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BYTY
NEMOVITOSTI

nabídka:
• Prodám byt 3+1 v osobním

vlastnictví v Záboří u Blatné,
volný ihned k nastěhování, cena
650 000 Kč. Informace na tel.
732 118 368 /M12-112017

poptávka:
• Mladí manželé shání ke

koupi starou chalupu nebo ro-
dinný dům před opravou do 500
tis., vhodný k rekonstrukci, do
20 km od Českých Budějovic,
tel. 721375326. /S12-21

pronájem:
• Pronajmu 3+kk v centru

ČB cena 8 500 Kč + energie.
Možno pronajmout i garáž 1 500
Kč měsíčně. Info na tel: 737 177
597. /B12-27

Publicistika, řádková inzerce
ZAMĚSTNÁNÍ

 nabídka:
• Autoservis v ČB přijme za-

městnance na obsluhu pneuser-
visu a pomoc. práce. Tel: 386
460 588,  602 476 593. /B12-28

• Německá slopečnost při-
jme pro své nové zastoupení ob-
chodní zástupce. Nadstandard-
ní provize a odměny i rychlý ka-
riérní postup. Tel: 606 623 751.
/B12-29

SLUŽBY
nabídka

• Provedu měření radonu pro
výstavbu a ke kolaudaci.
Vyhledám geopatogenní zó-
ny v bytě. Letecké snímková-
ní nemovitostí. Informace na
www.ekofyzika.cz, tel.: 732
774 885. / T12- 1210092

Informace
o řádkové inzerci

na tel: 383 134 600,
734 751 310

• Profesionální chůva pohlí-
dá vaše dítě v nově otevřené
školce nebo u vás doma. Tel:
728 603 933, www.dets-
kaskolicka.cz. /B12-31

V Křemži vyrostlo
městečko z lega

KŘEMŽE – Na tři dny se sál
radnice v Křemži nedaleko Čes-
kých Budějovic proměnil
v jedno velké staveniště. Ne, re-
konstrukce se nekonala. Nebyli
tu žádní inženýři, ale místo nich
malí stavitelé, kteří k vytváření
svých staveb používali jen fan-
tazii a kostičky lega.

A tak v sále radnice vyrostlo
jedno velké město s více než 250
stavbami.

V něm nechyběly přístav, že-
leznice, fotbalové hřiště, nádra-
ží, domy a samozřejmě i kostel a
kašna. Zhruba sedmdesátka dětí,
které se u stavebnic vystřídaly,
stavěla buď podle předem doda-
ného návodu, a nebo s využitím
vlastní fantazie. Najednou jich
mohlo stavět vždy nejvíc třicet.
Některé přišly i víckrát. Dopo-
ledne i odpoledne. Vždy na ně-
kolik hodin.

„Bylo to prostě úžasné,“ usmí-
vala se jedna z organizátorek za

MC Křemílek Alena Nováková.
„V neděli pak proběhla velká
vernisáž. Při přestávkách u stav-
by jsme pouštěli i biblické pří-
běhy, aby to bylo i nějak pouč-
né, nejenom hra,“ dodala.

V hlasování o nejhezčí stav-
bu pak vyhrál Denny Štrba se
svým kostelem. Druhý byl Šimon
Pšeníčka se žlutým hradem a tře-
tí pak skončila Anna Hakrová se
stavbou podle vlastní fantazie.
Celkem při stavbě děti používa-
ly 150 stavebnic lega a deset ti-
síc dalších kostiček.

Křemežská akce je jednou
z řady po celé republice a hlav-
ním pořadatelem je Církev bra-
trská, která taky poskytla dětem
kostičky lega. Stavebnice byly
z Husince na Prachaticku, kam
se zase vrátily a od čtvrtka tam
seriál Legoprojekt pokračuje.
V březnu se ještě přesune do Li-
tomyšle a v dubnu bude akce na
třech místech v Praze.           -rše-

Takhle vypadala finální verze města z lega.       Foto Jiřina Nováková


