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Tato stránka vám dává jedinečnou možnost utvářet si vlastní noviny, a stát se tak ze čtenáře reportérem. Uveřejňujeme zde vaše dopisy, reakce
na aktuální dění nejen ve vašem okolí, vzkazy, historické fotografie nebo třeba také rybářské a myslivecké úlovky.
LANOVKA KLEŤ

LOUČENÍ S LÉTEM VE FRYMBURKU

Lanová dráha na Kleť jezdí o víkendu
od 9 do 17 hodin, vždy v každou celou
hodinu. Z vrcholu je rozhled do všech
stran, na Šumavu, Budějovickou pánev a bývají vidět i Alpy.

PŘIJMU ženu na 2 hod. večer. úklidu
zubní ord. a labor., H. Brána u rybníka.
T. 723764394.
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SBĚRATELSKÝ KABINET

OD RÁNA AŽ DO ÚPLŇKU. Po celý den se poslední srpnovou sobotu bavili děti i dospělí při akci Loučení

SBĚRATELSKÝ KABINET

s létem pořádané v Activity Parku Médi Kubíka ve Frymburku. Děti při akci plné sportovních a zábavných her si vyzkoušely mimo jiné malování na obličej, novou dráhu s lanovými překážkami, přičichly si
ke golfu, ty odvážnější absolvovaly sjezd na terénních trojkolkách nebo tubingovou dráhou, došlo i na
krmení oblíbených zvířátek, opékání špekáčků, tanec při mini diskotéce a nakonec i na výboru lampiónů, které předvedly při závěrečném průvodu za svitu měsíce v úplňku. Foto: Archiv pořadatele

Praha 4, Michelská 12/a nabízí
až
až
až

10 000 Kč za hodinky POLJOT
5 000 Kč za hodinky PRIM a GLASHÜTTE
20 000 Kč za hodinky Omega,

Longines, Heuer, Eterna, Doxa, Zenith,
Chronographe, Spartak, Schaffhausen
Vykupujeme nejen hodinky náramkové, ale
též kapesní tzv.cibule, včetně řetízků k nim,
vysoce oceníme hodinky s černým číselníkem
či se stopkami, vše může být též nefunkční,
nekompletní, poškozené
až 15 000 Kč za šavli, uniformu, přilbu,
dýku, medaile, vyznamenání, odznaky
až 10 000 Kč za vlaječky, upomínkové
předměty na pohraniční stráž, armádu,
policii, též knihy, plakáty, korespondenci,
uniformu PS atp.
Než něco prodáte, zeptejte se na cenu nás,
uvidíte, že nabízíme skutečně nejvíce. Rádi
přijedeme kamkoli do Čech i na Moravu,
díky obrovskému množství klientů nabízíme
více než mnozí sběratelé, navíc zde máte
jistotu reálně existující ﬁrmy s konkrétní
adresou. Návštěvy po tel. domluvě.
e-mail: sberatelskykabinet@email.cz

KAPLICKÉ SLAVNOSTI
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Tel. 602 229 348

KAM ZA ZÁBAVOU

KOUPÍM A IHNED
ZAPLATÍM

V Rožmberku nad Vltavou:
– hrad Rožmberk (víkend od 9.30
do 16.30 hodin), platí reciproční vstupenka
Mši svatou ke svátku andělů strážných slaví vyšebrodský klášter v neděli od 10 hodin.
LETNÍ PARKET HOLKOV

OSTATNÍ

děti i dospělé, od 16 hodin bude vyhrávat dechová hudba Kameňáci, v
17.30 hodin ukázka jízdy na místní
skokanské dráze a od 20 hodin zábava a hudba pro všechny generace. Pro
děti bude připravený dětský koutek a
skákací hrad, občerstvení zajištěno.

Lenka Dusilová vystoupí dnes od 17
hodin v hostinci U Kuchařů v Krasetíně.
Kapela Pěšáci hraje k tanci a poslechu dnes od 19 hodin v restaurant baru U Bejka v Linecké ulici v Č. Krumlově.

Tradiční velešínská pouť se koná zítra na historickém náměstí ve Velešíně. Program: Od 10 hodin Divadélko
Máma a Táta vystoupí s pohádkou o
Červené Karkulce, od 11 do 14 hodin
bude vyhrávat dechová hudba
Budvarka a od 15 hodin hudební divadlo Hnedle Vedle přichystalo pro
děti „Dětský kabaret“. Od 16 hodin
hrají harmonikáři.

Plavba kuriózních plavidel z V. Brodu do Rožmberka se uskuteční dnes v
9 hodin. Po zahajovacím ceremoniálu
budou následovat přejímky plavidel a
po nich si mohou všichni bez rozdílu
užít na doprovodných atrakcích a zařízeních. To vše do 13.27 hodin, kdy
bude letošní plavba slavnostně odstartována. Na programu: soutěže,
spousta výborného jídla a pití a hudba
v podání kapely Black Out a dalších.

Lipno dětem aneb Den s integrovaným záchranným systémem se
uskuteční dnes od 10 do 16 hodin v
Lipně nad Vltavou. V prostoru u Stezky korunami stromů i na centrálním
parkovišti Aktive Park Lipno se návštěvníci budou moci podívat na výjezdovou techniku HZS, Policie Jihočeského kraje, Zdravotnické, vodní a
horské záchranné služby. Profesionální záchranáři předvedou ukázky
své činnosti, vybavení, výstroj a výzbroj. K vidění bude slaňování ze Stezky korunami stromů, společný zásah
složek IZS při velkém zásahu nebo záchrana zraněného ze SKS pomocí vr-

1. ročník hasičské soutěže o putovní
pohár pořádá SDH z Perneku. Zúčastní se jí více než šest družstev SDH
z HP a okolí. Začátek dnes ve 13 hodin
na pláži v H. Plané.
Oslavy v Srníně. Na oslavu ku příležitosti uplynutí 615 let od první zmínky o obci Srnín si můžete zajít dnes od
13 hodin na hřiště v Srníně. Program:
Ve 13.30 hodin slavnostní zahájení, ve
14 hodin divadelní představení pro

tulníku. Ukázky kynologů, policejních
koní a mnoho dalšího.
Dětský cyklovýlet se koná zítra v
Dolním Treboníně. Sraz zítra ve 13 hodin u ZŠ. Trasa je nenáročná 14 km –
jede se z D. Třebonína přes Štěkře do
Hazima a Černice, Mojného a zpět do
D. Třebonína.
Pohádkový les na Dubíku. MC
Krumlík pořádá akci „Pohádkový les
na Dubíku“, která se uskuteční dnes od
14 hodin. Pohádkové odpoledne plné
úkolů a sladkých odměn.
Zahájení výstavy „Japonská kaligrafie a ikebana“ se uskuteční dnes od
18 hodin v Galerii Jakub ve Velešíně.
Otevřeno denně od 9 do 11.30 a od 14
do 17 hodin. Expozice je dostupná do
18. září.
South Bohemia Classic – setinová
rallye pro klasické a sportovní vozy se
koná o víkendu na jihu Čech. Hlavními
průjezdními body na trase jsou České
Budějovice, Hluboká, Kaplice, Český
Krumlov, Chvalšiny, Dolní Vltavice,
Volary, Prachatice, Vimperk, Churáňov, Kašperské Hory, Lenora,
Haidmühle (D), Ulrichsberg (A), Horní
Planá a Černá v Pošumaví. Start II.
etapy a test přesnosti je dnes v 8.20 h
u hotelu RELAX, Dolní Vltavice.
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Loučení s létem na Holkově u Velešína s Evropou 2 se koná dnes od 19
hodin. O zábavu se postarají moderátoři Patrik Hezucký, Pavel Cejnar,
Zorka Hejdová a další. Párty plná
exluzivních hudebních show pod taktovkou DJských hvězd Dance EXXtravaganzy Evropy 2 a koncertním
vystoupením kapely Verona. Laserová show, led stěny, pouťové atrakce,
ohňostroj. Prostor pro stanování a
parkování zdarma. Vstupné do 20.30
hodin 150 korun, po 20.30 hodině za
200 korun.
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ZAPLATÍM IHNED
A NEJVÍCE!
Koupím STARÉ MINCE, BANKOVKY POHLEDNICE a ODZNAKY.

HLASOVACÍ KUPÓN
v soutěži o Miminko Českokrumlovského deníku
měsíce srpna dávám hlas:

1RYiH[SUHVQtSĢtPďVWVNiDXWREXVRYiOLQND

Mám zájem nejen o zlaté a stříbrné
mince, ale i o amatérské, neúplné a neuspořádané sbírky. Sbírám a kupuji
i ODZNAKY, MEDAILE a VYZNAMENÁNÍ. Staré hodinky – cibule i náramkové. (Omega, Longines, Prim, na klíček,
se stopkami atd.) Stříbrné, zlaté šperky
a drobnosti. Též STAROU BIŽUTERII.
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Jsem dlouholetý seriozní, solventní
SBĚRATEL. Zdarma odhadnu dle
aktuální tržní ceny a v případě vašeho zájmu ihned odkoupím.
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737 777 999
Přijedu kamkoliv – NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ
PLATBA samozřejmě ihned.

Ve Zlaté Koruně:
– opatskou kapli (po celý víkend),
platí reciproční vstupenka

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Dnes od 10 hodin se koná „Národní
zahájení Dnů evropského dědictví“
v klášterní zahradě v Č. Krumlově a od
16 hodin sehraje Divadelní klub
Českokrumlovská scéna hru Dvojí
pravda o Vilémovi z Rožmberka tamtéž. Od 20 hodin se v klášterní zahradě v Č. Krumlově uskuteční koncert
„Bratři Ebenové“. Vstupné 400 Kč.
O víkendu můžete navštívit v pivovarské zahradě kupeckou osadu
Krumbeowe s veletrhem pravěké a
středověké kultury. O víkendu bude
otevřen řemeslný trh v klášteře v Č.
Krumlově, navštívit můžete adrenalinovou lanovou dráhu nad řekou Vltavou (divadelní park za Městským divadlem) a zúčastnit se prohlídky otevřených památek (Regionální muzeum, Synagoga, zámecká kovárna, za-

POHRANIČNÍ a VNITŘNÍ STRÁŽ,
POLICIE, četnictvo, VB, SNB, Finanční
stráž, Národní garda
ARMÁDA – Rakousko-Uhersko, ČSR,
ČSSR (hlavně letectvo a výsadkáři).
-Též kupuji a dobře zaplatím –
VŠE Z I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY
LEGIE – Rusko, Itálie, Francie… Cokoliv
z KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ!
Jedná se například o: UNIFORMY
i jen části, čepice, přilby, ŠAVLE, nože,
bodáky, MEDAILE a odznaky,
FOTOGRAFIE (též celá alba, třeba
i z vojny). DENÍKY, zápisníky, kroniky,
KNIHY, časopisy, příručky, PLAKÁTY,
vyhlášky, KORESPONDENCI, písemnosti, atd. atd., prostě skoro cokoliv!
RÁD PŘIJEDU –– DOHODA JISTÁ
TELEFON 774 071 766

Kaplické slavnosti – městská slavnost s bohatým kulturním a doprovodným programem. Dnes uvidíte
historický kostýmovaný průvod, dobová auta, cmundobraní a z hudebního programu vystoupí Swingový orchestr Jihočeského rozhlasu, Sebastián, U2 revival, Veselá muzika Black
Tower, Queen revival a další.

hrada Kouzelné bylinky, kláštery, zahradní ateliér Egona Schieleho a kapli
Panny Marie Bolestné na Křížové hoře).
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Tel. 602 229 348
e-mail: sberatelskykabinet@email.cz
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Praha 4, Michelská 12/a nabízí
až 2 000 Kč za náhrdelník či náramek z jantaru
až 8 000 Kč za šperky z čes. granátů i poškozené
až 10 000 Kč za šperk z mořských korálů
až 10 000 Kč za šperk z grundlí (tzv. myslivecké)
až 500 000 Kč za sbírku mincí, bankovek,
pohlednic, medailí či odznaků, kupujeme
nejen mince zlaté, stříbrné, ale i drobáčky,
neúplné sbírky, též mince jednotlivě, dokonce
i zbytky mincí z cest
až 50 000 Kč za housle, kontrabas, violu, i pošk.
až 500 Kč za starou bižuterii – korále,
spony, věci jablonecké výroby, i pošk. či
s vypadanými kaménky
dále též staré knihy, celky knih, časopisy
(Čtyřlístek, Větrník, Sedmička atp.), fotograﬁe,
pohlednice, mapy atp.
Jezdíme jak po Čechách, tak i na Moravu.
Rádi přijedeme – dohoda jistá, návštěvy
po tel. domluvě.

Každý otištěný kupon má hodnotu jednoho hlasu. Do sčítání výsledků
budou zařazeny pouze originální kupony otištěné v Českokrumlovském
deníku.
Shromážděné kupony osobně doneste nebo zašlete do redakce Českokrumlovského deníku na Zámek 57 (v patře nad infocentrem na prvním zámeckém nádvoří) v Českém Krumlově, a to nejpozději do 30. 9. 2015 do 12
hodin. Pokud budete kupony posílat poštou, mějte na paměti, že musí být
také doručeny nejpozději do 30. září. Na kupony doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.
Cenu pro vítěze, focení v ateliéru zdarma (balíček Mimi Deník), věnovala do soutěže Eva Filausová z Fotoateliéru Eva na náměstí v Českém
Krumlově, fotoateliereva@seznam.cz

