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Směšný trest za takovou
brutalitu?!
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MÁTE DOMA STARÉ ŠPERKY
A NEVÍTE CO S NIMI?
Potřebujete peníze?
Přijďte k nám do Zlaté Investiční Banky!

Hejtmanka se sešla
Ryzí zlato je platidlem od nepaměti
a zárukou stabilní vysoké ceny, která
v podstatě neustále roste. Trochu ji−

nak je tomu u šperků. Staré
šperky mají cenu pouze v ob−
sahu zlata a nikoliv jako vý−
robku s přidanou hodnotou.
Takové zlato není vhodné
k držení jako domácí rezerva
ani není vhodné ho nakupovat
jako investici, pakliže se nej−
edná o náročné šperky, např. s dra−
hými kameny. Staré zlato lze velmi
dobře zpeněžit také v Plzni u solidní
instituce, a to ve Zlaté Investiční
Bance. Paní Strnadová se to do−
zvěděla od své známé, která se jí
zmínila o nás.
Paní Strnadová měla doma staré
prsteny, ještě po prarodičích, několi−
kero rozbitých náušnic a stříbrnou
minci. Netroufala si je prodat, ale za−
šla k nám, aby si udělala představu,
jakou hodnotu asi mohou mít. Jak
paní Strnadová říká: „Byla jsem pře−
kvapena, když mi ten milý pán ozná−
mil, že těch pár věcí mohou ode mě
odkoupit za 9 500 Kč! Chvíli jsem
váhala, ale nakonec jsem do toho
šla. Když teď někde slyším, že se ně−
kdo bojí nebo neví kde prodat zlato

nebo stříbro, velice ráda se mu zmí−
ním o možnosti prodeje ve Zlaté
Investiční Bance.“
Jak vidíte, i z drob−
ností, které Vám leží
doma, můžete zís−
kat nemalé peníze,
kterými si můžete
vylepšit rodinný roz−
počet a třeba si ně−
co koupit, po čem již
delší dobu toužíte,
nebo udělat radost
svým blízkým. Přijď−
te k nám a nechte si

cenu Vašich šperků, mincí i jiných
předmětů ze zlata či stříbra ocenit.
Obslouží Vás ochotný a odborně pro−
školený personál.
Pobočka Zlaté Investiční Banky:

Náměstí Republiky č. 4/3,
Plzeň I. – v blízkosti Plzeňské radnice

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00
tel.: +420 374 446 552

www.zlatainvesticni.cz
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.
Vše bez průtahů a s profesionál−
ním zjištěním ryzosti kovu.

s nejmladším premiérem
S nejmladším premiérem Evropy,
rakouským kancléřem Sebastianem
Kurzem, se setkala jihočeská hejt−
manka Ivana Stráská. Stalo se tak
na letošním, třiadvacátém
ročníku Evropského fóra.
V rakouském Wachau se
sešlo na 150 hostů a kro−
mě Kurze a Stráské nechy−
běli ani premiér Chorvat−
ska, Srbska, Černé Hory,
dolnorakouská zemská
hejtmanka Johann Mikl−
Leitner a další.
„Velmi otevřeně se disku−
tovalo také o tématech roz−
porů mezi centrálními evro−
pskými regulacemi a mírou
zásahu do osobních svo−
bod, důvodech a možných dopadech
brexitu nebo činnosti Evropské agen−
tury pro pohraniční a pobřežní
stráž Frontex a samozřejmě o migrač−
ní krizi,” prozradila Ivana Stráská.
„Sebastianu Kurzovi jsem také

věnovala pamětní fotoknihu z Fóra
partnerských regionů Jihočeského
kraje. Bylo to velmi příjemné setká−
ní,” dodala jihočeská hejtmanka.

Rakousko se nyní nechalo slyšet,
že pokud by sousední Německo za−
čalo část migrantů posílat zpět tam,
odkud přišli, posílilo by dohled na
hranicích, což by se týkalo samo−
zřejmě i českých hranic.
(pru)

Karin Havlů
Otravní havrani
Problematika havranů stále trápí
jihočeský Tábor. Hluk havranů
ruší obyvatele Pražského sídliště,
i výuku na zdejší základní škole.
Zoufalí jsou i staří a nemocní lidé
a majitelé aut, kteří mají vozidla
zaneřáděná od ptačího trusu. Hy−
gienici ani úředníci nemají pravo−
moci na regulaci havranů, protože
je chrání české i evropské zákony.
Dokud se nezmění, může město
leda nakoupit ultrazvukové plašiče
a pokusit se alespoň o částečnou
regulaci v blízkosti školy.

Zóna nebude

Odešla žena, která učila Češky i Angličanky vařit v remosce.
Ve věku 66 let zemřela 2. června
Karina Havlů, autorka třiceti ku−
chařek a překladatelka. Jihočeš−
ka kdysi emigrovala s manželem
do Itálie a žila v Římě, porazila ra−
kovinu a i díky tomu, že změnila
stravu, napsala svou první ku−
chařskou knihu. Podle mnoha pří−
znivců to byla žena, která učila
nejenom Češky, ale i Angličkanky
vařit v remosce.
„Od roku 1872 je v Táboře sladov−
na, která patřila mým předkům. Můj
táta ji jako mladík společně se strý−
cem vedl do roku 1948, než přišel
komunistický převrat a rodině maje−

Projekt nové velké obchodní a vý−
robní zóny na okraji Českých
Budějovic, který má řadu odpůr−
ců z řad obyvatel i vedení obcí
v okolí dané lokality, je zastaven.
Od příprav ustoupil totiž sám
investor. Nizozemská společnost,
která v oblasti Nemanic a Borku
plánovala postavit uzavřený areál
s velkoplošnými halami, ukončila
přípravné práce.

Méně prasat
Počet prasat chovaných v Jiho−
českém kraji se stále snižuje. Jen
za posledních deset let je jich
v kraji o 200 tisíc kusů méně. Ně−
kteří chovatelé dokonce se svou
činností skončili úplně. Důvodem
snížení počtu prasat na jihu Čech
za poslední roky není jen vyklizení
vepřína v Letech, který nedávno
odkoupil stát, ale hlavně klesající
výkupní cena a investice do tech−
nologií, na které nejsou peníze.

Nejvíce
předzahrádek
Historické jihočeské město –
Jindřichův Hradec drží prvenství
v počtu restauračních předzahrá−
dek. Jejich provozovatelé zde za
ně navíc neplatí ani korunu, což
je jasný záměr radnice. Je zde 53
předzahrádek u restaurací či ka−
váren – nejvíce na jihu Čech.
Město už řadu let za ně nevybírá
peníze proto, aby podpořilo turis−
tický ruch. Taková místa musí
splňovat předpisy tak, aby neza−
braňovaly provozu na chodníku či
pěší zóně. Zdarma jsou před−
zahrádky také v Táboře.
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Karin Havlů a Simona Stašová

tek sebrali. V roce 1992 jsme v rám−
ci restitucí dostali sladovnu zpět,“
vzpomínala v posledním rozhovoru
pro Český rozhlas Karina Havlů.
Její nejslavnější knihou byla
kuchařka s názvem Vaříme v re−
mosce a stala se hi−
tem i v Anglii. „Pře−
kládala ji Čecho−
angličanka, která je
jedním z Wintono−
vých dětí, a přidala
tam ještě svoji ka−
pitolu pro Angličany.
Kromě toho, že se
ujaly remosky samot−
né, se ujala kuchařka
a prodalo se téměř
40 tisíc výtisků,“
vzpomínala Havlů.
„Na léto se vždy−
cky snažím vymyslet
něco neotřelého. Ne−
mám moc ráda sa−
motné ovoce, ale

Jandák už zase točí
Svého času býval nejpopulárněj−
ším českým politikem, nejúspěš−
nějším ministrem kultury a nejoblí−
benějším poslancem. Dnes Vítěz−
slav Jandák, který je, jak sám hrdě
říká, poloviční Jihočech, opět hra−
je. Točí filmy a je rád, že si od poli−
tiky může odpočinout.
„Jsem už jen radním Českého roz−
hlasu, jinak jsem se vrátil ke své pů−
vodní profesi. Těší mě, že je o mě
zájem. Dělal jsem zatím moc hezké
věci – jednak pohádku Přání k mání,
nedávno pokračování seriálu Rapl.
Musím říct, že mě natáčení zatím
opět hodně bavilo,” svěřil se Rozhle−
du Jandák, který začátkem srpna
oslaví své už 71. narozeniny.
„Když nic nemusím, jsem rád do−
ma, na chalupě na Třeboňsku. Klid−
ně sám s naším labradorem Alber −
tem. Chodím na procházky, jezdím
na kole, na skútru. Nebo si sednu na
traktůrek a než poseču svou louku,

pár hodin to zabere,” říká s úsmě−
vem bývalý politik, dnes už zase he−
rec Jandák.
„Nikam se necpu, neženu a mu−
sím přiznat, že jsem spokojený. To,
co se u nás politicky děje, raději
nehodnotím, jen nad tím občas
kroutím hlavou. Myslím si, že na tom
ale nejsme nějak špatně, když se po−
díváme do blízkého zahraničí. A pak,
umím se na věci podívat z nadhledu
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mám ráda, když se to skloubí třeba
se zeleninou. V tomto salátu je bal−
zamico, olivový olej a také trocha
medu, který dodá takový šmak,“
prozradila autorka mnoha publikací.
Nedílnou součástí kuchařky byl
rezavý kocour, který se objevil i na
titulní straně. „To je takový můj
maskot. Když jsem začínala při−
pravovat gastronomickou rubriku
pro Táborský deník, potřebovali ně−
jakou fotografii a já zrovna měla po
ruce snímek s kocourem. Od té do−
by byla rubrika se mnou a s kocou−
rem. Když vycházela knížka, říkala
jsem si, že ho musím zvěčnit také,
protože on se mnou v kuchyni
vždycky vaří, pořád se mi plete ně−
kde pod nohama,“ vyprávěla v roz−
hlase Karina Havlů.
Na křtu její poslední kuchařky by−
la kromě Kristiana Kodeta i herečka
Simona Stašová. „Karina je neje−
nom vynikající kuchařka, ale také
překladatelka. Překládá z angličtiny
a z mé milované italštiny a pracuje−
me spolu. Zároveň já moc dobře
nevařím, proto potřebuji i její ku−
chařky, které dělá dokonale. Drží mě
profesně i přes to, co prochází ža−
ludkem,“ řekla tehdy slavná hereč−
ka. Karin Havlů zemřela náhle. Jižní
Čechy jsou rozhodně hrdé na to, že
právě z nich vzešla taková význam−
ná osobnost.
(pru)
a říkám si – všechno je trochu ji−
nak,” namítá Jandák, který se netají
tím, že je velkým podporovatelem
prezidenta Miloše Zemana.
Co Jandáka čeká dál, neřeší.
„Neplánuji, čekám, co osud přinese.
Žiju velmi skromě, luxus nepotřebuji.
Mám vše, co k životu potřebuji a vů−
bec se nestydím přiznat, že občas
nakoupím i ve Velenicích na tržnici.
Co mne čeká? Nevím, to ví ten na−
hoře. Razím totiž rčení: Nač se bát
zítřků, třeba nepřijdou…,” dodává
Vítězsklav Jandák.
(pru)
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Nová pobočka společnosti Golden Gate
v Českých Budějovicích
Golden Gate CZ je jedničkou na čes−
kém trhu s drahými kovy. A aby
mohla rostoucí poptávku spolehlivě
uspokojit, rozšiřuje svou síť regio−
nálních kanceláří. Přinášíme Vám
rozhovor s Ivanou Hegediš, vedoucí
nové pobočky Golden Gate na
Lannově třídě, o tom, co může tato
kancelář svým klientům nabídnout
a proč Češi čím dál více věří zlatu.
n Proč jste se rozhodli otevřít po−
bočku právě v Českých Budějovicích?
České Budějovice jsou důležitým kul−
turním i ekonomickým centrem s dlou−

hodobě silnou poptávkou po tradič−
ních investicích, jako je zlato a stříbro.
Vybudovali jsme si zde proto nové
kvalitní zázemí ke schůzkám s klienty
i pro naše vlastní potřeby, jako jsou
pravidelné porady nebo školení.
n Co všechno můžete klientům na
své pobočce nabídnout?
Klientům kromě prodeje zlata a stříbra
poskytujeme kompletní poradenský
a analytický servis. Většina lidí potře−
buje investice do drahých kovů vy−
světlit a osobně probrat. Součástí na−
šich služeb jsou proto také praktické
rady, jak nákup správně načasovat,
aby investování bylo co nejefektivnější.
n Proč vlastně spořit právě do dra−
hých kovů?

Zlato a stříbro
jsou velmi jed−
noduchou in−
vesticí srovna−
telnou s běžným
spořením. Drahé
kovy znamenají
stabilní finanční
rezervu a pojist−
ku před inflací
i před finanční
krizí. Své investi−
ce máte díky nim
doslova ve vlast−
ních rukou, ne−
jste závislí na
bankách ani ji−
ných finančních
institucích. Na−
víc cena zlata
a stříbra je momentálně velmi přízni−
vá, především ve srovnání s akciemi
nebo nemovitostmi.
n Jak spořicí programy fungují?
Stačí si zvolit cílovou částku a nasta−
vit trvalý příkaz. S každou platbou
klient nakupuje kov za aktuální cenu,
a jakmile naspoří celou cihličku, fy−
zicky si ji odnese. Spořicí programy
začínají už od 500 korun za měsíc, li−
dé si však nejčastěji spoří kolem
1.500 korun měsíčně.
n Čím je pro Vás práce v Golden
Gate výjimečná?
V oblasti finančního poradenství pra−

Tohle je jihočeská Vesnice roku
Jihočeskou vesnicí roku se stal
Svatý Jan nad Malší na Českobu−
dějovicku. Hodnotící komise ho oce−
nila za společenský život, akce jako
velikonoční řehtání či závody histo−
rických aut. O titul usilovalo 18 obcí,
Svatý Jan nad Malší si výhrou zajis−
til postup do celostátního finále.
Za Svatým Janem, který v roce
1997 vyhrál celostátní kolo soutěže
Vesnice roku, skončily na druhém
místě Čejetice na Strakonicku, třetí
je Popelín na Jindřichohradecku.
Svatý Jan si může zažádat o dota−
ci 500 000 korun z krajského pro−
gramu obnovy venkova.
„Tak mě to vykolejilo, že nemůžu
ani mluvit, nemůžu to rozdýchat. Je
to moc příjemné, bude velká oslava.
Máme každý týden nějakou akci,
mají tradici, a zájem lidí je velký.
I když se sem nastěhovalo hodně
Rozhled – Jižní Čechy 7/2018

mladých lidí, zapojili se a sžili se
s vesnicí,“ řekla k oznámení vítězů
starostka Svatého Jana nad Malší
Růžena Balláková.
Svatý Jan nad Malší má 560 oby−
vatel. Je to významné poutní místo

s areálem kostela svatého Jana
Nepomuckého. Dochovala se i lido−
vá architektura. Obec žije čilým spo−
lečenským životem, působí tam
různé spolky a sdružení. Mezi akce
patří přespolní běh, posezení Pod
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cuji už dlouho a Golden Gate je to nej−
lepší, co jsem za poslední dobu po−
znala. Vidím v naší práci velký smysl,
když můžeme lidem pomoci ochránit
si své peníze před znehodnocením.
Beru to jako své poslání.
(pi)

Adresa pobočky:
Lannova tř. 16, 4. patro,
České Budějovice 37001
Kontakt – email:
ivana.hegedis@goldengate.cz
tel.: 602 166 645

kaštany, staročeská masopustní
koleda, velikonoční řehtání,
„Zajímavou akcí, která má dokon−
ce mezinárodní dopad, jsou závody
historických vozidel S kopce do kop−
ce. Je to kouzelná obec, kostelíček,
krásná poloha, chráněná příroda
a vytvořilo se tam obrovsky sou−
držné společenství lidí, kteří spolu
chtějí být, společně plánují akce,
společně se jich účastní, a to je ten
bonus navíc," řekla jihočeská hejt−
manka Ivana Stráská.
Loni se do jihočeského kola sou−
těže přihlásilo 16 obcí a zvítězil
Pištín na Českobudějovicku. Komi−
se, jíž letos předsedala Helena
Sosnová, hodnotila, jak vidí vesnice
svou budoucnost, jaký je společen−
ský život, aktivita občanů, podnikání,
jak obec pečuje o stavební fond,
jaká je občanská vybavenost, péče
o veřejná prostranství, o krajinu,
hodnotily se i připravované záměry
s využitím IT.
(pru)
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Hygienici budou
v létě kontrolovat led
Jihočeští gienici budou v létě
kontrolovat led podávaný v nápo−
jích v restauracích. Řada provo−
zovatelů podniků podle nich ne−
uskladňuje led správně, a hlavně
s ním i chybně manipuluje. Pro−
vozovatelům při podobných po−
chybeních hrozí pokuty. Novi−
nářům to dnes řekla Dagmar
Smitková z českobudějovické
krajské hygienické stanice.
„Kontroly můžeme dělat v prů−
běhu celého roku, ale zvláště
v letních měsících jsou na místě,
kdy si lidé vyžadují více chla−
zených nápojů,“ uvedla Smit−
ková. Dodala, že hygienici na jihu
Čech v létě plánují sedm desítek
kontrol tohoto typu, přistoupili
k nim poprvé.
Podle ní je led specifická po−
travina, jelikož putuje přímo
z mrazáku ke spotřebiteli. „Už se
její kvalita nemůže nijak změnit.
Pokud jde o maso, tak to se
potom ještě tepelně upravuje
a bakterie se mohou zničit. Ale
v tomto případě spotřebitel kon−
zumuje led přímo,“ uvedla Smit−
ková. Pokud obsluha nepostu−
puje s ledem správně, mohou se
jím přenášet bakterie nebo viry
žloutenky přenosné rukama.
Podle ní existují zařízení, kde ne−
používají pro manipulaci s le−
dem pomůcky typu kleští nebo
naběračky.
Špatně uskladněný led zase
bývá v přímém styku s potravi−
nami. „Pokud objevíme takovýto
prohřešek, tak už se jedná o pro−
vozovnu s velkým nepořádkem,“
uvedla Smitková.
(pru)
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Tenhle případ obletěl celou re−
publiku a jeho hlavnímu aktérovi,
tedy viníkovi přejí desítky tisíc li−
dí to nejhorší. Čtyřiadvacetiletý
mladík, který málem k smrti utý−
ral štěně labradora Marleyho,
dostal trest. Prachatický soud mu
však podle všeho udělil až směš−
ně nízkou sazbu. Myslí si to ve−
řejnost, mnoho právníků a přede−
vším ochránci zvířat.
Brutální zamidrákovanec, jak
mnozí muže z Prachaticka nazý−
vají, dostal jen roční podmínkou
s dvouapůletým odkladem. Musí zá−
roveň navštěvovat psychologa a ne−
smí se dotknout alkoholu ani drog.
Původně mladíkovi hrozilo za týrá−
ní zvířat až dvouleté vězení. Mladík
z Prachaticka štěně mlátil a kopal,
což zachytil na video jeho kamarád.
Týrané štěně labradorského retrívra
Marley se k majiteli nevrátí. Zatím je
v předběžné náhradní péči. Trvalé
následky snad mít nebude, nicméně
může si po zbytek života nést psy−
chické následky. Minimálně si bude
pamatovat, že se k němu “páníček”
choval doslova odporně.
„Nesu plnou zodpovědnost za to,
co se stalo, je mi to velmi líto a moc
mě to mrzí. Všechny náklady spojené
s léčbou Marleyho beru na sebe a vše
uhradím, což jsem vypověděl také při
výslechu na policii,“ ujistil obviněný
a v prvoinstančním procesu samo−
soudcem odsouzený Jakub L.
Sám se obhajuje tím, že mu “ujely
nervy, protože ho Marley kouskl do

nohy”. Jenomže štěně labradora,
které je velmi hravé, asi jen těžko
pokousalo někoho, kdo měl být jeho
páníček. Marley si
rozhodně nezasloužil
to, aby se k němu ně−
kdo takhle choval.
„Ten mladík je šmejd.
Je to obyčejný cho−
lerický a násilnický
šmejd. Co mu ten
chudák pejsek udě−
lal? I kdyby mu ujely
nervy, on toho psa
škrtil, kopal do něj,
držel ho ve vzduchu
pod krkem. Ten kluk
je prosté zralý na léčbu,” řekl pro
Rozhled milovník psů a policista, kte−
rý si nepřál být jmenován.
Na Prachaticku dokonce existují
stovky lidí, kteří demonstrovali
proto, aby pachatel dostal nejvyšší
možný trest. Volali i po zpřísnění
trestů za týrání zvířat.
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A jak napsal na sociální síť jeden
z přispěvatelů, kdyby mohl bezbraný
pejsek mluvit a psát, nejspíš by
agresivnímu mladíkovi napsal něco
podobného: „Pane, proč jsi mi ublí−
žil? Co jsem Ti udělal. Co tak straš−
ného jsem Ti provedl? Jsem malý,
ještě hloupoučký pejsek. Chci si jen
hrát a chtěl jsem si jen hrát. A ty jsi
to nepochopil. Škrtil jsi mě, kopal jsi
do mě, bil jsi mě, křičel jsi na mě…
Pane, co jsem Ti tak strašného udě−
lal? Nemohl jsem se bránit a hrozně
jsem se bál, trpěl jsem a teď trpím
taky. Neumím ublížit, jen když mám
strach… Pane, víš jaký je rozdíl mezi
námi zvířaty a vámi lidmi? My umí−

me ublížit jen tehdy, když se bojíme,
když máme strach nebo jsme ne−
mocní. Vy lidé – kdykoli… I když jsi
mi, pane, hodně ublížil, lidi mám po−
řád rád a doufám, že budu mít nové−
ho páníčka, který mě bude milovat,
nebude do mě kopat, bít mě a škrtit
mě. Marley.“
(pru)
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Ráj skvělé zábavy pro všechny
věkové skupiny na vás čeká
v Bayern Parku v Dolním Bavor−
sku, poblíž města Dingolfing ve
Fellbachu, cca 110 km od hranič−
ního přechodu Železná Ruda
a 130 km od hraničního přechodu
Strážný směrem na Deggendorf.
V tomto rodinném zábavním parku
je více než 80 atrakcí pro malé,
velké i seniory. Každým rokem
najdete v Bayern Parku nějakou
novinku. Letos jsou to celkem
čtyři, z nichž jedna je světovou.
Setkali jsme se s marketingovým
ředitelem panem Walterem Kager−
bauerem a zeptali se.
l Čím letos překvapíte návštěv−
níky?
V květnu jsme otevřeli vodní svět
plný zábavy s pirátským ostrovem.
Na ploše 500 metrů čtverečných
jsou dvě pirátské lodi a 14 vodních
zastavení, kde se děti opravdu vy−
řádí. Jen pro zajímavost, pod pirát−
ským ostrovem je velká podzemní
čistička vody o kapacitě 50 000 litrů.
Když jsme zmínili pirátské lodě, pak
další novinkou je pirátská kouzelnic−
ká show denně od 13:00 a od 16:00
hodin, dále jízda na traktoru a dětská
dráha s motivy domácích zvířat.
l A světová novinka?
My jsme ji nazvali Stadlgaudi.
Návštěvníci přijdou do prostředí,
které je koncipováno jako stodola.
Sednou si, nasadí brýle 4D a jsou
ve vir tuálním světě. Střílením na
pevné i pohyblivé cíle získávají bo−
dy. O výsledku se dozvědí při od−
chodu. Virtuální hra je mezi dětmi
i dospělými nesmírně populární.
l Jsou zde také adrenalinové
atrakce?
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Je to jízda na raftech na divoké vo−
dě, bobová dráha Twinbob, jízda na
pneumatice či na klasické horské
dráze. Velmi oblíbená je jízda na vo−
dní skluzavce na kládě. Je zde 14
metrů vysoká horolezecká stěna,
dále Duel orlů, kde je rekord z minu−
lého roku. Během jízdy na této

80 km/hod. Čarostřelec má vůbec
nejvíce jízdních figur ve srovnání
s ostatními dráhami v celém Dolním
Bavorsku. Její dvě kola prolétnete
za 45 sekund. Zrychlení z 0 na 80
km/hod. je za necelé 3 sekundy.
Kromě průjezdu nástupním místem
nepojedete ani kousek rovně. Čekají

V Regionálním informačním centru Plzeňského kraje a Bavorska, které je
v Plzni na náměstí Republiky, jsme se setkali s marketingovým ředitelem
Bayern Parku panem Walterem Kagerbauerem a koordinátorkou bavorsko−
české přeshraniční spolupráce paní Simonou Fink.
atrakci se návštěvník 94krát přetočil
ve vzduchu. Největší adrenalin je
však na nejextrémnější horské drá−
ze v Německu s poetickým názvem
Čarostřelec.
l Čím Čarostřelec uchvátí?
Dráha je dlouhá 483 metrů s výško−
vým rozdílem 33 metrů a rychlostí

na vás čtyři děsivé otočky s třikrát
hlavou dolů. Na jízdu se nepřiplácí, je
už v ceně vstupenky.
l Najdeme v Bayern Parku také
něco klidnějšího?
Samozřejmě. Je rájem pro celou rodi−
nu. Nabízíme projížďku parníkem po
zdejším jezírku či okružní plavbu na
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otevřených gondolách po zámeckém
parku včetně jeskyně. Velkolepá je
sokolnická show. Během ní uvidíte
nádherné dravce, jako je orel stepní,
sup, sokol a další. Děti u nás mají
trampolíny, lezecké stěny, dětská
hřiště, kolotoče a další zajímavosti.
Máme i hodně atrakcí pro úplně nej−
menší děti, jako třeba vláček, sklu−
zavky nebo takové malé Zoo. Uvidí
kůzlátka, ovečky zblízka a mohou je
i krmit denně od 13:00 hodin.
l Jaký je zájem o Bayern Park?
Loni ho navštívilo 390 000 lidí a le−
tos bychom tuto hranici chtěli pře−
kročit a dostat se na 400 000. Jsme
rádi, že velký zájem o Bayern Park je
i z české strany. Celý areál je bez−
bariérový a pohodlný i pro vozíčkáře.
Je zde spousta zajímavých míst
k příjemnému posezení, znamenité
zázemí pro občerstvení, hygienu
a relaxaci. Návštěvníka hýčkáme od
prvního okamžiku. Například u vcho−
du jsou zamykatelné skříňky, jinak
u každé atrakce je dozor, který se
vám postará o batožinu. Máte děti,
které by delší cestu po parku ne−
zvládly? Je totiž na rozloze 40 hekta−
rů. Nevadí. K dispozici je vozíček, na
kterém si areál děti projedou.
V neposlední řadě mají motoristé
k dispozici zdarma velké parkoviště.
Na něm jsou také vyhrazeny otevřené
garáže pro návštěvníky, kteří přijedou
se svými čtyřnohými mazlíčky. Psi
všech plemen mají totiž do Bayern
Parku vstup zakázán. Otevřeno je
v červenci a srpnu denně od 9:00 do
18:00 hodin.
(re)
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Šumavské bylinné lázně (díl 5.)
Jediné české lázně, které sklou−
bily lázeňství s přírodou, zem−
skou energií a historií.
Poddejte se léčivým
účinkům šumavských
bylinek a načerpejte
síly v přírodní jesky−
ni Parkhotelu v Kaš−
perských Horách.
Šumavská bylinná
parní lázeň patří mezi
velmi oblíbené proce−
dury. Existuje celá škála
metod očisty a detoxikace.
Jako jedna z nejpřirozenějších,
nejefektivnějších a tisíciletími
prověřených se bezesporu jeví

bylinná parní káď. Během pro−
cedury v kádi se maximálně
otevírají kožní póry a do−
chází tak k dokonalé−
mu pronikání léči−
vých bylinných slo−
žek a kyslíku do
organismu. Zlep−
šuje se nejen pro−
ces okysličení tkání
a orgánů, ale dochází
především k mohutné−
mu uvolnění toxinů z bu−
něčných a mezibuněčných pro−
stor a jejich intenzivnímu vy−
lučování z těla. Tímto způso−
bem se rozbíjí „pancíř“ toxinů
a probíhá kom−
Šumavská pára
plexní očista or−
ganismu. Stimulují
se správné funkce
všech orgánových
systémů, normali−
zuje se látková vý−
měna, čistí a omla−
zuje se pokožka.
Člověk se cítí svě−
ží, veselý, omládlý
a pociťuje lehkost
na těle i duši.

Správná aplikace procedur
v bylinné parní lázni celkově
zlepšuje psychosomatický stav
člověka: očišťuje, detoxikuje,
regeneruje, harmonizuje
a ozdravuje tělo, ducha
i mysl. Tímto procesem se
také posiluje celý imunitní
systém organismu, zlepšu−
je se termoregulace a meta−
bolické pochody. Parní lá−
zeň trvá 20, max. 30 minut.
Pobyt v lázni musí být pří−
jemný, proto záleží na kaž−
dém, jak dlouhý pobyt zvo−
lí. V průběhu procedury je
trvale přítomna pracovnice lázní,
která nejen kontroluje momen−
tální stav klienta, ale také nabízí z
důvodu dodržení pitného režimu
chladný borůvkový čaj. Jedná se
o náročnou proceduru, po které
vždy následuje 20minutový zá−
bal v prostěradle a zábalové de−
ce. U tzv. Královské bylinné parní

lázně je prováděna na závěr leh−
ká 20minutová masáž, po které
následuje opět krátký odpočinek
v zábalu.

Vstup do lázní
V parní lázni nabízíme klientům
tři druhy bylinných směsí, které
mají speciální složení určené
výhradně pro naše lázně. Jedná
se o směsi detoxikační, povzbu−
zující a uklidňující.
V parní lázni se sedí, celé tělo
kromě hlavy je v kontaktu s by−
linnou párou.
(pi)

Vše o naší nabídce najdete na www.sumavskelazne.cz
rezervace pobytů na tel.: 376 582 592 nebo na e−mailu:
recepce@parkhotel−sumava.cz.

SOŠ a SOU Sušice nabízí kvalifikační kurzy
pro pracovníky v sociálních službách a kurz pro vizážisty−stylisty, v níže uvedených
oborech do 1. ročníků jsou stále volná místa – přihlášky zasílejte do 31. 8. 2018
Kurz pro pracovníky v sociálních službách – září–prosinec 2018
Jedná se o 150hodinový kurz splňující
podmínky §37 Vyhlášky 505/2006 Sb,
akreditace č. A2017/0734−PK. Kurz
bude probíhat v jedenácti dvoudenních
modulech (obvykle sobota a neděle)
vždy od 8:00 do 16:00. Maximální po−
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čet účastníků 25, volná místa v pod−
zimním kurzu nabízíme ještě 7 frekven−
tantům.
Podmínkou úspěšného ukončení je
80% účast v kurzu a vykonání ústní
závěrečné zkoušky. Po úspěšném do−

končení kvalifikačního kurzu absolvent
získá kvalifikaci pro výkon pracovní
profese pracovníka v sociálních služ−
bách dle zákona 108 / 2006 Sb. (uplat−
nění v terénních, ambulantních i poby−
tových sociálních službách).
Předběžné termíny jednotlivých mo−
dulů:
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15. a 16. září , 22. a 23. září, 29. a 30.
září, 6. a 7. října, 13. a 14. října, 20. a
21. října, 27. října, 3. a 4. listopadu,
10. a 11. listopadu, 24. a 25. listopadu,
1. a 2. prosince + termíny zkoušek
prosinec 2018.
Bližší informace: Anna Řáhová,
SOŠ a SOU Sušice, tel. 376 326 392
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IV−Nakladatelství s.r.o.
Pro naši novou pobočku
v Českých Budějovicích
hledáme

vedoucí/ho prodeje
Jestliže máte zkušenost s prodejem
a k Vašim silným stránkách patří vedení týmu,
pak jste u nás správně.

Záchranáři dostali defibrilátory
Záchranné sbory Jihočeského kra−
je převzaly od Nadace ČEZ defibri−
látory. Až na 70 procent se zvyšují
šance na přežití vážně zraněného
člověka při použití defibrilátoru.
Právě 15 kusů zařízení pro obnove−
ní srdečního rytmu rozdělilo v rám−
ci II. etapy projektu First responder
vedení Jihočeského kraje mezi po−
licii, záchranku a hasiče. Investici
ve výši 860 tisíc korun pokryl dar od
Nadace ČEZ. Spolupráce Jiho−
českého kraje a Nadace ČEZ tak
navázala na rok 2016, kdy důležité

záchranné zařízení získalo devět
jihočeských obcí.
„Připojím elektrody, odstoupím
a stisknu výboj. A pak postupuji po−
dle pokynů automatického defibrilá−
toru.“ Takové jsou rady záchranářů
pro použití zařízení pro obnovení sr−
dečního rytmu. „Vítězem je vždy pa−
cient, nikoli obdarované organizace.
Díky této spolupráci se dostává zaří−
zení do rukou First responderů, kteří
jsou proškoleni pro zásahy při náhlé
zástavě krevního oběhu,“ řekl Marek
Slabý, ředitel Zdravotnické záchran−
né služby Jihočeského kraje.
Celkem 10 kusů defibrilátorů zís−
kají na obvodním oddělení policie
Rozhled – Jižní Čechy 7/2018

v Lišově, Hluboké nad Vltavou, ve
Zvíkovském Podhradí, Lipně nad
Vltavou, Protivíně, Čimelicích, Horní
Vltavici, Volyni, Veselí nad Lužnicí
a Radomyši. „Další tři kusy jsou pak
určeny pro požární stanice v Dači−
cích, Kaplici a Blatné. Jeden defi−
brilátor včetně vnitřního boxu bude
umístěn ve vestibulu hlavní budovy
krajského úřadu a jeden pak v horní
stanici lanové dráhy na Kleti, tedy
v lokalitě, kam mají sanity ztížený
přístup,“ uvedla hejtmanka Jihočes−
kého kraje Ivana Stráská.
Podle ředitele Jaderné
elektrárny Temelín Jana
Krumla vnímá ČEZ důležitost
bezpečnosti i za hranicemi
areálů svých elektráren.
„Jsem velmi rád, že společ−
ně s Jihočeským krajem se
nám daří nacházet velmi
smysluplné projekty. I když
si přeji, aby zařízení bylo re−
álně co nejméně potřebné,
tak lékařské statistiky jasně
ukazují na jeho důležitost,“
poznamenal Jan Kruml, ředi−
tel Jaderné elektrárny Teme−
lín. Podle záchranářů se totiž
šance na přežití při použití
defibrilátoru významně zvy−
šují, až na 70 procent. Naopak bez
něj se tato pravděpodobnost pohy−
buje kolem 40 procent.
Defibrilátory, které Nadace ČEZ
a Jihočeský kraj před dvěma roky
rozdělily, se už i prakticky osvědčily.
V Českých Velenicích došlo před
časem díky jejich použití k záchra−
ně lidského života. „Jihočeská zá−
chranka a vedení kraje koordinuje
rozdělení tohoto zařízení tak, aby
bylo co nejefektivněji využito. Nám
to dává jistotu, že se tyto prostředky
dostanou tam, kde nudou opravdu
potřeba a budou s nimi pracovat
znalí lidé,“ dodal František Lust, člen
správní rady Nadace ČEZ.
(pru)

Nabízíme:
• zajímavé projekty • silné smluvní partnery
•možnost skvělých výdělků
Životopis pošlete na

e−mail: hajkova@iv−nakladatelstvi.cz
nebo přímo zavolejte na

Tel.: 602

336 997, paní Hatalová
Těšíme se na Vás!

Více informací:

www.iv−nakladatelstvi.cz
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Soukromá Střední odborná škola
a Gymnázium BEAN, s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
Kontakty: 773 971 313, 379 789 530 večer

Přijďte k nám studovat −
zahajujeme další kolo přijímacího řízení
Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech.
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích
programech a individuální přístup pedagogů ke studentům.

Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně
vzdělávací předměty
Obchodní akademie: čtyřleté denní studium
zaměření: Cestovní ruch
Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření
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
Dopravní akademie − nové zaměření

Vlků se nebojte, jsou plaší
Vlci se neobjevují jen v Národním
parku Šumava, ale už i na Jindři−
chorhadecku a Českobudějovicku.
Objevili se v oblasti Novohrad−
ských hor a v okolí Třeboně. Jejich
populace ve střední Evropě narůs−
tá a jednotlivá zvířata obsazují no−
vá teritoria, kde nacházejí dosta−
tek vhodných podmínek pro život.
„Vlk je relativně velká šelma a vlčí
rodina potřebuje pro svůj život roz−
lehlé území, takže není předpoklad,
že by se u nás stal vyloženě počet−
ným zvířetem. Může však obsadit
více lesnatých oblastí v kraji,” uvedl
Jiří Bureš z Agentury ochrany příro−
dy a krajiny.
Na rakouské straně Novohrad −
ských hor odchoval vlčí pár čtyři
vlčata, ale vzhledem k tomu, že se
vlci pohybují na ploše o rozloze
desítek až stovek čtverečních kilo−
metrů, vyskytují se i na českém
území. V jižní části Třeboňska tak
byli opakovaně pozorováni dva do−
spělí jedinci.
„Zvířata nikdo do přírody uměle
nevysadil, jedná se o jedince, kteří

se na území Jihočeského kraje do−
stali migrací z jiných míst. Do těchto
míst ve volné přírodě se postupně
začali vracet před dvěma lety.
Předtím zde 150 let nežili, protože je
člověk, podobně jako i jiné velké
šelmy, vyhubil,“ dodal Bureš.
Rozmnožování vlků bylo potvrze−
no i na Šumavě. Rozlišování těchto
šelem je pro vědce dost složité. Vlci
třeba na rozdíl od rysů nemají spe−
cifické skvrny na své kůži. Ze sním−
ků z fotopastí tak lze těžko poznat,
zda na dané místo chodí ten samý
jedinec, nebo jestli jich v lokalitě žije
více. Vlci jsou navíc velmi plaší
a kontaktu s člověkem se vyhýbají.
Vyskytlo se ale pár případů, kdy vlci
zabili ovce nebo daňky v oboře.
„Rozhodně však nikdy neútočí na
lidi. To se nestává ani v divoké pří−
rodě v místech, kde je populace
mnohem vyšší,” uvedli odborníci.
Na zabezpečení pastvin před útoky
vlků na domácí zvířata či pořízení
pasteveckého psa je dnes možno
čerpat dotace a stát také proplácí
škody způsobené vlky.
(pru)

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou

Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném
oboru nebo maturita

Pozor novinka: Předškolní a mimoškolní pedagogika
dvouleté a čtyřleté dálkové studium
Přijímací zkoušky se konají u maturitních oborů, a to pouze v prvním
kole přijímacího řízení.

Dny otevřených dveří:

každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku

V Písku zajistí hemodialýzu také prázdninovým turistům
Pokud pacient s nemocnými ledvi−
nami přijede během letních prázd−
nin do jižních Čech, může využít
služeb Hemodialyzačního stře−
diska nemocnice v Písku. Ročně
této služby využívá až dvacet ne−
mocných z různých koutů České
republiky, kteří do jižních Čech
jezdí v létě na dovolenou nebo
o vánočních či velikonočních svát−
cích za svými příbuznými. Výji−
mečně jezdí také cizinci.
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„Rekreanty ze zahraničí ošetřuje−
me výjimečně. Během pětadvaceti−
leté existence našeho střediska se
jednalo o maximálně pět osob z Ně−
mecka, Slovenska, Dánska. Napří−
klad letos v listopadu jsme takto
ošetřili pacienta z Německa,“ uvedl
primář Hemodialyzačního oddělení
Nemocnice Písek Zdeněk Hobzek.
Zajištění hemodialýzy pro pacien−
ty ze států Evropské unie probíhá
bezproblémově, neboť péči mají hra−
zenu ze svého pojištění. Písecká ne−

mocnice pak pouze vyřídí konkrétní
postup. „Pacienta oddialyzujeme dle
jeho požadavků a na základě jeho
předpisu, který nám dopředu za−
šlou z jeho zdravotnického zařízení.
Postup řešíme i s příbuznými těchto
cizinců, protože ve většině přípa−
dů pobývají právě u nich,“ upřesnil
Zdeněk Hobzek.
Rekreanti z České republiky se do
hemodialyzačního střediska každo−
ročně objednávají na různě dlouhou
dobu. „Často se tak děje v expono−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

vaných časech – o letní dovolené,
svátcích, Vánocích. Snažíme se
všem vyhovět, mají tu své rekreační
objekty, příbuzné či zaplacené po−
byty. Zvláště v létě je jejich zájem
vysoký. A někdy nastávají i prekérní
situace: před léty jsme například
odesílali nemocného z Ostravy do
tamního transplantačního centra
k transplantaci ledviny. Bydlel
v kempu a nebyl k nalezení, takže
jsme ho museli doslova vypátrat,“
doplnil primář.
(pru)
Rozhled – Jižní Čechy 7/2018
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Nechtěný tragický výstřel
KRIMI
Ke zbraním mají vztah všichni
normální kluci! Ať už se jedná
o školní mládež či věk starší.
Dokonce i mnozí dospělí si
nechtějí odpustit svoji vášeň
a vztah ke střelným zbraním,
i když mnozí z nich ví, že vlast−
nit zbraň bez příslušného
oprávnění je trestné, jak tomu
bývalo v minulosti, tak to platí
i dnes…
Bylo parné léto roku 1946.
Šestnáctý srpen se nachýlil k poz−
dnímu odpoledne, když 16 letý
Pepík Reichl přinesl svému kama−
rádovi, o tři roky mladšímu Mírovi
Janů, ukázat vojenskou pistoli
maďarské výroby, ráže 9 mm.
Pistoli vlastnil jeho otec Karel, za−
městnaný jako noční hlídač na pi−
le Václava Vančury v Kamenici
nad Lipou. Míra se dychtivě na
uvedenou pistoli vrhl a začal si ji
prohlížet a všelijak s ní manipulo−
vat, když znenadání z pistole vy−
šla rána! Vedle něho stojící Pepík
se zhroutil na zem jak podťatý.

Neopatrnost byla fatální! K veške−
rému zděšení ležící Pepík na zemi
ještě dvakrát zachroptěl a z úst se
mu řinula krev. Míra se k němu
sehnul a snažil se pomoci. Ani od−
borná lékařská po−
moc Josefu Reichlovi
již nedokázala vrátit
život. Byl mrtev. Ka−
menicí tato tragédie
silně otřásla. Nejsil−
něji trpěla rodina za−
střeleného i nezletilý,
dětský viník. Otec za−
střeleného mladíka si
stále vyčítal, že pistoli
nechal doma polože−
nu na poličce bez do−
zoru a nadto i s nabitým plným
zásobníkem.
Po uvedené tragédii místní sta−
nice SNB rozeběhla pátrání po
původu zbraně, která v podstatě
putovala z ruky do ruky. Od noč−
ního hlídače, otce zastřeleného
mladíka, se esenbáci dopracova−
li k bratrovi majitele pily Oldřichu
Vančurovi, který pracoval v Praze
jako úředník. Uvedenou pistoli
zakoupil za částku 800 Kčs od
svého známého automechanika

zátěž, když prchali z vnitrozemí
Československa vzdát se Ame−
ričanům…“ Přestože věděl, že
držení zbraně bez příslušného
Karla Albrechta, také z Prahy. Ten povolení je nelegální, ponechal
ji pro změnu zakoupil za částku si ji a zbraň se tak vydala na
500 Kčs od jistého Václava Za− svoji pouť.
jíčka z Michle. Do jeho vlastnictví Po provedeném výslechu si jme−
se uvedená střelná zbraň do− novaný obrazně sypal popel na
stala již v listopadu hlavu a svého činu litoval. Jeho
roku 1945, kdy mu ji dosavadní bezúhonnost mu na−
za částku 100 Kčs pomohla v tom, že vyslovený
předal Václav Petr trest byl mírný. Okresní soud
z Mláta na Benešov− v Kamenici zhodnotil jeho poru−
šení zákona ve
Bývalý kriminalista Karel Fořt napsal už ně− formě přestup−
kolik knih, ve kterých vzpomíná na odhalo− ku krádeže dle
vání kriminalistických příběhů, které se §§ 171,460 tres−
staly na Šumavě. Jeho posledně vydanou tního zákona
a přestupku po−
knihou je Smrt byla mým řemeslem.
rušení zbrojního
sku, jako protihod− patentu dle § 36 zák. č. 223 Sb.
notu za jemu dlužnou částku pří− Václav Petr byl odsouzen k 48 ho−
dinám trestu odnětí svobody,
slušné výše.
Václav Petr pak do výslechu úhradě soudních nákladů trestní−
uvedl: „Uvedenou pistoli jsem na− ho řízení, včetně zbavení ztrát prá−
lezl v měsíci srpnu 1945 na va volebního, jehož výkon se mu
Šumavě, když jsem byl u příbuz− podmínečně odložil na dobu
ných na návštěvě v Zelené Lhotě jednoho roku.
a vyrazil si s nimi do lesa na hou− Nechtěný výstřel a neopatrná
by. Ta zbraň ležela volně na zemi manipulace způsobila tehdy 13
ještě s odhozenými různými vý− letému Miroslavu Janů jeho celo−
strojními součástkami a výzbrojí životní trauma, výčitky a odpor ke
příslušníků německé armády, kteří střelným zbraním.
Karel Fořt
vše odhazovali jako zbytečnou

Akademie lidové hudby v Bavorsku zve na společné přeshraniční muzicírování 17.–19. srpna 2018

Bavorsko−česká dílna dechové hudby ve Freyungu
Lidová a dechová hudba spo−
jují. To je základní myšlenka
Akademie lidové hudby v Ba−
vorsku. Tento spolek proto
srdečně zve všechny
bavorské a české
muzikanty a muzi−
kantky k účasti na
„Bavorsko−české díl−
ně dechové hudby“,
která se koná ve
dnech 17. – 19. srpna
2018 ve městě lidové
hudby Freyungu!
Nabídka je určena
všem
začínajícím
i zkušeným hráčům
dechové hudby, kteří hrají na
bicí, žesťové nebo dřevěné ná−
stroje a rádi se dále zdokona−
lují. Tým zkušených a renomo−
vaných lektorů garantuje ne−
zapomenutelný dvoujazyčný
víkend s dechovou hudbou.
Mathias Gronert, hudebník,
skladatel a dirigent souboru
Egerländer Gold, František
Kubaň a všichni ostatní účastní−
ci připraví na společných zkouš−
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kách orchestru v prostorách
Základní školy Freyung nové
skladby dechové hudby a na−
studují je pro společné vystou−

pení v programu neděle s de−
chovou hudbou.
Kromě toho se také budou ko−
nat workshopy s různým za−
měřením. Workshop „Základy“
s Dominikem Hilgartem přiblíží
nejdůležitější momenty v dýchá−
ní, držení a technice. Mathias
Gronert a František Kubaň věnu−
jí své workshopy stylistice v ba−
vorsko−české dechové hudbě.
Zaměří se především na rytmus,

frázování a vyváženost zvuku.
Dirigent krajského hudebního
sdružení Anton Mayer vysvětlí
při svém workshopu úvod do
volné hry. Základy,
zásady a trénink
s praktickými ukáz−
kami a technikou
ukáže účastníkům
sekce bicích nástro−
jů profesionální bu−
beník Christian Eck−
müller. Víkend de−
chové hudby doplní
menší zkoušky jed−
notlivých sekcí pod
vedením lektorů Uli
Fürsta (krajský vedoucí mláde−
že) a Johannese Edera.
Účast na Bavorsko−české dílně
dechové hudby je bezplatná!
Účastníci si hradí pouze náklady
na vlastní stravování, případně
vlastní ubytování. Tato nabídka

dalšího vzdělávání byla podpo−
řena z prostředků Evropského
fondu regionálního rozvoje, bez
této dotace by nebylo možné
celý záměr realizovat.
19. srpna, v neděli s decho−
vou hudbou si přijdou na své
také posluchači „zlatých hla−
sů“. Při pěkném počasí se bude
muzicírovat od 15:30 do cca
18:30 na prostranství u kostela
Kirchplatz ve Freyungu. Hudeb−
ní odpoledne zahájí orchestr
dílny dechové hudby. O skvělou
zábavu se postarají hudební
soubory Blaskapellen Hinter−
schmiding a Annathal, ale také
český soubor „Muzikanti z Již−
ních Čech“. V případě špatného
počasí bude program neděle
s dechovou hudbou probíhat
v lázeňském domě Kurhaus
Freyung.
Jaroslava Pongratz

Zájemci, kteří by se chtěli zúčastnit dílny dechové hudby, naleznou
veškeré informace na www.volksmusikakademie.de/foerderverein.html
Přihlášky jsou také k dispozici na radnici a v Turistickém informačním
centru města Freyung.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Když se koupe blondýna
i Archimedes
Jak léta šla, bylo načase rekon−
struovat koupelnu. „Je to přece
na dalších třicet let,“ zdůvodňo−
val nemalou investici manžel ve
snaze naklonit si mě na svoji
stranu. Ne že bych neužila ma−
sážní a perličkovou koupel, po−
tažmo i světelnou šou, avšak
cena byla na pováženou. „To
barevné divadlo přece obdržíme
zcela zdarma,“ papouškoval re−
klamní slogany můj muž. „Je to
sice podmíněné další objednáv−
kou na koupelnové světlo s de−
tektorem pohybu, ale zase ušet−
říme za drahé wellnesy.“
Modernizace koupelny je ho−
tová. Zbývá provést instruktáž,
jak všechny ty vymoženosti
správně používat. Z manželova
výkladu je zřejmé, že start, trys−
ky, bubliny i ta takzvaná šou se
ovládá pouze dotykovými tlačít−
ky a jen délka jejich mačkání
rozhoduje o síle a intenzitě ma−
sáže. „Když chceš skončit, jed−
noduše podržíš start o něco dé−
le.“ Jasné jako facka, že? A tak
z nudy zkouším funkci pohybo−
vého čidla na světlo. „Nešermuj
rukama, stačí přiblížit, podržet,
proboha, zlehka, nebo ten spí−
nač urveš. Důležité je, že voda
musí dosahovat nad trysky,“
hřímal manžel. Dobrá, dobrá,
počkám, až budu sama, a v kli−
du si všechno vyzkouším.
„První jde mamina,“ rozhodl
manžel. Zamkla jsem se, od−
strojila a nasadila si čapku na
ochranu účesu z hotelu Holiday
Inn. Voda natékala pomalu, va−
na je asi větší, než se zdálo.
Z dlouhé chvíle jsem přidala
i trochu pěny. Výrobce to sice
zakazuje, ale pro jednou, že?
Čekání mě přestávalo bavit.
Náhle jsem si vybavila Archi −
médův zákon: Těleso ponořené
do kapaliny… Opatrně jsem se
položila do vany a voda dle
předpokladu pěkně vystoupala
k tryskám. Pojistila jsem to ješ−
tě pár milimetry navíc a spustila
program.
Rozhled – Jižní Čechy 7/2018

Úžasný relax, báječný pocit.
Zkusím tu světelnou šou. Po pa−
měti jsem se snažila zapnout
příslušnou funkci. Jako na po−
tvoru se mi ale podařilo spustit
trysky i bubliny na všechny způ−
soby a v plné síle. Vyjma pro−
kletých barevných světel. Popo−
sedla jsem si tedy blíž k ovláda−
címu panelu, avšak podívat
jsem se už nestačila. Hladina
klesla a Archimedes mě nechal
svému osudu. Voda stříkala
všemi směry po celé koupelně.
Zděšeně jsem mačkala všech−
ny knoflíky i start, ale z pocho−
pitelných důvodů se mi nedo−
stávalo potřebné trpělivosti.
Nezbývalo než vyskočit a pod
palbou zbaběle volat o pomoc.
Sakra! Zbrklý úprk z vany patrně
spustil detektor pohybu a kou−
pelnové světlo zhaslo. Řízením
osudu se však naopak konečně
spustila světelná šou.
Rázem jsem se ocitla v pekle.
Ve vaně to vřelo všemi barvami,
pěna se rozrůstala do neúměr−
ných výšin, koupelnou otřásaly
hromy, křižovaly ji blesky i ple−
sky. Brodila jsme se šíleně klou−
zající podlahou a snažila se za−
stavit tu hrůzu. A světe, div se!
Mokrou rukou jsem dostatečně
pevně a dlouho udržela namyd−
lené tlačítko START. Vřídlo náhle
zmlklo. Ta úleva. Nastal čas pro−
hlédnout si spoušť. No, co si bu−
deme povídat. Potichu a rychle
jsem začala následky vodní ma−
sáže likvidovat.
„Jen pojďte dál, to víte, že
vám koupelnu předvedeme, ale
zrovna teď je tam už několik ho−
din naložená manželka. Úplně
tomu propadla.“ Sousedé, kteří
přišli okouknout ten náš nový
zázrak, poslušně čekají.
S pozůstatkem zoufalství a vi−
záží mokré slepice popravdě
sděluji, že se skutečně jedná
o fantastický, zcela nepřenosný
zážitek. Manžel na mě přesto
podezíravě hledí. „No bylo to
trochu bouřlivější,“ přiznávám
a ve snaze ho potěšit dodávám,
„rozhodně jsem ale v lepším
stavu než naše nová koupelna!“
Sylva Heidlerová
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Dovolená je velkým stresovým
okamžikem v našem životě
Jestliže si někdo myslí, že dovolená
je tím nejlepším odpočinkem nebo
nejvhodnější příležitost vyřešit man−
želské problémy, tak ho možná zkla−
mu. Podle mé věštby se pouze jedné
třetině lidí podaří na dovolené si od−
počinout, případně narovnat pošra−
mocené partnerské či manželské
vztahy. Dovolená zpřetrhané rodinné
vazby „nevyléčí“.
Dovolená má být v napro−
sté pohodě bez jediné−
ho stresu, který se
z 80% podílí na na−
šich zdravotních
problémech.
Ne dopor učuji
plánovat dovo−
lenou jako smíř−
livé období lidí,
kteří se během
roku stále doha−
dují. V křišťálové
věštecké kouli vi−
dím, že ke smíření ne−
dojde. Vůbec nedoporučuji
vzít si půjčku na zaplacení dovo−
lené. Během ní budou tito „odvážlivci“
stále přemýšlet o tom, jak a kdy tuto
půjčku splatí a co se stane, když ji ná−
hodou nesplatí. Bude to dovolená
se stresem.

Vyvarujte se stresu
Dovolená je velkou příležitostí k tomu,
abychom dostali do harmonie naši du−
ši s tělem. Doporučuji všem, aby do−
volenou brali jako dovolit si nepraco−
vat. Vypnout mobily, tablety, počítače
a opravdu odpočívat a relaxovat. Tím
největším stresem je být neustále
v pohotovosti. Zbavme se této závis−
losti, která zabíjí.
Dovolená má také sloužit k tomu, aby−
chom načerpali inspiraci a věnovali se
rodině, protože během roku na to ne−
máme tolik času. Tvrdím, že děti se
vychovají do 8 let, proto se jim na do−
volené maximálně věnujte. Od 8 do 15
roků se pouze korigují a od 15 roků je

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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to už člověk naprogramovaný rodinou,
společností a programem genetického
kódu. Existuje studie, která tvrdí, že
když se dítě narodí, už má v podstatě
o svém životě rozhodnuto. Proti těmto
úvahám se bouří vědci. Tvrdím, že
v minulosti je budoucnost, proto svým
klientům doporučuji, aby se zajímali
o své předky a prapředky. Odtud vy−
chází naše budoucnost. Čím víc má−
me informací, tím víc může−
me svůj osud měnit
a ovlivňovat. Často
mi klienti říkají, že
nechtějí vědět, co
je čeká. Ale když
to nevím, tak to−
mu nemohu za−
bránit nebo na−
opak jít tomu
naproti. Chtějte
mít co nejvíce in−
formací a na jejich
základě se rozhoduj−
te. K tomu je ale potřeba
čas a právě dovolená je tou
vhodnou příležitostí, kdy můžete
zhmotňovat informace, máte čas,
inspiraci a intuice vás nasměruje tím
správným směrem. A je zcela jedno,
kde trávíte dovolenou. Jestliže už před
dovolenou zažíváte stres, kam se vy−
dat, jakou destinaci si vybrat, tak ne−
věřte, že si odpočinete. Stres vás bude
provázet na každém kroku a stále bu−
dete přemýšlet, zda jste na tom správ−
ném dovolenkovém místě.
Moje věštby mi také ukázaly, proč si
lidé vybírají dovolenou v cizině. Chtějí
totiž co nejdále od stresového místa,
a tím je většinou prostředí domova, fir−
my a podobně. Změna prostředí je
pozitivní a rozhodně ji doporučuji.
Věnujte se svým dětem, partnerkám,
milenkám, manželkám. Máte jedi−
nečnou šanci dohonit to, co během
roku zanedbáváte.

přijímat minerály, vitamíny a ostatní
důležité látky. Při stresu je větší spot−
řeba vitamínů B3, C, hořčíku, fosforu,
zinku, selenu, jodu, proto musíme tyto
látky ve zvýšené formě doplňovat.
Nejlepší a nejúčinnější prevencí proti
stresu je sex. Důležitý je také pohyb,
a to alespoň 45 minut minimálně
2krát týdně, při stre−
su třeba denně.
Dostatkem pohy−
bu podpoříme sa−
močisticí schop−
nost těla a udržíme
si svalovou hmotu. Pohyb je život.
Dobrou a účinnou prevencí proti stre−
su jsou masáže těla a páteře – zejmé−
na krční části.

Odblokujte si tělo pro
příjem energií
Tělo zablokované stresem nepřijímá
vitamíny, minerály, energii. Proto do−
poručuji akupresuru, kterou jsem už
před 30 léty vymyslel a v praxi ověřil.

Energetické body se nacházejí na zá−
pěstí. Stačí prostě přiložit zápěstí na
zápěstí, puls na puls a držet 22 minut.
Tuto akupresuru jedenkrát týdně opa−
kovat. Po ní si dopřejte sprchu teplé
vody po dobu
20 minut. Po−
kud budete aku−
presuru provádět
pravidelně, organis−
mus se průběžně
odblokuje z důsledků
stresu. Prevencí proti zablokování je
psychická pohoda a radost ze života.
Všechny moje věštby mi ukazují, že
dovolená má být v naprosté pohodě
bez jediného stresu, který se z 80% po−
dílí na vašich zdravotních problémech.
Je na místě si znovu oživit myšlenku
z buddhistického učení – odpustit, ne−
očekávat, nelpět na ničem. Dovolená
je velkou příležitostí dostat do harmo−
nie vaši duši s tělem.
Přeji všem klidnou, pohodovou dovo−
lenou bez jediného stresu.
Stanislav Brázda

Nová kniha Stanislava Brázdy:

S kým a
kde žít
Všechny tyto souvislosti živlů
a znamení, včetně kompatibi−
lity znamení vůči sobě, dopl−
něné o Taoistickou astrologii
a vědecké dokumenty, jsou
podrobně popsány v mé nové
knize S kým a kde žít (vydal
Stanley Bradley v říjnu 2017).

Radujte se ze života
Snažte se najít rovnováhu nejen ve
vztazích, ale i ve svém těle. Jakákoli
nerovnováha způsobuje onemocnění,
aniž si to uvědomujete. Stres je tako−
vým spouštěčem nejrůznějších nemo−
cí. Prevence proti stresu není nijak
obtížná. Základní podmínkou je, aby
naše tělo mělo schopnost přijímat
energii na 100 procent, to znamená

OBJEDNÁVKY:
Cena knihy (balné + poštovné + DPH) 318 Kč
Internetová objednávka:
http://koular.impuls.cz/objednavka−knihy/
Písemné objednání knihy:
Dodavatel: Londa s.r.o.
„Kniha“ Ortenovo náměstí 15a
170 00 – Praha 7
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Co se do naší knihy nevešlo – Kapitola XIII

Další otazníky za Heydrichem
V červnových dnech jsme si připo−
mněli výročí některých událostí spoje−
ných s likvidací třetího nejdůležitěj−
šího muže hitlerovské „Třetí říše“ –
Reinharda Heydricha.

Zůstává řada
otazníků

zažitém výkladu. Za přípravou i průbě−
hem akce stojí ještě dnes řada otazníků.
Věnujme se otázce, která je zatím také
nedostatečně zodpovězena – kolik
osob se akce v „Heydrichově“ zatáčce
opravdu zúčastnilo.

Kolik bylo výbuchů?

Kdo hodil bombu?
Jan Kubiš, který zřejmě původně počí−
tal s jiným místem útoku, se konečně
dostává na místo, odkud může svoji
bombu hodit. Opatrně spodním oblou−
kem ji hází do blízkosti automobilu.
Původně byla nejspíše určena k demoli−
ci auta až po skončení celé operace.
Vrhá ji k autu a ihned se za vozem také
kryje. Bomba okamžitě exploduje. A zde
se dostáváme k další změně oproti pů−
vodním verzím „atentátu“. Podle půvo−
dního plánu byli Valčík i Potůček na
místě právě proto, aby hodili granáty!
Oba byli nečekaně pohlceni davem lidí
na tramvajové zastávce, ale přesto se
snažili splnit rozkaz. Mezi lidmi se do−
stali k zatáčce a mohli granáty hodit.
A je možné, že to bylo ve stejný okamžik,
kdy již explodovala Kubišova bomba.

Při svém bádání to pan J. Kulhá−
Likvidace Heydri−
nek zjistil. Skupina Silver A mo−
cha zřejmě ani
hla být do akce v místě provede−
dnes není s ko−
ní útoku Anthropoidu (Kubiš,
nečnou platností
Gabčík) zřejmě zapojena mno−
popsaný list v kro−
hem více, než je známo. Zatím se
nice 2. světové
všechny podklady shodují jen na
války. Vyvolává dal−
postavě Josefa Valčíka ze Silveru
ší otázky.
Ing. Bohuslav Balcar
A. Naplánováno bylo, že Valčík,
V minulé kapitole
jsme přinesli informaci o bádání naše− Potůček a Bartoš zaútočí na automobil
ho spolupracovníka, pana Jaroslava výbušninami.
Kulhánka, pocházejícího z příbuzenstva Vše působí dojmem, že na místě
radiotelegrafisty skupiny Silver A, Jiřího bylo zřejmě výbuchů více. Na první
Potůčka – Tolara. V této souvislosti pohled se to jeví ja−
jsme se zmínili o protokolu pořízeném ko nesmysl, protože
ze vzpomínek paní Emilie Chrbolkové zdánlivě parašu−
z Mnětic na Pardubicku, v jejíž rodině ve tisté granáty k dis−
vesnickém domku po jistý čas Jiří pozici neměli. Je−
Potůček – Tolar přebýval. Se synem nomže ono to mož−
Josefem patřila k důležitým spolu− né je! Paní Chrbol−
pracovníkům skupiny Silver A. Paní ková vzpomíná na
Chrbolková válku přežila jen díky sta− to, že o jednu zásil−
tečnosti českých lékařů a v roce 1947 ku z Anglie skupina
mohla sepsat svoje vzpomínky. Zabývá přišla. Tato zásilka
se mj. také vztahy mezi parašutisty, kte− byla ztracena zřej−
ré nebyly vždy ideální, jak by to vyžado− mě při známé akci
v Požárech u Křivo− Heydrichův Mercedes poškozený výbuchem granátu vrže−
val společný cíl…
V celé věci je velmi nápadná nechuť klátu. Je ale zmiňo− ného Janem Kubišem. Právě fragmenty vozu, které pronik−
minulých i současných hodnotitelů vána další zásilka, ly do Heydrichova těla, způsobily smrt protektora na sepsi.
Heydrichvy likvidace něco měnit na o níž se dosud ne−
hovořilo. Anglické letadlo mělo začát− Výbuchu jednoho nebo i dvou granátů
kem května shodit v Jižních Čechách by mnohé nasvědčovalo. Například ná−
Kontakt – email:
poblíž Soběslavi nějaký materiál. Zde při hodná svědkyně, která přijela tramvají,
jeho přebírání zřejmě ještě aktivně po− byla zraněna na noze střepinou. Byla
resonance.doa@seznam.cz
poměrně daleko a nemuselo to být od
máhal pozdější zrádce Karel Čurda.

Kubišovy bomby. Víme též, že na noze
byl zraněn i Josef Valčík. Úvahy o tom,
že se sám postřelil z pistole svojí neši−
kovností, můžeme ponechat stranou.
Těžko si představit, že by se něco tako−
vého mohlo stát vycvičenému parašutis−
tovi. Nezní logičtěji otázka, zda nebyl zra−
něn malou střepinou z výbuchu granátu?

Bylo více útočníků?
V této souvislosti je zajímavá informa−
ce z knihy Karla Sýse „Akce Heydrich“
ze str. 80.
„Přednosta výzkumného ústavu při−
běhne a sbírá skleněné střepy. Udi−
veným spoluobčanům sdělí, že pro
štěstí. Pověrčiví Čechové pochopí
a záhy je prý chodník jako vymetený."
Mohlo by to znamenat, že veškeré
střepiny (i z útočných granátů) zmize−
ly ještě dříve, než přijelo gestapo vy−
šetřovat a stopy po granátech tak ne−
našlo? Pokud tedy měla Kubišova
bomba explodovat v jeho těsné blíz−
kosti a současně „vysklít“ okna
v tramvaji, jak to, že Gabčíkovi, který
stál mezi těmito dvěma objekty, se vů−
bec nic nestalo? Účast více útočníků
není vůbec vyloučena. I v tomto ohledu
tedy nadále zůstává řada otazníků!
Ing. Bohuslav Balcar

Elektrokola z půjčovny = nabitá baterie, mapa i navigace
Síť elektrokol v kraji rozšíří Jiho−
česká centrála cestovního ruchu.
Cyklisté si mohou v jižních Če−
chách nyní půjčit na šesti místech
26 elektrokol, od července přiby−
dou nové půjčovny v pěti místech
a dalších 28 elektrokol.
„Zájem o elektrokola roste i na
Lipně, firma Lipno servis jich nabízí
20 a půjčovnu bude rozšiřovat,” řekl
ředitel cestovního ruchu Jaromír
Polášek.
Kraj rozvíjí projekt sítě elektrokol,
který spustil v roce 2015 a jehož
cílem je zpřístupnit cykloturistiku
starším či méně pohyblivým výletní−
kům. Nyní jsou půjčovny v Nových
Rozhled – Jižní Čechy 7/2018

Hradech, Borovanech, Trhových
Svinech, Suchdole nad Lužnicí,
Jindřichově Hradci a Nové Bystřici,
kde si lze dohromady půjčit 26
elektrokol. Od července přibydou
v Bechyni, Písku, Hluboké nad
Vltavou, Deštné a Vráži u Písku, kde

nabídnou 28 elektrokol. Spolu s ko−
lem dostanou cyklisté i leták, který
obsahuje pět doporučených tras po
okolí půjčoven, mapu, výškový profil
tras nebo tipy na výlety.
„Je to trend a ještě je to vhodné
pro naši lokaci, kde jsou buď dlouhé
výlety kolem Lipna, kdy
se dá na elektrokole
ujet několik desítek
kilometrů, i když nejde
zrovna o zdatného cyk−
listu, nebo do kopců
na Vítkův Hrádek. Tam,
kam by lidé normálně
nešlapali, si vezmou
elektrokolo a dají to
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v pohodě, ať už je to seniorský pár
nebo rodiny s dětmi,“ řekl Smíšek.
Z půjčoven, které provozuje kraj,
se elektrokola nejvíc půjčují v Nové
Bystřici a Borovanech. Zájem je
trvalý. „Máme poptávky z terénu
na další rozšíření půjčoven, sháníme
zdroje. A chceme dát i těm, kteří
mají vlastní elektrokolo, možnost,
kde si kolo bezpečně dobijí,“
řekl Polášek.
Dojezd elektrokola z půjčovny kraje
je 100 kilometrů. Za celodenní zá−
půjčku zaplatí člověk starší 55 let
a držitel průkazu ZTP 150 korun,
ostatní 250 Kč. V ceně je nabitá bate−
rie, mapa, navigace i zámek. (pru)
13
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KOUPÍM motor CRYSTAL
8002 s turbem čtyřválec.
Tel.: 603266141. PM
180108
KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Sta−
ré hodiny, hodinky náram−
kové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové soš−
ky, sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku nebo pozů−
stalost. Sběratel. Nabízím
solidní jednání. Email:
antikvs@seznam.cz, Tel:
608979838. PM 180005

l
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KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromové
lustry a lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty,
dětí, kytičky), kořenky,
sošky tanečnic, figurky
zvířátek, svícny, obrazy,
kresby, i samotné rámy,
hodiny, lampová radia,
staré housle, violu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice, odznaky a sta−
rou
bižuterii.
Tel.:
603872698. PM 180023
KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký te−
sák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za budo−
vání vlasti aj. ČSSR vy−
znamenání, kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021

STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereomi−
kroma, Leica, měchové
aj.) , náramkové a kapesní
hodinky, barometr, theo−
dolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky, plecho−
vá a bakelitová autíčka,
litinové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 180022
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 180032

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá a do−
bře zaplatí za plechové
cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené foto−
grafie do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 80192
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KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel.: 603383211. PM
180031

PRODÁM stavební mí−
chačku KBM 50, 380 V, na
1−2 kolečka. Plzeň. Cena
3000 Kč. Tel.: 775148208

ODDĚLKY – k odběru bě−
hem července, vyšetření
na mor doložím. Tel.:
606509783. RR 80475
PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak, ce−
na dohodou. Dále nakladač
ozn. 500 za traktor s dra−
pákem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 180026

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 ku−
sů, vnější opláštění – jem−
ně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále pro−
dám maringotku, oblože−
nou palubkami, zařízenou
k okamžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 604867469.
PM 180024

PRODÁM stavební parcelu
7 km od Klatov na expono−
vaném místě s krásným
výhledem na Šumavu. Na
stavbu domu – bungalowu
je zpracovný projekt včet−
ně stavebního povolení
v právní moci, přípojka vo−
dy + vlastní zdroj, el. ener−
gie , kanalizace, v dosahu
plyn. Výměra pozemku je
2300 m2. Cena dohodou.
Tel.: 602614480. RR 80299
KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 80088

PRODÁM topení na olej
kotel 27 kW. Tel.:
603266141. PM 180107

ROTAČNÍ bubnovou sekač−
ku Hecht 5060 na vysokou
trávu, r. výroby 2016, cena
9500 Kč, ve velmi dobrém
stavu, tel.: 724283552. RR
80451

PRONAJMU, případně pro−
dám v Klatovech zavede−
nou kavárnu s cukrárnou
a výrobnou. Veškeré infor−
mace osobně. Osobní jed−
nání domluvit na tel.:
602614480. RR 80372
NABÍZÍM pronájem, pří−
padně prodej reprezen−
tativních nebytových pro−
stor v bytovém domě
v Klatovech. Bezbariérový
přístup, velké parkoviště.
Rozloha prostor cca 190
m2. Sociální zařízení, per−
gola, terasa. Vhodné jako
právní kanceláře, labora−
toř, ordinace apod. Tel.:
602614480. RR 80373

ÚVĚRY do 100000,− z ně−
kolika soukromých zdrojů
bez ručení. Tel. 704284046
KŘI PM 180132
14
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OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábko−
vá, tel.: 608117789. RR
80050
Jezdíte denně 50−80
km? Jezděte 0,20 kč na
kilometr a šetřete život−
ní prostředí napište sms
„chci jezdit levně“
a odešlete na 773283348.
Spočítáme vám, kolik
ušetříte. Budete překva−
peni!!! RR 70880

NABÍZÍM rekr. ubytování –
Šumava – Sušicko, v patře
RD. 2 pokoje, spol. kuchy−
ně, koupel., balkon. Cena
140 Kč na os/den. Tel.:
376526153. RR 80469

ZEDNICKÁ PARTA
provádí rekonstrukce,
strojní omítání, obklady,
dlažby, jádra a veškeré
zednické práce, tel.:
723136228. RR 80052

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarizeni.
cz, tel.: 775104121. RR
80051
Rozhled – Jižní Čechy 7/2018
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PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální pře−
vodovka. Tel.: 736139113
PM 180027

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré
motocykly všech
značek, v jakém−
koliv stavu
i jednotlivé díly.
Platím ihned
v hotovosti.
Slušné jednání.
Tel.: 607946866.
RR 80435
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ŠTĚSTÍ s Bavorákem, tel.:
720409101.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KRÁSNÉ letní dny vám pá−
nové přeje čičina na vlast−
ní fotečce. Těším se se na
slastné radovánky, jsem
nejen usměvavá, ale i ši−
kovná. Ráno od 8 h. tel.:
728883302.
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem
Vydává Vogel Medien International, s. r. o.,
se sídlem Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel
Jednatel: Mgr. Josef Šesták, mobil: 732 906 269
tel.: 376 360 311 l fax: 376 360 312
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

JSEM pěkná třicítka, prsa
č. 2. Mimo klasiky, orálku
i análek. Zavolej a přijeď
ke mně. Tel.: 774167851

Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň
tel.:

377 221 996, 377 221 764
tel./fax: 377 221 765

Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010, e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Regionální redakce:
tel.: 377 221 996
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

KŘI PM 180132

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 180030

l

PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín. Ú−
tulnost, diskrétnost. Volat
7−22 hod na tel. 773153057
KŘI PM 180076
SYMPATICKÁ baculka ve
zralém věku nabízí ero−
tickou relaxaci, příjemné
odreagování, milování,
orálek bez a další ero −
tické služby ve svém
bytečku v Plzni. Diskrét−
ně! Tel.: 607412325 KŘI
PM 180134

Další
číslo
Jihočeského
rozhledu

Obchodní poradci: mobil: 777 730 257
Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
Sandra Mertová mobil: 777 730 257
e−mail: redakce@plzenskyrozhled.cz
Jana Zicklerová, mobil: 777 730 258
e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz
Sekretariát, soukromá inzerce:
Květoslava Spoustová
mobil: 777 730 256, tel.: 377 221 996
e−mail:sekretariat@plzenskyrozhled.cz
Grafické studio: Irena Bourová − mobil: 602 107 514
e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:
Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047

vyjde
30. 7. 2018

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).

KŘI PM 180129

Uzávěrka řádkové inzerce je 20. července 2018
Rozhled – Jižní Čechy 7/2018

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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