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Hvězdy na Střelnici
zaručeně pobaví
Asi jediným kulturním zařízením,
které v rámci letních prázdnin má
nabídku širokého spektra kulturních
akcí na jihu Čech, je letos „malý
Žofín“, tedy KD Střelnice v Táboře.
Nabídne mnoho zajímavého, ale vů−
bec poprvé se zde představí celá
řada známých osobností v talk show
Hvězdy na Střelnici.
„Bude to pásmo čtyř příjemných
večerů, v kterých, když bude zájem,
chceme pokračovat i v dalších měsí−
cích pod vedením moderátora René
Kekelyho, který přiváží lidi, kteří mají
co říct,“ řekl Rozhledu za pořadatele
Martin Donát z táborské Střelnice.

První talk show začne 8. července
v sedm večer, další budou následo−
vat. „Začínáme s herečkami Hankou
Čížkovou a Jitkou Asterovou, kdy dal−
ším hostem je zpěvačka Yanna –
Jana Rybníčková známá nyní i z tele−
vizní soutěže Hlas ČS. Obě dámy
představí i část své úspěšné talk
show Mládí nevyprchej, no a povídat
si budeme o životě, práci, probereme
takzvaně živé, mrtvé a bude veselo,“
slibuje René Kekely, kterého s osob−
nostmi, které se na Střelnici objeví,
pojí letité přátelství a také spolupráce.
„Následně pak 29. července přiví−
tám další milé hosty a přátele – he−
rečku Jarku Obermaierovou a nej−

J. Oberaierová

Radim Schwab

vyššího českého zpěváka a herce
Radima Schwaba v srpnu 12. Pak
krasobruslaře Tomáše Vernera a mo−
derátorku a reportérku TOP Star ma−
gazínu, ale také herečku Evu Decas−
telo. No a 26. srpna budou pak mými
hosty zpěvačka a herečka Hanka
Křížková a malíř Kristian Kodet. No
a na další se pak mohou diváci těšit
na podzim,“ prozradil René Kekely.
Všechny jeho hosty, alespoň
vždy jednoho z nich, pojí k jižních
Čechám vazba.
„Hanka Čížková je Jihočeška,
v Táboře je navíc pohřbený herec Jiří
Hrzán, s kterým část jeho života
žila. Jarka Obermaierová má jižní
Čechy ráda, točila tam některé
filmy, Radim Schwab zase jezdí do
Šlágru na Budějovicko. Tom Verner
je Jihočech a bydlí v Borovanech,
no a Hanka Křížková je Jihočeška,
stejně jako vlastně Kristian Kodet,“
dodal Kekely.

Kristian Kodet
Hanka Křížková
Talk show Hvězdy na Střelnici bu−
dou vždy od 19 hodin a za hezkého
počasí v ozvučené zahradě KD,
v případě mokré varianty v malém
či velkém sále nádherné secesní
budovy. Vstupenky jsou v před−
prodeji či na místě konání v KD
Střelnice Tábor.
(pru)
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Slavní na dovolené?
Léto, prázdniny a dovolená znamenají odpočinek i pro naše
slavné. V jižních Čechách bydlí, či má chatu nebo chalupu na
46 slavných. My jsme pro vás zmapovali některé z nich, kte−
ré třeba můžete během svých prázdninových výprav potkat.
trávit moderátorka Marie Retková,
na Šumavě bude dabingová reži−
sérka Olga Walló.
Nejslavnější český režisér Zdeněk
Troška je nejšťastnější a nejčastěji
ve svých milovaných Hošticích
u Volyně. Občas je i na Českobudě−
jovicku okolo Holašovic, kde žije
jeho asistent a pomocný režisér se
svou rodinou.
„Dotočili jsme Babovřesky 3, dě−
láme postprodukci, na chvíli pojedu
na dovolenou s rodinou, ale pak
budu makat až do Vánoc,“ říká
s úsměvem režisér.
Zpěvačka a herečka Hanka Kříž−
ková, jak může, míří za rodinou do
Strakonic. Odtud pochází a ráda se
sem vrací. V létě bude chvíli u mo−
ře, pak s rodinou a pak pracovně
v Praze.
„Chystám se na muzikál Mam−
ma Mia, kde hraju Rosie, čili nám
nastanou nějaké zkoušky a do toho
pár akcí. Těším se ale, že si odpo−
činu,“ svěřila se Křížková.
Do Volyně jezdí čas od času he−
rec Jiří Lábus. Ve Volyni ale bydlí
herec Vilém Udatný, který je zde
skoro celoročně s rodinou.
Na chalupě na Strakonicku stráví
většinu dovolené herečka Valerie
Zawadská s manželem a dvěma
syny. Na Strakonicku bude volno
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Partnerský pár herečka Martina
Hudečková a režisér Juraj Herz
stráví většinu času na chalupě na
Jindřichohradecku, stejně jako ko−
legyně Hudečkové Kamila Šprá−
chalová a Nela Boudová. Chalupy
mají totiž vedle ve vesnici.
Doma v Jindřichově Hradci stráví
dovolenou spisovatelka Markéta
Zinnerová s manželem Milanem
Jílkem. Poslanec a herec Vítězslav
Jandák s rodinou na svém srubu
na Třeboňsku. Kousek od něj zpě−
vačka Petra Janů, která si odskočí
k moři a pak do Španělska. Její
„sousedé“ Jan Hrušínský a Miluše

Spisovatelka Markéta Zinnerová

Poslanec a herec Vítězslav Jandák
Šplechtová budou většinu času
v létě také trávit na chalupě
u Stráže nad Nežárkou, stejně jako
manželé Preissovi.
U Kaplice na Českokrumlovsku
bude relaxovat herečka Zdena
Hadrbolcová a částečně na chatě
v jižních Čechách i herečka Hana
Čížková.

Zpěvačka Petra Janů
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Do Bechyně zajede na pár dní
herecký pár Jan Kačer a Nina
Divíšková, kousek odtud má cha−
lupu i herečka a dabérka Regina
Řandová.
Krasobruslař Tomáš Verner bude
rád, když mu zbyde týden v kuse,
aby byl doma v Borovanech. Jinak
zkouší na novou show na ledě Jen
počkej, zajíci.

Malíř Kristian Kodet
Na Táborsku budou relaxovat či
pracovat herec Petr Svoboda nebo
malíř Kristian Kodet, kterého čekají
v červenci a v září dvě velké vý−
stavy…
(pru)
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Úložiště jaderného odpadu!
Další obyvatelé v lokalitě, kde
by mělo být v budoucnu úložiště
jaderného vyhořelého odpadu,
protestují. Považují vůli státu,
která se rozhoduje, kde místo
zřídit, za svévůli, bez toho, aby
odpovědné úředníky a politiky
zajímal názor lidí.
„Zemi jsme nezdědili od svých
předků, máme ji vypůjčenou od
svých dětí.“ Tak znělo motto pro−
testního happeningu proti plá−
nům na výstavbu úložiště radio−
aktivního odpadu u Makova na
Táborsku. Protest pořádali místní
lidé, kteří si nepřejí, aby stát
v blízkosti jejich domovů stavěl
podobná zařízení.
Vladimír Mašek, starosta Jis−
tebnice, pod který osada Makov
spadá, označil akci za projev pří−
mé demokracie.
Občané umístili na louku roz−
cestník, který ukazuje, jak daleko
od jejich domovů by byly napří−
klad těžební tunely, aktivní provo−
zy, helioport a další objekty.
„Lidem vadí hlavně fakt, že po−
vrchový areál úložiště by mohl
podle plánu vyrůst v takřka ne−
dotčené přírodě. Obávají se, že
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stavba a následný provoz zaříze−
ní by radikálně změnily charakter
zdejšího prostředí,“ říká starosta
Jistebnice, „i další z okolí.“
Přes všechna ujištění, že úlo−
žiště je absolutně bezpečné,
mají Makovští pochybnosti, zda
lze bezpečnost garantovat na
sto tisíc let dopředu. Právě to je
doba odpovídající poločasu roz−
padu radioaktivního materiálu.
Účastníci happeningu se do−
mnívají, že brzy budou existovat
možnosti, jak jaderný odpad dál
využít. Přejí si také, aby je stát
při rozhodování o výstavbě úlo−
žiště bral jako rovnocenné part−
nery, což se nyní podle jejich
slov neděje.
Před časem proběhlo v celém
okolí referendu o stavbě úlo−
žiště. Celkem 97 procent obča−
nů obcí se vyslovilo proti, což by
pro vládu mělo být směrodatné.
Přesto pokračují nátlaky na ob−
ce, aby povolily alespoň „nezá−
vislý“ průzkum.
Lidé nechápou, proč se má ni−
čit krajina jinde. Proč úložiště ne−
vybudují přímo v areálu Jaderné
elektrárny Temelín.
(pru)

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

3

Označkovali mláďata čápů

Benefice pomohla k postýlkám
Čtvrtý ročník velmi úspěšné benefiční
akce zpěváka a producenta Martina
France – koncertu KDO MÁ RÁD, která
se v červnu uskutečnila na Martinském
mlýně, pomohla dětskému oddělení
prachatické nemocnice k postýlkám.
Celkem šest moderních postýlek si
pořídila nemocnice z výtěžku tradiční−
ho koncertu, kde vystoupili Roman
Vojtek, Hanka Křížková, Jana Paulová,
Markéta Mayerová a mnozí další.
Mobilní a polohovatelné první postýl−
ky MiMi ocení novorozenci a zejména
jejich maminky.
Šek na 50 tisíc korun vybraných
v rámci akce předal Martin France ře−
diteli nemocnice Michalu Čarvašovi.
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„Velmi si této spolupráce vážíme
a děkujeme za pomoc. Společně
s dětmi a jejich rodiči se již těšíme na
příští pátý ročník, který se uskuteční
v tomto krásném prostředí. Nyní se
těšíme na další koncert v příštím
roce,“ řekl Čarvaš.
„Jsme moc rádi, že můžeme po−
moci dobré věci. Když jsme před
čtyřmi lety začali, setkali jsme se nej−
prve s odmítnutím vedení českobu−
dějovické nemocnice, což dodnes ni−
kdo z nás nemůže nijak pochopit, o to
jsme raději, že se našla jiná nemocni−
ce, s níž skvěle spolupracujeme a po−
máháme a moc nás to těší,“ podotkl
Martin France.
(pru)

Osm desítek mláďat čápů označili
ornitologové v těchto dnech v Jiho−
českém kraji. Stav tohoto brodivého
ptáka monitorují v rámci celo−
evropského sčítání čápa bílého. To
se koná po deseti letech. Čáp patří
mezi ohrožené druhy
a stav jeho populace ve
volné přírodě v tuzemsku
stagnuje.
„Letos je situace s mlá−
ďaty celkem příznivá. Ale
loňský rok byl naprosto
katastrofální,“ řekl předse−
da Skupiny pro výzkum
brodivých ptáků České
a Slovenské republiky
Stanislav Chvapil.
Ovlivnilo to červnové chladné po−
časí a dlouho trvající deště. „V hníz−
dě jsme nacházeli spoustu mrtvých
loňských mláďat,“ potvrdil Chvapil.
Uvedl, že rok 2013 byl z pohledu pří−
růstků nových čápů patrně nejhorší
za posledních několik desítek let.
Čápi se nyní sčítají ve všech kra−
jích České republiky. Ornitologové
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kroužkují mláďata, aby tím zjistili po−
četnost tohoto druhu. V Jihočeském
kraji hnízdí každý rok několik desítek
čápů. Chvapil uvedl, že situace
ohroženého druhu se nijak zásadně
nelepší. Stav zůstává stále stejný.

Čápi se do Česka každoročně vra−
cejí koncem března a začátkem dub−
na. Většinou se hned páří a zasedají
na vejce, kde se střídá samec se sa−
micí. Délka inkubace vajec je 28 až
34 dnů a dva měsíce po vylíhnutí se
mláďata učí létat. Na konci léta odlé−
tají čápi na zimoviště ve střední a již−
ní Africe.
(pru)
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Majitel autorizovaných prodejen v Českých Budějovicích, Táboře a Písku Radek Hladík radí

Neposuzujte plastové okno
podle ceny, ale podle kvality
w Kde je ta hranice, pane Hladíku,
mezi cenou a kvalitou?
Rozhodně se o ní nedozvíte, když
si budete vybírat plastové okno na
internetu. Doporučuji návštěvu na−
šich vzorkových prodejen v Táboře
a Písku, nově můžete i do právě ote−
vírané provozovny v Českých Budě−
jovicích na Husově třídě. Nebo nás
kontaktujte a my rádi přijedeme za
vámi. Máme výhradní zastoupení
Slovaktualu pro jižní Čechy.
w Proč bychom měli navštívit prá−
vě autorizovaného prodejce spo−
lečnosti Slovaktual?
Například už jen proto, že Slov−
aktual patří několik let k největším
výrobcům oken a dveří ve střední
Evropě. Je součástí nadnárodního
švýcarského holdingu AFG. Slov−
aktual má více než třiadvacetiletou
výrobu plastových a hliníkových
oken, to je jedna z garancí, že si ku−
pujete špičková okna vyrobená po−
dle nejnovějších technologií.
w Podle jakých kritérií si máme
okno vybírat?
Počet komor je slabou zárukou de−
klarovaných parametrů okna a ztrácí
svoje opodstatnění. V současnosti je
prvořadým kritériem určující kvalitu
okna jeho stavební hloubka a součini−
tel přechodu tepla celého okna Uw.
Například naše okna Pasiv − HL mají
stavební hloubku 85 mm a jejich kon−
strukce umožňuje zasklení až do
hloubky 61 mm. Je použita revoluční
technologie vlepování izolačních skel
do profilu. V okně Pasiv − HL je stan−
dardně vlepované trojsklo a pevné
středové dorazové těsnění.
w Jaké výhody přináší vlepované
sklo?
Další zlepšení tepelné izolace
okna o 8 až 10 procent zmenšuje
riziko vzniku orosení na okraji skla
a zlepšuje se zvuková izolace.
Zvyšuje se tuhost díky pevnému
spojení skla s profilem a výsledkem
je, že nám křídlo nesedá a sklo se od
profilu při větších rozměrech neuvol−
ní. Díky vlepovanému sklu se zvyšu−
je i bezpečnost proti vloupání.
w A co když sklo praskne? Není
důvod k panice?
Servisní technik vymění sklo pří−
mo u zákazníka bez porušení okna
za 15 minut. Společnost Slovaktual
Rozhled - Jižní Čechy 7/2014

se technologií vlepovaných skel za−
bývá 7 let jako ostatně všichni velcí
výrobci v západní Evropě. V součas−
nosti představují okna s vlepovaný−
mi skly až 90 procent z celkové vý−
roby společnosti Slovaktual.

w Poradil byste nám tedy s výbě−
rem oken – na co dbát, čemu se
vyhnout?
Okna by měla být vyvíjena spe−
ciálně pro středoevropské klimatické
podmínky. Zkušební testy na naše
okna probíhají v Německu a Rakous−
ku. Tři těsnění v profilu by měl být
standard, který řeší komfortně zvu−
kovou, tepelnou izolaci, chrání ková−

ní a sklo před rosením. Pokud není
okno vybaveno pevným středovým
(ne pouze gumovým jazýčkem), do−
káže jej otevřít a zase za sebou zavřít
průměrně zručný zloděj pomocí
kovové platle během 40 vteřin. Vždy
si zjistěte výrobce
oken, a pokud vám
prodejce není scho−
pen odpovědět na
to, kde konkrétně
se okna vyrábějí
(město, závod),
a začne vyprávět
pohádky o výrobě

oken v Německu, můžete si být jisti,
že se jedná o nekvalitní okna
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z Polska. Dobrý prodejce by Vám
měl dobře poradit, jaká okna a tech−
nická řešení jsou pro Vás nejvhod−
nější, a ne Vám za každou cenu pro−
dat okna, se kterými nebudete v bu−
doucnu spokojeni. Spoustu zákazní−
ků zláká, že prodejce nabízí v rekla−
mě několik věcí nebo služeb zdarma,
ale věřte, že žádný dobrý montér ani
zedník zadarmo nepracuje.
w V čem ještě je firma Slovaktual
silná?
Firma Slovaktual je jednak silná ve
výrobě hliníkových oken a dveří
z německého profilu HEROAL, dále
má firma Slovaktual ve svém výrob−
ním programu zdvižně posuvné
a výklopně posuvné dveře, které
jako jediné na trhu dokážeme vyrobit
s certifikátem pro pasivní domy.
Dále dodáváme garážová vrata
a veškerou stínicí techniku včetně
venkovních rolet a žaluzií.

5

Bude zakázané povolené?

Otevřeli polární stanici
Jihočeská univerzita otevřela na
Špicberkách svou polární stanici, kte−
rá je vůbec první českou arktickou zá−
kladnou. Škola ji vybudovala ze za−
koupeného rodinného domu v Lon−
gyearbyenu, který je správním stře−
diskem nejsevernějšího norského
souostroví. Dosud vědci z Jihočeské
univerzity na Špicberkách pracovali
jen na pronajaté terénní stanici.
Náklady na nákup objektu a jeho vy−
bavení činily 30 milionů korun.
„Jsem nadšený. Je to nejsevernější
město na světě, přijedete sem, je tady
Norský polární institut, je tady spousta
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lidí z celého světa a mezi domy je na−
jednou opravený bílý rodinný dům, na
kterém visí česká vlajka a vlajka
Českých Budějovic,“ řekl o české zá−
kladně v českobudějovický primátor
Juraj Thoma.
Výzkum univerzitního Centra polár−
ní ekologie se zaměřuje především na
změny prostředí a organismů vlivem
klimatických změn. Jihočeská univer−
zita má k dispozici území v centrálním
zálivu u Billefjorden o rozloze přibližně
100 kilometrů čtverečních. Poskytlo
jim ho Norské království, které
Špicberky spravují.
(pru)

Zakázané části Šumavy chce ministr
životního prostředí Richard Brabec
otevřít turistům. Otevřít by se tak
mohly na Šumavě i nepřísněji chrá−
něné první zóny.
Lidé by se tak mohli podívat i do
takzvaných prvních zón, tedy míst
s nejvyšší ochranou přírody. Jde na−
příklad o okolí pramenů Vltavy, hra−
niční pásmo u Poledníku nebo údolí
řeky Křemelné. Ministerstvo kvůli
tomu připravuje změnu zákona
o ochraně přírody a krajiny.
„Chceme, aby divočina byla chrá−
něna, ale nebyla spojována s tím,
jestli tam lidé smějí či nesmějí vstu−
povat, ale naopak aby lidé za jas−
ných podmínek do lokalit směli. Tato
změna vychází z letitých zkušeností

z národních parků,“ řekl médiím
Richard Brabec.
Mnozí starostové a občané z okolí
to nevidí jako problém. Ochránci pří−
rody a ekologové ale ano. „Může to
narušit celý ten ekosystém a ochra−
nu právě první zóny. Vpustíme−li tam
davy lidí, stanou se tyto lokality
ohrožené a už nebudou vzácné,“ mí−
ní ochránci přírody.
Ministr i někteří další zastánci
zpřístupnění dalších částí NP Šu−
mava namítají, že ochrana nespo−
čívá v zákazech, ale ochraně jako ta−
kové, především prostřednictvím
informačních tabulí a větších kontrol
a dohledů strážců parku. O tom, zda
se podaří zpřístupnit nová místa,
musí rozhodnout vláda.
(pru)

Po nádorovém onemocnění
roste počet rekonstrukcí prsů
Počet rekonstrukcí prsů provede−
ných po jejich částečném či úplném
chirurgickém odstranění v sou−
vislosti s léčbou nádorového one−
mocnění každoročně vzrůstá. Do−
kazují to statistiky Oddělení plastické
chirurgie Nemocnice České Budějo−
vice, které je jediným vysoce spe−
cializovaným pracovištěm svého
druhu v kraji a jedním z nemnoha
v České republice, kde se podobné
zákroky provádějí.
„Je smutnou pravdou, že počet
žen, kterým zasáhne rakovina prsu
do života, se každým rokem zvyšuje.
V Jihočeském kraji postihne ročně
nově toto nejčastější nádorové one−
mocnění každou tisící ženu. Ještě
před deseti lety řešili zdejší lékaři
ročně zhruba pět rekonstrukčních
výkonů prsu, v současné době se je−
jich počet ročně pohybuje okolo čty−
řiceti,“ říká mluvčí nemocnice Ivana
Kerlesová.
„V tomto období se výrazně zlepši−
la spolupráce mezi námi a onkology,
kteří měli možnost seznámit se s vý−
sledky naší práce a přijali rekon−
strukční fázi na plastické chirurgii ja−
ko nedílnou součást léčby pacientek
s rakovinou prsu. Současně se výraz−
ně zvýšila informovanost pacientek,
které tak v některých případech při−
cházejí na konzultaci o možnostech
rekonstrukce ještě před zahájením
vlastní léčby. Vidina opětovného vy−
tvoření prsu po jeho odstranění dodá−
vá ženám odvahu při terapii, která je
pro ně náročná jak po fyzické, tak po
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psychické stránce,“ uvedl zástupce
primáře Oddělení plastické chirurgie
Pavel Kurial.
Na diagnostice a léčbě pacientek
s karcinomem prsu se podílí více
než 10 medicínských specializací.
Klíčovou úlohu zastává takzvaný
mamární tým ve složení onkolog,
onkochirurg a radiodiagnostik. Tým
úzce spolupracuje s plastickými chi−
rurgy, genetikem a psychologem.
Českobudějovické onkocentrum
již třetím rokem organizuje odborný
mezioborový seminář na téma léčby
rakoviny prsu. Specialisté z jednotli−
vých oborů si zde sdělují aktuální in−
formace s cílem vytvořit co nejlépe
fungující systém péče o pacientky.
„Jsem přesvědčen, že tato odbor−
ná setkání přispívají k vzájemné
spolupráci mezi lékaři a výsledkem
je pak komplexní péče, která je
schopna zajistit, že každá žena
s karcinomem prsu bude správně
diagnostikována, léčena a v závěru jí
bude proveden optimální typ rekon−
strukčního zákroku,“ konstatoval pri−
mář oddělení Vladimír Mařík.
Operační rekonstrukční postupy se
neustále dynamicky vyvíjejí, stejně
tak ale roste i estetická náročnost pa−
cientek na konečný výsledek. V prů−
běhu tohoto roku se týmu podařilo
hned několik inovací v operačních
technikách. Změnili koncept u kůži
šetřících mastektomií, který by měl
ušetřit mnoho pacientek jednoho
operačního zákroku navíc a je zatíže−
ný nižším rizikem komplikací. (pru)
Rozhled - Jižní Čechy 7/2014

Koupaliště vyčistí
bakterie
Nového, netradičního koupaliště
se dočkají obyvatelé Sezimova
Ústí. Na místě, kde zatím pracují
bagry, vyroste sportovně rekreač−
ní areál se speciálním biotopem,
který umožňuje udržovat čistou
vodu i bez použití chemie.
K filtrování a čištění vody z kou−
pací části slouží rybník plný rost−
lin, speciálních bakterií a zoo−
planktonu.
„Lidé uvidí hlavně rybník s rost−
linami, čisticí proces je ale trochu
složitější. Nejvíce práce odvedou
bakterie, ale na takto vytíženém
koupališti používáme navíc ještě
mechanické filtry, třeba pískové,“
vysvětlil Milan Barták ze společ−
nosti, která má stavbu koupaliště
na starost.
Tato alternativa je ke klasické−
mu čištění bazénu vhodná zejmé−
na pro alergiky. Další výhodou je
úspora peněz, provoz koupaliště
s biotopem je prý mnohem méně
nákladný.
Voda z koupaliště podléhá stej−
ným kontrolám jako ta v chemicky
čištěných bazénech. Musí splňo−
vat stejné podmínky. Jediný rozdíl
je v barvě. Aby se přírodní koupa−
cí biotop odlišil, nepoužívá se na
dno koupací zóny modrá fólie,
a tak se voda na pohled může zdát
zbarvená.
První zájemci se vykoupou po
polovině července. Stavba přijde
na skoro 22 milionů korun.
„Dominantou areálu bude kou−
paliště a biologická čisticí nádrž.
Děti a neplavci se mohou osvěžit
v brouzdališti. Návštěvníkům bude
k dispozici také kompletní zázemí
včetně šaten. Sportovci ocení ví−
ceúčelovou sportovní plochu
a hřiště na plážový volejbal. V are−
álu bude také dostatek zelené plo−
chy pro odpočinek, chybět nebu−
de ani dětské hřiště,“ dodal sta−
rosta Martin Doležel.
O název nového areálu nedale−
ko Kozského potoka vyhlásilo
město soutěž. Do užšího výběru
postoupilo 97 návrhů, ze kterých
nyní vítěze vybírají odborníci
z marketingu a médií. Zatím tedy
není jisté, zda se lidé ze Sezimova
Ústí budou chodit koupat
k Modrému pupíku, do Slunečné
laguny, nebo prostě na Koz(s)káč.
Rozhled - Jižní Čechy 7/2014

Hospody na sídlišti musí zavřít dřív
Obyvatelé i návštěvníci jihočeského
Týna nad Vltavou si musejí zvyk−
nout, že v restauracích a barech se
až na výjimky bude zavírat dříve.
Jde hlavně o sídliště Hlinky. Zastu−
pitelé města schválili vyhlášku
o omezení provozní doby pohostin−
ských zařízení. Ve všedních dnech
musejí zavřít nejpozději ve 23 hodin
a v noci z pátku na sobotu i ze so−
boty na neděli v jednu hodinu ráno.

„V případě pořádání kulturní akce
lze požádat město o výjimku,“ řekl
starosta Milan Šnorek.
Na nutnost regulovat jejich pro−
vozní dobu upozorňovali občané
sídliště peticí i ve stížnostech adre−
sovaných představitelům města.
Pro přijetí vyhlášky se vyjádřili rov−
něž v anketě, kterou zorganizovala
komise pro revitalizaci sídlišť ra−
dy města. To však zastupitelé od−
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mítli, stejně jako protinávrh Karla
Hájka zmírnit na zkoušku omezení
otevírací doby na půlnoc ve všední
dny a druhou hodinu ranní v pátek
a sobotu.
Nakonec třináct zastupitelů hla−
sovalo pro vyhlášku, jeden proti, pět
se zdrželo. Na dodržování vyhlášky
budou dohlížet strážníci. Lidé věří,
že se situace alespoň částečně
zlepší!
(pru)

7

Hýlačka bude
Táborský Klub českých turistů získal
povolení na stavbu nové rozhledny
na vrchu Hýlačka. Ta bude stát na
místě původní dřevěné vyhlídkové
věže, která za nejasných okolností
shořela na Nový rok 2012. Turisté
zároveň vyhlásili veřejnou soutěž na
dodavatele stavby.

Hospic bojuje o přežití
„Nová stavba je vyšší než histo−
rická rozhledna, která na místě stá−
la. Bude to ocelová konstrukce, je−
jíž podoba byla vybrána na základě
architektonické soutěže. Rozhledna
bude vysoká 26 metrů,“ uvedl
Radek Přílepek z Klubu českých tu−
ristů. Stavbu nové rozhledny pod−
pořilo také město Tábor, které při−
spělo částkou 2,5 milionu korun.
„Je to další krok, který nás po−
souvá dál. V současné chvíli máme
vydané stavební povolení.
Nová rozhledna Hýlačka nahradí
původní 91 let starou stavbu dřevě−
né rozhledny, kterou před dvěma
lety zničil na Nový rok požár.
Zanikla tak nejstarší dřevěná roz−
hledna na území České republiky.
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Jediný jihočeský hospic pro nevyléči−
telně nemocné v Prachaticích je v krizi
a nutně potřebuje finance. Proto nyní
iniciativa s názvem Exitus se rozhodla
projektu pomoci. Hospici sv. Jana
Nepomuka Neumanna hrozí jinak zánik.
Hospic potřebuje sehnat na svůj le−
tošní provoz nejméně dva
miliony korun. Jsou to pe−
níze, které měl dostat od
státu. Ten se bohužel k po−
dobným zařízením chová
macešsky. Pro hospic vy−
hradil jen 770 tisíc korun.
A jak říká ředitel hospice
Robert Huneš, pojišťovny
platí hospice jako LDN, ale
oni potřebují víc. Jejich
služba je daleko náročnější
a nákladnější.

„Je to opravdu smutné, protože
jsme dostali nejméně ze všech těchto
zařízení od Ministerstva práce a so−
ciálních věcí. Snažíme se většině
klientů, kteří jsou nevyléčitelně ne−
mocní, ulehčit odchod ze života. Bo−
hužel situace je napjatá,“ říká ředitel.
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Učitel Šimon Heller z Iniciativy
Exitus se rozhodl pomoci. Na účet,
který patří hospici, mohou lidé přispí−
vat a zároveň transparentně sledovat
výši příspěvků.
„Tento Hospic poskytuje nenahradi−
telnou péči a je nutné mu pomoci,
když stát to neudělal,“ podotkl Heller.
Oproti uplynulým rokům zazname−
nal letos hospic výrazný propad stát−
ních dotací.
„Nechápu, jak úředníci, ministři
a odpovědní tohoto státu mohou ne−
chat takto výjimečné a skvělé zařízení
nechat téměř padnout. Místo předra−
žených zakázek, luxusních aut a zvy−
šování si platů by měli myslet na
občany. Nejen před volbami,“ kritizuje
přístup syn jednoho z klientů zařízení.
Vedení Hospice sv. Jana Nepomuka
Neumanna doufá, že se podaří peníze
sehnat a provoz zachovat.
(pru)
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Lázně v Kostelci u Zlína navštívila
Ivana Trumpová i světoznámý jogín

éčivé sirné prameny odjakživa
přitahovaly do kosteleckých lázní
také zajímavé osobnosti. Odjakživa –
tím se myslí od roku 1742, kdy
prameny náhodně objevil poddaný
Jan Zbořil. Od té doby v Kostelci
fungují lázně s menší přestávkou
v době války.
Už od jejich založení tam tedy míři−
ly významné osobnosti. Například
v roce 1790 se v lázních léčil příro−
dovědec Jan Nepomuk hrabě Mitrov−
ský. Kdyby nebylo kosteleckých láz−
ní, nutno říci, že Rakousko by přišlo
o jednoho ze svých nejslavnějších
básníků, a to o Franze Grilparzera.
Ten byl totiž začátkem devatenáctého

L
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století vychovatelem dětí majitele
tehdejšího panství a těžce onemoc−
něl. Na nohy ho postavili zámecký
lékař a lazebník v kosteleckých láz−
ních. A tehdy napsal budoucí slavný
poeta v Kostelci jednu ze svých prv−
ních básní.
Největší rozmach zaznamenaly
lázně na přelomu devatenáctého
a dvacátého století. To se tam sjížděli
herci, spisovatelé a známé osobnosti
tehdejšího společenského života.
Procházeli se po okolí a pili smradla−
vou léčivou vodu z pítka před lázeň−
skou budovou. Přestože voda splňu−
je veškeré parametry na pitnou vodu,
dnes ji popíjejí jen odvážní jedinci,
kteří dokážou překonat její typický
sirnatý zápach. Pak se jim voda od−
mění svou léčivou silou.
Ale zpátky k osobnostem. K vý−
znamným návštěvníkům, kteří dý−
chali kostelecký vzduch, patřil na−
příklad spisovatel Alois Mrštík, filo−
log František Bar toš, arcibiskup
Antonín Cyril Stojan, biskup Gorazd,
herec Jiří Plachý nebo třeba spi−
sovatelka Fričová, která část svého

románu Ďáblova past umístila právě
do Kostelce a do lázní. V Kostelci
se také léčila Bettina Ferdinandi,
která byla druhou ženou Bedřicha
Smetany.
Z celosvětově slavných, kteří nav−
štívili či se léčili v kosteleckých láz−
ních, musíme připomenout olympij−
skou vítězku Helenu Fibingerovou, le−
gendárního velitele partyzánů a ma−
jora Rudé armády Dajana Murzina,
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který je čestným občanem města
Zlína, ale také Ivanu Trumpovou, ná−
rodní fotbalový tým Austrálie, tenistu
T. Mečíře a světově proslulého jogina
Paramhansu.
Podobně jako známé osobnosti,
tak i Vy si můžete dosyta užívat kos−
teleckých lázní při letní rekreaci, rela−
xačních či léčebných pobytech.
Autor: Jiří Fadler

Více na www.hotelkostelec.cz
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Zveme vás na Den rodiny do skanzenu
Bavorský les v Tittlingu
Muzejní vesnice v Bavorském lese
u jezera Dreiburgensee v Tittlingu je
největším muzeem pod širým nebem
v Evropě. Oproti ostatním muzeím
svého druhu bylo jeho založení čistě
privátní iniciativou a dodnes je vede−
no výhradně soukromě bez jakýchkoli
státních dotací. Provozovatel autobu−
sové firmy Georg Höltl a jeho paní
Centa koupili v roce 1972 dochovalý
mlýn Rothaumühle. Tento 500 let sta−
rý obilný mlýn byl opraven a přesta−
věn na vlastivědné muzeum. Tímto
byl položen základní kámen dnešní−
mu skanzenu.
Počátek 70. let 20. století byl v Ba−
vorském lese ve znamení bouřlivých
sociálních a hospodářských změn.
Spousta starých statků byla buď
postupně od základu modernizována
nebo stržena a nahrazena moderními
domy s pěknými kuchyněmi a kou−
pelnami. Lidé už nechtěli žít v dře−
věných chalupách s nízkými stře−
chami bez centrálního vytápění, bez
koupelny a WC. Zmizení historických

domů z krajiny v Bavorském lese bylo
nezadržitelné.
Návštěvníky muzea bylo Höltlovým
postupně nabídnuto více než 300 do−
mů, někdy i kompletních statků se vše−
mi hospodářskými budovami. Rodina
cítila velkou odpovědnost zachránit
alespoň část historické stavební archi−
tektury a k tomu patřící vybavení do−
mácností a nástrojů denní potřeby.
Tímto způsobem měli být pro následu−
jící generace zachráněni svědci někdej−
šího života. Ve skanzenu tak můžeme
dnes vidět, jak naši předci žili, bydleli
a pracovali.
Většina domů pochází z Bavorského
lesa, tedy z regionů mezi Dunajem
a českou hranicí. V letech 1974 –
2014 bylo pečlivě zdokumentováno
a do skanzenu převezeno přes 150
menších i větších budov z období let
1580 – 1850. Mezi ně patří 50 sel−
ských domů, stodoly, obilné sýpky,
pece, stáje, mlýny, pivovar, stará pila,
kapličky, požární zbrojnice a mnoho
dalších. Unikátem je nejstarší lidová

škola v Německu
z roku 1660. Zajíma−
vostí je sklárna Lötz,
která stávala v Rej−
štejně. Ve 2. polovině minulého sto−
letí byla celá kompletně rozebrána
a přestěhována do zdejšího skanzenu.
Tím byla uchráněna před úplnou

je tu k vidění něco nového a velmi často
se pořádají tematicky zaměřené akce.
V neděli 20. července se uskuteční
„Den rodiny“ doprovázený pestrým
programem pro rodiče i děti. Od 11
hodin si budou moci ti nejmenší pro−
jet vesnici na ponících, od 13 hodin
pak začíná dětská prohlídka skanzenu

V neděli 20. července proběhne ve skanzenu „Den rodiny“ doprovázený
pestrým programem pro rodiče i děti
devastací. Každá z budov vypráví pří−
běh svých vlastníků a ukazuje na
rozmanitost někdejších stavebních
stylů v regionu.
Při stěhování domů do skanzenu bylo
přísně dbáno na to, aby znovu vypada−
ly tak jako v originále. Budovy v muzeu
byly sestaveny podle předloh histo−
rických fotografií, pohlednic apod.
Zprostředkovávají dojem rozdílných
struktur osídlení Bavorského lesa.
Dnes skanzen ožívá každoročně v ob−
dobí od Velikonoc do konce října. Stále

s průvodcem. Historické loutkové di−
vadlo předvede dvě pohádková před−
stavení a před mlýnem bude zastávka
pro ty, kteří mají šikovné ruce. Zkusí
tisk na látku jako za starých časů, vý−
robu svíček nebo šití látkových med−
vídků. Před jiným statkem bude mož−
né pozorovat řemeslníky při výrobě
hrnců, tkaní, výrobě korálků či pečení
koblih. O občerstvení se postará his−
torický hostinec Mühlhiasl a pro do−
brou náladu zahraje kapela „Bündl−
Musikanten“.
Romana Merglová

Muzeum je otevřeno denně od 9 do 17 hodin
VSTUPNÉ: Dospělí – 6 Euro
Děti do 6 let v doprovodu rodičů – vstup zdarma
Skupiny od 16 osob, studenti, postižení – 4 Eura/os.
Prohlídka skanzenu v Tittlingu je cesta do minulosti

Tel.: 49(0)8504−8482 | www.museumsdorf.com

V Českých Velenicích se bojí o práci!
Desítky zaměstnanců legen−
dárních železničních opraven
v Českých Velenicích se bojí
o práci. Zaměstnání ve firmě,
která se mimo jiné zabývá opra−
vou železničních vozů, prý ztrati−
la necelá stovka lidí. Vedení fir−
my se k tomu nechce vyjadřovat
a tvrdí, že o ničem neví.
Když se někteří zaměstnanci
dozvěděli, že v práci končí, ne−
ubránili se slzám. Řada z nich
tam pracovala desítky let, za−
městnané v dílnách byly celé ro−
10

diny. Sehnat práci v této lokalitě
je navíc obtížné.
Firma, která se zabývá přede−
vším opravou vagonů a je po−
sledním závodem, který opra−
voval parní lokomotivy, má
na Jindřichohradecku více než
stoletou tradici. Za dobu své
existence vystřídala celou řadu
názvů.
„Měli by dostat odměny ve výši
dvou platů, manželské páry ve
výši tří,“ říká šéf odborů Jaroslav
Fiala.

V rozpacích je i starosta Vele−
nic Jaromír Slíva. „Pokud vím, tak
výpověď měli dostat skoro všich−
ni. Nikdo z vedení firmy se mnou
ale nejednal,“ říká. Ten se společ−
ně s poslancem za Jindřichohra−
decko Vítězslavem Jandákem se−
šel s lidmi, kteří o práci přišli
a chtějí jim pomoct. „Víte, co je
zajímavé? Že desítky let to šlo,
a teď to nejde. Teď se tu řeší tyhle
věci. My se snažíme pomoci, jak
to jde. Zkoušíme oslovit firmy
v okolí, případně v nejbližším
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okolí sousedního Rakouska. Uvi−
díme, co se podaří,“ řekl Jandák.
Některým lidem smlouvy skon−
čily, lidé přišli o práci. Jiným byly
změněny a byli požádáni, aby
podepsali smlouvy nové. Všichni
jsou ale v nejistotě, co bude dál.
Úřad práce přislíbil součinnost
v případě potřeby. Lidé, kteří
v opravnách pracují desítky let
a zatím zůstávají, by ale nejra−
ději, kdyby se pro ně nic nemě−
nilo a mohli zůstat v zaměstnání
i nadále.
(pru)
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Nejznámější český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Psychika a rychlost rozhodování
hrají letos velkou roli

Když budete mít nepříjemné pocity,
nejste schopni vidět řešení. Kyvadlo mi
ukazuje, že 70 % lidí má své podvědo−
mí totálně zahlceno svými problémy,
a to až ze dvou třetin. Ve svém podvě−
domí obrazně řečeno nemá téměř žád−
ný prostor pro radost. Zkrátka radost se
už do podvědomí nevejde. Potřebujete
mít minimálně 55 % prostoru v podvě−
domí pro radost. To znamená smazat
a vypustit nepříjemné pocity a mít pros−
tor pro radost. Když to uděláte, zjistíte
řadu možností, jak problémy řešit.
Jsme strůjci svého štěstí, ale ne svého
osudu. Číňané říkají, že bohatý je ten,
kdo se spokojí s tím, co má, a já tvr−
dím, že šťastný je ten, kdo se spokojí
s tím, co má. Ovšem nikdy nezapomí−
nejte na to základní a to je být zdravý.
Doporučuji jednou týdně 20 minut
opakovat moji akupresuru – zápěstí na
zápěstí. Je to můj recept na zdraví, kte−
rý za 25 let mé praxe ocenilo mnoho
a mnoho mých klientů. Nezapomínejte
užívat minerály a vitamíny, které nejste
schopni přijímat ze stravy. Vedle zdraví
nezapomínejte na další důležitou věc –
být nezávislý. Zjistil jsem, že téměř

Jsme v roce, který je ve znamení ko−
ně, což znamená pohyb. Kyvadlo mi
ukazuje, že tento pohyb je pozitivní
pro 60 až 70 % lidí. Nevýhodu mají ti,
kteří neumějí okamžitě reagovat na
vzniklé situace. Čekání na náhodu
nebo odkládání problémů se nevyplá−
cí. Vidím to u svých klientů, kteří na−
příklad týden neřešili problém a pak
už bylo pozdě. Když se podívám na
měsíce březen, duben, květen, tak mi
vůbec nepřipomínají rok koně.
Jako by se lidé zastavili a vyčkávali,
co bude. Podnikatelům ubyla kliente−
la, lidé přestali utrácet a začali šetřit,

Kontakt:

STANISLAV BRÁZDA
mobil:
777 119 600 − 606 119 600
e−mail:
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
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ž nevím, kdy jsem si s nimi tady
ve městě začala. Před mnoha
lety jsme měli ve školní čítance
článek „Sypte ptáčkům“ s ukázkami
krmítka. Prosadila jsem krmítko na za−
hradě u babičky na vsi, a pak jsem
měla starost, jak si ptáci krmení na−
jdou. Moje zkušená babička mne
uklidnila, že kde je krmelec, strávníci
se najdou vždycky. Dnes bydlím v bytě
pod střechou starého městského čin−
žáku, postaveného asi před sto lety
pro městskou chudinu bezplatně, ale
během posledních pár let získaly byty
i zde finanční parametry luxusních
apartmánů. Ptactvo pod střechou to
přesto neodradilo, modří a šediví holu−
bi, jimiž je vybaveno snad každé naše
město, jsou tady pořád. Kdysi k tomu
patřila i hejna vrabců, ale ty dnes sko−
ro není vidět.
Před dvěma lety byla dlouhá a krutá
zima, a když jsem viděla prochladlé
holuby tísnit se a mačkat kolem komí−
nového tělesa na střeše protějšího čin−
žáku, slitovala jsem se, a začala jsem
jim sypat krmení za okno. Protože
před okny mého podpůďáku ve čtvr −
tém poschodí je dlouhá a široká oken−
ní římsa, mají tady holubi k zobání do−
statečný prostor. Zpočátku si netroufali
a na římsu usedali velice opatrně –
možná se báli, že si je polapím k obě−
du – ale postupně jsme si na sebe
zvykli. Už se mě nebojí, a taky se po−
tvrdilo, že babička měla pravdu. Na

U
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u mnohých zesílily obavy ze ztráty
zaměstnání. Na druhé straně štěstí
nahrává těm, kteří jsou akční a mají
rychlý tah na branku. Každému dopo−
ručuji, aby na nic nevyčkával. Když
zůstane stát a rozhlížet se, bude se
jeho beznaděj prohlubovat a jeho
psychika bude v minusu. Psychika
a rychlost rozhodování hrají v letoš−
ním roce velkou roli.
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prvních pár ptačích kousků se naba−
lovali další a teď už je na mé okenní
římse slušný zástup holubů z celé uli−
ce. Plný krmelec nejspíš dělá divy
s každým tvorem napříč celým živým
tvorstvem. Holubi se sletí, jakmile okno
otevřu, a kdybych někdy zapomněla, za
oknem vrkají a bublají. Nejraději mají
čínskou rýži, a mohu je pozorovat jak
dlouho chci – už jim to nevadí.
Jakmile na římsu začnou padat
první hrsti rýže, ptáci zobou svorně
a způsobně a dal−
ším, kteří se přidá−
vají, ochotně dělají
mezi sebou místo.
Jelikož jim sypu na
obě strany římsy,
hejno se spořádaně a postupně rozdě−
lí. Jakmile ale krmení dochází, přítulní
ptačí kámoši po sobě začnou sekat
zobáky, křičí, bijí se křídly, a po zbylém
zrní dupou pařáty, dokud ho nenahází
z okna dolů. Zajímavé! Trocha peříček,
v barevné hlavičce sotva centimetrový
mozeček, a přesto to dokázalo odkou−
kat roztomilé způsoby lidské, které
zrovna tak realizují v ptačí praxi. A ma−
jí vžitou i jakousi ptačí hierarchii, ne−
boť svým agresivním jedincům ustra−
šeně ustupují, a stahují se až na okraj
římsy, aby stihli sezobnout alespoň
pár zrníček. Holubí agresoři se poznají
podle toho, že jsou tlustí, načepýření,
hlasitě vrkají a bublají, zobají první
a nejvíc, a po nových, nepoučených
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holubech, kteří by se odvážili zobat ve−
dle nich, vyjíždějí zobákem i pařáty,
případně opovážlivému holubímu no−
váčkovi skočí na záda a tlučou ho kříd−
ly. Na římsu mého okna se slétají holu−
bi z naší ulice a z ulic přilehlých, ale
běda kdyby sem přistál přivandrovalec
třeba z náměstí! Emigranty nesnášejí,
proti těm se spojí ptáci agresivní spo−
lečně s uťápnutými a nenechají si
uzmout ani jediné zrníčko. Přivan−
drovalcům musím proto sypat na krat−
ší římsu před ve−
dlejším oknem.
Ze všech ho−
lubích agresorů
je nejvíce zlý ten
nejvykrmenější,
modrošedý, se zelenými a fialovými
lesklými peříčky kolem krku. Ten je tak
nepřející, že sám nestíhá zobat, když
všechny ostatní ptáky odhání z části
římsy, kterou si zabral pro sebe a je
tam vždycky první. Krmení, které sem
přistane, okamžitě obkročí svými pa−
řáty a rozloží nad ním křídla do šířky,
dívá se velice zle, křičí a každého ope−
řeného odvážlivce odtud vystrká a vy−
štípe. Proto má všechno jen pro sebe,
zatímco ostatní ptáci se musejí dělit
o zrní z druhé části římsy. Holubí
principál často ani zobat nezačne,
protože je přežraný, ale s ostatními se
nerozdělí. Dala jsem mu jméno holou−
sek a nemohu přijít na to, proč se ho
ostatní bojí, a proč ustrašeně uskočí

Ptactvo
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80 % lidí v Česku zamrzlo v dětství. Jak
to u sebe zjistíme? Udělejte si jednodu−
chý test. Řekněte ihned první číslo,
která vás napadne. Jaké že je to číslo?
Jakmile řeknete menší číslo než osm−
náct, zařadili jste se mezi těch 80 %
lidí, kteří zamrzli v dětství. Číslo 18 je
hranice dospělosti.
Kdo by se chtěl se mnou osobně
setkat, tomu nabízím jedinečnou příle−
žitost, kterou lze spojit s příjemnou
dovolenou u moře.

Pozvání do Řecka
Zdravím své příznivce a zvu
všechny na společnou dovolenou
v magickém Řecku pod Olympem.
V ceně zájezdu je věštění, rodinná
konstelace, kurz věštění a před−
náška. Jezdíme do Leptokárie už 14
let s osvědčenou CK Iriny−tours
Příbram, což je spolehlivá rodinná
firma.
Termín je od 31. 8., odlet ve 14.00
hod. z Prahy, přílet 11. 9. v 17.40
hod. do Prahy.
Informace na: info@iriny−tours.cz
nebo tel. +420 318 620 542
Stanislav Brázda, tel. 777 119 600
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kdykoliv holousek na římsu přilétne.
Ale sotva přistane, celé hejno holubů,
kteří by ho jinak s přehledem převálco−
vali, se stáhne ustrašeně na vedlejší
římsu a on si na svém zrní trůní sám.
Odlétá, jen když má potřebu se napít
a tu má dost často, a jen tehdy se mo−
hou ostatní holubi rychle nazobat z je−
ho hromady. Když ale přiletí napitý
a přistihne je, řve, vrká jak pominutý,
třepe křídly, nadýmá se, a ťape po
římse sem a tam. Na holouska nikdo
nemá. Možná můj kocour středula by
si s ním poradil, jen kdyby na ptáky
na římse mohl. Parádně ho otravují,
a proto jakmile zaznamená údery
zobáků do plechu, přeruší spánek,
vyskočí na okno, na sklo doráží ve
vztyku všemi čtyřmi, chrčí, vrčí
a pouští hrůzu, než se holubí hejno
rozlétne. Ale holousek je mazaný –
ten se nikým zastrašit nedá. Uskočí
jen kousek dál z kočičího zorného po−
le, a jakmile se středula unaví a pře−
stane věnovat ptákům pozornost, na−
fučený a naježený holousek hned za−
se přiťape a dívá se zle. Středula ptá−
kům samozřejmě zrní nezávidí, má
dole u kredence slušný výkrm a kr−
melec udržován stabilně naplněný, je−
nom si občas zastraší, pak sleze
z okna a hledí si svého.
Ráno vstávám brzy, když ptáci ještě
nelétají, přesto vím, že až rozhrnu zá−
clony, bude už holousek sedět na své
římse.
Dagmar Hermanová
11

a tak kupoval sklo z různých aukcí,
především to, které jednotlivé hutě
vyráběly pro evropský trh. Během
10 let nashromáždil 2400 krabic od
banánů plných obrovských pokla−
dů. Jako idelální prostor pro vysta−
vení sbírky se jevil právě zrekon−
struovaný hotel Wilder Mann. Dne
15. března roku 1985 přestřihl
V centru Pasova, na břehu řeky dily. Pan Georg Höltl měl tedy zákazní− odletí z Německa letadlem a v té které americký astronaut Neil Armstrong pá−
Dunaje, hned vedle radnice stojí zají− ků dost. Ujet vzdálenost 20 km tehdy destinaci nastoupí do autobusu. V něm sku nově vzniklého muzea. O něco
mavý dům jménem Wilder Mann, trvalo asi 2 hodiny, a když jel přeplněný stráví příštích 14 nebo i více dní. později se začali sjíždět odborníci, kteří
který až do konce 19. století sloužil autobus do kopce, musela část cestu− Průvodci jsou velmi zkušení a zvládnou sklo pečlivě roztřídili podle epoch
a místa vzniku a vše do detailu
jako hotel. Vystřídala se v něm jících vystoupit a jít
popsali. Byly to především
spousta zajímavých hostů, mezi něž pěšky. V roce 1949
dámy dr. Heydová a dr. Bro−
patřila i rakouská císařovna zvaná byla měnová reforma
žová z Prahy a dr. Zelasko
Sissi. Během 20. století byl hotel pře− a se zavedením marky
z Polska. Svět začal pasovské
stavěn na byty. V roce 1980 koupil už bylo možné koupit
muzeum uznávat jako nej−
tento a další 3 přilehlé domy pan i naftu. Panu Höltlovi
významnější výzkumné cent−
Georg Höltl za účelem obnovení slav− vznikla na jeho lince sil−
rum evropského skla.
ného hotelu a zřízení sklářského mu− ná konkurence, a tak se
Těžiště sbírky leží hlavně v 19.
zea. Dnešní hotel Wilder Mann ukrý− rozhodl, že bude jezdit
století až po secesi. Je tu i pár
vá největší sbírku českého skla na do světa.
moderních věcí, ale jen okra−
světě. Sklářské muzeum v Pasově
jově. V muzeu se ve velké míře
bylo založeno 1985 Georgen Höltlem. Hotel
nachází exponáty ze sklář−
K povídání o něm se ale dostaneme na kolečkách
ských hutí Bavorského lesa,
oklikou.
Od 1950 směli Němci
Šumavy a Krkonoš jak z če−
jezdit do ciziny, tak za−
Vše začalo autobusem Tatra
ské, tak i polské strany. Vět−
čal organizovat výlety
šina z nich už dnes neexistuje.
V roce 1945 bylo Georgu Höltlovi 17 do Švýcarska a pak
Velký prostor byl dán sklu
let. Byl vlastníkem řidičského průkazu hned do Itálie.To už měl
a měl svůj český autobus značky Tatra ale autobus jiný, pohá− Autorka článku Romana Merglová se synem zakladatele z Klášterského Mlýna poblíž
Rejštejna a tamější značce
něný dieslovým mo− Petrem Höltlem ve sklářském muzeu.
torem. Mezi prvními zákazníky bylo nejen pestrý výklad, ale i uvařit snídani Lötz nebo sklárně Wilhelm Kralik
především mnoho poutníků, se záj− a večeři pro celé osazenstvo. Hygiena z Lenory. Všech asi 30 000 kusů je vy−
staveno v 600 vitrínách a rozmístěno
mem navštívit slavná evropská sva− je zajištěna většinou v campech.
do tří podlaží. Neobvyklý zážitek si
tá místa, například ve Francii nebo
v minulosti nenechaly ujít mnohé slav−
Španělsku. Autobus měl vzadu pří− Láska ke sklu
věs se stany, ve kterých se přespá− Už ze svých prvních cest do Orientu si né osobnosti, např. Simeon II. – král
valo. Bylo to levné cestování. Tak to pan Georg Höltl přivážel různé sklo bulharský, Silvia – královna švédská,
fungovalo tehdy v 50. letech. Pak se a také keramické amfory. Tři 2000 let Michail Gorbačov, papežův bratr
ale z poutníků stali normální turisté staré římské koupil v roce 1959 Georg Ratzinger, Karel Schwarzenberg,
a vyvstaly požadavky na zlepšení u Mrtvého moře.Tenkrát ještě netušil, Václav Klaus, němečtí spolkoví prezi−
komfortu cestování. Stany už nesta−
čily, tak pan Georg Höltl vymyslel
přívěs s kabinami na spaní, aby
v něm mohli všichni cestující pře−
nocovat. Takový hotel na kolečkách,
dnešní Rotel. Bylo to v roce 1959.
Svůj nápad si pro jistotu nechal pa−
tentovat. Cestování najednou začalo
být o něčem jiném. První jízda vy−
Höltlovy autobusy dnes potkáte po celém lepšeného autobusu vedla přes
světě. Celkem jich jezdí sedmdesát.
Turecko až do Jeruzaléma. Infra−
na dřevoplyn, se kterým provozoval struktura byla tenkrát naprosto katas−
linku Tittling – Pasov. Tenkrát už existo− trofální. Pan Höltl si z výpravy přivezl
vala také železnice mezi oběma městy, vodu z řeky Jordánu a nechal s ní po−
ale kvůli rozbitému mostu vlaky nejez− křtít svého prostředního syna Petra.
V roce 1962 se uskutečnila cesta do
Indie, která tam i zpět trvala 84 dní
Kontakt:
a byla velmi dobrodružná. Naštěstí mě−
Glasmuseum Passau
li turisté zkušeného průvodce, který
cestu do Indie podnikl už ve 30. letech
Höllgasse 1, 94032 Passau
na motorce. Pak se jezdilo dál, na−
Hotel Wilder Mann je dne vedle pasovské radnice.
Tel: +49 (0) 851 − 3 50 71
příklad v roce 1964 do Ruska, v roce
1966 do USA, v roce 1969 napříč že tím pokládá základní kámen své bu− denti Richard von Weizsäcker, Roman
Fax: +49 (0) 851 − 3 17 12
Saharou. Od roku 1972 jsou na progra− doucí sbírce. Na začátku 70. let začal Herzog Joachim Gauck a další. Náš
info@glasmuseum.de
mu cesty po celém světě. Höltlovy sbírat sklo české. Ještě o něm sice nic průvodce, syn zakladatele Peter Höltl,
www.glasmuseum.de
autobusy dnes potkáte skutečně všu− nevěděl, ale tušil, že je tam zachycena co nejsrdečnějí zve všechny české
de, také v Austrálii. Celkem jich jezdí dávná kultura té nejvyšší úrovně, která návštěvníky Pasova do sklářského mu−
www.wilder−mann.com
70. Turisté si většinou koupí zájezd se nacházela přímo před jeho dveřmi. zea, které je v hotelu Wilder Mann.
www.rotel.de
v CK v Tittlingu nebo přes internet, pak To v něm probudilo nebývalý zájem,
Romana Merglová

V Pasově je největší sbírka
českého skla na světě
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Prázdniny vítali u Temelína
Celkem 220 školáků ze šesti základ−
ních škol z Týna nad Vltavou, Oleš−
níku, Dřítně a Neznašova se loučilo
se školním rokem u Infocentra Jader−
né elektrárny Temelín. Soutěže, které
pro ně energetici připravili, se nesly
v námořnické atmosféře.

Za krásného slunečného počasí
děti házely záchranný kruh, bojovaly
v páce, řešily hlavolamy, chytaly ry−
by, učily se držet rovnováhu na roz−
bouřeném moři, kreslily, vytvářely pi−
rátské masky, ale udělaly si i krásné
papírové růže. Za splněné úkoly si
mohly vzít zlaté mince plné čokolády
z pirátského pokladu a chvilku škuner
samy kormidlovaly.
„Nejvíce se mi dneska líbila páka.
Bojovala jsem s kamarádkou Terin−
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kou a pravou i levou rukou jsem vy−
hrála. Je to asi proto, že chodím na
karate. Líbilo se mi i lovení ryb.
Chytila jsem tři a od kapitána
jsem dostala tři zlatky,“ řekla Šárka
Uvírová, která přijela ze školy
v Dřítni.
Školáky z Dřítně při−
vezl k Temelínu třídní
učitel čtvrťáků Vladimír
Zibura: „Dětem se tady
na zámečku vždycky
velmi líbí, protože si tu
užijí velkou zábavu.
Přitom se i dozvědí ně−
které nové věci a přede−
vším se nemusí učit.
Závěr školního roku se
snažíme u nás ve Dřítni
vždy pojmout hravě.“
S výkony plavčíků byl spokojený
i kapitán Veverčák, který měl pro 220
plavčíků glejt s povýšením na lodní−
ky. „Všichni plavčíci byli dneska ši−
kovní. Rád je vezmu na palubu šku−
neru a projedu všechny oceány světa
bez strachu, že se potopíme.“
Dětem tak začaly dva měsíce
volna. Všichni věří, že děti na
sebe budou o prázdninách opatrné
a v září se zase všichni shledají ve
školách.
(pru)
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KOUPÍM traktor Zetor nižší
i vyšší řadu, popř. Zetor
Krystal, s předním náho−
nem i bez. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 140025

KOUPÍM starší pásový
bagr 15−25 tun s točnou
a kolový čelní nakladač
(HON), případně i pásový
čelní. Dále vibrační dvou−
válec na zeminu do 2 tun.
Nejlépe Sušice nebo
Klatovy. Tel.: 723622663.
PM 140033

KOUPÍM staré obrazy če−
ských i cizích autorů
s námětem krajina, lo−
vecké zátiší, portréty,
HLEDÁM někoho na vý−
dívčí akty, lodě na moři,
pomoc při zednických
vojenské motivy, postavy
a malířských pracích,
v krojích aj. (i špinavé
tel.: 606916148. RR
a poškoz. nebo jen rám).
40528
Dále porc. a kovové soš−
ky, mince, hračky, knihy,
KOUPÍM nové i použité hodinky, vyznamenání,
auto−moto díly: Jawa, ČZ, ván. ozdoby, pohlednice,
STARÝ včelař koupí úly přívěsný vozík PAV, sajd− betlém aj. staré a staro−
Ležany i v horším stavu. káru, BMW aj. Tatra, žitné věci do r. 1970.
Tel.: 374 625 325, Škoda − Spartak, Octa− Děkuji za nabídku – při−
via, STW, 1000 MB, 110 jedu. Tel.: 604343109.
606 375 394.
R aj. Knihy o motorismu, PM 140040
KOUPÍM mobilní buňku auto−moto příručky, pro−
nebo maringotku, i v hor− spekty, plakáty, staré
NÁBYTEK našich babiček
ším stavu. Možno i více hračky, plechovky od ole−
vyr. do r. 1955 VÝKUP −
kusů. Nabídněte – do− je, reklamní auto−cedule.
RENOVACE − PRODEJ
prava zajištěna. Tel.: Dále starou vzduchovku
(chromovaný, dýhovaný,
603383211, 723622663. zlamovací, vojenskou,
selský), lustry, hodiny,
PM 140031
pouťovou, vzduchovou obrazy a různé staré
KOUPÍM betonové panely, pistoli, flobertku. Děkuji věci na dekoraci, mož−
větší množství, případně za nabídku − přijedu Tel.: nost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJEDU.
panelové silážní jámy 604343109 PM 140036
603512322,
i panelové cesty. Tel.: STARÉ vojenské věci Tel.:
pavel.rejsek@seznam.cz
776693272 PM 140032
prodáte nejlépe sběra−
PM 140005
KOUPÍM ocelovou nebo teli! Koupím bajonet,
plechovou nádrž od 30 dýku, kordík, lovecký KOUPÍM na dekoraci sta−
do 50 m3. Případně pět tesák, šavli, helmu, rý: truhlářský ponk, za−
10 m3. Manipulaci a do− trop. klobouk, uniformu, hradní litinovou pumpu,
pravu zajistím. Tel.: maskovací oblečení, železné zahradní sezení,
opasek, opask. přezku,
603383211. PM 140050
železný − litinový plot,
pouzdro na pistoli, zá−
KOUPÍM staré bakelit. sobníky a bedny od branku, zábradlí, balkon,
rádio Talisman, Philips, munice, dalekohled, žulové koryto, kaménku,
Telefunken aj. Staré ho− puškohled, vysílačku + staré lyže, dřevěný sud,
dinky Omega, Heuer, sluchátka, čutoru, ešus, vědro, malý žebřiňáček,
Glasshütte, Prim aj., se teletinu, odznaky a vy− špajzku a jiné. Zn.: PŘI−
stopkami i bez. Por− znamenání, nášivky, le− JEDU, tel.: 603512322.
celánové sošky, sklo, teckou kuklu, bundu, PM 140007A
lustr + lampičky, obrazy, kombinézu, vrtuli, pa−
hračky plechové a ba− lubní ukazatele a sou− KOUPÍM les vytěžený
kelit., nábytek, knihy, částky z letadel, tech. i nevytěžený. Platba ho−
housle, trumpetu aj. sta− příručky, knihy o vo− tově. 2 Cena od 5 do 15
ré věci do r. 1960. Sbě− jácích aj. voj. pozů− Kč/m . Od 2 ha až 400 ha.
ratel. Tel.: 604343109 statky až do r. 1960. Nejraději Plzeňský kraj.
Děkuji za nabídku. Tel.:
PM 140035
Přijedu, děkuji. Tel.: 731027795. RR 40547
604343109.
PM
140037
POZOR PŘÍLEŽITOST:
Z POZŮSTALOSTI starý
nábytek: Kredenc, skříň,
špajz, stůl, ložnici, truhlu,
voj. kufr, dále hodiny,
obrazy kafemlýnek, lit.
bábovku, kořenky, hr−
nečky, porcelán. figurky,
vázy, skleněnou karafu
a skleničky aj. věci z do−
mácnosti do r. 1940. Tel.:
604343109 Plzeň – měs−
to. PM 140038
KOUPÍM staré, již ne−
potřebné housle s pou−
zdrem i bez pouzdra,
dále violu, violoncello,
trumpetu, lesní roh,
tubu, voj. polnici, kla−
rinet aj. staré nástroje.
Sběratel – přijedu.
Tel.: 604343109. PM
140039
14

Sběratel zaplatí až 10
tisíc Kč za chybějící po−
hlednice obcí Šumavy
(např. Schukatschen,
Paterlhütte, Glaserwald,
Stadln atd.). Dobře za−
platím i jiné pohlednice
z celé ČR do roku 1945,
uvítám větší množství
či sbírky, mohu přijet.
Mobil: 602486490.

KOUPÍM skútr ČZ zvaný
„prase“ z 60. let. Tel.:
722327290. RR 40162

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m
x 3m x 3m, vnější opláš−
tění dřevěné palubky
a Ejpovickou 5−6m x 3m x
3m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý
hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Dále
mobilní kontejnerovou
dvojbuňku, zánovní plast.
okna, plast. rolety, stan−
dardní vybavení včetně
klimatizace.
Rozměr
6,5x2, 40x2, 80 m, vhod−
ná pro kancelář. Buňky
jsou v pěkném stavu.
Cena od 25.000,− Kč.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 723622663.
PM 140022
PRODÁM králíky novo−
zélandské bílé − cena
200 Kč/kus; též králíčata
k dochovu a zapuštěné
samice − tel. 376514493
nebo 728919839. RR
40553

KOUPÍM rodinný domek
do 600 tis. Kč, s koupel−
nou, WC a zahradou,
rychlé jednání, platba ho−
tově, RK nevolat, tel.:
606572188. RR 40527

PRODÁM motorovou sed−
mi metrovou loď s malou
kajutou, německé výroby
se Z nohou a se zabudo−
vaným, nefunkčním osmi−
válcovým karburátorovým
MLADÁ rodina koupí motorem GMC, včetně
skromnější chalupu do dvounápravového brzdě−
300 tis. Kč, vhodnou k ného přívěsu. Plzeňský
opravě, tel.: 607837208. kraj. Cena k jednání 120
000 Kč. Tel.: 723622663
RR 40529
PM 140028
PRODÁM bývalou zem.
usedlost 7 km od Klatov
JAWA, ČZ a jiné.
na krásném místě, vhod−
Koupím staré motocyk−
né k podnikání, bydlení
ly všech značek a v ja−
i rekreaci, na okraji obce
kémkoliv stavu i jedno−
tlivé díly. Platím ihned
bez přímého souseda,
v hotovosti. Tel.:
2x studna + 1x studánka,
607946866. RR 40514
nádherný výhled na
Šumavu,
mimořádná
poloha, 3.500 m2 + mož−
nost nájmu 22 ha trav. PRODÁM Avii − odtahový
por., cena 1.390.000 Kč, speciál. Cena 15 000 Kč.
PM
tel.: 602614480. RR Tel.: 723622663
140029
40518

PRONAJMU zánovní pro−
storný mezonetový byt
2+1, I. patro v rezidenč−
ním domě v centru Klatov,
PRODÁM nebo dlouhodo− parkování u domu a Wi−Fi
bě pronajmu větší RD – internet zdarma. Ná−
2 km od Konst. Lázní, jem 7.500 Kč + energie.
vhodný i ke komerčnímu Byt je vymalovaný a nové
využití, velká stodola, ko− koberce. Garance 18.000
telna, zahrada, projekt na Kč. Klidová zóna + ob−
rekonstrukci hotov. Tel.: chody. Tel.: 602614480.
777110010
RR 40519
VĚNUJI nemovitost neku−
řácké rodině. Odpovědi za−
sílejte do redakce pod
č. inzerátu PM 140121
HLEDÁME ke koupi starý
domek nebo chaloupku
na venkově, dlouhodobě
neobývaná nebo zchátra−
lý stav nevadí, do 200
tisíc. Tel.: 721375326.
RR 40536

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské
stroje. Dále provádíme
demontáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663.
PM 140030

TAŽNÉ zařízení na jaký− TVAROVÁNÍ živých plotů
koli automobil. Prodej− – tel.: 606420751. RR
montáž. www.e−tazne− 40488
zarizeni.cz,
tel.:
775104121. RR 40153
KOUPÍM Jawa 350
typ 633−634 a 638−640
i poškozené, tel.:
722 327 290. RR 40161

FOFR PŮJČKA. Potřebu−
jete peníze? Nebank.
soukromé zdroje. Nepro−
PRODÁM pěknou chalupu
volávejte kredit. Napište
PRODÁM silniční beto− v malé klidné obci u Blí−
nové panely rozměr 300 x žejova na Domažlicku, PRODÁM díly na Avii 31 SMS ve tvaru: Vaše jmé−
120x15 cm a 300 x 120 2+1, chlév, 2x stodola, r.v. 1992, motor, dveře, no, příjmení, rodné číslo,
x 20 cm, Plzeň, vhodné uzavřený dvůr, zahrada, kardany, pětistupňovou telefonní číslo, příjem,
použití pro zemědělce. soukromí, vhodné k re− převodovkou, pěkné pneu Vaše splátky, požadova−
Možnost naložení a za− kreaci i trvalému bydlení, včetně disků, světla atd. nou částku půjčky, měs−
Kč.
Tel.: Tel.: 603383211. PM to. Tel.: 728657931. KŘI
jištění dopravy. Tel.: 399.000
PM 140135
140024
721004299. RR 40538
603383211. PM 140047
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RYCHLÉ půjčky 10 tis−100
tis. bez poplatku předem.
www.kz−finance.cz, e−ma−
il: karel.zahn@seznam.cz.
Tel.: 737607405. KŘI PM
140009

HALLO, mein Name ist
Andreas. Ich bin 25 Jahre,
lebe in Wörth an der Do−
nau, bei Regensburg und
suche ein Frau aus CZ
und vielleicht für eine ge−
meinsame Zukunft! Du
solltest etwas deutsch
sprechen! Ich bin 175cm,
schlank, humorvoll und
vorzeigbar. Du solltest
Nichtraucherin sein und
ohne Kinder. Ich habe ei−
nen sehr sicheren Ar−
beitsplatz und führe mei−
nen eigenen Haushalt. Bin
finanziell gut gestellt und
kann Ihnen viel bieten.
Meine Hobbies: Natur,
Musik (Tanze gern), Sau−
na, habe schönes Auto.
Interesse? Dann freue
mich auf Antwort. Viel−
leicht bist Du die richtige
Frau für mich. Bayern
ist ein schönes Land.
Handy Nr. 01769786433.
RR 40470

ROBERT 36let/ 179 cm/
80 kg/ 21/5 cm, hnědé
vlasy – krátký sestřih, bý−
valý pornoherec, hledá
roštěnku či pár do svého
pelíšku. Tel.: 778504204
(nejlépe SMS,ozvu se Vám
zpět). PM 140136
42/175 hledá ženu k váž−
nému seznámení, štíhlé
postavy, všestranných záj−
mů. Tel.: 728847769. PM
140137
ŠTĚSTÍ s Bavorákem –
tel.: 721511267.

l

i pro alergiky. Je bdělý
a ostražitý, ale zbytečně
neštěká. Vhodný na canis−
terapii – k rehabilitaci.
Oblíbený pro výstižnou
a přizpůsobivou povahu.
Miláček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s nadše−
ním. Kupní smlouva při
odběru. Do dobrých rukou.
RR 40154
www.
hajami−talisman.wz.cz,
e−mail:hajami@volny.cz,
602823882 sms−ne,
378774498.

POHLÍDÁM vašeho psa o
vaší dovolené i jindy. K
dispozici také vytápěný
prostor, zateplené kotce.
Zkušený chovatel, výcvi−
kář, etolog. Plzeňský kraj.
Tel.: 737824579. PM
140011
COTON DE TULEAR. Pro−
dám štěňátka bez PP po
výstavně úspěšných před−
cích. Malý pejsek s nelína−
jící bavlníkovou srstí nevy−
žaduje střihovou úpravu,
jenom se pročesává. Je
antidepresivní, vhodný

Váš obchodní poradce: MILOSLAV

NEŠPOR
mobil: 777 730 253 e−mail: mnespor@centrum.cz
Další číslo

Jihočeského
rozhledu
vyjde
4. 8. 2014

Najdete nás na
www.plzenskyrozhled.cz
Ve schránkách v pondělí, na webu o tři dny dříve !
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Tiskne NOVOTISK, s.r.o., tiskárna Praha−Malešice, U Stavoservisu
1, Praha 10, rozšiřuje Mediaservis, s.r.o., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah
placené inzerce a článků označených (pr) a (pi).
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