efekty připomínající střelbu,
proto musí být předem upozorněna
Městská policie. Její jedinečnost je
v tom, že dokáže jednoduše a rychle
eliminovat konkrétního škůdce včet−
ně likvidace rozsáhlého systému vy−
budovaných nor, a to vše bez pomo−
ci toxických látek,“ říká náměstek
primátora Petr Podhola. Princip spo−
čívá v aplikaci kalibrované směsi
kyslíku a propan−butanu přímo do
podzemních chodeb, kde pomocí sa−
mostatného zápalného systému do−

jde k zapálení směsi plynů a násled−
ně k detonaci. Rázová vlna efektivně
likviduje škůdce a nevratně destruuje
danou část podzemního systému
chodeb.
Deratizační firma odhaduje, že se
na území města vyskytuje 4 až 5 hlo−
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bydlišti postavit nový domek.
Esenbáci se však s jeho vyjádřením
neuspokojili, a tak nakonec s úlevou
řekl, že chtěl přejít do západní zóny
Německa. Byl zadržen. Dokonce jim
na sebe řekl, že ovládá částečně
angličtinu, kdy udržuje písemný styk
s americkou státní přísluš−
níci Valerií Mac M…, ze
státu Maine v USA, se kte−
rou se seznámil na Meziná−
rodním festivalu mládeže
uskutečněném v Praze, ne−
dlouho po válce.
Na jeho pracovišti v JZD
byla neprodleně provedena
revize finančního hospoda−
ření JZD z referátu ONV
v Klatovech, která shledala
závažné nedostatky v jeho
práci a v účetnictví značný nepořá−
dek a nedůslednost, což bylo v roz−
poru s jeho až puntičkářskou pova−
hou. Lidový soud v Klatovech však
byl k němu shovívavý a milostiv, ne−
boť ho odsoudil k trestu odnětí svo−
body v délce jednoho měsíce. Výkon
trestu mu byl podmínečně odložen
na dobu jednoho roku. Zároveň s tím
mu soud uložil úhradu nákladů soud−
ního řízení i způsobené škody svému
zaměstnavateli, což bryskně, ještě
před zahájením hlavního líčení, učinil
za vydatné pomoci svých rodičů
a svého advokáta.
Ve vztahu k pokusu trestného činu
opuštění republiky ho soud s potutel−
ným úsměvem zprostil žaloby. Prostě
Jaroslav Kraucher mohl být rád, že to
tak všechno dopadlo, neboť za po−
psanou trestnou činnost se v pade−
sátých letech minulého století rozdá−
valy tresty daleko, daleko přísnější.
Tento jeho případ byl prostě spíše vý−
jimkou, která potvrdila pravdivost
rčení, že příležitost dělá zloděje, po−
myslně i skutečně, i když se ne vždy
prokáže, že to zlodějna doopravdy
byla.
Karel Fořt

davců na jednoho obyvatele, což je
asi 400 000. Předpokládané množ−
ství kladených návnad na podzim je
asi 290 kilogramů.
Také v dalších jihočeských měs−
tech probíhá deratizace dvakrát roč−
ně na jaře a na podzim. Ve Strako−
nicích se s ní vždy čeká až po
Václavské pouti, neboť se nakumulu−
je větší množství potravinového od−
padu, které je potkany vyhledáváno.
Město Písek provádí více než 20
let pravidelnou jarní a podzimní pre−
ventivní deratizaci. Správci jednotli−
vých sítí si ji rovněž objednávají
u specializované firmy.
(pru)
Rozhled - Jižní Čechy 10/2016

Nejkvalitnější nemocnice
Českobudějovická nemocnice po−
skytuje kvalitní a bezpečnou zdra−
votní péči. A to dokonce na tak vy−
soké úrovni, že se stala absolutním
vítězem celostátní soutěže Kvalitní
a bezpečná nemocnice 2016. Tu už
několik let vyhlašuje Česká společ−
nost pro akreditaci ve zdravotnictví.
Krajská nemocnice tak uspěla mezi
několika desítkami tuzemských zdra−
votnických zařízení. „Česká společ−
nost pro akreditaci ve zdravotnictví
nás poprvé hodnotila před třemi lety,
kdy jsme získali certifikát kvalitní
a bezpečné nemocnice poprvé. Letos
přijeli auditoři podruhé a zjistili, že se
naše nemocnice významně posunula
kupředu, a to jak v oblasti formálně
nastavených procesů řízení, tak i ve
službách pro pacienty a v moder−
nizaci medicínské péče. Zástupci
společnosti, která získala před čtyřmi
lety oprávnění ministerstva zdravot−
nictví k provádění externího hodnoce−
ní kvality a bezpečí lůžkové zdravotní
péče, uznali, že českobudějovická
nemocnice patří mezi nejrychleji se
rozvíjející zdravotnická zařízení v naší
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zemi,“ uvedl doc. MUDr. Jozef Filka,
náměstek pro řízení kvality a bezpečí
poskytované péče.
Doplnil, že největší jihočeské kraj−
ské zdravotnické zařízení absolvova−
lo externí audit letos v létě, kdy také
získalo certifikát kvality a bezpečí
s platností na další 3 roky. „Oceněni
jsme byli ale až v tomto týdnu, po
zhodnocení všech dalších účastníků
soutěže,“ podotkl Jozef Filka.
Pro českobudějovickou nemocnici
je to další ocenění, které za poslední
roky obdržela. Stala se například vítě−
zem celostátní soutěže Nemocnice
2014 v kategorii „Finanční zdraví“.
Loni se umístila na prvním místě
v kategorii „Absolutní vítěz“ soutěže
Nemocnice 2015 a prvenství si udrže−
la i v kategorii „Finanční zdraví“.
Nemocnice České Budějovice patří
se svou lůžkovou kapacitou 1450 lů−
žek mezi největší zdravotnická zaříze−
ní v České republice. Poskytuje zá−
kladní, specializovanou i vysoce spe−
cializovanou péči prakticky ve všech
medicínských oborech zejména pro
celý jihočeský region.
(pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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První potravinová banka

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

Svou první plnohodnotnou potravi−
novou banku mají nově Jižní Čechy.
Její sklad je v Českých Budějo−
vicích. Dobrovolníci tam shromaž−
ďují potraviny, které pomůžou lidem
v celém regionu. Ve skladu jsou zá−
soby jídla a pití, které v obchodě ne−
jsou. Z jistých důvodů ho výrobci
nebo distributoři vyřadili z nabízené−
ho sortimentu.
„Například je tam problém s oba−
lem, že je něco špatně napsáno,
špatně označeno. Ale potravina ne−
smí být kontaminovaná, tedy otevře−
ná,“ řekla ředitelka potravinové ban−
ky Veronika Láchová.
Ve skladu se také mohou objevit
potraviny, kterým sice vypršela mi−
nimální doba trvanlivosti, ale nejsou
zdraví škodlivé. „Máme zde třeba

krabičky, kterým chybí víčka, ale za−
se k potravině se nic problematic−
kého nedostalo,“ ukazuje Veronika
Láchová.
Rozdělování potravin mají na sta−
rosti neziskové organizace, které žá−
dají potravinovou banku o pomoc.
„Spolupracujeme s neziskovými
organizacemi, které se starají napří−
klad o opuštěné matky s dětmi, se−
niory nebo o duševně i tělesně po−
stižené. Obsluhujeme Tábor, Písek,
Slavětín, Husinec a podobně,“ doda−
la jedna ze zakladatelek Potravinové
banky Jihočeského kraje Kristýna
Škabradová.
V potravinové bance pracují pře−
vážně dobrovolníci. Kontakty lze na−
jít na webových stránkách banky ne−
bo na Facebooku.
(pru)

Trnkova 125, 345 61 Staňkov
Kontakty: 773 971 313

Bavorská zemská výstava „Pivo
PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !
v Bavorsku“ už jen do konce října
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

Do neděle 30. října máte možnost
si prohlédnout Bavorskou zem−
skou výstavu 2016 „Pivo v Ba−
vorsku“ v Aldersbachu v regionu
Passauer Land. Jedná se o nejza−
jímavější výstavu tohoto roku
v Bavorsku.
Jedinečnou kulisou této výstavy se
staly nádherné prostory bývalého
kláštěra a historického pivovaru.
Objevte mimo jiné, jak se Bavorsko
stalo zemí piva, proč je bavorské pi−
vo tak oblíbené ve světě. Seznamte
se s bavorským zákonem o ryzosti
piva. Poznejte technologii „hvozdě−

vy. Výstava je otevřena denně od
9 do18 hodin.
Vedle výstavních prostor se nachá−
zí moderní pivovar Aldersbach, kte−
rý si můžete prohlédnout v rámci
prohlídky. Čerstvě uvařené pivní
speciály můžete ochutnat v pivnici.
A před ní, na náměstí Freiherr−von−
Aretin−Platz, stojí degustační bar
„ProBierbar“ Bavorského svazu pi−
vovarů, kde budete moci ochutnat
nejrůznější druhy piv vařených
v Bavorsku. V souladu se zákonem
o ryzosti piva vaří sládci v Bavorsku
ze 4 surovin až 40 tradičních, ale

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.
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Foto: www.landesausstellung−bier.de

ní“ (sušení sladu ve věži pivovaru).
Zjistěte od Luise Kinsehera, jak se
žilo chase okolo roku 1900. Pro−
hlédněte si původní prostory proti−
alkoholní záchytné stanice. Zlomte
rekord v nošení tupláků najednou.
To vše a ještě mnohem více Vás če−
ká v rámci Bavorské zemské výsta−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

i moderních druhů piv. Degustovat
můžete vzorky různých druhů piv ze
sklenic 0,1 l, 0,2 l i 0,3 l.
Doprovodný program se bude líbit
hostům z blízka i z daleka. Celý pro−
gram a další informace najdete
na webové adrese: www.landes−
ausstellung−bier.de.
Rozhled - Jižní Čechy 10/2016

SOŠ a SOU Sušice představuje možnosti studia
v oborech vzdělání ve školním roce 2017/2018

Nádraží čeká rekonstrukce
Českobudějovické vlakové nádraží,
které je architektonicky jedním z nej−
hezčích v Česku, ale současně zven−
čí nejzchátralejším, čeká rekonstruk−
ce. Nebude to však dříve než za rok
a půl. Nemoderní hala, odpadávající
omítka na ulici – tak vypadá situace
budovy, která po revoluci sice pod−
stoupila částečnou rekonstrukci, ale
není to momentálně příliš vidět.
„Rekonstrukce nádraží by si měla
vyžádat částku okolo 150 milionů
korun. Začít by se mělo v roce
2018,“řekl generální ředitel SŽDC
Rozhled - Jižní Čechy 10/2016

Pavel Surý. Právě SŽDC letos v čer−
vnu budovu převzalo od Českých
drah. Může tak čerpat i dotace!
Přibýt by měly obchody, kavárna,
restaurace i moderní pasáž. Zlepšit
se má i okolí nádraží.
Současná budova slouží cestují−
cím od roku 1908. První rychlík,
který projížděl Budějovicemi, jel z
Terstu do Prahy. V roce 1919 byl za−
veden rychlík Paříž Curych Linec
Budějovice Praha. Cesta z Budějovic
do Prahy tehdy trvala 2 hodiny a 51
minut.
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Lepší léčba
Jihočeši už za moderním vyšetře−
ním nádorů nebudou muset cesto−
vat do jiných krajů. Pacienti, mířící
do českobudějovické nemocnice
na vyšetření nádorových onemoc−
nění, mohou využívat nově re−
konstruované prostory s takzvanou
PET/CT kamerou. Ta lépe zaměří
nádor a díky tomu i lékaři efektivně−
ji nasměrují léčbu.

Více lidí!
Obyvatel Jihočeského kraje za první
pololetí přibylo o 563 na 638 397.
Na přírůstku obyvatel se kladně po−
depsala migrace, narodilo se ale
o 56 lidí víc, než zemřelo. Od začát−
ku letošního roku do konce června
se v Jihočeském kraji narodilo 3314
dětí, 3258 lidí zemřelo, přirozeně tak
přibylo 56 obyvatel. Nejvíce dětí se
narodilo na Českobudějovicku, a to
1102. Nejméně dětí, 274, přišlo na
svět na Prachaticku a 338 na
Českokrumlovsku.

První ubytovna pro
bezdomovce!
V Písku funguje první ubytovna pro
bezdomovce. Může zde přespat až
osm lidí. Budovu v Sedláčkově ulici
zrekonstruovalo město za téměř
2,5 milionu korun. Nocleh tu vyjde
na 30 korun. Další opravy objekt
čekají v roce 2018. Otevření nocle−
hárny vyplývá z dlouhodobého
komunitního plánování sociálních
služeb na Písecku.

Odešla milovnice skřítků
a pohádek Víťa Klimtová
Největší současná milovnice pohá−
dek a skřítků Vítězslava Klimtová,
které nikdo neřekl jinak než Víťa, na−
vždy odešla. Bylo jí 75 let. Vytvořila
ty nejkrásnější pohádkové postavič−
ky, skřítky, včetně slavného ‘skřítka
Zášupšáka’. Ilustrovala desítky knih,
založila Pohádkovou zemi, spolu−
pracovala s řadou umělců. Milovala
i jižní Čechy, kde měla mnoho vý−
stav, a byla i členkou Jihočeského
Pohádkového království!
Její syn Vítězslav Klimt prozradil,
že i když jeho maminka trpěla velmi
vážnou, zhoubnou nemocí, byla do
poslední chvíle plná optimismu, elá−
nu a plánů do budoucna, přestože
tušila, že se blíží její konec.
„Byla šťastná každý den. Říkala,
jaké má štěstí, a že přes všechny
neduhy žije krásný a bohatý život.
Chceme, aby její odkaz, její projekt
Pohádková země, který je zatím
dočasně mimo provoz, pokračoval.
Chceme realizovat i některé projekty,
které ona měla v plánu…,“ svěřil se
Vítězslav Klimt, žijící ve Španělsku,
kam Klimtová často a ráda jezdila.
Autorka Vítězslava Klimtová se
více dostala do podvědomí lidí zhru−

dokonce diář na další měsíce napl−
něný. Byla stále plná elánu, optimis−
mu. Je veliká škoda, že odešla tak

brzo,“ prozradil režisér Zdeněk
Troška, který patřil k jejím přátelům
a řadu let s ní spolupracoval i v rám−
ci projektu Jihočeské pohádkové
království.
„Mám od ní ‘skřítka Zášupšáka’,
kterého ona vymyslela. To je takový
skřítek, který když spíte, vyleze a tu
vám schová ponožku, mobil, diář
a vy to nemůžete najít. A pak se po−
díváte po nějaké době na to samé
místo, a ono to tam je…,“ usmívá
se Troška, kterému je velmi líto, že

Dobrá jablka!
Úroda jablek na jihu Čech je letos
pouze průměrná. Jihočeští ovocná−
ři jsou s úrodou přesto spokojeni.
Jablka jsou na rozdíl od loňska
hodně vybarvená, velká. S loňským
ovocem se ta kvalita nedá srovnat,
Výnosy jsou ale menší. To ovšem
ovocnáře netrápí. A nemusí ani zá−
kazníky. Cena jablek se nějak vý−
razně nezmění!

Další číslo

Jihočeského
rozhledu
vyjde

1. 11. 2016
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ba před dvaceti lety, kdy začala
spolupracovat s herečkou Helenou
Růžičkovou. Vydaly společně do−
konce Lexikon ohrožených druhů
strašidel. Dlouhé roky se věnovala
ilustraci, malování a tvorbě pohád−
kových postaviček. Spolupracovala
i s písničkářem Pavlem Půtou,
s nímž jezdila na zájezdová předsta−
vení, a přátelila se i spolupracovala
s režisérem Zdeňkem Troškou.
„Je mi to strašně líto. Ještě před
týdnem jsme byli s přáteli Víťu nav−
štívit v sanatoriu na Dobříši, kde
vzhledem ke svému onemocnění by−
la. Ale byla veselá, smála se… Měla
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

odchází lidé, kteří
svou tvorbou přiná−
šejí lidem radost
a potěšení.
„Maminka měla
takové hezké rčení:
„Svět je krásný a li−
dé jsou dobří…“
Tím se celý život ří−
dila, i když na ni
vždy nebyl ten život spravedlivý a ne
všichni lidé se k ní zachovali hezky.
Ona byla i vědma. Lidé si k ní chodili
pro radu. Mnoha lidem pomohla
a dobře poradila. Svým projektem,
který jsme vzali za svůj, žila. Věřila
tomu a ještě donedávna malovala
obrazy, kameny, dělala loutky.
Výstavu jejích děl lze vidět na
zámku Klášterec nad Ohří, kde
je stálá expozice. Její Pohádková
země v Pičíně na Příbramsku je do−
časně mimo provoz, ale rodina ze−
snulé autorky v něm chce rozhodně
pokračovat.
Vítězslava Klimtová měla dva syny
a dvě vnoučata. Klasický pohřeb si
nepřála. Podle rodiny bude zpo−
pelněna a v kruhu rodiny a přátel bu−
de následovat rozloučení. „Maminka
chtěla, aby nikdo netruchlil a za−
pamatoval si ji jako veselého a opti−
mistického člověka. A toto přání
jí také splníme. Všem, kteří ji měli
rádi a vzpomenou si na ni, velmi dě−
kujeme,“ doplnil syn Vítězslav Klimt.
(pru)
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Nový vlastník plánuje v Holzindustrie
Chanovice milionové investice
V květnu letošního roku se novým
vlastníkem společnosti Holzindustrie
Chanovice s.r.o. stal evropský lídr
v oboru dřevozpracujícího průmyslu
koncern Pfeifer Holz Gruppe se síd−
rozšiřovat výrobu betonářské bednicí desky. Jsou to
lem v rakouském Imstu. Stalo se tak na základě
třívrstvé smrkové desky určené na bednění v oblasti
kupní smlouvy ze dne 31. května 2016. Pro rodin−
betonových staveb. V tomto segmentu je firma
nou firmu Pfeifer je tento nákup dalším význam−
Pfeifer největším výrobcem a lídrem v Evropě.
ným krokem k upevnění stávající pozice na evrop−
Celkově byly bednicí výrobky naší firmy použity na
ském trhu.
staveništích ve více než 100 zemích. Například
První velké setkání se spolupracovníky i širokou ve−
v současné době bednicí výrobky Pfeifer ukazují své
řejností připravila firma Pfeifer Holz minulý měsíc,
možnosti v rámci neobvyklého a impozantního zá−
kdy v Chanovicích proběhl „Den dřeva“. Nový maji−
měru v Maroku při stavbě první vysokorychlostní
tel představil všem přítomným své záměry i pláno−
vané investice.
O historii rodinné firmy Pfeifer, jejím postavení na
evropském trhu, záměrech a investicích v České
republice, kde má už dva závody v Chanovicích
a Trhanově, jsme si povídali s jedním z majitelů –
panem Michaelem Pfeiferem a jednatelem Holz−
industrie Chanovice Mag. Josefem Dringelem.
n Jak vznikla firma Pfeifer?
U zrodu naší rodinné firmy stála babička Barbara.
V roce 1948 blízko Innsbrucku měla malou pilu
a tam to vlastně všechno začalo. Její synové
Oskar a Fritz se v padesátých letech minulého
století vyučili na pilaře a postupně začali budovat
a rozšiřovat firmu. My už jsme se svým bratrem
Clemensem třetí generace. Naše rodinné kořeny
a také naše centrála se nachází v rakouském
městě Imst v Tyrolsku. Za dobu těchto 68 let, kdy
existuje rodinná firma, se zásluhou našich za−
městnanců, kvality výrobků, starostlivostí o naše
zákazníky rozvinula do jednoho z vedoucích pod−
niků evropského dřevařského průmyslu.
n Jaká je současná podoba rodinné firmy?
Dnes už máme celkem 8 výrobních závodů. Dva
v Rakousku, čtyři v Německu a dva v České re−
publice a to od roku 2004 v Trhanově na Domaž−
licku a nyní nově v Chanovicích na Klatovsku.
Máme 4 000 zákazníků v 90 zemích světa. Obrat
tento rok očekáváme kolem 600 milionů Euro.
n Proč jste se rozhodli pro Chanovice?
Zleva: Jeden z majitelů pan Michael Pfeifer s jednatelem
Rodiny Pfeiferů a Haasových se znají přes 30 let Holzindustrie Chanovice Mag. Josefem Dringelem.
a spojuje je nejen vzájemné přátelství, ale také
vlakové dráhy v Africe. Novou investicí v Chano−
profese, ve které podnikají. Když se ukázala mož−
vicích si postavení ještě posílíme a dále rozšíříme.
nost koupit část firmy Haas a to Holzindustrie
Proto potřebujeme nové pracovní síly.
Chanovice, tak jsme tento krok udělali. Je to skvělý
n To znamená, že počítáte s dalšími investicemi
podnik, má moderně vybavené haly, infrastrukturu
v Chanovicích?
a dlouholeté zkušené pracovníky. A co navíc. Je zde
Jednoznačně. Naše investiční projekty se týkají pá−
velmi kvalitní dřevo. S firmou Haas Fertigbau
sové sušárny pilin, čímž se zdvojnásobí výroba pe−
v Chanovicích, která vyrábí a montuje dřevostavby,
letek, dále třídičky řeziva a výroby bednicích desek.
jako jsou například rodinné domy, budeme úzce
Výše těchto investic se pohybuje řádově v několika
spolupracovat. Naše firma žádné hotové domy či
desítkách milionů Euro.
jiné stavby na bázi dřevostaveb nevyrábí. Naše za−
měření je na zpracování
kulatiny a její 100 pro−
centní zhodnocení a na
výrobu pelet.
n Nebudete snižovat
počet pracovních míst?
Naopak. Potřebujeme do
Chanovic dalších nejmé−
ně 40 nových zaměst−
nanců, protože budeme
Rozhled - Jižní Čechy 10/2016

n V posledních letech dřevozpracu−

jící průmysl v Evropě neměl na růžích
ustláno.
To je pravda. V letech 2013 byla krize
a spousta menších firem se v Ně −
mecku i v Rakousku dostala do obtíží. Ovšem ten
stav už je minulostí a dnes dřevozpracující průmy−
sl jde raketově nahoru. Tím, že nyní máme Chano−
vice, tak posílíme svoji pozici na trhu. Ve výrobě
pelet, řeziva a nosičů bednění se řadíme mezi
3 největší společnosti v Evropě. V lepeném lame−
lovém dřevu jsme mezi 5 největšími evropskými
společnostmi. Lídrem na evropském trhu jsme ve
výrobě betonářských bednicích desek a paleto−
vých špalků. Dřevo a dřevěné stavby jsou dnes
v kurzu. Právě v dnešní době, kdy se všude mlu−
ví o ekologii, energetické účinnosti, nabízí naše
masivní dřevěné desky univerzální řešení pro
moderní dřevostavby a vysoce kvalitní stavbu
interiérů.

Firma Pfeifer zůstává
věrna své zásadě
Ta zásada je velmi jednoduchá. 100% zhodno−
cení kulatiny. Jinak řečeno, nesmí z ní zůstat
ani tříska, ani zlomek kůry. Jednatele společ−
nosti Holzindustrie Chanovice Mag. Josefa
Dringela jsme se zeptali.
n Je tento uzavřený kruh i tady v Chanovicích?
Každý kmen, který jde na pilu, je maximálně
zhodnocen. Řezivo jde na naše výrobky, z pilin
a štěpek se vyrábějí pelety. Kůra se spaluje v elek−
trárně na biomasu. Elektřinu využíváme pro náš
provoz a část jde do veřejné sítě a teplo využívá−
me v naší sušárně.
n Z hlediska výroby přinesl chanovický závod
něco nového pro firmu Pfeifer?
Firma Pfeifer se doposud specializovala na výro−
bu BSH – lepeného lamelového dřeva a výrobu
masivních dřevěných desek. S převzetím nového
závodu jsme získali i nový okruh působnosti a to
výrobu KVH − konstrukčních hranolů. V Trhanově
provozujeme peletárnu a tím, že firma Pfeifer kou−
pila Holzindustrie Chanovice, má další peletárnu,
kde se vyrábějí velmi kvalitní pelety. V praxi to zna−
mená, že na trhu pelet a briket výrazně posílíme.
n Firma Pfeifer vstoupila do Chanovic s jistý−
mi plány. Co je pro jejich naplnění nyní nej −
aktuálnější?
Jsou to nové pracovní síly. Mluvil o tom už pan
Michael Pfeifer a já musím jeho slova znovu připo−
menout. Máme tady zkušený tým spolupracovníků,
ale vzhledem k plánovaným investicím potřebujeme
přijmout další zaměst−
nance. Prostředí je mo−
derní, čisté, podmínky po
všech stránkách velmi
dobré. Nabízíme perspek−
tivní práci ve stabilní spo−
lečnosti. Podrobnosti k pra−
covním pozicím, mzdě
a benefitům každému rádi
osobně sdělíme.
(re)
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda vysvětluje:

Pozitivní zóny nás nabíjejí,
negativní mohou i usmrtit
Ve svém posledním článku jsem
psal o pozitivních zónách, které na−
bíjejí lidský organizmus. Řada čte−
nářů mi volala i psala, kde nejčas−
těji jsou pozitivní zóny.
Odpověď na tyto dotazy není složitá.
Pozitivní zóna vzniká na základě záře−
ní shora a je v kostele, chrámu, kde
se lidé cítí velmi dobře. Proto se do
těchto míst rádi vracejí. Pokud chce
někdo zhmotnit své myšlenky, pak
mu doporučuji navštívit nějaký
chrám. Pozitivní zóna může být různě
velká, a to od 3 až do 25 metrů. Když
navštívíte takové místo, zůstane ve
vašich paměťových buňkách právě
tato pozitivní energie, a proto máte
tendenci vracet se na taková místa.
Při svých věštbách jsem dále zjistil
další zajímavost. Pokud se někde
najdou tři pozitivní zóny, tak vždy
tvoří rovnoramenný trojúhelník.
Proto se v těchto místech stavěly
chrámy, jako například Týnský
chrám v Praze a další stavby jako
zámky a hrady. Ovšem vlivem posu−
nu planet se může stát, že jedna po−
zitivní zóna zmizí. Tím se porušil
rovnoramenný trojúhelník a vždy do−
šlo k nějaké negativní události.
Například chrám vyhořel nebo pří−

rodní katastrofa poničila zámek,
hrad a podobně. Je zajímavé, že pa−
novník už nikdy neměl vůli a chuť ta−
kový poškozený objekt znovu opra−
vit. To je ta zvláštnost, ale podle mě
vysvětlitelná. Už tam nepůsobila po−
zitivní energie.
V jedné ze svých knih jsem popsal
vibrace působící na lidský organiz−
mus v těchto třech pozitivních zó−
nách nebo jinak řečeno v tomto rov−
noramenném trojúhelníku. Na zákla−
dě svého věšteckého zkoumání jsem
došel k závěru, že se člověk v tako−
vém prostoru obrazně řečeno téměř
vznáší a pozitivní energie má blaho−

Výlovy začaly
Na jihu Čech začaly podzimní výlovy.
Potrvají až do konce listopadu.
Rybářství Třeboň, které je nej−
větší producent sladkovodních ryb
v Evropě, plánuje na podzim asi
z 250 rybníků vylovit zhruba 2300
tun tržních ryb.
Celkově má Rybářství Třeboň 450
rybníků, které představují asi 8000
hektarů vodní plochy, na tuzem−
ské produkci ryb se podílí zhruba
15 procenty.
„Zatím lovíme jen ty menší rybní−
ky. Hlavní lovení jsme posunuli na ří−
jen a budeme lovit až do konce listo−
padu,“ uvedl ředitel Josef Malecha.
Rybáři termíny změnili záměrně
kvůli teplému počasí. „Bylo teplé léto
a kvůli vyhřáté vodě a menšímu
obsahu kyslíku ve vodě se velké
rybníky loví co nejdéle. Chceme pře−
dejít problémům při lovení,“ uvedl
Malecha.
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Produkce bude
i přes teplé a dešti−
vé léto průměrná.
V rybnících zatím není dostatek vo−
dy, což způsobila předchozí dvě
suchá léta. Z největších rybníků se

dárné léčivé účinky. Už hodinový po−
byt v takové zóně dokáže zharmoni−
zovat tělo i duši. Léčebné účinky po−
cítíte tak po dvou až třech hodinách
a doporučuji opakovaně navštěvovat
toto místo, a to nejméně 12krát.
Vedle pozitivních zón máme i nega−
tivní. Mezi ty nejjednodušší patří pa−
togenní zóny. Jedná se o záření, které
vychází ze země, a to z pravého a le−
vého břehu spodních pramenů. To
není škodlivé. Ovšem když se kříží
a jsou místa, kde to křížení je mnoha−
četné, pak ten prostor není vůbec
vhodný pro zdraví a život člověka.
Výhodné je pouze na tomto místě
udělat studnici. Negativním zónám
jsem dal stupnici od 1 do 8. Tam, kde
je záření 6, 7, 8, už může způsobit
u člověka rakovinu, když na takovém
místě má postel. Protože záření jde ze
země, tak se nedá odrušit. Vím, že
někteří lidé si pod matrace dávají hli−
níkové fólie, ale to není řešení. Zbavit
se těchto patogenních zón znamená
hliníkovou fólii dát pod celou podla−
hu, ale nejlépe pod celý barák. A ještě
nemáte jistotu. Záření ze země se
vám může objevit na jakémkoli místě.
Pak máme psychosomatické zóny
po zemřelých. Cítí je zejména pře−

budou letos lovit Rožmberk, Svět,
Krčín a Tisý velký. Například výlov
největšího českého rybníku Rožm−
berk je plánován na pátek až neděli
14. až 16. října. Loni výlov sledova−
lo odhadem 40 000 návštěvníků,
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citlivělí lidé a těm mohou i ublížit.
Může se stát, že energie zemřelých
převládne nad osobností člověka,
a pokud je dotyčný psychicky i ener−
geticky oslaben, může spáchat se−
bevraždu Ty příklady jsou známy
a popsal jsem je ve svých knihách.
Jsou místa na našich dálnicích a sil−
nicích, kde velmi často dochází ke
smrtelným dopravním nehodám.
S hrůzou jsem zjistil, že na těchto
místech kdysi dávno došlo k nějaké−
mu zabíjení například za války. Pů−
sobí zde silná energie zemřelých lidí,
kteří k sobě lákají další. Přišel jsem
na to, že když člověk projíždí autem
tímto místem a zamyslí se, může se
mu stát, že se uvede do nižší hladiny
vědomí. Přestane se věnovat řízení
a dochází k dopravní nehodě. Na−
příklad tyto psychosomatické zóny
jsem objevil na dálnici u Humpolce.
Místo má průměr 100 metrů a v 15.
století zde zemřelo v boji něco přes
100 vojáků. Tím jsem došel k závě−
ru, že často nehody způsobují psy−
chosomatické zóny. Těch je na na−
šich dálnicích a silnicích hodně,
a proto nedoporučuji řidičům snít za
jízdy. Je potřeba být stále ve střehu.
Psychosomatické zóny díky svým
silným negativním energiím vás uve−
dou do nižší hladiny vědomí a chvilka
nepozornosti může být pro vás
osudná.
(re)

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

sjíždí se sem lidé z nejrůznějších
koutů republiky. I letos na ně bude
čekat gastronomická nabídka a do−
provodný program. Jako poslední se
bude od 21. do 24. listopadu lovit
třeboňský Svět.
(pru)
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Nejoblíbenější místa podpořená EU
Rozhledna na Zadově, krytý most
v Lenoře a muzeum loutek ve
Svatém Janě nad Malší. To jsou
nejoblíbenější turistická místa, pod−
pořená dotacemi z Evropské unie
v Jihočeském kraji. V Plzeňském
kraji to jsou zámek v Boru, rozhled−
na na Sedle a sportovně rekreační
areál v Kralovicích. Tak rozhodli
účastníci letošní soutěže Kompas,
která se konala v létě a její podsta−
tou bylo navštěvovat turistické ob−
jekty, podpořené prostřednictvím
ROP Jihozápad.
Soutěž Kompas pořádal Úřad
Regionální rady regionu soudržnos−
ti Jihozápad už pátým rokem. Letos
to bylo s podtitulem „Navštiv pro−
jekty ROP Jihozápad!“
„Do soutěže se mohl zapojit
prakticky kdokoli. Stačilo, když
navštívil alespoň jedno z deseti

Oblíbené
kontejnery
Podle aktuálních dat neziskové
společnosti Ecobat Češi za prv−
ní pololetí odevzdali k recyklaci
831 tun použitých baterií.
Celkem 39 867 tunami přispěl
Jihočeský kraj, kde zaznamenali
meziroční nárůst sběru o 30 %.

vybraných míst, které bylo podpo−
řeno financemi z ROP Jihozápad,
a zapojil se do slosování o hodnot−
né ceny,“ uvedl Karel Hron, pověřen
vedením Úřadu ROP.
„Přijali jsme celkem 1193 sou−
těžních hlasů, což je o 127 více než
v roce 2015. Důvodem je i počasí,
které bylo během prázdnin příznivé.
Do soutěže se zapojili někteří jed−
notlivci i rodiny už poněkolikáté.
Často se s námi dělí o své cestova−
telské zážitky, z čehož máme vel−
kou radost,“ řekl Karel Hron. (pru)

Za dobrými krajskými výsledky
stojí především segment ob−
chodu, ale i stoupající obliba
červených venkovních kontej−
nerů na elektroodpad, kam lze
baterie také odevzdat. Každý
místní tak k recyklaci odevzdal
v průměru 63 gramů baterií. Na
rostoucích výsledcích se podílel
především sběr v červených
venkovních kontejnerech a ob−
chodech. Kromě vysloužilých
elektrospotřebičů do nich lze to−
tiž vhazovat i použité baterie.
Červené kontejnery jsou často
umístěny vedle dalších barev−
ných kontejnerů, a tak je lidé s
oblibou využívají při třídění
ostatních odpadů. Využívání
červených kontejnerů meziroč−
ně vzrostlo o 72 % a Češi do
nich vytřídili téměř 68,5 tuny
baterií.

Tomu, kdo má IQ, nechutnají tykve
Malá cuketa šla do světa a krk za to
dám, že ta cuketa je popleta, a až
pozná svět, vrátí se mně zpět. Ale
kam já s ní? Kdo ji za mě sní?
Už se to na nás zase valí. Dýňo−
vé plody a následné hody. K jejich
dokonalé úrodě není potřeba příliš
pěstitelského umu ani péče. Odol−
ná, nenáročná rostlina. Prý zdravá,
ale hlavně a především výnosná.
Minimální úsilí, maximální užitek.
Ocení i dobytek.
Ohromné tykve všech tvarů
a barev se stávají módním deko−
račním prvkem, vykukují ze všech
stran. Bují do obřích rozměrů a ni−
kdo nemá srdce je likvidovat.
Naopak ty obludy vzbuzují v lidech
marnou touhu je zužitkovat.
Rozhled - Jižní Čechy 10/2016

Nechcete cuketu? Zní proto
nejčastější otázka babího léta.
Ná sle duje dlouhé zamyšlení. Je
totiž vysoce pravděpodobné, že
tázaný byl již několikrát úspěš −
ně osloven, pokud nejde přímo
o pěstitele
samotného.
Tedy zvažu−
je.
Slá vu
a chválu cu−
kety hned tak něco nepřekoná.
Včera se o ten nezbytný inventář
verandy sice dvakrát ukopl, ale
hloupý, kdo dává, hloupější, kdo
nebere. Zahradník, který tu úžas−
nou rostlinu také sklízí, se ji při−
nejmenším pokusí směnit za jinou
odrůdu.

Ještě horší případ nastane, když
se dárce raději neptá. Cuketu už
nese rovnou pod paží, případně ji
jako svátost vytahuje z obrovité
tašky. S pýchou očekává přiměře−
nou odměnu. Upřímně – alespoň
lahvinku bílé−
ho. A návště−
vy, které běž−
ně s lahví vína
přicházely, ji
nyní – k hrůze hostitele – taktéž na−
hrazují přerostlými měchury.
Děs a běs jsou cukety putovní.
Jednu takovou obdržela kolegyně.
Obřadně ji poté předala mně.
Darovaná tykev nám doma překá−
žela dlouho. Konečně jsem byla
pozvána k sousedům a s úlevou ji
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vzala s sebou jako prezent. O to
větší bylo moje zděšení, když jsem
tu jistou utrpěla po pár dnech zpět
jako odměnu za hlídání vnuka.
Osmý div světa. Cuketová po−
lévka, vznešeněji krém. Cuketové
buchty, moučníky, zelí, pizza, čína,
bramborák, matesy, hranolky.
Nejlepší je prý cuketová nádivka,
z prostého důvodu, spotřebuje se
do ní hodně cukety. Jak říká můj
manžel, to všechno mám rád, ale
strašně mi tam překáží ta cuketa.
Ruku na srdce, připravujete
cuketu s vidinou požitku, nebo
užitku? Za mě zoufalý verš na na−
šem špajzu: Tomu, kdo má IQ, ne−
chutnají tykve.
Sylva Heidlerová
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POSLEDNÍ volné místo − pro
obchod s dárkovým zbožím
v Železné Rudě hledáme
spolehlivou a příjemnou
prodavačku. Možno na do−
hodu nebo na pracovní
smlouvu, turnusy, část. NJ,
ubytování zdarma, výborné
platové ohodnocení. Tel.
602486490.
BRIGÁDA v kavárně s uby−
továním zdarma: Student−
kám nabízíme v kavárně
v Železné Rudě letní brigá−
du s ubytováním, turnusy,
dobrý plat. Informace
602486490.
CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě po−
siluje svůj tým a přijme paní
na mytí bílého nádobí –
vhodné i pro důchodkyně
a baristku – výroba káv
a pohárů – vhodné i pro
absolventy všech škol.
Možno i cizince. Nadprů−
měrné ohodnocení, pěkná
práce. Turnusy, zaučíme,
ubytování poskytneme zdar−
ma. Informace: 602486490.

ODKOUPÍM staré peřiny,
polštáře aj. Případně bílé
nedrané peří. Info na tel.:
720543953. PM 160068
KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vyzna−
menání, odznaky aj. sběra−
telské předměty, staré bake−
lit. rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Staré hodiny,
hodinky náramkové a kapes−
ní: Omega, Heuer, Glass−
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porcelánové
a kovové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky ple−
chové a bakelit., nábytek,
knihy, housle, trumpetu aj.
staré věci do r. 1960. Vy−
koupím i celou sbírku, nebo
pozůstalost. Sběratel. Nabí−
zím solidní jednání. Tel:
608979838. Email: antikvs
@seznam.cz. PM 160125

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

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
KOUPÍM elektrické a mecha−
nické vláčky všeho druhu ja−
ko 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
STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) , náramkové ho−
dinky, barometr, theo−
dolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky, ple−
chová a bakelitová autíč−
ka, litinové formy na bá−
bovku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
160055
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 160030

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
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 hliní−
kový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a osvět−
lení. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od 25000,−
Kč. Zajištění dopravy na mís−
to určení. Tel.: 723622663.
PM 160019

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
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře za−
platí za staré pohlednice
do roku 1945, uvítám větší
množství, sbírku či pozů−
stalost, po dohodě mohu
i přijet za vámi. Mobil:
602486490.
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RYCHLÉ půjčky 5tis−300
tis., hypotéky až 3 miliony
Kč, bez poplatku předem.
Zařizujeme rychlý odkup
nemovitostí za velice vý−
hodné ceny. www.kz−finan−
ce.cz. Tel.: 737607405. KŘI
PM 160170

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 60644
PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu s dis−
ky, rozměr i pro nové Avie,
motor s šestistupňovou pře−
vodovkou a kompletní dveře
do kabiny v pěkném stavu.
Případně čelní sklo i jiné díly.
Prodám také díly na Avii 31
r.v. 1992, motor, dveře, kar−
dany, pětistupňovou převo−
dovkou, pěkné pneu včetně
disků, světla atd Dále pro−
dám valníkovou sklápěcí kor−
bu LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 160025

MÁTE doma nábytek, křesla
a nevíte co s nimi??? NÁBY−
TEK do roku 1980 a bytové
doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji prodej
– za odvoz. T.: 608887371 /
E.: info: nabytek1980@se−
znam.cz. Stačí napsat SMS
nebo prozvonit. Odpovím.

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

NĚMEC – pevná láska, tel.:
604273327.
ABSTINENT a nekuřák,
55/174/80, citově založený,
hledá pohlednou, upřím−
nou, nekonfliktní dámu, nej−
lépe drobnější postavy, se
zájmem o přírodu a památ−
ky a odstranění samoty.
Odpovědi zasílejte do re−
dakce pod č. inzerátu nebo
SMS na tel.: 735937744
PM 160161

ROZVEDENÁ 55/175, hle−
dá
upřímného
muže,
věk 50−58 let. JČ kraj.
Tel.: 733296714. PM
160175

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRONAJMU nebytový pro−
stor v obci Šlovice, 5 km od
Plzně, v těsné blízkosti dál−
nice (bývalá restaurace se
sálem) náleží k tomu ku−
chyňka, 2 x soc. zařízení,
kancelář, šatna, úklidová
komora. Vhodné pro výrob−
ní prostory, skladovací pro−
story o rozloze 228 m2 jde
rozdělit na 2 části, každá
část má svůj vchod. V ob−
jektu je připojen plyn, elekt−
rika, voda. Tel. 731521112.

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše potřeb−
né rychle vyřídíme. Vykou−
píme starší stavební stroje,
nákl. automobily a zeměděl−
ské stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila apod.)
a výkup železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 160027

KMENOVÉ buňky – zajímá
Vás jak fungují a jak léčí?
Chcete−li vědět více volejte
na tel.: 605742967. PM
160166

COTON DE TULEAR. Pro −
dám štěňátka bez PP po vý−
stavně úspěšných před−
cích. Malý pejsek s nelína−
jící bavlníkovou srstí nevy−
žaduje střihovou úpravu,
jenom se pročesává. Je an−
tidepresivní, vhodný i pro
alergiky. Je bdělý a ostraži−
tý, ale zbytečně neštěká.
Vhodný na canisterapii –
k rehabilitaci. Oblíbený pro
výstižnou a přizpůsobivou
povahu. Miláček celé rodi−
ny, lásku rád bere i oplácí
s nadšením. Kupní smlouva
při odběru. Do dobrých
rukou. Kontakt – e−mail:
h a j a m i @ v o l n y. c z ,
602823882, 378774498.
RR 60258

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem
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Uzávěrka řádkové inzerce je 20. října 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).
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