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Česká Miss jako Popelka
Dosluhující Česká Miss Nikol
Švantnerová vystřídala Libušku
Šafránkovou! Kráska z Českých
Budějovic, které za chvíli skončí
úřadování na pozici
České Miss o sobě
opět dává vědět.
V souvislosti se sou−
časným počasím, kdy
jsou všude kopice
sněhu, se uvolila a vy−
tvořila snímky, které
jsou velmi romantické.
Tak trochu si zahrála
na Popelku.
Nikol tak vystřídala Libušku Šaf−
ránkovou a podobně jako v pohád−
ce Tři oříšky pro Popelku dostala
bělouše Juráška a zazářila jako
princezna.
Snímky nafotila se známým čes−
kobudějovickým fotografem Václa−
vem Petroviczem, který je proslulý
hodně dobře vypracovanými záběry,
promyšlenými do nejmenších de−
tailů. Jediné, co Nikol Švantnerové
vadilo, byla zima.
„Byla jsem sice na kost zmrzlá,
ale alespoň na chvíli jsem se cítila

jako Popelka v šatech z oříšku.
Akorát místo Juráška jsem měla
klisničku Rozinku,“ prozradila Česká
Miss, která byla oblečená v outfitu
od návrhářky Tere−
zy Sabáčkové.
Nikol nechtěla
pořídit fotky pro ně−
jakou zásadní pre−
zentaci či soutěžní
přehlídku, spíš jen
pro radost.
„Chtěla jsem to
ve stylu Zimní krá−
lovna – Popelka.
Oslovila jsem svou dvorní návrhářku
Terezku a fotografa Vaška, kteří mi
pomáhali se soutěží Miss Universe,
zda bychom takové fotky mohli
udělat, a oni souhlasili. Maličko
jsem si tak splnila svůj se,“ podotkla
Švantnerová.
„Fotili jsme v okolí Českých
Budějovic a spolupráce byla skvělá
i s Nikol i s Rozinkou. Jen ta zima
nám maličko vadila, ale zase jsou ty
fotky romantické, zkrátka pravá
zimní atmosféra,“ dodal fotograf
Václav Petrovitz.
(pru)

Dagmar Havlová
Změny MHD
Podle nových jízdních řádů a po
nových trasách začaly od ledna
jezdit autobusy v Jindřichově
Hradci. Od února čekají měst−
skou dopravu další úpravy. Rad−
nice tak reaguje na požadavky
cestujících. Na změny v městské
hromadné dopravě si lidé v Jindři−
chově Hradci stěžovali ještě před
tím, než podle nových jízdních
řádů začaly autobusy jezdit.
Sepisovali petice a nechtěli se
starého systému vzdát.

Mají problémy!
Jihočeské domácí hospice jsou
v kritické finanční situaci. Jak
uvedly ve společném prohlášení
adresovaném Jihočeskému kraji,
který podle nich finančně domácí
hospicovou péči nepodporuje,
potíže jsou alarmující. Péče fun−
guje zatím pouze v Táboře, v Tře−
boni a v Písku a přitom vlastně
supluje to, co by měl dělat stát,
potažmo kraj. Kraj domácím ho−
spicům přispívá jen na přístroje
a na samotnou péči nedává nic.
Hospice se tak musejí obracet na
soukromé dárce.

Byla oblíbenou a slavnou hereč−
kou, pak se stala manželkou prezi−
denta a nyní je zase herečkou.
Dagmar Havlová, dříve Veškrnová
je sice rodačka z Brna, ale k jižním
Čechách rozhodně nemá daleko.
Ráda se do nich vrací a má zde
i několik přátel.
Ještě jako Dáša Veškrnová toči−
la na jihu Čech hned několik filmů,
třeba potrhlou komedii Blázni, vod−
níci a podvodníci, která vznikala
v Táboře, nebo Svatba jako řemen
či další filmy a televizní inscenace.
Za všechny třeba komedii Tchán,
která se natáčela v Chlumci
u Hluboké a v Týně nad Vltavou,
kde excelovali třeba Svatopluk
Skopal, Vlastimil Brodský, Josef
Bláha a další. „To bylo hezké na−
táčení. Vím, že všechny exteriéry
jsme natáčeli tam, ale interiér
našeho domu byl v ateliéru. Ale
dodnes si všichni myslí, že to bylo

v tom domku na návsi,“ vzpomína−
la před časem herečka a exprvní
dáma…
V době, kdy byl její manžel ještě
zdravotně relativně v pořádku,
strávila s ním skoro měsíc v tře−
boňských lázních.

Školy jinak!
Přespávání rodičů před školami,
aby do nich dostali své ratolesti,
bude už zbytečné. Českobudě−
jovický magistrát změnil para−
metry pro přijímání žáků. Zápisy
do prvních tříd v by se letos měly
obejít bez dlouhého čekání. V již−
ních Čechách by k nim mělo přijít
asi 7200 dětí. Přibližně 1500 dětí
přijde k zápisům do prvních tříd
v Českých Budějovicích. Rozho−
dující bude nově spádová oblast
budoucího žáka!

Motivují lidi!
Radnice v Písku chce lidi více
motivovat, aby třídili odpad. Proto
jim od letoška nově dává zdarma
tašky na tříděný odpad a chystá
i další opatření. Chce tak udržet
vysoko nastavenou laťku. Písek je
ve své kategorii městem, kde je
nejvíc vytříděného odpadu na
obyvatele a zároveň uloženo nej−
míň odpadů na skládce. Vedení
města chce v tomto trendu po−
kračovat a věří, že se podaří ho
udržet.
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„Jižní Čechy mám moc ráda. Je
to krásný kraj a jsou tam moc fajn
lidé. Je to místo, kde bych si umě−
la představit i žít,“ svěřila se
Dagmar, která má jižní Čechy po−
měrně dost procestované.
Často kdysi jezdívala do Volyně
k Jiřímu Lábusovi na chalupu, kde
se konaly různé akce a oslavy.
Ráda vzpomíná na několikero na−
táčení zábavného pořadu Možná
přijde i kouzelník, který vznikal
v táborském divadle. A když jede
na jih Čech, zcela jistě si vzpome−
ne na svou kamarádku a bývalou
šéfovou z Divadla Na Vinohradech
Jiřinu Jiráskovou. Odpočívá na
hřbitově v Malenicích na Strako−
nicku, kam také Dáša za ní na cha−
lupu občas jezdila.
Teď se Havlová věnuje hlavně he−
rectví a charitě. Její nadace jí zabe−
re většinu času. K tomu je také
dvojnásobnou babičkou, takže když
jen trochu může, užívá si vnoučat.
A těší se, že jim třeba také brzo
ukáže, jak umějí být jižní Čechy
krásné a romantické.
(pru)

Exprimátor má jít do vězení!
Kdo by čekal takový konec
kdysi sebevědomého politika,
zakládajícího čleka Hnutí
Občané pro Budějovice a teh−
dejšího primátora Juraje Tho−
my. Teď si možná půjde sed−
nout do vězení!
Českobudějovický krajský
soud jej tam posílá na pět
let a ke všemu má zaplatit
12milionovou pokutu.
Thoma je podle soudu vinen za to,
že v roce 2010 podepsal dodatek

k IT zakázce pro
město za 37 milio−
nů bez souhlasu
rady města.
Juraj Thoma,
který od začátku
vinu odmítá. „Jde
od začátku o štva−
vou kampaň proti
mé osobě,“ říká.
Zatímco všech jednání soudu se
Thoma zúčastnil, vyhlášení rozsud−
ku nikoli, což je jeho svaté právo. Asi
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se bál, že chvíli pravdy neustojí.
Podle všeho předražená zakázka
měla být o 25 milionů vyšší než ce−
na obvyklá. Exprimátor se ovšem
hájí, že se ničeho nedopustil.
Proti verdiktu se zcela jistě odvo−
lá. Znamená to, že rozsudek není
pravomocný a ještě nějaký ten mě−
síc potrvá, než jej Vrchní soud
v Praze prověří. Buď ho potvrdí, ne−
bo zruší, nebo nařídí nové jednání
a vše se může táhnout dalších něko−
lik měsíců.
(pru)
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Kadeřnice ze SOŠ a SOU Sušice
jsou nejlepší v České republice

Ze semifinálových kol, které se ko−
naly v listopadu loňského roku v Če−
chách a na Moravě, postoupilo
32 škol s celkovým počtem přes
80 soutěžících v disciplínách: Dám−
ský společenský účes ve stylu Lady
Gaga, Harmonie barev extravagance−
foukaná, Pánský střih a styling,
Soutěžní make−up, Body art (malba
na tělo), Nail art (malba
na nehty). V soutěži se
posuzovala především
kreativita, technika,
čistota a náročnost
zpracování i celkový
out−fit modelky, mode−
la. Jednotlivé soutěžní
disciplíny hodnotily od−
borné poroty složené
z řad českých i anglic−
kých profesionálů pro
daný obor. Na soutěži
byli přítomni také zá−
stupci předních pro−
fesionálních kadeřnic−
kých a kosmetických
firem. Významným
hostem byla ministry−
ně práce a sociálních
věcí Mgr. Michaela
Marksová, která pogra−
tulovala vítězům v jed−
notlivých kategoriích.
Ze SOŠ a SOU Sušice
postoupili ze semi−
Dámský společenský účes ve stylu Lady Gaga – finálového kola čtyři
modelka Aneta Rigová.
žáci. V disciplíně Extra−
Koruna extravagance byla určena vagantní pánský střih a styling
pro studenty z oboru – kadeřník, soutěžili Dominik Jílek s modelem
Tomášem Kopřivou a Sandra
kosmetička a vizážista.
Dne 21. 1. 2016 se konalo v Jese−
nici u Prahy MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY KORUNA KREATIVITY
– finále soutěže, kterou pořádala
Asociace Fisy z.s., akreditovaná
MŠMT, a to konkrétně předseda
asociace Jakub Syllte a přední čes−
ký kadeřník, vizážista a stylista
Pavel Filandr. Soutěž s tématem
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MISTR ČR – Václava Toušová s modelkou Anetou Rigovou.

Schmidjellová s modelem Štěpánem 2016/2017 zaměřit nástavbové
Pojarem. V disciplíně Harmonie ba− studium Podnikání speciálně pro
rev extravagance− foukaná obsadila absolventy oboru Kadeřník−kadeřni−
krásné 3. místo Marcela Burianová ce. S ohledem na současné trendy
s modelkou Lucií Plojharovou.
bude nový obor „Vlasový stylista“
Nejúspěšnější žákyní ze SOŠ a SOU zaměřen nejen na odbornost kadeř−
Sušice se stala Václava Toušová nickou, ale bude se vyučovat i kos−
s modelkou Anetou Rigovou, které metika, vizážista, stylista a tricho−
byly uděleny dvě nejvyšší ocenění. logie. Při výuce bude škola úzce
Od odborné poroty
získala 1. místo
v disciplíně Dámský
společenský účes ve
stylu Lady Gaga
a stala se tak MIST−
REM ČESKÉ RE−
PUBLIKY. Asociace
Fisy z.s. vyhlásila
Václavu Toušovou
ABSOLUTNÍM LAU−
REÁTEM
soutěže
KORUNA KREATIVI−
TY, tudíž soutěžícím
s nejlepším výsled−
ným hodnocením ze
všech kadeřnických
soutěžních disciplín.
Žákyně tak zopakova− Marcela Burianová s modelkou Lucií Plojharovou
la vítězství Moniky Herrmanové ze spolupracovat s Asociací Fisy z.s.,
SOŠ a SOU Sušice na loňském roč− která má akreditaci MŠMT a dále
níku této soutěže.
s předními odborníky a profesio−
nálními kadeřnickými a kosmetický−
Nově zaměřené nástavbové mi firmami. Dále budou mít možnost
studium pro obor Kadeřník
žáci tohoto oboru vykonávat praxi
Díky dlouhotrvajícím úspěchům a a odborné stáže v moderních pro−
dlouholeté tradici oboru Kadeřník v vozovnách. Všichni, kteří máte zá−
naší škole jsme se rozhodli prohlou− jem o zkvalitnění svého vzdělání ne−
bit a zkvalitnit možnost studia a váhejte využít tuto jedinečnou mož−
(pi)
chceme od příštího školního roku nost studia.
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Do Temelína se
jezdí z celého světa
S výjimkou Antarktidy přijeli do
Infocentra Jaderné elektrárny
Temelín lidé ze všech kontinentů.
Z celkových 32 315 návštěvníků
bylo 2 352 z 56 států celého svě−
ta. Zámeček Vysoký Hrádek již
několik let svojí návštěvností
konkuruje nejatraktivnějším jiho−
českým památkám, například
zámku Kratochvíle.
Základem loňské návštěvnosti
byli studenti a domácí turisté.
Tuzemských návštěvníků Temelín
loni přivítal 29 963.
„Jako by naším infocentrem
prošli obyvatelé města Písek.
Zájem byl hlavně o letních prázd−
ninách, kde se k nám přijelo po−
dívat více než devět tisíc lidí.
Ukazuje se, že lidé nechtějí příliš
zůstávat na jednom místě, ale
chtějí toho vidět víc a nás těší, že
mezi své cíle řadí i naše info−
centrum,“ říká Jitka Lhotská,
z Infocentra JE Temelín. Nejvíce

návštěvníků přijelo na Den ote−
vřených dveří. Poslední červenco−
vou sobotu se areálem elektrárny
projelo více než osm stovek lidí.
Nejčastějšími zahraničními ná−
vštěvníky jsou v posledních le−
tech Poláci. Potvrdil to i loňský
rok, kdy jich do Temelína přijelo
přesně 607.
„V Polsku, kde dosud nemají ja−
dernou elektrárnu v provozu, uva−
žují o její stavbě. Proto se zde ja−
derná energetika v posledních le−
tech hodně diskutuje. Získat infor−
mace k nám jezdí vedle lidí z ener−
getiky i studenti technických vyso−
kých škol,“ poznamenal mluvčí
elektrárny Marek Sviták.
Z Rakouska do Temelína přijelo
428 návštěvníků, z Německa při−
bližně o stovku méně. Mezi ná−
vštěvníky mimo Evropu byli lidé
například z Brazílie, Číny, Indo−
nésie, Jihoafrické republiky nebo
Taiwanu. Novinkou temelínského
infocentra jsou třeba dvouho−
dinové exkurze pro mateřské
školky.
(pru)
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Bývalý morový špitál znovu ožije
Bývalý morový špitál na Pražské tří−
dě v Českých Budějovicích znovu
ožije. Ne snad, že by se sem po de−
setiletích vrátili pacienti, ale jako kul−
turní památka a objekt našel své
uplatnění.
Nyní prošel stavební obnovou.
V nově zařízených prostorech vznik−
nou kanceláře Národního památ−
kového ústavu. Kapli Nejsvětější
Trojice čeká restaurování a následné
zpřístupnění veřejnosti.
Budova, která v době svého vzni−
ku sloužila jako útulek pro osoby na−
kažené infekčními nemocemi, prošla
zásadní stavební obnovou a čeká ji
nový život. Od konce léta 2014, kdy
rekonstrukce začala, byl objekt
kompletně opraven.
„V interiérech byly odstraněny no−
vodobé stavební prvky z předchozí

rekonstrukce v 80. letech 20. století,
byl opraven krov, vyměněna střešní
krytina a provedena izolace proti vo−
dě. Místnosti získaly nové podlahy,
osvětlovat je budou repasovaná pů−
vodní okna. Změn doznaly také exte−
riéry. Nové jsou nejen fasády, ale též
znovuvybudované oplocení před−
zahrádky a funkční
dlážděná úprava
části vnitřní zahra−
dy,“ uvedl Petr Pa−
velec, ředitel Národ−
ního památkového
ústavu, územní pa−
mátkové
správy
v Českých Budě−
jovicích.
Finanční náklady
na průběh první eta−
py, jejímž cílem je
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zprovoznění objektu, činí okolo
24 milionů korun. V průběhu letoš−
ního roku se práce soustředí na
exteriér. Kromě nátěru fasád dojde
k sadovým úpravám zahrady a její−
mu vybavení odpovídajícím mobi−
liářem. Tato část by měla stát
1,8 milionu korun.
Zároveň se za−
čne s opravami in−
teriéru kaple Nej−
světější Trojice,
v níž se zachovaly
malby Františka
Jakuba Prokyše.
„V klenbě koste−
la jsou vyobrazeni
Abrahám se třemi
mládenci, sv. Au−
gustin, andělé se
symboly Nejsvě−
tější Trojice a znak
města Českých
Budějovic. Naopak
na stěnách má
freska ornamentál−
ní charakter a na východní stěně do−
plňuje oltář iluzivní malbou,“ konkreti−
zuje výmalbu kaple Pavelec. Kromě
fresek bude restaurován i mobiliář,
budou opraveny podlahy a vybavení
doplní nové kostelní lavice. Tato po−
slední fáze by měla vyjít zhruba na
čtyři miliony korun.
První zmínky o špitálu sahají až do
konce 14. století. Současná archi−
tektonická podoba pochází z konce
16. století.
(pru)
Rozhled - Jižní Čechy 1-2/2016

l

Fejeton

l

Fejeton

l

Fejeton

l

Fejeton

l

Fejeton

l

Fejeton

l

Fejeton

l

Fejeton

l

Království pohádek
Vánoce i všechny televizní roman−
tické či zábavné pohádky už má−
me za sebou. Jak ten čas letí.
V rychlém sledu je vystřídaly již
obvyklé mediální manipulace,
strašení a násilí. Snad i jen proto
se mnoho lidí těší na čas sváteč−
ní, že v klidu a pohodě zhlédnou
své oblíbené televizní pořady,
k nimž patří hlavně pohádky.
V nich je sice také zlo, ale nějak ji−
né, a hlavně vždy nakonec bývá
potrestáno. Televizní diváci přede−
vším milují a přejí si tzv. „herecké
koncerty“, kdy smyslům lahodí
díla obsazená skutečnými herec−
kými hvězdami, což platilo o vě−
cech natočených v dobách, kdy
k herectví neodmyslitelně patřilo
nadání a talent. Vznikla díla neo−
pakovatelná a bezkonkurenční, ať
již jsou naše, francouzská, anglic−
ká, či severských národů a další.
K tomu je nutné ale doplnit, že jde
o díla natočená podle románů
a předloh talentovaných literár−
ních umělců, proto se v jejich ko−

nečné podobě spolu snoubí něko−
lik druhů umění a výsledkem jsou
skvosty, které svého diváka nikdy
nezklamou.
Nově vznikají i pohádky pouč−
né. Například pohádka o třech
přáních, která je přitažlivá i proto,
že hlavní postavu vytvořil fešácký
mladý herec Vojta Dyk. Přesto, že
měl k dispozici kouzelná pírka,
neměl to v průběhu děje vůbec
jednoduché. Jako vojenský zběh
požádal o práci zpupného a nelid−
ského vesnického kováře. Kovář
Jiří Štěpnička ho sice přijal, při−
čemž si ale neodpustil varování
„jestli nebudeš sekat dobrotu,
tak…“ a hned mu také naznačil,
že nedobrota by spočívala zejmé−
na v tom, kdyby se příliš všímal
jeho sličné dcery, kterou rozhod−
ně nemíní dát za ženu vandrákovi
bez peněz. Mnoho pohádkových
postav nemá v lásce vandráky
bez peněz – hospodští, statkáři,
selky a sedláci, mlynáři a samo−
zřejmě pohádková šlechta. Jak je

možné, že se vždycky z vandráků
bez peněz vyklubou neuvěřitelně
chytří, šikovní a žádoucí frajeři,
kteří se přes všechno nakonec
ožení s princeznou, nebo dcerou
nejbohatšího sedláka ze vsi, nikdy
žádná pohádka nevysvětlila, ale je
to tak. Přesto nad žádnou přitažli−
vou podívanou nelze snít o tom,
že se každému jeho život vydaří
zrovna tak, jen když to vezme za
správný konec, protože svět je
v podstatě dobrý a vstřícný.
V reálu nic takového nefunguje.
Výjimku by snad mohly tvořit pří−
pady, kdy i vandrák bez peněz má
vlivného strýce, či jiného význam−
ného příbuzného, nebo je lišák
podšitý, náchylný k intrikám, pod−
vodu a klamu – pokud hodně brzy
v průběhu putování životem zjistí,
že svět chce býti klamán.
Samozřejmě, že Vojta Dyk
v pohádce dobrotu nesekal, ale
nakonec, jak už to v pohádkách
bývá, zpupný tatík přišel k rozumu
a pohádky byl konec.

Uvědomila jsem si, že výraz
„sekat dobrotu“ jsem slýchávala
v dětství i mládí poměrně často,
ale protože nikdy nikdo neupřes−
nil, v čem by ono „sekání“ mělo
přesně spočívat, pohlížela jsem
na to jako na příslovečné určení
ničeho. Každý rodič, učitel, nebo
šéfík si totiž „sekání dobroty“
představuje jinak, a protože spo−
lečenské i pracovní pozice se
v dnešní době mění a střídají ne−
uvěřitelně rychle, jeden – i kdyby
se usekal – se stejně nezavděčí.
Právě v letošním roce by neby−
lo od věci, kdybychom směli reál−
ný život vnímat více jako pohád−
ku. Věřit v příznivý obrat věcí
a šťastný konec, a že zlo bude
potrestáno. Hlavně, kdybychom
směli věřit, že vašnostové, kteří
tomuto světu diktují, zahlcují jej
mezilidskou nenávistí a zalévají
potoky krve, s tím nějakým zázra−
kem přestanou a začnou konečně
sekat dobrotu.
Dagmar Hermanová

Konečně využitý pavilon!
Jihočeský kraj společně s vedením
Českobudějovické nemocnice koneč−
ně po osmi letech našli využití pro
zrekonstruovanou budovu v areálu
krajské nemocnice, v níž kdysi ze−
mřela i operní diva Ema Destinnová.
Sto let starý objekt neprodá, jak ně−
kteří navrhovali, ale naopak bude
zase konečně sloužit pacientům.
Historická budova na okraji horní−
ho areálu Českobudějovické ne−
mocnice se již brzy promění v psy−
chiatrické oddělení. „V rámci sestě−
hování jednotlivých oborů z dolního
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areálu bývalé Vojenské nemocnice
zde tak vznikne kompletní a moderní
oddělení.,“ říká ředitel nemocnice
Břetislav Shon. Budova je historicky
zajímavá snad i tím, že právě zde
28. ledna roku 1930 během opera−
ce očí na mozkovou mrtvici napo−
sledy vydechla velká česká operní
diva Ema Destinnová.
Následně volné objekty v dolním
areálu po přestěhování do horního
chce kraj využít pro různé instituce
a potřeby občanů. Prodávat je prý
rozhodně nechce.
(pru)
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Českobudějovické letiště v provozu
Více zbraní!
Jihočeši mají stále větší zájem
o zbrojní průkaz. Jak ukazují sta−
tistiky, je to až dvojnásobek zá−
jemců oproti roku předchozímu.
Ve výsledku to má ale zásadní
háček. Třetina lidí neprojde testy,
které se skládají z teoretické
a praktické části a součástí jsou
i psychotesty.
Například jen od loňského září
do konce listopadu požádalo
o zbrojní průkaz přes 600 lidí, za
stejné období roku 2014 žádalo
přes 270 lidí. Zatímco stoupá
počet žadatelů o zbrojní povolení,
lidí, kteří zbraň opravdu vlastní
mírně ubylo. I když na více než
25,5 tisíce držitelů je přes 71 ti−
síc zbraní. Jde také o zbraně
historické, sportovní či lovecké.
Není výjimkou, že jeden člověk
má doma i deset a více kousků.

Drahé seno!
Po loňském suchu je letos málo
sena a jeho cena tak dramaticky
stoupá. Například v Jihočeském
kraji cena místy vzrostla o 90 až
100 procent. Chovatelé dobytka,
kteří si neudělali dostatečné zá−
soby, mají problém. Někteří při−
pouští, že by mohli zmenšovat
svá stáda.

Loňské sucho způsobilo, že
vůbec nebyly otavy, tedy druhá
senoseč.
„Vlivem velkého sucha bylo lo−
ni v jižních Čechách velice málo
trávy. Problém je ale i s objemo−
vými a bílkovinnými pícninami,
jako je jetel, vojtěška, ale i s ku−
kuřičnou siláží, která slouží jako
potrava pro hovězí skot,“ uvedla
Hana Šťastná, ředitelka Regio−
nální agrární komory Jihočeské−
ho kraje s tím, že pokud by se si−
tuace měla letos opakovat, pak
už by to bylo na hraně katastrofy.
Podle některých zemědělců
stoupla cena za seno o 90 až 100
procent. Zhruba tři a půl metráko−
vý balík sena stál podle nich loni
300 korun, teď se prodává za 500
až 600 korun.
(pru)
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Českobudějovické letiště po čtyřmě−
síční opravě dnes opět zahájilo pro−
voz. Areál byl uzavřený kvůli rekon−
strukci vzletové a přistávací dráhy.
Projekt patří do první fáze druhé eta−
py modernizace letiště a je−
ho celkové náklady předsta−
vují částku více než 115 mi−
lionů korun.
„Modernizace bude po−
kračovat ještě v letošním ro−
ce druhou fází, to je výstav−
bou terminálu, dalších pří−
stupových komunikací a par−
kovišť pro cestující nebo
osazením veřejného osvětle−
ní,“ uvedla marketingová manažerka
Martina Vodičková.
Společnost Jihočeské letiště
České Budějovice je držitelem licen−
ce pro neveřejný mezinárodní pro−
voz. Umožňuje přijímat a odbavovat
středně velká letadla do rozpětí křídel
36 metrů. Kvůli chybějícímu vybave−
ní tu letadla mohou přistávat pouze
ve dne a za dobré viditelnosti. Letiště
hodlá v budoucnosti získat certifika−
ci pro veřejný mezinárodní provoz.

Potom by mohlo přijímat letadla typu
Boeing 737 či Airbus A320.
Zakladateli společnosti Jihočeské
letiště České Budějovice a.s. jsou
Jihočeský kraj a město České Budě−

jovice. Na společné podpoře finan−
cování provozu letiště, které se roz−
kládá na ploše téměř 300 hektarů,
se dohodly v roce 2006. Tehdy vo−
jenský provoz nahradil civilní. Re−
konstrukce letiště začala v roce
2009. V areálu je na 120 budov, část
z nich je využita pro potřeby letiště,
část se pronajímá. V roce 2011
Evropská komise zamítla už schvá−
lený zhruba miliardový projekt mo−
dernizace letiště a od té doby kraj fi−
nancuje rozvoj ze svého.
(pru)

V nemocnici mají konečně dětský koutek
Ve strakonické nemocnici zajistí hlí−
dání dětí během vyšetření rodičů.
Nemocnice je už druhou krajskou
nemocnicí, která zprovoznila dětský
koutek. Ten slouží především rodi−
čům, kteří jdou na lékařské vyšetření
do tohoto zdravotnického zařízení
a nemají, kdo by jim dítě pohlídal.
V kraji funguje ještě dětský koutek
při Nemocnici České Budějovice,
který byl zprovozněn vloni v červnu.
Dětský koutek při strakonické ne−
mocnici se nachází v prostoru
Dětské skupiny Srdíčko – v přízemí
budovy Dětského centra Jihočes−

kého kraje, za budovou lékárny.
„Pacienti měli při návštěvě nemocni−
ce kvůli svému vyšetření v nemocni−
ci problém s pohlídáním svých dětí.
Dětský koutek je vhodným řešením
pro všechny rodiče, kteří nemají
nikoho, kdo by jejich děti v takové
situaci pohlídal,“ uvedl ředitel ne−
mocnice Tomáš Fiala, MBA.
Ve výjimečných případech slouží
koutek i k okamžitému předání dítěte
k přechodnému pohlídání například
v případě úrazu, autohavárie nebo
například překotného porodu matky
a podobně.
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Hlídání dětí v dětském koutku při
nemocnici probíhá pod dohledem
odborného personálu po dobu ošet−
ření jejich rodičů v některém z am−
bulantních pracovišť nemocnice.
Koutek má otevřeno ve všední dny
od 8.00 do 18.00. Věk dítěte není
omezen. Podmínkou pro hlídání dítě−
te je jeho předchozí ohlášení, mini−
málně 2 hodiny předem na telefonu.
Pouze výjimečně, u akutních přípa−
dů, lze dítě do dětského koutku
umístit i bez předchozí domluvy. Při
vyzvednutí dítěte musí rodič předlo−
žit doklad o ošetření v nemocnici.
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Senioři v G−centru dostali úžasný dárek!
Káva MODI, káva která pomáhá.
Velké překvapení prožili senioři i pracovníci táborského
G−centra. Dostali totiž netradiční, ale krásný dárek. Masážní
a relaxační křeslo, které pomůže k relaxaci jak seniorů samot−
ných, tak často i unavených sestřiček a pečovatelek, věnoval
pražský kavárník Petr Makovička. Ten tak pomůcku pořídil z vý−
těžku svého projektu Káva MODI, káva která pomáhá!

položil jako hotovou věc prospekt
s krásným masážním křeslem se
slovy: „Tohle jsem vám objednal,
zaplatil a příští týden to přivezou,“
svěřila se ředitelka G−centra, která
byla darem příjemně zaskočena, ale
potěšena.
Masážní křeslo už pod odborným
dohledem rehabilitačních sester
slouží těm seniorům, kteří si to
v rámci zdravotní stránky budou
moct dovolit, ale může sloužit i pro
sestřičky.
„Proč ne. Děvčata jsou denně na
nohách, pečují skvěle o desítky ba−
biček a dědoušků, proč by si taky po
pracovní době nebo v pauze nemohli
ulevit a chvíli si užít pěti deseti minut
úžasné masáže, což toto křeslo
umí,“ usmívá se Petr Makovička,
který chce pomáhat dál.
Už nyní prodejem kávy, kterou
odebírají i firmy a instituce, sbírá
další částku, kterou by opět rád vě−
noval na konkrétní účel opět pro tá−
borské G−centrum či jeho přidružené
pobočky. „Když něco dělám, chci,

Pražský kavárník Petr Makovička s masážním křeslem

Sám má vlastní zkušenosti ze
svého okolí, že těmi, kteří jsou často
upozaďováni v české společnosti,
jsou staří, opuštění a nemocní lidé,
a že by rád nějak přispěl.
„Nemám statisíce ani miliony, kte−
ré bych mohl někde rozdávat. Ale
řekl jsem si, že chci něco udělat
a chci pomáhat adresně. S mým ko−
legou a kamarádem Petrem Frühau−
fem, s nímž pražíme do mé kavárny
v Praze vlastní kávu, jsme si řekli, že
dáme část peněz z každé prodané
kávy. A proto z každého kilogramu
věnujeme 50 korun, a když se vybe−
re slušná částka, že ji chceme něko−
mu předat, aby to mělo smysl,“ říká
Petr Makovička.
V první fázi pomohl těžce nemoc−
né paní Paličkové z Prahy, která po−
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třebovala rehabilitační léčbu,
a to se podařilo.
„A pak jsem došel k závěru,
že nejen v Praze, ale třeba
v jižních Čechách jsou lidé, kteří po−
třebují pomoct, přispět. Spojil jsem
se s místostarostkou Tábora paní
Olgou Bastlovou a následně i s paní
ředitelkou paní Jaroslavou Kota−
líkovou a dohodli jsme se na setkání.
To se podařilo před Vánoci a já jsem
moc rád, že jsem jen nesliboval, ale
svůj slib jsem dodržel i nějakým po−
činem,“ říká Petr Makovička.
Pan Makovička přijel, představil
sebe, svůj projekt, který nás velmi
zaujal, přivezl na vánoční setkání
seniorů na Střelnici, kde byli i zá−
stupci města, církve, krásné dárkové
balíčky, ale hlavně přede mne na stůl

aby to mělo smysl a dobrý účel.
Nedělám to pro svou reklamu, ale
proto, že sám dobře vím, jak na tom
staří a nemocní lidé mohou být, a že
je třeba jim ten život zpříjemnit.
A těší mě, když pak někdo přijde
a řekne, že mu to udělalo radost.
Obzvlášť, když například to křeslo
může sloužit mnoha z nich,“ dodává
Makovička.
Do projektu Káva Modi, káva která
pomáhá, se může zapojit kdokoli.
Pokud bude odebírat čerstvě praže−
nou a tu nejkvalitnější kávu z celého
světa s příspěvkem 50 kč z každého
kilogramu na dobrou věc.
(pru)
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Dárců kostní dřeně
už přes 7 tisíc!
Počet dobrovolných dárců kostní
dřeně evidovaných registrem
českobudějovické nemocnice už
směřuje k osmé tisícovce. Jubi−
lejním, sedmitisícím, dárcem se
v závěru loňského roku stal
Marek Švec z Jihlavy.
„Díky fungování tohoto registru
mohlo absolvovat transplantaci
kostní dřeně či periferních kme−
nových buněk získaných od do−
brovolných dárců z našeho regio−
nu již 82 nemocných,“ uvedla ve−
doucí lékařka „jihočeského“ re−
gistru dárců kostní dřeně z Od−
dělení klinické hematologie Jana
Vondráková.
Oddělení zabývající se léčbou
závažných krevních chorob úzce
spolupracuje při léčbě transfuzní−
mi přípravky a při vyhledávání
dárců krvetvorných buněk s trans−
fuzním oddělením, pod jehož zá−
štitou funguje již zmíněný „jiho−
český“ registr dárců kostní dřeně.
V roce 1992 se totiž Transfuzní
oddělení stalo zakládajícím čle−
nem Českého národního registru
dárců dřeně a díky dlouhodobé
spolupráci s ostatními regionální−
mi dárcovskými centry v Táboře,
Pelhřimově, Jindřichově Hradci
a Písku přispívá do celkového
počtu více než 61 tisíci dárců ná−
rodního registru úctyhodnou sku−
pinou dobrovolníků ochotných
darovat krvetvorné buňky pro zá−
važně nemocné pacienty.
„Do registru dárců jsem se roz−
hodl vstoupit jednoduše proto, že
chci pomoci. Jsem zdravý člověk
a mohu přispět k záchraně života
a zdraví někoho jiného. Přitom
mě to nic nestojí a jde v podstatě
o maličkost,“ konstatoval Marek
Švec, třiatřicetiletý IT pracovník
a dlouholetý pravidelný dárce
krve. Dárcem se může stát každý
zdravý člověk ve věku 18−35 let.
Předtím, než je zapsán do re−
gistru, je podroben standardnímu
vyšetření.
V ČR onemocní každoročně
chorobami krvetvorby, které váž−
ně přímo ohrožují život, stovky li−
dí včetně mladých lidí i malých
dětí. Nejznámější a nejzávažnější
mezi těmito nemocemi je leuké−
mie. Následují ji zhoubné nádory
krvetvorby, těžké útlumy krvetvor−
by nebo imunity.
(pru)
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Dětská postýlka po internetu je zajícem v pytli
Krumlov bude mít
hradní stráž!
Nejenom Pražský hrad, ale také
slavný zámek v Českém Krumlově
bude mít svou vlastní „hradní
stráž“. Naposledy zde strážní stá−
vali před 68 lety. Nyní jsou hotové
uniformy a chystají se i šavle pod−
le původních vzorů.
Skupina nadšenců tak navazu−
je na původní tradici schwarzen−
berských granátníků, kteří zámek
hlídali až do roku 1948. „Vše je
připraveno, nicméně hradní palá−
cová stráž začne fungovat až za
rok. Současné klidnější zimní
období využívají strážní k nácviku
pořadových cvičení,“ říká kaste−
lán zámku a hradu Pavel Slavko.
Zkrátka to, co bývá v těch nej−
prestižnějších aristokratických
centrech, jako je třeba Bucking−
hamský palác, kde se střídá Anglic−
ká stráž, bude v obnovené formě
i v Českém Krumlově.
(pru)

Narodilo se nám miminko, dvou
a půlkilový vnouček. To je důvod po−
řídit si postýlku. První úspornou va−
riantou bylo snést z půdy tu starou,
dřevěnou a osvědčenou. Přijdeme
tím sice o praktické úložiště zbyteč−
ných věcí, ale proč ne! Podstatnější
důvod – proč ne – měl manžel. Tvr−
dil, že vlastníme největší postýl−
kovou velikost a na tu, že je čas.
Trvám−li na ní, je namístě obstarat
ještě dalších devět kojenců a vy−
skládat je tam na štorc. Momen−
tálně je to zbytečný krám. On sám
tu postel využíval do sedmi let,
i když pravda, s nohama vystrčený−
ma skrze šprycle.
Protože jsem se stala babičkou popr−
vé a doufám, že ne naposledy, bylo
rozhodnuto nešetřit a koupit nový
model, cestovní a skládací. Důvodem
– proč zase ne – byla cena. Nevzdá−
vali jsme to. Internet přece nabízí
všelijaké výprodeje, ceny jsou polo−
viční a kvalita zůstává. Kochali jsme
se nabídkou.
„To nevadí, že tam není medvídek
panda. Krteček je přece také pěkný,“
konejšila jsem manžela, který propadl
marnivosti a vybíral si podle zvířátek.
Objednali jsme tedy 2. jakost a těšili
jsme se. Radost nám nepatrně kazil
zeť, poněvadž za tu samou dal dva−
krát tolik, a to mu připadalo podezře−
lé. „Určitě budou chybět doplňky ne−
bo přebalovací pult.“ Vysloužil si dů−
razný výklad toho, co znamená 2. ja−
kost: „Neznatelný flíček, špatný od−
stín nebo utržený knoflík.“ A zatímco
já jsem vnímala avizovaný chybějící
přebalovací pult jako nepřijatelnou
závadu, manžel naopak vypadal, že to
chápe jako bonus.
Buď jak buď, zásilka dorazila. Dove−
zené zboží mělo spoustu dílů, doplň−

ků a cingrlátek. V horlivém rozbalová−
ní jsme se sami sobě pletli pod ruka−
ma. Na manželovo doporučení jsem
si tedy šla po svém s tím, že se po
hodině vrátím a postýlku pochválím.
Svého muže jsem našla zpoceného,
jak nekoordinovanými, škubavými
pohyby podivně trhá postýlkou:
„Krucinál, nedrží to!“
„V návodu přece píší lehce nad−
zdvihnout a trhnout, musíš se naučit
ten grif!“.
V internetovém obchodě byli dokon−
ce tak vstřícní, že obratem poslali vi−
deonávod pro hendikepované uživa−
tele, ve kterém neznámý mladík se−
staví totožný výrobek během tří mi−
nut. Dlužno říci, že jsem se svým mu−
žem soucítila, když ho i tak mimořád−
ně krátký film vyvedl z míry. V tom
zazvonil zeť. Nad naší bezradností ne−
hnul ani brvou, protože on už přece
ví, a také nám to ukáže.
A tak další hodinu nekoordinovaný−
mi, škubavými pohyby podivně trhal
postýlkou také on. V mrazivé atmo−
sféře ke své škodě připomněl, že je
to, dle jeho mínění, tou druhou jakos−
tí. Dostalo se mu ještě důraznějšího
ponaučení, že termín 2. jakost se
vztahuje jen k potrhané krabici.
Když pomáhal nacpat postel zpět do
pépéelkového balení, tvářil se, že 2.
jakost je naší nejlepší výhrou.
Mlčky jsem vyplnila složité reklamační
formuláře, polepila krabici všemi mož−
nými adresami a kódy, rezignovala na
náklady s poštovným, odnesla nefo−
remný balík do auta. Abych se té noční
můry zbavila, vystála jsem si ještě ne−
malou frontu na poště.
Manžel už mě, celý rozzářený, vyhlí−
žel z okna. Povedlo se mu. Našel
web, kde se v rozbalených krabicích
prodává prvotřídní zboží se slevou.

Svatý „Anděl z Dachau“ ze Šumavy!
Češi jsou trochu národ
Byl vyslýchán, týrán, mu−
nevděčným. Oslavují kde−
čen. Od roku 1939 až do
jakého hochštaplera, ale
roku 1941 byl Unzeitig ve
na někoho, kdo udělal ně−
farnosti Zadní Zvonková.
co záslužného, až za to
Jelikož ale začal kritizovat
zaplatil životem, často za−
pronásledování Židů na−
pomínají. To je i případ
cisty, byl zatčen a přemís−
„Anděla z Dachau“, tedy
těný do věznice v Linci.
katolického kněze Engel−
Odtud za šest týdnů byl
Katolický kněz
mara Huberta Unzeitiga,
přesunut do německého
Engelmar
který sloužil jako farář
koncentračního
tábora
Hubert Unzeitig
v šumavské Zadní Zvon−
v Dachau.
kové a nakonec zahynul v koncent−
Zde se dobrovolně přihlásil k ošet−
račním táboře. Nyní papež František řování nemocných a raněných. Nako−
přišel s přáním, aby byl svatořečen!
nec skončil u nemocných nakažených
Právě tento kněz, rodák z Hradce skvrnitým tyfem. Byl tak pokorným
nad Svitavou si to zaslouží víc než služebníkem božím, že je dokonce
kdokoli jiný. Obětoval se pro druhé, omýval od výkalů, aby, když už ale−
nebál se pravdy, sloužil smrtelně ne− spoň nebyli vyléčitelní, neumírali pod
mocným a sám na to pak zahynul. hranicí lidské důstojnosti. Nakonec se
8

sám nakazil a v roce 1945, den po
svých 43. narozeninách zemřel.
Protože válka byla už u konce, po−
dařilo se spoluvězňům Unzeitigovo
tělo spálit v kremačních pecích sa−
mostatně. Jeho popel pak pronesli za
pomoci jiného faráře ven, aby ho po−
hřbili 30. března 1945
na hřbitově v bavor−
ském Würzburgu. V ro−
ce 1968 byla jeho urna
přenesena do tamního
kostela mariannhill−
ských misionářů.
Právě ve würzbur−
ském dómu v Bavorsku
by měl být prohlášen za
svatého. Termín zatím
není stanoven. Cestu
k jeho svatořečení otev−
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Byli jsme nadšení. Manžel objevil
úžasnou postýlku, dle jeho přání bez
přebalovacího pultu, dokonce s vy−
touženým pandou. V euforii jsme ji
objednali. Přišla! Špička na trhu – le−
houčká a polohovací. Zatímco já
jsem v báječné náladě odběhla otevřít
lahev vína, manžel ji nedočkavě sta−
věl. Věděl už jak na to, od ruky mu to
šlo vskutku parádně. Spěchala jsem
volat dceři, aby tu radostnou novinu
vyřídila zeťovi. S jejich gratulacemi
jsem zase běžela potěšit manžela.
„Je celá rozdrbaná, napočítal jsem
sedm trhanců a mraky děr.“
Zírám v němém úžasu: „Chceš mi
snad říct, že další dvě stovky jsou
v trapu, že ten křáp zase zabalíme, po−
píšeme a vystojíme frontu na poště?“
Zřejmě to nebylo to nejpovzbudivější,
co jsem mohla v té chvíli pronést.
Dialog skončil vzájemným obviňová−
ním, kdo z nás dvou si vlastně vymys−
lel, že to dítě u nás bude spát. Vrátila
jsem se k načaté láhvi a začala si věřit.
„Už se s tím odmítám tahat a posílat
tu potvoru ke všem čertům. Zašiju
a zalepím to sama.“
Svého muže jsem našla zpoceného,
jak nekoordinovanými, škubavými
pohyby podivně trhá postýlkou:
„Nikam to krucinál posílat ani nemů−
žeš, i kdybys nakrásně chtěla. Nejde
to totiž složit zpátky!“
A tak se díváme na naši novou
cestovní postýlku a konejšíme se na−
vzájem. Taková, která nejde složit, je
totiž velmi trvanlivá. Rozhodně si jí
užijeme, protože možnost, jak se jí
zbavit, abys pohledal. Navíc na vás
zvenčí poťouchle mrká panda a ze−
vnitř roztomilé miminko. Kdo z nás
dvou si vlastně vymyslel, že to dítě
u nás bude spát?
Sylva Heidlerová

řel papež František, když kněze pro−
hlásil oficiálně mučedníkem. Zatímco
na jeho rodném Svitavsku se o něm
příliš neví a nemluví, tak po válce
vznikly na základě některých pře−
živších jeho sochy, které zdobí kos−
tely v Německu, Španělsku, Itálii
i Africe. Je považován za skutečného
hrdinu a svatým je podle mnohých
už dávno!
(pru)
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

Netrapte se minulostí, přestaňte snít

o budoucnosti a žijte naplno přítomností
Mojí snahou je věštit seriózní před−
povědi. Tím se odlišuji od radi−
kálních věštců. Nestraším lidi, ale
chci je připravit na to, co by je
mohlo potkat a bylo by to pro ně
nepříjemné. Nic se nestane ze dne
na den. Mým posláním je, aby se
lidé nad mojí věštbou zamysleli,
pochopili ji a podle svého uvážení
se podle ní v životě orientovali.

událostem v Česku, ale zřejmě
v Německu, kde za nějakých 5 let
začnou problémy. Vidím je v tako−
vých vlnách, jako když hodíte ká−
men do vody. Na Německo obrazně
řečeno byl hozen takový kámen a ty
kruhy zatím nejsou vidět, ale názna−
ky už tady jsou. Za 5 let je uvidíme.
Připravme se na to, že tyto vlny ztíží
situaci v Česku.

Rok 2016

Radujme se ze života

Kyvadlo mi ukazuje, že tato vláda
nastartovala, a to díky panu Babi−
šovi, alespoň tak to vidím já, růst
ekonomiky. Když jsem se zamýšlel
nad tím, proč právě díky panu
Babišovi, tak jsem věštbou došel
k tomu, že je narozený podle čínské
astrologie v roce Koně a Česko také
vzniklo v roce Koně. To znamená, že
si pan Babiš s těmi znameními rozu−
mí a tím pádem i s Českem. Proto
chce také v Česku zůstat. Jen tak
mimochodem ve znamení Koně je
i Slovensko, Rakousko, Anglie,
Irsko a Francie. Proto ve Francii má
pan Babiš domek.
Následujících 5 let by v Česku ne−
měl být zásadnější problém. Ky−
vadlo mi ukazuje, že v letech 2018,
2019 a 2020 si ekonomicky pove−
deme dobře a je zde šance, že se
začneme srovnávat s vyspělými zá−
padními ekonomikami. Kdo práci
chce, tak už dnes ji najde. Z těch ne−
zaměstnaných podle mé vize práci
nechce 70 % lidí. Proč ji nechtějí, je
v mnoha případech v důsledku je−
jich psychické poruchy. Už nejed−
nou jsem věštil, že začne přibývat li−
dí s psychickými problémy, protože
nestačí zvládnout rychlý tep doby
a náhlé změny způsobené přírodou
a technikou. Proto řada lidí je v ob−
tížné situaci. Těm doporučuji odstě−

Je zde i další docela velký problém,
se kterým se lidé nemohou vyrov−
nat. Nemají radost ze života, neu−
mějí se radovat z přítomnosti. Všem
doporučuji – netrapte se minulostí,
přestaňte snít o budoucnosti a žijte
naplno přítomností. Vraťte se ze snu
do reality. Plánujte budoucnost tak
na 5 let dopředu a radujte se z toho,
co máte. Neustále zdůrazňuji, že na
prvním místě by měla být rodina,
uzavřený rodinný kruh. Když lidé
spolu drží pohromadě, tak neudělají
velké a časté chyby jako jednotlivci.
Po revoluci v 90. letech minulého
století si většinou každý z rodiny
rozhodoval sám v nadějí, že rychle
zbohatne. Výsledkem byly dluhy
a exekuce. Kdo spěchá, nemá štěs−
tí. Tuto životní moudrost mi řekl je−
den zemědělec ze Sušicka. Jel jsem
za ním a už po cestě mu volal, že to
na sjednaný čas nestihnu. A tehdy
mi řekl tuto moudrost. Nespěchejte.
Kdo spěchá, nemá štěstí.
Je třeba si na vše udělat čas – na
práci i odpočinek. Raději omezit pří−
jmy i výdaje na úkor volného času,
který věnujete rodině. Vaše děti ne−
smějí nabýt pocitu, že jsou zbyteč−
ní, že se jim nikdo nevěnuje, že se
jim nedostává potřebného citu.
Jestliže to zjistí, řeší to po svém.
Například odchodem z domova

hovat se na samotu u lesa, na ves−
nici a tam se věnovat například ze−
mědělské činnosti, pěstování bylin
a podobně. Najít si nový zdroj
a impuls seberealizace. Důležité je
chtít a mít chuť do něčeho nového
jít. Právě tuto odvahu lidé v dnešní
době ztrácejí.

Žijeme v pozitivní zemi
Česká republika je ve středu Evropy
a to je podle mé vize docela zvláštní
místo, jako kdyby tady byla nějaká
ochrana „shůry“. Takové pozitivní
místo, které je chráněné. Je to kruh
o průměru 350 až 400 km. Když
uděláte kružnici kolem Prahy s tímto
poloměrem, tak dostanete území,
které je podle mé vize chráněné.
Jsem přesvědčen, že se právě tady
už dříve usadili Druidové. Jednalo
se o uznávané představitele tehdejší
keltské inteligence, kteří byli nuceni
díky válečným tažením ostatních
národů přesunout se pryč. Podle mě
jsou v Irsku, která je taková druhá
pozitivní zem jako Česko. Když se
tak podívám do větší budoucnosti,
tak se mě zmocňuje takový pocit, že
jako prchali Druidové, budou za ni−
mi prchat i Češi. To nebude kvůli

k partě, kde hledají to, co postrádají
v rodině. Bohužel jejich cesta
mnohdy končí u drog.

Stres nás zabíjí
Tak jako v letech minulých i letos
nás budou pronásledovat civilizační
choroby, jako je například rakovina,
cukrovka, srdeční a mozkové přího−
dy. Kyvadlo mi ukazuje, že jich bude
přibývat a ve většině případů jejich
viníkem bude stres. Lidé si na sebe
neudělají čas, neumějí odpočívat
a stále se ženou za penězi a slávou.
Uvědomí si to až ve chvíli, kdy leží
na nemocničním lůžku, v tom dob−
rém případě, a najednou zjistí, že
ten život i bez nich jde dál. Jsou pří−
pady, kdy vše obětují rodině, která
vydělané peníze úspěšně utrácí. Teď
jsem se dozvěděl, že umřel 40letý
člověk z jižních Čech. Vzpomínám
si, jak přišel za mnou, když už měl
v pokročilém stadiu rakovinu. Díky
mým radám přežil o půl roku déle.
Bez nich by do týdne zemřel. Svěřil
se mi, že se obětoval rodině tím, že
vydělával peníze, ale na sebe si neu−
dělal čas. Paradoxem na celém pří−
běhu je to, že vydělané peníze rodi−
na utrácí. Kdyby ve svém úsilí pole−
vil, určitě by žil. Uhonil se k smrti.

Zbavme se strachu
U nás je 70% lidí ovládáno strachem.
Strach nás blokuje. Pryč s ním. Žijme
přítomností, buďme v pohodě a vyu−
žívejme intuici, kterou všichni máme.
Kyvadlo mi ukazuje, že jen 20% lidí
naslouchá své intuici a také ji využívá.
Když ji budeme poslouchat, tak se
vyhneme tomu nesprávnému místu,
ve kterém bychom se ocitli v nespráv−
ný čas. Věřme si a nesmažme se lpět
na věcech kolem sebe. Na čem lpíme,
o to můžeme velmi lehce přijít.
Stanislav Brázda

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

Vjel až do čerpací stanice
Hodně kuriózní nehoda se před pár
týdny stala na dálnici D3 na pomezí
Jihočeského a Středočeského kraje.
Rychle rozjetý řidič to totiž neubrzdil
a zboural v Mezně u D3 čerpací sta−
nici. Vjel totiž přímo až do shopu.
Nehoda se stala v době, když hus−
tě sněžilo. Řidič Octavie vjel velmi
rychle do prostoru k čerpačce, nara−
zil do sloupu u stojanu, což ho ne−
zbrzilo a skončil až uvnitř v prodejně.
Jen zázrakem se jemu ani čerpad−
lářce nic nestalo. Částečně ještě po−
škodil vůz, který stál venku, na něž
Rozhled - Jižní Čechy 1-2/2016

spadl nárazem odpadkový koš.
Nicméně teď se musí modlit, aby
pojistka, pokud ji má uzavřenou, po−
kryla škodu. Ta je okolo 900 tisíc ko−
run. K tomu si musí připočíst pokutu
a náklady na opravu auta.
„Případ jsme vyřešili pokutou na
místě. Škodu bude řešit pojišťovna.
Mohu potvrdit, že zraněn nikdo nebyl
a zkouška na alkohol byla nega−
tivní,“ dodal mluvčí policie Milan
Bajcura. Podobnou kuriózní nehodu
na jihu Čech za poslední roky poli−
cisté nepamatují!
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRO OBCHOD s dárko−
vým zbožím v Železné
Rudě hledáme spolehli−
vou a příjemnou pro−
davačku. Možno brigád−
ně nebo na HPP, turnu−
sy, část. NJ, ubytování
zdarma, dobrý plat. Tel.:
725835555. RR 60060

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry
6 m x 3 m x 3 m, vnější
opláštění dřevěné pa−
lubky a Ejpovickou 5−6 m
x 3 m x 3 m – více kusů,
vnější opláštění – jemně
vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny
vč. jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny
zateplené. Dále mobilní
kontejnerovou dvojbuňku,
zánovní plast. okna, plast.
rolety, standardní vyba−
vení včetně klimatizace.
Rozměr 6,5 x 2,40 x 2,80
m, vhodná pro kancelář.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Zajištění dopravy na mís−
to určení. Tel.723622663
PM 160019
PRODÁM silniční beto−
nové panely rozměr 300
x 120 x 15 cm a 300 x
120 x 20 cm, Plzeň,
vhodné použití pro země−
dělce. Možnost naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 160020
NEPOUŽÍVANÉ podoken−
ní topidlo BETA 4, výkon
3,9 kW, obrazy, petrole−
jové lampy, ozdobné
předměty ze skla a por−
celánu – pozůstalost, tel.:
602224112. RR 60058

KOUPÍM STARŠÍ
PIVNÍ PŮLITRY
A TŘETINKY
S NÁPISY PIVOVARŮ,
SBÍRKY I JEDN. KUSY.
TEL. 732170454,
SBĚRATEL.
PM 160008
10
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KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále kou−
pím trafa, domečky a vše
co souvisí se železnicí.
Též koupím ramínko zad−
ního stěrače na Renault
Espace trojkové řady. Tel.:
731064361. PM 160013
KOUPÍM vše z pozů−
stalosti – nábytek,
chromové lustry a
lampičky, sklo, porce−
lán (hrnky s motivem
Prodané nevěsty, dětí,
kytičky), kořenky, soš−
ky tanečnic, figurky
zvířátek, svícny, obra−
zy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová
radia, knihy a časopi−
sy o automobilismu,
vše skautské a junác−
ké, pohlednice, odzna−
ky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
160056
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do−
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 160029
POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí staré
pohlednice − až 10. tis
Kč za chybějící po−
hlednice obcí Šumavy
(např. Schukatschen,
Paterlhütte,
Glaser −
wald, Stadln, atd.), dob−
ře zaplatím i jiné po−
hlednice do roku 1945,
uvítám větší množství,
sbírku či pozůstalost,
mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 60059

KOUPÍM betonové pa−
nely, větší množství, pří−
padně panelové silážní
jámy i panelové cesty.
Tel.: 776693272 PM
160030
STARÉ fotoaparáty
(Flexaret, Mikroma,
Stereomikroma,
Leica, měchové aj.)
barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, lout−
ky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky, ple−
chová a bakelitová
autíčka, litinové for−
my na bábovku, líva−
nečník apod. Tel.:
603872698.
PM
160055
KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytě−
žený i po kalamitě. Se−
riózní jednání, platba ho−
tově. Tel.: 731027795.
RR 50878
KOUPÍM šavli, bajo−
net, letecký kordík,
lovecký tesák, lesní
roh, housle, vojen−
skou vzduchovku,
poplašňák, celtu,
medaile, vyzname−
nání (vzorný voják,
za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za
budování
vlasti
apod. až do r. 1989),
kovový model děla,
tanku, automobilu,
parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
160054

NÁBYTEK
našich babiček
vyr. do r. 1955
VÝKUP – RENOVACE
– PRODEJ
(chromovaný,
dýhovaný, selský),
lustry, hodiny, obrazy
a různé staré věci
na dekoraci, možnost
vyklizení celé
pozůstalosti.
Zn. PŘIJEDU.
Tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz

PM 160003
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SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty – firemní,
budovatelské,
reklamní, filmové.
Pohlednice, vyzname−
nání – vojenské,
různé předválečné,
komunistické, mince,
odznaky, hodinky –
náramkové, kapesní.
Děkuji za nabídku.
Zn.: přijedu
tel. 603512322.
PM 160003A

PRODÁM bývalou ze−
mědělskou
usedlost
7 km od Klatov s krás−
ným výhledem na pano−
rama Šumavy, bez pří−
mých sousedů, s do−
brým přístupem. 5+1.
Rozloha 3.500 m2 par−
cela – dvůr, zahrada,
2 x studna, 380/220V.
Vhodné k bydlení, pod−
nikáni i k rekreaci. Cena
1mil. 250 tis. Kč. RK ne−
volat. Tel.: 602614480.
RR 60001

PRODÁM díly na Avii 31
r.v. 1992, motor, dveře,
kardany, pětistupňovou
převodovkou,
pěkné
pneu včetně disků, světla
atd. Dále prodám náklad−
ní automobil DAF 45,
celk. hmotnost 11 t,
s vyklápěcím čelem,
případně jednotlivé díly.
Tel.: 603383211. PM
160021
PRODÁM motorovou se−
dmimetrovou loď s ma−
lou kajutou, německé vý−
roby se Z nohou a se za−
budovaným, nefunkčním
osmiválcovým karburá−
torovým motorem GMC,
včetně dvounápravové−
ho brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena
k jednání 80000 Kč. Tel.:
723622663 PM 160022
KOUPÍM traktor Zetor řa−
dy 25, 30, 40, 50, 60, 70
i 80, s čelním naklada−
čem, ale i bez něj. Tel.:
723622663. PM 160026

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM sklápěcí ná−
kladní auto Trambus 706
Š, 16 t, se zadním ná−
honem bez SPZ. Cena
30000 Kč a Trambus
706 Š, 16 t s předním
náhonem, cena k jednání
70000, případně na ná−
hradní díly. Dále prodám
sklápěcí valníkovou kor−
bu na 10 t a pěkné pneu,
přední a zadní nápravy
a
jiné
díly
Tel.:
736139113 PM 160023
PRODÁM traktor Krystal
80 11 bez SPZ, kloubový
traktor Škoda 180 se
zadními hydraulickými
rameny s SPZ, vhodný
pro zemědělské práce
a práce v lese, přívěsný
nakladač za traktor typ
750 a 500, traktor Zetor
Super 50. Malotraktor
McCormic s čelním na−
kladačem bez SPZ, pras−
klá hlava u motoru. Tel.:
603383211. PM 160024
PRODÁM náhradní díly
na nákladní automobil
DAF typ AE 45 FA, pěkné
pneu s disky, rozměr
i pro nové Avie, motor
s šestistupňovou převo−
dovkou a kompletní dve−
ře do kabiny v pěkném
stavu. Sklápěcí hydrau−
lické zadní čelo HUBFIX
v pěkném stavu včetně
ovládání. Případně čelní
sklo i jiné díly. Dále pro−
dám valníkovou sklápěcí
korbu LIAZ z trambusu.
Tel.: 736139113 PM
160025

37 LETÝ, prý pohledný,
vyšší sportovní postavy
hledá ženu do 50 let na
trvalý vztah plný lásky
a radosti. Najdu tě ???
Tel.: 722749243. PM
160002
44/175 HLEDÁ sympa−
tickou ženu k vytvoření
trvalého vztahu. Tel.:
723722055. PM 160057
DEUTSCHER Mann bei
Cham sucht Frau aus
Tschechien, schlank,
bis 65 J. (Keine Zigeu−
ner.) Bin 60 J/170/ 70,
ehrlich, treu, leibevoll,
dunkles – Haar, eigenes
– Haus, alleinlebend.
Ernste anrufe u. SMS
uter
0049−0152−
02880186, ab 20.00
Uhr. RR 60030
HODNÝ věrný Bavorák –
tel.: 604273327.

JAWA, ČZ a jiné. Kou−
pím staré motocykly
všech značek a v ja−
kémkoliv stavu i jed−
notlivé díly. Platím
ihned v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 60055
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KARTY nelžou, kyvadlo
odpoví na Vaše otázky
a magie pomůže při
řešení potíží. Výklady
karet, roční předpovědi,
pomoc v mezilidských
a milostných vztazích,
při materiálních a zdra−
votních problémech.
Odrušení negací či
kletby. Tel.: 775901978.
PM 160060
EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a ná−
kladních aut, vraky od−
vezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykou−
píme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje.
Dále provádíme demon−
táž ocelových konstruk−
cí a budov (sila apod.)
a výkup železného šro−
tu. Tel.: 723622663. PM
160027

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

POHLÍDÁM
vašeho
pejska o dovolených
i jindy. Zkušený chovatel,
etolog a výcvikář. Tel.:
737824579. PM 160017
PRODÁM jehňata ze
Šumavy, ovečky i berán−
ky, přeočkované. Tel.:
603383211,723622663.
PM 160031
RYCHLÉ půjčky 5tis−
300 tis. bez poplatku
předem. www.kz−finan−
ce.cz, možnost spolu−
práce. SUPER VÝDĚL−
KY!!! Tel.: 737607405.
KŘI PM 160015

Další
číslo

Jihočeského
rozhledu

FOFR PŮJČKA. Registry
neřešíme.
Telefon:
702675491. KŘI PM
160016

vyjde

8. 3. 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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