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Sandokan otevřel dveře
do světového filmu

První česko−slovenský profesio −
nální boyband, který vznikl letos
v září, kdy přední světoví britští pro−
ducenti, kteří stojí za největšími
hvězdami šoubyznysu, potvrdili vý−
běr kandidátů z těch největších ta−
lentů, se oficiálně představuje. Mla −
dí kluci Matt, Marthy, Norbert, Peter
a Mário začínají pod názvem UNI−
TED 5. Kluci ve věku 16 – 22 let ma−
jí i nový singl a brzo představí i nový
klip. Na rozdíl od různých pokusů
o složení boybandů, tihle kluci mu−
seli splnit zásadní požadavek.

„Nejenom být milí, sympatičtí,
pohlední, ale hlavně – kandidáti na
nový boyband museli umět zpívat.
A tohle chlapci, kteří jsou opravdu
velcí profesionálové, skutečně spl−
nili. Jinak by je totiž britští pro −
ducenti, kteří stojí za takovými hvěz−
dami, jako jsou Madona, Elton John
nebo dávné duo Tatu, vůbec nevy−
brali. Nyní mají kluci před sebou
hodně práce, ale nasmlouvané už
i některé koncerty,“ prozradil medi−
ální zástupce skupiny PR manažer
René Kekely.

Díky úspěchu na talentových
castinzích v Praze a Bratislavě se z

obyčejných mladíků stali členové
nové česko−slovenské chlapecké
skupiny. 

Mladíci mají za sebou proměnu
image, hlasové tréninky, včetně to−
ho mediálního. Hlasové zkoušky
v Praze pod taktovkou britské 
koprodukce, Andyho Murrayho
z Londýna, kvůli boybandu byl ně−
kolik dní v Praze. 

„Objevují se už dokonce přední
čeští zpěváci, či zpěvačky, kteří pro−
jevili zájem o spolupráci s novým
boybandem, o kterém se často ho−
voří jako o pokračovateli legendár−
ních Luneticů. Nakonec, vždyť i dva
členové z Lunetiku – Aleš Lehký
a Va šek Jelínek byli coby čeští po−
rotci při výběru desítek kandidátů na
nový boyband,“ dodal René Kekely.

United 5 zpívá zatím anglicky, ale
už nyní se jim přímo na tělo píše
česká písnička, která by měla být
hitem… Všichni věří, že tento boy−
band nezapadne a skutečně ukáže,
že na prvním místě je zpěv a ta−
lent…Se svými vystoupeními se
zcela jistě objeví i na jihu Čech, či
v západních Čechách, kde se už ny−
ní plánují některé jejich akce. (pru)

Profesionální boyband!
Zamotá dívkám hlavu?
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Herečka a zpěvačka, rodačka ze
Strakonic Hanka Křížková má oprav −
du napilno. Letošní rok je pro ní vel−
mi hektický, ale nestěžuje si. Jen ji
letos čeká ještě velké cestování.

Hanka, která nedá na jižní
Čechy, kde má rodinu, přátele, do−
pustit, má za sebou přes 20 muzi−
kálových rolí. Nyní pilně trénuje na
další a pak bude zkoušet dvě další.
„V polovině prosince mne s kolegy
čeká premiéra muzikálu Mamma
Mia, kde hraji spisovatelku Ros sii,
příští rok na jaře pak bude obno −
vená premiéra představení Dráculy
a následně pak Přízrak Londýna.
Ke všemu mě teď 18. prosince 
čeká velký Vá noč ní koncert v praž−
ské Hybernii a mnoho vystoupení.
Nenudím se rozhodně, ale na Vá −
no ce se těším,“ svěřila se Rozhle −
du Křížková.

Pár dní po Štědrém dnu ji s dal−
šími kolegy čeká cesta na Ukrajinu,
kde se uskuteční několik předsta−
vení muzikálu Popelka na ledě.
„Snad tam nezůstanu, tam člověk
nikdy neví,“ podotýká s humorem
Hanka a dodává, že se docela těší.

Křížkovou čeká i televizní na −
táčení. Získala totiž menší, ale vý−

raznější roli v televizním seriálu
Svatby v Benátkách. Střihne si roli
energické prodavačky spodního
prádla. „Miluji komické role, kde
se mohu vyřádit. Jsem ráda, když
se mohu smát a lidé se smějí,
jsem ráda mezi lidmi. No a pro −
zradím, že bych zase ráda vydala
další CD. A také mám skvělé nové
fotky od výborného pražského
foto grafa Petra Mráčka, styling
mi na ně dělal přední vizážista
Kája Pavlíček a moc se povedly,“
podotkla Křížková. Nyní už má

vyzdobený celý byt, aby si vá −
noční čas prodloužila. Na Vánoce
bude se svými sourozenci a jejich
rodinami tak jako tradičně. Jen
vloni a dva roky předtím strávila
Štědrý den v nemocnici. Pod −
stupovala totiž výměny kyčelního
a kolenního kloubu. Tohle má už za
sebou a těší se, jak si Vánoce le−
tos užije. 

Do nového roku sobě i všem 
lidem přeje hlavně zdraví, štěstí,
lásku a humor. Toho prý není 
nikdy dost. (pru)

Hanka Křížková
Oddávají všichni

Všichni zastupitelé města Stra −
konic mají právo užívat závěsný
odznak se státním znakem při ve−
dení sňatkových obřadů provádě−
ných orgánem veřejné moci a při
vedení ostatních občanských 
obřadů. Tak zní rozhodnutí měst−
ských radních. Je třeba dodat, že
starosta má toto právo při význam−
ných příležitostech svěřeno přímo
zákonem. V praxi to znamená, že
oddávat může nyní každý strako−
nický zastupitel či zastupitelka

Jordán u konce
Projekt odbahnění Jordánu v Tá −
boře je u konce. A nebyl bez kom−
plikací, například když se protrhla
provizorní sypaná hráz. Ale přinesl
i zajímavé objevy archeologů, kteří
prozkoumali středověkou cihelnu
i historickou výpusť. Jen na jaře
hladina poklesne asi o dva metry,
aby mohla pokračovat revitalizace
venkovní plovárny. Náklady na od−
bahnění Jordánu si vyžádaly téměř
půl miliardy korun. Většinu pokryla
evropská dotace.

Nový seniordům
Občanům Bechyně se již otevřel
pohled na nový dům pro seniory
za 160 milionů korun. Stěhovat se
do něj budou hned po Novém ro−
ce. Bechyňský seniordům bude
otevřen už 17. prosince, kdy zá−
stupci města, kraje i stavební fir−
my přestřihnou pásku. Nový do−
mov tu také najdou senioři z tu−
čapského zařízení, které kraj zru−
šil. Kapacita nového zařízení pak
umožňuje poskytnout dalších
zhru ba 30 lůžek novým zájemcům
o sociální bydlení. V zařízení
vzniklo také 37 nových pracov−
ních míst, a to především v kate−
gorii přímé péče o seniory. 

Vědí jak na jesetery!
Jihočeští vědci z Vodňan přišli
s novou metodou jak zachránit
některé druhy jeseterů. Kriticky
ohrožené ryby může zachránit no−
vá metoda jejich odchovu. Vědci
urychlí rozmnožování ohrožených
jeseterů. Jsou schopni přenést je−
jich zárodečné buňky do jesetera
malého. Ti mají totiž nejrychlejší
rozmnožovací cyklus. (pru)

Českobudějovický Dopravní podnik
představil historii 105 let staré
Městské hromadné dopravy. V rámci
oblíbeného cyklu vycházek za histo−
rií jihočeské metropole se zájemci
dozvěděli zajímavé informace o bu−
dějovických tramvajích a prvních
trolejbusech i následném vývoji 
autobusové dopravy a znovuobno−
vení elektrické trakce. Součástí pro−
gramu byla prohlídka obou vozoven
Dopravního podniku a centrálního
dispečinku.

„Výjimečným zážitkem pak byla
okružní jízda městem historickým
trolejbusem s nově zrenovovaným
unikátním historickým osobním pří−
věsem typu Jelcz PO−1E, který tak
byl poprvé představen veřejnosti.
Přívěs, který byl vyroben v roce
1973, zakoupil Dopravní podnik od
soukromého majitele a v letech
2009 až 2014 jej pečlivě zrenovoval
do původního stavu. Podobné přívě−
sy byly v českobudějovické MHD
krátce používány v 60. letech, ze−

jména na trasách do Rožnova
a Suchého Vrbného,“ řekl Radek
Filip z Dopravního podniku.

Přívěs v MHD je dnes něčím ne−
představitelným. Proto vzbudila tato
vlastně dnes již „památka“ tolik 
zájmu. Stejně tak jako někteří lidé
netušili, že krajskou metropolí na za−
čátku minulého století jezdily tram−
vaje, a to dokonce i na náměstí. 

Tradice městské hromadné do−
pravy v Českých Budějovicích sahá
až do roku 1909, kdy ve městě za−
čaly jezdit první dopravní prostředky

pro hromadnou přepravu cestují−
cích. Současný poskytovatel služeb
městské hromadné dopravy, nyní
Dopravní podnik města České Budě −
jovice, zajišťuje přepravu cestujících
na celém území města a v 18 pří−
městských obcích v jeho blízkém
okolí. Disponuje moderním vozovým
parkem, který čítá na 83 autobusů
a 57 trolejbusů. Tato vozidla zajišťují
provoz na 14 autobusových a 8 tro−
lejbusových linkách. Ročně najedou
více než 5,6 milionu kilometrů a pře−
praví 39 milionů cestujících. (pru)

Zahraje Mamma Miu a prchne na Ukrajinu

Historie MHD vzbudila pozornost
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� Kde je ta hranice, pane Hladí −
ku, mezi cenou a kvalitou?

Rozhodně se o ní nedozvíte,
když si budete vybírat plastové 
okno na internetu. Doporučuji ná−
vštěvu našich vzorkových prode−
jen. Jsme největším prodejcem
oken Slovaktual v jižních Če chách.
Investice do výměny oken není
malá a každý si od ní slibuje, že
ušetří za vytápění. Výměna oken
není na sezónu. S  plastovým 
oknem je to jako s autem. Je dobré
se poradit, zeptat se těch, co je již
mají a nebát se říci si firmě o refe−
rence. Udělat si alespoň základní
přehled o tom, kde a z  čeho se 
okna vyrábějí. 
� Proč by měl navštívit právě au−
torizovaného prodejce společ−
nosti Slovaktual?

Například už jen proto, že Slov −
aktual  patří několik let k největším
výrobcům oken a dveří ve střední
Evropě. Je součástí nad národního
švýcarského holdingu AFG. Více
než dvacetiletá tradice největšího
výrobce plastových oken na Slo −
vensku je garancí toho, že si zvolí
okno špičkové kvality za přijatel−
nou cenu. V naší vzorkové prodej−
ně může každý posoudit, kde jsou
pro něho  právě ty hranice mezi
cenou a kvalitou.
� Podle jakých kritérií si máme 
okno vybírat?

Počet komor je slabou zárukou
deklarovaných parametrů okna
a ztrácí svoje opodstatnění. V sou−
časnosti je prvořadým kritériem
urču jícím kvalitu okna jeho stavební
hloubka a součinitel přechodu tepla
celého okna Uw. Například naše 
okna Pasiv – HL mají stavební
hloubku 85 mm a jejich konstrukce
umožňuje zasklení až do hloubky
61 mm. Je použita  revoluční tech−
nologie vlepování izolačních skel do
profilu. V okně Pasiv – HL je stan−
dardně vlepované trojsklo.
� 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 výsled−
kem je, že nám křídlo nesedá
a sklo se od profilu při větších roz−
měrech neuvolní. Díky vlepované−
mu  sklu se zvyšuje i bezpečnost
proti vloupání.

� A co když sklo praskne. Není 
důvod k panice?

Servisní technik vymění sklo pří−
mo u zákazníka bez porušení okna
za 20 minut. Společnost Slov −
aktual se technologií vlepovaných
skel zabývá 6 let a za tu dobu
ji vyřešila do těch nejmenších de−
tailů. V  současnosti představují
okna s  vlepovanými skly až 70
procent z celkové výroby  společ−
nosti  Slovaktual.
� Předpokládám, že se klienti ta−
ké zajímají o materiály, z kterých
se okna vyrábějí?

Profily pro společnost Slov −
aktual vyvíjí a vyrábí německá fir−
ma Aluplast a kromě jiného také
vychází z  klimatických podmínek
našeho státu.  
� Poradil byste nám tedy s výbě−
rem oken – na co dbát, čemu se
vyhnout? 

Okna by měla být vyvíjena spe−
ciálně pro středoevropské klima−
tické podmínky. Testy a měření na
naše okna probíhaly v Německu
a Rakousku. Tři těsnění v profilu by
měl být standard, který řeší kom−
for tně zvukovou izolaci a chrá ní
kování před vlhkem. Dále chrání
před jednoduchým posunutím ko−
vání planžetou. Okna se dvěma

těsněními toto nedokáží elimino−
vat. Navíc jsou kvůli odvodu vody
vždy provrtána ven a těmito otvory
do prostoru mezi křídlem a rámem
proniká v  zimě chladný vzduch.
Zjistilo se také, že těsnění v  těch−
to technologicky zastaralejších 
oknech nedoléhají. Stačí sledovat
záclony, jak se pohybují. Zjistěte si
výrobce oken. V dnešní době je na
obzoru pád mnoha firem vyrábě −
jících plastová okna. Díky tomu se
snaží na lákat na různé akce a do−
plňky zdarma nebo prodloužené
záruky zákazníky a tím se nadále
udržet na trhu.  

Spousta zákazníků zaujme po −
vědomost značky a zajímavá ce−
na, ale za nízkou cenou se vět −
šinou skrývá nejjednoduší a nej −
lev něj ší profil z portfolia výrobce.
Spousta zákazníků si to neuvědo−
muje a pak je tato zkušenost  draze
zaplacená. 
� Asi není příliš rozumné při vý −
měně oken tedy šetřit za každou
cenu.

Měli bychom si uvědomit, že se
jedná o dlouhodobou investici, kte−
rou chceme snížit výdaje za ener−
gie, a podle toho také postupovat.
Například dnes montujeme okna
Pasiv – HL do bytových domů, kde

plánují jejich zateplení. Tím se vy−
tvoří celek, který přinese majitelům
bytů nemalé úspory.
� Je asi lépe jednou slyšet než 
hodiny trávit u internetu a hledat
nejvhodnější nabídku.

V naší vzorkové prodejně klient
uvidí na vlastní oči veškeré systé−
my oken, které mu také předvede−
me a vysvětlíme jejich funkci.
Dozví se, že výměnu oken děláme
na klíč od vyměření až po konečný
úklid. Dále si může vybrat žaluzie,
parapety a další doplňky. Kromě
oken nabízíme vchodové dveře
a garážová vrata. 

Přesvědčte se, že i vy si můžete
dovolit okna s  těmi nejlepšími 
tepelně izolačními vlastnostmi na
trhu, navíc s  puncem švýcarské
úrovně a výrobní preciznosti. Právě
taková jsou plastová a hliníková
okna a dveře od největšího vý −
robce oken a dveří v Česku a na
Slovensku, Společnosti Slovaktual
s.r.o., patřícího do švýcarské 
oknařské skupiny AFG – Arbonia
Forster Holding.
�� Tradice, zkušenost a nej mo −
dernější technologie zařazují
společnost Slovaktual na přední 
místo mezi výrobce oken a dveří
v Evropě.

Neposuzujte plastové okno podle ceny, ale podle kvality

Majitel autorizovaných prodejen Slovaktual v Písku, Táboře 
a Českých Budějovicích Radek Hladík říká:
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Obyvatelé nejobalenějšího písecké−
ho sídliště Portyč se dočkají další
části revitalizace. Těšit se mohou na
další nové chodníky, hřiště nebo par−
kovací místa. V rámci třetí etapy re−
vitalizace sídliště budou rekonstruo−
vány chodníkové plochy a pozemní
komunikace včetně parkoviště na
místě bývalého Fezka. 

„Zde budou nově vyznačena par−
kovací místa, kterých by mělo být
192. Osm míst bude vyčleněno pro
držitele označení ZTP a ZTP/P. V rámci
této poslední etapy vznikne i hřiště pro
kolektivní sporty s asfaltovým povr−
chem,“ řekl Petr Jelínek z odboru roz−
voje, investic a majetku města. V jed−
né z částí parkoviště bude vybudován
přístřešek na nádoby na komunální
a tříděný odpad. Samozřejmostí bude
obnovení a doplnění veřejné zeleně.

Po dokončení třetí etapy bude trvale
zprůjezdněna ulice Topělecká.

„Předpokládané finanční náklady
akce činí 5,47 mil. Kč bez DPH, při−
čemž výše dotace z Integrovaného
operačního programu bude činit 

3,9 mil. Kč. Pokud nám to klimatické
podmínky dovolí, chtěli bychom třetí
etapu revitalizace zahájit v dubnu
2015 a dokončit do 30. září příštího
roku,“ doplnil místostarosta města
Josef Knot. (pru)

Koně 
se nevyplatily

Projekt s návratem chladnokrevníků
na práci v lese na Šumavě se neko−
ná! Záměr vrátit koně k tahání dříví
do šumavského parku je totiž příliš
drahý a Správa parku na to teď 
konečně přišla. 

To, co říkali před mnoha měsíci
mnozí laici, že se v dnešní době ne−
vyplatí chovat a využívat chladno−
krevné koně na práci v lese, se po−
tvrdilo i odborníkům ze Správy NP
Šumava. Projekt proto končí a ve−

dení parku hledá nové způsoby na
stahování dřeva. Záměrem Správy
šumavského parku bylo ušetřit pří−
rodu, zachovat genofond koní a dát
lidem práci. Jenže tato činnost je
pro organizaci prodělečná. 

Roční náklady na provoz se po−
hybují kolem 2,5 milionu korun.
Výnos z projektu je ale jen půl mili−
onu. Zaměstnance, kteří se ještě
teď starají o koně, Správa propouš −
tět nehodlá. Naopak, přeřadí je na
jinou práci. Park chce ale naopak
ještě podpořit soukromé podnikate−
le s chladnokrevnými koňmi pod −
nikajícími i v turistickém ruchu. Tak
bude návrat chladnokrevníků eko−
nomičtější a také trvalejší. 

Další etapa revitalizace sídliště Portyč

Lyžařský areál Lipno má novou sjez−
dovku. Kromě toho přilehlé obce na−
šly ve svém rozpočtu peníze na to,
aby mohly podpořit Skibus, který teď
nově bude jezdit z Lipna až do Černé
v Pošumaví.

V období hlavní lyžařské sezony
jezdí celkem 100 dní a přepraví cel−
kem 10 tisíc lidí. Lyžařský autobus
v Lipně nad Vltavou bude mít úplně
nový jízdní řád. Nově bude objíždět
i Frymburk a Černou v Pošumaví –
tam pojede ráno, v poledne a ve −
čer. Lépe by mělo fungovat napojení
na vlak, kterým přijíždějí lyžaři
z Vyššího Brodu nebo z Loučo −

vic. Novinkou bude i sjezdovka. Jme −
nuje se Nová jezerní a je na svahu,
který je směrem k Lipenské přehradě:
Měří 1400 metrů, je široká 30 metrů
a sklonem je ideální právě pro rodiny
s dětmi. Na téhle sjezdovce se už

nebu dou střetávat lyžaři s dětmi z ly−
žařské školy, protože lyžařská škola
bude mít svoji vlastní sjezdovku škol−
ní o délce 1250 metrů, která povede
hned vedle. 

S rostoucím cestovním ruchem
musí obec Lipno investovat i do rozši−
řování parkovišť nebo do vodovodů
a do rozšíření čistírny odpadních
vod. (pru)

Skibus poprvé novou trasou
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Lidé z jihočeského Vlachova Březí
na Prachaticku bojují proti zrušení
přímého autobusového spojení
s Prahou. Vadí jim, že dopravce vy−
škr tal podle něj prodělečné spoje
a cestující tak budou muset složitě
přestupovat a čekat. 

Kvůli omezení dopravy mezi po−
šumavským Vlachovo Březím
a hlavním městem vznikla už i peti−
ce, kterou podepsalo na 700 lidí.
Do pravce, kterým je ČSAD Auto −

busy České Budějovice, spoje
s Prahou vyškr tal prý bez před −
chozího projednání se zástupci
města i Jiho českého kraje. Způsobil
tak problémy cestujícím i z dalších
obcí mezi Husincem a Volyní.
Generální ředitel firmy Vladimír
Homola pochybení odmítá s tím,
že dopravce se jen choval ekono−
micky a omezil dálkové linky,
které jsou prodělečné. Toto tvrzení
však cestující odmítají. Jak se zdá,

situace se vrátí do původní podoby.
Zasáhl totiž kraj, který chce, aby se
přímé spoje zachovaly. 

Proto se do jízdního řádu opět
co nevidět vrátí alespoň některé 
spoje, které umožní lidem cestovat
bez přestupů a se zbytečným čeká−
ním. Podle cestujících rozhodují 
většinou představitelé takových 
firem od stolu a nikdy patrně nejeli
autobusem. „Jezdila jsem občas
právě tímto spojem a vždy, když

jsem jela, byl spoj z dvou třetin 
využitý. Takže řeč o tom, že se nevy−
platí, může jen někdo, kdo buď do−
stal špatné informace na stůl, nebo
je mu jedno, jak se lidé někam do−
praví. Zrušilo se už tolik spojů všude
kolem za posledních dvacet let,
že pak je snad úplně zbytečné cokoli
jiného provozovat,“ uvedla jedna
z cestujících Marie Hanzlíková
v nadsázce k problému s dopravním
spojením. (pru)

Bojují za zachování spojení s Prahou
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Písek – nejlepší
místo pro podnikání
Výhodná poloha, nízké poplatky,
dobrá komunikace radnice s pod−
nikateli i slušný objem dotací zís−
kaných na rozvoj města z fondů
EU. To jsou hlavní důvody, proč 
se podnikatelsky nejpřívětivějším
městem Jihočeského kraje stal
Písek, a to už potřetí. Zvítězil
v sed mém ročníku krajského
srovnávacího výzkumu Město pro
byznys, jehož výsledky dnes zve−
řejnil týdeník Ekonom. Druhou
příčku obsadily Prachatice, třetí
skončil Jindřichův Hradec.

„Písecká radnice se snaží vy−
cházet svým podnikatelům vstříc.
Tři ze čtyř poplatků, které se týkají
podnikání, jsou nastavené na nej−
nižší úroveň v regionu,“ uvedla za
pořadatele Kristína Dobešová. 

Dobré výsledky přinesl i test
elektronické komunikace, ve kte−
rém se sleduje rychlost, vstřícnost
a kvalita odpovědí Živnostenského
úřadu na dotazy podnikatelů. Písek
obsadil čtvrté místo v kraji. 

Radnice si na otevřené komuni−
kaci a transparentním jednání prý
velmi zakládá. „Snažíme se podni−
katele podporovat. Jsme hodně
otevřená radnice. Lidé se jen těžko
dostávali k dokumentům, a tak
jsme začali všechny dokumenty
zastupitelstva zveřejňovat. Kdyby
neexistoval zákon o osobních
údajích zveřejnili bychom úplně
všechno,“ řekl dnes už bývalý pí−
secký starosta Ondřej Veselý. 

Druhé místo letos získaly Pra −
chatice. Město má nejnižší ne −
zaměstnanost v kraji, nejčistší
ovzdu ší, dostatek lékařů a nižší
ceny bytů. Třetí příčka připadla
Jindřichovu Hradci. Tamní radnice
vykazuje v krajském srovnání
dobré ekonomické výsledky. Má
nejlepší iRating společnosti CRIF −
Czech Credit Bureau, nejnižší ná−
klady na dluhovou službu a dru−
hou nejvyšší likviditu a kvalitní in−
ternetové stránky. 

Výzkum, který zpracovala age n −
tura Datank, se uskutečnil ve 205
obcích s rozšířenou působností
a 22 městských částech hlavního
města. Nejlepší vzešly z hodnoce−
ní celkem 42 kritérií. Ceny budou
předány 2. prosince v Praze. (pru)

� Fejeton �� Fejeton ��� Fejeton ���� Fejeton ��� Fejeton ����Fejeton �����

� Fejeton �� Fejeton ��� Fejeton ���� Fejeton ��� Fejeton ����Fejeton �����

Občas přemýšlím, jestli to bylo
v těch starých filmech uděláno
schválně, nebo jestli opravdu by−
la někdy doba, kdy si navzájem
cizí lidé spolu spontánně povídali
například v čekárnách u lékaře,
v restauracích nebo v tramva−
jích, a dokonce takto vznikala
i dlouholetá přátelství. Jako ty
dvě dámy s pejskem ve filmu
o cestě autobusem, které si na
zadním sedadle povídaly celou
cestu o pletení, vaření, oblékání
a tak. Doba s hodnotami věcný−
mi změnila i hodnoty duchovní
a mravní, což je svým způsobem
škoda. Kdyby dnes na první se−
dadlo v tramvaji usedla dáma
s pejskem, druhá by usedla nej−
spíš až na druhý konec vozidla,
i když pejsci by si spolu určitě
rozuměli – horší by to bylo s dá−
mami. Stejné je to v restaura−
cích, a dokonce i v hospodách, 
a vůbec všude, někdy i ve spo−
lečných domácnostech. Od dveří
čekárny u lékaře jsem dokonce
nedávno chtěla odejít, protože
jsem myslela, že tam nikdo není
a lékař neordinuje, ale přitom by−
la plná lidí. Lékaři o tom říkají, že

je to jakási mezilidská ponorková
nemoc, která zachvátila intelek−
tuálně vyspělé lidstvo, a kdyby
mezi lidi občas nevtrhla par ta
uřvaných pubescentů, bylo by
všude ticho jako v hrobě. Aby
spolu dospěláci komunikovali
jen tak, musejí se nejdřív zpít „do
němoty“. Teprve v takovém sta−
vu se snadněji najdou objektivní
příčiny k rozhovorům a navazo−
vání přátelství.

Do své tramvaje jsem přistou−
pila na zastávce pod Západo −
českou universitou, tudíž již byla
plná vzdělávající se mládeže.
Takové cestování vstoje v mlá−
dím přeplněném vozidle městské
hromadné dopravy bývá ne −
bezpečné, protože každý batoh
na zádech je ověšen velkou pet
lahví, která připomíná lesklého
mečouna. Mladí lidé z nich reali−
zují „pitný režim“ kdekoliv, kdy−
koliv a za všech okolností, i při
chůzi. Stát mezi takto ozbro −
jenými batohy znamená riskovat,
že některý mečoun v akci jedno−
mu pošramotí obličej – snad až
bude vynalezen nějaký obliče −
jový chránič.

Zaznamenala jsem v přední
části vozidla volné sedadlo, ale
když jsem se probojovala mezi
všemi ozbrojenými batohy až
k němu, zjistila jsem, že je obsa−
zeno mohutnou značkovou bo−
taskou velikosti asi tak 44, patřící
i s nohou slečně s dráty v uších,
sedící na sedadle naproti. Chvíli
jsem se marně snažila navázat
rozhovor. Až když jsem jí po −
klepala na rameno, vyndala
z jednoho ucha drát, a mohly
jsme zahájit dialog. Vysvětlila
jsem jí, že bych si na to sedadlo
ráda sedla. Ona vysvětlila mně,
že to asi těžko, protože tam má
nohu. Řekla jsem, že o to právě
jde, protože noha na sedadle být
nemá. Neodpověděla, a ani bota
se nepohnula. Sedla jsem si na
zbývající místo, uchopila jsem
botu za špičku a shodila ji i s no−
hou dolů.

Mezitím cesta ubíhala, ažtram −
vaj dorazila do uzlové stanice.
Krávo jedna – řekla mi ta slečna,
zvedla z podlahy obří batoh, sko−
čila ke dveřím a byla pryč.
Příjemně jsme si popovídaly.

Dagmar Hermanová

Popovídání v tramvaji
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Je mu 68 let, jmenuje se Kabir Bedi
a narodil se v indické Bombaji. Stačí
však říci Sandokan a každý už ví,
o kom je řeč. A právě tento charis−
matický herec byl hostem letošního
ročníku Mezinárodního filmového
festivalu pro děti a mládež JUNIOR−
FEST  2014. Postupně navštívil
všechna tři festivalová města: Hor −
šovský Týn, Dobřany i Plzeň. Ne −
smírně vlídný a ochotný k fotografo−
vání i rozhovorům, chápavý k médi−
ím, což se málokdy u opravdu slavné
osobnosti vidí. A tak můžeme našim
čtenářům přinést následující rozho−
vor s hercem Kabirem Bedim. 
�� Jak se díváte na festivaly pro 
děti?

Festivalové přehlídky jsou nesmír−
ně důležité, zvláště ty pro děti a mlá−
dež, protože nikdy nevíte, kolik mla−
dých lidí můžete svými názory či po−
stoji, případně filmovými díly, ovlivnit
pro jejich budoucí život. Festival je
i svým způsobem určitý druh vzdělá−
ní, ať už se jedná o audiovizuální
techniku nebo ztvárněnou literaturu
či postoje filmových tvůrců.
��Chtěl jste být vždy hercem? Pokud
vím, tak jste studoval zcela jiný obor?

To je pravda, původně jsem chtěl
být architektem, nakonec jsem ale
studoval historii. Svoji profesní 
ka  rié ru jsem zahájil v rozhlase jako
moderátor, až později jsem odešel do
Bombaje a pět let se věnoval televizní
reklamě. Teprve pak jsem se dostal
do Bollywoodu, kde začala moje 
herecká cesta. 
��Vaší zřejmě nejznámější filmovou
rolí byl Sandokan, jak moc ovlivnil
Váš další život?

Po pravdě – doslova změnil celý
můj život, otevřel mi dveře do světa,
zejména do amerického Holly woodu.
Tento italsko−německo−francouzský
seriál (1979), který režíroval  Sergio
Sollima, se natáčel v Jihovýchodní
Asii. Pod Sollimou jsem hrál už před−
tím, v dobrodružném snímku ČERNÝ
KORZÁR (1976). Možná jste zare −
gistrovali, že jsem se mihl ve čtyřech
epizodách proslulého aamerického
seriálu „Dynastie“ a ve třinácté bon−
dovce s názvem CHOBOTNIČKA
(1983)  jsem ztvárnil  Gobin du, pra−
vou ruku hlavního padoucha a Bon −
dova (Roger Moore) protivníka
Kamala Khana. Jako princ Omar
Rašíd se objevoval v neko nečném

serálu „Báječní a bo hatí“. Teď se
chystám hrát histo rického padoucha
ve velkém bollywoodském filmu, zá−
roveň končím své turné po Kanadě,
kde v divadle hraji stavitele Tádžma −
halu. Z toho vidíte, že jsem plných 
23 let žil mimo Indii.
��Dvě z Vašich dětí jdou tak trochu
ve Vašich stopách, co na to říkáte?

Svým dětem jsem při rozhodování
o jejich budoucnosti v ničem ne −
bránil, nic jsem jim nedoporučoval,
jenom jsem jim radil, aby nebyli 
herci. Moc dobře totiž vím, že to 
není snadná profese, je to na jedné
straně bolest, na druhé zase potěše−
ní, ale i nebezpečí, přesto je to velmi
smysluplná cesta, která mi hodně

dala. Moje dcera Pooja začínala 
jako herečka v letech 1991−1995,
dnes však pracuje jako tisková re−
daktorka a chystá se dokonce publi−
kovat matčiny paměti. Syn Adam je
hlavně bollywoodským hercem. 
�� Je pravda, že jste svoje křestní
jméno dostal po středověkém bás−
níkovi Kabirovi?

Ano, je to tak. Kabīr (asi 1440–
1518) byl indic ký  filosof, mystik
a  básník, světec, žák  Ramanandy.
K jeho učení se dnes v Indii hlásí
zhruba desetimilionová sekta Kabi −
rova cesta. Indická tradice tvrdí, že
se dožil 120 let. Kromě hinduistic−
kých a védských zdrojů ve svém díle
často citoval též Korán. Jeho jméno
také pochází z arabského al−Kabīr –
Velký. Legenda to vysvětluje tak, že
byl v mládí adoptován  muslimským
párem. Jestli mě toto jméno nějak
poznamenalo, těžko říci, jedno však
vím jistě – Sandokan musel podle je−
ho názoru v boji za svou věc užít
i násilí, já sám jako způsob řešení
konfliktů pro dnešní svět vidí mírový
přístup indického vůdce Mahátma
Gándhího. Jak vidíte, tričko s jeho
portrétem mám právě na sobě.

Sandokan otevřel dveře světového filmu
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Správná rychlost, vhodně zvolený
postup, šikovnost, zručnost, fortel –
tyto vlastnosti mají společné – Šu −
mavská hasičská liga a DUDÁK,
Měš ťanský pivovar Strakonice. Prá −
vě strakonický pivovar se stal gene−
rálním partnerem největší šumavské
soutěže v požárním sportu, které se
každý rok aktivně účastní stovky lidí
a další tisíce přihlíží.

Jedna z největších soutěží v požár−
ním sportu v Jihočeském kraji a urči−
tě ta nejkvalitnější v Pošumaví –
Šumavská hasičská liga – DUDÁK
CUP pro tento rok skončila. „Zapojilo
se do ní více než 400 hasičů, kteří 
byli rozděleni do 31 mužských výběrů

a 9 ženských. Účast v Šumav ské ha−
sičské lize je povolena všem druž−
stvům, která se řádně přihlásí do 
soutěže a zaplatí startovné. Proto se
v Šumavské hasičské lize – DUDÁK
CUP umožnila účast také družstvům,
která leží daleko za hranicemi Šu −
mavy, z čehož máme radost,“ řekl
Josef Zábranský, předseda rady
Šumavské hasičské ligy. „Díky této
soutěži se naše pivo dostane i mimo
standardní oblast jeho prodeje. Pivo
DUDÁK pak ochutnají noví spotřebi −
telé, kteří se o něj pak mohou přihlásit
ve svých hospodách a restauracích,“
Marek Pohanka, ředitel obchodu
a marketingu pivovaru DUDÁK.

Všechny týmy se mezi sebou utká −
vají v disciplíně zvané – požární útok.
Úkoly plní sedm členů soutěžního
družstva. Každý z těchto členů běhá
na svém úseku a dělá stále stejný na−
cvičený úkon. Ve zkratce jde o to, že
se sedmičlenná družstva snaží co
nejrychleji srazit terče pomocí vody
čerpané z nádrže přenosnou stříkač−
kou, kterou předtím sestavili.

DUDÁK – Měšťanský pivovar
Strakonice je generálním partnerem
Šumavské hasičské ligy – už od její−
ho vzniku v roce 2006. 

„Pivovar nám poskytuje mate −
riální pomoc. Bez té by liga nemohla
fungovat, podporu dostáváme nejen

formou výborných nápojů, ale také
ve formě cen na závěrečný galave−
čer, při kterém probíhá vy hlášení cel−
kových výsledků,“ vysvětluje Martin
Macháček, velitel Sboru dobrovol−
ných hasičů Horosedly.

Nejhodnotnějším výsledkem 
Šu mavské hasičské ligy – DUDÁK
CUP v kategorii mužů bylo poko −
ření hranice 17 vteřin. To jsou časy,
které patří k nejlepším v České re−
publice. O tento úspěch se posta −
raly nejprve Kalenice a poté i Úně −
tice z Plzeň ského kraje. Mezi žena−
mi drží rekord ženy ze Žernovic, 
které v loňském roce pokořili čas 
18 vteřin. (pru)

Největší soutěže v hasičském sportu v Pošumaví

Mají svoji „Menzu“
Svou „Menzu“, což je organizace
sdružující nadprůměrně inteli−
gentní lidi i děti, mají v  Pra cha −
ticích. Společnost Impakt zde za−
ložila Klub nadaných dětí. 

Rodiče, kteří považují své děti
za nadané, mají za sebou první
informativní schůzky. Před sed −
kyně společnosti Impakt Kateřina
Kulhánková Čejková nejprve po−
zvala rodiče nadaných dětí, aby
jim představila, jak bude jejich
klub v Prachaticích fungovat. 

Po rodičích se prvního setkání
dočkají také nadané děti z Pra −
chatic a okolí. „Péče o nadané
děti v Prachaticích chybí a mezi−
tím se utvořila skupina rodičů,
která po něčem podobném volala.
Naše společnost se dlouhodobě
zabývá problematikou dětí, které
mají speciální požadavky na vý −
uku. Rozšířili jsme působnost
o nadané děti. Děti hrají strategic−
ké hry, kvízy, vytvářejí si své port−
folio,“ vysvětlila Čejková.

Dětem budou například na be−
sedy zvát vědce, filosofy či uměl−
ce, s kterými si budou nadaní čle−
nové klubu povídat a vyměňovat
názory. (pru)

Potenciální pacient s nakažlivou 
infekční nemocí jindřichohradecké
hasiče nezaskočí! V areálu stanice
v Jindřichově Hradci procvičovala
profesionální jednotka zásah, při kte−
rém by v případě žádosti zdravotnic−
ké záchranné služby zajišťovala tran−
sport člověka s podezřením na na−
kažlivou chorobu.

„Jako nebezpečnou zónu hasiči
vymezili budovu B jindřichohradecké
stanice, vnější zónou byl pak prostor
celé stanice. Dva příslušníci, kteří se
v nástupním prostoru oblékli do pro−
tichemických obleků, vynesli „pa −
cienta s podezřením na nakažlivou
chorobu“ na nosítkách před budo−
vu, kde ho předali zdravotníkům.
Ostatní členové jednotky zbudovali
před budovou B dekontaminační
prostor, kde byli příslušníci zasa −

hující v nebezpečné zóně dekonta−
minováni a dezinfikováni,“ popsala
zásah mluvčí jihočeských hasičů
Vendula Matějů.

Zda byly dodrženy všechny taktic−
ké postupy při zásahu na biologic−
kou látku a následné dekontaminaci
a zda velitel zásahu řádně vyhodnotil

situaci a koordinoval všechny čin−
nosti při zásahu. Vyhodnocení říka−
lo, že hasiči by obstáli, stejně jako
lékaři a další personál. Několik přípa−
dů podezření na ebolu se v Česku
objevilo v říjnu a listopadu. Ani v jed−
nom z případů se onemocnění na−
štěstí neprokázalo. (pru)

Pacient s nakažlivou nemocí hasiče nezaskočí!
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Tradice Silvestrovských vlaků na
Šumavu pokračuje i v letošním roce.
Letos Stifterův pošumavský železnič−
ní spolek pořádá už 15. ročník. První
z připravovaných vlaků vyjede opět ze
Strakonic. V poslední den roku se 
vydají čtyři páry zvláštních vlaků
z Vimperka na Kubovu Huť a zpět.

Letošní ročník se ponese v duchu
komiksovém, plném záhad, neohro−
žených superhrdinů, krásných žen
i šílených vědců. Kdo chce potkat
par tu ze Čtyřlístku, poměřit sílu se

Supermanem, zamířit s Rychlými šípy
do Stínadel nebo zjistit, kdo chce zabít
krásnou Jessii, není nic snazšího, než
nastoupit do některého ze zvláštních
vlaků Silvestrovského Interlokálu.   

Zvláštní vlaky Českých drah, které
se od loňského roku staly spolupořa−
datelem akce, odjíždí z vimperského
nádraží v 7:46, 10:12, 11:50 a 13:46.
Na nejvýše položené a páté nejkrás−
nější železniční stanici v Čechách 
bude pro cestující nachystáno tradič−
ně občerstvení, prohlídka techniky

Horské služby, úřadovna vlakové poš−
ty a pojízdná pohádková kancelář.
Zájemci si zde budou moci zakoupit
upomínkové předměty, odeslat přání
do Nového roku i získat speciální 
silvestrovská razítka. 

„Další možností je absolvovat sil−
vestrovský výstup na vrchol Boubína,
kde bude pro úspěšné horolezce při−
praven pamětní certifikát, pohled a ra−
zítko,“ říkají organizátoři.

Odjezdy zpět z Kubovy Hutě jsou
v 8:50, 11:00, 12:50 a 14:50, příjez−

dy do Vimperka pak v 9:15, 11:35,
13:15 a 15:15. Jako v minulých le−
tech jsme zachovali přímé spojení
prvním a posledním zvláštním vlakem
ve směru ze/do Strakonic (Strakonice
odjezd 6:27, příjezd 16:47) a nově též
pozdější přímý vůz od pravidelného
vlaku ČD (odjezd ze Strakonic 9:09).
Tradiční je též lokomotiva „Bardotka“
v barvách dopravce ČD Cargo.

Jízdné je beze změn. Zpáteční 
jízdenka na trase Vimperk – Kubova
Huť a zpět stojí 50 korun, děti od 6 do
15 let zaplatí jen 40 korun a jedno−
směrná jízdenka je pro všechny za 
30 korun. (pru)

Silvestrovské vlaky opět vyjedou
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Na celé Šumavě je možné se projít
po více než dvaceti naučných stez−
kách. Tou nejstarší na Šumavě 
a zároveň druhou nejstarší v celé
České republice je Medvědí stezka
v jižní části Šumavy, na které v le−
tošním roce Správa Národního 
parku a Chráněné krajinné oblasti
Šumava obnovila informační pa −
nely. Zá měrem rekonstrukce stez−
ky bylo kromě obnovy stávajících
pane lů také doplnění označení 
dalších skalních útvarů podle pů −
vod ního průvodce, vydaného v roce
1967. Po letech tak návštěvníci 
uvidí například „Dračí tlamu“, která
se donedávna skrývala za větvemi
stromů a keřů. Tato skála svou dra−
čí podobu ukazuje hlavně v zimě,
kdy jí díky odtávajícímu sněhu
a mrazu narostou ostré „zuby“ v po−
době rampouchů.  Obno veno a do−
plněno bylo rovněž orientační zna−
čení stezky. 

„Panely se vyráběly v truhlárně
v Kašperských Horách, jejíž pra −
covníci pak také ve spolupráci se
strážci osadili panely a značení 
v terénu,“ říká Markéta Rudlová z NP
Šumava, jež má obnovu Medvědí
stezky na starosti. Obnova stezky
ale ještě není úplně hotová. Čeká ji
oprava dřevěných stupňů ve směru
od Ovesné a rekonstrukce poválko−

vých chodníků u Jeleního jezírka 
a v prameništi mezi Viklanem a Ka −
mennou kráskou.

Od vybudování stezky, jež je vů−
bec první naučnou stezkou na jihu
Čech a druhou nejstarší v celé
České republice, uplynulo letos již
48 let. Vznikla z podnětu a osobního
přičinění prachatických ochránců
přírody – Aleše Záveského, Vratisla −
va Francla a Bohuslava Nauše a po−
slední obnovou prošla v roce 2001.

Stezka ale není jen o skalních
útvarech, jako třeba Kaple, Hřib ne−
bo Viklan. Prochází několika úseky
smíšeného lesa a místy i nádherné−
ho přirozeného zmlazení jedle.

V Jeleních Vrších nemůže uniknout
pozornosti významné technické dílo
– Schwarzenberský plavební kanál 
s 419 m dlouhým tunelem. Součástí
plavebního systému bylo i uměle vy−
budované Jelení jezírko. 

Proč se stezka jmenuje „Med −
vědí“? Na to je prý jednoduchá od−
pověď: Část stezky vede po tak −
zvané „Medvědí cestě“ (Bären stras −
se). Poblíž ní se nachází Medvědí
kámen, pomníček na místě zástřelu
želnavské medvědice, jednoho z po−
sledních šumavských medvědů. Po
této cestě byla také medvědice, za−
bitá 14. 11. 1856, odvážena z míst,
kde po mnoho let žila. (pru)

Část pacientů českobudějovického
hemodialyzačního střediska se mů−
že léčit doma, někteří i cestují.
Moderní přístroje, nejnovější techno−
logie, nové dialyzační roztoky a lé−
čebné postupy zaváděné do běžné
praxe Hemodialyzačním střediskem
při Interním oddělení Nemocnice
České Budějovice, dlouhodobě a vý−
razně zvyšují kvalitu života pacientů
trpících selháním ledvin. 

„Budoucnost, i když jen pro část
pacientů, kteří potřebují umělou ná−
hradu ledvinných funkcí, je v sou−
časné době směřována k péči v do−
mácím prostředí, takzvané Home
Care. Pacient se léčí doma a lékař
nebo specializovaná sestra za ním
docházejí na kontroly. Samozřejmě
využití těchto přístrojů bude vždy li−
mitováno schopností konkrétního
pacienta připojit se na přístroj
a správně ho ovládat. Tuto činnost
ale mohou zajistit i vyškolení rodinní

příslušníci,“ uvedla primářka interní−
ho oddělení Marie Pešková.

Navzdory rozvoji moderních tech−
nologií je ale stále hodně pacientů,
kteří budou péči hemodialyzačního
střediska potřebovat, případně sami
preferovat. Moderní technologie
a dialyzační roztoky jsou šetrnější.
Zkracuje se také doba strávená na
přístrojích. Vylepšuje se komfort po−
bytu v hemodialyzačním středisku.

„V minulosti byli pacienti běžně
napojováni k umělé ledvině na šest
hodin každý den, nebo měli jen ví−
kendovou pauzu. S rozvojem mož−
ností, zlepšením přístupu k průtoku
krve cévními vstupy a zkvalitněním
dialyzátorů došlo k tomu, že se doba
pobytu na dialyzačním přístroji zkrá−
tila na 4 až 5 hodin třikrát týdně,“
poznamenala Pešková.

Pro řadu pacientů však může být
navzdory všem novinkám v léčbě
výhodnější pomalejší a častější čiš−

tění krve. Takzvaná umělá ledvina
samozřejmě není stoprocentní ná−
hradou funkcí vlastních ledvin. Nově
používané roztoky a metody se snaží
pacienty co nejméně zatížit vedlejší−
mi účinky v podobě chronických zá−
nětlivých dějů nebo metabolických
procesů, které by mohly vést ke
komplikacím u pacientů s diabetem,
s onemocněním cév a srdce. Cílem
stálého hledání nových roztoků a je−
jich složení je eliminovat různé fakto−
ry, o kterých se domníváme, že
zhoršují kvalitu léčby.

Pravidelná léčba v centrech má
naopak, ale kromě léčebného účinku
i jednu výhodu, a sice společenská
setkávání a výměnu zkušeností
s ostat ními pacienty. Společně stráve−
ný čas pacienty a zdravotníky sbližuje,
což se projevuje přátelskými vztahy
mezi všemi, kteří se na oddělení pravi−
delně potkávají. Každý si však může
vybrat, jakou formu léčby zvolí. (pru)

Domácí léčba pro pacienty s dialýzou

Hejtman vyvrací 
fámy

Jihočeský hejtman Jiří Zimola vy−
vrací fámy, že by se kraj podílel na
rušení větší části vlakových spojů.
O pouhých 12 procent méně vlaků
mohou využívat cestující od roku
2009 na jihočeských železnicích.
Uvedené spoje navíc suplují auto−
busy. Zimola tak vyvrací neustále
se opakující zprávy některých kriti−
ků, že kraj likviduje osobní veřejnou
dopravu a v této souvislosti zrušil
polovinu vlakových spojů.

„Již poněkolikáté jsem se na
inter netové diskuzi dočetl, že kraj
doslova plundruje veřejnou dopra−
vu a tím jde proti zájmům občanů,
kteří ji využívají při cestách do za−
městnání, škol či k lékaři. Výsled −
kem toho má být skutečnost, že
počet přepravených osob klesl na
poslední příčku v republice. To je,
samozřejmě, holý nesmysl. V po−
čtu přepravených osob ve veřejné
dopravě jsme na osmém místě ze
14 krajů, přičemž je nutno přihléd−
nout ke skutečnosti, že jižní Čechy
mají vzhledem ke své rozloze a říd−
kému osídlení pohraničních oblastí
nejnižší hustotu zalidnění ze všech 
regionů,“ zdůraznil Zimola.

Pokud jde o zrušené železniční
spoje, jedná se podle hejtmana
o vlaky, které využívá jen minimální
počet cestujících. To značně pro−
dražuje náklady vynaložené na do−
pravní obslužnost. 

„V součtu se státními prostředky
vynakládá kraj ročně na dopravní
obslužnost více než miliardu korun.
A opravdu nemáme prostředky na
dotování nevyužívaných vlaků, je−
jichž provoz vyjde oproti autobuso−
vé přepravě na jeden kilometr až
pětkrát dráž,“ vysvětlil.

Jiří Zimola zároveň připomněl, že
dopravní obslužnost obcí se kvůli
výše uvedeným opatřením nezhor−
šila, ale právě naopak. „Autobu −
sové zastávky jsou obvykle v cent−
rech obcí, zatímco železniční stani−
ce jsou na jejich okrajích v docház−
kové vzdálenosti jednoho až tří kilo−
metrů,“ upřesnil.

Dalším krokem kraje vedoucím
ke zkvalitnění dopravy pro cestující
na jihu Čech je pak její případná 
integrace. Pilotní projekt integrova−
ného dopravního systému letos na
kraji odstartovali společně s měs−
tem Jindřichův Hradec. Po vyhod−
nocení výsledků zváží jeho zavede−
ní na celokrajské úrovni. (pru)

Medvědí stezka v novém
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Výrobou a montáží topení z pří−
rodního kamene se už téměř 
10 let zabývá firma eurotop in
ve Kdyni. Za tu dobu je jedno−
značně vidět, jak stále více při−
bývá zájemců o tento typ elek−
trického vytápění. Mnozí z nich
si nejdříve topný panel vyzkou−
šeli v jedné místnosti, aby na−
konec zjistili, že panely z pří−
rodního kamene si nechají na−
montovat v celém bytě nebo ro−
dinném domku. 
Nicméně na začátku rozhodová−
ní, jaký způsob topení si zvolit, je
vždy otázka.  Plyn, uhlí, dřevo ne−
bo elektrickou energii? Napo −
vědět vám může krátký test, ve
kterém si odpovíte na otázky, jaké
požadavky máte na váš topný
systém (viz tabulka níže).
Jestliže je pro vás více než 5 bodů
důležitých, je pak elektrické tope−
ní přírodním kamenem ideální.
Jaké výhody vám přinese, na to
jsme se zeptali majitelů kdyňské
firmy eurotop in Jiřího Janouška 
a Daniela Smolíka.
Proč se rozhodnout pro topení
z přírodního kamene?
Protože je daleko příjemnější pro
vaši peněženku. Za méně peněz
se více ohřejete. V porovnání
s ostatními topnými systémy je to
20 až 30 %, které ušetříte na ná−
kladech. Když vyměníte přímoto−

py za naše panely, je
úspora za elektrickou
energii až 40 %. Topení
lze připojit na 20hodino−
vý nízký tarif a celá do−
mácnost je měřena v té−
to sazbě. Všem poradí−
me, jak postupovat. Kaž −
dému zájemci  zdarma
předem vypočítáme pro−
vozní náklady. Z naší le−
tité praxe můžeme říci,
že se tento prvotní výpo−
čet nijak neliší od sku−
tečnosti.
Jsou zde ještě nějaké
další výhody?
Samozřejmě.  Majitelé
na šeho topení nemusí
platiti za čištění, kontroly
a opravy komínu.  Také
je nečeká výměna kotle,
rozvodů nebo vodních
panelů při vytápění ply−
nem, uhlím nebo dře−
vem. Předpokládaná ži−
votnost panelů z přírod−
ního kamene je cca 100
let. Záruku na naše tope−
ní je 14 let a všem klien−
tům poskytujeme záruč−
ní i pozáruční servis.
Jaký je princip topení?
Mnozí se domnívají, že
vytápění přírodním ka−
menem funguje jako 

přímotopy nebo elektrická kam−
na.  Naše topení využívá vynikají−
cí schopnosti kamene akumulo−
vat teplo, které poté vyzařuje.
V kamenu jsou uloženy topné ka−
bely, které panel nahřívají. Ne −
dochází prakticky k žádným ztrá−
tám a účinnost je stoprocentní.
Kabel po zahřátí okamžitě předá
teplo kamenu, který se za nece−
lou půlhodinu nahřeje na teplotu
60 °C. Vytápění prostoru je na 

základě dlouhovlnného záření.
Jako bychom topili kachlovými
kamny. Sálavé teplo je v místnosti
rovnoměrně rozložené. Mezi pod−
lahou a stropem je maximální roz−
díl 3 °C. V místnosti, ve které topí
panel, je samostatný prostorový
digitální termostat, který zákazník
dostane zdarma.
Jak působí sálavé teplo na lid−
ský organismus?
Je naprosto ideální. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu, nevíří
se prach a alergenní částice. Díky
stejnoměrnému rozložení tepel−
ného záření nemají vlhkost, aler−
geny a plísně žádnou šanci. Pří −
rodní kámen udržuje konstantní
vlhkost v místnosti 52 až 58 %,
nevysušuje pokožku, vzduch 
a nespaluje kyslík. Topení je vhod −
né pro alergiky, astmatiky, lidi
s dý chacími potížemi a pro novo −
rozence. Velmi příznivě působí na
psychiku.
Kdy se s vámi může zájemce
o to pení setkat?
Každému se budeme individuel−
ně věnovat přímo v naší firmě eu−
rotop in, která sídlí ve Kdyni v Ná −
dražní ulici (u autobusového ná −
draží). Na setkání se zákazníky
jsme si vyhradili každý pátek od
8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hodin. Je to jakýsi Den
otevřených dveří. Jinak nás zá−
jemci zastihnou na telefonu nebo
nám mohou poslat e−mail. 

Digitální termostat do každé místnosti zdarma

Zájem o topení z přírodního kamene roste

Dě k u j e m e
všem svým

zá   kaz ní kům za
přízeň a důvě-
ru, kterou nám po celý
rok projevovali.  
Přejeme jim i těm, kteří 
se pro nás rozhodnou, 
radostné Vánoce a hodně
štěstí, po hody a zdraví do
nového roku 2015.
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Ve srovnání s minulými léty
jsem v roce letošním zazname−
nal poměrně rychlý nárůst ne−
moci, a to zejména rakoviny.
Je to v důsledku stresů. Napří −
klad na rakovinovém onemoc−
nění se stres podílí až z 80
procent. Před 25 lety jsem při−
šel na to, jak vzniká nemoc. Je
to postupným či jednorázovým
zablokováním organismu stre−
sem či úrazem pro přijímání vi−
tamínů, minerálů  a energie.
Současně jsem přišel na to,
jak organismus odblokovat,
což jsou moje akupresury.
Proto jako první postup alter−
nativních způsobů léčby (moje
alternativní způsoby léčby
spočívají jen v akupresurách
a užívání doporučených dávek
vitamínů, minerálů a bylin, od−
blokování páteře odborníkem)

doporučuji akupresury na od−
blokování organismu. První
akupresuru napoprvé 20 minut
(u nemocných až 25 minut),
druhou a třetí 20 a 20 minut
(u nemocných 25 a 25 minut),
ale již v určitém čase, a to mezi
16.00 až 18.00 hodinou.
Protože podle mých zkušeností
nejsme schopni přijímat z běžné
stravy biologicky účinné látky
v množství, které náš organismus
potřebuje, měli bychom pravidel−
ně užívat vitamíny a minerály, kte−
ré podle mých dlouhodobých
zkušeností chybějí většině popu−
lace. V dnešní době není organis−
mus lidí již cca od dvaceti let výše
schopen přijímat vše ze stravy.
Například nedostatek jódu způ−
sobuje problémy zejména s čin−
ností žláz. Mnoho lidí i dětí nemá
dostatek Fo sforu, B3, B6, Zinku,

Sele nu, což způso−
buje problémy s ků−
ží, očima, psychi−
kou. Nej častěji se

pro jevuje nedostatek výše uve−
dených látek jako ekzémy a aler−
gie. Po čtyřicítce většina lidí není
schopna ze stravy přijímat 

vápník, B3, B6, C, Rutin, Fosfor,
Zinek, Selen, Koenzym Q10
a další. Navíc velké procento
populace má nějaké infekce,
které oslabují imunitní systém
a díky mutacím je nelze spolehli−
vě zjistit rozborem krve. Za 24
let, co se alternativními způsoby
léčby zabývám, jsem dal dohro−
mady všechny vitamíny a mine−
rály, které lidem chybějí. Zá jem −
ci si je mohou objednat v na−
šem e−shopu na www.stanley−
bradley.eu. Jsou vyrobeny vý−
hradně z finských přírodních
produktů.
K celkovému léčebnému proce−
su je vhodná sada bylin na zba−
vení se rakovinových virů. Dopo −
ručuji užívat prvně 4 – 5 týdnů,
potom jednou ročně cca týden
až 14 dní preventivně. Je to ra−
kytník + šalvěj + zlatobýl. Byliny
zalít vodou o maximální teplotě
70 °C, louhovat 35 minut a užívat
1/3 litru denně. 
Další sada bylin je na vyčištění
trávicí soustavy – kopřiva + heř−
mánek + třezalka. Ten, kdo ne−
chce pracně vařit čaje, nabízíme
v našem e−shopu extrakt z fin−
ských přírodních produktů.
Směs na vyčištění trávicí sousta−
vy začít užívat za 14 dní po skon−

čení užívání čajů na zbavení se
virů. Ráno na lačno cca půl litru
denně tohoto čaje z bylin, ex−
trakty dle návodu na užívání.
Opakovat jednou ročně na pod−
zim 10 až 14 dní. Byliny kopřiva
a třezalka snesou teplotu vody
70 °C, doporučuji louhovat 35

minut, ale heřmánek
jen 50 °C, proto se
musí louhovat zvlášť
cca hodinu.
Na závěr celého lé−
čebného procesu je
dobré se zbavit infek−
cí, protože např. zbyt−
ková bo relióza, nebo
v latentní formě chla−
mydie (které má
v Čes ku 80 % – 90 %
populace, toxoplaz−
mózu má cca 30 %
populace atd.). Zba ví −
me se jich přírodním
antibiotikem – orega−
no. To doporučuji jako
jednu z mála bylin uží−
vat dlouhodobě – že−
ny 4 měsíce a muži 5

měsíců, 2x denně 2 kapky nebo
2 kapsle dle doporučení. Pre ven −
tivně jednou za 1 až 3 měsíce 5 až
14 dní opět nasadit oregáno. 
Všichni dobře víme, že zdraví si
nemůžeme koupit, ale můžeme
pro zlepšení a udržení si dobré−
ho zdravotního stavu mnohé
udělat.
Jestliže se rozhodujete pro vá−
noční dárek pro své nejbližší, pak
jim darujte zdraví a krásu. Připra −
vili jsme na základě mých dlou−
holetých zkušeností řadu vánoč−
ních balíčků s přírodními finskými
vitamíny a minerály, které obsa−
hují vše, co naše tělo potřebuje
ke zdraví. U všech je sleva 20 %.
Ke zdraví také patří krása a v naší
další nabídce jsou i kosmetické
balíčky s italskými, španělskými 
a finskými produkty.

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

Kontakt:

STANISLAV BRÁZDA
mobil:  

777 119 600  −  606 119 600
e−mail:

stanley.bradley@email.cz 
www.stanleybradley.eu

na práci a odpočinek
Je třeba se zklidnit a rozdělit si čas 
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HLEDÁM někoho na vý −
pomoc při zednických
a malířských pracích, tel.:
606916148. RR 40951

PRO OBCHOD s dárkovým
zbožím v Železné Rudě hle−
dáme spolehlivou a pří −
jemnou prodavačku. Mož −
no i brigádně nebo HPP,
turnusy, část. NJ, uby −
 tování zdarma. Tel.:
602486490. 

DO KAVÁRNY v Železné
Rudě hledáme pracovnici
na přípravu kávy a pohá−
rů. Možno i brigádně, za −
u číme, část. NJ výhodou,
turnusy, ubytování zdar−
ma, výhodné plat. pod−
mínky. Tel.: 725835555.

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběra−
teli! Koupím bajonet, dý−
ku, kordík, lovecký te−
sák, šavli, helmu, trop.
klobouk, uniformu, mas −
kovací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro
na pistoli, zásobníky
a bedny od munice, da−
lekohled, puškohled, vy−
sílačku + sluchátka, ču−
toru, ešus, teletinu, od−
znaky a vyznamenání,
nášivky, leteckou  kuklu,
bundu, kombinézu, vr −
tuli, palubní ukazatele 
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy 
o vojácích aj. voj. pozů−
statky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 140037   

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě  ratel stále hledá a dob−
ře zaplatí staré pohledni−
ce− až 10. tis Kč za chybějí−
cí pohlednici, např. obcí
Šumavy (např. Schu  kat −
schen, Paterl hütte, Glaser −
wald, Stadln, atd.), ale i  ji−
né pohlednice z celé ČR do
roku 1945, uvítám větší
množství či sbírky, mohu
přijet.  Mobil: 602486490. 

STARÉ fotoaparáty (Flexa −
ret, Mikroma, Stereomi −
kro ma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské pokojíč−
ky, vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, litinové
formy na bá bovku, lí −
vanečník apod. Tel.:
603872698. PM 140016

KOUPÍM elektrické a me−
chanické plechové  vláčky,
Merkur, Igra, HUSCH,
Kraus a jiné  i ve špatném
stavu, též vláčky HO, TT, N
a všechno co se týká že −
leznice. Tel.: 731064361.
PM 140167

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové  silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 140032      

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

KOUPÍM staré a starožitné
věci, např. z pozůstalosti.
Nábytek, obrazy, kapesní
a náramkové hodinky,
mince, bižuterii, porcelá−
nové sošky, sklo, vázu, ka−
rafu, skleničky, svícny,
chromový lustr a lampičky,
voj. odznaky a vyznamená−
ní, voj dýku a bajonet, šav−
li, uniformu, starou vzdu−
chovku, flo bertku, housle a
trumpetu, plechová a ba−
kelitová au tíčka, loutky, ra−
dia, foto aparát, knihy, po−
hlednice, kuchyňské váhy
aj. staré věci. Děkuji za na−
bídku – přijedu. Tel.:
604343109  PM 140035

KOUPÍM nové i použité au−
to−moto díly: Jawa, ČZ, pří−
věsný vozík PAV, sajdkáru,
BMW aj. Tatra, Škoda –
Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto−moto
příručky, prospekty, plakáty,
staré hračky, plechovky od
oleje, reklamní auto−cedu−
le. Dále starou vzduchov ku
zlamovací,vojenskou, pou−
ťovou, vzduchovou pistoli,
flobertku. Dě kuji za nabídku
– přijedu Tel.: 604343109
PM 140036

Z POZŮSTALOSTI  starý
dřevěný a chromový náby−
tek: kredenc, skříň, špajz
se šuplíky i bez, stůl a žid−
le. Ložnici, truhlu, komodu,
chrom. židle s podpěrka−
mi, psací stůl, chrom.
křesla, dále chrom. lustr s
bílými koulemi, lampičky,
stolní a podlahovou lampu
aj. chromové doplňky na−
př. kuchyňské hodiny, bu−
dík, těžítko, model letadla,
reklamní předměty, popel−
ník atd. do r. 1960. Děkuji
– přijedu. Tel.: 604343109. 
PM 140038

KOUPÍM staré, již nepo−
třebné housle s pouzdrem
i bez pouzdra, dále violu,
violoncello, trumpetu, les−
ní roh, tubu, voj. polnici,
klarinet aj. staré nástroje.
Sběratel – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140039

KOUPÍM staré obrazy čes−
kých i cizích autorů s ná−
mětem krajina, lovecké zá−
tiší, portréty, dívčí akty, lo−
dě na moři, vojenské moti−
vy, postavy v krojích aj. 
(i špinavé a poškoz. nebo
jen rám). Dále porc. a ko−
vové sošky, mince, hračky,
knihy, hodinky, vyznamená−
ní, ván. ozdoby, pohlednice,
betlém aj. staré a starožit−
né věci do r. 1970. Dě kuji
za nabídku – přijedu. Tel.:
604343109. PM 140040

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou braš −
nu, lesní roh, housle, vo−
jenskou vzduchovku,
celtu, medaile, vyzna−
menání (vzorný voják,
za obranu vlasti, vojen−
ské učiliště, za budování
vlas ti apod. až do 
r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 140015 

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, lustry, lampičky,
sklo, porcelán (hrnky s mo−
tivem Prodané nevěsty, dětí,
kytičky), kořenky, sošky ta−
nečnic, akty, zvířátka, svíc−
ny, obrazy, kresby, i sa −
motné rámy, hodiny, lampo−
vá radia, knihy a časopi −
sy o automobilismu, vše
skaut ské a junácké, pohled−
nice a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 140017

SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém,  vánoční
ozdoby,  různé staré do−
kumenty, pohlednice,
plakáty, hračky, autíčka
na kabel i bez, na klíček,
vláčky, pokojík pro pa−
nenky, hodiny a hodinky
Děkuji za nabídku.
Tel.: 603512322. PM
140006 

KOUPÍM různé předměty
ze starého koloniálu, res−
taurace, obchodu, ordi−
nace, kanceláře – náby−
tek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, nádo−
by, plechovky, plakáty,
flašky, atd. O Starém Pl −
zenci – vše staré: po hled −
 nice, foto, plakáty, obraz 
a jiné. Tel. 603512322.
PM 140006A 

KOUPÍM mobilní buňku ne −
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava za −
jištěna. Tel.: 603383211,
723622663. PM 140031

STŘÍBRNÉ a zlaté min−
ce, šperky s českými
gra náty, stř. tabatěrka,
pudřenka, náramek, pří−
bory i jednotlivé kusy,
vojenská vyznamenání 
a odznaky, staré fotoa−
paráty a hudební nástro−
je. Vzdu  chovku, flobert−
ku, bodáky, tesáky, šavli,
panenku s porceláno −
vou hla vičkou. Tel.:
603499724. PM 140138 

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky  a Ejpo vic −
kou 5−6m x 3m x 3m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní rozvod elektřiny 
vč.  jističů a osvětlení. Po −
dla  ha, strop a stěny zateple−
né. Dále  mobilní kontejne−
rovou dvojbuňku, zánovní
plast. okna, plast. rolety,
standardní vybavení včetně
klimatizace. Rozměr 6,5 x
2,40 x 2,80 m, vhodná pro
kancelář. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od
25.000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 140022

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a 300 x 120 x 20 cm,
Plzeň, vhodné použití pro
zemědělce. Možnost  na lo −
žení a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 140047

PRONAJMU pěkný rodinný
dům 3+1 se zahradou
3 km od Klatov, nová velká
kuchyňská linka, ústřední
topení, prostorná koupel−
na, velká zahrada. Dobré
autobusové spojení, mož−
no i dlouhodobě, cena
9500 Kč měsíčně, tel.:
606916148. RR 40952

PRODÁM nebo dlouhodobě
pronajmu větší RD 2 km od
Konst. Lázní, vhodný i ke
komerčnímu využití, velká
stodola, kotelna, zahrada,
projekt na rekonstrukci ho−
tov. Tel.: 777110010

PRODÁM rodinný domek
v Kyšicích u Plzně (10 km),
cena 2 500 000 Kč. Tel.:
608777556

PRODÁM bývalou země−
dělskou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhle−
dem na panorama Šuma −
vy, bez přímých sousedů, s
dobrým přístupem. 5+1.
Rozloha 3.500 m2 parcela
– dvůr, zahrada, 2 x stud−
na, 380/220V. Vhodné 
k bydlení, podnikáni i k re−
kreaci. Cena 1mil. 395 tis.
Kč. RK nevolat. Tel.:
602614480. RR 41003 

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, karda−
ny,  pětistupňovou převo−
dovkou, pěkné pneu včetně
disků, světla atd.  Tel.:
603383211. PM 140024

KOUPÍM traktor Zetor nižší
i vyšší řadu, popř. Zetor
Krystal, s předním náho−
nem i bez. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 140025

PRODÁM motorovou se−
dmi metrovou loď s malou
kajutou, německé výroby
se Z nohou a se zabudova−
ným, nefunkčním  osmi−
válcovým  karburátorovým
motorem GMC, včetně
dvounápravového brzdě−
ného přívěsu. Plzeňský
kraj. Cena k jednání 120
000 Kč. Tel.: 723622663
PM 140028

RYCHLÉ půjčky 10 tis –
100 tis. bez poplatku pře−
dem. www.kz−finance.cz,
tel.: 737607405. KŘI PM
140155

FOFR PŮJČKA. Potřebu jete
peníze? Nebank. soukromé
zdroje. Neprovolá vejte kre−
dit. Napište SMS ve tvaru:
Vaše jméno, příjmení, rod−
né číslo, telefonní číslo,
příjem, Vaše splátky, po −
žadovanou částku půjčky,
město.  Tel.: 728657931.
KŘI PM 140135

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

KOUPÍM Jawa 350 typ
633−634 a 638−640 

i poškozené, 
tel.: 722 327 290.  

RR 40161

KOUPÍM staré traktory
do r. v. 1955 českých 
i cizích značek − L&K,
Svo bo da, Wikov, Ško da,
Ze tor, Porsche, Ford son,
John Deere, Lanz−Bul −
dog, Deutz, Hanomag,
Fend, Far mall, Ferguson.
Na bíd něte. Tel.:
608941498. RR 40110

JAWA, ČZ a jiné. 
Kou pím staré motocyk−

ly všech značek 
a v j a kém   koliv stavu 

i jed notlivé díly. Platím
ihned v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 40906

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE
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VÍKENDOVÝ KURZ
reflexní terapie se usku −
teční  od 12.12. do 14.12
opět v Plzni na Skvr −
ňanech. Před nášet bude
ing. Julius Pataky. Při −
hlášky a informace na 
tel.: 607874166 nebo 
na e−mail: almed.kurzy.
plzen@seznam.cz. 

PM 140192

43/175 HLEDÁ ženu vše−
stranných zájmů, štíhlé
postavy, nekuřačku. Tel.:
728847769. PM 140. 
PM 140203

KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpověď
na otázky, pomoc v mi −
lostných a mezilidských
vztazích, ve finančních
a zdravotních problémech.
Osobně nebo písemně.
Volejte, pište na tel.
775901978. PM 140186

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme a
vše potřebné rychle vyřídí−
me. Vykoupíme starší sta−
vební stroje, nákl. automo−
bily a zemědělské stroje.
Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a bu−
dov (sila apod.) a výkup že−
lezného šrotu. Tel.:
723622663. PM 140030

VYPRACUJI osobní horo−
skop na r. 2015 + výklad
karet. Spolupracuji s TV
PRIMA, pořad volejte věšt−
ce. Tel.:732322451. KŘI
PM 14202

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
i pro alergiky. Je bdělý
a ostražitý, ale zby tečně
neštěká. Vhodný na canis−
terapii – k rehabilitaci.
Oblí bený pro výstižnou
a při způsobivou povahu.
Mi lá ček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s nadše−
ním. Kupní smlouva při od−
běru. Do dobrých rukou.
Kontakt – e−mail: haja−
mi@volny.cz, 602823882,
378774498. RR 40154

Další číslo

Jihočeského 
rozhledu

vyjde 
2. 2. 2015

Ve schránkách v pondělí, 
na webu o tři dny dříve !

www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na 
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Celkem 105 tisíc korun si z Jaderné
elektrárny Temelín odvezli studenti šes−
ti jihočeských gymnázií, jejichž dvou−
členné týmy nejlépe uspěly v letošním
v pořadí již čtvrtém ročníku soutěže
„Temelínský kvíz – aneb Co vědí stu−
denti jihočeských gymnázií o energeti−
ce“. Peníze využijí dnešní třeťáci či
septimáni na své maturitní plesy v roce
2016. Celkem 28 studentů ze čtrnácti
jihočeských gymnázií změřilo své síly
ve čtyřech disciplínách. Všichni mu−
seli prokázat své teoretické znalosti,
fyzickou kondici a i psychickou odol−
nost. Vlastnosti, které musejí splňovat
operátoři temelínských bloků. I z toho−
to důvodů byl členem hodnoticí poro−
ty vedoucí reaktorového bloku Jader −
né elektrárny Temelín Václav Havlíček.
Role druhého porotce se ujal mluvčí
elektrárny Marek Sviták.

„Ti, kdo řídí provoz elektrárny, musí
mít mimo jiné samozřejmě velmi 
dobré znalosti z obecné fyziky, zna−
losti odborné týkající se jaderné fyzi−
ky, jaderné bezpečnosti, energetiky,
strojírenství a tak dále. Musí mít ale
také dobré nervy, být rozvážní a klidní
a mít i dobrou fyzickou kondici. Jsem
rád, že studenti v Temelínském kvízu
obstáli na výbornou, což je dobrý pří−
slib toho, že se určitě v budoucnu na−
jdou mladí odborníci, kteří nás časem
budou v elektrárně moci nahradit,“
uvedl v této souvislosti Havlíček.

Šek v nejvyšší hodnotě 30 tisíc korun
si z Temelína odvezl smíšený pár z Gym −
názia V. Nováka Jindřichův Hra dec, Ven −
dula Jirušková a Libor Vojá ček. Hradečtí
septimáni ale museli o prvenství bojovat
až do úplného závěru se svými kolegy ze
Strakonic, kteří měli po skončení základ−
ní části soutěže stejně bodů. 

„Bylo to napínavé, ale úplný závěr
patřil nám. Strakonický tým byl velice
dobrý, my jsme ale byli lepší. Peníze
použijeme na zajištění maturitního
plesu, což v současné době není vů−
bec levná věc. Stačit to nebude, ale je
to skvělý základ,“ nechala se slyšet
spokojená Vendula.

Přípravě na soutěž se studenti vě−
novali velmi poctivě. „K inspiraci nám
posloužily předem dané soutěžní
okruhy, takže jsme tušili, co se po nás
bude požadovat. Čerpali jsme infor−
mace především z internetu a z mate−
riálů ČEZ, který má v tomto směru vy−
nikající informační základnu. Technika
mě i Vendulu baví. Já za sebe mohu 
říci, že zcela vážně uvažuji o studiu ně−
kterého z technických oborů v Praze,
Brně nebo Plzni. Konkrétní zaměření
ale ještě hledám,“ prozradil Libor.

Další šeky v hodnotě 25 tisíc korun
si z Temelína odvezli již zmínění gym−
nazisté ze Strakonic, jejich konkurenti
na třetím místě z Třeboně získali 20 ti−
síc korun. O další bodovaná místa se
rozdělili zástupci Gymnázia Olympij −
ských nadějí z Českých Budě jovic 
(15 tisíc korun), Gymnázia a Střední
odborné školy ekonomické Vimperk
(10 tisíc korun) a Gymnázia Trhové
Sviny (5 tisíc korun).

Drobné upomínkové předměty si
z Temelína odnesli i studenti ostatních
zúčastněných škol, konkrétně zástup−
ci gymnázií Jírovcova a J. V. Jirsíka
z Českých Budějovic, gymnázií z Týna
nad Vltavou, Milevska, Tábora, Sobě −
slavi, Dačic a Českého Krumlova. Po
skončení soutěže a následném obědě
pak absolvovali prohlídku částí elekt−
rárny – strojovny, simulátoru a hava−
rijního řídícího střediska. (pru)

Studenti mají peníze na plesy
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