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Ideální čas pro prodej
starých šperků!
Máte doma starý prsten po praba−
bičce, zlaté mince, šperky, které již
dávno vyšly z módy či dokonce
zubní zlato? Pokud ano, vězte, že
nyní je ten ideální čas k jejich zhod−

práci s rafinériemi po celém světě.
Na růst ceny zlata má velký vliv
mimo jiné i aktuální politicko−ekono−
mická situace v Evropě a Evropské
Unii, která mu nyní přímo nahrává. Za
své šperky, přívěšky, mince,
hodinky apod. dostanete za−
placeno okamžitě, v hotovos−
ti, dle aktuálního kurzu světo−
vé burzy a především hodně.

Osobní přístup
Základem při prodeji vašich
šperků je diskuze. Zástupci
Zlaté Investiční Banky s vámi
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nocení. Ceny zlata se totiž
aktuálně pohybují velmi vyso−
ko. Řečí čísel se bavíme o více
než 30 300 Kč za unci, tedy
970 Kč za jeden gram.
Místem, kde můžete udělat
výraznou radost své peněžen−
ce, je Zlatá Investiční Banka. Garan−
tuje výkup drahých kovů v čele se
zlatem za nejlepší ceny. Přidává k to−
mu rovněž férové jednání a osobní
přístup, díky němuž se vaše transak−
ce stane jednoduchou záležitostí.
Důkazem budiž slova bývalé zá−
kaznice paní Čížkové: „Měla jsem ně−
kolik starých prstenů po prarodičích,
ale rozhodně jsem je nechtěla prodat
pod cenou. Zaujala mě právě Zlatá
Investiční Banka, která nabízí vysoké
ceny za výkup. A byla jsem skutečně
mile překvapena, nabídli mi přes
12 tisíc korun, za které jsem nakou−
pila 10g zlatý slitek a ještě mi zbylo.“

vše proberou a doporučí vám tu pro
vás nejvýhodnější nabídku. Své cen−
nosti můžete totiž kromě hotovosti
směnit i za zlaté investiční slitky.
Ty jsou v dnešní finančně nejisté do−
bě jistým způsobem, jak uchovat
a zhodnotit vaše peníze.
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

Nejlepší ceny
Vysoké výkupní ceny si Zlatá Inves−
tiční banka může dovolit díky spolu−

Neváhejte tedy a přijďte se
o kvalitách Zlaté Investiční Banky
sami přesvědčit.

Inspektoři na Šumavě
Inspektoři z České inspekce život−
ního prostředí zkontrolovali na za−
čátku září v CHKO Šumava rekre−
ační, restaurační a ubytovacích
objekty, které nejsou napojeny na
centrální čistírny odpadních vod.
Celkem 22 pracovníků provedlo
64 kontrol.
„V deseti případech byla pro −
vozovna zavřená, z 54 kontrolo −
vaných byla čtvrtina v pořádku,
zbylí provozovatelé nepředložili
potřebné doklady, ČIŽP s nimi jed−
ná,” uvedl řekl ředitel Oblastního
inspektorátu ČIŽP v Českých Budě−
jovicích Vladimír Jiráček.
ČIŽP zatím s nikým z provozova−
telů správní řízení nezahájila. Ti, kte−
ří nepředložili při kontrole doklady, je
musí inspekci dodat v září a říjnu.
„Z těch 54 byla čtvrtina v pořádku,
což znamená, že předložili požado−
vané podklady, doklady a všechna
povolení. U zbývajících, kteří ne−
předložili doklady na místě, jsme
požádali o zaslání,“ podotkl Jiráček.

Inspektoři zpracovávají došlou
vodoprávní dokumentaci. Na jejím
základě buď povedou, nebo nepo−
vedou přestupkové řízení. „Kontrola
ubytovacích zařízení se dělá každo−
ročně, jenom vždy v jiném kraji.
Předcházející kontrola byla loni
v Krkonoších,“ řekl Jiráček.
Na Šumavě dělala ČIŽP již v mi−
nulosti podobné kontroly, ale men−
ší. Kontroly ubytovacích zařízení
dělá inspekce celoročně. „Většinou
je to na nějaký podnět,“ dodal
Vladimír Jiráček.
Za nejčastější přestupek, který
při kontrolách zjistí, jsou chybějící
vodoprávní povolení k odběru
podzem ních vod a k vypouštění
odpadních vod. Neuspokojivá je
podle něj také úroveň čištění od−
padních vod na domovních čistír−
nách. Na Šumavě je nejhorší situa−
ce v turisticky oblíbené obci Nové
Hutě, kde, jak uvedl, problémy
s čištěním odpadních vod trvají už
delší dobu.
(pru)

Lukáš Randák

Mezi Prahou a Budějovicemi

Volby nebudou
Blížící se komunální volby lidé
v Němčicích na Strakonicku nijak
zvlášté neprožívají. Nikdo zde
totiž nemá zájem ucházet se
o křeslo starosty. V obci, kde žije
stovka obyvatel, proto ani nepo−
dali kandidátku. Němčice jsou
tak jednou z devíti obcí v celém
Česku, kde se 5. a 6. října ne−
otevře volební místnost. Obec už
má svého správce, kterého jí při−
dělilo ministerstvo vnitra, který
bude obec spravovat do doby,
než se najde někdo, kdo zájem
o starostování projeví a budou
náhradní volby.

Nový přístroj
Naprosto unikátní přístroj získá
nemocnice ve Strakonicích. Jed−
ná se o antigravitační trenažér
chůze, který vyvinuli vědci v ame−
rickém vesmírném středisku
NASA a pomůže tak pacientům
s vážnými zdravotními problémy.
Přístroj pomáhá lidem po úra−
zech a operacích nohou. Pacient
je během cvičení nadnášen vztla−
kem vzduchu a přístroj za dva
miliony korun umožňuje simu−
lovat chůzi s odlehčením až 80
procent hmotnosti, což význam−
ně snižuje zatížení kloubů. Stra−
konická nemocnice bude zatím
jediná v kraji, která takovou po−
můcku získá.

Kdysi ho odmítli po přihlášce na
konzervatoř pro nedostatek talen−
tu a pro nezajímavý hlas. Dnes je
z rodáka ze Strakonic, který žije v
Českých Budějovicích a v Praze,
Lukáše Randáka, uznávaný muzi−
kálový zpěvák a herec, kterého
kromě jiného diváci mohou ví−
dat na otáčivém hlediští v Českém
Krumlově, stejně jako v Jihočes−
kém divadle.
Lukáš Randák si v létě nadělil ke
svým 30. narozeninám naprosto
vyprodaný koncert plný hostů na
zámku Hluboká. S operou Jiho−
českého divadla se připravuje na
premiéru Prodané nevěsty a na−
cvičuje i nový muzikál Doktor Ox
v pražském Divadle Hybernia a má
spoustu dalších projektů.

„Jsem spokojený a moc rád, že
mohu dělat to, co mne těší, baví,
a že o role nemám nouzi,” řekl mla−
dý zpěvák, kterého pro “velký svět”
objevil skladatel Zdeněk Barták.
Randák pendluje mezi Budějo−
vicemi a Prahou, kde v Divadle
Hybernia zkouší muzikálovou ko−
medii Doktor Ox. Na motivy povíd−
ky Julese Vernea ji vytvořil režisér
Zdeněk Zelenka. Autorem hudby
je Jiří Škorpík z formace
4TET Jiřího Korna, který
také ztvární titulní roli.
„Je to všehochuť všech
možných žánrů plná ta−
nečních čísel. Děj se ode−
hrává v městečku, kde jsou
všichni zmanipulovaní a žijí
jen podle přesně daných
pravidel. Najednou se tam
zjeví pestrobarevně oble−
čený cizinec a všechno jim
tam naboří. Já hraju posta−
vu mladíka Lorcana, jenž
patří k jeho prvním stou−
pencům a rebelům, kteří se
chtějí vymknout pravid−
lům,“ řekl Lukáš Randák.

Lukáš Randák a Ivana Korolová v hlav−
ních rolích muzikálu Romeo a Julie.

Dudáci do UNESCO
České dudáctví se dočká velké
prestiže. Je předpoklad, že se
dostane na seznamy UNESCO
právě pro svou výjimečnost, ale
nejprve musí projít tradičním
schvalovánáním. Vše nasvědčuje
tomu, že ještě letos české du−
dáctví bude zapsáno na český
seznam nehmotného kulturního
dědictví, což je první krok k to−
mu, aby bylo zapsáno na světový
seznam nehmotného kulturního
dědictví UNESCO. Podmínkou,
aby se tak stalo, je i zachování
unikátního Mezinárodního du−
dáckého festivalu ve Strakoni−
cích, na který mj. letos přijelo
1100 účinkujících z 18 zemí svě−
ta. Na světový seznam by se du−
dáctví mohlo dostat do dvou let.
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Na jih Čech se vrací každý tý−
den. Jezdí autem nebo vlakem
a jak sám říká, i když je to namá−
havé, nestěžuje si. Před rokem
si zahrál hlavní roli v muzikálu
Romeo a Julie i v řadě dalších,
včetně Plesu upírů. Dnes může
všem začínajícím zpěvákům říct,
že je příkladem toho, že i bez hu−
debních škol a talentových soutěží
se dá prosadit v Praze. Na několika

Koncert: Michaela Nosková a Lukáš Randák

Vlaky o něco rychlejší
Vlaky na trase Praha – České Budě−
jovice, ale i dál na Linec by se měly
dočkat ještě dalšího zrychlení.
České dráhy společně se Správou
železniční a dopravní cesty staví
nové tunely a pokračují v moderni−
zaci čtvrtého železničního koridoru,
jednom z nejdůležitějších u nás.
Na třech úsecích se totiž nyní za
více než čtyři miliardy korun moder−
nizuje trať mezi Prahou hl. nádražím
a Hostivaří, Ševětínem a Dynínem
a Sudoměřicemi a Voticemi, kde

také vzniknou dva nové tunely o dél−
ce 840 a 660 metrů.
„Kromě jiného v rámci moderni−
zace trati budou opuštěny dosa−
vadní stanice Střezimíř, Jetětětice
a Heřmaničky, ze kterých se stanou
jen zastávky na nové trase. A vznik−
ne nová stanice Červený Újezd.
Akce zahrnujei úpravy místních
silnic,” uvedl tiskový mluvčí SŽDC
Marek Illiaš.
Práce začaly letos v létě a skončit
by měly v roce 2021. Náklady pro

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

velkých scénách tak kromě
Casanovy účinkoval i v titulech
Jesus Christ Superstar, Sněhová
královna, Přízrak Londýna, Kapka
medu pro Verunku, Carmen nebo
Alenka v kraji zázraků. Dosud nej−
větším úspěchem je jeho ztvárnění
hlavní postavy Alfréda v Plesu upí−
rů. Věří, že další krásné role ho
ještě čekají…
(pru)
zhotovitele jsou 4,3 miliardy korun.
„V úseku Ševětín – Dynín se rekon−
struuje hlavně železniční spodek
a svršek, ale mění se i nástupiště
v Neplachově či Dyníně. Náklady
mají být 756 milionů korun. Do −
končení akce se předpokládá v zá−
věru příštího roku. Traťová rychlost
se zde zvýší až na 160 kilometrů
v hodině, výhledově až na 200 kilo−
metrů v hodině. Zatímco dnes cesta
z Prahy do Budějovic expresem trvá
dvě hodiny a dvě minuty, po dokon−
čení celého koridoru v roce 2026
by cesta měla trvat jen hodinu
a čtyřicet minut.
(pru)
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Chcete opravdu přestat kouřit?
Pokud jste si naprosto jisti, pak má−
me pro vás zaručenou metodu. Ti,
co ji vyzkoušeli, dnes nekouří a vře−
le ji doporučují. Tato metoda má
hlavní výhody v ob−
rovské pomoci potla−
čení závislosti na fy−
zické úrovni. Výho−
dou terapie je rych−
lost, úspěšnost, nu−
lové vedlejší účinky
a bezbolestnost. Do−
poručuje se všem,
kteří se rozhodli skon−
covat s cigaretou,
kromě těhotných žen
a lidí s kardiostimulá−
torem a epilepsií.

„Vyzkoušel jsem spoustu
náplastí, tabletek apod. BICOM
zabral tak, že již 3 měsíce si
na cigaretu ani nevzpomenu.
Vynikající rozhodnutí přestat

Štěpánka Šlajsová DiS

Pracovna BICOM

s BICOM PLZEŇ,“ říká odnaučený
kuřák 38letý Petr z Plzně, který po
zkušenosti poslal na tuto odvykací
metodu i manželku. Ani ona už si
nezapálila.

Cena jedné terapie nepřesahuje 1 100,− Kč, což je méně,
než na kolik vás přijdou cigarety za pouhé dva týdny.

“

Specialistou pro biorezonanci
je společnost BICOM PLZEŇ, kte−
rou najdete v krásných prosto−
rách zrekonstruované vily na
Masarykově třídě 140 v Plzni –
Doubrav ce. Firma navíc zakou −
pila již čtvrtý přístroj BICOM
Optima II. generace, čímž rozší−
řila kapacitu výkonů a zkrátila
čekací doby na minimum. Terapii
je tak možné provádět až u čtyř
klientů současně, pokud se sa−
mozřejmě jedná například o čle−
ny rodiny nebo skupinu známých.
Procedura tak netrvá 4 x 1,5 ho−
dinu, ale všichni jsou obslouženi
za 1,5 hodiny.

Jak vlastně metoda
odvykání na přístroji
BICOM Optima fungu−
je? Tato terapie laicky
řečeno vymaže chuť na
cigaretu. „K terapii je
potřeba nedopalek vaší
poslední cigarety, ze
které přístroj nasnímá
frekvenční vzorek. Ten−
to vzorek se pak pomo−
cí eliminačního progra−
mu přes přiložené elek−
trody pustí do těla. Tímto se zastaví
vaše abstinenční příznaky, nikotino−
vý hlad a nutkavá chuť na cigaretu,“
popisuje specialistka Štěpánka Šlaj−
sová ze společnosti BICOM PLZEŇ,
kde můžete terapii absolvovat.
„U nás máme 80 – 90 % účin−
nost této metody, vyhodnucujeme
ji každý měsíc. Většina lidí absolvu−
je první placenou terapii odvykání
kouření a přestane. Máte ale mož−
nost přijít na opakovací kúru podru−
hé zdarma. Nutné ale je opravdu
chtít přestat,“ říká dále Štepánka
Šlajsová.
V případě, že se rozhodnete tuto
metodu návratu mezi nekuřáky
věnovat jako dárek, máme pro vás
připravené dárkové poukázky.
U těchto poukázek je důležité vědět,
zda obdarovaný vůbec má chuť
s kouřením přestat.
Informace najdete na

www.bicomplzen.cz
Telefonické objednávky na čísle
Sídlo BICOM PLZEŇ

724 525 399

Nabízí nové formy terapie i rehabilitační péči

Písecká Psychiatrická nemocnice
nově nabízí moderní formy terapie
i rehabilitační péče. Hlásí se k pro−
jektu Otevřená nemocnice. Pa−
cientům nabízí nové formy terapie,
fyzioterapii, víc komunikuje s je−
jich rodinami a posílit chce i psy−
choterapeutické aktivity.
Změna přišla s novým majitelem,
který nemocnici koupil na jaře letoš−
ního roku. „Tato nemocnice je výji−
mečná tím, že poskytuje koncept
Rozhled – Jižní Čechy 10/2018

psychiatrické násled−
né péče, který má
i trochu speciální sys−
tém úhrad a diagnóz.
My si můžeme dovolit
pracovat s pacientem
daleko déle, komplex−
něji, to je v důsledku
velmi pozitivní a ta při−
daná hodnota je vý−
znamně větší,“ uvedl
ředitel David Soukup.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Náklady na něj pokrývají po−
jišťovny. „Úhrady jsou jiné než
v akutní péči, to zase vytváří ten
potenciál. Máme smlouvu se
všemi pojišťovnami a úhrada je
nastavená na ošetřovací den,“
doplňuje. Psychiatrická klinika
je tak otevřena všem, kteří její
služby potřebují využít a záro−
veň nechtějí být v klasické ne−
mocnici, která nabízí jen běžně
zajeté standadrdy.
(pru)
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Hledají strom
I když do Vánoc zbývají více jak
tři měsíce, radnice v Jindřichově
Hradci už hledá někoho, kdo jí
nabídne vánoční strom na ná−
městí. Jako každý rok sonduje
toho, kdo může nějakého
vzrostlého krasavce třeba ze své
zahrady postrádat. Strom, který
bude sloužit o Adventu celému
městu na náměstí Míru, by měl
být alespoň dvanáct až pat−
náct metrů vysoký, symetrický
a zkrátka vizuálně hezký a hlav−
ně v dobrém zdravotním stavu.

Přestaví divadlo
Chystaná přestavba táborského
Divadla Oskara Nedbala se blíží.
Začne 1. července 2019 a skon−
čí 31. ledna 2020. Ovlivní tak
polovinu divadelní sezóny a vy−
jde na 20 milionů korun.
Divadlo, legendární svým
uzpůsobením – má jedno jeviště
a dvě hlediště a zahrálo si v ně−
kolika filmech a v desítkách tele−
vizních pořadů, tak kvůli rekon−
strukci zruší příští rok podzimní
sezónu. Zmodernizuje se divác−
ké zázemí a v pozdějším plánu je
i oprava sálů, světel i zvukového
vybavení.

První soukromá dálnice v Česku
Dálnice D4 na trase Příbram –
Mirotice – Písek by mohla být his−
toricky první v Česku, která by byla
částečně dostavěna z privátních
peněz formou takzvaného pro−
jektu PPP. O dostavbu 32 kilometrů
dlouhého úseku se nyní uchází
sedm konsorcií.
Ministerstvo dopravy nyní jejich
seznam zúží na čtyři, které budou
o zakázku s předpokládanou hod−
notou 24,9 miliardy korun dále
soutěžit.
„Vítěz úsek Háje na Příbramsku –
Mirotice na Písecku postaví na své

náklady a následně bude i provozo−
vat,” uvedlo ministerstvo dopravy
s tím, že stát chce pomocí projektu
PPP kompenzovat předpokládané
snížení finančních zdrojů z evrop−
ských fondů.
„O zakázku mají zájem společ−
nosti z Německa, Francie, Španěl−
ska, ale také konsorcia turecko−ital−
sko−nizozemsko−lucemburských
firem nebo rakousko−australsko−
španělsko−francouzského sdružení.
Ze sedmi konsorcií teď vybereme
čtyři, která budou soutěžit o zakáz−
ku,” podotklo ministerstvo.

Stavba důležitého úseku, který je
už nyní extrémně dopravně vytížený,
by měla začít v roce 2020. Vítěz sou−
těže bude zodpovědný za stavbu a je−
jí přípravu a také za její financování.
Následně bude dalších 25 let úsek
provozovat a udržovat. Stát by měl
během této doby vítězi náklady po−
stupně splácet. Vítěz bude mít záro−
veň na starosti už postavené úseky,
konkrétně více než pětikilometrový
úsek ze Skalky do Hájů a dalších 11
kilometrů mezi Miroticemi a Pískem.
Poté by měla být celá dálnice předá−
na do vlastnictví státu.
(pru)

Zrekonstruují lázně
Rekonstrukce pověstných lázní
v Třeboni přijde na zhruba 170
milionů korun s tím, že skoro
120 milionů bude činit úvěr.
Zatímco kritika z řad opozice na−
padá přílišný spěch s výbě−
rovým řízením, vedení města
uklidňuje, že vše je v pořádku
a vítězná firma alespoň včas pří−
praví a zrealizuje práce. Sou−
částí projektu je rekonstrukce
kuchyně, jídelen a pokojů. Další−
mi detaily rekonstrukce Berti−
ných lázní se bude zabývat už
nové zastupitelstvo v listopadu.
4
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Dobrovolných dárců krve
na jihu Čech ubývá

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

Kontakty:

Přijďte k nám studovat −
zahajujeme další kolo přijímacího řízení

Dobrovolných dárců krve na jihu
Čech rok od roku ubývá. Zvláště
mladí lidé chodí raději do komerč−
ních soukromých center, kde za
odběry dostávají zaplaceno.
Transfuzní oddělení českobudějo−
vické nemocnice dělá ročně 16 000
až 17 000 odběrů krve. Eviduje
9500 dárců. Jejich počet ale klesá.
Díky akci Studentské krvebraní má
letos Český červený kříž České
Budějovice 277 nových dárců.
„Chybí hlavně dárci skupiny RhD
negativní. Dárci stárnou, při dneš−
ním nedostatku pracovních sil mají
také problémy s uvolňováním z prá−
ce,” uvedl primář transfuzního
oddělení budějovické nemocnice
Petr Biedermann.

přibylo 1242 prvodárců. V kraji evi−
duje organizace 11 lidí se 120 od−
běry krve, letos i dva, kteří dosáh−
nou 160 odběrů. V Budějovicích
má Český červený kříž 20 dárců
s 80 odběry.
Soukromá transfuzní stanice
Tábor dodává krev hlavně pražským
nemocnicím. Zatímco v roce 2009
měla skoro 10 000 odběrů, loni to
bylo okolo 4000 odběrů.
„Kleslo to prakticky na polovinu.
Trend byl postupný, bylo to dáno
i výběrovými řízeními na velkých
pražských transfuzních stanicích,
kde se vítěz stal dodavatelem. A při−
šli jsme o odběratele, kterému jsme
přímo připravovali transfuzní pří−
pravky k transfuzím. V současné

Rizikem je podle něj také rychle
rostoucí počet komerčních plazma−
feretických center, která jsou za−
měřena hlavně na mladou populaci
za účelem odběrů a prodeje krevní
plazmy.
„Mladí dárci – studenti nečerpají
daňové úlevy, není pro ně významný
ani den volna v den odběru a upřed−
nostňují finanční bonus, který
v těchto zařízeních získávají,“ po−
dotkl primář. Komerční centra se
nepodílejí na provozu nemocnic při
běžných transfuzích.
Český červený kříž České Budě−
jovice dělá pravidelně nábor dárců,
několik let je zapojen do akce
Studentské krvebraní, kde za −
znamenává nárůst počtu nových
dárců. Letos díky krvebraní našel
277 dárců. Za posledních šest let

době se řídíme poptávkou, to, co
chtějí, odebíráme. Trošku selektu−
jeme, dárci musí počítat s tím, že
určitou krevní skupinu omezujeme,“
řekla vedoucí laborantka táborské
transfuzní stanice Alena Vrabcová.
S táborskou transfuzní stanicí ukon−
čila před více než rokem spolupráci
táborská nemocnice, protože má
prý vlastní krevní banku.
Pro zásobování nemocnic trans−
fuzními přípravky je kritické období
letních dovolených. Dárci jsou po−
dle Biedermanna méně dostupní
a je více těžkých úrazů s vysokou
spotřebou krve. Transfuzní odděle−
ní nemocnic České Budějovice,
Písek a Jindřichův Hradec mezi
sebou spolupracují, a tak úspěšně
vykrývají spotřebu v nemocnicích
holdingu.
(pru)

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
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
6

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Rozhled – Jižní Čechy 10/2018

Stovky infikovaných klíšťat
žijí na veverkách i ježcích
Pokud se bojíte, že se od klíšťat
nakazíte jen v lese, a proto nejdete
ani na houby, tak vás vyvedeme
z omylu. Nakažená klíšťata jsou
i ve městech a přežívají na růz−
ných živočiších. Třeba na tělech
ježků, veverek a kosů se ve měs−
tech drží stovky klíšťat. Mnoho
z nich je nakažených lymskou bo−
reliózou a klíšťovou encefalitidou.
Jak nyní prozradili jihočeští pa−
razitologové z Akademie věd, pří−
tomnost původců nákazy sledo−
vali na uhynulých zvířatech nale−
zených v Praze, Brně a Českých
Budějovicích.
„Za více než rok jsme prozkou−
mali už téměř 200 vzorků tkání.
U ježků se vyskytují jedinci, kteří
mají desítky až stovky klíšťat, ob−
dobné je to u veverek, ale i kosi
mohou mít deset klíšťat různě po
těle. Tito jedinci většinou mají hod−
ně pato genů, které mohou dále
přenášet další klíšťata, která pak
mohou nakazit i člověka,“ řekl
parazitolog Biologic kého centra

Akademie věd v Českých Budě −
jovicích Václav Hönig.
To, že vědci zkoumají právě tato
zvířata, není náhoda, protože ježci
jsou známí tím, že mají schopnost
kumulovat velké množství různých
patogenů, nejen přenášených klíš−
ťaty. Veverky jsou zase známé pro
velké množství klíšťat, ale i blech
nebo vší. „Kosy jsme přidali zejmé−
na kvůli zapojení ptáků. Všechna
tato zvířata tráví alespoň část své−
ho života na zemi, kde se snadno
dostanou do kontaktu s klíštětem,“
dodal odborník.
Pravděpodobnost, že se naka −
zíte boreliózou nebo encefaliti −
dou od klíštěte ve městě, je podle
vědců skoro stejná jako v přírodě,
ne−li větší.
Projekt jihočeských vědců potrvá
až do konce roku 2019. Protože se
tato metodika osvědčila, dá se před−
pokládat, že se výsledky výzkumu
budou používat i v budoucnu pro
sledování výskytu klíšťové encefali−
tidy a boreliózy ve městech. (pru)

Celníci mají unikátní přístroj
Nový přístroj na odhalování drog
a výbušnin mají jihočeští celníci!
Zařízením, jehož cena je přibližně
milion korun, poznají látky pomocí
neradioaktivního ioni−
začního zdroje. Cel−
níci přístroj používají
především při hudeb−
ních festivalech a tech−
nopárty. „Jen během
léta jsme takto odhalili
v několika případech
drogy, které lidi u sebe měli.“ uvedl
mluvčí celníků Emmanuel Breicha.

Zcela bezpečně tak mohou celníci
detekovat například i stopová množ−
ství omamných a psychotropních
látek nejen v nákladu zboží či za−
vazadlech, ale i na
oblečení či přímo na
kůži osob. Navíc
provedení analýzy
netrvá déle než de−
set sekund. Pracov−
níci Celní správy při
kontrolách na festi−
valech takto odhalili především mari−
huanu a taneční drogy.
(pru)

Šumavské bylinné lázně (díl 8.)
Jediné české lázně, které skloubily
lázeňství s přírodou, zemskou ener−
gií a historií. Poddejte se léčivým
účinkům šumavských byli−
nek a načerpejte síly
v přírodní jeskyni Park−
hotelu v Kašperských
Horách.
V předchozích 7 dí−
lech jsme Vás velice
podrobně seznámili
s nabídkou služeb, kte−
rou najdete v Parkhotelu
– Šumavských bylinných
lázních v Kašperských Horách.
Dnešní informace jsou o tom, jak
a kde si vybrat, objednat a v nepo−
slední řadě uhradit pobyt.
Pro rok 2019 jsme pro Vás připravili
15 pobytových „balíčků“ od dvou až
po šest nocí. Veškeré pobyty jsou na−
bízeny s polopenzí a jsou doplněny
o časované a nečasované procedury.
Pobytové balíčky jsou jednak cenově
zvýhodněné proti tzv. pultovým cenám
a dále garantují 100% čerpání proce−
dur, které jsou součástí „balíčku“.
Proto, abychom Vám garantovali čer−
pání všech procedur s dostatečnou
časovou rezervou pro Vás a naše pra−
covníky, obdržíte již při příjezdu na ho−
tel lázeňský průkaz, kde jsou proce−
Rozhled – Jižní Čechy 10/2018

dury načasovány. Naši snahou je plá−
nování procedur na dopolední nebo
odpolední hodiny tak, aby byl čas i na
výlety do okolí a případné další
aktivity. Procedury v balíč−
cích není možné zamě−
ňovat za jiné. Host má
možnost si v případě
volné kapacity lázní do−
koupit další procedury
dle vlastního uvážení,
případně na základě do−
poručení našich pracovní−
ků. Doporučujeme denně
jednu tzv. velkou proceduru (va−
na, masáž, pára) a maximálně jednu
lehkou proceduru (např. Priessnitzův
chodník, speleoterapie, parafín). Stává
se velmi často, že hosté i při krátkém
pobytu mají zájem vyzkoušet vše, co
nabízíme, ale neuvědomují si, že to
rozhodně není ku prospěchu jejich
zdraví. Velmi důležitý je také odpo−
činek. Vyrazit po dopoledních pro−
cedurách na horské kolo nebo ná−
ročný výlet rozhodně nedoporučuje−
me. Veškerá naše nabídka „balíčků“
včetně ceníku jednotlivých procedur
je na našich webových stránkách
www.sumavskelazne.cz.
V případě zájmu o zakoupení pobytu si
jej můžete objednat přímo z našich we−

bových stránek nebo na e−mail. adrese:
recepce@parkhotel−sumava.cz. Pro
závaznou rezervaci pobytu je potřeba
uhradit zálohovou platbu ve výši 50%
hodnoty pobytu. Druhou polovinu pak
doplatíte při ukončení pobytu přímo
v hotelu. Pokud jste se rozhodili věno−
vat pobyt jako dárek, zašleme Vám na
Vámi vybraný pobyt dárkový poukaz,
kde je již přímo rezervovaný ter−
mín nebo období platnosti
poukazu. Zde ovšem
vyžadujeme platbu ve
výši 100% před
odesláním pouka−
zu. Máte samo−
zřejmě možnost
využít mimosezon−
ního období, kdy
jsou pobyty cenově
příznivější. Nemusíte
mít ale ani strach z hlav−
ní sezony, případně termínů
v období školních prázdnin, prodlouže−
ných víkendů apod. Hotel je již sed−
mým rokem Adults Only, tzn. že děti

nemají do hotelu přístup. Obsazenost
hotelu je po celý rok konstantní a jeho
velikost a zázemí Vám garantují klid
a pohodu. Pro klid v hotelu a jeho okolí
je důležitá i informace o tom, že neza−
jišťujeme firemní akce, svatební hosti−
ny, oslavy narozenin, neubytováváme
skupiny (autobusy). Věnujeme se vý−
hradně hostům, kteří k nám přijíždí za
produktem Šumavských bylin−
ných lázní, za klidem a rela−
xací a aktivním pohybem
v šumavské přírodě.
Přes veškerá poziti−
va mají Šumavské
bylinné lázně jedno
velké omezení, a to
se bohužel týká
hostů, kteří mají
pohybové omezení.
V celém objektu je
velké množství schodů,
které nelze nijak jinak překonat než
chůzí. Charakter budovy neumožňuje
tento handicap řešit pomocí výtahů
a šikmých ploch.
(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.
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Zabíjí skutečně Zvíkovský rarášek?

Jdou s dobou
Strakonice budou mít od příštího
roku elektronický kulturní systém.
Nabídne virtuální prohlídky, pře−
hledy akcí i streamovací služby.
Dotace na projekt od ministerstva
pro místní rozvoj pokryje 85 pro−
cent nákladů. Projekt přijde na
20 milionů korun.
Systém eCulture nabídne mobil−
ní aplikace s informacemi o památ−
kách, muzeích i kulturních akcích.
„Jde o rozšíření informací.
Budou to hodně mobilní aplikace,
přenosné, stažitelné, elektronický
průvodce. Je to dělané tak, aby to
kulturní pracovník neustále dopl−
ňoval, Mělo by to pomoci i ces−
tovnímu ruchu: chceme pořádně
rozvinout cestovní ruch, takže
když vjedete do Strakonic, měl
byste zjistit, kde co je,“ řekl staro−
sta Břetislav Hrdlička.
Součástí budou 3D virtuální
prohlídky historických budov
a streamovací služba, která umož−
ní zveřejňovat videa přehratelná
na počítači, chytrých telefonech
i tabletech.
„Chceme podpořit kulturu a his−
torii virtuálně. Budeme publikovat
videa, která budou mít za cíl při−
vést diváky, nebo naopak zázna−
my z akcí,“ řekl starosta.
(pru)

Mráz po zádech až běhá ze zjištění
osudů některých filmařů a umělců,
kteří se pohybovali na jihočeském
hradě Zvíkov. Někteří jsou totiž po
smrti. Lidé, kteří věří v pověsti, tvr−
dí, že pověstný Zvíkovský rarášek
se dokáže opravdu pořádně mstít.
Jak ROZHLED zjistil, jeden z herců,
kterého si diváci pamatují třeba z ko−
medie Trhala fialky dynamitem nebo
z pohádky Marie Růžička, je to−
tiž dávno po smrti. Aniž to mno−
zí tušili. V roce 1994 prý potres−
tal Zvíkovský rarášek filmaře,
kteří na hradě natáčeli právě
pohádku Marie Rúžička. Herec
David Suchařípa, která hrál šaš−
ka, na tuto událost vzpomíná:
„Kastelán nás nabádal, aby−
chom v jedné místnosti radši
netočili. Štábu to ale přišlo ne−
smyslné, a na jeho radu nedbal.
V korunní síni najednou monitor
úplně zčervenal seshora, jako
by někdo rozléval červenou bar−
vu, a zničil se. Totéž se stalo s dru−
hým i třetím monitorem, který museli
přivézt z Prahy,” zavzpomínal.
Pověst ale také vypráví, že kdo se
odváží v korunní síni přespat, toho
do roka stihne smrt. Není známo,
zda právě tohoto prohřešku se do−
pustil režisér pohádky Aleš V. Horal
a představitel prince Daniela Jiří

Kuldan. Oba však byli skutečně do
roka mrtví. Režisér zemřel za ne−
vyjasněných okolností a herec spá−
chal sebevraždu.
Se štěstím vyvázl další herec,
Václav Kotva, kterého při natáčení
píchla vosa a v nemocnici ho za−
chránili na poslední chvíli. „Je divné,
že právě Jirka Kuldan, který patřil
mezi herce− fešáky, začal být od na−

táčení na Zvíkově divnej. Měl depre−
se, začal se stranit lidí a vlastně ani
nevím proč. Byl to ale fajn kluk…,”
zavzpomínal jeden z jeho kolegů.
Přitom Kuldana si oblíbila i Helena
Růžičková, která se svým synem
Jirkou spoluprodukovali komedii
Trhala fialky dynamitem a neměla
o jeho skonu tušení.
Spisovatel a scénárista Arnošt
Vašíček, který dokonce žije na
Táborsku, měl to štěstí, že podivný
jev na Zvíkově dokonce zachytil při
natáčení seriálu Strážce duší v půl
druhé v noci – v podobě světlé, té−
měř průsvitné postavy. Jeho se ale
naštěstí žádné neštěstí nedotklo.
Prý jen těch, kteří si zahrávají s osu−
dem a nedbají upozornění na vypl−
nění kletby.
(pru)

Blamáž na trase ČB – Praha a naštvaný ministr
Jako naprostou blamáž označují
stovky a stovky lidí, kteří cestují
pravidelně vlakem na trase ČB−
Praha, to, jak České dráhy vypra−
vují soupravy. Ani poté, co se sle−
vami jezdí mládež i senioři a ces−
tujících přibylo, spoje neposílily.
Vlakové soupravy, ať jde o klasické
rychlíky nebo takzvané experesy jsou
tak ve špičkách nesmyslně přeplně−
né, byť jejich části jsou poloprázdné.
Naopak mimo špičku je ve vlacích
místa dost. Stěžují si i sami vlakve−
doucí a naštvaný je už i ministr do−
pravy Dan Ťok. „O tomto problému
už vím a budeme se snažit ho
řešit. Je to zvláštní stav a systém,
který je třeba prověřit,” uvedl ministr.
Bohužel je zcela běžným obráz−
kem to, že jsou expresy i rychlíky,
které mají v dopravních špičkách
k sezení čistého prostoru dva až tři
vagóny, zatímco mimo nápor jich
jezdí více a vlaky jsou poloprázdné.
Dráhy navíc nesmyslně zařazují i prv−
8

ní třídu, která bývá ve špičce polo−
prázdná a někdy je dokonce horšího
komfortu než vagón druhé třídy.
„Jezdím pravidelně a jsem v šoku
z toho, že lidé, kteří v ČD mají na
starosti skládání souprav, jsou totál−
ně mimo a asi nikdy vlakem nejeli,”

konstatuje paní Zdena situaci na tra−
se ČB – Praha, nebo Linec – Praha.
„V ranní či odpolední špičce nebo
o víkendech, kdy jsou jízdenky zvý−
hodněné a hodně lidí včetně dětí vla−
kem jezdí, je znát to, jak nesmyslně
jsou soupravy uzpůsobeny. Jede

V tomto vlaku je předposlední vagón 2. třídy na lepší úrovni než za ním připo−
jený vagón 1. třídy za příplatek.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

třeba vlak o pěti vagónech, kdy dva
vagóny ráno jsou lůžkové, připojené
ze Švýcarska, jeden vagón je první
třídy, takže na sezení fakticky zbývají
dva, maximálně tři vagóny,” uvedla
paní Zdena, manažerka společnosti
sídlící v Praze, kam za prací dojíždí.
Podobně to vnímá i státní úřed−
ník pan Jaroslav, který nechápe ne−
systémové složení souprav. „Jed−
nou čtyři vagóny včetně první třídy.
Ta je skoro prázdná a zbytek je
narvaný lidmi. Přitom ta první třída
v mnoha soupravách není ničím
jiná než ta druhá. Nebo paradoxně
je zařazen vagón s klimatizací
a elektrickými zásuvkami a za ním
připojen vagón prví třídy od dva
stupně horšího standardu, tam si
ale připlatíte,” dodal pan Jaroslav.
Situace by se podle ministr a do−
pravy prý nyní po obsazení nového
managementu do Českých drah
mohla změnit, stejně jako řada dal−
ších nedostatků.
(pru)
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Léčivá relaxace ve venkovských lázních Bad Birnbach

Zdraví je na prvním místě

Kousek od českých
vou energií,“ říká
hranic, na jihový−
koordinátorka če−
chodě Dolního Ba−
sko – bavorské
vorska, leží malebné
spolupráce Simo−
venkovské lázně Bad
na Fink, která nás
Birnbach. „Termální
městečkem i láz−
koupele Rottal Ter−
němi provázela.
me jsou zde jedny
Aktivně proti
z nejmodernějších
stresu a únavě
termálních lázní v ce−
lé Evropě. Právě zde
Mezi pěti lázeňský−
vyvěrá horký léčivý
mi komplexy Dol−
pramen. V Bad Birn− „Těšíme se na české náv− ního Bavorska byly
bachu je spousta štěvníky. Jejich zájem o na− podle vědecké stu−
přírodních krás ko− še termální lázně každým die termální lázně
lem řeky Rott, hustá rokem stoupá,“ sdělil nám s v Bad Birnbachu
síť stezek pro nordic neskrývanou radostí ředitel vyhodnoceny jako
walking, pěší turisti− Správy lázní Viktor Gröll.
nejlepší pro zbave−
ku, jogging i cykloturistiku. Pro
ní se stresu. Lázeňský komplex
milovníky golfu je k dispozici
Rottal Terme využívá léčivý pra−
místní golfový areál s jedním 18
men o teplotě 70°C a je to nejtep−
jamkovým a jedním 9 jamkovým
lejší pramen ve střední Evropě.
hřištěm. Venkovské lázně Bad
Napájí celkem 31 venkovních i vni−
Birnbach jsou skvělým místem
třních termálních bazénů a každý
pro odpočinek a v termální vodě
je jinak teplý, od 26°C do 40°C.
se vaše tělo i duše doplní no−
V bazénech denně mění vodu.

V Bad Birnbachu je zdraví na prvním místě.

Lázně v Bad Birnbachu Rottal
Terme tvoří dva samostatné kom−
plexy – Terapiebad s léčivým za−
měřením a Vitarium s atrakcemi,
jako například plavání v proudu,
saunový svět, nebo se můžete po−
nořit do slané laguny. Navštěvovat
můžete oba komplexy.
„Léčivá voda obsahuje fluorid sod−
ný, bikarbonát a chlorid. Bla−
hodárně působí především na de−
formující onemocnění kloubů, chro−
nické zánětlivé revmatické onemoc−
nění, chronické degenerativní páteř−
ní poruchy a revmatismus. Cvičení
v termální vodě má velmi příznivý
vliv na oběhový systém a pohybové
ústrojí. Účinky léčivé vody jsou vě−
decky prokázané,“ po−
tvrdil nám ředitel Sprá−
vy lázní Viktor Gröll.

stresu velmi dobří. Chronický stres,
který nám přivodí syndrom vyhoře−
ní, se zařadil mezi civilizační choro−
by a je třeba proti němu bojovat.
Každému, kdo projeví zájem zbavit
se stresu, únavy a najít nový pří−
stup k péči o zdraví
a kondici, připraví−
me v našich lázních
14 denní program.
Spolupráce
Výsledky se zaru−
s mnichovskou
čeně dostaví. Sa−
univerzitou
mozřejmě, že velmi
rádi také přivítáme
„Do Bad Birnbachu
naše české přáte−
přijíždějí hosté, kteří se
le,“ zve k návštěvě
chtějí zbavit stresu,
ředitel Správy lázní
únavy, pesimismu,
Viktor Gröll.
úzkosti. Našim motem
V Bad Birnbachu si
je – Aktivně proti stre−
skvěle odpočinete,
su a únavě. Řadíme se
„Návštěvou lázní Rottal
k nejlepším lázeňským Terme v Bad Birnbachu udě− uvolníte své tělo
komplexům v Bavor− láte hodně moc pro své a dobře se najíte.
sku, kterým se daří zdraví,“ říká koordinátorka Svůj pobyt můžete
úspěšně odbourávat česko – bavorské spoluprá− strávit v soukromí
apartmánů a pen−
stres, deprese, strach, ce Simona Fink.
zionů nebo ve čtyř−
úzkost. Spolupracuje−
hvězdičkovém hotelu. Venkovské
me s Univer zitou Ludwiga Maxi−
lázně mají jedno z nejlepších hod−
miliana v Mnichově a společně se
nocení od hostů, mj. pro svoji ne−
zabýváme preventivními opatřeními,
obyčejnou polohu, atmosféru, jedi−
které by lidem pomohly předcházet
nečnou péči a pohostinnost.
stresu a bolestem, než bude pozdě.
Romana Merglová
Musím říci, že jsme v odbourávání

Filmová chata projde rekonstrukcí
Lístek do památníku, Hogo, fogo,
Homolka, Bohouš a Bohoušův syn
i pár dalších fimů vznikalo čás−
tečně v chatě Živec na Písecku
a jejím okolí. Právě tento turisty
oblíbený objekt projde nyní re−
konstrukcí.
Opravy se týkají úprav stávajících
pokojů se společným sociálním
zařízením na pokoje s příslušen−
stvím. Je navržena úprava provozní−
ho a dispozičního řešení tak, aby
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bylo v souladu se současnými po−
žárně bezpečnostními a hygienický−

Kanál s termální vodou v délce 105
metrů je v Evropě jediným svého
druhu.

mi požadavky. Nově jsou barevně
a materiálově řešeny fasády, vše
v rozsahu stávajících proporcí
objektu.
„Doplněn byl přístup pro
osoby s omezenou schopností
pohybu – vyrovnávací rampou
v místě stávajících schodů.
Vstupní vyrovnávací schodiště
bylo přesunuto do čela objek−
tu,“ popisuje připravovanou
rekonstrukci městský úřad.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Práce mají skončit příští rok za−
čátkem června. „Chata Živec je jed−
ním z těch míst, která patří k písec−
kému rodinnému stříbru. Postavena
byla už před pětaosmdesáti lety. Její
romantické okolí přilákalo několikrát
i filmaře. Je to místo, které k Písku
prostě patří a všichni je známe.
O taková místa musíme pečovat,“
dodal místostarosta Josef Knot.
Výběrové řízení na stavební úpravy
městské chaty Živec v Píseckých
horách vyhrála jedna z firem a přijde
na 18 milionů korun.
(pru)
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Co se do naší knihy nevešlo – kapitola XVI

Válka za kulisami III

Chybná orientace
čs. tajné služby

Po vzniku Československé republiky
byla zpravodajská služba velice
dlouho orientována na hypotetické
nebezpečí restaurace jakéhosi habs−
burského „pohrobka“, který by snad
mohl začít vznikat na troskách
v 1. sv. válce právě poraženého
Rakouska−Uherska. Nebezpečí při−
cházející ze strany poraženého akté−
ra tzv. Velké války – Německa bylo
v Československu rozpoznáno poz−
dě, až když se začínaly radikali −
zovat všechny vrstvy obyvatelstva
ČSR německého původu. Jejich vůd−
ci přešli od původního plánu od −
trhnout pohraniční území ČSR pod
patronací Vídně k záměru hledat
oporu v Berlíně. S tím, jak rostly
Hitlerovy choutky urvat pro sebe
česko slovenské pohraničí, začínaly
čs. vládní a vojenské orgány konečně
správně chápat, odkud hrozí ne −
bezpečí. Zpoždění již bylo veliké a na−
konec se reálně projevilo jako ne −
dokončené čs. pohraniční opevnění,
s jehož budováním se započalo až
v r. 1935.

Hitlerova „pátá kolona“

Činnost německých výzvědných služeb
na území předválečného Českoslo−
venska byla velmi usnadněna jejich
spoluprací s mnohými československý−
mi občany německého původu (tedy
německé národnostní menšiny, čítající
více než 3 mil. osob), jejichž drtivá vět−
šina podlehla Hitlerovým svodům. Pod
heslem Heim ins Reich (Domů, do říše!)
se vytvořila situace, která vyústila
v Mnichovský diktát. Nacistické tajné
služby se na čs. území nerozpakovaly
uskutečnit jakékoliv akce, včetně vražd.
Příkladem je vražda německého inžený−
ra Rudolfa Formise, který z malého ho−
telu Záhoří, nedaleko Slap (dnes na dně
Slapské přehrady), započal antinacistic−

Supermarine Spitfire byl britský
jednomístný stíhací letoun, který tvo−
řil základ britského stíhacího letectva
během bitvy o Británii.

ská) neustále dělá nárok na mentorský
přístup vůči svému partnerovi, kterého
považuje za dítě, jež musí být neustále
Zničující mentorství místo
vychováváno, poučováno, postrková−
opravdového spojenectví
no, jemuž musí být neustále vnucován
Stejně jako v potírání špio−
názor, že co je francouzské,
náže proti Československu
to je prospěšné, zatímco
se také na poli ofenzivní
názor takto „vychovávané−
činnosti mohla předváleč−
ho“ méněcenného partnera
ná čs. tajná služba pochlu−
není důležitý. Případ s le−
bit řadou úspěchů. Z agen−
tectvem je pro tento přístup
turního kontaktu ve Švý−
charakteristický. Fracouz−
carsku se podařilo v r.
ské velikášství, které ne−
1935 získat mimořádně Ing. Bohuslav Balcar chalo v roce 1938 svého
významný materiál o organizaci němec− „podřadného“ spojence bez pomoci, se
kého letectva. Druhou stránkou mince nakonec obrátilo proti jeho samotnému
bylo jeho využití. Československá strana nositeli. Porážka během několika týdnů
si jej nenechala pro sebe a poskytla v roce 1940, kdy nepomohla ani
ho i svým spojencům – Francouzům Maginotova linie, byla trpkým plodem
a Britům. Zatímco Francouzi jej lehko− tohoto velikášství.
myslně odstrčili jako podvrh, Britové se Při čtení zprávy, že současný francouz−
na jeho základě rozhodli pro urychlenou ský prezident Emmanuel Macron navr−
reorganizaci svých leteckých sil a dali huje vyloučení České republiky ze
vzniknout novému letounu, který jim po− Schengenského prostoru (případně
mohl vyhrát leteckou bitvu o Británii i dalších zemí), nepodvolí−li se nátlaku,
a stal se jednou z leteckých legend s nímž je prosazován francouzský
2. sv. války – stíhačce Spitfire!
(a německý) způsob řešení evropské
Francouzský přístup k československé− imigrantské krize, se člověku okamžitě
mu spojenci po celou dobu spojenectví, vybaví analogie se situací před 80 léty.
tj. od vzniku Československa v r. 1918
až do zrady tohoto spojenectví v Mni−
Kontakt – email:
chově 1938 si lze charakterizovat jako
resonance.doa@seznam.cz
vztah, v němž si jedna strana (francouz−
ky zaměřené rozhlasové vysílání určené
pro posluchače na území tzv. Třetí říše.

Zažili to znovu!

Naprosto unikátní roadshow Za−
žijte to znovu! zavítala také na
jih Čech. V Českých Budějovicích
se tak objevila prvorepubliková
Obecná škola, kavárna, Spořitel−
na Česká, trafika s unikátní 3D,
virtuální prohlídka míst, kde vzni−
kala 1. republika i Laurinka s uni−
kátním veteránem.

„I když počasí vypadalo všelijak,
velmi se nám akce povedla a měli

jsme plno. Zájem lidí byl veliký a zá−
jem o naši Obecnou školu také,”
řekl jeden z učitelů, herec Petr
Batěk. Ten se spolu s Ivanem Vy−
skočilem, Renatou Drössler a Jiřím
Werichem Petráškem střídá ve
zhruba čtvrthodinových intervalech
interaktivní, zajímavé a vtipné výuky.
V té se malí i velcí dozvědí, jak vypa−
dala škola před 100 lety a jak to tře−
ba bylo s rákoskou. „Fyzické tresty

byly sice už od roku 1870 zakázány,
ale rodiče sami chodili za kantory
a prosili je, aby jim s výchovou je−
jich ratolestí pomahali,” dodal
Batěk, který je i spoluautorem scé−
náře k Obecné škole.
„Tento nekomerční projekt, kam
je vstup zdarma, má za sebou
vý jezdy do Hodonína, Vysokého
Mýta, České Třebové, Jihlavy,
Budějovic, Chebu a nyní nás čeká
třikrát Praha, Znojmo, Vlašim,
Příbram, ale taky třeba Plzeň,
10
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Ostrava nebo Pardubice, kde naši
unikátní roadshow Zažijte to znovu!
28. řína, tedy přesně v den 100.
výročí vzniku Československa, za−
končíme,” uvedl PR manažer pro−
jektu René Kekely.
„Naším cílem je umožnit zájem−
cům návrat o sto let zpátky. A proto−
že dnes není příliš moderní se nějak
vzdělávat nebo číst, chtěli jsme to
udělat formou zážitku, což se ukáza−
lo jako dobrý nápad,” dodal autor
projektu Lukáš Nádvorník.
(pru)
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Kaiser hodně překvapil

Patřil mezo nejvíce sexy české
herce. Měl skvělou kariéru, pak
příšel démon alkohol, rozvod
s herečkou Naďou Konvalinkovou

a pád na samé dno, a dnes? Zdá
se, že Oldřich Kaiser je v pohodě,
spokojený a jezdí vlastní program
s partnerkou, písničkářkou Dášou
Vokatou. Ani jihočeské publikum
v Milevsku nezarmoutili.
„Byl to skvělý večer, lidi spokojení
a my dva s Dášou tím pádem taky,”
konstatoval Oldřich Kaiser, který
s partnerkou před lety vytvořili zají−
mavou uměleckou dvojici.
„Hrajeme, zpíváme s Oldou, reci−
tujeme nebo inprovizujeme a obráží−
me tu naši republiku,” podotkla Dáša
Vokatá, která žije s hercem spoko−
jený život. Kaiser se tak díky ní zklid−
nil, seká dobrotu a dokáže se zase
usmívat. „Jo, publikum v Milevsku

bylo skvělé, podobně jako na dalších
místech. O kšefty nemáme nouzi
a děláme si tak, co v podstatě sami
chceme,” dodal Oldřich Kaiser, který
vystupuje s dlouholetým kolegou
Jiřím Lábusem a právě přítelkyní

Dášou Vokatou i v dalším představe−
ni, které je velmi úspěšné. Oldřich
Kaiser se tak poslední roky alkoholu
spíš vyhýbá a takzvaně seká latinu.
Vždyť takový talent se vidí jednou
za sto let.
(pru)

Pan Ladis Visner si splnil svůj americký sen

Vězeň toulavé hvězdy
Autor knihy Ladis Visner z Nýrska, který žije
s manželkou Pat ve státě Colorado v USA, odešel
z rodného Československa v roce 1970, aby se
vydal za svým americkým snem. Letos v září nav−
štívil své přátele v České republice a zavítal i do
Nýrska. Pana Ladise Visnera jsme se zeptali.
n Kdy se u vás zrodil nápad, jít za svým ame−
rickým snem?
Začalo to čtením rodokapsů, tatínek v noci poslou−
chal Hlas Ameriky, Svobodnou Evropu a já jsem si
říkal, tam někde je jiný svět. Moje cestovatelská
vášeň ve mně stále více sílila. Když nás 21. srpna
1968 obsadila vojska Varšavské smlouvy a poté
komunistická strana sevřela svou pěst ještě pev−
něji než kdy dříve, bylo rozhodnuto.
n Ale váš odchod z republiky byl komplikova−
nější.
V létě 1969 jsem na pozvání odjel do západního
Německa. Bylo to ale takové velké zklamání,
protože člověk očekává vždy změnu k lepšímu.
V uprchlickém táboře ve Zirndorfu panovaly otřes−
né podmínky. Navíc jsem neuměl jazyk, ani peníze

jsem neměl. Vrátil jsem se domů do Nýrska. Ale
svého snu jsem se nevzdal. Po druhé, to se psal
rok 1970, jsem to chtěl zkusit přes Egypt. S přáteli
jsme si našetřili peníze na zájezd do egyptské
Alexandrie. Když jsem zjistil, jaké úskalí mě tady
čeká, vrátil jsem se domů. Za další 4 měsíce jsem
si rezervoval třídenní zájezd do Rakouska, který
byl ale zrušen. To mě neodradilo a objednal jsem
si dvoutýdenní zájezd do Jugoslávie. A zde začala
moje cesta za americkým snem. V Itálii jsem do−
stal uprchlický pas, naučil se angličtinu a dostal
vízum do USA.
n Je třeba připomenout, že to tak snadné neby−
lo, ale to si čtenáři přečtou ve vaší knize. Jaké
byly první dojmy z Ameriky?
Nic moc. Moje první setkání v New Yorku bylo se
žebrákem, který po mně chtěl peníze. Říkal jsem
si, že to není Amerika, že jsme snad přistáli na
Kubě. Ubytování v hotelu Wollcott v Dolním
Manhattanu s bezdomovci také nebylo nejlepší.
Věděl jsem ale, že je to pouze odrazový můstek. Za
3 dny jsem začal pracovat a postupně se všechno

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 knihkupectví 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 Domažli−
cích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru 40. V Plzni v knih−
kupectví Kosmas, Klatovská třída 13.
Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu: v Klatovech,
ve Vídeňské 218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.
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Manželé Ladis a Pat Visnerovi
měnilo k lepšímu. Odrazil jsem se od dna a stoupal
vzhůru. Vystřídal jsem několik zaměstnání. Dobrá
práce se v Americe oceňuje.
n Pustil jste se i do podnikání.
To bylo ve státě Colorado v Denveru, kde jsem za−
čal podnikat ve stavebnictví. Podnikání bylo zase
něco jiného, ale kvalitní práce, spolehlivost, čes−
tnost se v Americe nesmírně cení. Byl jsem už že−
natý a moje manželka Pat měla také dobrou práci.
Dařilo se nám velmi dobře. Jednoho dne jsme
navštívili sestru mé manželky v západní části
Colorada. V Americe se rodiny hodně navštěvují.
Nám se tam moc zalíbilo, že jsme se tam přestě−
hovali.
n Co vás na cestě za svým americkým snem
stále posilovalo?
Byla to nějaká vyšší moc, která mi stále dávala
sílu. Věřil jsem, že úspěch přijde. Člověk by měl
mít víru a v něco věřit. Hlavně však věřit sám sobě,
to je nesmírně důležité. Pak je snažení odměněno
a korunováno úspěchem.
n Nechcete se vrátit do Česka?
Hodně lidí se mě na to ptá. V Americe žiju už déle,
než jsem byl v Nýrsku. Velký kus života mám
v Americe. Na návštěvu do České republiky s man−
želkou Pat přijedeme, ale nezůstaneme napořád.
Moje srdce je v Nýrsku, ale domov v Americe.
(re)
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Kam kráčí Česká republika?
Jak se blíží 100. výročí vzniku repub−
liky, začal jsem počítat. Jsem pře−
svědčen, že na numerologii by něco
mohlo být a není dobré tuto „alterna−
tivní vědu“ přehlížet.
V neděli 28. října si připome−
neme vznik samostatného
československého stá−
tu. Jubileum je to vý−
znamné, protože je to
sto let. Když nume−
rologicky spočítám
čísla vzniku republi−
ky, tak dostanu vý−
sledné číslo čtyři, což
v numerologii zname−
ná: pevná zem, fyzická
aktivita, ale související Taro−
tová karta je věž, která se může
zbortit. To znamená neriskovat, nepo−
koušet osud, ale udržet, co máme a být
hodně opatrný na to, co děláme.
Během své dlouholeté věštecké praxe
jsem vypozoroval, že když na konkrét−
ní den vyjde numerologicky čtyřka, je
více havárií, neštěstí a problémů
obecně. Do této doby jsme jako re−
publika byli v numerologické 3, což je
sex, peníze a úspěch. Nyní se dosta−
neme do numerologické 4, kde se
k problémům, které jsem uváděl, při−
dává věž, která signalizuje, že se nám
to všechno může zhroutit. Proto je do−
bré počítat s tím, že vše nepůjde tak
hladce jako doposud.

Jsem přesvědčen, že ekonomika je na
kulminačním bodě a nemusí jít tak str−
mě nahoru jako doposud. Naopak.
Věštba mi říká, že se její růst zastaví.
Do letošního 28. října byly všech−
ny předpoklady, aby eko−
nomika a tím i životní
úroveň lidí šla nahoru.
V křišťálové kouli vi−
dím, že po oslavách
100. výročí vzniku
republiky se musí−
me připravit na to,
že do jara příštího
roku se růst zastaví
a od léta zaznamená−
me pokles. Roky hoj−
nosti skončí a tento pád
bude trvat tři roky, než se zasta−
ví a poté opět přijde vzestup. Ať chce−
me nebo nechceme, život se pohybuje
v sinusoidách. Začneme pociťovat pro−
pad ekonomiky. Hraje v tom roli strašně
moc aspektů, jako například zahraniční
politika USA, Ruska, Číny, nedostatek
pracovníků, přírodní katastrofy (cítím,
že bude přibývat přírodních katastrof,
ale i problémů způsobených lidmi). Že
přibývá duševních poruch, je známý
fakt, a to proto, že lidé přestávají zvlá−
dat rychlý tep doby, záplavu technologií
a obrovský tok informací.
Z toho vyplývá jedno řešení. Začít se
radovat ze života, umět si vybrat
z množství informací ty správné

a v žádném případě jim nepodléhat, ale
vzít si z nich jen to, co se pro nás hodí.
Další důležitý krok, o kterém stále píši,
je stmelování rodin a utužování přátel−
ství. Trochu to souvisí s globalizací, ať si
to přiznáme, či ne. Firmy se také sdru−
žují do větších celků, aby přežily, proto−
že mají levnější a tím konkurence
schopnější produkty. Stejně tak lépe
přežijeme v rodině než jako jednotlivci.
K tomu je ale nutné nezávidět, být
tolerantní, odpustit, neočekávat, nelpět.
A poslední krok, který se mnohým líbit
nebude, je umět se mířit s tím, co
máme. Jedině tak můžeme
být šťastní. To už ří−
kali staří Číňané, že
šťastný může být
jen ten, kdo se
smíří s tím, co má.
Nadešel čas, abychom přizpůsobili
své potřeby svým možnostem. Ra−
dujme se z toho, co máme. Jedině tak
můžeme být šťastní. Když budeme
šťastni, tak to štěstí můžeme rozdávat
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český kraj,” uvedla Barbora Bene−
šová ze společnosti G−Project.
Nový počítačový tomograf stál 13
milionů korun. Nemocnice tak moh−
la vyřadit 10 let starý přístroj. Nový
umožňuje pestřejší škálu vyšetření.
„Oproti předchozímu CT dokáže
nový tomograf výrazně snížit radiač−
ní dávku působící na pacienta.

tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
kolem sebe. K tomu, abychom byli
šťastni, nesmíme mít dvě negativní
vlastnosti, které bohužel v naší české
společnosti převažují. Je to závist
a netolerance. Když budeme tolerant−
ní, dokážeme odpouštět. Připomínám
budhistické přísloví – odpustit, neoče−
kávat, nelpět. Na čem lpíme, o to mů−
žeme přijít, protože nám utíkají sou−
vislosti, ztrácíme ostražitost a opatr−
nost. Buďme v pohodě.
Numerologická
čtyřka nám leccos
napovídá, proto bych
doporučoval, nemít v pří−
štím roce žádné velko−
lepé plány, ale hlavně
udržet to, co máme, být v pohodě, utu−
žovat rodinné i kamarádské vztahy. Kdo
jiný nám pomůže než rodina, opravdoví
kamarádi a přátelé.
Ať se všem daří,
přeje Stanislav Brázda

Test pro čtenáře
Kdo chce, může si zkusit můj malý test.

Jaké vás napadne číslo z čísel 1, 2, 3, 4, 5.
ODPOVĚĎ. Na nevědomé úrovni jsem se ptal, jak jste tolerantní.
Hodnocení vaší tolerance je stejné jako známkování ve škole.

Přístroje za desetimiliony
Do nákupu zdravotních přístrojů za
téměř 64 milionů korun bude letos
investovat nemocnice v Táboře.
Nejvíce stál nový počítačový to−
mograf, ultrazvuky nebo přístroje
pro rehabilitaci.
„Přibližně 85 procent nákladů
uhradily evropské dotace, zbytek
zaplatila sama nemocnice a Jiho−

STANISLAV BRÁZDA

Zároveň u nového
CT máme možnost
snadným způso−
bem provádět celotělové vyšetření,
což je přínosné zejména u polytrau−
mat, kdy je možné bez nadbytečné
manipulace s pacientem provést vy−
šetření celého těla,“ podotkl primář
radiologického oddělení táborské
nemocnice Gábor Gyüre.
„Zlepšit diagnostiku pacientů
má také pět nových ultrazvuků za
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11 milionů korun. Tyto přístroje
zamířily na různá oddělení. Nový
ultrazvuk na kardiologické ambu−
lanci patří mezi nejlepší na trhu.
Umožňuje 4D zobrazení, což léka−
řům pomůže lépe posoudit mor −
fologie srdečních chlopní a patolo−
gické útvary v srdečních dutinách,“
doplnil primář kardiologické, angio−
logické a kardiostimulační ambu−
lance táborské nemocnice Rosti−
slav Král.
(pru)
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Odvážně k úspěchu při spolupráci
bavorských a českých firem

a zorganizovat česko−
bavorský workshop na
určité téma.
Druhou částí mé činnosti
je pořádání přeshranič−
ních akcí, jako je napří−
klad 2. Bavorsko−česká
burza firem, přičemž mo−
hou podniky využít tuto přeshraniční
platformu k osobnímu kontaktu
s aktéry sousední země. Dále zde
mají možnost na určeném místě
dvojjazyčně zveřejnit, co nabízejí
a co hledají. Na minulých akcích na−
šla díky tomu řada firem nové od−
běratele či dodavatele.
Která odvětví jsou středem zájmu?
Největší zájem je právě u těch odvět−
ví, na které se zaměřuje letošní bur−
za firem, a to strojírenství, elektro−
technika, IT a automotive. Pro tyto
branže jsem již zprostředkovala
spoustu přeshraničních kooperací.
Obecně se na mne mohou obrátit
firmy ze všech oborů. Díky mé čin−
nosti vznikly nové česko−bavorské
obchodní vztahy například i v potra−
vinářském či textilním průmyslu.
Jaké jsou další záměry?
Na jaře 2019 budeme pořádat další
akci „3. Bavorsko−český den pro fir−
my“. Ten se bude konat v Bavorsku
a bude zaměřen na všechna odvětví.
Součástí akce bude networking zací−
lený na jednotlivé branže.
(re)

Bavorsko−česká burza v Klatovech 25. 10. 2018
Hospodářské vztahy mezi Bavor−
skem a Českou republikou už ma−
jí svoji tradici.
O chystané akci v Klatovech jsme
si povídali s manažerkou kontakt−
ních sítí Bavorsko – Čechy, Ing.
Jaroslavou Pongratz.
Ve čtvrtek 25. října 2018 od 15:00
hodin se bude v Klatovech v kul−
turním domě Družba konat 2. Ba−
vorsko−česká burza firem. Paní
inženýrko, můžete nám akci při−
blížit?
Překonání hranic a usnadnění přes−
hraničního dialogu jsou společné
cíle Evropského regionu Dunaj−
Vltava a Niederbayern−Forum (Re−
gionální marketing Dolního Bavor−
ska, jednatel Bertram Vogel). Na zá−
kladě toho vznikla v loňském roce
myšlenka Bavorsko−české burzy fi−
rem, která podporuje hospodář−
skou kooperaci mezi Bavorskem
a Českou republikou a dále ji rozvíjí.
Letos se koná druhý ročník této
akce. Spolupořadatelé jsou české
a bavorské hospodářské komory.
V pořadí 2. Bavorsko−česká burza fi−
rem se zaměří na obory strojíren−
ství, elektrotechnika, IT a automoti−
ve. Západočeské, jihočeské a dol−
nobavorské firmy, vysoké školy
a další organizace jsou opět zvány
do Klatov, kde mohou prezentovat
své produkty a služby, poznat se
s lidmi se stejným zaměřením, po−
dílet se na přeshraniční spolupráci

a využít osobní kontakt pro nové partnera. I v dnešní době existuje
obchodní vztahy.
velký potenciál pro nové obchodní
Program druhé burzy firem je opět vztahy. Bariérou jsou však často
zajímavý a mnohostranný. Firmy nedostatečné jazykové znalosti.
a vysoké školy před−
Burza firem podporu−
staví best−practice
je vznik nových če−
příklady, jak úspěšně
sko−bavorských koo−
přeshraničně spolu−
perací i v případě, že
pracují a zprostřed−
účastníci nedisponují
kují tak své zkuše−
znalostí sousedního
nosti a rady zajímají−
jazyka, neboť všech−
cím se firmám a star−
ny přednášky budou
tupům, následně se
simultánně tlumoče−
uskuteční veletrh.
ny a i během vlastní−
Vstup na celou akci
ho veletrhu mohou fir−
je pro výstavce i pro
my zdarma využít tlu−
návštěvníky zdarma.
močníka pro bilaterál−
Z organizačních dů− Manažerka kontaktních sítí ní rozhovory.
vodů je nutné se pře− Bavorsko−Čechy Ing. et Ing. Působíte jako ma−
dem přihlásit.
nažerka kontaktních
Jaroslava Pongratz, MBA
Lze říci, že spolu−
sítí pro Bavorsko
práce na obou stranách je pro a Čechy. Jakým způsobem může−
firmy úspěšná?
te firmy podpořit?
Určitě. Hranice jsou již skoro třicet Primárním cílem je vytvoření přes−
let otevřené a za tu dobu samo− hraničních vztahů. Mohou mne
zřejmě vznikla řada úspěšných kontaktovat české firmy, univerzity
přeshraničních kooperací v různých a jiné organizace, které chtějí zpro−
branžích, které přispěly k posílení středkovat kontakty do Dolního Ba−
konkurenceschopnosti na obou vorska v oblasti vědy a ekonomiky
stranách. Hospodářské vztahy mezi a obráceně dolnobavorské subjekty
Bavorskem a Českou republikou v Čechách. Například pokud firma
jsou velice úzké. Jedním z hlavních hledá zahraničního dodavatele, plá−
důvodů je obdobná odvětvová nuje v sousední zemi založit poboč−
struktura, přičemž mezi nejdůležitěj− ku nebo potřebuje partnera v rámci
ší obory patří strojírenství a auto− přeshraničního výzkumu apod. Dále
motive. Velkou výhodou je také jim můžu vypracovat různé rešerže,
geografická blízkost obchodního poskytnout odborné konzultace

Jihočeši recyklují

Celkem 48 tun použitých baterií
odevzdali v letošním prvním po−
loletí k recyklaci Jihočeši. V mezi−
ročním srovnání je to o 30 pro−
cent více. Podle statistik tak vy−
třídil každý obyvatel kraje v prů−
měru 75 gramů baterií. Tato čísla
řadí Jihočechy mezi lepší polo −
vinu krajů. V ČR se v prvním polo−
letí podařilo vytřídit 815 tun
baterií. V Evropě patří Česko mezi
nejlepší.
Příčinou zlepšení na jihu Čech je
z velké části nárůst počtu baterií vy−
braných v obcích, zejména tam, kde
jsou aktivní obecní úřady, roste
Rozhled – Jižní Čechy 10/2018

motivace lidí pro třídění. Zdvoj−
násobilo se množství baterií ode−
vzdaných do červených venkovních
kontejnerů na elektrospotřebiče
a baterie. Stoupá množství baterií,
které na recyklaci směřují z firem.
„Pokud bychom převedli množ−
ství baterií odevzdaných v kraji na
množství kovonosných surovin, kte−
ré se z nich díky recyklaci získají,
došli bychom k číslu 31,2 tuny. Díky
tomu šetříme zdroje primárních su−
rovin, tedy nezatěžujeme přírodu
další těžbou,“ řekl jednatel společ−
nosti, která má třídění na starosti,
Petr Kratochvíl.

Ze 100 kilogramů baterií se dá
dnes získat 65 kilogramů kovonos−
ných surovin. Z tužkových baterií lze
zrecyklovat ocel, zinek, mangan, nikl
a měď, z dalších typů baterií pak také
olovo, kadmium, kobalt a stříbro.
Tyto suroviny slouží k výrobě nových
produktů pro stavebnictví, při výrobě
popelnic, okapů, ale i kosmetiky,
šperků či hudebních nástrojů.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Ing. et Ing.
Jaroslava Pongratz, MBA
Evropský region Dunaj−Vltava
Manažerka kontaktních sítí
Bavorsko – Čechy
Tel.: 0049 170 8118194, Email:
j.pongratz@euregio−bayern.de

Loni lidé na jihu Čech odevzdali
za celý rok k recyklaci 83,8 tuny
použitých baterií. Meziročně to bylo
o tři procenta víc. V ČR loni ode−
vzdali lidé k recyklaci 1681 tun bate−
rií, což je 159 gramů na obyvatele.
ČR patří podle statistik v třídění
baterií mezi nejlepší země regionu.
Evropská norma státům ukládá,
aby od lidí vybraly zpět k recyklaci
nejméně 45 procent všech
baterií, které se ten rok do−
stanou do oběhu. Podle
Ecobatu třídí baterie 75 pro−
cent Čechů. Ecobat zajiš−
ťuje zpětný odběr baterií od
roku 2002, v současnosti
provozuje přes 20 000
sběrných míst.
(pru)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM STARÉ peřiny
a nedrané peří tel. 720
543 953. PM 180172

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM betonové pane−
ly, větší množství, případ−
ně panelové silážní jámy i
panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 180032

KOUPÍM staré bankovky,
mince, poštovní známky,
vyznamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelitové rádio
Talisman, Philips, Tele−
funken aj. Staré hodiny,
KOUPÍM vše z pozůsta− hodinky náramkové a ka−
losti – nábytek, chromo− pesní: Omega, Heuer,
vé lustry a lampičky, Glasshütte, Doxa, Prim
sklo, porcelán (hrnky aj., se stopkami i bez.
s motivem Prodané ne− Porcelánové a kovové
věsty, dětí, kytičky), ko− sošky, sklo, lustr + lam−
řenky, sošky tanečnic, pičky, obrazy, hračky ple−
figurky zvířátek, svícny, chové a bakelit., nábytek,
obrazy, kresby, i samo− knihy, housle, trumpetu
tné rámy, hodiny, lampo− aj. staré věci do r. 1960.
vá radia, staré housle, Vykoupím i celou sbírku
violu, vše skautské a ju− nebo pozůstalost. Sběra−
nácké, pohlednice, od− tel. Nabízím solidní jed−
znaky a starou bižuterii. nání. Tel: 608979838.
Tel.: 603872698. PM Email: antikvs@seznam.cz
PM 180005
180023
KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do−
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 180031

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.), náramkové a ka−
pesní hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdo−
by, loutky, panenky a dět−
ské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 180022
NÁBYTEK našich ba−
biček vyr. do r. 1965
VÝKUP – RENOVACE
– (chromovaný, dýho−
vaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky,
hodinky, vyznamenání,
odznaky, fotoaparáty
a jiné. Možnost vy−
klizení celé pozůstalos−
ti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322
pavel.
rejsek@seznam.cz.
PM 180034

l

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

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medai−
le, vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti,
vojenské učiliště, za bu−
dování vlasti aj. ČSSR
vyznamenání, kovový
model děla, tanku, auto−
mobilu, 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 pozů−
stalost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 80192

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789. RR
80050

NOVĚ!! Stříhání,
trimování, koupání
a léčení pejsků
v pyramidě Tlapka
v Čachrově.
Tel.: +420 724 954422.
RR 70880

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ
LAHVE A SKLENICE
S NÁPISY PIVOVARŮ.
TEL. 732170454, SBĚRA−
TEL. RR 80572

DOBŘE zavedený noční
klub DANDY v Klatovech−
Lubech přijme společ −
nice od 18 let. Možno
PRODÁM mobilní buňky i brigádně. Bezplatné
UNIMO, více druhů, roz− ubytování, slušné vý −
měry 6 m x 2,5 m x 3 m, dělky. Tel.: 604445413.
po montáži vhodné jako
RR 80686
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou DO KAVÁRNY v Železné
buňku 5−6 m x 3 m x 3m Rudě přijmeme paní na
– více kusů, vnější opláš− mytí nádobí a úklid spo−
tění – jemně vlnitý hliní− lečných prostor, vhodné
kový plech. Vnitřní roz−
i pro aktivní důchod −
vod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, kyně. Dále přijmeme
strop a stěny zateplené. baristky na HPP a stu−
Slušovickou buňku, oblo− dentky na víkendové bri−
ženou palubkami. Buňky gády – příprava kávy
jsou v pěkném stavu. a pohárů. Nabízíme vel−
Cena od 25000,− Kč. Dále mi slušné platové ohod−
prodám maringotku, ob− nocení a ubytování zdar−
loženou palubkami, zaří− ma. Více informací na
zenou k okamžitému pou− tel.: 725835555.
žívání. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.: CAFÉ Charlotte PŘIJME
604867469. PM 180024 CUKRÁŘKU! Nabízíme
práci ve stabilní a stále
PRODÁM dubová okna
s izolačním dvojsklem. rozvíjející se společnos−
Rozměr 880 mm šířka x ti s dlouholetou tradicí,
1115 mm výška. Tel.: motivující mzdové ohod−
nocení, dlouhodobou
604237566.
pracovní jistotu a práci
PRODÁM 4 zimní pneu na na kvalitních produk−
disku 155/70 R13, najeto
tech. Požadujeme ideál−
5000 km a 4 další disky
téhož rozměru. Tel.: ně praxi v cukrářské,
606348222. PM 180180 eventuálně potravinář−
ské výrobě, spolehlivost
PRODÁM zemědělský a zájem o tento obor.
stroj Škoda 180 s nakla− Vyučení v oboru cukrář
dačem a druhý bez nakla− výhodou, ale není pod−
dače s rameny do pluhu.
mínkou – vše, co potře−
Ve velmi pěkném stavu,
nový lak, cena dohodou. bujete, vás naučíme.
Dále nakladač ozn. 500 Ubytování poskytneme
za traktor s drapákem, zdarma. Více info na
bez
pístnic.
Tel.: tel.: 725835555. Těšíme
se na Vás! RR 80524
604867469 PM 180026
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JAWA, ČZ a jiné.
EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy−
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl.
automobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 180030
KARTY nelžou, kyvadlo
odpoví na otázky a magie
pomůže při řešení potíží.
Výklad karet, roční před−
povědi, pomoc v mezi−
lidských a milostných
vztazích, při finančních
a zdravotních problé−
mech. Věštba podle
Knihy proměn, zrušení
negací kletby. Osobně ne−
bo písemně – volejte,
pište na tel. 775901978.
PM 180038

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

Koupím staré motocykly
všech značek,
v jakémkoliv stavu
i jednotlivé díly.
Platím ihned v hotovosti.
Slušné jednání.
Tel.: 607946866.
RR 80435

SEZNÁMÍME Vás s mu−
žem z Bavorska. www.
vdejsedobavorska.cz
720409101.

l
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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

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarizeni.
cz, tel.: 775104121. RR
80051

PRODÁM pneu, alu
kola, plech. disky,
nové i použité,
např. Škoda, VW, Audi,
Peugeot, Citroen, Ford,
BMW, Opel, Fiat, Honda,
Nissan, Toyota atd.
Tel.: 602834411.
RR 80697

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytě−
žený i po kalamitě. Se−
riózní jednání, platba
hotově. Tel.: 731027795.
RR 80088

PÁNOVÉ mám pro vás
parádní slevičku! Přijďte
si osvěžit a uvolnit svou
dušičku i tělíčko k po−
hledné, milé kočičce.
Štíhlé, ale poprsí č. 4.
Ahojky u mě v pěkném
pelíšku. Volat už od rá−
na. Tel.: 739869771 KŘI
PM 180183

Další číslo
Jihočeského
rozhledu
vyjde
5. 11. 2018
Najdete nás na

www.plzenskyrozhled.cz
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