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Prodej drahých kovů se ve Zlaté
Investiční Bance vyplatí.

ZLATO A STŘÍBRO STÁLE
ATAKUJE VRCHOL

Celosvětový trh se zlatem a stříbrem
zaznamenává stále vyšší ceny těch−
to drahých kovů. Mnoho z nás větši−
nou ani netuší, jaké poklady máme

doma. Ať už se jedná o staré, poško−
zené či polámané šperky, staré min−
ce, zlaté zubní korunky, stříbrné pří−
bory, či z módy vyšlé šperky. Podle
světových komoditních zpráv tlačí
cenu vzhůru jednak obavy ohledně
vývoje světové ekonomiky a v nepo−
slední řadě i případné dopady z tzv.
Brexitu. Výkup drahých kovů je
v současné době nejrychlejší a nej−
jednodušší způsob, jak své peníze
znovu zhodnotit. Aktuální cena na
Londýnské burze se pohybuje okolo
31 000,− Kč za unci. V souladu s vý−
vojem české koruny cena zlata
od začátku roku 2017 opět mírně
stoupla. „Své zlaté či stříbrné šperky
můžete snadno proměnit na velmi
zajímavé finanční částky,“ konstatu−
je manager Zlaté Investiční Banky,
který podle svých slov stále regis t −
ruje vysoký počet zákazníků.

Paní Novotná se rozhodla nav ští vit
Zlatou Investiční Banku v Českých
Bu dě jovicích a informovat se o vý−
kupních cenách. „Měla jsem několik

starých prstenů po prarodičích, ale
rozhodně jsem je nechtěla prodat
pod cenou. Zaujala mě právě Zlatá
Investiční Banka, která nabízí vysoké

ceny za výkup. A byla
jsem skutečně mile
překvapena, dostala
jsem  přes 12 tisíc
korun, za které si ně−
co hezkého koupím“
pochvaluje si.

O skvělých výkup−
ních cenách je mož−
né se přijít nezávazně

přesvědčit. Obslouží Vás příjemný
personál, diskrétní prostředí při 
výkupu drahých kovů je samo −
zřejmostí. 

Pobočka je pro Vás otevřena 
od pondělí do pátku na adrese:
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České Budějovice
Lannova třída 55/31 

– naproti OD Prior

Otvírací doba: 
Po – Pá: 08:30 – 12:00

13:00 – 17:00
V sobotu je pro Vás pobočka 

otevřena po předchozím 
telefonickém objednání na čísle:

+420 374 449 072
www.zlatainvesticni.cz

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.



2 Rozhled – Jižní Čechy 1-2/2017

Daniel Stach je mladý, astraktivní
a talentovaný moderátor, kterého
můžeme několikrát týdně vídat
v pořadech na ČT24. Zde vede
velmi sofistikované rozhovory
s různými osobnostmi. A zdá se,
že tento rodilý Jihočech toho v ži−
votě ještě hodně dokáže. Přitom je
vzdělaný, pokorný a na rozdíl od
některých „jiných“ koukatelný
a profesionální.

Když někdo Daniela Stacha sle−
duje, má pocit, že v televizi nechá
duši a totálně vycucnutý se pak
sotva došourá domů. Omyl.
Daniel má energie na rozdávání. 

„A když cítím, že potřebuji ener−
gii, jdu si zaběhat, nebo si jdu 
zabruslit. Anebo sednu na kolo
a jedu a jedu..,” říká tmavovlasý
sympaťák.

Daniel se do svých osmnácti
vrcholově věnoval vodnímu sla −
lomu. „Sen vyhrát olympiádu
a mistrovství světa mě opustil asi
ve čtrnácti letech. Bavilo mě to
dál, ale netoužil jsem mít život
slože ný ze samých tréninků a zá−
vodů. Chtěl jsem jít studovat,
proto že mě zajímají informace,”
prozradil. 

Kromě toho, že v České televizi
moderuje pořady Hyde Park, Civi −

lizace a Studio 6, pracuje občas
i jako reportér. Zvládá mnoho věcí.
A jak říká, sport mu pomáhá k re−
laxaci a nabíjí ho.

Vystudoval dvě vysoké školy,
mluví třemi cizími jazyky a před 
lety se ve svých čtyřiadvaceti 

letech stal jedinou
tváří televizního po−
řadu, který má už
za sebou dnes na
200 dílů. 

„Nemám žádné
přehnané ambice,
jenom naplno dě−
lám, co mě baví. Na
gymnáziu jsem si
vybral matematic−
kou třídu z toho dů−
vodu, že tam bylo
méně češtiny, pro−
tože nejsem úplně
silný v gramatice.
Pravopisné chyby
prostě nevidím.
Věřím, že kdybych
psal do novin, dělal
bych jich méně, ale
ve své práci věnuji
víc pozornosti ob−
sahu,” prozradil na
sebe Stach.

Sympaťák z jihu
Čech říká, že když se na něj někdo
škaredě podívá, nenechá se vy−
vést z míry. „Mám takový přístup,
že věci, které nemůžu změnit,
zkrátka neřeším, ale zároveň ne−
zapomínám na to, když mě někdo
zklame…“ (pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Kluziště 
za 25 milionů

Smělé plány na stavbu nového
zimního kluziště, které bude slou−
žit i pro hokejisty, rozdělil obyva−
tele Plané nad Lužnicí na Tábor −
sku. Zatímco jedni nápad vítají, 
jiní hovoří o vyhazování peněz.
Radnice uvedla, že stavba přijde
na 25 milionů korun a většinu
nákladů chce získat z evropských
fondů. Problém ale je, že zařízení
bude sloužit jen čtyři měsíce
v roce, což je pro některé kritiky
známka toho, že peníze by se da−
ly investovat účelněji.

Ve školkách bude
více míst

Až o 166 míst by se mohla letos
zvýšit kapacita českobudějovic−
kých mateřských škol. Na svém
posledním jednání se na tom
shodli radní města. Současná
kapacita mateřských školek zři−
zovaných městem je 3140 míst.
Počet předškolních dětí pro rok
2017/2018 je zhruba 1200, a to
včetně těch, které mají odklad.

Parkoviště 
dostanou počítadla

Elektronická počítadla ukazující
počet volných míst, dostane 
větší část parkoviště v Českých
Budějovicích. Problémem ale je,
že naváděcí systém ale prakticky
neexistuje a vzniknout má až
v příštích čtyřech letech. Pro −
blémem je to hlavně pro turisty,
kteří nevědí, kde v pohodě zapar−
kovat. Radní to řeší, přesto pro−
blematika dál přetrvává. 

Horší vzduch
Jihočeský kraj patřil vždy k těm
zdravějším krajům v republice.
Přišla ale změna. Několikrát se
zhoršila smogová situace neje−
nom na Českobudějovicku, ale
hlavně na Prachaticku, či přímo
v tomto městě. Příčinou byly vy−
soké koncentrace prachu a ne−
příznivé rozptylové podmínky.
V takovém případě by lidé měli
omezit pohyb venku. Situace sice
vždy trvá jen několik dní, ale pro
náchylné či chronicky nemocné
lidi může být závažná a v někte−
rých případech i fatální. (pru)

DANIEL STACH:

Ceny bytů v Českých Budějovicích rostou
Pokud jste váhali s koupí bytu v již−
ních Čechách a především v Čes −
kých Budějovicích, tak jste zaváhali!
Ceny bytů totiž v tomto regionu
prudce vzrostly. 

Kvůli dani z nabytí, změnám
v saz bách hypoték a dalším fakto−
rům jsou nyní dražší. Získat úvěr je
složitější. V krajském městě poptáv−
ka převyšuje nabídku. Především
u malých a středních bytů.

Ještě před rokem stál průměrný
byt 2+1 až 3+1 1,8 milionu korun,
teď už 2,3 milionu. „Byty mohou ješ−
tě stoupat. Sice se tu nějaké po −
stavily, ale ve své podstatě je jich
nedostatek. Ve většině ostatních
míst kraje rostou ceny nemovitostí
pomaleji,“ řekl jeden z realitních
makléřů.

Podle kritiků ale tyto ceny uměle
navyšují právě realitní kanceláře.

„Dát za byt 3+1 čtyři miliony mi 
přijde jako nesmysl, když za tolik 
pořídím i slušný dům. A ke všemu
Jihočeský kraj nepatří k těm, kde by
platy byly nějak výrazně vysoké,”
řekla paní Petra, jedna ze zájemkyň,

která momentálně shání byt za ro−
zumnou cenu. A zatímco v Budějo −
vicích jsou ceny vysoké, v okolních
městech, jako je Zliv či Týn nad
Vltavou, je byty možné získat i o dvě
třetiny levněji. (pru)

Moderátorská hvězda z jihu
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Velkou čáru přes rozpočet způsobila
obyvatelům, návštěvníkům i před−
stavitelům Tábora firma, která opra−
vovala vloni Švehlův most ve směru
na Bechyni a Týn nad Vltavou.
Zkrachovala a stavba zůstala doslo−
va rozvrtaná. A tak to zůstane až do
srpna. Most je zatím pouze průchozí,
doprava musí jezdit objížďkou přes
Čelkovice, kde je řada zatáček, což
je teď v zimě problém.  

Jihočeský kraj, který je vlastník
mostu, vypsal už výběrové řízení na
nového dodavatele, což nějakou do−
bu potrvá. S opravami se začne na ja−
ře, a když vše půjde dobře, do konce
prázdnin by mohl být most jako nový. 

„Samozřejmě nám to zkompliko−
valo život, ale musí se to řešit.

Jihočeský kraj dělá maximum. My
jsme zase posílili MHD, aby lidé měli
alespoň nějakou úlevu a mohli se
rychleji z jedné strany řeky dostat na

druhou,” dodal starosta Tábora
Jiří Fišer. Podobná situace byla
i ve Strakonicích na mostě Jana
Palacha. Tam se ale podařilo najít
nového dodavatele už na konci roku
a stavebních prací nebylo tolik jako
v Táboře. (pru)

Most je stále mimo provoz

Mohou se vyjádřit
Občané Jindřichova Hradce se
mohou vyjádřit k nové podobě ná−
městí Míru. Radnice spustila anke −
tu, v níž mají hlasující vybrat jeden
ze dvou architektonických návrhů.
Autor vítězné vizualizace potom
pro město připraví projekt na pře−
stavbu historického náměstí. Změ −
ny náměstí Míru začaly v roce
2015, kdy radnice uzavřela horní
polovinu a udělala z něj pěší zónu.
Během zkušebního provozu se ale
začali proti pěší zóně stavět podni−
katelé. Se svými návrhy se do ní
přihlásilo pět architektů. Radní vy−
brali dva, které teď může posoudit
veřejnost. Návrhy počítají například
s obnovením historické studny
u morového sloupu nebo novým
řešením osvětlení náměstí. Lidé si
je mohou prohlédnout na inter −
netových stránkách města nebo
v infor mačním středisku. 

Dálnice vrátila auta
Hodně naštvaní jsou obyvatelé
i představitelé Jihočeského Veselí
nad Lužnicí. A přesně se potvrdilo
to, co předpovídali se zpoplatně−
ním části dokončeného úseku
dálnice D3! Kvůli zpoplatnění jed−
né poloviny úseku D3 u Veselí za−
čala mnohá auta volit nezpoplat−
něnou trasu přes město. Podle
starosty narostl počet vozidel až
o 150 procent. Ministerstvo dopra −
vy se hájí tím, že vyjmulo z placení
jen obchvaty kolem velkých měst,
a ne všech. To pak ale popírá smy−
sl části dálnic jako obchvatových
úseků. Radnice i lidé jsou proti,
ale s ministerstvem dopravy Dana
Ťoka asi jen tak něco nehne.

Zachraňují dům 
v Písku

Smutní jsou obyvatelé i návštěvní−
ci Písku. Jednomu z nejstarších
měšťanských domů hrozí zřícení.
Jde o unikátní Dům U Slona, který
kdysi patřil šlechtickému rodu
Černínů. Na jeho stavu se pode−
psala oprava Kamenného mostu
a povodeň. Jeho základy, stejně
jako základy tohoto mostu, po−
chází ze 13.  století. Další takovou
raritou je, že na zahradě je ještě
původní hradební příkop. Ty už
jsou jinak v celých sadech zasy−
pané. Dům má ale narušenou sta−
tiku. Poškodila ho oprava Ka men −
ného mostu v roce 1997. Ničivé
následky měla i povodeň v roce
2002. Majitel založil sbírku a po−
řádá akce, z kterých by měla vzejít
částka na záchranu této kulturní
památky. (pru)
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Zastupitelé Písku na svém posled−
ním jednání posvětili záměr vybudo−
vat protipovodňová opatření na síd−
lišti Portyč. Schválení však neprošlo
úplně hladce, předcházela mu bouř−
livá diskuse týkající se především
estetické stránky projektu.

Sporem byl i efekt. „U Majerova
mlýna byla v roce 2002 voda ve 
výšce devíti metrů. Obávám se, že by

zábrany nebyly nic platné,“ namítal
zastupitel Zdeněk Kulič. Chystaná pro−
tipovodňová stěna by měla být podle
předpokladu ve výšce do jednoho
metru. Vést má od Nového mostu
k lávce na Portyči a odtud dál k Ma −
jerovu mlýnu. „Opatření počítají se
stoletou vodou,“ říkají autoři projektu. 

Protipovodňová stěna podél řeky
Otavy se nezamlouvá ani některým

obyvatelům sídliště. „Bude to vypa−
dat hrozně a navíc to nebude nic
platné,“ myslí si někteří obyvatelé. 

Protipovodňová opatření by měla
podle odhadu stát přes padesát mili−
onů korun. Třicetimilionová dotace
by měla být z Ministerstva zeměděl−
ství a milion korun má zaplatit Po −
vodí Vltavy. Zbytek zaplatí město. Se
stavbou se má začít v létě. (pru)

Zaměstnanci atomových elektráren
v ČR budou muset mít bezpečnostní
prověrku. Například jen v Temelíně
půjde o 500 lidí. Dosud stačila bez−
pečnostní prověrka v Jaderné elekt−
rárně Temelín jen stovce pracovníků,
nově jí bude muset projít nejméně
pětkrát víc zaměstnanců. Do konce
loňského roku se týkala bezpečnost−
ní prověrka hlavně lidí, kteří řídí pro−
voz elektrárny nebo manipulují s ja−
derným palivem.

„Podle nové jaderné legislativy si
Národní bezpečnostní úřad prověří
každého, kdo bude vstupovat napří−
klad na reaktorový sál, do velína ne−
bo skladu jaderného paliva,“ uvedl
mluvčí Temelína Marek Sviták s tím,
že půjde o různé profese od mana−
žerů přes technology, strojníky ne−
bo třeba pracovníky komunikace.
Nová povinnost bude platit i pro do−
davatele.

„Vzhledem k poměrně velkému
rozsahu počítáme s tím, že zaměst−
nanci budou o prověrku žádat v ně−
kolika vlnách. První žádosti odejdou
už během února a budou mezi nimi
například naši hasiči. Ti v případě
potřeby můžou vstupovat v podstatě
kamkoli,“ vysvětlil ředitel temelínské
elektrárny Bohdan Zronek.

„Jde o prověrky nižšího stupně,
Národní bezpečnostní úřad při nich
zkoumá trestní i finanční bezúhon−

nost a další potenciální rizika da−
ných pracovníků,” uvádí zástupci
elektráren. Energetici už posílili
kontroly dodavatelů a upravili

smlouvy, zavádění nového systé −
mu řízení a kontroly dodavatelů je
v polovině. Kompletně má být nový
systém připraven v závěru letošní−
ho roku.

V Temelíně se také více zaměří na
lepší ostrahu a ochranu zařízení. Už
nyní jsou zpřísněny systémy v elekt−
rárně. Pracovní tým jaderné elektrár−
ny by mělo letos posílit až 80 no−
vých  zaměstnanců. Vedení Temelína
bude pokračovat v náborech operá−

torů a lidí, kteří nahradí pracovníky
odcházející do důchodu. 

„S odchody zkušených odborníků
musíme počítat a nechceme přijít

o jejich znalosti a zkušenosti. U tako−
vých pozic je výměna lidí velmi ply−
nulá a spojená většinou s postupným
zaškolováním nového pracovníka,
které trvá i dva roky,“ popsal Zronek.

Energetiky letos také čeká mini−
málně devět havarijních cvičení
včetně jednoho tajného. Vedle toho
si budou pracovníci elektrárny spo−
lečně s armádou a policií prověřovat
ochranu jaderné elektrárny proti te−
roristickému útoku. (pru)

500 lidí z Temelína musí mít prověrkuVe Vimperku 
zkrachoval další
tradiční podnik

Další společnost v regionu, kde
je těžké sehnat slušnou práci,
skončil.  Vimperská masna, která
fungovala 54 let, přestala fungo−
val. Poslední  dvacítka zaměst−
nanců dostala výpověď.

Město tak přišlo po Šumavanu
a Jitoně o další tradiční podnik.
Masna dříve mívala více než 250
zaměstnanců.

„Podle struktury těchto za−
městnanců teď Úřad práce vy −
víjí aktivní činnost ve vztahu
k zaměstnavatelům i z okolních
okresů, aby získali práci. Oslo −
vujeme zaměstnavatele, kteří
poptávají profese, jako jsou řez−
níci, řidiči, případně skladníci
a další,” řekl Vladimír Brablec
z Úřadu práce.

V šoku z ukončení provozu
masny je i vedení Vimperka. „Já
jsem jen dostala před časem
zprávu, že masna přestala po −
rážet, ale že výroba pořád po −
kračuje. Naopak jsem viděla re−
klamní upoutávky na rozšiřování
výroby, ale pak jsme dostali
infor maci o tom, že masna zaví−
rá,“ řekla starostka Jaroslava
Martanová.

„Vimperské masně se nepoda−
řilo splnit podnikatelský záměr,
který měla během loňského roku.
Chtěli jsme se dostat do zisko−
vých čísel, hlavně díky objemu
produkce, a to se nepodařilo,
proto po nějakých marných po−
kusech jsme se rozhodli pozasta−
vit výrobu,” uvedl ředitel Jaromír
Kloud.

Podnik je podle něj zakonzer−
vovaný a připravený znovu zahá−
jit výrobu. Tomu ale mnoho lidí
příliš nevěří. (pru)

Po dvouletém vyjednávání nového
vedení města Strakonic byla začát−
kem ledna   posledním podpisem tří
stran, tedy Ředitelství silnic a dálnic
Praha, města Strakonic a  soukro−
mou společností stvrzena smlouva
o zhotovení díla s názvem I/22
Strakonice. Pro zprovoznění tak −

zvaného severního dopravního půl−
oblouku, který má odvést z centra
Strakonic těžkou nákladní dopravu
ze směrů Praha – Strážný a Vodňany
– Domažlice na kvalitní obchvat−
nou komunikaci, je  podle podepsa−
né smlouvy závazným termínem 
srpen 2018.  

V prosinci roku 2014 nové vedení
města v čele se starostou Břeti −
slavem Hrdličkou a místostarostou
Milanem Jungvir tem zahajovalo
zcela nové stavební řízení, jelikož
to z března 2014 bylo zrušeno, z dů −
vodů nesouladu původní  projekto −
vé dokumentace s platným územ−

ním rozhodnutím. Staveniště bude
pře dá no v polovině února. Náklady
na stavbu obchvatu budou přes
225 milionů korun a město se bu−
de podílet necelými 50 miliony.
Dopravě v části Strakonic by
se tak po dokončení stavby mělo
ulevit. (pru)

Severní dopravní půloblouk Strakonic se začne stavět

Další protipovodňová opatření schválena

Strach z teroristů? 
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Banky, i když se to nezdá, jsou vlast−
ně takové vrby. Vychází to z růz−
ných  průzkumů finanční gramot −
nosti. Bankovní instituce totiž vychá−
zejí jako jedny z  nejdůvěryhodněj−
ších zdrojů informací hned po rodin−
ných příslušnících a kamarádech.
Bance se lidé rádi svěří a také důvě−
řují, že od ní dostanou tu správnou
finanční radu. Výzkumy však opako−
vaně poukazují i na znepokojivou
skutečnost, a to že jsou lidem zcela
cizí pojmy z bankovního světa a ne−
mají zažité ani základní principy zod−
povědného hospodaření s financemi
− téměř třetina domácnosti si napří−
klad nevytváří žádné finanční rezervy
a značná část lidí v zabezpečení na
stáří spoléhá především na starobní
důchod od státu. Obě skutečnosti
jsou zásadní informací i příležitostí
právě pro banky.

A to si dobře uvědomuje i Česká
spořitelna, která ze svých poboček
vytvořila něco jako fitness centra, do
kterých mohou klienti přijít pověřit

zdraví svých rodinných financí. Díky
novému programu Moje zdravé fi−
nance poradci prověří rodinné roz−
počty lidí a navrhnou řešení, jak lze
měsíčně uspořit zajímavé částky.
Prověří totiž, kolik lidé měsíčně utrá−
cí za energie, ale i běžné výdaje jako
jsou potraviny, módu, kosmetiku či
další spotřební zboží. Navrhnout také
potřebné změny, díky kterým může

rodina získat úsporu až několik sto−
vek za měsíc. Ve sledování výdajů
a hledání úspor pomůže klientům
České spořitelny i aplikace Moje
zdravé finance, díky které se uživate−
lé dozvědí například i to, kolik lidí
v podobné životní situaci utrácí v da−
né kategorii méně, než oni. 

Pokud se tyto na první pohled
drobné úspory nasčítají, za rok dají

dohromady docela zajímavou sumu.
Průměrná roční úspora klienta se
čtyřčlennou rodinou je 10 200 Kč.
Ale jednotlivé úspory klientů mohou
dosahovat i mnohem vyšších částek.
Například jeden klient z Olo mouce dí−
ky službě Moje zdravé finance ušetří
ročně 173  000 Kč. Takto vysoké
úspory dosáhl zejména díky konsoli−
daci půjček, změně dodavatele ener−
gií a snížení ceny za vedení účtu. To
už stojí za za myšlení, ne?

Služba i aplikace je tak znovu nale −
zením toho, proč Česká spořitelna
před 190 lety vznikla. Tehdy byla už
samotná myšlenka založit spořitelnu
i pro obyčejné lidi, naučit je myslet do
budoucna a starat se o své prostřed−
ky, zcela revoluční. A v současné do−
bě, kdy finanční insti tuce často nabízí
klientům to, co ani nepotřebují, je po−
třeba starat se o klienty, pomoci jim
v složitém světě financí o to více aktu−
ální. Banka si vždy zakládala na dlou −
hodobém vztahu s klienty a vzá jemné
důvěře, dlouhodobě se věnuje vzdělá−
vání dětí, a nyní se více zaměřuje i na
vzdělává ní a finanční zdraví i u dospě−
lých. Je proto pravý čas vyrazit do
Spořky, nebo prostudovat stránky
www.mojezdravefinance.cz a uspořit
svých pár stovek měsíčně!

Česká spořitelna uspoří klientům 
až několik stovek měsíčně

Lidé z Milevska a okolí dostanou již
brzy větší šanci na práci. Díky nové−
mu  podniku, který bude stát na po−
zemku naproti čerpací stanici na vý−
jezdu z  Milevska ve směru na Písek.
Postaví ho tam jeden z podnikatelů,
který se zabývá prodejem autobaterií
Varta a zatím působí v Přeštěnici.

„Pozemek už má od soukromníka
koupený. Ještě letos tam chce posta−
vit velkou prodejní halu a plánuje tam
udělat centrálu pro své pobočky. Nic
mu v tom nebrání, protože je to
v souladu s územním plánem,“ uvedl

starosta Milevska Ivan Radosta, který
se netají tím, že má z nového podniku
radost.

Kvůli stavbě firmy vznikne místo
klasické křižovatky kruhový objezd.
V novém  objektu bude prodejna 
autobaterií, sklad  s nejmodernějšími
technologiemi, místo pro výměnu au−
tobaterie, ruční myčka aut, ale i ka−
várna, kde si budou moci zákazníci
zpříjemnit čekání. V současné době
má firma pobočky také v Praze
a Kroměříži. Práci zde najde až něko−
lik desítek lidí různých profesí. (pru)

Dostanou šanci na zaměstnání
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Jako velký nesmysl vidí vedení
Českého Krumlova novou dietní vy−
hlášku. Ta stanovuje, že jídlo pro žá−
ky, kteří musejí mít dietní režim, se
musí připravovat ve zvláštní míst−
nosti. To ale komplikuje mnoha ško−
lám nejen v jižních Čechách život.
A navíc to stojí desítky tisíc korun
navíc. Je to problém mnoha škol.
Některé novinku řeší přípravou
v místnostech, které měly třeba 
jako příruční sklad. Jinde však pro −
story nemají. 

Český Krumlov to například ročně
přijde na 180 tisíc korun. Vysvětlení
je  jednoduché! Ze zhruba 1300 žáků
škol, které zřizuje Český Krumlov,
se to týká jedenácti školáků. „Když
přišlo nařízení ministerstva školství,
aby byly potraviny v oddělených
místnostech, přestali jsme loni na
chvíli vařit, protože jsme to podle
předpisů nebyli schopni udělat.
Postupně jsme začali jídlo vozit z ne−
mocnice a stravování pro 11 dětí
s dietou vyjde ročně na 180 tisíc 
korun. Je to podle mě naprosto 

nesmyslné,” řekl starosta Dalibor
Carda. Proto město poslalo
dopis ministryni školství Kateřině
Valachové.

Vyhláška i podle učitelů ale také
rodičů odporuje zdravému rozumu.
„Jeden chytrák něco vymyslí, ale
už nedomyslí, co to způsobí.
Proč taková paka, jako jsou mi −

nisterští úředníci berou peníze,
když vymýšlí nesmysly, které ne−
mají žádné opodstatnění,” ptá se
paní Božena, matka jednoho z dětí,

které má dietní stravu. Ministerstvo
školství uvedlo, že se všemi pod −
něty zabývá a hodlá situaci
řešit. Otázkou je jak a jak rychle to
udělá? (pru)

Dietní vyhláška je nesmysl

Milevsko na Písecku bude mít zá−
sadní unikát. Už za pár týdnů se zde
otevře  Muzeum milevských maškar,
které bude jediné svého druhu
v České republice. Vzniká v secesní
budově bývalé spořitelny na náměstí
Edvarda Beneše. V současné době
už zbývá jen doladit detaily. 

„S nápadem přišel před časem
předseda Maškarního sdružení Karel
Procházka. Instalace maškar za −
čala tento měsíc, ale už od října
jsme sháněli figuríny,  kostýmy, hla−
vy a řešily se stavební úpravy,“ uvedl
ředitel Milevského muzea, pod kte−
ré nová pobočka spadá, Vladimír
Šindelář.

Hlavy objednal ve firmě v Záku −
pech, která se specializuje na výrobu
papírových masek od roku 1884.
Díky tomu v Milevsku návštěvníci
uvidí nainstalované postavy s mas−
kami, které nosili lidé už za Ra −
kousko−Uherska. 

„Máme i několik historických
hlav, osmdesát až devadesát let
starých, ale ty necháme ve vitrí−
nách za sklem,“ prozradil ředitel.
Mezi exponáty jsou i vyřazené
kostýmy z Národního divadla, které
Maškarní sdružení nakoupilo v le−
tech 1968−69. Některé z nich zřej−

mě pocházejí z 19. století. Chybějící
oblečení, většinou kalhoty, došívaly
muzejní výtvarnice a aranžérky.

Příchozí se mohou těšit i na ori −
ginální vchod, který je povede z pří−
zemí z nově vybudovaného info−
centra přes historickou bankovní

trezo rovnu do patra, kde je hlavní
expozice, za ní následuje malý
kino sál a pak i malá dílnička pro 
děti, kde se budou moci nechat 
také vyfotit. 

„Podařilo se nám najít díky sou−
kromému sběrateli starý týdeník mi−

levských maškar z roku 1935, další
záběry jsou z 50. a 60. let,“ prozradil
Vladimír  Šindelář, co bude v kino −
sále k vidění.

Celkové náklady na projekt jsou
720 tisíc korun, z toho je 504 tisíc
dotace od Ministerstva kultury 

a 216 tisíc doplatilo město. Otevření
muzea je plánováno na 23. února,
o dva dny později se uskuzeční
2. ročník festivalu maškar a 155.
masopustní průvod městem. Loni
v Milevsku vytvořili český rekord –
sešlo se tu 1248 masek. (pru)

Unikátní muzeum maškar v Milevsku

Miliony 
pro autobusáky

Přibližně o 52 milionů korun na−
víc ročně bude muset vydat Jiho −
český kraj  kvůli zvýšení mezd ři−
dičů linkových autobusů. Zna −
mená to nárůst nákladů  zhruba
o 13 procent. Jihočeský kraj věří,
že se z větší části na úhradě bude
podílet stát, jelikož vláda o zvýše−
ní mezd rozhodla. 

Podle hejtmana Jihočeského
kraje Jiřího Zimoly je kraj připra−
ven  se na tomto kroku finančně
podílet. Použil by peníze z roz −
počtu na dopravní obslužnost.

Zimola uvedl, že nyní kraj platí
ročně autobusovým dopravcům
zhruba 350 milionů korun. „Otáz −
kou je, do jaké míry navýšení
mezd uhradí vláda a kolik  z toho
zbude na nás,“ řekl hejtman. 

Loni kabinet svým nařízením
rozhodl o růstu mezd zhruba
o třetinu od letošního ledna ze
71,60 koruny na hodinu na
98,10 Kč. Řidičům by se rovněž
měl zvýšit příplatek za čekání
mezi jednotlivými jízdami z 50
korun za  hodinu na 88 Kč.

Hejtman řekl, že dopravci 
proto musí zvýšit mzdu řidičům
už v lednové  výplatě. Ale Jiho −
český kraj nárůst platů uhradí
až ve chvíli, kdy bude  jasné, ja−
kým způsobem se bude podí −
let na nových mzdách řidičů 
vláda. „A do  té doby musí vše
hradit dopravci z vlastních re−
zerv,“ řekl hejtman.

Dodal, že na jihu Čech mohou
vzhledem k tomu, jak jsou kon−
trakty s dopravci postavené,
smlouvy změnit dodatky. To pod−
le něj ovšem nepůjde v řadě 
jiných krajů. „Ale my bychom se
měli vyhnout případným sporům
ohledně toho, že jsme porušili
soutěž, protože jsme najednou
změnili platební podmínky,“ řekl.
Podle Zimoly by vláda o tom, jak
bude postupovat, mohla vědět
do konce února.

Premiér Bohuslav Sobotka
(ČSSD) po jednání s hejtmany
uvedl, že je nakloněn tomu, aby
vláda krajům pomohla. Ministr fi−
nancí Andrej Babiš (ANO) se ale
staví k této myšlence zdrženlivě.
Uvedl, že momentálně na to pení−
ze v rozpočtu nemá. (pru)
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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  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.

Počátek nového roku se v očích ro −
dičů budoucích prvňáčků pravidelně
stává obdobím, kdy se společně při−
pravují na zápis do první třídy. Je to
významný okamžik nejen pro dítě,
které se zpravidla do školy těší, pro−
tože bude konečně patřit „mezi ty 
velké“, ale i pro rodiče. Jsem rád, že
v  poslední době stále více přibývá
škol, které pojímají zápis to první tří−
dy jako příležitost poznat nejen dítě
ale i jeho rodiče a s nimi navázat kon−
takt. Nástup do první třídy považuji za
jedno z nedůležitějších období z hle−
diska povinné školní docházky. Z dí−
těte se během deseti měsíců školní
výuky stává gramotný člověk schop−
ný psát, číst a počítat. Je velkým ne−
štěstím, když od první třídy začne
prožívat pocity nešikovného, ne −
úspěšného a později i odstrkovaného
dítěte. Důležité je najít příčinu. Tu se
zpravidla od samotného dítěte nedo−
zvíme. Proto je nutné takovéto proje−
vy a jejich řešení neodkládat a řešit
je v  úzké spolupráci s  vyučující.
Odmítám násilné řešení či případně
tresty ze strany rodičů. To má vždy
jen negativní dopad a celou situaci
ještě více vyhrotí a zhorší.

Žít bez úspěchu nedokážeme ani
my dospělí, natož samotné děti.
Proto je ve výchově důležitá i odmě−
na, zvláště po nástupu do první třídy.
Pochvalte dítě i za maličkost, kterou
samo od sebe vykonalo. Odměna by
měla následovat bezprostředně po
tom, co vykonalo.

Velký vliv na dobrý výkon dítěte
ve škole má rodinná atmosféra. Od
první třídy, ve vzájemné spolupráci
s ním, mu vytvořte pravidelný denní
režim, kde čas po vyučování bude
úměrně rozdělen na dobu nutnou pro
přípravu do školy (ta doba by měla
být maximálně dlouhá 30 minut), dá−
le na čas pro plnění určitých domá−
cích povinností odpovídající věku

a možnostem dítěte. Tím se utváří
vztah a odpovědnost vůči celé rodině
a jejímu fungování.

Důležitou součástí denního režimu
je čas, který bude patřit jen samotné−
mu dítěti a ono bude rozhodovat, po−
chopitelně za taktního souhlasu ro −
dičů, o jeho využití. Často se rodiče
ptají, v jakém rozsahu má být u prv−
ňáčka jeho zájmová činnost, tedy
různé kroužky, sportovní oddíly apod.
Rozhodující je skutečný zájem dítěte,
ne tedy např. přání tatínka mít ho −
kejového profesionála. Volbu často
ovlivňuje i příklad rodičů a sourozen−
ců. Zapojení dítěte do zájmových
akti vit by nemělo zatížit jeho psy −
chickou a fyzickou stránku natolik,
aby oslabovalo možnosti plnění škol−
ních povinností. A nebuďme smutní
z  toho, když dítě nějakou zájmovou
činnost časem opustí. Hledá to, co
ho baví, co mu něco pozitivního při−
náší, co ho obohacuje. Zapojení do
zájmových aktivit doporučuji. Je to
mnohem vhodnější, než „nicnedě −
lání“, ale všeho s mírou. 

Na psychické vyrovnanosti a cel−
kové pohodě dítěte se podílí i čas
spánku. Ten by se u dětí měl pohybo−
vat v  rozmezí devíti až deseti hodin.
Tedy žádné dlouhé vysedávání u tele−
vize nebo počítače. Vhodně sestave−
ný denní režim, který dodržuje dítě
i jeho rodiče, vytváří pevnou struktu−
ru v jeho životě a ta mu přináší jisto−
tu. Je důležitá pro jeho zdravý har−
monický vývoj.

První třídu můžeme právem nazvat
star tovacím můstkem do dalšího
živo ta. Nepokazit tento star t, to je
nároč ný a důležitý úkol nejen pro 
vyučující prvních tříd, ale v první řa−
dě pro samotné rodiče. Přeji všem 
dětem i jejich rodičům, kteří v září po−
vedou své dítě do první třídy, velmi
úspěšný start. 

PaedDr. Jan Kaše

První třída je startovacím
můstkem do života
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Knihy jsem dostávala už jako ba−
tole, a  když mi z nich někdo četl,
písmenka pod obrázky jsem si
pamatovala. Tak mě knihy nauči−
ly číst. Každé Vánoce jsem jich
dostávala větší množství a byly
to mé nejmilejší dárky. V celé řa−
dě televizních pohádek se vysky−
tují čarodějnice s tlustými kou−
zelnými knihami, a pokud si pa−
matuji, také jsem toužila po tako−
vé knize. Kdo se z ní naučil za −
klínadla, mohl zmizet, proměnit
se v něco jiného, nebo proměnit
ostatní. Když postupně  knihy na−
hradila elektronika, hlavně televi−
ze a internet, k Vánocům už jsem
žádné nedostávala. Až vloni, a do −
konce kouzelnou.

Sice neobsahuje návod na
zmizení, což bych občas ocenila,
ani návod na proměnu lidských
škůdců v něco užitečného, ale je
kouzelná jinak. Bez ní bych nevě−
děla, že naše malá země je do−
slova prošpikována zámky, tvr −
zemi a hrady. Jen v Plzeňském
kraji je takových památek 469,
z toho třicet zámků stojí přímo
v Plzni. Později byly přestavěny
na činžovní domy s byty a dnes
jsou v nich státní úřady, banky
nebo sídla firem. Moje kouzelná
kniha plná fotografií je o památ−
kách, které přežily rok 2000,
a z toho lze usoudit, že bylo ještě
mnoho dalších, které nepřežily.

Kdysi na výletech jsem si hra−
dy a zámky prohlížela se zá−
jmem. Obdivovala jsem ty spou −
sty nazdobených komnat, náby−

tek, nádobí a další věci, ale ráda
jsem se vracela do svého tři plus
jedna, kde není třeba starat se
o světlo, teplo a vodu, zaměst −
návat služebnictvo, ani se pro −
padat studem před bohatěj ší −
mi sou sedy. Na podla−
ze měli stejný koberec
jako já, na stejném
místě kuchyňskou lin−
ku, v po koji obývací
stěnu s televizorem,
v koupelně pračku
a venku  auto. Nikdo
z nich mi tehdy nepři−
padal, že by prahl po
sedmi ložnicích, třech
koupelnách, několika
kuchyních, spous tě
oken a dveří, desítkách
metrů chodeb a zlace−
ném nábytku. Všichni
jsme byli v pohodě, na−
vzájem jsme se zdravi−
li, každý rok jsme  v ko−
čárkovně slavili společ−
ně Sil vestra a všichni
jsme se tam vešli.

Co mohlo před těmi dávnými
lety způsobit, že někteří lidé začali
pociťovat potřebu stavět pro sebe
obrovské budovy se spoustou
místností, mít vyřezávaný náby−
tek, zlacené předměty, obrovské
parky a kočáry? Asi tehdy vy −
pukla nějaká epidemie okázalosti,
která přetrvala celá staletí a po
krátké přestávce je tady znovu.

A celá ta staletí si společnost ne−
smírně zakládala na urozenosti,
přestože šlechtický erb bylo mož−
né si koupit stejně jako pytel
brambor, jako dnes vysokoškol−
ský titul, neboť titul šlechtický už

vyšel z módy. To by bylo něja−
kých vévodů, markýzů, knížat
a hrabat! Ale když jsem se dočet−
la, že na svatební hostině Viléma
z Rožmberka bylo zkonzumováno
120 jelenů, 200 volů, stovky husí
a další drůbeže, myslím, že v tom
historie přece jen přehání, proto−
že takové obžerství snad ani není
možné. A také si myslím, že mož−

ná v raném středověku vyšla
stavba skromnějšího zámku lev−
něji než naše paneláky. Vedle hra−
dů a zámků byly samozřejmě také
chalupy a chaloupky, kterou si
mohl postavit každý, kdo chtěl,
kde chtěl, a na jakou měl, a tak se
postupně vytvořilo společenství
„zámků a podzámčí“ které trvá
dodnes. Jen potřebná urozenost
je charakterizována trochu jinak. 

Návštěvy starých historických
památek už mě vůbec neberou.
Proč si prohlížet opuštěná sídla
staré šlechty, když  dnes máme
novou. A dnešní doba je také pl−
ná kouzel. Od konce války – čty−
řicet let – u nás nikdo žádný po−
zoruhodný majetek neměl, ale již
krátce po devadesátém roce mi−
nulého století se mluvilo o miliar−
dářích. Tak  kde se tady vzali?
Vypučeli na stromech nebo vyklí−
čili z úrodné hroudy jako řípa? Na
výletech už bychom si mohli pro−
hlížet rozsáhlá sídla a vily s bazé−
ny a saunami Krejčířů, Tykačů,
Bakalů, různých takzvaných ce−
lebrit a dalších. Sídla, na jaká
člověk  normálně nevydělá, ani
vydělat nemůže, i kdyby dřel celý
život dvacet hodin denně. Ani na
luxusní bydlení a život politiků,
těch veselých kluků, kteří se před
léty vydali vladařit v tesilových
kvádrech rovnou z panelákových
králíkáren. A nový  dějepis se bu−
de zabývat líčením jejich ušlech −
tilých činů a zásluh o rozkvět naší
demokratické  vlasti.

Dagmar Hermanová 

Kouzelná kniha
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Na jedné straně šok, na straně
druhé učení a poznání. Ano,  prá−
vě taková je výstava Body The
Exhibition, která  je opět v Praze.
Nabízí je dinečné poznání o tom,
jak lidské tělo vypadá a funguje.
Přináší desítky zcela nových 
exponátů.  Svým rozsahem a po−
čtem exponátů vysoce přesahuje
vše, co bylo dosud v České re−
publice k vidění. Výstava zve ná−
vštěvníky na detailní cestu po
lidském těle, přes kosterní sys −
tém, svalstvo, reprodukční orgá−
ny, dýchací orgány, krevní oběh
a další části lidského těla.

Tak tento zajímavý tip na výlet na −
příklad v rámci nadcházejících jar−
ních prázdnin je unikátní světově
úspěš ná výstava BODY THE EXHI −
BITION, která od 22. února obsadí
dva rozlehlé pavilony pražského
Výstaviště Holešovice. Výstava za−
vede návštěvníky na cestu poznání
vlastního těla, a to na unikátních
expo nátech, které pocházejí ze sku−

tečných lidských těl. Výstava přijede
do České republiky v největší možné
podobě, organizátoři připravili také
zónu určenou historii lékařství, expo−
zici věnující se české stopě zdravot−
nictví i interaktivní část. 

Výstava Body The Exhibition je
urče na pro celou rodinu. Tato eduka−
tivní expozice poutavě představuje
návštěvníkům po celém světě kom−
pletní fungování toho, co vlastní kaž−
dý z nich, a tím je jeho tělo. V praž−

ském Výstavišti Holešovice, bude
k vidění více než dvacet celotělových
exponátů a k tomu stovky dalších
detailních exponátů. Všechny navíc
pochází ze skutečných lidských těl.
Ta byla speciální metodou plastinace
uchována a následně jsou používány
k edukativním účelům na výstavě.
Cílem výstavy, je mimo jiné motivo−
vat člověka k poznání sebe sama
a ke zlepšení svého životního stylu.

Návštěvníci tedy na výstavě uvidí,
jak tělo funguje například při sportu.
Do posledního detailu poznají pohy−
bový i svalový systém. To jak jsou
jednotlivé svaly poskládány, za co
uchyceny a kde naopak končí. Dále
návštěvník pozná, jak funguje nervo−
vý systém. Na dokonale vypreparo−
vaném nervovém celotělovém expo−
nátu uvidí, kde všude v těle má kaž−
dý z nich nervová zakončení. Velmi
zajímavou částí je také expozice

věno vaná onemocněním. Na expo−
nátech porovná, jak vypadají plíce
kuřáka a nekuřáka, uvidí ledviny
s ledvinovými kameny i bez nich
a mnoho dalších. 

Proto, aby návštěvník mohl obo−
hatit své znalosti na maximum, jsou
ve všech galeriích výstavy k dispozi−

ci medici, kteří všem ochotně odpoví
na jakýkoliv dotaz. Samozřejmostí
jsou také textové panely, LCD obra−
zovky s 3D animacemi, které ukazují
fungování těla. Expozice do České
republiky přijíždí z amerického Las
Vegas, kde přivítala stovky tisíc
fasci novaných návštěvníků. 

Je také výborným doplněním pro
studenty základních, středních i vy−
sokých škol. Proto je pro školní 
výpravy připraveno speciální zvý −
hodněné vstupné. Výstava a její 
obsah je nejpřesnější a nejdetailnější
pomůcka k výuce biologie. Navíc je
zde vše nabídnuto zajímavou a pou−
tavou formou.  

Vydejte se na výstavu, která odhalí
největší tajemství lidského těla

Vstupenky na výstavu lze 
zakupovat pomocí internetu na
portálu Ticktetstream.cz nebo 
přímo před vstupem v místě 
výstavy. Další informace lze 

najít na webu výstavy
www.bodytheexhibition.cz
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Asi jeden z nejobdivuhodnějších
českých herců, dabérů a rétorů Jan
Přeučil, slaví letos své významné ži−
votní jubileum! A nebojí se to říct!
17. února slaví 80. narozeniny. A jak
sám přiznává – necítí se na ně. „Je
to  jenom číslo. Cítím se daleko
mladší,“ usmívá se divadelní, filmo−
vý a televizní herec. 

Jan Přeučil hrál ve svém životě
většinou záporáky. V soukromí je ale
pravý  opak – vtipný, laskavý, sluš−
ný, vstřícný, moudrý a přátelský. Byť
je rodákem z Pardubic, k jižním
Čechách má velmi blízký vztah.
„V Českých Budějovicích jsem
v „Haškových“ kasárnách sloužil na
vojně a prožil jsem tu i svou první
větší lásku. Je to krásný kraj a krás−
né město a rád se do něj vracím.
Například když jedeme na zájezdová
představení,“ říká Jan Přeučil, který
i ve svém věku plave, cvičí Pět
Tibeťanů a denně se snaží udělat si
radost a těšit se z maličkostí.

„Nemám rád negativní věci. Ne −
připouštím si, nebo snažím se nepři−
pouštět nějaké čermé myšlenky
a nezabývám se věcmi, které nemo−
hu ovlivnit,“ říká oslavenec. „Samo −
zřejmě, že ten život nebyl vždy pro−
cházkou růžovým sadem, ale o to ví−
ce si člověk musí vážit těch hezkých
chvil a snažit se ho zpří jemňovat,“
radí „Přeučka“, jak mu říká jeho
manželka, herečka Eva Hrušková
i řada přátel.

Shodou okolností i ona, první tele−
vizní Československá Popelka, slaví
letos  jubileum. „Ano, je nám dohro−

mady 145 let,“ usmívá se Jan
Přeučil, který svou paní Evinku, jak ji
krásně oslovuje, bezmezně miluje.

„Lidé si třeba myslí, že ten náš
vztah a manželství je nějaká póza, 

role. Ale tak to není. My se k sobě
opravdu takhle chováme. Vážíme si
jeden  druhého, nabízíme tomu dru−
hému jistou formu svobody, ale i zá−
jmu a snažíme  se prožívat každý den
naplno,“ prozradila Eva Hrušková.

Nejenom, že tito dva lidé spolu žijí,
ale oni spolu i pracují. Jezdí se svým
loutkovým divadlem pro děti i do−
spělé. A stále mají nabitý diář. A Jan
Přeučil přiznává, že stále musí mít
co dělat, jinak by ani nemohl žít.
„Pro  mě to není práce, ale radost,
koníček, náplň. Ano, někdy je herec−

tví velmi  náročné, nebo cestování,
ale zkrátka když to děláte rádi
a s láskou, je to o něčem jiném,“
podotkl Jan Přeučil, který i ve svém
věku několikrát v měsíci míří na

Slovensko, kde učí na herecké škole
mladé a začínající talenty. Do toho
učí rétoriku diplomaty, politiky, léka−
ře, manažery. A neučí je jen správně
vyslovovat, ale i to, jak se mají cho−
vat, komunikovat, tvářit. 

Známý nositel klobouků, kterých
má doma asi 60, razí jedno životní
heslo,  které vždy dává k dobru i na
svých představeních. „S kloboukem
v ruce  projdeš celým světem!“ To mi
kladla na srdce moje paní profesorka
zeměpisu  a tímto heslem se řídím
celý život,“ dodává Jan Přeučil. 

Investice z minulých let dostaly
některé obce do situace, že nyní
jejich  míra dluhu výrazně přesa−
huje hranici příjmů. Například ve
Zvíkov ském  Podhradí na Písecku
si půjčili na čističku odpadních
vod a koupaliště. V Dolním Třebo −
níně na Českokrumlovsku zase
splácí půjčku na bytovou výstav−
bu. Vyplývá to z ankety.

Obě zmiňované obce patří pod−
le statistik ministerstva financí
mezi tři obce s nejvyšším pomě−
rem dluhu k příjmům. V případě
Zvíkovského Podhradí poměr činí
242 procent a u Dolního Třebo −
nína jde o 183 procent. Nově
schválený  zákon o rozpočtové
zodpovědnosti přitom připouští
hranici maximálně 60 procent po−
měru dluhu k příjmům.

„Podle mě jde o to, proč se
obec zadlužila. My jsme například
investovali  částku téměř 400 mi −
lionů korun do výstavby více než
300 nových bytů. Nyní tu půjčku
splácíme z nájemného, a náš roz−
počet tím nijak zatížený není,“ řekl
starosta Dolního Třebonína Pavel
Ševčík. Momentálně dluh podle
ministerstva financí činí více než
62 milionů korun. Obec jej splatí
za sedm let, dodal  Ševčík.

Rovněž starosta Zvíkovského
Podhradí Josef Bár ta uvedl, že
obec bude do pěti let bez dluhu.
„Možná bychom ty půjčky uhradili
dříve, ale musíme si nechat určité
rezervy na to, kdybychom potře−
bovali nárazově do něčeho neče−
kaného investovat,“ řekl.

Dodal, že jinak obec velké vý−
daje momentálně neplánuje. Pri −
márně se snaží zlikvidovat dluh
z minulých let a na další velké 
projekty jí nezbývají  finance. „Náš
rozpočet se pohybuje kolem pěti
milionů korun,“ uvedl.  Minister −
stvo financí eviduje u Zvíkovského
Podhradí dluh na úrovni devíti mi−
lionů korun.

Bárta uvedl, že v případě plat−
nosti zákona o rozpočtové zodpo−
vědnosti by  musel hledat řešení,
jak situaci řešit. „Možná bychom
se obrátili o pomoc na kraj, nebo
bychom museli požádat minister−
stvo o nějakou výjimku. Ale tu
hranice 60 procent bychom sami
hned určitě nedosáhli,“ dodal sta−
rosta. (pru)

Reklama, při které mi není dobře.
Reklama, která mě dojímá, sevře
a zabolí. Spot, který jeho tvůrci vnu−
tili každé jedné české domácnosti
v adventním čase snad stokrát.
A stokrát opakovaná lež se stává
pravdou (Joseph Goebbels). 

Reklama na to, že když můžete
s přáteli zadarmo klábosit o blbos−
tech, je zcela v pořádku, že svoji ba−
bičku zapomenete o Štědrém večeru
na nádraží.

Bělovlasá stařenka, s rukama ob−
těžkanýma balíčky, s očekáváním vy−
stupuje z vlaku. Po chvíli stojí na pe−
róně osamělá, bezradná. Marně se
rozhlíží, zoufale vyčkává. Nád herná,

laskavá, pohádková bábinka. Chvěje
se ve studeném průvanu. Časem jí
i brýle zamrznou. Naději odzvoní.
Protože ti, na které spoléhala a kte−
rým veze dárky, sedí doma v teple,
povalují se v křeslech u televize, popí−
jí, pojídají a bezplatně telefonují.

Ale konec dobrý, všechno dobré.
Když je mobilní telefony dostatečně
unaví, padne tátův unuděný pohled
i na opuštěné křeslo. A kvapem utíká
pro svého zapomenutého hosta, pro
svoji maminku. A ta nerudná stařena
jim pak za to doma všechno sní.

Jaké zadostiučinění. Jaký inspira−
tivní příběh. Kupujte si ho, prožívejte
ho! Vaši prarodiče o Štědrém večeru

jistě ocení chvíle, kdy můžete hovořit
s kdekým do aleluja. Oni počkají! 
Od večera do rána a od rána do vče−
ra, od rána do rána. Neomezeně pl−
kejte v telefonu o ničem, stahujte si
aplikace do mobilů. Vždyť to nic ne−
stojí, jen váš čas.

Vy ho máte dost a té babce na
nádraží už nic neuteče. Myslíte?

Tak hurá pro ty virtuální hovorové
minuty. A návdavkem si vezměte i ty
naše. Výhodně, bezplatně, zadarmo!
Protože my naši babičku za nic na
světě nedáme. Není to reklama. Není
to lež a není opakovaná.

Přesto je pravdou.
Sylva Heidlerová

Pitomá reklama od rána do večera, 
od večera do rána, od rána do rána

Přeučka slaví jubileum
Dluhy 

jihočeských obcí 
způsobily investice 

z minulých let



Největší pohyblivý betlém na světě,
takzvané Krýzovy jesličky v Jindři −
chově Hradci, procházejí po půl sto−
letí opravou. Raritní zařízení, které je
zapsáno i v Guinnessově knize re−
kordů jako největší lidový mecha −
nický betlém na světě, ale nebude
mimo provoz.

Dílo, jež jindřichohradecký punčo−
chářský mistr Tomáš Krýza vytvářel
přes 60 let, láká ročně desetitisíce li−
dí. „I přes generální opravu betlému,
jehož  úvodní scéna je již rozebraná,
se expozice nezavře – zájemci si
prohlédnou jesličky při renovaci,
která potrvá dva až tři roky,” řekla
mluvčí Muzea  Jindřichohradecka
Marie Hazuková.

Od 70. let se betlém nerestau −
roval, mechanika je téměř v havarij−
ním stavu. Podle etnografky muzea
Alexandry Zvonařové by se čekalo
jen na to, kdy  mechanismy doslou−
ží. To samé platí u figurek. Jsou ze
zvláštního materiálu,  který je velmi
náchylný k poškození.

Jesličky vytvářel Krýza od polo −
viny 19. století. Za tu dobu se bet−
lém restauroval dvakrát: v roce
1935, kdy se jesličky nastěhovaly
do muzea, a v  roce 1967, kdy se

stěhovaly z přízemí do prvního patra
budovy. Od té doby se ještě zmoder−
nizovala elektroinstalace a proti −
požární systém.

„Oprava je o to náročnější, že
Krýza nebyl mechanik. On pracoval
systémem pokus – omyl, takže si
vzal cívku od nití, kus válečku na
nudle, část  kolovrátku a začal to
spojovat pásky, nitěmi a různými

neko nečnými pásy a  zkoumal, kdy
se to začne pohybovat. A když to
fungovalo, tak to použil. Je  to spíš
nahodilá záležitost,“ uvedli pracov −
níci muzea.

Renovace Krýzových jesliček vy−
jde na stovky tisíc korun. Jesličky
obsahují 1398 figurek lidí a zvířat,
z nichž se 133 pohybuje. Figurky
jsou z  kašírovací hmoty a ze dřeva.

Původní mechanismus, který byl
zpočátku poháněn ručně, se nyní
hýbe díky elektromotoru.

Muzeum Jindřichohradecka kaž−
doročně navštíví asi 70 000 lidí.
Zřizuje ho Jihočeský kraj, letos mu
dal provozní příspěvek 15,4 milionu
korun. Na opravu betlému ještě po−
žádá muzeum o grant na minister−
stvu kultury. (pru)
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Začali opravovat největší betlém na světě 

„…Z posvátného místa na
Práchni, z věčného království
pomyslné tmy dnes mé oči
posmutněle hledí v dál tklivě
– k posledním rezonančním
smrkům…“
Čas nám všem starším ubíhá
stále rychleji a rychleji, není
k zastavení. Jsou tomu již tři 
roky, co nás opustil dne 21. led−
na 2014 Msgre Karel Fořt, ve
svých 93 letech. Vážený kněz
a dlouholetý redaktor Rádia
Svobodná Evropa, který své
poslední dny strávil v Kněž −
ském domově v Českých Bu −
dějovi cích. Je pochován na
Práchni nedaleko Horažďovic,
což bylo i jeho posledním přá−
ním. U hřbitovní zdi najdete je−
ho skromný hrob, opírající se
o zeď kostela svatého Klimenta,
zdobený černým křížkem –
ukřižování Ježíše Krista. O hrob

se vzorně stará jedna dáma,
se kterou jsem zde hovořil,
z blízkého Veřechova. Tak, jak
skromně a neohroženě působil
a žil na všech svých cestách
světem, tak i zemřel. 
V knize rozhovory s Janem
Paulasem mu „Život voněl člo−
věčinou“. Vzpomíná: „Přišel
jsem na svět v rodině četnické−
ho strážmistra v Rožmitále pod
Třemšínem, v krásném městeč−
ku proslulém kantorským půso−
bením Jakuba Jana Ryby a jeho
melancholicky provoněné mše
vánoční. Rozum jsem však po−
čal brát jinde – ve Skočicích
u Vodňan, kde mého otce jme−
novali velitelem četnické stanice
a později i v Horažďo vicích…“
V osobě Karla Jaroslava Fořta
zemřel kněz a člověk, který va−
dil totalitám. Nejdříve přežil na−
cistické věznění, a když byl vy−

svěcen za kněze v roce 1948
i nově nastupujícímu „komu−
nistickému režimu“, a tak raději
se svými druhy v kněžském ob−
lečení opouští svou rodnou
vlast. Prchají na motocyklech
z vimperské fary přes Finste −
rau, dál v širý svět… Sedm let
dokonce strávil se stejnými

druhy v Africe na misii, aby se
na celých 37 let usadil v Mni −
chově, kdy působil v kostele sv.
Štěpána, hlásající zde slovo
Boží v českém jazyce.
Kniha s Janem Paulasem neby−
la jediná, která o něm byla na−
psána. V roce 2001 mu vydala
Teologická fakulta Jiho české
university knihu: „Cesta, prav−
da, život – Postila otce Karla“.
Na sklonku jeho života mu byl
prezidentem republiky, teh −
dejším profesorem Václa vem
Klausem, udělen: „Řád T. G.
Masaryka“, za vynikající zásluhy
o rozvoj demokracie, humanity
a lidských práv. Uvedené vyzna−
menání zhodnotil věcně po
svém: „Věku to nepřidá, do ne−
be to člověku nepomůže, ale
nebyl bych upřímný, kdybych ří−
kal, že mě to nepotěšilo…“ 
Vzpomeňme jeho úmrtí, skro −
mného hrdiny, který si vyzna−
menání více než zasloužil!
Doufejme, že jeho láska k li−
dem v nás přetrvá – hrdinsky
v člověčenství, jen jemu vlast−
ním…   Čest jeho památce! 

Karel Fořt, Sušice

Vzpomínka na „Otce Karla“

Mons. Karel Fořt

Kde domov a hrob můj?
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Unikátní otáčivé hlediště je opět na
přetřesu. Zatímco v těchto letech
mělo  podle původních plánů stát už
nové a vyhovující, na místě v zahra−
dě  českokrumlovského zámku je
stále to původní. Teď by se snad po−
myslné ledy mohly pohnout!

Architektonickou soutěž na nové
otáčivé hlediště v Českém Krumlově
vypíše město České Budějovice. To je
faktickým vlastníkem točny. Sou těž
povede ji specializovaná firma, kterou
vybrali radní. Zatím stále ještě není
úplně jasné, kde přesně bude nová
točna stát. Mnozí věří, že tam, co do−
posud, maximálně o pár metrů dál.

„Pokud ta točna nebude tam, kde
je, nemá smysl, aby v Krumlově by−
la. Prostě musí stát na tom původ−
ním místě plus minus pár metrů. Ale
ta točna měla už dávno stát a divím
se, co všichni celé ty roky dělají,” ře−
kl exministr kultury Vítězslav Jandák.

Ten se před více než deseti lety
zasloužil o to, aby otáčivé hlediště
v zahradě zůstalo. „Je to světový
unikát, který navíc přináší Jiho −
českému divadlu spoustu peněz,
kraji jméno a prestiž. Jen spekulanti
chtěli, aby bylo jinde… oni dobře
vědí proč… Nemá to cenu dál ko−
mentovat,” dodal Jandák.

V nejbližší době se má sejít poro−
ta, aby schválila zadávací podmínky
soutěže. Jednou z možností je, že
točna zůstane na stávajícím místě
a bude mít stejnou kapacitu, tedy
650 míst. 

Starosta Českého Krumlova Dali −
bor Carda nechce budoucí podobu
ani umístění točny dál komentovat.
„Už 25 let se kolem toho mluví
a vždycky se řeknou tisíce stanovi−
sek, které zabrání dalšímu řešení,
takže já se bráním to dál komento−
vat. Všechno se podle mě dá vyře−
šit,“ řekl starosta.

Před dvěma lety rozhodla minis−
terská komise, že točna může zůstat
na  stávajícím místě s posunem
o sedm metrů mimo hlavní osu 
parku. Ve hře ale  stále zůstává i její
umístění mimo zahradu. To by uvítal
například ředitel Národního památ −
kového ústavu v Českých Budějo −
vicích Petr Pavelec. „Jedno z ideál−
ních řešení by bylo, kdyby například
bylo možné prodloužit zámeckou 
zahradu a vybudovat celý nový trakt,
který by obsahoval přírodní divadelní
prostor,“ popsal. 

Jihočeské divadlo má zatím po −
volení k provozu současné točny
do roku 2020.  (pru)

A zase to otáčko…

Jihomoravská me tropole vítala
milo vníky turistiky, cestování
a všech možných zážitků z nabíd−
ky napříč Čes kou republikou.
Od 19. do 22. ledna 2017 na
brněnském výstavišti otevřel
své brány veletrh regionálního
cestovního ruchu Re gion tour
2017. Prošli jimi i návštěvníci,
kteří mířili k pultu s materiály
a informacemi o Kdyňsku.
Dobrovolný svazek Kdyňsko,
který čítá 22 obcí, už má na
Region touru v Brně své zavede−
né místo. Jako českoněmecké
pohraničí, se pravidelně zařazu−
je pod expozici Plzeň ského kra−
je. A to už po několikáté činí ta−
ké Doma žlicko. Pulty našich
měst tedy stojí vedle sebe tak,
aby si je každý návštěvník mohl
představit jako zajímavou a při−
tažlivou lokalitu. 
Kdyňsko v poslední době vystavuje
společně s přátelským bavorským
městem Parsberg. Dlouhodobě se

snaží propagovat svoje území uce−
leně, s novými myšlenkami a téma−
ty. Kdyňské infocentrum současně

sleduje aktuální trendy a v tomto
smyslu také připravilo nové propa−
gační materiály. Soubor čtyř map,

které pokrývají celé území Kdyňska
včetně par tnerského města
Eschlkam a Dračího jezera v sou−

sedním Bavorsku. Novinkou je, že
tiskoviny neseznamují jen s tradič−
ními turistickými cíli, ale představují

i významné osobnosti, které zane−
chaly svoji stopu v tomto regionu.
Jména jako Emil Tšída, František

Žákavec, Rudolf Mayer,
Alois Kalvoda, Anežka
Formánková, Josef Hubá −
ček mnozí znají z názvů
ulic, ale málokdo už ví, co
za svůj život vykonaly nebo
čím byly natolik výjimečné,
že jejich jméno se skloňuje
i v dnešních dnech.  Do pro −
vodný text je i v německém
jazyce a celý projekt je fi−
nančně podpořen z Dispo −
zi čního fondu Euroegionu
Šumava. Soubor map je
prvním výstupem dlouho−
dobého záměru zviditelnit
a představit Kdyňsko jako
zajímavé území ve Vše rub −
ském průsmyku, který byl
od nepaměti vstupní bra−

nou do Čech a svědkem mnoha 
významných událostí.    

Sylva Heidlerová

Kdyňsko se opět představilo v Brně
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Co nás čeká podle čínské astrologie?
Vedle názvu znamení jsou uvedeny
roky narození, kterých se to týká.
Čínský rok se mění v průběhu ledna –
února. 

KRYSA
Rok kohouta je pro zrozence v roce
krysy rokem zábavy, štěstí, ale budete
muset hodně pracovat, protože před−
chozí rok bylo hodně nápadů, které je
dobré zrealizovat. Je to rok peněz.

BUVOL
Kohout je dobrý přítel a spojenec pra−
covitého buvola, toho je dobré využít.
Ve vztazích bude pohoda, a proto vás
rodina bude podporovat v pracovním
úsilí, které bude náležitě oceněno.

TYGR
Tento rok je dobrý na zotavení se ze
špatného minulého roku. Ale aspoň ro−
dina vás bude podporovat, ve vztazích
bude klid. Ale pozor na smlouvy, pořád
jste ještě nevyléčili všechny rány, proto
je třeba velké opatrnosti při podepiso−
vání smluv.

ZAJÍC
Je dobré se připravit na potíže, protože
kohout je nepřítel zajíce. Sice rok ko−
houta je rok peněz, ale to se týká lidí
zrozených v roce zajíce přesně obráce−

ně! Není dobré se zadlužovat, do rezerv
asi budete muset sáhnout. V tomto ro−
ce bude rovněž třeba více používat ro−
zum než intuici. Kohout vaší intuici přát
nebude. Bude to náročný rok.

DRAK
Kohout si s drakem hodně rozumí, bu−
de to jeden z nejlepších roků. Štěstí
a dobré obchodní příležitosti z minu −
lého roku opice budou přetrvávat.
Budete to dobrý rok na zajímavá přátel−
ství a příležitosti nejenom pracovní. 

HAD
Kohout je dobrý přítel hada, a proto bu−
de tento rok dobrý na sklizeň a zúroče−

ní vkladů let minulých. Je to dobrý rok
na spirituální záležitosti a tím i pocho−
pení událostí let minulých. Dobré obdo−
bí na vytvoření finanční rezervy. 

KŮŇ
Tento rok bude pro zrozence v roce ko−
ně harmonický. Proto budete mít ten−
denci odpočívat a nechat se unášet ús−
pěchem a klidem (před bouří). To by
nebylo dobré, protože by mohla vaše
aktivity převzít konkurence, když nebu−
dete ve střehu. Líbit se vám to nebude,
ale bylo by dobré makat na plno.

OVCE
Tento rok bude zkouškou. Pokud uspě−
jete, peníze udržíte a rozmnožíte.
Pokud neuspějete, o vše můžete přijít.
Je třeba dávat velký pozor, bude to
chaos a vyznat se v onom „kolu štěstí“
(a neúspěchu) bude obtížné.

OPICE
Po úspěchu minulého osobního roku
vám bude nastaveno zrcadlo reality.
Bude obtížné se z bujarých oslav
a úspěchů snést na zem. Proto budou
hrozit zdravotní, zejména psychické
problémy, proto je dobré se soustředit
na to, co děláte a vyvarovat se chyb.
Chce to dost pracovat, což se vám
nebude moc chtít, úměrně k tomu re−
laxovat, abyste ve zdraví tento rok
přežili.

KOHOUT

Jedno z mála znamení, které si spolu
nerozumí, je kohout. Proto je na dvorku
jen jeden. Druhého by ukloval jako 
soka. Proto je zvláštním a zátěžovým
rokem pro zrozence ve znamení ko−
houta právě tento osobní rok. Je třeba
se držet při zemi, nevyvolávat konflikty,
to by se vymstilo. Je třeba uchovat, co
máte, být v klidu, na nikoho neútočit
a dopadne to dobře.

PES
Tento rok je dobrý pro vzdělávání, učení
jazyků (i v zahraničí). Je to dobrý rok 
na příležitosti, které se budou nabízet.
Ale je třeba dávat pozor na investice, na
smlouvy (raději 3x přečíst, než jednou
podepíšete). Bude to zvláštní rok kon−
frontace hodnot, práce, rodiny. Budete
mít dost starostí a práce udržet co má−
te, proto nezbude energie na zábavu.

PRASE
Kolik energie dáte do své práce, to do−
stanete zpět i s bohatým úrokem. Bude
to poklidný rok pro vás, ale ne pro vaše
blízké. Proto není dobré se nechat
vtáhnout do problémů lidí okolo vás,
mohlo by se to vymstít. Asi bych připo−
mněl zvláště pro zrozence v roce kance
o převozníkovi, který se mohl zbavit
převoznictví tím, že předá převážené−
mu své veslo.
Přeji všem čtenářům hodně štěstí
a pevné zdraví.         Stanislav Brázda

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

1904, 1016, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Jak se bude dařit v roce KOHOUTA
od 28. 1. 2017 do 15. 2. 2018

Jihočeský kraj pro pacienty s dege−
nerativními mozkovými chorobami
má 840 lůžek v domovech se zvlášt−
ním režimem. Z velké části se jedná
o seniory s Alzheimerovou choro−
bou. Na jihu Čech žije několik tisíco−
vek lidí staršího  věku s demencemi. 

„Jejich počet dlouhodobě nijak
výrazně nenarůstá,“ řekla náměstky−
ně hejtmana Ivana Stráská (ČSSD).

„Služby pro tyto typy pacientů na−
bízí většinou domovy se speciálním
režimem. Samozřejmě, že bychom
přivítali více lůžek, ale dá se říci, že
tento stav  odpovídá potřebám kra−
je,“ uvedla Stráská.

Pacienti však nemusí čekat na
umístění pouze ve speciálních zaříze−
ních.  Podobné služby pro ně zajišťují
i jiné objekty. „Péče o osoby s de−

mencí může být v některých situacích
zajišťována i v domovech pro se −
niory,“ uvedla  Helena Kocmanová 

z odboru sociálních věcí krajského
úřadu. Specializovaných pracovišť
pro lidi pouze s Alzheimerovou cho−

robou není v Jihočeské kraji mnoho.
Taková centra se nacházejí například
v Písku,  Vodňanech a v Českých
Budějovicích. V těchto zařízeních
bývají většinou  nepohybliví senioři
závislí na pomoci jiných. 

„Narůstá počet pacientů s touto
chorobou v celém světě, nemoc je
označována za skrytou epidemii.
Přibývá mladších pacientů,“ uvedla
Markéta Mohoritová z píseckého
Alzheimercentra.

Alzheimerova nemoc narušuje
část mozku a způsobuje pokles tak −
zvaných  kognitivních funkcí – myš−
lení, paměti, úsudku. Bývá nej −
častější příčinou  demence, která 
vede postupně k závislosti nemoc−
ného na každodenní pomoci  jiného
člo věka. (pru)

Na jihu Čech je přes 800 lůžek pro lidi s Alzheimerem



CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě
– posiluje svůj tým a při−
jme PRACOVNICI ZA
PULT – výroba káv a po−
hárů− vhodné i pro absol−
venty všech škol. Možno
i cizince. Nadprůměrné
ohodnocení, pěkná prá−
ce. Turnusy, zaučíme,
uby  tování poskytneme
zdarma. Informace:
602486490. RR 70067

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a při−
jme CUKRÁŘKU – výroba
dortů a zákusků, znalost
oboru nutná. Možno i ci−
zince. Práce na HPP
(smlouvu), nadprůměrné
ohodnocení (po zapraco−
vání 100,− Kč/hod čisté−
ho). Turnusy, zaučíme,
ubytování poskytneme
zdarma. Informace:
602486490. RR 70068

HLEDÁME obsluhu do ba−
ru kavárny. Týden/týden,
ubytování možné. Cca
25.000 Kč měsíčně. Tel.:
724537369. RR 70107

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové  silážní jámy
i pa nelové cesty. Tel.:
736139113 PM 1170036 

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, medaile, vyzna−
menání (vzorný voják,
za obranu vlasti, vojen−
ské učiliště, za budová−
ní vlasti aj. ČSSR vy−
znamenání, kovový mo−
del děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 170013 

STARÉ fotoaparáty (Fle −
 xa ret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) , náramkové a ka−
pesní  hodinky, barome−
tr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panenky
a dětské pokojíčky, vláč−
ky, plechová a bakelito−
vá autíčka, litinové for−
my na bábovku, líva −
nečník apod. Tel.:
603872698. PM 170014 

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Ta −
lisman, Philips, Telefun −
ken aj. Staré hodiny, ho−
dinky náramkové a ka −
pesní: Ome ga, Heuer,
Glasshütte, Do xa, Prim
aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lam−
pičky, obrazy, hračky ple−
chové a bakelit., ná  by tek,
knihy, housle, trumpetu aj.
staré věci do r. 1960.
Vykoupím i celou sbírku,
nebo pozůstalost. Sbě ra −
tel. Nabízím solidní jedná−
ní. Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz PM
170005

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chro−
mové lustry a lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic,
figurky  zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samot−
né rámy, hodiny, lam−
pová radia, staré hous−
le, violu, vše skautské
a junácké, pohlednice,
odznaky a starou bižu−
terii. Tel.: 603872698.
PM 170015 

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email: slavoj.pikovice
@seznam.cz. Děkuji :)
RR 70057

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6m x 2,5m x 3m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6m x 3m x 3m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elek−
třiny vč.  jističů a osvětle−
ní. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení.
Tel.: 723622663. PM
170026 

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s na −
kladačem a druhý bez na−
kladače s rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena doho−
dou. Dále nakladač ozn.
500 za traktor s drapá−
kem, bez pístnic.  Tel.:
723622663PM 170028

SVISLÝ nepoužitý štípač
GEBA dovoz z Rakouska,
typ H 125, štípací síla 13
tun. Cena dohodou, tel.:
736670876. RR 70050

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí (až
10.tis/ks) za staré po−
hlednice  do roku 1945,
uvítám větší množství,
sbírku či pozůstalost, po
dohodě mohu i přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 70066

ŘEZAČKU na papír zn.
ADAST, typ MAXIM MM
80−3, válcovou rozvi −
novačku KIEFEL, dovoz
Německo, šicí stroje AD−
LER 2 kusy− těžké rame−
novky 205−04, střední ši−
cí ramenovky zn. MINER−
VA 4210 3 kusy, ruční
plošinový vozík 1 x 2m,
kovový rám, bantam ko−
la. Ceny dohodou. Tel.:
603298166. RR 70051 

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytěže−
ný i po kalamitě. Seriózní
jednání, platba hotově.
Tel.: 731027795. RR
70106

MLADÁ rodina shání ke
koupi dům či chalupu
vhodnou k úpravám 
do 600 tisíc Kč. Tel.:
722111740. RR 70064

ZEDNÍK s rodinou koupí
starou chalupu do 300
tis., tel.: 606436736. RR
70065

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské 
stroje. Dále provádíme de−
montáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663.
PM 170033

HLEDÁME investora na
odkup 100% podílu
v s.r.o., výrobní a sklado−
vé budovy,  pozemky,
stroje a zařízení, obor
klasické a CNC obrábění.
Prů mys lová zóna  Kla −
tovy, tel.: 736670876. RR
70049

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovi−
ce@ seznam.cz. Děkuji :)
RR 70058

KOUPÍM starší nákladní
vlek na 16 t sklápěcí.
Případně i valníkový, dvou
nebo tří nápravový.
736139113. PM 170031

PRODÁM náhradní díly
na nákladní automobil DAF
typ AE 45 FA, pěkné pneu s
disky, rozměr i pro no −
vé Avie, motor s šesti −
 stupňovou  převodovkou
a kom  pletní dveře do 
kabiny v pěkném stavu.
Případně čelní sklo i jiné 
díly. Prodám také  díly
na Avii 31 r.v. 1992, mo−
tor, dveře, kardany,  pěti−
stupňovou převodov kou,
pěkné pneu včetně disků,
světla atd  Dále prodám
valníkovou sklápěcí korbu
LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 170029 

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazne −
zarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 60078

PRODÁM AUDI A6, se−
dan, sříbrná metal., hava−
rovaná, případně i jen 
náhradní díly. R. výr. 2001,
cena dohodou. Tel.:
736139113 PM 170032

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

SŠ 60/169, Plzeňačka,
nekuřačka, hledá pozitivní
přítelkyni nebo přítele na
výlety, cestování  i do cyk−
lo par ty. Preferuji Plzeň,
ale i České Budějovice.
Vítáni příznivci jógy a ezo−
teriky. Tel.: 776597469.
PM 170002

KARTY NELŽOU, kyvadlo
odpoví na otázky a magie
pomůže při řešení potíží.
Výklad karet Lenormand,
roční předpovědi, pomoc
v mezilidských a milost−
ných vztazích, při finanč−
ních a zdravotních problé−
mech. Odrušení negací či
kletby. Osobně nebo píse−
mně – volejte, pište na tel.:
775901978. PM 170006

MÁTE doma nábytek,
křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.) zdar−
ma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za
odvoz. T.: 608887371 / E.:
info: nabytek1980@
seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 70060

KOUPÍM staré smal−
tované, plechové či
papírové reklamní ce−
dule s AUTO−MOTO
tématikou, reklamou
na oleje, pneu, jízdní
kola, motocykly, auto−
mobily a jiné, dále
různé plechovky od
starých olejů, troj−
hranné, hranaté, ku−
laté SCHELL, AERO−
SCHELL, MOBILOIL,
GOLEM, BENZINA. 
aj. nabídněte sbě −
rateli. Děkuji, tel.:
608941498. RR
70035

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré moto−
cykly všech značek
v jakémkoliv stavu,
i jednotlivé díly. Pla −
tím ihned v hotovosti.
Tel.: 607946866. RR
70078

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE 
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE 
KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovi−
ce@ seznam.cz. Děkuji :)
RR 70059

RYCHLÉ půjčky bez ne−
movitosti do 70 tisíc Kč,
americké hypotéky se
zástavou nemovitosti až
do 70% ceny nemovitos−
ti. Hypotéky na koupi ne−
movitosti, vše nebankov−
ní sektor. www.kz−finan−
ce.cz, tel.: 737607405.
KŘI PM 170016

COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s  nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střiho−
vou úpravu, jenom se
pročesává. Je antide −
presivní, vhodný i pro
alergiky. Je bdělý
a ostražitý, ale zbytečně
neštěká. Vhodný na ca−
nisterapii – k rehabilitaci.
Oblíbený pro výstiž nou
a přizpůsobivou povahu.
Miláček celé rodiny, lás−
ku rád bere i oplácí s na−
dšením. Kupní smlouva
při odběru. Do dobrých

rukou.  Kontakt – e−mail:
h a j a m i @ v o l n y . c z ,
602823882, 378774498.
RR 60258

Další číslo
Jihočeského

rozhledu
vyjde

6. 3. 2017
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