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Vracíme čas aneb šlápli jsme 
do Čapího znízda
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Když na vánoční trhy, tak do Vídně
anebo do Steyeru za Ježíškem

Výkup zlata ve Zlaté Invetiční Bance se vyplatí

Zlatá horečka 

Mnoho z nás většinou ani netuší, ja−
ké poklady máme doma. Ať už se
jedná o staré, poškozené, či polá−

mané šperky, staré
mince, zlaté zubní
korunky, stříbrné pří−
bory či z módy vyšlé
šperky. Výkup dra−
hých kovů je v sou−
časné době nejrych−
lejší a nejjednodušší
způsob, jak své pení−
ze znovu zhodnotit. Aktuální hodnota
ryzího zlata na Londýnské burze je
okolo 31000,− Kč za unci zlata.
V souladu s vývojem hodnoty české
koruny se cena zlata od začátku ro−
ku 2016 vyšplhala až na historické
maximum. „Své zlaté či stříbrné
šperky můžete tedy snadno promě−
nit i na částky přesahující deseti −
tisíce,“ konstatuje manager Zlaté
Investiční Banky, který podle svých
slov za poslední dobu pocítil značně
stoupající počet zákazníků.

Paní Marie Tichá se rozhodla 
navštívit Zlatou Investiční Banku
v Českých Budějovicích na Lannově
třídě a informovat se o výkupních

cenách. „Měla jsem několik starých
prstenů po prarodičích, ale roz −
hodně jsem je nechtěla prodat pod

cenou. Zaujala mě právě
Zlatá Investičná Banka, kte−
rá nabízí dost vysoké ceny
za výkup. Obdrženou část−
kou jsem byla skutečně
mile překvapena, dostala
jsem přes 12 tisíc korun,“
pochvaluje si.

O skvělých výkupních
cenách je možné se při −
jít nezávazně přesvědčit.
Obslouží Vás příjemný per−
sonál, diskrétní prostředí

při výkupu drahých kovů je samo−
zřejmostí. 

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným profesionálům. 

Pobočku Zlaté Investiční Banky 
naleznete na adrese:
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Stanislav Brázda:
Zahubí nás duševní poruchy a infekce
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Lannova třída 55/31, 
České Budějovice 

– naproti OD Prior

Otvírací doba: 
Po – Pá: 08:30 – 17:00

Telefon: +420 374 449 072
www.zlatainvesticni.cz

Jihočech a senátor Milan Štěch
(ČSSD) je opět druhým nejvyšším
představitelem státu, co se politické
hierarchie týče. Byl znovu
zvolen do čela Senátu
Parlamentu ČR.  Zvítězil už
v prvním volebním kole na−
vzdory tomu, že ho část se−
nátorů odmítla podpořit kvůli
jeho jménu pod pročínským
prohlášením ústavních čini−
telů. Místopředsedy horní
komory zůstali Ivo Bárek
(ČSSD) a Miluše Horská
z klu bu KDU−ČSL a nezávislí, novým
se stal Jaroslav Kubera (ODS). 

Do čela Senátu se dostal další
Jihočech, bývalý herec a exředitel
Jihočeského divadla Jiří Šesták
z klubu Starostové a nezávislí.

Milan Štěch je nejdéle sloužícím
senátorem, byl do čela horní komo−

ry zvolen už počtvr té za sebou.
Letošní volbu označil za nejkompli−
kovanější vzhledem k tomu, že ho

kvůli pročínskému pro−
hlášení odmítly podpořit
senátorské kluby KDU−
ČSL a Starostů. Obsah
prohlášení nadále hájil,
podle něj „odpovídá poli−
tice, kterou Česká repub−
lika praktikuje od roku
1993“.

Milan Štěch žije u Lišo −
va na Českobu dějo vic ku

a k jižním Čechám má srdečný
vztah. „Neumím si představit žít 
jinde. Když mám jen trochu času, 
jedu domů, na jih. Ano, vždy ří−
kám, že naše země je krásná,
ale doma je doma. A to jsou pro
mě jižní Čechy,” prozradil šéf
Senátu. (pru)

Štěch opět druhým nejvyšším
představitelem ČR

Senátor Milan Štěch
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Je krásná, sexy, slavná, úspěšná
a je Jihočeška. Skvělá kombinace.
Vždyť celá řada úspěšných lidí po−
chází z tohoto kraje. Iva Kubelková
na jižní Čechy a na svůj rodný
Písek rozhodně nezapomíná. 

Vicemiss České republiky
1996, vítězka soutěže o nekrás−
nější česká ňadra, expřítelkyně
Jaromíra Jágra a Martina Koloce,
modelka, moderátorka a herečka.
Tím vším donedávna byla Kubel −
ková. Dnes je moderátorka, he−
rečka, modelka, ale i maminka
dvou dětí a partnerka. 

„Nechci to zakřiknout, ale jsem
spokojená. Kdyby to i dále takhle

zůstalo, zlobit se nebudu,“ svěřila
se Iva, která sice na jih Čech vy −
ráží spíš pracovně, ale na tento

kraj nikdy nezapomně−
la. „Samozřejmě, že
mám ráda Písek. Je to
mé rodné město.
Mám tam i přátele.
A když třeba jen pro−
jíždím, zahřeje mě to
u srdce. S časem na
přílišné cestování bě−
hem roku to je horší,
ale když už tam mám
cestu, jsem ráda, že
se vracím ‘domů’,“
říká Iva Kubelková.

V Písku žila Ku bel −
ková do svých čtrnácti
let, kdy se s mamin−
kou přestěhovala do
Prahy a tam taky do−
končila střední sou−
kromou ekonomickou

školu. Poté pokračovala na vyšší
odborné škole ekonomické v ně−
meckém jazyce. Ve druhém roční−
ku této školy ji právě maminka při−
hlásila do soutěže MISS. 

„Brala jsem to především jako
velkou zkušenost. O to více mne
tehdy překvapilo, když jsem bez
jakýchkoliv problémů postupovala
z jednoho kola do druhého. I tak
jsem tehdy brala soutěž sportov−
ně a ono to vyšlo,“ vzpomíná Iva,
která tehdy více než skvěle – stala
se první vicemiss roku 1996. 

S par tnerem Jiřím Jiráskem
mají dvě krásné dcery a Iva tak
musí fungovat nejenom jako mo−
delka, herečka a moderátora, ale
i jako maminka. „Někdy je to tro−
chu náročné skloubit to dohroma−
dy, hlavně časově, ale nestěžuji
si. Naopak. Za děti a partnera
jsem neskutečně šťastná,“ dodá−
vá Píse čačka Iva Kubelková. (pru)

Na jižní Čechy Iva Kubelková nezapomíná!

Takzvaná nemoc špinavých rukou,
hepatitida typu A, tedy žloutenka ne−
straší jenom jih Moravy, ale i jih
Čech. Jen během září a října evido−
vali hygienici na 20 případů této ne−
moci. Od začátku roku je to téměř
30 onemocnění. Oproti minulému
roku jde o více než dvojnásobný ná−
růst. Během roku 2015 se v kraji
obje vilo 13 nových případů, v roce
2014 to bylo 18 případů. 

„Jako prevenci doporučujeme dů−
raz na hygienu, především si umývat
ruce,“ řekla Jitka Luňáčková z kraj−
ské hygienické stanice s tím, že zvý−
šený výskyt souvisí s epidemií, která
je na jižní Moravě a v severních
Čechách. Nemocní jsou na Česko −
budějovicku, Táborsku a Česko −

krumlovsku, ale i na Strakonicku
a Jindřichohradecku. Věk nemoc−
ných i sociální postavení jsou různé,
onemocněli dospělí i děti.

Infekční žloutenka, virová hepatiti−
da typu A, je akutní virové onemoc−
nění, začínající obvykle náhle. 

„Projevuje se teplotou, bolestmi
břicha, únavou, zvracením či průj −
mem. Po počátečních obtížích může
zežloutnut kůže a bělmo, objeví se
tmavá moč a světlá stolice. Inku −
bační doba nemoci je 14 až 50 dnů,
zdrojem onemocnění je vždy člověk.
Přenos se děje prostřednictvím zne−
čistěných rukou, znečistěnými před−
měty běžné denní spotřeby nebo
konzumací kontaminované potravi−
ny,“ uvedla Luňáčková.

Onemocnění má ale různé formy,
od bezpříznakové formy bez zežlout−
nutí až po závažné formy onemoc−
nění. U zhruba 10 procent dětí i do−
spělých se během onemocnění ne−
objeví žádné příznaky.

Hygienici kladou důraz zejména
na prevenci. Důležité je důsledné
mytí rukou teplou vodou a mýdlem
po každém použití WC, před každou
konzumací jídla, po návratu z ven−
kovního prostředí, po použití veřejné
dopravy a veřejných prostor. Vhod −
ným preventivním opatřením je
očko vání. Provádí se na žádost za
úhradu. (pru)

Pozor! Žloutenky je víc

Pozor 
na podvodníky

Jihočeští policisté jako každý rok
varují před podvodníky, kteří se
zaměřují hlavně na seniory
a opuštěné lidi. Jedná se o faleš−
né energetiky, kominíky či okapá−
ře. Ti často pod smyšlenou le−
gendou buď okradou přímo staré
lidi, nebo strhají okapové svody,
namontují nové a požadují až de−
sítky tisíc korun. Policisté radí ni−
koho nepouštět do bytů a na po−
zemek a informovat linku 158.

Karlův hrádek 
zachrání

Bývalý lovecký hrádek, který za−
ložil ve 14. století Karel IV., Karlův
hrádek u Purkarce na Českobu −
dě jovicku, bude zachráněn. Poté,
co se jej Lesy ČR vzdaly, rozhod−
lo se město Hluboká nad Vltavou,
že se o něj bude starat. Radnice
jej s Lesy vymění za pozemky
a začne památku opravovat.
Karlův hrádek má podle odborní−
ků potenciál na to, aby se plno−
hodnotně zařadil mezi hrady typu
Kašperka, Karlštejna. 

Pozor na losy
Srážku se zajícem či srnou na sil−
nici zažil kdejaký řidič, ale srážku
s jelenem, to už opravdu není le−
grace. Kromě nich se hlavně na
Táborsku v okolí Dražic a Opařan
začal objevovat los. Zvíře patří
zřejmě do páru k jinému, který
se vyskytuje na Třeboňsku i Tá −
borsku. Řidiči by měli být opatrní.
Někteří se s losem už málem 
srazili. 

Změní platbu 
za odpad

České Budějovice zvažují, že od
příštího roku změní způsob platby
za svoz komunálního odpadu.
Částka 680 korun zůstane, ale li−
dé ji možná budou platit jednorá−
zově. Doposud byla rozložená na
dvě splátky. Tím, že magistrát bu−
de zasílat složenku k platbě jen
jednou ročně, ušetří významnou
částku. Ročně město za svoz
odpa du platí zhruba 55 milionů
korun ročně. 

Iva Kubelková s partnerem

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Průšvih jménem Švehlův most v Tá −
boře pokračuje. Doslova rozvrtaná
stavba zůstane ve stávajícím stavu
nejméně do jara. Firma, která rekon−
struovala tento most, plus dalších
několik po republice, včetně těch ve
Strakonicích a Mirovicích, se dosta−
la do problémů.

Na zimu by se Švehlův most mohl
otevřít pro pěší. Přičemž jde o jednu
z nejvytíženějších komunikací ve
městě, která spojuje Tábor s výpa−
dovkou na Bechyni a Týn nad Vlta −
vou. Uzavírka komplikuje dopravu ve
městě a na objízdných trasách se
tvoří kolony. „Most se nyní zakonzer−
vuje na zimu, aby nezatékalo do
konstrukcí. Tato úprava má trvat pět
týdnů a pak by mohl být most prů−
chozí pro pěší,“ uvedla místosta−
rostka Michaela Petrová. 

Původně měla přestavba skončit
ještě letos a náklady na projekt činily
téměř 36 milionů korun. Objízdná
trasa vede dopravu přes most v Čel −
kovicích. Ten však neodpovídá para−
metrům pro zvýšenou dopravu. 

„Sotva se na něj vejdou dvě auta
vedle sebe. Pokud po něm navíc je−
de autobus, vozidlo v protisměru
musí couvat zpátky, což znamená,
že couvá celá kolona aut,“ uvedla
Petrová. 

Tábor proto uvažuje o dopravních
úpravách, které by pomohly plynu−
losti provozu. Stavbu mostu měla
na starosti brněnská stavební spo−
lečnost SDS Exmost. Firma se do−
stala do finančních problémů kvůli
několika ztrátovým stavbám a soud
na ni 13. října vyhlásil úpadek. Firma
dluží přes čtvrt miliardy korun. (pru)

V Jihočeském kraji klesá v posled−
ních letech počet rozvodů a naopak
přibývá sňatků, zároveň je vyšší věk
lidí, kteří se rozhodnou oženit či
vdát. Rozvodovost je na druhé nej−
nižší úrovni za posledních 20 let. 

V loňském roce se rozvedlo 1583
párů, před pěti lety to bylo 1863 pá−
rů. Nejvyšší počet rozvodů jsme za−
znamenali v roce 2003, tehdy se
rozvedlo 2001 párů.

Počet sňatků od roku 2000 nemá
vyrovnanou bilanci. Do roku 2007
počty sňatků kolísaly, v roce 2007
jich bylo například 3449. 

„Od té doby počty sňatků klesaly
až do roku 2013, v roce 2014
a 2015 byl zaznamenán mírný ná−
růst, v roce 2015 jsme zaznamenali
2887 sňatků,“ uvedla Irena Votrubo −
vá z Krajské správy Českého statis−
tického úřadu. V přepočtu na 1000
obyvatel bylo v roce 2015 uzavřeno

nejvíce sňatků na Prachaticku a ne−
jméně na Jindřichohradecku.

Průměrný věk ženichů v době prv−
ního sňatku byl loni 31,6 roku a ne−
věsty 29 let, před pěti lety to bylo
30,8 roku u ženichů a 27,9 roku
u nevěst. Mateřství odkládají ženy
do pozdějšího věku. Průměrný věk
matky je 30,4 roku, průměrný věk
prvorodičky je 28,3 roku. Před dva−
ceti lety ženy nejčastěji rodily ve 
věku 22 let, v roce 2015 se rodily
děti nejčastěji ženám ve věku 30 let.
Před deseti lety byly prvorodičky
o 1,6 roku mladší a v roce 1995 byly
mladší o 4,9 roku.

V roce 2015 se poprvé nepatrně
snížil podíl dětí narozených mimo
manželství. „Nejvyšší podíl dětí na−
rozených mimo manželství byl v ro−
ce 2014. Děti mimo uzavřená man−
želství se narodily v 48,4 procentech
případů,“ uvedla Votrubová. (pru)

Průšvih s mostem pokračuje

Klesá počet rozvodů a přibývá sňatků
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Pozor na vejce
z Lhenic

Vejce z domácích chovů ve Lhe −
nicích na Českobudějovicku mo−
hou obsahovat nadlimitní hod−
noty nebezpečných látek. Tvrdí
to nevládní ekologická organi −
zace Arnika, která zveřejnila vý−
sledky testování slepičích vajec.
Podle ekologů kontaminaci způ−
sobuje stará ekologická zátěž
v areálu bývalého zemědělského
družstva.

„Zjistili jsme překročení hygie−
nických limitů u polychlorova−
ných bifenylů, dioxinů a hexa−
chlorhexanů,“ řekl autor studie
Václav Mach. 

Akreditovaná laboratoř testo−
vala vejce od čtyř lhenických
chovatelů. Tři ze čtyř vzorků ne−
splnily hygienické limity. 

„Dlouhodobější konzumace
vajec s obsahem polychlorova−
ných bifenylů nebo dioxinů je
podle Světové zdravotnické
orga nizace riziková zejména pro
malé děti a těhotné ženy. Tato
vajíčka by se na českém trhu 
vůbec nemohla prodávat pro
konzumaci. Ovšem, když někdo
chová slepice doma, tak to
kontro lované není,“ podotkl
Václav Mach. 

Jana Rosmuse ze Státního ve−
terinárního ústavu Praha situace
nepřekvapuje! „Když si porovná−
te analýzy vajec z domácích
chovů a z průmyslových chovů,
tak je to vždycky velký rozdíl
v neprospěch domácích chovů.
To není jen otázka této lokality,
protože slepice ve velkochovech
mají řízený přísun kontrolované−
ho krmiva,“ podotkl.

Zároveň ale souvislost mezi
kontaminovanými vejci a sklád−
kou nevylučuje. Ekologickou zá−
těž Lhenicím zanechala firma
Enviro Technology Today, která
sem na konci 90. let navezla
nebez pečné odpady a posléze
vstoupila do konkurzu. Sudy
s PCB látkami a kontaminova−
nou zeminu nechala na místě. 

Radnice chce situaci řešit,
a pokud bude v žádosti o dotaci
úspěšná, likvidace nebezpečné−
ho odpadu začne už na začátku
příštího roku. (pru)

Naprostou novinku chystá Vysoká
škola technická a ekonomická
v Čes kých Budějovicích! Od příštího
akademického roku zde bu−
dou vy učovat předmět řízení
dronů. Bude tak jednou
z mála škol v Česku, kde se
studenti řízení bezpilotních
systémů mohou věnovat. 

Absolventi předmětu bu−
dou podle školy připraveni
složit zkoušku pro piloty
dronů u Úřadu pro civilní le −
tectví. „Výuku zahájíme na
katedře dopravy a logistiky
jako součást oboru Tech −
nologie dopravy a přepravy,“
řekl mediální zástupce školy
Zdeněk Zuntych.

Multikoptéry, tedy drony, se stá−
vají fenoménem. Jejich vývoj je
rychlý, a pokud má být zdařilý, musí

mít nejen kvalitní legislativu, ale po −
dle vedení školy také kvalifikovanou
obsluhu. Škola rovněž připravuje pro

příští rok kurzy pro veřejnost, kde by
se zájemci učili manipulovat s drony.

Lidé s těmito znalostmi najdou
své uplatnění na trhu. „Dovolím si

předpovědět, že vznikne nová profe−
se operátora dronů. Mladý obor, ja−
kým bezpilotní letouny jsou, se totiž

stále rychle vyvíjí a tato
profese bude potřeba.
Stejně jako legislativní sla−
dění civilního a komerčního
užívání, aby nedocházelo
k problémům v budoucích
letech,“ uvedl zástupce
školy.

Bezpilotní letoun je leta−
dlo bez posádky, které mů−
že být řízeno na dálku, ne−
bo létat samostatně pomo−
cí předprogramovaných
plánů nebo pomocí složi−
tějších autonomních sys té −

mů. Drony často používá armá da
k průzkumným i útočným letům.
S bezpilotními letouny se dá napří−
klad rovněž fotit a filmovat. (pru)

Strakoničtí zastupitelé schválili dlou−
hodobý pronájem svých pozemků
společnosti ČSAD STTRANS v místě
mezi autobusovým a vlakovým ná −
dražím. Chce tady postavit nový do−
pravní terminál za 60 milionů korun.
Nyní bude dopravce čekat, zda dosta−
ne dotaci na jeho stavbu, řekl staros−
ta Strakonic Břetislav s tím, že po−
zemky budou pronajaty na 99 let.
Terminál by měl stát vedle budovy

vlakového nádraží a supermarketu.
„Nynější příliš velké autobusové
nádraží s nevyhovující budovou by
se mělo rekonstruovat a vznikne zde
obchodní centrum,“ řekl starosta
Hrdlička. Areál autobusového nádra−
ží je příliš náročný na údržbu a pro
cestující není komfortní. Majitel are−
álu už jednou zmenšoval plochu pro
zastávky autobusů. Nádraží vznikalo
v 80. letech v rámci svépomocné

akce Z a dnešním potřebám nevyho−
vuje. Na stavbu terminálu je vydané
pravomocné územní rozhodnutí a je
už i stavební povolení.

V nově zřízeném terminálu budou
informace, čekárny, toalety. Ti, co při−
jedou autobusem a odjedou vlakem,
přejdou suchou nohou. Rekonstrukce
a stavba terminálu přijde na stovky
milionů korun a začít by se mělo
v příštím roce. (pru)

Strakonice pracují na terminálu

Budou vyučovat létání s drony
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Pamatuji dobu, kdy jsem se ještě tě−
šila na Vánoce. Nebylo to jen těšení
se na svítící stromeček, dárky a na
stůl plný dobrot, protože dárků jsme
dostávali spíš málo a stoly jsou
dnes určitě plnější. Asi prvním dů−
vodem k těšení bývala pravidelná
nadílka sněhu. Bílý kůň svatého
Martina se už obyčejně přiklouzal
po peřinách sněhu a sníh padal
snad každý den. Tak jako je teď 
setrvale zataženo a každý den prší,
mrholí a poprchává, dříve to bývalo
bílé. Prostě všechno  připomínalo
pohádku. Ručičky hodin se kdysi
nepřesouvaly jednou dopředu a jed−
nou zase dozadu, na podzim nebyla
tma už v půl páté odpoledne
a všechna světla na ulicích i světýl−
ka z bytů a domků znásobovala ve−
černí atmosféru.

Na Vánoce jsem se těšila i později,
když jsem měla svoji rodinu.
Vánoční příprava vždy znamenala
hektickou změnu obvyklého tempa.
Po cestě z práce domů nakoupit, po−
kecat s dětmi, večeři, ani kontrolu
školních úkolů nebylo možno odbýt.
Když šli všichni spát, zadělávala

jsem na vánoční cukroví. Jako bonus
jsem si k tomu pouštěla kazety s ko−
ledami a nevnímala jsem, že už je půl
jedné nebo půl druhé ráno.  Právě to
„těšení se“ na Vánoce smazávalo
únavu, jako ostatně každé „těšení
se“ na cokoliv má magickou moc. 

Těšili jsme se všichni. Moje kole−
gyně z kanceláře nosily do práce
ochutnat své cukrářské výrobky, vy−
měňovaly jsme si recepty a předhá−
něly se v počtu druhů napečeného
cukroví. A přidám ještě shánění dár−
ků a velký úklid.  Když bylo všechno
hotovo a do Štědrého dne chyběly
tak dva, tři dny, chodili jsme s dětmi
po večerních ulicích obdivovat 
krásně nazdobené výlohy obchodů.
Všech no bylo podbarveno sváteční
náladou a očekáváním. Život nám
připadal bohatý a krásný.

Také jsme pravidelně navštívili
prarodiče, tety a další příbuzné.
Těši li jsme se na ně a oni na nás.
Každý Štědrý den dopoledne jsme
nosili kapříky,   které jsme mívali ve
vaně v koupelně, k blízkému rybníku
a tam jsme  je vypustili. Děti svým
kapříkům zamávaly, byly smutné

a šťastné zároveň, a těšili jsme se
na pohádky v televizi.

Ráda na to vzpomínám. Mé děti
už jsou dospělé, dárky už shánět
nemusím, uklízet nemusím, strome−
ček mít nemusím, ani péct cukroví
nemusím. Jak vypadá čerstvý bílý
sníh už jsem zapomněla, za každou
třetí ulicí máme obchoďák, všude je
spousta světel  a tmu v půl páté od−
poledne nemusím brát na vědomí.
Vánoční veselí, strom republiky
a vánoční trhy nám zprostředkovává
jakási agentura a kdykoliv se mi
zachce, mohu si doma pustit televi−
zi, kde blížící se Vánoce připomínají
hlavně reklamy. Nejvíce se mi líbí ta
s tou holčičkou a kňourem.

Jak pozoruji a poslouchám sou−
sedy, Vánoce jim prý můžou být
ukradené, a sousedka od vedle do−
konce řekla: „…ach jo, zase ty
Vánoce, už aby byl alespoň březen“.
Netěším  se  ani  na  pohádky, do−
konce bych řekla, že se bojím za−
pnout i televizi, co zase uslyším
a uvidím děsivého. Takže – co se
změnilo a proč? 

Dagmar Hermanová

A zase už Vánoce
� Fejeton �� Fejeton ��� Fejeton ���� Fejeton ���Fejeton �� Fejeton ���

Husova kaple v Bernar ticích na
Písecku byla roky prázdná. Bývalá
modlitebna metodistické církve z ro−
ku 1927 se proměnila v peklo. Pro −
na jímatelka Dana Kroupová tu
s manželem otevřela výstavu Hravé
peklo. „Návštěvníci tu najdou kopii
Ďáblovy bible, ručně malovanou, dá−
le kotelnu, věznici, tisícistránkovou
Knihu hříchů či výjev z pohádky
S čerty nejsou žerty,“ láká provozo−
vatelka atrakce. 

Na výstavě jsou figuríny čertů, živí
čer ti tu nejsou, ani nikdo na náv −
štěvníky nebude bafat. Za vším je tří−

měsíční práce a snaha přivést do re−
gionu turisty. V objektu nefunguje
elektřina, mají tu rozvod na dvanáct
voltů a každou expozici si děti roz−
svítí vypínačem. Z Husovy kaple je
využita celá část kromě půdy a jaký−
misi prvními dětskými kritiky celé
expozice jsou synové Aleše Kroupy
– Samuel a Vojtěch. 

Expozice Hravé peklo je v Husově
kapli otevřena v pondělí, ve středu
a v pátek od 14 do 18 hodin a o ví −
ken dech mezi 9. a 11. a 13. a 18.
hodinou. Každý, kdo chce vidět něco
netradičního, má šanci. (pru)

Z Husitské kaple peklo

Nemocnice řeší 
nový babybox

Babybox ve strakonické nemoc−
nici by mohl být do dvou let vy−
měněn za modernější přístroj.
O tomto plánu hovořili na společ−
ném setkání ředitel strakonické
nemocnice Tomáš Fiala a zakla−
datel babyboxů v ČR Ludvík
Hess. „V plánu roku 2018 je vý−
měna za přístroj nové generace,“
uvedl ředitel Fiala.

„Je to zapotřebí, doba jde stále
dál a my už nyní babyboxy, které
instalujeme, máme ty nové.
Někde ty stávající měníme,“ do−
dal Ludvík Hess.

Babybox ve Strakonicích byl
insta lován v roce 2009 a dosud
v něm bylo pečováno o jednoho
odloženého novorozence.  Cel ko vě
se v ČR díky schránkám podařilo
zachránit nejméně 145 dětí. (pru)
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Jižní Čechy si mohou gratulovat.
Letos je navštívilo o mnoho více
turistů než v loňském roce. Lo −
gic ky se na tom podepsalo i te−
roristické nebezpečí ve světě.
Proto jak místní, tak i zahraniční
turisté mířili do klidných lokalit.

V letošním třetím čtvrtletí se
v Jihočeském kraji ubytovalo
746 000 turistů. Znamená to, že
počet návštěvníků v regionu me−
ziročně o více než devět procent
vzrostl. Stále platí, že větší podíl
tvoří turisté z tuzemska. Těch 
letos od července do září dora −
zilo na jih Čech  565 482. Je to
o osm procent více než ve stej−
ném období loni. Vyplývá to
z údajů Českého statistického
úřadu.

Ještě výraznější nárůst evi −
doval Jihočeský kraj u zahra −
ničních turistů. Jejich počet ve
třetím čtvrtletí meziročně stoup−
nul téměř o 12 procent. Zna −
mená to, že letos region od čer−
vence do září navštívilo 180 522
cizinců.

Zájem o Jihočeský kraj v po−
sledních letech výrazně roste.
Například ve třetím čtvrtletí roku
2014 region navštívilo 554 530,
což je takřka o 200 000 méně
než letos. 

Velkým lákadlem jsou kulturní
památky v regionu. Jihočeský
kraj patří k těm, které mohou na−
bídnout atraktivní zámky, jako
jsou například Hluboká nad
Vltavou nebo Český Krumlov.
„Domnívám se, že ten turistický
potenciál z tohoto pohledu stále
není ještě vyčerpán a počet ná−
vštěvníků může v příštích letech
ještě stoupat,“ řekl ředitel pa−
mátkového ústavu v Českých
Budějovicích Petr Pavelec.

Od počátku roku se v regionu
ubytovalo 1,24 milionu hostů,
o sedm procent více než loni.
Jižní Čechy jsou po Praze a Ji −
ho moravském kraji třetím nej−
navštěvovanějším regionem
v republice. Turisté v jihočes−
kých ubytovacích zařízeních
strá vili za tři čtvrtletí 3,49 milio−
nu nocí. (pru)

Město zachrání Karlův hrádek
Poměrně unikátní zřícenina – Karlův
hrádek u Purkarce na Českobudě −
jovicku, nespadne. Město Hluboká
nad Vltavou ji zachrání. Převezme ji
od Lesů ČR, které se jí vzdaly,
ovšem chtěly za ní peníze. Památce
hrozila zkáza.

Hluboká odmítla platit za zříce −
ninu, ale nabídla Lesům výměnný
obchod za pozemky v hodnotě oko−
lo 750 tisíc korun. Státní podnik
souhlasil.

„Nakonec je to dvojnásobná vý−
hra. My se vzdáme pozemků, které
nepotřebujeme, a Lesy se vzdají
Karlova hrádku. Je dobře, že Hrádek
bude mít konečně šanci, aby byl 
zachráněn,” řekl starosta města
Tomáš Jirsa.

Právě Karlův hrádek, který si
Karel IV. pořídil jako lovecký hrádek,
byť na něm byl asi třikrát, patří k uni−
kátům. Hojně navštěvovaným a díky
cyklostezce, která vede okolo na
trase Hluboká – Purkarec – Týn nad
Vltavou, dostane šanci, aby se stal
ještě větším magnetem pro turisty. 

Režisér Zdeněk Troška zde také
točil část komedie Babovřesky 2.

„Je to krásné místo, které mi kdy−
si ukázal kamarád, a je dobře, že se
podaří Karlův hrádek zachránit. Je to
jistě záslužný čin,“ dodal režisér,
který například v hlubocké oboře
nato čil pohádku Nejkrásnější hádan−

ka a v okolí Bezdreva a Židovy strou−
hy pohádku Čertova nevěsta.

Karlův hrádek je navíc typ památ−
ky, která má šanci zařadit se mezi
hrady typu Kašperka, Karlštejna. 

(pru)

Strakonické Muzeum středního Po −
otaví požádá o evropskou dotaci ve
výši 120 milionů korun. Za peníze
by tu chtěli zrekonstruovat některé
části místního hradu a také vybavit
dva nové návštěvnické okruhy.

Jde o maximální výši dotace,
o kterou lze žádat. O jejím udělení se
bude rozhodovat v polovině příštího
roku, poté by mohla začít rekon−
strukce.

„První okruh by vznikl v budově
bývalé komendy Řádu maltézských
rytířů, zde by mohla být nová expo−
zice věnovaná Řádu maltézských
rytířů. Popisovala by historii řádu,
jeho vznik a další proplétání s naším
městem, které je s historií řádu 
pevně spjaté více než 700 let,“
uvedla ředitelka muzea Ivana
Říhová. Část budovy komendy, ne−
boli kláštera rytířského řádu, pochá−
zí ze 13. – 14. století, což je nej −
starší část hradního areálu.

Druhý okruh bude situován do
hlavního hradního paláce, což je
místo, kterým návštěvníci prochá −
zejí již nyní. Palác byl přestaven na
počátku 16. století a nese prvky re−
nesance. 

„V této části expozice se chceme
zabývat historií textilní výroby, která

je díky firmě Fezko se Strakonicemi
spjatá, dudáckou expozicí, výsta −
vou loutek, připomeneme si rody
Lagronů, Kopeckých, Třešničků
a následně i loutkářskou společnost
Radost,“ uvedla Říhová. 

V přízemí by muzeum chtělo uká−
zat historii a současnost motocyklů
značky ČZ. Důležitou částí uvažova−
né investice jsou stavební úpravy

historicky i umělecky výjimečných
prostor hradu. 

„Je zde poměrně dost nástěnných
maleb v kapitulní síni, v ambitu, které
bychom chtěli opravit, chystáme
opravu stropů v arkýřové věži Jelenka
a nástěnné malby ve velkém rytíř−
ském sále,“ uvedla Říhová s tím, že
v plánu jsou i nová okna, osvětlení
a moderní interaktivní prvky.   (pru)

Turistů 
přibylo

Muzeum žádá o obrovskou dotaci
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Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně 

vzdělávací předměty
Obchodní akademie: čtyřleté denní studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Veřejná správa a právo
Propagační grafika

Kominík: denní forma tříletého oboru vzdělávání
Přijetí bez přijímacích zkoušek.

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

Vzdělávání dospělých:
Obchodní akademie: čtyřleté dálkové studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Veřejná správa a právo

Pozor ! Novinka e− learingová forma výuka s omezenou 
docházkou na konzultace. Tato forma studia šetří čas studentů.

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou
Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném 

oboru nebo maturita

Přijímací zkoušky se konají u maturitních oborů a to pouze v prvním 
kole přijímacího řízení

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

Trnkova 125, 345 61  Staňkov
Kontakty: 773 971 313, 379 789 530 večer

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !

Dny otevřených dveří: každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
sobota  26.11., 10.12. a 17.12. 2016 vždy od 9,00 do 14,00 hodin

sobota  14.1.,  21.1., 11.2. a 25.2. 2017 vždy od 9,00 do 14,00 hodin
můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku

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

programech a individuální přístup ke studentům.

České vánoční trhy jsou jistě hezké
a romantické, ale pokud chcete mít
opravdu tu pravou předvánoční a vá−
noční náladu, vydejte se k našim sou−
sedům. V Rakousku si totiž potrpí na
tradice, romantiku a hlavně vše hezké.
Takové trhy ve Vídni, Linci nebo
Steyeru, který je navíc spojený s Je −
žíškem, tomu snad nikdo neodpolá.

Veinachsten Christkindel Markt,
tedy vánoční Ježíškův trh, najdete
v hlavním městě Rakouska rozhodně
v centru města na Maria Theresia
Platz, kousíček od Hofburku, dále
u Radnice, kde jsou trhy asi největší,
anebo třeba u slavného zámku
Schönbrun. 

Koupíte tady od vánočních ozdob,
dekorací, dobrot, marcipánu, oře−
chů, čokolády, zákusků, až po svíč−
ky, kabelky, diáře, čepice, rukavice
nebo hračky. Ovšem za čím se do
Vídně jezdí, jsou vánoční punče.
Všech různých druhů, chutí, příchu−
tí. A zatímco v Čechách je člověk
„zvyklý“ na ředěný punč za poměrně
vysokou cenu, ve Vídni si buďte jisti,
že po prvním, druhém nebo třetím se
vám bude motat hlava tak, že budete
rádi, že najdete východ. Specia litou
Vídně a Schönbrunu je i lahodný
„Sissi punch“, tedy nápoj nesoucí
jméno rakouské císařovny...

Krásné trhy jsou i v Linci, které
najdete na náměstí, u radnice i na

dalších místech. A i tady se naladíte
tou správnou atmosférou. Navíc na−
koupíte v některém z mnoha ob−
chodních domů v centru nebo na
periferii a na jih  Čech to máte zhru−
ba hodinku a něco.

Ovšem největší a nejznámější
místo v Rakousku a možná v Evropě
spojené s Vánocemi a Ježíškem je
město Steyer. Zdejší „Ježíškov“, kde
v období Vánoc získáte i razítko
a funguje zde Ježíškova pošta, je na−
prosto origiální. A samozřejmě i tady
najdete nepřeberné možství zboží,
dárků praktických i pro radost,
ozdob, dekorací, punčů. A hlavně
čistoty, řádu, kvality, milých a usmě−
vavých lidí, prodejců, kteří vás ne−
chtějí ošidit. Chtějí hlavně to, abyste
za své peníze dostali to nejlepší.

„Už dvanáct let nechodíme skoro
vůbec na vánoční trhy u nás
v Čechách. Jezdíme každý rok do
Lince, do Vídně nebo do Steyeru.
Vždy na dva tři dny a pořádně si to
užijeme. Nedá se to s těmi někdy
„recesemi“ na trhy srovnat. Ano, je
to dražší, ale ta kvalita, pestrá na −
bídka a hlavně přístup stánkařů
a všech, to je nebe a dudy. Máme se
ještě hodně co učit…,“ řekla
Rozhledu Božena Staňková, která
Vánoce prý miluje a dnes si je užívá
hlavně díky vnoučatům. (pru)

Když na vánoční trhy, tak do Vídně
anebo do Steyeru za Ježíškem
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Ač se tomu nechce věřit, čas do
Vánoc neuvěřitelně utíká. S tím jsou
spojené předvánoční nákupy, plné
obchody, shon a někdy až nepřimě−
řená nervozita nakupujících. Ne −
jednou v prodejnách dětských hra−
ček zaznívá od rodičů nebo praro −
dičů otázka: „Co máme vybrat,
vždyť on všechny tyhle hračky má,
často ani neví, s čím si hrát dříve.“
Určitě to rodiče i prarodiče nemají
jednoduché, protože výběr hraček
ovlivňuje i přání dítěte. A to je zpra−
vidla ovlivněno touhou mít to, co
má kamarád nebo kamarádka, co 
je „v módě, co frčí“. To bývá často 
silný argument! 
Hračky neodmyslitelně patří k dět−
skému věku už od pravěku. Již tehdy
se hračka stávala předmětem rozvoje
dětské tvořivosti (snad právě proto,
že byla tak primitivní), fantazie, mobi−
lizovala dětskou představivost k utvá−
ření nejroztodivnějších kombinací,
různých sestav. Hračka se stala ne−
dílnou součástí života dětí po celá
staletí až do dnešní doby. Plní však
stále ty funkce, o kterých jsme teď
mluvili?
Podívejme se do prodejen hraček
a zamysleme se nad tím, co prodejci
nabízejí. Kde jsou ty jednoduché, vý−
tvarně dokonalé a hlavně krásné
a hygienicky nezávadné hračky, které
by, stejně jako v dobách minulých
rozvíjely dětskou duši. Nacházíme je
jen poskrovnu, často až po usilov−
ném a trpělivém hledání a často je
nenajdeme vůbec. Spíše převažují ta−
kové, které jsou sice na první pohled

pro dítě přitažlivé, ale málo inspirující
rozvíjet svět dětské fantazie. Bohužel
najdeme i hodně hraček podpo ru −
jících dětskou agresivitu. Čas od ča−
su se objeví i hračky hygienicky
a konstrukčně závadné. Samostat −
nou otáz kou jsou různé počítačové
a jim podobné hry, které v očích dítě−
te znevažují hodnotu lidského života,
deformují jeho chápaní tak, jak ve
skutečnosti existuje. Musím zabít,
zastřelit, abych zvítězil! Šálí a klamou
dětskou duši.
Módou u mnohých rodičů a jejich
dětí se v čase vánočním staly „živé
hračky“. Rodiče zpravidla vyhovují
přání dítěte, protože Evička má křeč−
ka, Ivetka morče a Adélka
malé štěňátko. Proto na−
še Zuzanka také nějaké
zvířátko dostane, když
po něm tolik touží!
Kde často tyto „hrač−
ky“ po Vánocích
kon čí, to raději ne−
domýšlet. Přestaly
prostě bavit, snad
i trochu povyrostly, a kdo se o ně má
starat, když Zuzanku to již nebaví?
Mnohé dětské pokojíky jsou hračka−
mi přeplněny (a to není ojedinělý
úkaz), hračky se ukládají do kontej−
nerů nebo krabic, protože skříně
a úložné prostory jsou dávno přepl−
něny. V komunikaci mezi rodiči často
zaznívá: „Běž si hrát do svého pokojí−
ku, tam máš hraček dost a tady ne −
otravuj!“ Kolik rodičů vyhledává příle−
žitosti popovídat si se svým potom−
kem při nějaké společné hře nebo

soutěži o tom, co tatínek nebo ma−
minka prožívali v dětství, s čím si
hráli, jaká byla jejich nejmilovanější
hračka nebo kniha, jaká dobrodruž−
ství zažili, jaké výpravy pořádali?
Z kolika dětských knížek, které jejich
rodiče milovali v dětství, čtou svým
dětem.
Množství hraček dětskou duši po −
zitivně neutváří. Spíše deformuje.
Neustálý tlak na časté střídání hra−
ček, neschopnost soustředit se na
delší dobu na hru s jednou hračkou,
to je velice často počátek rozvoje
psychomotorického neklidu, který
může a zpravidla ústí (pochopitelně
spolu s dalšími předpoklady a fakto−
ry) v budoucí poruchy chování. Další

skutečností, kterou nadměrné množ−
ství hraček ovlivňuje, je schopnost
uvědomovat si hodnotu věcí. Dítě se
stává neskromným, protože často
hračky dostává, aniž by si je nějakým
přiměřeným způsobem zasloužilo,
aniž by muselo vykonat něco pro to,
aby je za odměnu získalo. Takové dítě
s hračkami zachází nešetrně, pokud
ji poškodí, mnohdy i úmyslně, tak
hračku zahodí. Vždyť maminka koupí
přece jinou, hlavně aby měla klid!
U některých dětí se taková hračka

stává i prostředkem k vybití agre se,
nespokojenosti, vzteku. Vypěstovaná
dětská neskromnost se většinou rodi−
čům vymstí v době puberty, kdy pu−
bescent zvyklý od mládí dostávat vše,
na co si vzpomene, v tomto trendu
pokračuje. Ale tehdy již nejde o hrač−
ky, ale o drahé vybavení, značkové
oblečení, různé technické vymože−
nosti. A rodiče to často nemohou fi−
nančně zvládnout. Co následuje?
Zklamání, nenávist, neochota pocho−
pit, že na splnění těchto požadavků ro−
diče nemají prostředky, útěk do party,
kde se na ty nemožné rodiče kolektiv−
ně nadává a není daleko k alkoholu,
drogám a bohužel mnoh dy i k trestné
činnosti. To jsou ty nešťastné konce.
Hračky vždy patřily a budou patřit do
dětského světa. Blíží se čas Vánoc
a tak rozumní rodiče a prarodiče by
měli více přemýšlet při nákupu hraček

o tom, jakou roli koupená hračka
v životě dítěte bude hrát, zda po−
může v dítěti rozvíjet to pozitivní,
zda ho nejen potěší, ale i obohatí

v jeho dalším životě. Aby to
neskončilo jen tou obrov−
skou radostí pod vánoč−
ním stromkem, která bo−

hužel brzy po Vánocích po−
mine. Mám zkušenost z toho, že často
víc než další hračka dítě potěšila spo−
lečná hra s rodiči, sportovní zápolení
o nedělní vycházce (místo návštěvy
hypermarketu), nějak prožitá společná
radost. Děti touží prožít s rodiči mno−
há dobrodružství, touží po ro man tice,
chtějí si s rodiči vymýšlet ty nejfantas−
tičtější příběhy.  A k tomu obrovské
množství hraček nepotřebují.
Přeji všem rodičům i jejich dětem
hezké a pohodové Vánoce.  

PaedDr. Jan Kaše

Vánoce a hračky

Bratříčku, zavřel jsi vrátka – ob−
chodů v Čechách. Dávno tu neži −
jeme svobodně. Šlápli jsme do
Čapího hnízda. Prší a venku se
setmělo, tato noc nebude krátká.
Lžou nám v čase i v nečase.
Hodinu berou, hodinu vrací! 
Zaštiťují se rodinou! Kolikátá že 
odbyla? Doufejme, právě že hodina
moci.
Nesmíme o svátcích nakupovat!
Nesmíme oslavovat po desáté ve−
čer, nesmíme kouřit, nesmíme vy−
chovávat vlastní děti. Nesmíme roz−
lišovat muže a ženu, nesmíme dát
úředníkovi najevo nelibost.

Musíme platit jedny z nejvyšších
daní v Evropě. Musíme trávit čas
v ucpaných dálnicích. Musíme čer−
pat dotace a integrovat. Musíme se
evidovat, zveřejňovat osobní údaje.
Naše příjmy jsou sledovány, náku−
py vyhodnocovány, telefonní hovo−
ry odposlouchávány. Musíme být
kontrolováni. Musíme na preventiv−
ní prohlídky, znát alergeny a vlastnit
lékárničky. Vůbec na všechno, co
děláme, musíme mít povolení a ra−
zítko. Všechno, co máme, ode −
vzdáváme a čekáme, co z toho nám
přidělí. A každý rok v tuto dobu mu−
síme vrátit i čas.
Podnikatelé jsou zatracováni, ob−
čané zašlapáváni. Nikdo se nás
o nic neprosí. Pardon, málem bych
zapomněla. Občas i prosí. Aby −
chom po sobě uklidili.

A státní svátek musíme mít plný
chmur a žalostných tahanic. V čer−
ných oblecích klademe věnce.
Projevy plné patosu doprovázejí
smuteční pochody, vzpomínkové
ceremoniály se odehrávají na hřbi−
tovech.
Skutečně to tak chceme? Za mě te−
da ne, říká kamarád Láďa Drob −
níček, kterému jsem slíbila ho jme−
novat, já se chci ze vzniku republiky
radovat, pít pivo a zpívat nahlas i po
desáté večer. Kamarádka zase touží
o státním svátku nakupovat, na −
opak kolega chce v ten den zboží
prodávat. Soused se chystá připít
vlastní pálenkou. A já nechci posu−
novat hodinové ručičky podle toho,
jak kdo dupe.
Máme smůlu, šlápli bychom do
Čapího hnízda.

Ruku na srdce. Zase toho v Če −
chách spoustu můžeme. Urážet
prezidenta, posmívat se učitelům,
udávat zaměstnavatele. Být nepři−
způsobiví! Žalovat a vést soudní
spory. A konečně beztrestně se
můžeme i bát!
Prší a venku se setmělo, tato noc
nebude krátká. 
Lžou nám v čase i v nečase.
Hodinu berou, hodinu vrací. Koli −
kátá že odbyla? Doufejme, právě že
hodina moci.
PS: Pokud je někomu nařízeno 
volno, aby byl s rodinou, mělo by
být šetřeno, zda skutečně s tou ro−
dinou je. Aby ji dotyčný nedej bo−
že nakonec neměl a sám se ně−
kde neopíjel. A noc mu nebyla 
krátká.

Sylva Heidlerová

Vracíme čas aneb šlápli jsme do Čapího hnízda
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Nové moderní vybavení a uče −
bny podpořené v rámci dvou
projektů ROP, a to „Moder ni −
zace odborných učeben a vý −
uky řízení vozidel“ a „Moderni −
zace odborného výcviku“, jsou
stále využívané a významně
přispívají ke kvalitní přípravě
žáků na své budoucí povolání.
Díky 13milionové dotaci vznikly
nové učebny trenažérů, progra−
mování, gastronomie a byl vy−
baven odborný výcvik CNC 
strojem, svářecím simulátorem

a sva řovacími stroji, dále celou
řadou strojů na dělení a tvarová−
ní materiálů a přístroji pro opra−
vy a diagnostiku motorových vo−
zidel. V učebně programování
a technického kreslení se mo−
hou žáci technických oborů na−
učit pracovat s moderní tech ni −
kou včetně práce s 3D tiskárna−
mi. Výsledky své teoretické prá−
ce tak mohou žáci vidět ihned
po zpracování úlohy ve formě

hotového plastového výrobku.
Kromě toho je zde možnost celé
řady velkoformátových tisků
a propojení programů se stroji
CNC. Učebna trenažérů umožní
žákům lepší nácvik prvních ho−
din výuky řízení motorových vo−
zidel mimo vlastní silniční pro−
voz. Žáci mají více času na zažití
základních návyků ovládání vo−
zidla. Součástí učebny je trena−
žér 3. skupiny (místo řidiče si−
muluje Škoda Fabia a provoz je
promítán na 3 velké monitory)

a trenažér 4. skupiny (jako před−
chozí, ale celý trenažér je naklá−
něn v různých směrech jako si−
mulace jízdy po nerovném teré−
nu). Pro gastronomy vznikla
nádherná profesionální učebna
vybavená nejmodernějším ga s −
tro nomickým zařízením. Žáci
zde mohou nacvičovat různé
úkony práce tak, jako kdyby va−
řili ve velké moderní hotelové
kuchyni. Díky projektu se tak

mohou těmto aktivitám věnovat
v učebních prostorách školy,
kde je na to více času a do pod−
niků mohou na praxe odcházet
s dostatečnými základními infor−
macemi o funkci tohoto gastro−
nomického zařízení.
V rámci projektu „Modernizace
odborného výcviku“ vznikla no−
vá učebna výuky svařování, kte−
rá je vybavena velmi kvalitním
trenažérem pro výuku svařová−
ní. Opraváři zemědělských stro−

jů, automechanici a autoelektri−
káři dostali celou řadu strojů
a přístrojů, kterými jsou dnes vy−
baveny moderní opravárenské
firmy. Mezi hlavní stroje patří
čtyřsloupový zvedák pro kontro−
lu diagnostiky vozidel, moderní

olejové hospodářství, kde se žá−
ci naučí i ekologickému přístu−
pu, protože se jedná o kvalitní
postup odsávání starého a plně−
ní nového oleje, pro dělení a tva−
rování materiálu byly pořízeny
tabulové nůžky, pásová pila
a ohýbačka plechu, nové svařo−
vací přístroje, kvalitně vybavené
dílenské vozíky a zařízení na vy−
važování a přezouvání kol. Dále
vznikla nově vybavená pracoviš−
tě na výuku CNC strojů.

Věřím, že modernizace těchto
učeben, a škola jich v posled−
ních letech provedla nemálo,
přispěje k lepšímu uplatnění žá−
ků na trhu práce a k většímu 
zájmu o studium těchto velmi
žádaných oborů. (pi)

CNC stroj

Nůžky na plech

Olejové hospodářství

Na SOŠ a SOU Sušice učíme,
co firmy chtějí a potřebují
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Jihočešku, rodačku ze Strakonic
Hanku Křížkovou čeká hodně rušný
konec roku. Hraje momentálně až ve
čtyřech muzikálech, zpívá na různých
akcích, plesech, adventních koncer−
tech a do toho se snaží zvládnout
vše, co s Vánocemi souvisí. Příští rok
ji čeká velká oslava a ne jedna! Oslaví
životní jubileum. 

„Vánoce mám ráda, takže vždycky
s nástupem adventu se snažím mít
vyzdobený byt. Během roku, ale
i před Vánoci kupuji dárky pro rodinu
a přátele a jediné cukroví, které 

dělám, jsou pracny. Ale
těch dělám opravdu na
tuny. A pak jedu výměn−
ný obchod – dám prac−
ny, dostanu vanilkové ro−
hlíčky. Dám pracny a do−
stanu linecké a podobně.
Takhle to řešíme už roky
a moc mě to baví,”
usmí vá se stále usměva−
vá Hanka Křížková.

Do nového roku si pře−
je hlavně zdraví a hodně energie.
„Čeká mě jubileum, do toho nějaký

narozeninový koncert
a možná ještě další,
takže už to začínám
řešit. Chci, aby vše
bylo v pohodě a klidu.
Chci vydat i desku,
takže, není toho má−
lo,” říká Křížková.

Teď v prosince ji
4. čeká recitálová talk
show s kamarádem,
stylistou a vizážistou

Kájou Pavlíč kem a moderátorem
René Kekelym v pražském unikátním

prostoru muzea Grévin. A 18. prosin−
ce v pražské Hybernii Vánoční mati−
né. „Je to neděle, když matiné, tak
dopoledne, čili je to v 11 hodin a bu−
du mít i milého hosta. Moc se na to
těším,” říká Křížková, která doufá, že
alespoň mezi svátky bude mít pár dní
volna. „Na Silvestra ale hrajeme po −
sled ní představení Mamma Mia!, tak
to bude takové trochu smutné, proto−
že je to úžasný muzikál, který lidé mi−
lují. Ale jsem optimista, věřím, že se
třeba brzo Mamma Mia! vrátí...,” do−
dala Hanka.   (pru)

Hanku Křížkovou čeká hektický prosinec, ale krásný rok 2017

Tak se jmenuje kniha, kterou napsala
Lucie Charlotte Kopecká ze Železné
Rudy. Přibližuje v ní příběh ženy čes−
ko−německého původu paní Marie
Antošové, která od svého narození
29. 12. 1932 žije v Železné Rudě.
V knize jsou také vzpomínky na zná−
mé osobnosti, které měly v Železné
Rudě víkendové chalupy, jako napří−
klad na herce Jaroslava Vojtu, spiso−
vatele Jiřího Muchu a další.
S autorkou knihy Lucií Charlotte
Kopeckou jsme si povídali o jejím prv−
ním spisovatelském krůčku.
Domorodka z šumavského pohraničí
je vaší prvotinou. Co vás přivedlo
k napsání knihy?

Ano, je to moje prvotina, vlastně tako−
vé moje třetí dítě. Mám syna, dceru
a knížka je tím třetím papírovým dítě−
tem. Už jako malá holčička jsem se ro−
dičům svěřila, že napíšu knihu a tatínek
se vůbec nesmál a řekl mi, že ji určitě
napíšu. Sice se toho nedožil, zemřel ná−
hle v mých 26 letech, ale měl pravdu.
Můj sen z dětských let je splněn. Člověk
by měl psát o tom, co je mu blízké a co
zná. Mám ráda Šumavu a doslova mě
přitahují příběhy zdejších lidí.
Proč jste si vybrala právě paní Marii
Antošovou?
Znám ji od svého útlého mládí.
Vždycky jsem ji vnímala především 

jako manželku známého šumavského
hudebníka Vladimíra Antoše. Když
jsem ji ale několikrát slyšela vyprávět
o jejím spletitém životním osudu, bylo

o knize rozhodnuto. Například
v ní vzpomíná na Železno −
rudsko v období druhé světové
války a po ní, jak se zde žilo
českým i německých obyvate−
lům. Ne tají se tím, že asi nejhů−
ře na tom byli členové smíše−
ných česko−německých rodin.
Po dá vá pravdivý obraz toho,
jak to tady na Šuma −
vě, konkrétně v Želez −

né Rudě a okolí, bylo. Pro −
mlouvá z ní leckdy i velice trp−
ká zkušenost. Ovšem nikdy
nezapomene říci: Přes všech−
nu smůlu jsem ale vždycky
měla štěstí. Je to ryzí domo−
rodka šumavského pohraničí.
Měla jste ještě další důvod
k napsání knihy?
Je hodně obrázkových knih
o Šumavě, ale já jsem chtěla
knihu se skutečným pravdi−
vým příběhem člověka bez ně−
jakých fabulací. Takový ryzí
mnohdy i syrový příběh, tak
jako je krásná ale i drsná

Šumava. A potom hodně už se napsalo
o Mo dra vě, Kvildě a stranou zůstává
Želez norudsko. Mám takový pocit, že
je Železná Ruda opomíjena, tak jsem to
Domorodkou z šumavského pohraničí
alespoň trochu napravila.
V knize se také dozvíme, že i vaše ro−
dina měla blízký vztah ke známým
osobnostem.
Pamatuji se, že jako holčička jsem šla
s maminkou a tatínkem na návštěvu ke
spisovateli Jiřímu Muchovi nechat si
podepsat knihu. Maminka mi říkala,
abych se snažila zapamatovat si každý
detail. Ten obraz ze setkání se spisova−
telem Jiřím Muchou mám v paměti stá−
le. Chodili jsme k němu často. Herec
Jaroslav Vojta byl velký kamarád mého
pradědečka. Oslovovali se sousedé
a rádi spolu rokovali o všem. Jaroslav
Vojta se pokaždé u mého pradědečka
posadil v kuchyni blízko kamen, kde
ho to příjemně hřálo do zad. Nikde jin−
de nechtěl sedět. Památné štokrlátko,
na kterém sedával, máme na chalupě
dodnes.
Za zmínku stojí také netradiční křest
vaší knihy.
Povahou jsem introvert. Nemám ráda
pompézní okázalé akce. Proto jsem se
rozhodla pokřtít knihu na netradičním

místě, na hřbitově v Železné Rudě v ro−
dinném kruhu. Je to místo, kde odpočí−
vá spousta lidí, o kterých se v knize pí−
še, na které paní Marie Antošová vzpo−
míná. I když už nežijí mezi námi, právě
ve chvíli křtu knihy jakoby tam byli pří−
tomni. To byl ten můj záměr.
Komu patří poděkování za to, že kniha
vyšla? 

Úžasné paní Marii Antošové.
Bez jejího životního příběhu a
vypravěčského umění by ta−
to kniha nevznikla. Zvláště
bych chtěla poděkovat las−
kavému a vstřícnému spon−
zorovi Ing. Jaroslavu Ne −
chvá talovi, MBA a jeho pres−
tižní Café Charlotte v Železné
Rudě. 
Knihu Domorodka z šumav−
ského pohraničí jsem věno−
vala mým rodičům, prarodi−
čům, dětem a všem opra−
vdovým milovníkům Šuma −
vy. Musím prozradit, že u pr−
votiny nezůstanu. Už nyní
připravuji další knihu. (re)

Rodinný křest knihy. Zprava: Lucie Charlotte Kopecká, syn Felix
Jonathan, maminka Jarmila a dcera Agatha Lily.

O autorce
Mgr. Bc. Lucie Charlotte Kopecká
se narodila 21. 9. 1974 v Plzni, ale
celý svůj život žije a pracuje
v Železné Rudě. Absolvovala gym−
názium v Sušici a poté vystudova−
la tři obory na Pedagogické fakul−
tě Západočeské univerzity v Plzni.
Je aprobovanou středoškolskou
profesorkou angličtiny.
Na Železnorudsku soukromě vyu−
čuje cizí jazyky, překládá a tlumo−
čí. Ovládá jedenáct cizích jazyků.
V roce 2009 obsadila 1. místo
v celostátní soutěži pro učitele
anglického jazyka od Oxford
University Press.
Ve volném čase ráda cestuje, ve
sportu upřednostňuje běh, jízdu
na horském kole, turistiku a pla−
vání. Fandí FC Viktorii Plzeň.

Zleva: hlavní hrdinka knihy paní Marie Antošová
s autorkou knihy Lucií Charlotte Kopeckou.

Domorodka z šumavského pohraničí
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Výrobou a montáží včetně záručního
a pozáručního servisu topení z pří−
rodního kamene se kdyňská firma za−
bývá více jak 12 let. Pro své nespor−
né výhody je o tento typ elektrického
vytápění velký zájem. Proč se roz−
hodnout pro topení z přírodního ka−
mene? O tom jsme si povídali s maji−
teli firmy eurotop in ve Kdyni Jiřím
Janouškem a Danielem Smolíkem.

Teplo jako z kachlových 
kamen
Často se setkáváme s mylným názo−
rem, že vytápění přírodním kamenem
funguje jako přímotopy nebo elektrická
kamna. Pravda je taková, že naše tope−

ní využívá vynikající schopnosti kame−
ne akumulovat teplo, které poté vyzařu−
je. V kamenu jsou uloženy topné kabe−
ly, které panel nahřívají. Nedochází
prakticky k žádným ztrátám a účinnost
je téměř stoprocentní. Kabel po zahřátí
okamžitě předá teplo kamenu, který se
za necelou půlhodinu nahřeje na teplo−
tu 60°C. Vytápění prostoru je na zákla−
dě dlouhovlnného záření. Jako když to−
píte kachlovými kamny. Sálavé teplo je
v místnosti rovnoměrně rozložené.

Mezi podlahou a stropem je maximální
rozdíl 3 °C. Vynikající akumulační
schopnosti kamene umožňují, že po
nahřátí panelu na 90 °C a jeho pozvol−
ném chladnutí má
ještě po 2,5 hodi−
nách teplotu 30 °C.
V místnosti, ve které
topí panel, je samo−
statný prostorový
digitální termostat.

Vánoční akce
na kámen
Topné panely jsou
vyrobeny z přírodní−
ho kamene. Vzhle −
dem k barevnosti
a kresbě kamene je
i vhodným estetic−
kým doplňkem do
bytu. V naší vzorko−
vé prodejně si může
klient vybrat barvu, tvar i kresbu přírod−
ního kamene.

Vánoční akce je na přírodní kámen
Silvia. Tento barevný topný panel do−
stane klient za cenu základního šedo−
bílého. Podmínkou je, že si u nás ob−
jedná výrobu a montáž topení na
příští rok do letošních Vánoc.
Výběru kamene věnují zákazníci mi−
mořádnou pozornost. Dokonce jsme
měli klienta, který si vybíral kámen po−
mocí kyvadélka. Kámen sám o sobě
působí blahodárně na lidský organis−
mus, například odstraňuje bloky v těle,
které brání průtoku energie, posiluje
duševní rovnováhu a citovou vyváže−
nost. Léčitelské účinky kamene využí−
vali už ve starém Řecku, Římě i Egyptě.
Kameny byly důležitou součástí medi−
cínských tradic těchto národů.

Topení pro zdraví
Sálavé teplo pozitivně působí na lid−
ských organismus. Nevzniká žádná cir−
kulace vzduchu, nevíří se prach a aler−

genní částice. Díky stejnoměrnému
rozložení tepelného záření nevznikají
plísně, alergeny a vlhkost. Přírodní ká−
men udržuje konstantní vlhkost v míst−
nosti 52 až 58 %, nevysušuje pokožku,

vzduch a nespaluje kyslík. Topení je
vhodné pro alergiky, astmatiky, lidi
s dýchacími potížemi a pro novorozen−
ce. Velmi příznivě působí na psychiku.

Topení nezatěžuje peněženku
V porovnání s ostatními topnými
systémy ušetříte ročně 20 až 30 pro−
cent na nákladech. Když vyměníte 

přímotopy za naše panely, je úspora
za elektrickou energii ještě vyšší a to
až 40 %. Topení lze připojit na 20 hodi−
nový nízký tarif a celá domácnost je

měřena v této sazbě. Všem
poradíme, jak postupovat.
Každému zájemci zdarma
předem vypočítáme pro−
vozní náklady, takže už pře−
dem ví, kolik ročně zaplatí.
Z naší letité praxe můžeme
říci, že se tento prvotní vý−
počet nijak neliší od sku−
tečnosti. Jsou zde i další
výhody.
Majitelé našeho topení ne−
musejí platiti za čištění,
kontroly a opravy komínu,
odpadá výměna kotle, roz−
vodů, vodních panelů při
vytápění plynem, uhlím ne−
bo dřevem. Nebudou vás

doma kontrolovat inspektoři, čím vy −
tápíte dům. 
Pro všechny naše zákazníky platí, že
mají dovoz a montáž ZDARMA. Na 
topné těleso z přírodního kamene je zá−

ruka 14 let.
V poslední době k nám
stále častěji přicházejí li−
dé, kteří si nechali na 
střechu rodinného domu
namontovat fotovoltaiku.
V takových případech
jsou naše topné kameny
tím nejlepším řešením, jak
za minimální náklady vy−
tápět dům.

Přijďte se poradit 
Každému se budeme in −
di viduálně věnovat přímo

v naší firmě eurotop in, která sídlí ve
Kdyni v Nádražní ulici (u autobusového
nádraží). Na setkání se zákazníky jsme
si vyhradili každý pátek od 8.00 do
12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hodin.
Je to Den otevřených dveří. Jinak nás
zájemci zastihnou na telefonu nebo
nám mohou poslat e−mail.               (re)

Vánoční dárek od výrobce topení z přírodního kamene eurotop in ze Kdyně

Konvenční, klasické topení.
 Obvykle topení ohřívá vzduch
jen v blízkosti topného tělesa.
Horká hlava, studené nohy a ví−
ření alergenních látek.

Tepelné záření z přírodního kame−
ne. Díky dlouhovlnnému tepelné−
mu záření je teplota v místnosti
stejnoměrně rozložena. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu.

Topný panel z přírodního
kamene Silvia.

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením

DĚKUJEME všem svým zákazníkům za
přízeň a důvěru, kterou nám po celý
rok projevovali. Přejeme jim i těm, 
kteří se pro nás rozhodnou, radostné
Vánoce a hodně štěstí, pohody a zdraví
do nového roku 2017.

Barevný kámen v provedení Silvia
za cenu základního bílošedivého

Topné panely lze v případě potřeby umístit také
vertikálně.
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Většina lidí neunese rychlý tep doby.
Je to problém, který si mnozí ani ne −
uvědomují. Uvedu několik příkladů.
Není čas na odpoči−
nek, zapomíná se na
rovnováhu mezi prací
a volným časem,
honba za penězi vede
k tomu, že jde stra−
nou rodina i přátelé.
Takový způsob života
je nebezpečný ze−
jména v tomto pod−
zimním období. 
Nedostatek světla to−
tiž nepříznivě působí
na psychiku. Hlavně citliví lidé by měli
trávit večery v prosvětlených místnos−
tech, ideální je bílé světlo. Dalším pro−
blémem je pokles teploty. Kyvadlo mi
ukazuje, že polovina lidí má problémy,
jakmile klesne teplota pod 8 °C. Do −
poručuji se teple oblékat a brát vyšší
dávky vitamínů a minerálů, které pod−
poruji imunitní systém. Jsou to zejmé−
na vitamíny B3, B6, rutin, céčko, fos−
for, koenzym Q10. Existují kombinace
minerálů a vitamínů, které pomohou
nastartovat imunitní systém. Průměr −
ná teplota v Česku je pouhých 7 °C.
Podle mé věštby potřebuje polovina 
lidí venkovní teplotu 14 °C. Proto do−
poručuji lidem, kteří jsou citliví na zi−
mu, což jsem i já, zkrátit si toto obdo−
bí. Odjet do tepla k moři. Vím, že vět−
šina lidí si plánuje dovolenou na letní
měsíce, ale přemýšlejte o tom rozdělit
ji a počítat s tím, že vycestuji do tep−
lých krajin v lednu nebo v únoru. Je to
jen a jen pro vaše zdraví.
Podzim nepříznivě působí také na
psychiku. Abychom se zbavili chmur−
né nálady a špatných myšlenek dopo−
ručuji pít meduňku. Zalévat ji horkou
vodou, která má maximálně 70 °C.
Vyšší teplota zničí její léčivé účinky.
Většina bylin snese maximálně 70 °C.
Meduňku louhujte 35 minut a popíjejte
ráno a večer kolem 16. a 17. hodiny.

Ne náhodou uvádím tento čas, proto−
že do naší psychiky se celodenní
stres promítá s určitým zpožděním

mezi 19. až 20. hodi−
nou. Rovněž doporu−
čuji relaxovat kolem
osmnácté hodiny. Zba −
víte se celodenního
stresu a bude se vám
lépe spát. Zá sad ně ne−
věřte tomu, že se spá n −
kem zbavíte stresu.
Když jste vystresováni,
nechoďte spát!
Stresu se zbavíte po−
mocí akupresury. Svě −

řím se vám s jedním mým poznatkem.
Přišel jsem na to, že když lidé mají
hodně sexu, někdo 30krát za měsíc
i více, nemusejí dělat akupresury. Sex
je totiž nejvyšší pud, je to sport a také
hormonální očista. Sex je nejlepší
akupresurou.

Pozor na infekce
Na naši špatnou náladu a psychiku
nepůsobí jen podzim, ale také infekce.
Aniž bychom to tušili, může naše
zdraví ohrožovat bakterie legionella
žijí cí ve vodovodním potrubí vlivem
nekvalitní vody. Legionellu lze dostat
i z klimatizací v autech, kancelářích,
bytech. Klimatizace by se měla každý
rok nejméně dvakrát dezinfikovat.
Kyvadlo mi ukazuje, že je u nás 70 %
klimatizací zaneseno touto bakterií. Je
třeba pravidelně dezinfikovat spořiče
vody i sítka v kohoutcích, což téměř
nikdo nedělá. Legionella není pro
zdravého člověka příliš nebezpečná,
ale velké riziko je pro osoby se sníže−
nou imunitou, pro děti a staré lidi.
Další infekcí, na kterou je třeba si dá−
vat pozor, je leptospiróza. Člověk se
nakazí přímým, ale i nepřímým kon−
taktem s nakaženým domácím i di −
vokým zvířetem. Stačí pouhé jeho
škrábnutí. Leptospiróza může způ −
sobit i selhání orgánů – jater, srdce,

ledvin, dále sepsi, mozkové postižení
může končit obrnou i kómatem.
Pozor si dávejte na bartonelózu. Infek č −
ní onemocnění postihuje většinou cho−
vatele koček a osoby s oslabenou imu−
nitou. Jistým způsobem se týká všech,
kteří například náhodně přijdou do sty−
ku s kočkou, kterou chtějí pohladit.
Bartonelóza je nemoc z kočičího
škrábnutí. Její projevy jsou zvýšená tě−
lesná teplota, únava, malátnost, bolesti
kloubů i svalů či zvětšené uzliny.
Nejčastějším infekčním onemocně−
ním jsou chlamydie. Má je skoro kaž−
dý člověk a nesmírně oslabují imunitní
systém. Způsobují alergie, ekzémy,
neplodnost, nemoci srdce, dnu, dý−
chací potíže a řadu dalších onemoc−
nění až po rakovinu. Já tvrdím, že vět−
šina infekcí včetně chlamydií se na lidi
přenáší ze zvířat. 
Vyzkoušel jsem, že oregano je výbor−
ným přírodním antibiotikem proti infek−
cím. Napoprvé užívejte oregano až
5 měsíců denně a potom preventivně
stačí jednou za měsíc pět dnů.

Vyplněná věštba o Bílý dům
Ještě bych se rád vrátil k dopisům,
mailům a telefonátům, které jsem do−
stával před americkými volbami i po
zvolení Donalda Trumpa prezidentem
USA.
V živém vysílání rádia Impuls jsem už
na počátku volební kampaně věštil, že
vyhraje Donald Trump. Svoji věštbu
jsem pak zopakoval ještě několikrát. Ve
svých dotazech se ptáte, jak jsem k té−
to věštbě došel. Udělal jsem si analýzu
podle čínské astrologie. Donald Trump
je narozen v roce Červeného Psa. Pes
je kompatibilní se všemi ostatními zna−
meními. Lidi, kteří se narodí v roce Psa,
označuji za celkem pozitivnější než u ji−
ných znamení. Hillary Clintonová je
naro zena v roce Prasete. Také jsem
hledal odpověď na otázku, kolik politiků
narozených v roce Prasete uspělo
v politice. Byl to jen poválečný prezi−

dent Německa. Byl jakýmsi usmiřova−
telem po dvou válkách, které Německo
prohrálo. Tam se právě toto znamení
hodilo. Ovšem do dravé politiky je zce−
la nevhodné. Další věštecká intuice,
která mě vedla k tomu, že vyhraje
Donald Trump, byla, že něco dokázal.
Uměl řídit firmy a vydělávat peníze. To
Hillary Clintonová nedokázala. Stát by
měli řídit lidé, kteří ve svém životě už
něco dokázali a ne partajníci. 
Lidé narození v roce Prasete, což je
mimochodem i náš premiér Bohuslav
Sobotka, jsou v politice nevýrazní
a neudrží se na vrcholné pozici. Mají
špatné období, které ještě tento rok
potrvá. Naopak pro lidi narozené ve
znamení Psa už začalo dobré období.
Rok 2017 je rokem Kohouta a pro ně
je to jejich osobní rok. Po 12letém
cyklu podle čínského taoistického ka−
lendáře pro ně přichází velmi úspěšné
období, ve kterém mají šanci něco
změnit a splnit své představy a před−
sevzetí. Donald Trump má tak výborně
nakročeno ke změnám. Hillary Clinto −
nová bude mít takové období až o rok
později. Proto kdyby volby byly v příš−
tím roce, tak by to bylo asi všechno 
jinak. Rok Opice jí nepřál.
Americké volby mě upozornily na je−
den fenomén poslední doby. Společ −
nost je rozdělena přesně na dvě polo−
viny. Tak jako v USA dopadla po dobně
volba i prezidenta v Česku, na Sloven −
sku, volba v Rakousku a také Brexit.
Bylo to obrazně vzato 50 na 50. Vítěze
od poraženého dělily nepatrné rozdíly.
Jako by svět byl černobílý. Určitě to
něco znamená. Je to velmi zajímavé
téma pro moji další věštbu. 

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda tvrdí:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

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

Zahubí nás duševní poruchy a infekce

Dvakrát větší výskyt klíšťové encefa−
litidy než loni evidují ve svých sta −
tistikách jihočeští krajští hygienici.
Na konci sezony aktivity klíšťat je
v Jihočeském kraji přes 100 případů
onemocnění. V celkovém součtu
evidují hygienici o 50 případů více
než v roce 2015.

„Nejvíce nahlášených a potvrze−
ných případů, celkem 27, evidujeme
od začátku sezony na Česko krum −
lovsku, 23 na Strakonicku. V těchto

okresech je letos výskyt klíšťové
ence falitidy několikanásobně vyšší
než v minulých sezonách a pozoru−
jeme tu letos největší nárůst tohoto
onemocnění ze všech jihočeských
okresů,“ sdělila ředitelka česko −
budějovické krajské hygienické sta−
nice Květo slava Kotrbová.

Co do absolutního počtu onemoc−
nění následují okresy České Budě −
jovice, Tábor a Prachatice. Nejméně
je jich na Písecku a Jindřicho −
hradecku. U druhého nejzávažněj −
šího onemocnění přenášeného klíš−
ťaty, lymské boreliózy, evidovali hy−

gienici v Jihočeském kraji přes 220
případů nahlášených a potvrzených
onemocnění.

„Sezona aktivit klíšťat se blíží ke
svému závěru. Přesto ještě přibývají
do statistiky nově potvrzené případy
onemocnění. Celkově to je zhruba
o 100 případů více než loni v tomto
období,“ uvedla Kotrbová. 

Nejvíce případů lymské boreliózy,
70, hlásí České Budějovice, kde je
výskyt ve srovnání s loňskem více
než trojnásobný. Následují okresy
Tábor, Jindřichův Hradec a Český
Krumlov. (pru)

Klíšťata děsí Jihočechy
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POSLEDNÍ volné místo – pro
obchod s dárkovým zbožím
v Železné Rudě hledáme
spolehlivou a příjemnou pro−
davačku. Možno na dohodu
nebo na pracovní smlouvu,
turnusy, zákl. znalost němči−
ny, ubytování zdarma, vý −
borné platové ohodnocení.
Tel.: 602486490. 

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a přijme
PRACOVNICI ZA PULT – vý−
roba káv a pohárů – vhodné
i pro absolventy všech škol.
Možno i cizince. Nadprů −
 měrné ohodnocení, pěkná
práce. Turnusy, zaučíme,
uby tování poskytneme zdar−
ma. Informace: 602486490. 

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a přijme
CUKRÁŘKU – výroba dortů
a zákusků, znalost oboru nut−
ná. Možno i cizince. Práce na
HPP (smlouvu), nadprůměr−
né ohodnocení (po zapra −
cování 100 Kč/hod. čistého).
Turnusy, zaučíme,  ubytování
poskytneme zdarma. Infor −
mace: 602486490. 

PRODÁM mobilní buňky 
UNIMO, více druhů, rozměry
6 m x 2,5 m x 3 m, po montá−
ži vhodné jako dílna, mobilní
zahradní domek apod., Ejpo −
vickou buňku 5−6 m x 3 m x 
3 m – více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elektřiny
vč.  jističů a osvětlení. Podla −
ha, strop a stěny zateplené.
Buňky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Zajištění
dopravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 160019 

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem, ve
velmi pěkném stavu. Nový
lak. Cena dohodou. Nový lak.
Přípojný nakladač na hnůj
včetně drapáku za traktor 500.
Tel.:723622663. PM 160194 

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

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelové
cesty. Tel.: 736139113 PM
160030

KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký te−
sák, lesní roh, housle, 
vojenskou vzduchovku, po−
plašňák, celtu, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, 
vojenské učiliště, za budo −
vání vlasti apod. až do
r. 1989), kovový model dě−
la, tanku, automobilu, par−
ní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 160054 

KOUPÍM staré bankovky, min−
ce, pošt. známky, vyzname−
nání, odznaky aj. sběratelské
předměty, staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky ná−
ramkové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshüt te, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez. Por −
celánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky, obra−
zy, hračky plechové a bakelit.,
nábytek, knihy, housle, trum−
petu 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

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měchové
aj.) , náramkové hodinky,
barometr, theodolit, vánoč−
ní ozdoby, loutky, panenky
a dětské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová au−
tíčka, litinové formy na 
bábovku, lívanečník apod.
Tel.: 603872698. PM
160055 

KOUPÍM vše z pozůstalosti –
nábytek, chromové lustry
a lampičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky), ko −
řen ky, sošky tanečnic, fi  gur −
ky zvířátek, svícny, obrazy,
kresby, i samotné rámy, ho−
diny, lampová radia, staré
housle, violu, vše skautské
a junácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 160056

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz. Děkuji :) RR
50521

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE 

Rozhled – Jižní Čechy 12/201614 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



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

SŠ 51/188 svobodný, bez−
dětný s vlastním bytem
v Plzni, hledá obyčejnou, vě−
řící ženu, nekuřačku, třeba
i s menším hendikepem, od−
kudkoliv. Věk nerozhoduje.
Těším se na Tvůj dopis. Zn.:
Trvalý vztah. Odpovědi zasí−
lejte písemně do redakce
pod č. inzerátu PM 160177

NAŠE seznamka HESA je tu
pro Vás. Tel. 773299789.

ON z Bavorska, hledá ji
z Čech. Ag. Arendas, mob.
604273327.

RYCHLÉ půjčky a konsolida−
ce půjček bez zástavy nemo−
vitostí až do 800 tisíc Kč.
Hypotéky a am. hypotéky až
5 mil. www.kz−finance.cz,
tel.: 737607405.  KŘI PM
160199

PRODÁM náhradní díly na ná−
kladní automobil DAF typ AE
45 FA, pěkné pneu s disky,
rozměr i pro nové Avie, motor
s šestistupňovou  převo −
dovkou a  kompletní dveře  do
kabiny v pěkném stavu.
Případně čelní sklo i jiné díly.
Prodám také  díly na Avii 31
r.v. 1992, motor, dveře, karda−
ny,  pětistupňovou převodov−
kou, pěkné pneu včetně disků,
světla atd  Dále prodám valní−
kovou sklápěcí korbu LIAZ
z trambusu. Tel.: 736139113
PM 160025 

KOUPÍM starší nákladní vlek
na 16 t sklápěcí. Případně
i valníkový, dvou nebo tří 
nápravový. 736139113. PM
160195 

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz. Děkuji :) RR
50521

MÁTE doma nábytek, křesla
a nevíte co s nimi??? NÁBY−
TEK do roku 1980 a bytové
doplňky (lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za od−
voz. T.: 608887371 / E.: info:
nabytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo pro−
zvonit. Odpovím.  RR 60654

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice@
seznam.cz. Děkuji :) RR
50521

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše po−
třebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a ze−
mědělské stroje. Dále prová−
díme demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663. PM
160027
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