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CENA ZLATA NA VRCHOLU
Férovou cenu za nepoužívané zlato vám
vyplatí ve Zlaté Investiční Bance.

V poslední době cena zlata stoupá
kvůli krizím ve světě a pro co největ−
ší zisk je nutné odhadnout správné
období. „Měnová politika Spojených
států způsobila, že v loňském roce

stoupla cena zlata o 9 % a jde
tak o největší zisk od roku
2011. Navíc letos by omezo−
vání měnové politiky mělo po−
kračovat a tak se cena zlata
bude držet na stále vysoké
úrovni“ informoval manažer
Zlaté Investiční Banky, kde vývoj ce−
ny zlata pravidelně sledují pro své
zákazníky. Například v prvním týdnu
roku 2018 si zlato připsalo víc než
2% nárůst.
Na rostoucí ceně zlata se snaží
vydělat spousta nepoctivců, kteří vy−
kupují šperky od lidí pod cenou
a ještě za poplatek. Ve Zlaté Inves−
tiční Bance Vaše zlato, ale i stříbro
ohodnotí příjemní profesionálové
zcela zdarma. Výkupní cena tu
odpovídá aktuálnímu stavu podle
světové burzy.
Zlato se rozhodla prodat i paní
Pelikánová. Při vyklízení domu po
mamince našla zubní zlato, řetízky
a zlaté prsteny, které měly setřený
punc ryzosti. „Šperky byly částečně

poškozené a zubní korunky ani ne−
vím jak staré, proto jsem nepočítala
s velkým ziskem. Ale i tak jsem to
nechtěla prodat lacino,“ upozornila
paní Pelikánová. Vydala se do po−
bočky Zlaté Inves−
tiční Banky, kde
zlato zvážili a určili
ryzost. Cena se vy−
šplhala na skoro
14 tisíc. „Část pou−
žiji na koupi dárků
pro své první vnou−
čátko a zbytek bu−
de příjemná finanč−
ní rezerva,“ dodala
paní Pelikánová.

U nás Vás čeká příjemné prostředí
s milým personálem, který vám díky
osobnímu přístupu poradí nejlepší
možnost zhodnocení vašich cenností.
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.

Policie Modrava až do října
Až do října bude štáb režiséra Jaroslava Soukupa natáčet na
Šumavě třetí a definitivně posledné sérii populárního televizního
seriálu TV Nova. Zatím jde vše podle plánu, avšak občas režiséra,
členy štábu i herce potrápí počasí.

„Počasí, zvlášť na Šumavě, kde
roky žiju, je opravdu nevyzpytatelné
a s tím bohužel musíme počítat
a taky pracovat,” uvedl režisér.
Soňa Norisová, Jaroslav Satoran−
ský, Filip Tomsa, Michal Holán, Táňa
Medvecká, Jana Boušková a další
tváře prožívají jak nesnesitelná ved−
ra, tak i chladné a deštivé dny. „Je to
jak kdy, ale jsme na Šumavě, takže
podle toho to vypadá. Jinak natá−
čení je skvělé, stejně jako v před−
chozích letech,“ podotkla Soňa

Norisová alias policejní velitelka
Vinická, kterou právě její kolegové
překřtili na “Policii Modravu”.
Natáčí se opět v Kašperských
Horách, v Sušici, Klatovech a okolí
a také Plzni. „Natáčet budeme až do
začátku října, tak snad se nám po−
ćasí podaři udržet alespoň takové,
jaké bylo doposud,” dodal režisér
Jaroslav Soukup.
Diváci se na nových osm dílů
mohou těšit, ale nejspíš až na jaře
příštího roku.
(pru)

Odešli tam, odkud není návratu…
Rekonstruují kapli
Písecká nemocnice zahájila obno−
vu bývalé kaple. Nejstarší budova
v areálu bude po rekonstrukci fun−
govat jako oddělení spirituální
péče, bude nabízet i logopedické
služby pro děti nebo péči o pacien−
ty s dětskou mozkovou obrnou.
Náklady na přestavbu budou asi
pět milionů korun. Nejstarší a jedi−
ná dosud dochovaná budova bude
po opravách otevřenana konci
tohoto roku.

Chaty a chalupy
vedou
Fenomén chat a chalup se roz−
růstá i mezi Jihočechy. Nejenom
v okolí krajského města, ale i dal−
ších okresních měst či městysů
přibývá lidí, kteří se zde usazují
natrvalo. Podle obchodníků s rea−
litami stoupá počet lidí, kteří se
v nich usazují natrvalo. Lidé často
volí tuto variantu jako dostupnější
bydlení před nákladnějším poři−
zováním pozemků a stavbou no−
vého domu. A nejde jen o seniory,
ale i o rodiny s dětmi.

Místo úřadu škola
Řadu let na náměstí proslulého
lázeňského města Třeboň chátra−
la budova bývalé radnice, kterou
po jejím prodeji chtéla soukromá
majitelka přestavět na hotel. Poté,
co město budovu znovu odkoupi−
lo, se z ní stane umělecká škola.
Původně mělo být hotovo kon−
cem léta, ale kvůli stavebním
komplikacím to bude na konci říj−
na. Doposud ZUŠku navštěvovalo
511 studentů, teď jich může na−
brat o 50 více.

Nedostatek
personálu
Řadu restaurací, penzionů a hotelů
na Šumavě trápí teď v letní sezóně
nedostatek kvalifikovaného perso−
nálu. Nezaměstnanost je na svém
minimu a lidé chybí. Nahrazují je
často brigádníci. Někteří hoteliéři
proto situaci řeší krizově, kdy vaří
jen pro ubytované hosty a ne lidi
z venčí. jinde zase musejí provozní
či podnikatelé na place obsluhovat
sami, pokud nechtějí zavřít.
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Herec, kabaretiér a dramaturg Václav Glazar
a režisér Petr Weigl
Dvě osobnosti české
kultury odešly. Herec,
kabaretiér a dramaturg
Václav Glazar a režisér
Petr Weigl. Zatímco
Glazar na jihu Čech
pouze několikrát natá−
čel, známý filmař a di−
vadelník zde měl svůj
druhý domov.
„Oba dva jsem dobře
znal a byli skvělí. Vašek
byl jeden z mých nejbliž−
ších přátel. Moc mě jejich
nečekaný odchod mrzí,”
řekl režisér Zdeněk Troška, který se
zúčastnil i pohřbů Glazara i Weigla.
Václav Glazar si kromě jiného
zahrál matku představenou alias
mafiána Karla ve třech
Troskových Kameňácích.
Kromě toho hrál i v několi−
ka dalších filmech či se−
riálech. Pracoval řadu let
v České televizi v redakci
zábavy, ale také na TV
Prima, kde dělal pořady
Benefice známých osob−
ností. Řadu let se přátelil
také s Helenou Růžičko−

Herec, kabaretiér a dramaturg Václav Glazar

vou, jejímž snou−
bencem se po
smrti jejího man−
žela Jiřího st.
měl stát. Nedošlo k plánovanému
sňatku, herečka zemřela. „Od té
chvíle pro Vaška taky život čás−
tečně ztratil smysl. Do toho byl ne−

Režisér Petr Weigl

Nádraží jako nová!
Správa železniční a dopravní cesty
investuje letos na opravy jiho−
českých nádraží 16 milionů korun.
Dalších 7,7 milionu zaplatí za pří−
pravu projektových dokumentací
na opravy nádraží České Budě−
jovice, Veselí nad Lužnicí, Písek
a Tábor. Letos zároveň prošla
opravou nádraží v Boršově nad
Vltavou, Zlaté Koruně i Putimi.
„Nyní rekonstruujeme nádraží
v Katovicích na Strakonicku, kde
investujeme čtyři miliony do opravy
fasády, výměny oken, dveří a střešní
krytiny. Stejné práce nyní dělají
dělníci na nádraží v Božejovicích na
Táborsku,” prozradil mluvčí SŽDC
Marek Illiaš.
Ještě letos by mohla začít oprava
vlakového nádraží v Českém Krum−

lově, která by podle dřívějších infor−
mací měla vyjít na 13 milionů ko−
run. Předpokládá se, že letos v září
se vyhlásí výběrové řízení a v říjnu
se uzavřou smlouvy se zhotovite−
lem. Stavební práce by mohly začít
ke konci letošního roku. Hotovo by
mohlo být do listopadu 2019.
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mocný a trpěl pocitem samoty,
byť pár z nás za ním chodilo i do
nemocnice. Nikdy ale neztrácel
humor a život opravdu neměl leh−
ký,” podotkl Zdeněk Troška.
Režisér Petr Weigl, který dělal
řadu divadelních, operních, ale i fil−
mových projektů, mimochodem
i film s Helenou Růžičkovou, Jiřinou
Jiráskovou nebo Dagmar Havlovou
s názvem Jak se dělá opera,
Radúze a Mahulenu i další, jezdil
desítky let na chalupu k Bavorovu.
„Několikrát mě zloději zcela vy−
kradli, ale já to místo miluji…
Neumím si představit jezdit jinam,
prodat ho….,” říkal často kultivo−
vaný umělec, který byl členem do−
zorčí rady Nadace Vize 97. (pru)

Začala už také projektová příprava
modernizace nádraží v Českých
Budějovicích. Novorenesanční bu−
dova byla otevřena v roce 1908,
odhad nákladů je podle starších
údajů SŽDC 170 milionů, začít by
se mělo v lednu 2020. SŽDC připra−
vuje také projektové dokumentace
na kompletní opravu výpravních
budov v Táboře a Písku.
(pru)
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Nejvíce volných pracovních míst od založení úřadu práce
Nezaměstnanost v Jihočeském
kraji klesla v červnu i červenci na
1,9 procenta, což je o dvě desetiny
bodu méně než v květnu. Bez prá−
ce bylo přes 9100 lidí. V kraji je
více než 18 400 volných pracov−
ních míst, nejvíc od založení úřadu
práce v roce 1991.
„Meziročně je nezaměstnanost
nižší o 0,8 procentního bodu. V mezi−
národním srovnání měla ČR v červnu

podle posledních dostupných dat
Eurostatu nejnižší míru nezaměstna−
nosti v EU, činila 2,9 procenta,”
uvedl Jiří Beran z českobudějovické
krajské pobočky úřadu práce.
Jihočeské úřady práce evidují
okolo 9000 uchazečů o zaměstnání,
což je meziročně o více jak 3700
méně. „Mezi sledované skupiny
uchazečů o zaměstnání řadíme
absolventy a mladistvé. Zatímco po−

čet lidí bez práce klesá, volných po−
zic přibývá. Na jihu Čech je kolem
18 400 volných pracovních míst,
tedy o 1500 více než třeba ještě
v květnu. Meziročně o 6100 vol−
ných míst více,” podotkl Beran.
Struktura poptávaných míst se
nemění, stále evidujeme největší
zájem o řidiče aut převážně v dálko−
vé nákladní dopravě. V těchto let−
ních měsících evidujeme vysokou

poptávku po sezonních pracích.
Jihočeský kraj se společně s Plzeň−
ským zařadil na druhé místo s nej−
nižším podílem nezaměstnaných.
Počet lidí bez práce se v červnu sní−
žil ve všech okresech Jihočeského
kraje. Podíl nezaměstnaných klesl
nejvýrazněji na Českokrumlovsku,
a to o čtyři desetiny procentního bo−
du. Naopak nejnižší má Jindřicho−
hradecko s 1,1 procenta.
(pru)

Šumavské bylinné lázně (díl 6.)
Zde se pak jedná o negativní termo−
terapii. Aplikace tepla vede ke zvět−
šení průsvitu cév a tím ke
zlepšení prokrvení. Obecně
platí, že se v ohřívaných
tkáních zvyšuje inten−
zita metabolismu a tím
i intenzita probíhajících
reakcí imunitního systé−
mu. Ochlazování se pro−
vádí především z analge−
tických důvodů, tedy k mír −
nění bolesti.
Tělové zábaly jsou další oblíbenou
lázeňskou procedurou. Některé z nich
lze při dodržení pokynů aplikovat
i v domácím prostředí. Zábaly spočívají
v přikládání obkladů
z bahen, rašeliny ne−
bo jílů přímo na lidské
tělo. Zlepšují průběh
hojení některých one−
mocnění, snižují chro−
nické bolesti kloubů,
pozitivně působí na
omlazení pokožky, re−
dukují celulitidu, ovliv−
ňují lymfatický systém
a působí relaxačně na
Klenba – balneo II
pohybový aparát.

Jediné české lázně, které skloubily
lázeňství s přírodou, zemskou
energií a historií. Poddejte se
léčivým účinkům šumav−
ských bylinek a načer−
pejte síly v přírodní jes−
kyni Parkhotelu v Kaš−
perských Horách.
Šumavské bylinné lázně
nabízejí kromě již v přede−
šlých dílech zmiňovaných
procedur další širokou nabídku
v oblasti termoterapie a masáží. Ter−
moterapie je část fyzikální terapie, kdy
teplo do organismu přivádíme, což se
nazývá pozitivní termoterapie, nebo te−
plo z těla odvádíme, tzn. ochlazujeme.
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Asi dost dobře si nedovedeme lázeňský Obecně je třeba si uvědomit, že po
provoz představit bez masáží. V naší každé lázeňské proceduře je nutný od−
nabídce najdete zdravotní masáže. Od počinek v klidném prostředí a stále
klasické relaxační aroma masáže si opakované dodržování pitného režimu.
můžete objednat anticelulitidní masáž, Mnozí hosté jsou překvapeni tím, že
manuální lymfodrenáž, Breus−
Masáže
sovu masáž nebo tzv. Dornovu
metodu. Je samozřejmostí, že
v bylinných lázních nabízíme ma−
sáž bylinnými měšci, popř. velmi
oblíbenou medovou masáž.
Masáž je terapie, kterou lze apli−
kováním tlaku na svaly a tkáně
léčit zranění, zmírňovat bolesti
a stres, zlepšovat krevní oběh
a uvolňovat napětí. Existuje přes
100 druhů různých masáží vycháze− jsou po procedurách unaveni. Sednout
jících z různých kulturních základů. po lázeňské proceduře na kolo, do auta
Jednotlivé druhy masáží se vzájemně a ihned se zapojit do běžného pracov−
prolínají. Je to i díky svébytnosti masé− ního režimu, je to nejhorší, co můžete
rů, kteří se postupem své praxe vyvíjejí, udělat. Proto se k nám hosté opakova−
studují různé masážní techniky či tera− ně vrací, protože ví, že jim garantujeme
peutické metody, jejichž pochopení klid nejen při procedurách a následném
vnáší osobitost do pojetí masáže kon− odpočinku v zábalech, ale i v průběhu
celého pobytu.
(pi)
krétním masérem.

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

Na tři roky
zavřeli muzeum
Kvůli rozsáhlé rekonstrukci za
120 milionů korun se na tři
roky uzavřelo pro veřejnost
strakonické Muzeum středního
Pootaví. Projekt počítá s pře−
stavbou interiéru objektu
i změnou stálých expozic.
Muzeum se nachází v hradním
paláci. „Stavební úpravy se bu−
dou týkat Bavorského paláce
s věží Jelenkou, kde je umístěno
muzeum, budovy bývalého dě−
kanství s kapitulní síní a ambi−
tem a spojovacího krčku mezi
prvním a druhým nádvořím,“
uvedla ředitelka Ivana Říhová
a dodala, že doposud místnosti
nebyly vytápěny. Součástí re−
konstrukce je proto i instalace
podlahového topení.
„Bez vytápění byl provoz
omezen jen na dobu letních mě−
síců,“ podotkla ředitelka. Novou
podobu získají i stálé expozice,
které jsou rozděleny do pěti
hlavních tematických okruhů.
Jedná se o textilní výrobu, výro−
bu motocyklů, zbraní a dalších
průmyslových výrobků ČZ, a du−
dáckou a loutkářskou tradici.
Všechny tyto oblasti jsou spo−
jeny se Strakonicemi. „V prosto−
rách bývalé komendy maltéz−
ského řádu vznikne zcela nová
a v České republice jediná expo−
zice věnovaná historii a sou−
časnosti maltézského řádu ve
spojení s historií města,“ dodala
(pru)
ředitelka.
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Kolekci 69 dud, které nashromáždil
nizozemský dudák Jeroen de Groot,
představuje strakonické Muzeum
středního Pootaví. Výstava je k vi−
dění v kapitulní síni hradu.
Expozice nabízí nástroje, jež po−
cházejí z různých zemí, zvukové
ukázky, kostýmy i pivní etikety s du−
dáckou symbolikou. Jednašede−
sátiletý majitel sbírky se koníčku vě−
nuje několik desetiletí. Výstava potr−
vá do konce srpna.
Dudák a sběratel z Nizozemska
vlastní 104 dud, sbírku zapůjčil mu−
zeu. K zajímavostem patří dudy
z Íránu, Turecka, Gruzie či Ázerbájd−
žánu. Nejstarší, z 19. století, jsou
italské dudy zampogna. Zampognari
byli dudáci, kteří jako potulní muzi−
kanti chodili na počátku 20. století
Evropou a hráli. „Dudy zampogna
jsou velmi výjimečné. Znám mnoho
lidí, kteří mají doma o Vánocích jes−
ličky a vždy tam jsou pastýři s duda−
mi zampogna,“ uvedl de Groot.
Ceny vystavených dud se pohy−
bují v desítkách tisíc korun. Podle
vedení muzea je nejzajímavější, že
se sešlo 69 různých typů dud na
jednom místě. „České návštěvníky
může překvapit vitrína s dudami
z Asie,“ řekla kurátorka výstavy.
Jeroen de Groot začal jako
mnoho dudáků v Nizozemsku hrát
na skotské dudy. Poprvé se s duda−
mi setkal, když městem Zaandam

pochodovala kolem roku 1970 du−
dácká skupina a když četl komiks
o skotském hrdinovi Robu Royovi.
První dudy koupil v roce 1976 ve
skotském městě Fort William. „Moji
rodiče museli trpět rámusem, ode−
šel jsem bydlet samostatně,“ uvedl.
Většina lidí na světě, jak řekl, zná
jen skotské dudy. Jsou velmi hlasi−
té, známé jako nástroj války, ale
slouží i na oslavách a obřadech, ob−
jevují se i ve filmu Bonnie Scotland,
kde hrají Laurel a Hardy. „Mají silný
zvuk a využívají se ve dvorské, ta−
neční či středověké hudbě,“ uvedl
sběratel, který hraje ve skupině
Hailander, s níž absolvoval již na
1000 koncertů a pravidelně vy−
stupuje i ve Strakonicích. Sběra−
telská vášeň u něj propukla, když
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objevil knihu Dudy od Anthonyho
Bainese. Půjčoval si další knihy, začal
se ptát na sběratelských burzách.
Kromě 104 dud zahrnuje jeho sbírka
200 gramofonových desek, 200 CD,
100 knih, 200 poštovních známek,
200 tisků a několik tisíc pohlednic.
Některé země mají sedm druhů
dud. Sběrateli, který má nyní lásku
ve Strakonicích, se hodně líbí dudy
z Gruzie. Okouzlily ho, když potkal
gruzínskou kapelu na estonském
dudáckém festivalu.
Strakonice každý druhý rok pořá−
dají Mezinárodní dudácký festival,
kam jezdí 20 000 lidí. Letos bude
jeho 23. ročník 23. až 26. srpna. Ve
městě je 12 dudáckých skupin, so−
cha dudáka je i na kruhovém objez−
du v centru.
(pru)
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Zájem o elektrokola roste

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

Síť elektrokol v kraji rozšiřuje Jiho−
česká centrála cestovního ruchu.
Cyklisté si mohou v jižních Čechách
nyní půjčit na jedenácti místech
více než padesát elektrokol.
Zájem o elektrokola roste i na
Lipně, kde je jich k dispozici na 20
a půjčovna se bude rozšiřovat.
Kraj rozvíjí projekt sítě elektrokol,
který spustil v roce 2015 a jehož cí−
lem je zpřístupnit cykloturistiku star−
ším či méně pohyblivým výletní−
kům. „Nyní jsou půjčovny v Nových
Hradech, Borovanech, Trhových
Svinech, Suchdole nad Lužnicí,
Jindřichově Hradci a Nové Bystřici.
Nově pak i v Bechyni, Písku, Hlu−
boké nad Vltavou, Deštné a Vráži
u Písku,” vyjmenoval ředitel Jiho−
české centrály cestovního ruchu
Jaromír Polášek.

Spolu s kolem dostanou cyklisté
i leták, který obsahuje pět dopo−
ručených tras po okolí půjčoven,
mapu, výškový profil tras nebo tipy
na výlety.
Z půjčoven, které provozuje kraj,
se elektrokola nejvíc půjčují v Nové
Bystřici a Borovanech. Zájem je tr−
valý. „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,“ dodal
Polášek.
Dojezd elektrokola z půjčovny
kraje je 100 kilometrů. Za celo−
denní ápůjčku zaplatí člověk starší
55 let a držitel průkazu ZTP 150 ko−
run, ostatní 250 Kč. V ceně je
nabitá baterie, mapa, navigace
i zámek.
(pru)

Více padělků

přístroj, který dokáže pomocí růz−
ných světel odhalit i kvalitnější pa−
dělky. Zařízení zhruba za dva miliony
korun jí zakoupila Nadace ČEZ. Jde
o třetí přístroj tohoto druhu v České
republice. Jeho přednosti jsou podle
policistů celkem výrazné.
„Ten přístroj nám velmi usnadní
práci. Je to zařízení vyšší kategorie.
Přirovnal bych to k tomu, když po−
rovnáváte vozidlo střední a vyšší
střední třídy. Tento přístroj můžeme
řadit právě do kategorie vyšší střed−
ní třídy,“ dodal Petr Kučera z cizi−
necké policie.
Ročně policisté na jihu Čech
zkontrolují podle Stuchlého tisíce
dokladů. Padělky se v nejvyšší míře
týkají cestovních pasů nebo ob−
čanských průkazů. Existují i jiné pří−
klady. Jedná se třeba o falešné
dálniční známky a zachytili jsme
i padělky na známky za poplatky na
popelnice.
(pru)

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

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
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Jihočeská cizinecká policie odhali−
la za letošní první pololetí celkem
71 padělaných dokladů. Je to té−
měř stejný počet jako za celý loň−
ský rok. Mírný nárůst počtu padě−
laných dokladů souvisí se situací
na trhu práce.
Kvůli rekordně nízké nezaměst−
nanosti řada firem shání pracovníky
a přijímá i cizince s nelegálními do−
klady. Za celý loňský rok zajistili na
jihu Čech 72 padělaných dokladů.
„Často se jedná o lidi ze zemí jako
Ukrajina nebo Moldavsko. Prokazují
se padělanými doklady, s nimiž se
pak ucházejí v Česku o zaměstnání.
Nejčastěji jde o pozice v různých
firemních provozech nebo o dělnic−
ké profese ve stavebnictví,“ uvedl
mluvčí cizinecké policie Jiří Stuchlý.
Policisté nedávno získali speciální
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Odhalili nejlepší potraviny! IV−Nakladatelství s.r.o.
Hned sedm výrobců získalo na le−
tošních Selských slavnostech v ji−
hočeských Holašovicích cenu Re−
gionální potravina kraje 2018.
O cenu soutěžilo 67 produktů od
20 výrobců. Ocenění tak mají zvě−
řinová klobása, ovčí sýr, med, pivo
i karamelový řez, rybí filet, nebo
kozí jogurtové mléko.
Libor Novák z Hlincovy Hory na
Českobudějovicku získal cenu za
šunku, firma Zefa Volary za zvěři−
novou klobásu, statek Horní Dvorce
na Jindřichohradecku za ovčí gou−
du, archivní sýr, rodinná farma
Výrov na Prachaticku za kozí jogur−
tové mléko a med. Pekařství MPM
z Lomnice nad Lužnicí má cenu za
rybářský chléb a za karamelový řez,
Zámecký ovocný lihovar Blatná
za Sládkovo sváteční speciální svět−
lé čtrnáctistupňové pivo a firma
Tilapia z Tábora za uzený filet.
Farma Výrov, statek Horní Dvorce

i pekařství MPM bodovaly i v loň−
ském ročníku soutěže.
„O logo se soutěžilo v devíti kate−
goriích. Největší zájem byl o masné
výrobky tepelně opracované, ne−
obsazená zůstala kategorie ovoce
a zelenina v čerstvé nebo zpraco−
vané formě,“ uvedla mluvčí Státního
zemědělského intervenčního fondu
Vladimíra Nováková. Ceny předávali
ministr zemědělství Miroslav Toman
i hejtmanka Jihočeského kraje Ivana
Stránská. Značka Regionální po−
travina se uděluje letos podeváté
nejlepším výrobkům od malých
a středních regionálních producentů
ve 13 krajích Čech a Moravy. Soutěž
je projektem ministerstva země−
dělství, SZIF značku spravuje. Nyní
má značku 529 produktů ze 13 kra−
jů. O úspěchu rozhoduje podle
Novákové vztah výrobku k regionu,
použité suroviny, tradičnost nebo
inovativnost.
(pru)

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.

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!

A zase ty vltavíny na jihu Čech
Česká inspekce životního prostředí
eviduje na jihu Čech opět nárůst
počtu případů, kdy lidé ničí příro−
du hledáním vltavínů.
V polích nebo lesích po nich totiž
často zůstávají několik metrů hlubo−
ké výkopy. Jihočeský kraj dlouhodo−

bě patří mezi lokality s největším vý−
skytem vltavínů. Počet případů hle−
dání této horniny narostl hlavně
v posledních dvou letech.
„My jsme dříve neměli moc šan−
cí, jak kopáče vltavínů pokutovat.
V současné době jsme přistoupili
k užší spolupráci s policií i obcemi.
Nyní máme možnost v přestup−
kovém řízení uložit zákaz činnosti
Rozhled – Jižní Čechy 8/2018

Více informací:

www.iv−nakladatelstvi.cz

v celém kraji. V okamžiku, kdy jsou
pak přistiženi znovu, policie se to
snaží kvalifikovat jako maření úřed−
ního rozhodnutí, což je trestný čin,“
uvedl ředitel oblastního inspektorátu
ČIŽP v Českých Budějovicích Vladi−
mír Jiráček, podle kterého se kopá−
ním vltavínů ničí ze−
mědělský půdní fond
nebo lesní porost.
Vltavíny se nachází
především v několika
lokalitách, například
v okolí obce Besed−
nice na Českokrum−
lovsku, Vrábče na
Českobudějovicku ne−
bo u Netolic, a „Vět−
šinou se jedná o stej−
né lidi, kteří se této
činnosti věnují,“ uvedl
Jiráček.
Inspekce vloni na jihu Čech uloži−
la 257 pokut za více než osm milio−
nů korun, to je nepatrně méně než
v roce 2016. Inspektoři v regionu lo−
ni vyrazili na 1146 kontrol. Nejvyšší
pokutu loni uložili společnosti Ville−
na za vykácení 840 metrů krychlo−
vých dřeva v lese na Českokrum−
lovsku. Firma za to dostala sankci
1,2 milionu korun.
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Chystají trasu pro vozíčkáře
Dočkají se
obchvatu
Obyvatelé Velešína na Česko−
krumlovsku se dočkají konečně
bezpečnějšího přecházení mezi−
národní silnice E55 vedoucí
směrem na rakouské hranice.
Přispěje k tomu podchod pod
velmi frekventovanou silnicí.
Velešínští usilují o vybudování
podchodu už patnáct let. Lidé se
tak dostanou bezpečně do za−
hrádkářské kolonie a také na
železniční zastávku, kde v sou−
časnosti staví i rychlíky a do−
konce mezinárodní expres Linec
– Praha. Stavba vyjde na 12 mi−
lionů korun a realizovat se začne
koncem roku.
n n n

Jihočeský kraj připravuje stavbu
obchvatu Srubce na Českobu−
dějovicku, jehož součástí bude
i tunel. Spojka silnic bude stát
více než 650 milionů korun.
Existovala varianta obchvatu
bez tunelu, která by byla při−
bližně o 132 milionů korun lev−
nější, ale kraj nakonec s ohle−
dem na obyvatele Srubce zvolil
dražší alternativu. Obchvat Srub−
ce bude navazovat na dálnici
D3, která povede kolem Čes−
kých Budějovic.

Hluboká nad Vltavou na Českobu−
dějovicku chce vybudovat turistic−
kou stezku pro vozíčkáře.
Podle zástupců samosprávy tak
bude jedním z prvních měst v Čes−
ku, kde takovou trasu připraví.
Stezka povede z Hluboké nad Vlta−
vou k Munickému rybníku a k zoolo−
gické zahradě Ohrada. Náklady na
výstavbu několik kilometrů dlouhé
trasy budou asi čtyři miliony.
„Zaměřujeme se jak na občany
města, tak na turisty. Vozíčkářů ne−
máme ve městě mnoho, ale přes lé−
to k nám přijíždějí další a je důležité,
aby měli všude umožněný přístup,“
uvedl starosta Tomáš Jirsa.
Radnice podobu trasy řešila
s odborníky i s vozíčkáři. Součástí
stezky budou i relaxační zóny, kde

budou moci handicapovaní turisté
i ostatní odpočívat. Město zvažuje
i možnost vybudování trasy pro
vozíčkáře na Karlův hrádek, který
před časem získalo od Lesů ČR.
„Pokud se nám podaří zpřístupnit

památku i vozíčkářům, stane se
z něj zcela ojedinělá turistická
atrakce,“ uvedl konzultant pro bez−
bariérovost Ivan Nestával. Částečně
přístupný pro vozíčkáře je i hlu−
bocký zámek.
(pru)

Plánují čističku za desítky milionů
Nový kanalizační systém a také
čističku odpadních vod pro svou
městskou část Děbolín vybuduje
Jindřichův Hradec. Předpokládaná
cena celého projektu je přibližně
64 milionů korun. Výstavbu kanali−
začního systému chce radnice za−
hájit v říjnu letošního roku.
„Děbolín doposud žádný systém
pro splašky a dešťovou vodu nemá.
Většinou tam lidé využívají pouze

vlastní jímky,“ uvedl vedoucí odboru
rozvoje jindřichohradeckého měst−
ského úřadu Vladimír Krampera.
V městské části žije přibližně 250
obyvatel.
Město chce na projekt získat do−
taci od ministerstva zemědělství.
Zatím však neví, o jakou částku by
se jednalo.
„Ministerstvo slíbilo vypsat do−
tační titul na tyto akce. Ale zatím

nejsou známy jeho podmínky,“
podotkl Krampera.
Radnice hodlá začít s projektem,
i kdyby do té doby nemělo jistotu
dotace. Stavba potrvá téměř dva
roky a během nich by radnice mohla
případně žádat o grant. „Pokud
bychom na to žádné peníze nezíska−
li, počítáme s tím, že to zaplatíme
z našeho rozpočtu,“ dodal pra−
covník radnice.
(pru)

Cyklovlaky v turistické sezóně zvýší kapacitu
Firma GW Train Regio, která nově
provozuje šumavské lokálky, zvýší
v létě při turistické sezoně kapaci−
tu vlaků, aby v jednom bylo kolem
260 míst.
Firma zahájila zkušební provoz
sedmi cyklovleků, každý pojme 56
kol. V provozu má 18 souprav. Toto
cykloturisté zvlášté nyní o prázdni−
nách velmi oceňují. „Zájem je veli−
ký,” říkají pracovníci firmy. Na tra−
tích jezdí vozidla Regio Sprinter,
kapacita jednoho je 65 míst k se−
zení, ve vlacích jsou bezbariérová
WC včetně pultů pro přebalování
kojenců, sedačky jsou sklápěcí
a polohovatelné.
„Kapacita vlaku 130 cestujících je
v sezoně nedostatečná, takže na−
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vyšujeme soupravy, abychom se
pohybovali kolem 260 míst na vla−
ku. Buď jezdíme ve dvou nebo třech
Regio Sprinterech, nebo máme dva
velkokapacitní dvoumotorové vlaky
pro 130 lidí, ty nasazujeme na jednu
soupravu společně s cyklovleky,”
uvedl řekl generální ředitel GW

Jihotrans Robert Krigar. Během léta
jezdí většinou vlaky s 260 nebo 180
místy. V záloze má firma i autobusy
s vlekem na kola. Co do zájmu
cyklistů vychází firma z loňské zku−
šenosti Českých drah, jež dopravu
na trati zajišťovaly předtím. Vagony
pro kola jsou přestavěné poštovní
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vagony Slovenské pošty, takzvané
Gábiny z 80. let.
Dopravu na tratích České Budě−
jovice – Černý Kříž, Číčenice – Nové
Údolí a Strakonice – Volary provo−
zuje GW Train Regio od prosince
2017. Jihočeský kraj zaplatí za
služby tohoto dopravce za 15 let
2,25 miliardy korun. Roční objem
kilometrů je 1,3 milionu. V provozu
je nyní 18 souprav.
Na tratích nesmí firma rezervovat
místenky, což vyplývá ze smlouvy
s Jihočeským krajem. V reakci na
přání cestujících zvažuje, že rozšíří
prodej jízdenek o nová místa ve vět−
ších městech. O provoz na tratích se
stará asi 80 zaměstnanců, z toho
42 strojvedoucích.
(pru)
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Měsíc slev od 17.8. do 14.9. ve firmě eurotop in Kdyně na Domažlicku

Digitální termostat do každé místnosti
za korunu a izolační fólie zdarma
Výrobou a montáží topení z přírodního kamene se už téměř 15 let zabývá fir−
ma eurotop in ve Kdyni. Panely jsou vyrobeny z přírodního kamene a v nich
jsou uloženy topné kabely. Topení využívá vynikající schopnosti kamene
akumulovat teplo, které poté vyzařuje. Vytápění prostoru funguje na základě
dlouhovlnného záření.
Co nabízí kdyňská firma eurotop in zájemcům o topení z přírodního kamene,
nám řekli její majitelé Jiří Janoušek a Daniel Smolík.

20 hodinový nízký tarif a celá domác−
nost je měřena v této sazbě. Ideální
propojení našeho topení je s fotovoltai−
kou. Už jsme montovali naše topení do
několika rodinných domů, kde měli
fotovoltaické panely a zájemců přibývá.
Další předností je, že nemusíte platit
za čištění, kontroly a opravy komínu.

zabraňují toku životodárné energie, po−
siluje duševní rovnováhu a citovou vy−
váženost. Má příznivý vliv na psychiku.

Také vás nečeká výměna kotle, rozvodů
nebo radiátorů. Předpokládaná život−
nost panelů z přírodního kamene je cca
100 let. Záruka na naše topení je 14 let
a všem klientům poskytujeme záruční
i pozáruční servis.

tak mu zdarma zpracujeme předběžný
energetický výpočet včetně všech poři−
zovacích nákladů.

Předem víte, kolik protopíte
Když nám zájemce o naše topení řekne
rozměry bytu, zda je dům postaven
z cihel, pórobetonu či jiného materiálu,

Měsíc slev
Od pátku 17. srpna do pátku 14. září
2018 jsme pro všechny, kteří zvažují vy−
tápět byt či rodinný dům panely z pří−
rodního kamene, jedinečnou akci. Při
uzavření závazné objednávky dostanou
pokojový digitální termostat do každé
místnosti, ve které bude topný panel, za
symbolickou korunu. Současně s tím
také získají zdarma izolační fólii za kaž−
dý namontovaný topný panel na ven−
kovní zdi. Jedná se o vysoce kvalitní fo−
lii, kterou nám dodává německá firma.
Tato tepelná izolace, která se dává za
panel na zeď, zvyšuje účinnost vytápění.
Sálavé teplo z panelu neohřívá zeď, ale
prostor v místnosti. Je to opět neza−
nedbatelný krok k úspoře finančních ná−
kladů za topení. Na častou otázku na−
šich klientů, zda nebude za folií zeď
plesnivět, můžeme se stoprocentní jis−
totou odpovědět, že nemusejí mít vůbec

Srdečně zveme každého, kdo uvažuje
nebo se už rozhodl pro topení z přírod−
ního kamene.

Proč topení z přírodního
kamene?
Protože je příjemné pro vaši peněžen−
ku. V porovnání s ostatními topnými
systémy (dřevo, plyn, uhlí) ušetříte 20
až 30% na nákladech. Někdy se setká−

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením

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

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

žádné obavy. Speciální ekologická izola−
ce „dýchá“ a je odolná až do 750 °C.
Zájemci o naše topení se s námi mo−
hou osobně setkat každý pátek v naší
firmě ve Kdyni. Jinak s námi mohou
komunikovat po telefonu nebo e−mai−
lem. Po dobu měsíce slev jsme pro zá−
jemce, kteří nás navštíví v pátek, při−
pravili občerstvení včetně grilování.

váme s tím, že naše topení se přirovná−
vá k přímotopům. To je velký omyl.
Panely z přírodního kamene topí jako
kachlová kamna – jedná se o sálavé te−
plo. Zcela markantní rozdíl je v úspoře
elektrické energie. Oproti přímotopům
ušetříte při vytápění přírodním kame−
nem až 40% na nákladech za elektric−
kou energii. Navíc topení lze připojit na
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Sálavé teplo je ideální
pro lidský organismus
Nevzniká žádná cirkulace vzduchu,
nevíří se prach ani žádné alergeny.
Teplotní rozdíl v místnosti mezi podla−
hou a stropem není větší než 2 až 3 °C.
Panely z přírodního kamene v sobě udr−
žují přirozenou vlhkost jako houba, kte−
rou v případě potřeby mohou předat
dále do místnosti. Proto nikdy neklesne
v místnosti vlhkost pod 52 až 58%.
Takové prostředí je vhodné při dýcha−
cích potížích, pro astmatiky, alergiky,
starší osoby i novorozence. Revmatici
si pochvalují úlevu při bolestech klou−
bů. Kámen sám o sobě pozitivně půso−
bí na náš organismus, aniž o tom víme.
Například odstraňuje bloky v těle, které

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Přijďte na grilovačku
V průběhu měsíce slev od 17.8. do
14.9. 2018 máte jedinečnou možnost
využít naší mimořádné nabídky – ter−
mostat za korunu a izolační folii (za
každý topný panel namontovaný na
venkovní zdi) zdarma při závazném
objednání. Navíc každý pátek v srpnu
17., 24., 31. a v září 7. a 14. bude pro
vás v naší firmě připraveno občer−
stvení včetně grilování.
Každému zájemci o topení z přírodní−
ho kamene se budeme individuálně
věnovat přímo v naší firmě eurotop in
ve Kdyni v Nádražní ulici (u autobuso−
vého nádraží). Osobně jsme přítomni
každý pátek od 8:00 do 12:00 hod.
a od 13:00 do 16:00 hodin. V naší
vzorkové prodejně uvidíte řadu panelů
z přírodního kamene v různé velikosti,
tvaru i zabarvení.
(re)
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Brutální útok na osmiletou dívku
KRIMI
Mezi případy závažného charakte−
ru, které jsme v Klatovech kdy
objasnili, bezesporu patří i případ
ze sedmdesátých let minulého sto−
letí. Motorizovaná hlídka přísluš−
níků Obvodního oddělení Klatovy
přijala trestní oznámení od matky
osmileté dívky, že ji postrádá.
Dokonce tvrdila, že měla být une−
sena nějakým pánem na kole.
Tomu muži zákona nechtěli uvěřit.
Za denního světla únos na kole?
Spíše jim to připadalo jako pohád−
ka, že si matka vymýšlí a přehání.
Pravda, jednalo se spíše o periférii
města, hřiště, navazující na park
i blízký lesík. To by již mohly být
přijatelné podmínky pro zejména
zvrhlého pachatele.
Dívka měla zmizet z hřiště, kde si
hrála s bratrem a ostatními dětmi.
O rok starší její bratr Jirka řekl:
„Mami, byl tu nějaký pán na kole
a ptal se Mirky, jestli ho doprovodí za
našim tátou do práce, že pro něho
něco důležitého má. Vypadal úplně
normálně, a tak s ním Mirka odejela
na kole. Je to tak půl hodiny,“ dodal
k nešťastné mamince. Od té chvíle ji

nikdo neviděl a tak nebylo divu, že
je matka rozrušená tím, aby se jí
něco nestalo. Čas ubíhal a po Mirce
ani památka.
Esenbáci matku předběžně vyslechli
a vrátili na místo, aby vše důkladně
ještě jednou prohlédli a ujistili se, že
se Mirka někde neschovává. Získali
její popis i popis oblečení, které měla
na sobě. Nebylo toho až tolik třeba,
protože jeden z členů
hlídky Mirku osobně znal.
Jeho dcera s ní chodila
do stejné třídy. Nedaleko
hřiště a blízkého parku
s malým lesíčkem, na−
jednou uviděli podobnou
dívku, jak běží od lesa
k hlavní silnici. Ihned se
k ní rozjeli. Když u ní za−
stavili, spatřili ji notně vyděšenou,
plačící, jak se neustále ohlíží a křičí,
že ji honí nějaký muž na kole. Když
spatřila v uniformě známou tvář,
zklidnila se a začala vyprávět.
Sukénku i blůzičku měla značně
ušpiněnou od zeminy a byly na ní
vidět i krvavé šmouhy. „Vzlykala. On
byl na mne zlý…“ Muži zákona již
nemeškali a odvezli ji na oddělení
k mamince. Děvčátko bylo totiž ne−
známý mužem znásilněno!

Pátrání po neznámém cyklistovi se
rozběhlo na všechny strany. Do ulic
vyrazili všichni s popisem pachatele,
který se podařilo upřesnit od napa−
dené dívky i ostatních svědků. Do−
konce i dopraváci obsadili silnice. I to
však bylo málo, jakoby se po něm
slehla zem. Chytit pachatele tako−
véhoto závažné činu je vždy otázkou
profesní cti. Mirka absolvovala s ma−
minkou gynekologic−
kou prohlídku i vy−
šetření u pediatra.

stáhl zase do sebe a již nepromluvil.
A když ano, tak žvatlal jen nesmysly,
nesrozumitelně cosi blábolil pro sebe
a vydával i jakési skřeky. Mluvil pře−
kotně, chaoticky i útržkovitě, bez kon−
tinuální návaznosti. Zdálo se, že není
při smyslech. Ke svému si přišli i znal−
ci z oboru psychiatrie, sexuologie
a dětské psychologie. Ti první se také
vyjádřili k pachateli, když uvedli, že
pomatení smyslů jen předstírá!
Pachatel se otevřeně a spontánně
ke znásilnění nepřiznal. Dívka však
byla věrohodná!
Bývalý kriminalista Karel Fořt napsal už Důkazů v podsta−
několik knih, ve kterých vzpomíná na od− tě bylo také dost.
halování kriminalistických příběhů, které Přesto však mu−
se staly na Šumavě. Jeho posledně vyda− sela předstoupit
nou knihou je Smrt byla mým řemeslem.
před soud. Malá
Mirka to okomen−
Nedaleko hřiště se podařilo zastavit tovala vlastními slovy, když prohlá−
čtyřicetiletého cyklistu, který uvedl: sila: „Proč se mne všichni znova
„Ano, muže podobného popisu skoro a znova ptáte na to samý. Vždyť jsem
denně potkávám, když jezdím tréno− to všechno již řekla strejdovi v uni−
vat a do práce. Je trochu snědý, ale formě. To by mělo stačit.“ Pochopila,
cikán to není, to vím určitě,“ pronesl možná že trochu dětsky a bezelstně,
dodatkem. Ani následující dva dny ne− neopodstatněný smysl a význam
přinesly nic nového. Až najednou se tehdejšího trestního, procesního
kriminalistům podařilo chytit podezře− i soudního řízení, po svém.
lou osobu. Muž zapíral, pak trochu Třicetiletý cyklista byl odsouzen na
povolil, dokonce připustil, že uvede− jedenáct let odnětí svobody.
nou dívku vezl na kole. Ale pak se
Karel Fořt

Smrt byla mým řemeslem
Knižní novinka
Na knižních pultech najdete
v tomto období novou knihu
skutečných kriminálních pří−
běhů ze Šumavy SMRT BYLA
MÝM ŘEMESLEM. Je to už
sedmý titul, kterým se pre−
zentuje bývalý kriminalista
a poté zástupce Policie ČR
v Klatovech, Karel Fořt ze
Sušice. Jaké příběhy a napětí
čeká čtenáře?
„Kniha obsahuje vyprávění pří−
běhů mého kamaráda a bývalé−
ho kolegy, emeritního plukovní−
ka, šéfa bývalé pražské mord−
party, který se od jara do podzi−
mu zdržuje na Prášilech. My se
občasně vidíme a při kávě či čaji
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si povídáme a také vzpomínáme.
Víte, oni vrazi nejsou vůbec idyličtí
beránci! Tak jako ve všem najdou
se i mezi nimi výjimky, mnohé
z nich právě odhalil Jiří Markovič.
Z větší části jsou v knize příběhy
vztahující se k násilí spějící k tomu

nejhoršímu – k vraždě podmíněné
psychikou a zvrhlými pohnutkami
pachatele. Kniha je také z části od−
lehčena i běžnými příběhy, byť trest−
nými, jako protiváha té předchozí
zrůdnosti,“ říká o své knižní novince
její autor Karel Fořt.

Kde si lze knihu koupit ?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt.
Jaroše 108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169
a v Galerii a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knih−
kupectví Šumava – nám. Svobody, dále v knihkupectví
v Horažïovicích – Ševčíkova 24, v knihkupectví ve Kdyni –
Náměstí 22, v Kašperských Horách v prodejně dárků paní
Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chodském
knihkupectví na náměstí Míru. V Plzni v knihkupectví Fraus,
Goethova 3 a v knihkupectví Kosmas, Klatovská třída 13.
Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu:
v Klatovech, ve Vídeňské 218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Kristian Kodet – životní jubileum
ale že jsem je i přežil,
protože každá taková akce
znamená hodně práce,
stresu, aby vše klaplo.
Naštestí se vše podařilo,”
svěřil se Rozhledu Kristian
Kodet.
Lucie Bílá, která mu za−
zpívala dvě písně, si hned
po příchodu vybrala jeden
z obrazů s názvem Krist
a zamluvila si ho. Koupí si

Malíř Kristian Kodet, je−
hož druhým domovem
jsou jižní Čechy, oslavil
své životní jubileum vel−
kolepě. Nejprve převzal
na Staroměstské radnici
čestné občanství Prahy
1, protože v centru hlav−
ního města desítky let
trvale žije.
Pak na slavnostní vernisáži v praž−
ské Novoměstské radnici k jeho 70.
narozeninám se sešlo na 300 hostů.
Dorazily i známé osobnosti. Chybět
nemohla Lucie Bílá, Miroslav Donutil,
Jaroslav Svěcený, Ladislav Štaidl
nebo Iva Hüttnerová, Jan Rosák, Jan
Kanyza či Jan Vodňanský. „Velmi mě
potěšilo, že přišlo tolik lidí a moc
všem děkuji. Jsem rád nejenom za
to, že jsem se těch narozenin dožil,

ho hned, jak skončí v polovině
září výstava a odveze do domu
v Otvovicích. „Všichni se dobře
bavili, s některými jsem se zase
po delší době viděl, to je pro mě ten
největší dárek,” podotkl Kodet, který
dostal mnoho lahví kvalitního vína,
květiny i další dárky.
„Léto budu trávit v jižních Če−
chách, kde máme chalupu, bývalou
faru a v Táboře u náměstí gale−

Pozor na pokuty
za parkování v lese!

riiantik. Všichni jsou srdečně zváni,”
dodal oslavenec, který je povéstný
svou láskou ke starým věcem, které
mají duši. Za svůj dosavadní život
a přes dvě emigrace koupil, re−
konstruoval a třeba i prodal více než
dvacítku domů.
(pru)

Houbaři a sběraři borůvek, ale ta−
ké koupající se turisté si mohou
taky sáhnout pěkně hluboko do
kapsy. Pokuty jim hrozí za ne−
oprávněné parkování v lese. Mno−
zí motoristé si asi neuvědomují,
že stát nikoli na příjezdové cestě
na kraji silnice, ale už v lese, je
proti předpisům. Proto policisté
začali rozdávat sankce.
Není to jen na území Národního
parku Šumava, kde smí stát jen
na označených parkovištích, ale
i na dalších místech.
„Návštěvníci Šumavy by měli
dávat pozor, kde parkují. Na území
Národního parku Šumava je mož−
né parkovat jen na vyhrazených
parkovištích,“ uvedl mluvčí parku
Jan Dvořák.
Kdo odstaví vůz mimo tato par−
koviště, porušuje zákon. Na místě
může dostat pokutu až do výše 10
tisíc korun a ve správním řízení až
100 tisíc korun. Návštěvníci, které
na špatné parkování upozorní,
jsou většinou překvapení a vůbec
neví, že takové nařízení existuje.
Policie se ale zaměřuje třeba
i na běžné lesní úseky na jihu
Čech, nebo místa okolo různých
koupališt, i těch neoficiálních.
Jako třeba kolem pískovny v Cepu
na Jindřichohradecku. Zde v tro−
pických dnech po obou stranách
už tak nebezpečné dvouproudé
silnice stojí často štrůdly aut, a to
včetně lesních úseků. I zde občas
muži zákona rozdají až desítky po−
kutových bločků.
(pru)

Policista Jája z Modravy trávil dovolenou na jihu
Aktuálně asi nejvyužívanější hlas
českého dabingu, herec, Michal
Holán, kterého diváci vídají v po−
sledních letech hlavně jako
policistu Jáju v seriálu Policie
Modrava, si našel pár dnů volna
a vyrazil do jižních Čech a nebyl
sám. Vzal s sebou svou krásnou
přítelkyni Annie a jejich devíti−
měsíčního synka Míšu. Náramně
si to všichni uživali.
„Našel jsem mezi natáčením
Modravy a dalšími závazky týden
volna a chtěl jsem, abychom ho
strávili opravdu společně. Pronajali
jsme si nedaleko Bechyně chatu
u vody a opravdu jsme si to užili.
Rozhled – Jižní Čechy 8/2018

Chytal jsem ryby, chodili jsme na
procházky, sešli se s našimi ka−
marády, navštívili táborskou ZOO,

udělali pár výletů a hlavně našeho
malého trochu zasvětili do tajů po−
znávání přírody. Byla to vlastně naše

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

první společná dovolená,” svěřil se
Rozhledu Michal Holán.
„Pak nás čeká ještě rodné Slo−
vensko mé přítelkyně, tedy mě na
pár dní, oni s malým tam zůstanou
déle. Já musím pracovat. A pak
celé září, to budu skoro pořád na
Šumavě, kde točíme třetí sérii,” po−
dotkl Holán.
To, že se mu podařilo vyšetřit si
pár dní dovolené pro rodinu, pova−
žuje dabér a herec za malý zázrak.
O to více si toho váží. „Já moc nevy−
držím na jednom místě, ale teď, jak
máme Mišáčka, tak si každé volné
a klidné chvilky užívám hlavně
s nimi,” dodal Holán.
(pru)
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda se zamýšlí nad štěstím:

Štěstí pramení z lásky k člověku
Vyšla zpráva o štěstí ve světě. Pro
nás je důležitých několik informací.
To, že lidé hledají štěstí, je obecně
známo a každý má na toto jiná
měřítka. Za prvním Finskem
a druhým Norskem,
se umístily Dánsko,
Island, Švýcarsko,
Nizozemsko, Ka−
nada, Nový Zéland,
Švédsko a Austrá−
lie. Ale potkával
jsem šťastné lidi
v Kambodži, která
je na 120. místě, ale
i v Indii, která je na
133 místě.
Maurice Maeterlinck (29. srpna
1862 – 6. května 1949), byl belgický
(vlámský) dramatik a básník, nositel
Nobelovy ceny za literaturu za rok
1911. Napsal v r. 1908 pohádkovou
divadelní hru Modrý pták, ve které
autor ve snovém příběhu dvou dětí
chudého drvoštěpa, které putují za
modrým ptákem, zobrazuje odvěkou
lidskou touhu po štěstí. Modrého

ptáka, symbol tohoto štěstí, najdou
až na konci pouti doma v kleci. Když
ho darují sousedčinu nemocnému
děvčátku, které se z radosti
nad tím uzdraví, po−
chopí, že štěstí
pramení v lásce
k člověku a ve
vůli zmírnit je−
ho utrpení.
S „Brexitem“
to nebude tak
horké, jak se
píše, když si
Velká Británie po−
lepšila z 23. místa
na 19. Česko si polep−
šuje pomalu, ale jistě, z dříve
49. místa je na 21. Slovensko jde ta−
ké pomalu nahoru. Před třemi lety
bylo na 49. místě a nyní je na 39.
Řecko se po propadu ekonomiky
před třemi lety (99. místo) dostává
pomalu nahoru, je na 79. místě.
Štěstí na Maltě, jak je vidět, ko−
rupční skandály neublížily, když
se posunula z 30. místa na sou−

Test sebepoznání:
Jaké vás napadne číslo z čísel 1, 2, 3 ?
Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda jste schopni hned začít
nový a lepší život?
Kdo odpověděl č. 1, tak NE, číslo 2. v odpovědi znamená, že o tom
budete přemýšlet, kdo řekl č. 3., je odpověď ANO, jste schopni
hned změnit život k lepšímu.

Bezpečnější dodávky vody
Jihočeský vodárenský svaz do−
končuje ve Veselí nad Lužnicí
stavbu za 14 milionů korun, která
zvýší bezpečnost dodávek vody.
Potrubí o metrovém průměru sve−
de z mostu pod koryto Nežárky.
Při povodních v srpnu 2002 tekla
Nežárka, spojená se stejně rozli−
tou Lužnicí, jen sedm centimetrů
pod mostem, kudy vede vodáren−
ské potrubí dál do Tábora. Tehdy
hrozilo, že rozvodněné řeky vodo−
vodní řad zničí.
Jihočeská vodárenská soustava
měří přes 550 kilometrů, vodu z ní
12

pije a používá přibližně 400 000
Jihočechů. Jde o stometrový úsek.
„Stavba výrazně zvýší bezpečnost
dodávek vody. Při povodních jsme
tady byli pár centimetrů od maléru.
Tehdy hodně pomohli místní ha −
siči. Ti se starali, aby pod mostní
konstrukcí nevznikla z naplave −
ných věcí přehrada a řeka ji pak
neodnesla i s vodárenským řa−
dem,“ řekl provozní náměstek JVS
František Rytíř.
Tento vodovod tvoří klíčovou tra−
su, po níž proudí do Tábora pitná
voda z úpravny v Plavu. JVS vy−

časné 22. Španělsku patrně pro−
blém s Katalánskem ublížil, kleslo
oproti minulému roku o 1,45%, na
36. místo.
Připomeňme si čínská přísloví:
Kdo se schází s úředníky, zchudne,
kdo se schází s obchodníky, zbo−
hatne. Váhavost je zloděj času.
Bohatý je ten, kdo se spokojí s tím,
co má. Moudrý člověk o sobě roz−
hoduje sám. Nenech se
lákat plody až
v nebi, sbírej
je na zemi.
Píli lze na−
vyknout za
tři roky, lenosti za tři dny. Zkoumej,
co bylo v minulosti a budeš vědět,
co se stane v budoucnosti.
O štěstí vyšla kniha „Tisíckrát štěs−
tí“ od Davida Bairda. V té mne za−
ujalo např.: Sedět v koutku a čekat na
štěstí nevede k ničemu. Štěstí se
dostaví prostřednictvím pozitivního
jednání tím, že si určíme cíle a do−
sáhneme jich. Není třeba se mu učit.
Rozhodněte se mít štěstí a jste k ně−
mu na půl cesty. Šťastní lidé mají
rychlejší spojení s podvědomím
a snadněji řeší potíže. Šťastní lidé
jsou pozitivními lidmi a snáze se přá−
telí, jsou otevřenější změnám. Kde
není víra, nemůže být ani štěstí. Není
možné být šťastný, když jste v ne−
gativním prostředí, plném chaosu
a zmatků. Na jednoho negativního

člověka ve svém okolí musíme mít tři
pozitivní, aby nás negativní člověk
„nestáhl do svých problémů“.
Futurologové předpovídají, že hle−
dání smyslu života se brzy stane
masovým fenoménem.
Podle mé věštby smysl života však
nelze hledat, každý musí jít ke
štěstí vlastní cestou a sám musí
objevovat smysl vlastní
existence. Člověk je
šťastnější, když si může
vybrat cestu, která mu vy−
hovuje.
Já tvrdím a moje věštby mi
to jen potvrzují, že:
„Změna a pohyb je život a všech−
no máme v hlavě. Kdo si neváží
sebe, neváží si ani druhých. Kdo si
nevěří, nevěří druhým“.
Proto je jen na nás, jak, kde a s kým
budeme žít. Kdo má pocit, že nemá
štěstí, může za štěstím vyrazit tam,
kde jsou šťastní lidé, protože štěstí
je „nakažlivé“. Štěstí je nám dáno
z velké části geneticky, dále vzdě−
láním, prostředím, ze kterého jsme
vzešli a ve kterém žijeme.

hodnotil úsek nad Nežárkou jako
rizikový a vodovod, zmenšený na
průměr rour 600 milimetrů, nechal
podvr tat pod řekou. Za aktuální
výji mečnou stavbu označil Rytíř
přeložku 90 metrů vodáren ského
řadu o průměru 1000 milimetrů
pod budovanou dálnicí D3 u Še −
větína. Investorem je Ředi telství
silnic a dálnic. Pro JVS to znamená
provoz dvou vodárenských šachet,
jaké v majetku ještě nemá: jsou
hluboké 6,5 a 9,5 metru s řadou
ovládacích armatur. Přepojení na−
stane v srpnu, bude spojené s od−
stávkami a náhradním zásobová−
ním pitnou vodou.

JVS sdružuje 264 obcí a měst,
loni vyrobil 16,07 milionu metrů
krychlových vody, meziročně o 1,4
procenta více. Výnosy vzrostly
o 31 procent na 384,5 milionu Kč
a čistý zisk byl 4,5 milionu. Do
inves tic a oprav vodohospodář −
ského majetku chce dát letos svaz
téměř 120 milionů.
JVS vznikl v roce 1993, s produkcí
kolem 16 milionů metrů krychlových
je největším producentem a distri−
butorem pitné vody v kraji. Jeho zá−
kladem je vodárenská nádrž Římov,
úpravna vody Plav, čerpací stanice
a 35 vodojemů. Jde o majetek za
sedm miliard korun.
(pru)
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Co se do naší knihy nevešlo

Válka za kulisami – I
Dějiny válek jsou staré jako dějiny chodního spojence vyvíjely horečnou
lidstva. A od jejich počátku se kro− činnost týmy zaměřené výhradně na
mě bojových vřav na bojištích ode− vypátrání těchto kulturních pokladů.
hrával skrytý souboj kdesi v „záku− Paralelně s nimi ale působily i týmy
lisí“, v němž se obě
specializované na vy−
soupeřící strany sna−
pátrání nacistických
žily o svém protivní−
tajných zbraní. Hitle−
kovi tajně získat in−
rovy „zázračné zbra−
formace, které by jim
ně“, z nichž některé
umožnily nakonec jej
aktivně, s velkou účin−
v boji na „otevřené
ností, ale ze strate−
scéně“ porazit.
gického hlediska již
Jednalo−li se zpočát−
pozdě, zasáhly do
ku o jednoduché tajné
2. sv. války, západní
stopování a špehování
Spojence hodně děsi−
Ing. Bohuslav Balcar
nepřítele, s postupem
ly. Jejich armády se
doby se metody válek „za kulisami“ na území Německa zmocnily mnoha
měnily a vyvíjely. Stále více se ve ví− výrobních a zkušebních základen.
tězném boji uplatňovala nová válečná Spojenečtí experti se shodli na tom,
technika, co možná nejdéle před ne− že bylo jen otázkou času, kdy by na−
přítelem utajovaná. Tajnou zbraní byl cisté bývali mohli těmito převratnými
například legendární Trojský kůň. zbraněmi v jejich plném nasazení vý−
Až do svého nasazení v rakousko− voj 2. světové války otočit. Výmluv−
pruské válce, která skončila rakous− ným příkladem je nacistický program
kým krveprolitím a krutou porážkou balistických raket, jehož průkopníci
v roce 1866 u Hradce Králové, byly v čele s Wernherem von Braunem na−
tajnou zbraní pruské „zadovky“, proti konec skončili jako odborníci americ−
nimž byly rakouské „předovky“ pou− ké NASA, stáli de facto za úspěšnou
hou plácačkou na mouchy.
misí na Měsíc. Tato historie je jednou
z těch mnohých, majících přesah až
Na stopě nacistických
do našich dnešních dnů!
„zázračných“ zbraní
Atomová zbraň sice „promluvila“ do
V minulých kapitolách jsme psali 2. sv. války na straně Spojenců, na−
o vyhledávání nacisty ukradených cisté ale byli také „na cestě“! Pouze
kulturních památek. Na straně západ− čas pro ně byl limitujícím faktorem,
ních Spojenců i na straně jejich vý− který jim nedovolil její vývoj a výrobu

dokončit. Výsledky nacistických
výzkumů ale nezapadly a pro další
americký program „ATOMOVÁ
BOMBA“ hrály významnou roli.
Současná „noční můra“ němec−
kých pohraničních a protidro−
gových orgánů – pervitin, pašo−
vaný z Česka do SRN, není drogou
vynalezenou relativně nedávno! Její
užívání pro „povzbuzení“ bojového
ducha lze vystopovat již v německé
armádě ve 2. sv. válce. Do ovlivňo−
vání vývoje 2. sv. války vstoupila do−
konce i astrologie!

Válka šifer a válčící
diplomaté
V naší knize „Z Normandie přes
Ardeny až k nám“ jsme se války
„za kulisami“ podrobněji dotkli ve
XX. kapitole, nazvané „Mohla 2. sv.
válka skončit jinak, než skončila?“
Věnujeme v ní pozornost jedné
z nejvýznamnějších tajných operací
2. sv. války, která k jejímu konečné−
mu výsledku přispěla měrou mimo−
řádnou, snad i rozhodující. Jednalo
se o spojenecký systém „ULTRA“,
vyvinutý Angličany k dešifrování
zpráv německého šifrovacího systé−
mu „ENIGMA“.
Prolomení šifrovacích kódů v případě
„ENIGMY“ ale nebylo jediným! Zá−
padní Spojenci například úspěšně
četli šifrovanou korespondenci japon−
ského velvyslanectví v Moskvě, která
je informovala o japonských vztazích
se Sovětským svazem, jež se až do
vstupu SSSR do války proti Japonsku
v srpnu 1945 vyvíjely na základě
smlouvy o vzájemné neutralitě. I zde
tedy probíhala válka „za kulisami“.

V tomto případě to byla válka na dip−
lomatickém poli. Výsledky takové taj−
né války měly strategické dopady
a v mnoha případech mají také pře−
sah až do dnešní doby – např. rusko−
japonská konfrontace týkající se Ku−
rilských ostrovů či ostrova Sachalin.
Přesah do současnosti samozřejmě
má i původní nezájem Spojených
států o Československo a jeho „od−
stoupení“ do sféry vlivu Stalinova
Sovětského svazu. Etablování ame−
rického vlivu po skončení „studené
války“ ve střední a východní Evropě
tak samozřejmě naráží na snahy
současného Ruska, jako hlavního
nástupnického státu po rozpadu
SSSR, o znovuzískání alespoň části
po r. 1989 ztracených pozic (a to ne−
jenom v Česku, ale i v dalších státech
po roce 1945 plně spadajících do
sovětské zájmové sféry).
Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz

Lůžka v nemocnicích budou mít stejný počet i nadále
Nemocnice na jihu Čech, jejichž
akcionářem je kraj, budou mít
i v následujících pěti letech stejný
počet lůžek. Garantuje to smlou−
va, na které se zástupci vedení
společnosti Jihočeské nemocnice
domluvili s Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou.
Pacienti v osmi zdravotnických
zařízeních v regionu nyní využívají
celkem 3468 lůžek. Finanční pod−
mínky pětiletého kontraktu ani jedna
strana zatím nezveřejnila. Zástupci
nemocnic se s VZP domluvili na
tom, že počet i skladba lůžek na
Rozhled – Jižní Čechy 8/2018

jednotlivých odděleních špitálů zůs−
tane stejný. „Nynější stav je vyho−
vující z hlediska kvality i dostup−
nosti zdravotní péče, takže nebu−
deme nikde rušit péči ani lůžka,“
uvedl člen představenstva holdingu
Michal Čarvaš.
Největší kapacitu nabízí nemocni−
ce v Českých Budějovicích, kde je
více než 40 procent lůžek z celého
regionu. Kraj i VZP ještě chtějí
během prázdnin projednat pod−
mínky dalšího pětiletého kontraktu,
který se bude týkat zdravotnických
výkonů.
(pru)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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PRODÁM dubová okna
s izolačním dvojsklem. Roz−
měr 880 mm šířka x 1115
mm výška. Tel. 604237566.
PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6 m x 2,5 m x 3 m, po mon−
táži vhodné jako dílna, mo−
bilní zahradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6 m x
3m x 3m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hli−
níkový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a osvětle−
ní. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, oblože−
nou palubkami, zařízenou
k okamžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel. 604867469 PM
180024
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PRODÁM ruční kotoučovou
pilu, 1100 W, Black &
Decker, v originálním bale−
ní, nepoužitá, pův. cena
2590,− Kč, nová cena
1000,−Kč. tel.: 777110010.

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel.: 603383211. PM
180031

PRODÁM zahradní lávový
plynový gril i s bombou, gril
má postranní vařič a od−
kládací plochu. Málo vy−
užitý. Pův. cena 7 500,−,
nová cena 3 000,− Kč. tel.:
777110010.

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 180032

PRODÁM tříkolku, Honda
200 ATC, na práci i zábavu,
na veter. číslech, r.v. 1986,
dovoz USA. Cena 70000
Kč. Tel.: 608448606 PM
180142
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

STARÉ fotoaparáty (Flexa−
ret, Mikroma, Stereomi−
kroma, Leica, měchové
aj.) , náramkové a kapesní
hodinky, barometr, theodo−
lit, vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské poko−
jíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti−
nové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 180022

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, chromové lus−
try a lampičky, sklo, por−
celán (hrnky s motivem
Prodané nevěsty, dětí, ky−
tičky), kořenky, sošky ta−
nečnic, figurky zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, staré
housle, violu, vše skautské
a junácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
180023

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Staré
hodiny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Porce−
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky, ob−
razy, hračky plechové a ba−
kelit., nábytek, knihy, hous−
le, trumpetu aj. staré věci
do r. 1960. Vykoupím i ce−
lou sbírku nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 180005

ČLOVĚČE… ANO… TY !!!
Bud již k sobě prosím
upřímný a dopřej svému
tělu to co žádá. Rezervuj
si GO svého těla pro
sebe i svého mazlíčka.
POUZE PRO VÁS CO
MÁTE CHUŤ NA CELKO−
VOU OČISTU TĚLA,
DUŠE A MYSLI. Objednej
se na tomto odkazu:
vecnesvetlo.reservanto.cz

www.vecnesvetlo.cz.
RR 70880

CAFÉ Charlotte PŘIJME
CUKRÁŘKU! Nabízíme prá−
ci ve stabilní a stále rozví−
jející se společnosti s dlou−
holetou tradicí, motivující
mzdové ohodnocení, dlou−
hodobou pracovní jistotu
a práci na kvalitních pro−
duktech. Požadujeme ide−
álně praxi v cukrářské,
eventuálně potravinářské
výrobě, spolehlivost a zá−
jem o tento obor. Vyučení
v oboru cukrář výhodou,
ale není podmínkou – vše,
co potřebujete, vás naučí−
KOUPÍM STARÉ PIVNÍ me. Ubytování poskytne−
LAHVE A SKLENICE me zdarma. Více info na
S NÁPISY PIVOVARŮ. tel.: 725835555. Těšíme
TEL. 732170454, SBĚRA− se na Vás! RR 80524
TEL. RR 80572
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 vyzna−
menání, kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí za plecho−
vé cedule, plakáty, staré
pohlednice či určené
fotografie do roku 1945,
uvítám sbírku či pozůsta−
lost, po dohodě mohu při−
jet za vámi. Mobil:
602486490. RR 80192

ZEDNICKÁ PARTA
provádí rekonstrukce,
strojní omítání, obklady,
dlažby, jádra a veškeré
zednické práce, tel.:
723136228. RR 80052
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábková,
tel.: 608117789. RR 80050
14
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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
ŠUMAVA – Sušicko. Pro−
najmu k rekreaci 2 pokoje
v patře RD spol. kuch.
koup. balkon. Cena 140 Kč
na
os./den.
Tel.:
376526153. RR 80532

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 80088
Rozhled – Jižní Čechy 8/2018
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TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarizeni.
cz, tel.: 775104121. RR
80051

Dne 24. 8. 2018 by
oslavil již 83 let pan

Milan Mészáros
z Vřeskovic u Přeštic.
Zároveň 27. 8. uplyne
již 1. smutný rok od
chvíle, co nás náš dra−
hý tatínek navždy
opustil.
Odešel jsi, utichl dům i zahrada, není tatínku
za Tebe náhrada. Ale nejvíce je smutno těm,
kterým se zbortil velký sen, že Tě budou ko−
lem sebe stále mít, že dokážeš poradit, po−
hladit. Děkujeme Ti za lásku, cos nám dal,
půl našich srdcí jsi s sebou vzal.
S láskou a úctou vzpomíná nejbližší rodina,
příbuzní, sousedé a známí.

PRODÁM stavební parcelu
na Týnci u Klatov, 1238 m2,
sítě na pozemku, JZ strana,
nádherný výhled na pa−
norama Šumavy včetně
Hohonbogen. Oploceno plus
živý plot. Cena dohodou.
Tel.: 603337355. RR 80537

PRODÁM náhradní díly
na AUDI A6, stříbrná me−
talíza, 2,4 benzín, ma−
nuální převodovka. Tel.:
736139113 PM 180027

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odveze−
me a vše potřebné rych−
le vyřídíme. Vykoupíme
starší stavební stroje,
nákl. automobily a země−
dělské stroje. Dále pro−
vádíme demontáž ocelo−
vých konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že−
lezného šrotu. Tel.:
604867469. PM 180030

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré mo−
tocykly všech značek,
v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly.
Platím ihned v hoto−
vosti. Slušné jednání.
Tel.: 607946866.
RR 80435

65/170, štíhlejší žena
z Klatovska hledá spoleh−
livého parťáka pro turisti−
ku, zahradničení, cestová−
ní, divadlo, tanec apod.
RR 80538

KOUPÍM přední a zadní
dveře levé (stříbrná meta−
líza) Fabia− typ J, verze
NFM 514. Rok výroby
2007. Telefon: 603278273

ON z Bavorska hledá ji
z Čech přes ag. Arendas,
tel.: 720409101.

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE
ER, deutsch (spricht auch
englisch), 40 Jahre, 181
cm, schlank, attraktiv, le−
dig, guter Beruf, wohnhaft
in Bayern (Nähe tsche−
chische Grenze), sucht
die nette Sie für eine
feste Beziehung, Familie
und eine glückliche Zu−
kunft. Tel.–Nr./SMS: 0049
15168802311. E−Mail−
Adresse: leon7071@
t−online.de. RR 80511

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

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

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

PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Volat 7−22 hod
na tel.: 773153057.
KŘI PM 180076

Další
číslo
Jihočeského
rozhledu
vyjde
3. 9. 2018

Regionální redakce:
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Uzávěrka řádkové inzerce je 23. srpna 2018
Rozhled – Jižní Čechy 8/2018
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