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Už po 16. se ve východočeském Ná −
chodě uskuteční soutěž Muž roku. Do
klání o největšího sympaťáka se letos
zapojili tři mladí urostlí pánové z již−
ních Čech. Jedním z nich je dokonce
bratranec herce Jirky Mádla. O tom
nej nej se rozhodne v srpnu. 

Nejmladším je Filip Brejška (21)
z Českých Budějovic, druhým pak
Michal Mařík (22) ze Strakonic
a třetím právě Josef Mádl (24)
z Prachatic.

„Celá letošní dva−
náctka finalistů Muže
roku je velmi zajímavá
a porotci budou mít le−
tos opravdu z čeho
vybírat. Program
bude opět pest−
rý a kluky v čer−
venci čeká ještě
sous t ř eděn í ,
kde získají na−
příklad i základní
průpravu rétoriky,“
prozradil ředitel sou−
těže David Novotný.

Po letech konání
soutěže přišla řada
změn.  Letošní finále
bude moderovat no−
vá dvojice Karel Voříšek a Jitka
Asterová. V porotě bude řada zají−
mavých osobností, stejně jako
na jevišti, kde zazpívají. Druhý
den se pak ještě uskuteční
Den dobrých skutků, kdy vý−
těžek jde vždy na stacionáře či
handicapované z okolí Náchoda.

„Jsem rád, že letošní nabídka
finalistů je pestrá. Kluci nejsou jak
přes kopírák, ale každý si tam najde
to své. Všechno jsou to nesmírně pří−
jemní, zdravě sebevědomí, ale i zdra−
vě pokorní a moc fajn pánové, kteří
drží i jako parta pohromadě. Nebylo
vůbec jednoduché vybrat z těch sto−
vek přihlášených ty takzvaně nejlep−
ší,“ prozradil majitel castingové agen−
tury CastMe Michal Doležal. 

David Novotný jako ředitel
už tradiční a velmi prestiž−
ní soutěže udělal po le−
tech konání mnoho změn.

Na příklad i to, že změ−
nil spolupracují−

cí castingov−
ku, a jak se
zdá, hodně
tím získal.

„ Z n á m
Davida celou

tu řadu let,
kdy Muže roku po−
řádá. Je velký pro−

fesionál a hlavně
vím, že tohle
není jednodu−
ché uspořádat

takovou soutěž. Ale jsem moc
rád, že poslechl mne a další
přátele, aby zásadně změnil
tým, který pracoval na sou −

 těži. A že už kluci nejsou, ja−
ko v některých roč−

nících, přes kopí−
rák. Kaž dý je jiný.
A hlavně, že si 
ko neč ně on sám

může rozhodovat
i o účin kujících.
Na slavnostní
večer se osob−
ně moc těším,“
řekl PR ma −
nažer a no −
vinář Ji ho −
čech Re né
Kekely, kte−
rý za sedne
také v po ro −

tě.  Své fa −
vority prý má.
„Jsou asi tři
až čtyři a jed−

ním z nich je i Jihočech. Jak jinak,“
usmívá se.

Finále Muže roku 2015 se usku −
teční 21. srpna v náchodském 
divadle. (pru)

Michal Mařík

Josef Mádl

Filip Brejška

Vyhraje Muže roku
Jihočech? Ale který?
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Přesto, že se věk u dam neprozra −
zuje, u Valentiny Thielové se musí!
Právě proto, aby všichni viděli, jak
žena v 82 letech může být stále
krásná a může být za dámu. Právě
tato televizní, divadelní a filmová
herečka patří k „hraběnkám“ mezi
herečkami podobně, jako třeba 
byla Jiřina Jirásková nebo Slávka
Budí nová či Marie Rosůlková.

Valina, jak ji přátelé často říkají,
hrála v mnoha filmech, inscena−
cích a televizních příbězích. Jed −
nou z prv  ních rolí byla ve slavném
snímku Florenc 13:30, Sněženky
a machři a další. V posledních lé−
tech se maličko stáhla do ústraní,
ale nedávno ji diváci mohli vidět
v seriálu Stopy života Tomáše
Mag nuska.

Málokdo tuší, že Thielová jako
jedna z mála hereček je držitelkou
filmo vého ocenění „Perla Karibi ku“,
které získala v 70. letech v zahraničí.
K němu se váže i neuvěřitelný pří−
běh. „Tehdy jsem poprvé přežila
svou smrt, když jsme s kolegyní
unikly letecké katastrofě. Prostě
jsme nastoupily omylem do jiného
letadla. To, které bylo pro nás, totiž
spadlo. Pak se mi to stalo ještě 
dvakrát. Jednou dokonce s Alenou
Vráno vou. Sice když to někde vyprá−
vím, lidi se smějí, až se za břicho
popadají, ale v podstatě to byly tra−
gédie,“ svěřila se Roz hledu stále
krásná Valentina Thielová.

Diváci ji dodnes poznávají. A to
i díky reklamě na fixátor na zubní
protézu.

„Já se za to nestydím. A už mám
věk na protézu. Dodnes mi to lidi,
ovšem velmi mile, připomínají.
Tehdy jsem díky honoráři za rekla−
mu opravdu přežila,“ svěřila se
Thielová.

Prožila tehdy smutné období,
kdy jí zemřel manžel a dcera z prv−
ního manželství, která se o otce
nezajímala, najednou chtěla vypla−
tit dědictví a připravila s manželem
herečku téměř o všechno. 

„Je to za mnou, je to pryč, ale
jsem třeba moc ráda, že jsme
se po 60 letech našli s mým „ne−
vlastním“ bratrem Gregorym. Našli

jsme se po internetu. Žije
v USA. Nikdy jsme se nevi −
děli, ale skoro denně si po
Skypu voláme. Mám pocit, 
jako bychom se znali od −
jakživa. Jeden o druhém jsme
nevěděli. A plánujeme, že až
se uvidíme face to face, bude
to obrovské shledání,“ dodala
herečka. 

Jižní Čechy má prý Valen −
tina velmi ráda. Mrzí ji, že ne−
měla šanci si je procestovat
více. Ale kromě Hluboké,
Krumlova zná například Tře −
boň nebo Plástovice.

Tam v 90. letech s He lenou
a Jiřím Růžičkovými natáčela
část košilaté komedie Trhala
fialky dynamitem. 

„Byla to neskutečná volovi−
na, ale nasmáli jsme se u to−
ho s Helenou. Pravdou je, že
producent toho filmu všechny

podvedl a vím, že Helena s Jirkou
se s ním pak roky soudili. Ale natá−
čení s Mirkem Lipským, Lubkem
Kostelkou, Jitkou Asterovou a dal−
šími bylo moc hezké. No a ty jižní
Čechy jsou opravdu kouzelné,“ do−
dala herečka, která se těší z každé−
ho dne, který prožívá, a i přes růz−
né strasti je prý na světě velmi rá−
da. Když se chce sejít s někým ze
svých přátel, například s Janem
Přeučilem a Evou Hruškovou, zve
je vždy svou oblíbenou hláškou,
kterou si mnozí zamilovali. „Dáme
kávu, sklenku vína, zve Vás Vaše
Valentýna.“ (pru)

Valentina Thielová
� Novou základnu v Horní Plané
na Českokrumlovsku otevřeli ji−
hočeští záchranáři. Získali zde
komfortní zázemí v nevyužitých
prostorách domova důchodců,
který patří kraji a ušetří se tak za
nájem. Nové sídlo záchranářům
umožní dostat se včas i k pacien−
tům na pravém břehu Lipna, kde
se potýkali se splněním dojezdo−
vého času 20 minut.

��Nový klidný vycházkový okruh
mají nyní turisté na jižním meand−
ru Vltavy v Českém Krumlově.
Úpravy kamenných teras a dal−
ších prostranství trvaly 15 let
a město do nich postupně inves −
tovalo 90 milionů korun. Trasa
začíná v městském parku u hu−
debního altánku a vede k vyso−
kým terasám. Jejich dominantou
je domek, ve kterém před sto lety
krátce žil a tvořil malíř Egon
Schiele. 

��Základní škola ve Stožci na Šu −
ma vě končí. Ředitel školy rozdal
vysvědčení a předal klíče na
obecním úřadě. Zastupitelé totiž
rozhodli, že školu zruší. Důvodem
je naplnění kapacity jen z jedné
třetiny. Mladé rodiny nemají ve
Stožci ani blízkém okolí práci
a odcházejí jinam, nebo za prací
dojíždějí a děti berou do školy
s sebou. Děti tak od září budou
muset do Volar, Lenory nebo
Strážného. 

��Proti povodním chce ochránit
obyvatele táborské části Čel −
kovice radnice v Táboře. Ta se
rozhodla, že vybuduje u řeky
Lužnice zeď.  Měřit bude zhruba
350 metrů a ochránit má domy
ve spodní části čtvrti Čelkovice.
Náklady na stavbu protipovod −
ňové zdi jsou odhadovány na 
sedm milionů korun. Z větší části
by je mohla pokrýt dotace. 
S budováním se začne zřejmě na
podzim. 

Hraběnka mezi herečkami

Velké stěhování zažilo Krokodýlí zoo
v Protivíně na Písecku. Celkem 20
nevyzpytatelných plazů z farmy ve
Chvalšinách na Českokrum lovsku se
přesunulo do nových expozic. Na 
náročnou akci bylo potřeba
šest lidí v čele se šéfem 
protivínské krokodýlí zoo
Miroslavem Pro cházkou. 

„Jako prvního jsme stě−
hovali krokodýla filipínské−
ho, to je kriticky ohrožený
druh. Jedná se o samce
z páru, který se jako první
v Evropě rozmnožil,“ uvedl
majitel zoo.

Krokodýl filipínský práci chova −
telům neulehčil. Rozbil jedno sklo
v teráriu, a tak museli dávat pozor,
aby se nepořezali jak oni sami,
tak ani zvíře. Na všech dvacet kroko−

dýlů čeka la v Protivíně prostornější
a lepší terária. 

„Jsou vybavená ochrannými mří−
žemi pro obsluhu, mají lepší tepel−
né a světelné podmínky, auto −

matické říze ní a napodo−
bují režim ve volné příro−
dě,“ vysvětlil Miroslav
Procházka. 

Pro návštěvníky se no−
vá expozice otevřela
1. července. K vidění jsou
mimo jiné aligátoři ame−
ričtí a čínští, krokodýli fi−
lipínští a kubánští nebo
kajmani brýloví. (pru)

Stěhovali krokodýlí farmu do zoo! 
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Společnost Slovaktual 
... působí na trhu více než

25 let a vždy patřila k vlajko−
vým lodím v oblasti kvality
a technologií. Slovaktual, je−
den z největších výrobců oken
v Česku a na Slovensku, je
součástí švýcarské společnosti
a patří díky technické vyspě−
losti a výrobní preciznosti na
špičku nabídky oken na tu−
zemském trhu.

Proč si vybrat okna prů−
měrná, když mohu mít za
stejnou cenu okna kvalitní
s nejmodernější technologií?

Vlepování skel 
a meziskelní rámeček

Největší výrobci v Německu,
Švýcarsku a Rakousku po −
užívají technologii vlepování
skel. Slovaktual tuto převrat−

nou technologii využívá již více
než 6 let a má s ní jen ty nej −
lepší zkušenosti. Výhodou je
menší rosení skel, vyšší bez−
pečnost a lepší protihlukové
vlastnosti. Izolační skla jsou
také opatřena  meziskelním rá−
mečkem Swisspacer−V, což je
v současné době nejvyspělejší
technologie v oblasti použití
tzv. teplých rámečků při výrobě
izolačních skel.  

Počet komor, stavební
hloubka profilu a počet
těsnění

Můžete si vybrat profilový
systém od 5 až po 8komorové
profily. Všechna naše okna
jsou opatřena třemi těsněními.
Důležité je středové těsnění,
které musí doléhat proti pevné−
mu plastovému výlisku rámu.
Toto těsnění zajišťuje mimo jiné

vyšší bezpečnost a tepelně −
izolační vlastnosti. Stavební
hloubky našich oken se pohy−
bují od 70 mm po 85 mm a tím
dokážeme uspokojit každého
zákazníka.

Původ oken
Pozor si dávejte na původ

oken. Je dobré si nechat do
smlouvy doplnit, kde se daná
okna vyrábějí. Mnoho prodejců
zastírá původ oken a vy pak
riskujete, že si domů necháte
zabudovat „polskou kvalitu“
a ani o tom nebudete vědět.

Dodavatel:
V dnešní době je na obzoru

pád mnoha firem vyrábějících
plastová okna. Díky tomu se
snaží nalákat na různé akce
a doplňky zdarma nebo pro−
dloužené záruky zákazníky

a tím se nadále udržet na trhu.
Spousta zákazníků zaujme
pově domost značky a zají −
mavá cena, ale za nízkou ce−
nou se většinou skrývá ne j −
jednodušší a nejlevnější profil
z portfolia výrobce. Spousta
zákazníků si to neuvědomuje
a pak je tato zkušenost draze
zaplacená.

Pořídit si nová okna je ne−
malá investice a pořizujete si
je na několik desítek let.
Proto dbejte na to, ať si vybe−
rete okna s moderními tech−
nologiemi od renomovaných
výrobců. Pokud se rozhodne−
te navštívit některé z našich
obchodních zastoupení, bu−
de nám ctí. Náš vyškolený
personál vám rád poradí.

Kvalita nemusí být vždy
drahá.
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Méně hovězího!
Jihočeský kraj zaznamenal v prv−
ním letošním čtvr tletí propad
v produkci hovězího masa, v cel−
kové výrobě masa je přesto nej−
větším producentem v Česku.
Z jihočeských jatek putovalo
k zákazníkům v prvních třech
měsících roku přes 14 tisíc tun
hovězího, vepřového a skopové−
ho masa. Vepřového bylo mezi−
ročně o 4,5 procenta více, hově−
zího o 13,5 procenta méně.   

„Ve výrobě vepřového masa se
Jihočeský kraj umístil na první
pozici, a to s 13.431 tunami v ja−
tečné hmotnosti. Nárůst výroby
vepřového masa tak meziročně
představoval 608 tun, to je 4,5 %,“
uvedla Pavlína Tampí rová z Čes −
ké ho statistického úřadu. 

Proti prvnímu čtvr tletí roku
2014 nechali Jihočeši porazit
o 0,7 procenta prasat více, cel−
kem 140 tisíc. Průměrná živá
hmotnost prasete se v kraji zvý−
šila ze 117 kilogramů na 121 kg,
což bylo nejvíce v celé České re−
publice.  V prvním čtvr tletí bylo

v Jihočeském kraji poraženo
2963 kusů skotu, což je o 464
ku sů méně než ve stejném obdo−
bí předchozího roku. Pokles tedy
činil 13,5 procenta. Z celkového
počtu poraženého skotu mezi−
ročně klesla porážka býků, krav
i jalovic (o 13,3 %). Naopak po−
čet poražených telat se v porov−
nání s 1. čtvrtletím předchozího
roku zvýšil o téměř 24 procent.
Celkově bylo v tomto hodnoce−
ném období v kraji vyrobeno 856
tun hovězího a telecího masa,
což představuje meziroční po−
kles o 13,7 procenta.  Postupné
zvyšování výroby vepřového
a snižování hovězího masa evi−
dují statistici na jihu Čech od 
roku 2010.  (pru)

Jarní kolo Regionálního fondu rozvoje
Poštovní spořitelny opět ukázalo, že
sousedské vztahy nejsou lidem v kra−
jích lhostejné. Do grantového progra−
mu s podtitulem „souSedíme si“,
který na začátku března tohoto roku
vyhlásila Poštovní spořitelna, se při−
hlásilo 120 neziskových a příspěvko−
vých organizací a obcí. Cel kem 19
z nich bylo úspěšných a získalo fi −
 nanč  ní podporu pro svůj projekt.
V rámci této grantové výzvy tak Poš −
tov ní spořitelna prostřednictvím Nada −
ce VIA rozdělila 1 363 520 korun. 

Z devatenácti úspěšných projektů
získalo pět projektů částku přesahu−
jící 90 tisíc korun. Maximální výše
grantu byla pro tento rok stanovena
na 100 tisíc korun. 

„Mezi nejaktivnější regiony z po−
hledu přihlášených projektů patřily

Jihomoravský a Středočeský kraj:
z každého z nich pocházelo sedm−
náct žádostí,“ říká Alena Králíková,
manažerka společenské odpověd−
nosti Poštovní spořitelny. 

O pomyslné třetí místo mezi nej −
aktivnějšími regiony se pak dělí
Jihočeský a Královéhradecký kraj,
každý s devíti žádostmi. Nejvíce
podpořených projektů získal tento−
kráte Středočeský kraj, kde uspělo
šest žádostí, které si rozdělí granty
v celkové výši 365 220 Kč. Třemi
úspěšnými projekty se mohou po−
chlubit také Moravskoslezský a Ji −
ho  čes ký kraj. Sem také hned po
Středo českém kraji poputuje nejvíce
peněz,  do Jihočeského 240 800 Kč.

Cílem výzvy „souSedíme si“ je
přispět ke zlepšení sousedských
vztahů v regionech, přičemž jednou

ze základních podmínek pro přihlá−
šení projektu do programu byla
aktiv ní účast občanů na přípravách
a realizaci projektu. Sousedské vzta−
hy jsou hlavním mottem Regio  nál −
ního fondu rozvoje Poštovní spořitel−
ny již druhým rokem. O atraktivnosti
tématu svědčí nejen vysoký počet
přihlášených žádostí, ale i obsah sa−
motných projektů. 

Československá obchodní banka,
včetně obchodních značek Era
a Poštovní spořitelna, podporuje ko−
munitní projekty v regionech již od
roku 2007. Za tu dobu v regionech
rozdělila více než 24 milionů korun.

Druhé letošní kolo Regionálního
fondu rozvoje Poštovní spořitelny
bude vyhlášeno 2. září a uzávěrka
proběhne 14. října. Odborným ga−
rantem programu je Nadace VIA.

Miliony korun půjdou na podporu 
dobrého sousedství

Vláda padla, zaznělo jiho českou
metropolí těsně na konci června.
Vedení magi strátu bylo odvoláno.
Tedy primátor Jiří Svoboda
(ANO) a tři jeho náměstkové:
Ivo Moravec (HOPB), Fran −
tišek Konečný (ANO) a Tomáš
Bouzek (TOP 09).

Návrh podal na zastupitelstvu
bývalý náměstek primátora Petr
Podhola (ČSSD). K němu se při−
dalo dalších 22 zastupitelů, kteří
odsouhlasili nejprve bod jednání

a pak samotné odvolání. „Bylo to
proto, že nefungovaly některé
strany, sdružení v rámci koalice

a byla zde řada věcí, která oprav−
du nebyla v pořádku,“ uvedl
Podhola.

Zastupováním primátora za stu −
pitelé prozatím pověřili náměstka
primátora Petra Holického (ANO).

„Myslím, že je předčasné mlu−
vit o konci koalice, samozřejmě
budou následovat jednání, koalič−

ní smlouva se musí vypovědět,
aby mohla skončit,“ řekl odvo−
laný primátor Svoboda. 

Následovala jednání o buď
novém možném vedení radnice,
nebo novém složení koalice. To by
mělo pak přinést obsazení postů.
Do uzávěrky tohoto čísla nebylo
jasné, kdo nově České Budějovice
povede. (pru)

Padla vláda!
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� Kdo vás přivedl ke hře na klavír?
„Pravděpodobně se to stalo v do−

bě, kdy jsem asi jako patnáctiletý vi−
děl televizní seriál, ve kterém hrál zpě−
vák Jerry Lee Lewis rock and roll
a boogie woogie. Od té chvíle jsem se
do té hudby zamiloval, snažil jsem se
ho napodobovat, kopírovat a začal
jsem podle něj hrát.
� Cvičil jste jako dítě rád? Etudy,

stupnice...
Neměl jsem učitele, v sedmi nebo

osmi letech mi otec zaplatil učitelku,
ale spíš jsme tam s kamarádkou jen
blbnuli. Učil jsem se hrát na všechny
nástroje kompletně sám. Dokonce
jsem chodil i za školu, abych mohl do
školní zkušebny hrát na piano... 
� Neměl jste chuť ze hry na piano ně −

kdy sběhnout ke keyboardu, k elek−
tronickému klavíru a jeho hudbě?
Dneska hraji kromě piana taky na

basu, harmoniku, kytaru, na bicí
a zpí  vám. Také můj otec hrál na piano
klasickou hudbu, ale já jsem zjistil, že
se na piana dá zahrát i něco zábavněj−
šího než klasika. A tak jsem se od
těch patnácti spojil s rock and rollem
a boogie woogie. Samozřejmě, že
mezi nástroje patří i různé keyboardy,
varhany, bluesové varhany apod.
� Ale vítězí asi stále piano...

Asi ano, k pianu se pořád vracím,
je to přece jenom vážnější nástroj, je
velký, jde z něj respekt. Ale můžu
udělat koncert i na kytaru, když zrov−
na klavír není k dispozici nebo na ně−
jaký jiný nástroj, který ovládám. 
� Je nějaký part, skladba, kterou jste

zatím nezdolal, a toužíte po tom?
Doučuji se Turecký pochod od

Mozarta, který umí děti v šesti le−
tech...  Pořád v něm dělám dost chyb.
Naučil jsem se to jen z poslechu, je to
klasika, která má spoustu opakova−
cích částí, ale holt pořád to není ono. 
� Z poslechu? Vy neumíte noty?

Neumím je asi silný výraz, ale čtu
je špatně, snažím se v partu, když ně−
co hraju z not, neztratit. Ale jinak se
učím podle sluchu.
� S kým byste si chtěl zahrát?

Hrál jsem s Felixem Slováčkem,
s Bohušem Matušem, žádné další vy−
sněné přání nemám. Nejraději bych si
ale zahrál s Elvisem Presleyem, ale to
už jaksi nepůjde, tak možná Paul
McCartneyem nebo Johny Cashem.
� Kterou pěveckou hvězdu – ať už

z branže vážné nebo populární hudby
– byste rád svou hrou doprovázel?
Andrea Bocelliho.

� Účastníte se klavírních soutěží?
Za rok tak dvou tří soutěží určitě.

Často vyhrávám a součástí výhry je
finanční odměna.
� Máte skladatelské ambice?

Skládám, na svém kontě mám na
500 písní, jsou ke slyšení na youtube.

Psal jsem opery, ale s těmi bych se
rozhodně nechlubil. Dneska hudbu
hodně kazí různé programy v počítači,
takže skládat je poměrně těžká záleži−
tost. Když si uvědomíte, že něco slo−
žíte, ale vypadá to, jako byste to pro−
hnal nějakým hudebním počítačovým
programem. A navíc v současné době
skládá opravdu kdekdo a kdeco. 
� Máte nějaký klavírní vzor?

Určitě Wolfganga Amadea Mozarta.
� Skladby kterých skladatelů patří

mezi vaše oblíbené? 
W. A. Mozart, L. V. Beethoven. 

� Jak se pozná dobrý pianista?

Určitě nikoliv v tom, jaký má prsto−
klad a co a jak dobře hraje, ale s jakou
vášní prožívá hudbu, svůj koncert.
Může být výjimečný, nemá noty, ale
hraje sám pro sebe, je mu jedno obe−
censtvo. To je špatně. Dobrý pianista
musí umět hudbu prožít se svým po−
sluchači. 
� Jste také zpěvák, jakou hudbu rád

interpretujete?
Franka Sinatru, Elvise Presleyho,

jsou to obecně jednodušší písničky,
které jsou postaveny na jedné dvou
oktávách, takže je pěvecky zvládnu.
� Narodil jste se v Itálii a tam také žil,

vaše matka je Češka, otec Ital. Jak
a kde se vaši rodiče seznámili?
V Turíně, tatínek byl ředitelem

Královského divadla v Turíně.
� Kde je váš domov, v Itálii nebo

v Česku?
Bydlím teď v Praze, a to hlavně i z fi−

nančních důvodů. Život v Česku je lev−
nější než v Itálii. Také tady daleko lépe
funguje například zdravotnictví. Jen 
lidé jsou velmi negativističtí a to mě 
ničí. Nedokáží vidět tu pohodu, to že si
většinou žijí nad poměry a pořád mají
pocit sklíčenosti. Žil jsem i v Anglii,
mohu opravdu srovnávat. Kde mám
domov? Jsem prostě Evropan. 

� Po čem typicky italském se vám
v Česku stýská?
Po jazyku, ale mám teď španělské−

ho spolubydlícího, španělština s ital −
štinou jsou trochu podobné jazyky,
tak si to kompenzuji. 
� Čím jste chtěl být jako dítě?

Popelář, krotitel duchů a pianista.
� Čím jste naopak nechtěl být?

Státním úředníkem. Ranní vstávání,
byrokracie a přesnost, to je můj přes−
ný opak.
� Stalo se vám, že jste v životě něco

prošvihl, co už se nedalo vrátit
zpátky?

Měl jsem zůstat v Miláně, nehnout
se odtamtud. Ale zase to, že jsem se
hnul, mi otevřelo okna do světa a díky
tomu jsem tím, čím jsem. 
� Řídíte se instinktem nebo rozu−

mem?
Instinktem.

� Co neumíte, ale chtěl byste umět?
Ten Mozartův Turecký pochod.

A chtěl bych být režisérem.
� Co byste rád udělal, ale neustále

to odkládáte na neurčito?
Zhubnul.

� Existuje něco, bez čeho se ve
svém životě neobejdete?
Bez piana.

� Jaký dárek, který jste kdy dostal,
vám udělal největší radost?
Pusa. 

� Dokážete dělat kompromisy?
Ve vztahu třeba v kapele se musí

dělat spoustu kompromisů, těžko to
můžu sám posoudit, ale myslím si, že
je umím dělat.
� Co vám z dětství schází? Existuje

něco, co byste si chtěl z té doby
přenést do současnosti, ale už to
jednoduše nejde?
Dětské sídliště, kde jsem si jako

malý hrál. Nosil bych ho v kapse a ve
chvíli, kdy by mi bylo smutno, tak

bych ho vytáhl a houpal se na hou−
pačkách.
� Každý potřebuje občas „vypnout“.

Jak si nejlépe odpočinete?
S dobrou knížkou. Jsou roky, kdy

čtu hodně a pak přijde období, kdy za−
se nevezmu knížku do ruky, jak je rok
dlouhý.
� Sportujete?

U mámy v bytě, kde má posilovnu,
cvičím. Občas.
� Kde rád trávíte dovolenou?

Rád odjedu a jen tak třeba na jeden
den do Vídně, kde fotím, nebo do
Paříže, Bratislavy, Budapešti.
� Byl jste někdy u kartářky, věříte

astrologům?
Kartářka je vlastně jako psycholog.

Každý umí při pohledu na nějakého
člověka, na jeho oblečení, gesta, cho−
vání, jednoduše podle základních 
indicií odhadnout, o koho jde, zhod−
notit, nasměrovat.  Sám jsem u ní ne−
byl, ale mě podezřívali, že když jsem
takhle někoho zhodnotil, že jsem urči−
tě kartář... A co se týká hvězd a ves−
míru, bezesporu na nás mají jako na
člověka vliv.
� Kolik minut strávíte ráno před

otevřenou skříní?
Skoro žádnou, protože mám oble−

čení přehozené od večera na židli.
� Umíte vařit?

Umím, ale nehodlám trávit vařením
spoustu času. Takže se nepouštím do
komplikovaných jídel. Stačí mi třeba
pečené kuře a brambory. Zvládnu ale
třeba i pizzu.
� Co a koho byste si vzal na pustý

ostrov?
Piano. 

� Je nějaké heslo, rčení, moudro,
kterým se celý život řídíte?
Carpe diem. To lze přeložit Užívej

dne.
� Co vás v poslední době trápí?

Hodně jsem pil, moje tělo je alko−
holem trochu zdevastované, ale sna−
žím se o zdravou životosprávu a o hu−
mor. Pak je život zase veselý.

Kapela TASK slaví 20 let od založení
Rozhovor s hudebníkem Lukášem Tavernou

„Chtěl bych v kapse nosit své dětské sídliště. A když by mi
bylo smutno, vytáhl bych ho a houpal se na houpačkách,“ 
říká hudebník Lukáš Taverna. „Život bez piana? Vyloučeno!“

Lukáš Taverna
Lukáš Taverna, původem Ital, se narodil v roce 1979 ve znamení Štíra. Na
piano se učil již od svých šesti let. Jeho talent mu zajistil členství ve sboru
Bílých hlasů v La Scala di Milano, kde od osmi let zpíval. Vystudoval
Jazykovou školu Dante Aligieri v Itálii. Dnes se specializuje zejména na
rock and roll a boogie woogie. Hrál v mnoha kapelách a jeden čas působil
i v souboru Felixe Slováčka, nejdříve jako pianista a poté jako zpěvák. Od
roku 2005 byl na čas součástí kapely Slávka Jandy a Bohuše Matuše. V de−
vadesátých letech hrál v černém divadle Image v Pařížské ulici s kapelou
Lazy Bones. Díky svému italskému temperamentu však musel kapelu
opustit. Nicméně diváci a fanoušci chtěli Lukáše, jeho temperamentní cho−
vání a koncerty plné zábavy, zážitků a skvělé hudby znovu vidět. Proto se
rozhodl založit vlastní kapelu Fency. V roce 2001 Lukáš Taverna nahrál
desku Chiodo Fisso. Má dvě sestry a bratra. Vlastní agenturu, která mu 
organizuje koncerty po celém světě, účastní se hudebních soutěží.  Je svo−
bodný, bezdětný a v současné době žije v Praze. 
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Fond ohrožených dětí ukončil provoz
Klokánku v Jindřichově Hradci. Jedi −
ného zařízení tohoto typu na jihu
Čech. Důvod? Úspory nového vede−
ní sdružení, které převzalo po tom
minulém, především po Marii Vodič −
kové, v katastrofálním stavu. Co bu−
de s budovou, ale i dětmi nyní?

Budova patří soukromému majiteli,
který ji Fondu ohrožených dětí pro −
najímal za symbolickou korunu roč−
ně. S Fondem řadu let spolupracoval.
Děti byly rozděleny do dětských do−
movů, některé vráceny zpět do rodi−
ny, pokud to situace umožňovala.

„Byli jsme nuceni prozatím Klo −
kánek zavřít. Situace Fondu je oprav−
du neutěšená a navíc jihočeský
Klokánek nebyl využitý tak, jak by se
očekávalo,“ řekl nový předseda
sdružení Jan Vaněk.

Jemu a jeho kolegům nastaly teď
kruté časy. Musejí dát dohromady

stav, do kterého organizaci bohužel
dovedla jeho zakladatelka JUDr.
Marie Vodičková.

Dluhy za 150 milionů korun, pro−
blémy, neplacení sociálního, daní
a dalších poplatků. Dluhy, zastavěný
majetek. A to se týkalo i jindřicho−
hradeckého Klokánku.

„Už to nešlo dál. Mzdy jsme do−
stávaly pozdě a trvalo to už dva 
roky. Bývalé vedení odkládalo řešení
mnoha problémů až na poslední
chvíli, ale nikdo nevěří, že s tím
teď něco bude schopné udělat,“
řekla dnes již bývalá pracovnice
Jindra Houžvi cová, jedna z posled−
ních tet, které zde pracovaly a stara−
ly se o zneužívané, týrané či zane−
dbávané děti.

Pokud se situace Fondu ohro že −
ných dětí do budoucna zlepší, není
vyloučeno, že se služba opět obnoví.
Je to ale zatím ve hvězdách! (pru)

Klokánek na jihu Čech skončil!
Co bude dál?

Šest speciálních autobusových linek
připravily na léto  České  dráhy
v Jihočeském kraji. Nové spoje mají
vždy o víkendech dostat turisty do
hůře dostupných míst především
Šumavy. Lidé si tak mohou novou
linkou zajet například do Svatého
Tomáše nebo na Třístoličník. „Snažili
jsme se pro trasy ČD busů Šumava
vybrat místa turisticky zajímavá 
a lokality, které nespojuje hromadná
doprava,“ řekl Pavel Kosmata
z Českých drah. Linky od 4. červen−
ce do 30. srpna vozí turisty na tra−
sách Nové Údolí – Třístoličník, Lipno
nad Vlatvou – Svatý Tomáš, Lipno
nad Vltavou – Černá v Pošumaví,
Lenora – Kvilda, Holubov – Krasetín
a Kaplice – Český Krumlov. „Čes −
ké dráhy tento projekt zatím připravi−
ly na letošní rok a podle zájmu v něm
budeme případně pokračovat,“ po−

dotkl ředitel regionálního obchodního
centra  Českých  drah v  Českých
Budě jovicích Jiří Kafka. 

Náklady na zřízení linek se podle
něj pohybují kolem 100 tisíc korun.
Míra návratnosti závisí na počtu pro−
daných jízdenek. České dráhy nabí−
zejí na víkendy rodinné lístky za 250
korun. Na jeden mohou cestovat
dva dospělí a tři děti ve všech vla −
cích  Českých drah v Jihočeském
kraji, v ČD busech Šumava a zároveň
i v Zelených autobusech šumavské−
ho národního parku. Nové autobuso−
vé linky budou navazovat také na ba−
vorskou železnici Ilzatlbahn. 

Turisté se tak díky tomu mohou
hromadnou dopravou podívat i na
německou stranu Šumavy. „Jde nám
o to, aby lidé mohli vidět celou oblast
bez ohledu na státní hranice,“ doplnil
Kafka. (pru)

Speciální autobusy na jihu!
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V polovině minulého měsíce pro−
běhl workshop na SOŠ a SOU
v Sušici v rámci projektu „Podpora
technického a přírodovědného
vzdě lání v Pl zeň ském kraji.“ Smy s −
lem této akce bylo dát dohromady
výchovné pedagogické pracovníky
ze základních škol s podnikatel−
skou sférou.
Proč a o čem se diskutovalo, jsme
mluvili s ředitelem SOŠ a SOU
v Sušici Ing. Jaromírem Kolářem.
n Ze všech stran slyšíme, že chy−
bějí odborně zdatní řemeslníci. Jak
řešit tento problém?
Proto jsme se pokusili dát do hro −
mady podnikatelskou sféru s vý−

chovnými pedagogickými pracov −
níky ze základních škol, aby přímo
od zástupců firem slyšeli, co je nej−
více tíží. Zároveň žáci základních
škol si mohli prohlédnou naše
učební prostory a ptát se na vše, co
je zajímá.
n Jaký byl zájem?
Překvapivě  velký. Přišlo na dvě
desít ky firem a kolem 400 dětí ze
základních škol. Je třeba, aby žáci,
kteří se rozhodují o své budoucí
profesi, měli alespoň základní in for −
mace a na vlastní oči viděli a pozna−
li, jak taková výuka probíhá. Na dru−
hé straně výchovní pedagogičtí
pracov níci na základních školách

mohou diskutovat s podnikateli
a poslechnou si jejich zkušenosti.
n Jaké poznatky tady zazněly?
Varovné hlasy, že nám nyní odchází
do důchodu generace řemeslníků,
která má v sobě zakódovány pra−
covní návyky, morálku, schopnost
se ve svém oboru neustále vzdělá−
vat. Jsou to odborníci, kteří svému

řemeslu dokonale rozumějí. Ale ná−
hrada za ně není.
n Proč?
Příčinu hledejme v tom, že jsme vý−
znam učebních oborů podcenili. Fir −
my potřebují automechaniky, auto −
troniky, zedníky, truhláře, zámeč níky,
eletrikáře, instalatéry, opraváře 

zemědělských strojů, kuchaře−
číšníky, odborníky do technolo−
gie plastů a další. Přitom žáci,

kteří u nás absolvovali tyto učební
obory, nemají problém uplatnit se ve
firmách. Je po nich doslova hlad.
Osobně si myslím, že svoji úlohu by
měli sehrát i rodiče. Stále více platí,
že řemeslo má zlaté dno. Kdo chce
se dále vzdělávat, může si u nás po
vyučení dodělat maturitu a případně
jít studovat na vysokou školu. 

n Budete tyto akce opakovat?
Chceme v nich pokračovat. Je na−
nejvýš nutná spolupráce základ−
ních škol, středních odborných
škol a středních odborných
učilišť s podnikateli. Bez této vzá−
jemné prová zanosti  nedojde ke
zlepšení. (re)

Ředitel SOŠ a SOU v Sušici Ing. Jaromír Kolář  se setkal se zástupkyní mateř−
ské společnosti DOPLA PAP Sušice Evou Dankovou Pivato. Společně diskuto−
vali o možné spolupráci

Na šumavském Zadově mají poměr−
ně zajímavý unikát! Místo skokan−
ského můstku vznikla rozhledna.
Návštěvníkům se tak naskýtá výhled
do šumavských hvozdů, ale třeba ta−
ké až na chladicí věže Jaderné elekt−
rárny Temelín!

Rekonstrukce věže skokanského
můstku stála pět milionů korun. Za ně
se podařilo postavit ještě lezeckou
stěnu a dětské hřiště. Otevření nové
vyhlídky se zúčastnil Pavel Ploc, bý−
valý špičkový skokan, dnes politik,
který drží na zadovském můstku re−
kord, když dopadl na značku 95 met−
rů. „Už mě asi nikdo nepřekoná. Jako
sportovce mě mrzí, že už se tady ne−
bude skákat, ale jsem moc rád, že
bude můstek sloužit dál,“ řekl Ploc.

Můstek na Zadově postavili v roce
1978 a naposledy se tam závodilo
v roce 1996. Na přelomu tisíciletí

ho však kvůli havarijnímu stavu uza−
vřeli i pro veřejnost a jeho osud
byl velmi nejistý. Nakonec se poda−

řilo získat peníze na rekonstrukci.
„Věřím, že se nám podařilo zvýšit
atraktivitu Zadova,“ uvedl ředitel
Lyžařského areálu Zadov Luděk
Sáska.

Vyhlídková plošina je dobře pří−
stupná. Má 158 schodů, takže ji
zdolají i méně zdatní. Navíc bude
i v létě v provozu lanovka, takže 
turisté nebudou muset stoupat
od parkoviště v dolní části areálu
po svých.

Vstupné je 50 korun, pro děti od 
5 do 15 let a seniory nad 65 let za 30
korun, nad 75 let zdarma, stejně tak
pro děti do pěti let. Jízda lanovou drá−
hou směrem nahoru stojí 70 korun,
zlevněná pak 40 korun. Otevřeno bu−
de denně od 10 do 18 hodin. (pru)

Místo skokanského můstku vznikla rozhledna!

Firmy začíná tížit nedostatek mladých
odborně zdatných řemeslníků 
Workshop na SOŠ a SOU v Sušici
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Jednadvacátý červen je v kalendáři
veden jako letní slunovrat, ale my
jsme mu říkali první letní den
a o měsíci červenci  kdosi napsal,
že je čarokrásný. Ten nejkrásnější
u nás, kdy se jaro s létem líbají ja−
hodovými rty a vůně české země
se sbíhají za zdi našich domovů.
Zákoutí vydechují hořkou střem−
chu, opukané zdi bezinky – vůně
domova. Žádná jiná vůně,  kdekoliv
na světě, tohle nedokáže. 

Tak docela to ale neplatí pro
města. V naší ulici například je na−
proti našemu domu panelák, na−
pravo panelák, nalevo panelák, na
rohu panelák, za rohem taky pane−
lák a o kus dál zrovna tak. Opu −
kaných zdí by se tu pár našlo, ale
žádná nevydechuje vůni střemchy
nebo bezinek. Městské centrum je
na tom ještě o něco hůře, i když ke
cti našim dědům i otcům je třeba
říci, že se všude snažili o městskou
zeleň. Podél chodníků máme tráv−
níky, k výsadbě stromů přidávali
z pilnosti a na vlastní náklady také
květiny a keře, některé městské

čtvrti v létě téměř připomínají za−
hradu, a máme i městské sady
a parky s fontánami. Naši předci
dobře předvídali, že i pro příští
gene race bude příjemné sednout si
venku v parku na lavičku, kochat
se pohledem na vonící, růžově ne−
bo žlutě kvetoucí keře naproti, plné
včeliček, poslouchat cvrlikání
ptáč ků a jen tak si tu snít – třeba
o lásce. A staré babičky a dědové
tady budou v létě  ptáčkům sypat.

Přeběhlo pár let, městské stro−
my i keře zmohutněly a tráva
v parcích zhoustla. Ta lavička
je pořád na stejném místě. Kéž
lavič ko, kéž bys promluvila… ale
zkuste tady snít o lásce, když
v kvetoucím keři naproti plápolá
hned několik igelitových pytlíků,
které nenechavý vítr zdvihl z tráv−
níků a navál až nahoru do větví,
ptáčky to nepřiláká ani náhodou,
a poskakovat kolem lavičky se
jim taky nechce, když se tady válí
obaly od různých lahůdek, dřívka
od nanuků a spousta cigare tových
nedopalků mezi lesklými žluto −

zelenými plivanci. Včely odsud
uletěly už dávno. I když jsme se
dokázali zbavit konvencí, a stejně
jako v amerických městech, dnes
by ani u nás nikomu nebylo divné,
kdybychom si s rodinou nebo
s přáteli rozprostřeli v parku na
trávník deku a nedaleko zurčící
fontány  posvačili a pokecali. Je −
nomže  by  v našich parcích ne−
smělo být  to, co tu a tam vykuku−
je z trávy, a  nejsou to kusy boch−
níku chleba, nýbrž psí exkrementy.

Smutní stařečci se hned tak
nedoč kají ptactva u jejich lavičky –
a co je kolem špíny! Ani renomo−
vané firmy se sídlem v přízemí čin−
žáků nedokážou nechat umýt mno−
haletou špínu z okenních říms
a vchodové dveře. A tak se senioři
raději vrátí  zase domů, kam jim
otevřenými okny proudí přívětivý
letní vzduch, a v tichu domova si
mohou povídat,  vzpomínat, nebo
si v tom  horku zdřímnout. Pravda −
jen  do chvíle, než se do jejich ulice
vřítí motorizovaný frajer  a z oken
auťáku se valí dnes už  téměř kla−

sické duc – duc – duc – provázené
zvuky, jako když padají hrnce ze
schodů. A je po spánku a rozjímá−
ní, než se frajerovi podaří najít si
místo k zaparkování, nebo ulici
opustí, ale za chvíli ho vystřídá jiný
frajer a všichni mají na háku, jestli
je zrovna den nebo noc.

Celou naši zem viděl jako krás−
ný obraz  kdysi dávno jeden náš
básník, a také věděl, že nám jsou
možná už od pradávna souzeny
různě dlouhé společenské epochy
a epochální změny. Každá nová
epocha střídající tu předchozí, úpl−
ně všechno změní do samého 
základu, začíná se znovu od nuly,
a proto nám není dopřáno po −
souvat se někam dál – až by jeden
brečel.

...Ach – Čechy krásné, Čechy
mé! Obraze rámu prastarého, koli−
krát vytrhli tě z něho, až oprýskaly
barvy tvé, a v den slavný, znovu
pro zraky žárlivé, napjal tě rámař
starodávný… 

Tak sakra – kde je ten rámař?
Dagmar Hermanová

Stíny horkého léta
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Strakonická nemocnice, která patří
k nejlepším nejen v kraji, ale i v ČR,
opět obhájila certifikaci. Zařízení tak
splňuje všechny požadavky na
systém řízení kvality podle  normy
ČSN EN ISO 9001. Konstatovali to
auditoři Sdružení pro cer tifikaci
systémů jakosti, kteří systém řízení
kvality posuzovali v  nemocnici
v uplynulém týdnu.  

Tímto auditem ne−
mocnice obhájila svůj
status cer tifikované
nemocnice, který zís−
kala v roce 2006 jako
první z jihočeských
nemocnic. 

„Mezi hlavní cíle ne−
mocnice dlouhodobě
patří poskytování špič−
kové medicínské péče
okresní úrovně a slu−
žeb ke spokojenosti
pacientů. Velký důraz klademe na
kontinuální proces zvyšování kvality
a bezpečí poskytované péče, což do−
kladují i další obhájené certifikáty,
například od Spojené akreditační 
komise,“ uvedl ředitel nemocnice
Tomáš Fiala.

V nemocnici, jejímž jediným akcio −
nářem je Jihočeský kraj, je ročně
hospitalizováno okolo 14 tisíc pa −
cien tů. Lékaři zde provedou na 5000
operačních zákroků, téměř 130 tisíc
ambulantních vyšetření i léčebných
zákroků a 7300 hemodialýz. Loni se
zde narodilo  704 dětí. Sanitky stra−
konické nemocnice ročně převezou

okolo 18,5 tisíce pacientů, centrální
laboratoře provádějí více než jeden
milion analýz ročně. 

Zajímavostí také je, že v  letech
2008−2014 nemocnice investovala
do svého rozvoje celkem téměř 
728 milionů korun. (pru)

Nemocnice je zase nejlepší!

Písek konečně vybuduje stezku k ob−
chodní zóně. Tuto trasu chtěli už řadu
let obyvatelé dané lokality. Radnice
vyslyšela jejich prosby a s budová−
ním se začne už na podzim. Nejpoz −
ději do konce října letošního roku by
se mohli obyvatelé lokality dočkat.
Rada města schválila návrh zadání
veřejné zakázky nastavbu komunika−
ce ze sídliště Jih. 

„Nově vybudovaná stezka bude
sloužit chodcům a cyklistům. Povede
ze sídliště k okružní křižovatce ulic
Obchodní, U Hřebčince, Havelkova

a Budějovická,“ prozradil místosta−
rosta Písku Josef Knot. Vybudování
stezky však není bez problému.
Jeden pozemek není ve vlastnictví
města, proto komunikace bude ze
dvou stran toto místo obcházet, pří−
padně zde bude přerušená. V přípa−
dě, že se podaří získat tento pozemek
do září, bude stezka úplná. Pokud ne,
vynechané místo se zpevní drceným
kamenivem a bude dokončena v bu−
doucnu. Náklady přijdou město na
stovky tisíc korun, které však v roz−
počtu jsou už vyčleněné. (pru)

Vybudují stezku, kterou lidé chtěli!
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Tichá jízda bez emisí skleníkových
plynů je hlavní předností pěti elek−
trických lodí, které se nově pohybují
po Lipenské přehradě. Z Černé
v Pošumaví, kde mají elektročluny
přístav, tak nyní mohou turisté pod−
nikat vyhlídkové a rekreační plavby
šetrné k životnímu prostředí. Rea −
lizaci projektu „Ekologicky po Šu −
mavě“ podpořila Nadace ČEZ část−
kou dva miliony korun.

Vítr a napnutá plachta. Takový je
běžný pohon katamaránů. Pětice 

nových lodí se dvěma trupy má 
místo plachty k dispozici dvě ba −
terie. Ty jí umožní prohánět se po
největší české nádrži až šest ho−
din. „Doba provozu se odvíjí i od 
počasí. Pokud fouká silný vítr a jsou
vlny, tak je provozní doba o něco niž−
ší. Každo pádně se stále pohybuje
v ho dinách,“ vysvětlila Marie Naj −
br tová, předsedkyně Občanského
sdružení RAM.

Po skoro padesáti čtverečních
kilo metrech vodní plochy mohou 

turisté s elektročluny jezdit úplně
volně. Pět metrů dlouhá loď zvládne
uvézt šest lidí. Pasažéři si musejí 
hlídat především baterii. Pokud by
bate rie neočekávaně vypověděla 
službu, jsou lodě vybaveny záložní.
Zájemci si netradiční plavidla mo−
hou vypůjčit bez speciálních kurzů.
„Podmínkou řízení elektročlunu
je věk minimálně 16 let. Každý „ka−
pitán“ musí absolvovat pouze ně −
kolikaminutové školení zaměřené
na ovládání lodě,“ upozorňuje Naj br −
tová na podmínky, za kterých si lidé
můžou netradičně poháněná plavidla
půjčit.

Do nových člunů mohou turisté
nastoupit i z nového mola. Na jeho
stavbu včetně pořízení lodí a vybu−
dování zázemí pro půjčovnu přispěla
dvěma miliony korun Nadace ČEZ. 

V České republice je v součas−
nosti registrováno asi 700 elektro−
mobilů. Podle odhadů by do konce
letošního roku mohlo dojít k překo−
nání hranice 1000 elektromobilů
v ČR. Nejvíce dobíjecích stanic, kon−
krétně 42 (z toho 7 rychlodobíje−
cích) provozuje energetická společ−
nost ČEZ. (pru)

Nechtějí 
protipovodňová 

opatření!
Do vyhlášené odpočinkové zóny
u Malého jezu v Českých Budějo −
vicích vjedou na podzim bagry.
Mají zde rozšířit koryto řeky Malše,
padnou také desítky vzrostlých
stromů. Tato plánovaná protipo−
vodňová opatření vadí mnoha 
lidem, kteří protestují.

Zatímco při povodních jim vadila
velká voda, která se hrnula do je−
jich domovů, nyní jim vadí plány,
jak to zmírnit. 

Stroje mají odbagrovat poměrně
velkou část pravého břehu, aby
vznikla takzvaná berma. To je mís−
to, kde se voda může rozlít a záro−
veň nic nepoškodí. 

Desítky stromů mají ustoupit
betonové zdi, která bude trochu vi−
dět nad zemí. Povede kolem hřiště
u Ma lého jezu, točny MHD a za−
hradní restaurace až k Mlýnské
stoce.

Místo bylo zasaženo povodní
v roce 2002. Odpůrci projektu tvr−
dí, že bagrování a zídka je proti tak
velké vlně stejně neochrání. Vadí
jim i to, že se o plánech málo dis−
kutovalo a že řešení nebere ohled
na vzhled města. (pru)

Na Lipenské přehradě jezdí ekolodě!
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V těchto dnech se stále častěji za−
mýšlím nad nekontrolovaným pří−
livem utečenců do Evropy. Moje
věštba mi ukazuje, že jich do
Evropy už přišlo téměř půl milio−
nu, přitom Evropa je schopna
zvládnou jen 100.000. Evrop ská
unie je zpomalený moloch a tento
nápor není schopna rychle řešit.
Bude jí to trvat  3 roky, než udělá
nějaká opatření. Silně mě zneklid−
ňuje, že utečenci si budou stále ví−
ce klást podmínky k dobrému žití,
a to podle svých představ. Jak mi
kyvadlo ukazuje, 70 procent z nich
nechce a nebude  nikdy pracovat.
Další velký problém, který ve
věštbě vidím, je ten, že 10 procent
z nich budou islámští bojovníci.
Sice ještě teď nejsou, ale stačí jim
nějaký pokyn a vrhnou se do boje.
Jsou to takzvaní spící bojovníci,
kteří se ve správný okamžik 
probudí. 

Všichni to v Evro p −
ské unii vědí, ale
jako by legislativa
byla ochrnutá. Dě −
je se nějaká divná
politika, které ne−
rozumíme a rozu−
mět ani nemůže−
me. Ti, co rozho−
dují, byli sice námi
voleni, ale nic
nám nesdělují, ani
nejednají v soula−
du s názory lidí. Dělají něco za nás,
ale bez nás. Lidé v Evropě začínají
být znechuceni a hrozí, že bude do−
cházet k sociálnímu pnutí a nepoko−
jům. Věštba mi napovídá, že když
vlády nebudou jednat razantně, mo−
hou lidé právo vzít do vlastních ru−
kou. Do tří let by k tomu mohlo do−
cházet. Uprchlíci, kteří k nám
přichá zejí, jsou zcela z jiného pro−
středí. Jsou zcela naivní jako malé

děti. Vidí auta, baráky
a chtě jí to také. Už si
ale neuvědomují, že
k tomu, aby člověk
měl například rodinný
dům, musí vynaložit
velké úsilí. Pro utečen−
ce je Evropa jakýmsi
zlatým dolem. Hrozí
zde velké nebezpečí,
že si své potřeby bu−
dou vymáhat násilím.
Snahy demokratic−

kých vlád o jejich převychování
jsou z říše pohádek. Jediné řešení,
které mi věštba sděluje, je zavřít
hranice a nikoho k nám nepouštět,
vracet je zpět. Demokratům se bu−
dou zdát taková řešení nedemokra−
tická, ale během tří let se k nim stej−
ně odhodlají, ale to už bude pozdě.
Když nahlédnu věštbou do bu −
doucnosti, tak není nijak lichotivá.
Vyspělá Evropa bude chudnout,

sníží se životní úroveň, bude přibý−
vat nemocí, budou vzrůstat výdaje
na armádu, policii, na sociální pro−
gramy. Zastaví se růst ekonomiky.
Evropa sama  příliv utečenců z Afri −
ky a Blí zkého východu nezvládne.
Zde se musí spojit celý vyspělý svět
a řešit problém tam, kde vzniknul.
Počítejme s tím, že se rozhodně bu−
dou zavádět přísnější hraniční kon−
troly a postupně budeme přicházet
o výhody, které nám přinesla de −
mokracie. Moje věštba mi napoví−
dá, že z Afriky se chce do Evropy
přesunout 120 milionů a z Asie 
65 milionů lidí. Kyvadlo mi  ukazuje,
že nyní je v Česku kolem 120.000
běženců a do tří let by jich mohlo
být až dva miliony. Sice mají
v úmyslu projít do Německa, ale to
se jim nemusí podařit a mohou být
vráceni do Česka. 

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

S přílivem utečenců si zatím
vyspělá Evropa neví rady
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Národní parky Šumava a Bavorský
les vydaly společný nástěnný kalen−
dář a společný materiál pro turisty.
Nově nastartovaná spolupráce mezi
Správou Národního parku Šumava
a Správou Národního parku Bavo r −
ský les má už první konkrétní výsled−
ky, které jsou určeny hlavně pro náv −
štěvníky a milovníky obou národních
parků. Tím nejviditelnějším je ná−
stěnný kalendář pro rok 2016. 

„Nápad udělat společný nástěnný
kalendář přišel na jednom neformál−
ním setkání s  kolegy z Bavorského
parku loni v  listopadu. V  té chvíli
jsem si ani neuvědomil, že náš spo−
lečný kalendář tu za celou dobu exis −
tence obou parků ještě nikdy nebyl.
To že jsme ho udělali teď, mě těší

o to víc, že je pro rok 2016, tedy pro
rok, ve kterém Národní park Šumava
bude slavit čtvrt století od svého
vzniku,“ říká ředitel Správy Národ −
ního parku Šumava Pavel Hubený.
Tímto společným kalendářem chce
vedení ukázat nejenom krajinnou
rozma nitost a krásu našich dvou ná−
rodních parků, ale také skutečnost,
že je příroda na obou stranách hra −
nice stejná.

První společný
nástěnný kalendář
představuje dva−
náct jedinečných
biotopů, které
jsou typické pro
Ná rodní parky
Šuma va a Ba vor −
ský les. Ke každé−
mu biotopu je pak
na speciální kartě,
která je sou časně
pohledem, vy −
obrazen živočich,
který v  daném 
biotopu žije. 

„Kalendář je volně v  prodeji 
jak na našem e−shopu na webu
www.npsumava.cz, tak na našich
infor mačních střediscích a na infor−
mačních střediscích a dalších 
mís tech v Národ ním parku Bavorský
les,“ informuje tiskový mluvčí
Správy NP Šumava Jan Dvořák. 

Jihočeský kraj velmi podporuje letiš−
tě v Plané u Českých Budějovic, kte−
ré by se do dvou let mělo stát mezi−
národním. Někteří obyvatelé okolí si
však stěžují, anebo se bojí hluku.
Proto kraj poslal čtyřem obcím leží−
cím v ochranném hlukovém pásmu
dotaci ve výši 850 tisíc korun. 

„Jde o Planou u Českých Budějo −
vic, Homole, Lipí a Litvínovice. Spolu
s finanční kompenzací, kterou
schválili krajští radní, získají ob−
ce i výhody při žádostech o kraj−
ské granty a odborné konzultač−
ní služby,“ řekl náměstek hejt−
mana Jaro mír Slíva.  Jako klíč
pro rozdělování částek z celko−
vého balíčku slouží rozloha ka−
tastrálního území obcí, která se
v ochranném hlukovém pásmu
nachází. U Plané je to téměř 43
procent, u Homolí 25 procent,
u Lipí sedm procent a u Litví −
novic 1,3 procenta.

Letiště provozuje společnost
Jihočeské letiště České Budějovice,
jejímiž zakladateli jsou Jihočeský kraj
a město České Budějovice. Na spo−
lečné podpoře financování provozu

letiště, které se rozkládá na ploše té−
měř 300 hektarů, se dohodly v roce
2006. Tehdy vojenský provoz nahra−
dil civilní. Rekonstrukce letiště začala
v roce 2009. Loni tam přistálo
a vzlétlo zhruba 3500 letadel. Nyní
začala také druhá etapa dostavby le−
tiště za více než 400 milionů korun,
skončí v roce 2016. Poté ho čeká
proces certifikace. V roce 2017 se

stane mezinárodním letištěm, kde
budou moci přistávat i letadla typu
Boeing 737 či Airbus A320.
Protihlukové kompenzace obcím by
se měly zvýšit. (pru)

Nový kalendář ze Šumavy

Letiště přispělo obcím
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

ŽENY k myčce na mytí bí-
lého nádobí – hledáme
brigádně do Železné Ru -
dy, vhodné i pro vitální
důchodkyně, turnusy,
uby tování zdarma, už
pouze dvě místa,  tel.:
725835555. RR 50181
Nabízím práci nebo brigá-
du šikovnému zedníkovi.
Plzeňsko, Klatov sko. Tel.:
603383211 PM 150085 
HLEDÁM někoho na vý-
pomoc při zednických
a malířských pracích –
Strako nicko, Prachaticko,
tel.: 606916148. RR 50503

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběra-
teli! Koupím bajonet,
dýku, kordík, lovecký
tesák, šavli, helmu,
trop. klobouk, unifor-
mu, maskovací obleče-
ní, opasek, opask. pře-
zku, pouzdro na pistoli,
zásobníky a bedny od
munice, dalekohled,
puškohled, vysílačku +
sluchátka, čutoru, ešus,
teletinu, odznaky a vy-
znamenání, nášivky,
leteckou  kuklu,  bun-
du, kombinézu, vrtu-
li, palubní ukazatele
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy
o vojácích aj. vojenské
po zůstatky až do r.
1960. Přijedu, děkuji.
Tel.: 604343109. PM
150013 

ODKOUPÍM staré peřiny,
polštáře aj. Případně bílé
nedrané peří. Info na  tel.:
606514445. PM 150006 

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor-
ším stavu. Možno i více ku-
sů. Nabídněte – doprava za-
jištěna. Tel.: 603383211,
723622663. PM 150032
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové  silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 150033 
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 lampič-
ky, voj. odznaky a vyzna-
menání, voj dýku a bajo-
net, šavli, uniformu, sta-
rou vzduchovku, flobert-
ku, housle a trumpetu,
plechová a bakelitová
autíč ka, loutky, rádia, fo-
toaparát, knihy, pohled-
nice, kuchyňské váhy
aj. staré věci. Děkuji za
nabídku – přijedu. Tel.:
604343109  PM 150011
POZOR, PŘÍLEŽITOST:
Sbě ratel stále hledá a do -
bře zaplatí staré pohled -
ni ce – až 10 tis. Kč za chy -
bějící pohlednice obcí
Šumavy (např. Schukat -
schen, Paterlhütte, Gla -
ser  wald, Stadln atd.),
dobře za platím i jiné po-
hlednice do roku 1945,
uvítám větší množství,
sbírku či pozůstalost, 
mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 50373

KOUPÍM tato křesla a ten-
to typ křesel. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu
se. Tel.: + 420 776 599 696
a email.: slavoj.pikovice
@seznam.cz. Děkuji :) RR
50521

KOUPÍM nové i použité
auto-moto díly: Jawa, ČZ,
přívěsný vozík PAV, sajd-
káru, BMW aj. Tatra,
Škoda  - Spartak, Octavia,
STW, 1000 MB, 110 R aj.
Knihy o motorismu, auto-
moto příručky, prospek-
ty, plakáty, staré hračky,
plechovky od oleje, re-
klamní auto-cedule. Dále
starou vzduchovku zla-
movací,vojenskou, pou-
ťovou, vzduchovou pisto-
li, flobertku. Děkuji za 
nabídku – přijedu Tel.:
604343109 PM 150012

Z POZŮSTALOSTI  starý
dřevěný a chromový náby-
tek: kredenc, skříň, špajz
se šuplíky i bez, stůl a žid-
le. Ložnici, truhlu, komo-
du, chrom. židle s podpěr-
kami, psací stůl, chrom.
křesla, dále chrom. lustr
s bílými koulemi, lampič-
ky, stolní a podlahovou
lampu aj. chromové do-
plňky např. kuchyňské ho-
diny, budík, těžítko, model
letadla, reklamní před -
měty, popelník atd. do r.
1960. Děkuji – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150014
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 150015
KOUPÍM staré obrazy čes-
kých i cizích autorů s námě-
tem krajina, lovecké zátiší,
portréty, dívčí akty, lodě na
moři, vojenské motivy, po-
stavy v krojích aj. (i špinavé
a poškoz. nebo jen rám).
Dále porc. a kovové sošky,
mince, hračky, kni hy, ho-
dinky, vyznamenání, ván.
ozdoby, pohlednice, bet-
lém aj. staré a starožitné
věci do r. 1970. Dě ku ji za
nabídku – přijedu. Tel.:
604343109. PM 150016

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou
brašnu, lesní roh, hous-
le, vojenskou vzdu-
chovku, celtu, medaile,
vyznamenání (vzorný
voják, za obranu vlasti,
vojenské učiliště,  za
budování vlasti apod.
až do r. 1989), kovový
model děla, tanku, au-
tomobilu, parní stroj
apod. Tel.: 603872698.
PM 150008 

STARÉ fotoaparáty (Flexa -
ret, Mikroma, Stereomi -
kroma, Leica, měchové
aj.) barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské poko-
jíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti-
nové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 150009
KOUPÍM vše z pozůstalos-
ti – nábytek, lustry, lam-
pičky, sklo, porcelán (hrn-
ky s motivem Prodané ne-
věsty, dětí, kytičky), ko-
řenky, sošky tanečnic, 
akty, zvířátka, svícny, ob-
razy, kresby, i samotné rá -
my, hodiny, lampová ra-
dia, knihy a časopisy o au-
tomobilismu, vše skaut-
ské a junácké, pohlednice
a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 150010

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, 
reklamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, motocykl JAWA
90 Cross nebo Roadster,
i nepojízdný vrak, moped
S11, S22, JAWETA i na
náhrad ní díly, Škoda 
1000 MB, Škoda Octavia,
Škoda Sedan, náhradní
díly, celé auto i vrak. Staré
šlapací autíčko Moskvič 
i jiné. Tel.: 721730982. PM
150078

KOUPÍM na dekoraci
starý:  truhlářský ponk,
malý žebřiňáček, želez-
né zahradní sezení, 
železný - litinový plot,
branku, zábradlí, bal-
kon, žulové koryto, ka-
ménku, staré lyže, dře-
věný sud, vědro, špajz-
ku a jiné. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322. PM
150019A

KOUPÍM starší pásový bagr
15-25 tun s točnou a kolový
čelní nakladač (HON), pří-
padně i pásový čelní. Dále
vibrační dvouválec na ze-
minu do 2 tun. Nejlépe
Sušice nebo Klatovy. Tel.:
723622663. PM 150034 

NÁBYTEK našich babi-
ček vyr. do r. 1955 VÝ-
KUP - RENOVACE - PRO-
DEJ (chromovaný, dý-
hovaný, selský), lustry,
hodiny, obrazy a různé
staré věci na dekoraci,
možnost vyklizení celé
pozůstalosti. Zn. PŘI -
JEDU.Tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 150017 

KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako,
kalhoty, bajonet, odznaky,
dalekohled, šavli, boty,
pouta, vyznamenání, nášiv-
ky a též vše po národní bez-
pečnosti a SNB do roku
1965, také armádní sako
a „rajtky“ z 50. let. Uniformu
železniční stráže z minulé-
ho režimu. Tel.: 728347491.
PM 150114

PRODÁM nové štafle 6 pří-
ček 600,- Kč. Málo použitou
zdrav. matraci 85x195 cm
400,- Kč, stolek pro invalidu
55x70 cm 200,- Kč, kosu 
jako dekoraci na chatu
200,- Kč, sud na vodu 
200,- Kč. Dobřany, tel.:
776693073. PM 150117
PRODÁM silniční betono -
vé panely rozměr 300
x120x15 cm a 300 x 120 x
20 cm, Plzeň , vhodné pou-
žití pro zemědělce. Mož -
nost  naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211.
PM 150027

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky  a Ejpo -
vickou 5-6m x 3m x 3m – ví-
ce kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový plech.
Vnitřní  rozvod elektřiny vč.
jističů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené. Dále
mobilní kontejnerovou dvoj-
buňku, zánovní plast. okna,
plast. rolety, standardní vy-
bavení včetně klimatizace.
Rozměr 6,5x2,40x2,80 m,
vhodná pro kancelář. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,- Kč. Zajištění do-
pravy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 150025 

PŘENECHÁM k odprodeji
lukrativní pozemky v zástav-
bové lokalitě Plzeň – město.
Vhodné pro výstavbu bytů,
kde již probíhá výstavba by-
tových domů. Inženýrské sí-
tě v blízkosti pozemků. Tel.:
736139113. PM 150108
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 50490
HLEDÁM ke koupi starý
domek nebo chalupu před
opravou, i dlouhodobě ne-
obývanou či ve špatném
stavu, vhodnou k rekon-
strukci, do 250.000 Kč, tel.:
606572188. RR 50505

PRONAJMU byt 2+1 v
centru Plzně, cena 6500 +
energie. Tel.: 608911111

PRODÁM FIAT Multipla, 
6 míst, STK 8/2016, ben-
zín. Cena 30 000,-Kč. Tel.:
777110010

PRODÁM díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, karda-
ny,  pětistupňovou převo-
dovkou, pěkné pneu včet-
ně disků, světla atd.  Tel.:
603383211. PM 150028

PRODÁM motorovou sed -
mimetrovou loď s malou
kajutou, německé výroby
se Z nohou a se zabudo-
vaným, nefunkčním
osmi válcovým  karburá-
torovým motorem GMC,
včetně  dvounápravové-
ho brzděného přívěsu.
Plzeňský kraj. Cena k jed-
nání 100 000 Kč. Tel.:
723622663  PM 150030 

KOUPÍM díly na Traktor
Zetor krystal typ 8111 ne-
bo 8011, spodní ramena
do hydrauliky včetně držá-
ků ramen. Závaží do disků
kol, dveře, případně čelní
nakladač k tomuto typu.
Závaží na předek traktoru,
sedačku, přední a zadní
pneu a zadní závěs. Dále
koupím  čelní nakladač na
traktor Zetor Krystal, pří-
padně traktor  s čelním na -
kla dačem. Nabídněte. Tel.:
723622663, 603383211.
PM 150102

JAWA, ČZ – koupím 
náhradní díly 

na čes koslovenské 
motocykly i nové, 

po užité, cokoli, zbytky
z mototechny, 

tel.:  724519585. 

RR 50129

KOUPÍM  Jawa 350 
typ 633-634 a 638-640

i poškozené, 
tel.: 724519585. 

RR 50130
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SUPER muž z Bavorska,
tel.: 773599200. RR 50494
36letý, vyšší sportovní
postavy, prý pohledný,
hledá touto cestou ženu
do 45 let na trvalý vztah
plný lásky a radosti.
Najdu tě??? Tel.:
722749243. PM 150116

KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpověď
na otázky, pomoc v milost-
ných a mezilidských vzta-
zích, ve finančních a zdra-
votních problémech.
Osobně nebo písemně.
Volejte na tel.775901978.
PM 150070
EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad-
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vy -
řídíme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto-
mobily a zemědělské stroje.
Dále provádíme demontáž
ocelových konstrukcí a bu-
dov (sila apod.) a výkup 
železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 1150031

RYCHLÉ půjčky 10 tis. -
100 tis. bez poplatku pře-
dem. www.kz-finance.cz, 
možnost spolupráce. 
SUPER VÝDĚLKY!!! Tel.:
737607405.  KŘI PM
150082

FOFR PŮJČKA. Registry
neřešíme. Tel.:702995055.
KŘI PM 150048

MÁTE doma nábytek,
křesla a nevíte co s ni-
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vy -
koupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. T.:
608887371 / E.: info: na-
bytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo
prozvonit. Odpovím. RR
40248

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy.
Zkušený chovatel, eto-
log a výcvikář. Tel.:
737824579. PM 150037

KOUPÍM za vaši cenu
do soukromé sbírky

motocykly a náhradní
díly značek JAWA, ČZ,

PRAGA, OGAR 
od r. v. 1929 do r. v.

1989 s doklady i bez.
Tel. 608941498.

RR 50121

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré 

motocykly všech 
značek v jakémkoliv

stavu i jednotlivé díly. 
Platím ihned 
v hotovosti. 

Tel.: 607946866. 
RR 50459

Další číslo

Jihočeského 
rozhledu

vyjde 
3. 8. 2015
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