
R
oč

ní
k:

 6

8
2015

strana 3 strana 12

strana 10
První pražský Maigret

strana 9

3.
 8

.  
20

15

Fejeton
Vrabčáci z předměstí

Holky z PiňaKolády
roztančily i Muže roku

Český psychotronik
Stanislav Brázda
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Jihočeská policie pokračuje patrně
ve hře na bobříka mlčení. V Písku
se koncem července odehrála vraž−
da, při které byla zabita více než
80letá seniorka. Podezřelý z brutál−
ního činu je její 64letý příbuzný.
Toho policisté krátce po činu do−
padli a umístili do cely. Následně na
něj byla uvalena vazba. Přestože
policisté měli oběť i pravděpodob−
ného pachatele, vraždu zatajili.
Před veřejností i médii! 

Vznikaly tak spekulace. „Ty fámy,
které tu byly, že tu řádí nějaký vrah.
Bála jsem se jít na ulici. Nevím, ale
je to specifické pro jihočeskou poli−
cii, všechno tajit. V jiných krajích to
tak není,“ míní obyvatelka Písku
Marie Dvořáková.

I některá média jsou na jihočeské
policisty naštvaná. „Nechápu to.
Prostě oni si dělají, co chtějí. Je to tak
skoro se vším. Zatímco by se mohli
chlubit, že hned objasnili brutální čin,
tutlají to. Prý aby nenarušili vyšetřo−
vání. To je jejich pohádka – věta, kte−
rou se hlavně mluvčí ohánějí. Když
pak ale mluvíte náhodou s vyšetřova−
teli, sami se diví, proč často mluvčí
případy tají a ještě si někdy dělají
z novinářů legraci. Tedy z těch, kteří
s nimi nechodí na kafíčka, obídky ne−
bo nemají nadstandardní vztahy,“ říká
jedna z novinářek.

„Nebo zatají vraždu, přepadení či
něco jiného. Hrozně moc to tají
a po týdnu, dvou, nebo měsíci žá−
dají veřejnost o spolupráci a o po−
moc. Trochu to vypadá, jako že si
z lidí dělají legraci,“ rozčílil se i další
z novinářů. 

Problém je v tom, že policie tím,
že nesdělí informaci hned, když
opravdu nejde o evidentní narušení
vyšetřování, protože pachatele už
mají, vytváří sama fámy. Nezabrání
totiž tomu, aby se lidé o činu z nej−
bližšího okolí dozvěděli, a vznikají
zbytečně fámy a pověry. 

„Muž jednal s úmyslem ženu
usmrtit. Kriminalisté jej zadrželi
a koncem týdne obvinili ze závaž−
ného zločinu vraždy. Soud také vy−
hověl jejich návrhu na vzetí muže
do vazby,“ uvedl policejní mluvčí
Jiří Matzner bez bližších okolností.
Dokonce ani motiv vraždy policie
neuvedla.

Přitom v jiných krajích v ČR in−
formuje policie téměř okamžitě.
A ještě se dokáže pochválit, že za−
držela pachatele skoro hned.

Na jihu Čech se bohužel ani po
výměně krajského policejního ředi−
tele nic nezměnilo. Policisté dokon−
ce tají trestné činy, jako je zneuží−
vání dětí či choulostivé případy.

„Policie nemá žádný důvod tajit
trestné činy před veřejnosti a médii.
Dokonce by je naopak z důvodu
prevence měla zveřejnit. Jen samo−
zřejmě musí ctít zákon a nesdělovat
třeba detaily, které by buď narušily
vyšetřování, nebo identifikovaly
oběť, ale to tím, že zveřejní obecné
informace o činu, rozhodně neudě−
lají. Jen se mi zdá, že si tu spíš
mluvčí hrají na něco víc, než čím
jsou. Bohužel jihočeská policie je
tím specifická,“ míní dokonce je−
den z jihočeských právníků.

Jihočeská policie je některými
občany a dokonce i novináři často
nařknutá z toho, že se jí sice daří
objasnit vraždy, ale jen ty, kde se
pachatel sám přizná, nebo ho ně−
kdo vidí, nebo jsou stopy tak jasné,
než nelze pochybovat. Protože jiné
činy, kde nikdo pachatele neviděl,
jsou dodnes takzvanými pomníčky.
Například za všechny jmenované
vražda Soni Illeové z Jindřichova
Hradce, kde kriminalisté slibovali,
jak pachatele dopadnou do pár týd−
nů. A ani po sedmi letech vraha 
policie nezná. Stejně tak jako vraha
několik let staré vraždy také 
se niorky z Českého Krumlova. 

Proč policie tajila vraždu?
A proč pořád něco tají? 
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Jednoho dne jej napadlo, že přive−
de ke klasické a vážné hudbě
i mladší diváky, než jsou ve věku
šedesát plus. Vymyslel si skvělé
image. Pořídil si barevné a různě
zdobené šátky na hlavu a vyrazil.
Pavel Šporcl se proslavil nejen
svým famózním uměním ve hře na
housle, ale i netradičním přístu−
pem k obecenstvu. Rodák z Čes −
kých Budějo vic je dnes vnímán ja−
ko jeden z nejlepších virtuózů ne−
jen u nás, ale i v Evropě. 

„Letošní léto mám pár týdnů
volna, tak trávíme chvíle na chalu−
pě u Besednice. Mezitím mám pár
koncertů, ale s dětmi a manžel−
kou vyrážíme i na výlety a návště−
vy příbuzných a přátel. Zkrátka na
to, na co přes rok nemáme moc
čas,“ svěřil se Rozhledu Jihočech
Pavel Šporcl.

Jeho geny jsou jasné. Umělecké
nadání podědil. Jeho tatínek, který
nedávno navždy odešel, patřil
k předním hercům Jihočeského 
divadla. A Pavel odjakživa inkli −
noval k hudbě.

Vždy když má v jižních Čechách
koncert, je okamžitě a do posled−
ního místečka během jednoho
dvou dnů vyprodaný. O dalších po
celé republice ani nemluvě. 

„Musíte to dělat srdcem. Samo −
zřejmě že mě to živí, ale kdyby mě
to nebavilo, nic mi to nedávalo, ne−
dělal bych to,“ říká houslista, který
má jako jediný na světě unikátní
modré housle. Jediné zmenšené,
také modré pak vlastní Základní

umělecká škola v Písku. Pavel je
nejen houslový virtuóz světového
renomé, ale i laureát mnoha před−
ních houslových soutěží, dnes
patr ně vůbec nejpopulárnější čes−
ký umělec působící v oblasti váž−
né hudby. Po studiích na konzer−
vatoři a na AMU studoval houslo−
vou hru v USA.

Letos v květnu udělal zásadní
krok. Po deseti letech soužití s he−
rečkou Bárou Kodetovou, dcerou
herce Jiřího Kodeta, se vzali. 

„Byl to tehdy náhlý nápad. Na
přípravu jsme měli asi dva týdny,
ale podařilo se. Chtěli jsme oba,
abychom byli jako opravdová,
kompletní rodina,“ podotkl Šporcl,
pro kterého je rodina, zázemí to
nejdůležitější. A když se vrací
po několikatýdenním turné, je do−
mov, přístav, pro něj to nejvíc, na
co se těší.

Pavel Šporcl jezdí na jih Čech
a do Budějovic, jak jen to jde. Za
bratrem, maminkou a zbytkem ro−
diny. Je velkým patriotem, proto je
krajany vždy vřele vítán. Na ulicích
ho zdraví známí i cizí lidé, a proto−
že si houslista nehraje na žádnou
celebritu, mají ho jeho Jihočeši
ještě o to více raději. (pru)

Nebezpečí pod
mostem

Velké nebezpečí hrozí zvědavcům,
kteří se v těchto týdnech vydávají
pod Žďákovský most na Písecku,
který prochází velkou generální
opravou. Kvůli ní je most zcela uza−
vřen a kameny uvolňující se shora
mohou být pro lidi dole doslova
smrtelně nebezpečné. Lidé přitom
nerespektují zábrany ani informativ−
ní tabule se zákazem vstupu. A jsou
mezi nimi i rodiny s malými dětmi.

Mají levnější 
parkování

Novinku v parkování, kterou by se
mohla rozhodně inspirovat všechna
města v republice, mají v Českém
Krumlově. Funguje zde takzvaná bo−
dová karta s předplaceným kreditem
a dají se s ní ušetřit stovky korun
měsíčně. Její pořízení vyjde na 110
korun a je na ní 100korunový kredit.
Mimo hlavní špičku, tedy kolem po−
ledne pak díky kartě vyjde parkování
jen na dvě koruny za hodinu. Pokud
někdo jede jen takzvaně na otočku,
může na městských parkovištích
stát prvních 40 minut zdarma. 

Malíř a Jihočech Kristian Kodet vy−
stoupí 9. září od 20 hodin v hotelu
Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí.
V obci, kde se nachází i slavný hrad
Zvíkov s pověstným Raráškem.
Odstar tuje tak pravidelné večery
v podobě talk show, které se zde
začnou konat. Hotel, který má 50le−
tou tradici a je umístěn na jednom
z nejkrásnějších míst na Orlické pře−
hradě, chce tak jak mezi hosty, tak
i obyvatele z okolí přinést kulturu
a zajímavé akce.

„Chceme, aby to tu žilo. Jižní
Čechy, ale i sousední střední Čechy
jsou plné známých osobností, zají−
mavých lidí a řekli jsme si, že by−
chom mohli spojit příjemné s užiteč−
ným. Začínáme besedou, povídáním

s vřelým člověkem Kristianem
Kodetem a budeme pokračovat
i s dalšími po celý rok. Chtěli by−
chom zde pořádat i další velmi za −
jímavé akce, které jsou v jednání.

Dokonce zde rozjíždíme i sobotní 
trhy,“ řekla Rozhledu ředitelka hotelu
Romana Hánková.

Povídání s Kristianem Kodetem
bude o práci, životě, vzpomínkách

na jeho bratra, herce Jiřího Kodeta,
nebo i o tom, jak se nejprodávanější
malíř současnosti stal obětí profe −
sionálních podvodníků.

„Moc se na to těším a jsem rád
mezi lidmi. Musím neskromně říct,
že když je někde beseda, kde vystu−
puji, bývá plno. A reakce diváků jsou
vždy moc milé. Jsem poloviční
Jihočech, protože s bratrem jsme
sem jezdili od našeho dětství. A já tu
vlastně z větší části žiju,“ prozradil
Kodet, jehož útočiště, barokní fara
na Táborsku, se mu stala útočištěm,
na které nedá dopustit.

Vstupenky v ceně 150 korun lze
zakoupit jak v hotelu Zvíkov, tak
v okolních prodejnách Jednoty 
COOP. (pru)

Kristian Kodet odstartuje večery na Zvíkově

PAVEL ŠPORCL
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Nejvíce zástupců v letošním, a už
16. ročníku prestižní soutěže muž−
ské krásy Muž roku mají jižní
Čechy. Hned tři finalisty, kterými
jsou: Michal Mařík ze Strakonic,
Filip Brejška z Českých Budějovic
a Josef Mádl z Prachatic. Posledně
jmenovaný je dokonce bratrancem
herce Jirky Mádla. 

A celá 12členná finálová dvojice
měla v Rajské Zahradě v Novém
Městě nad Metují dvoudenní sou−
středění. A opět se blýskli Jihočeši,
tedy spíše Jihočešky. 

Jedním z bodů programu bylo vy−
stoupení dívčího dua, známého
i z lidové televize Šlágr, PiňaKoláda.
Všechny roztančily. Muže roku,
Missky i VIP osobnosti včetně Jana
Přeučila a Evy Hruškové.

„No holky byly skvělé, prostě ma−
jí drive a je s nimi legrace. Fakt jsem
si to užil a myslím, že i ostatní kluci
taky,“ svěřil se Rozhledu Andreas
Garsia, jeden z finalistů, se kterým
souhlasili mimo
jiné i jihočeští zá−
stupci svalnatých
krasavců.

„P iňaKo láda
byla dobrá volba.
Zkrát ka ony umí
udělat skvělou
atmosféru. Vě −
řím, že s nimi na−
vážeme i další

spolupráci,“ podotkl ředitel soutěže
Muž roku David Novotný.

Nadšená byla herečka Eva Hruš −
ková i její manžel Jan Přeučil, který
dal finalistům lekci rétoriky.

„Jak chlapci, tak i všichni byli
senzační. A děvčata z PiňaKolády,
no nemohu říct jinak než své 
pověstné – ‚bravo, bravo, bravo‘ “
zaperlil Přeučil.

„Hodně jsme si to užily, jsme vel−
mi rády, že jsme byly přizvány. Byla
to úžasná energie a opravdu tam
byli všichni moc milí. A kluci, ti jsou
k nakousnutí. No nebýt vdaná, ne−
vím, nevím,“ podotkla jedna z dvoji−
ce PiňaKoláda Soňa Kurucová. 

Finále Muže roku se uskuteční
21. srpna ve východočeském Ná −
chodě a věříme, že vítěz bude právě
z jižních Čech. (pru)

Holky z PiňaKolády roztančily i Muže roku

Eva Hrušková a jan Přeučil
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Jestli se jižní Čechy mohou v létě
opravdu něčím pochlubit, pak jsou
to známé Hořické pašije.

Výjev z Bible, ukřižování Krista,
nejsilnější a nejznámější příběh na
světě skvěle ztvárňují herci z amatér−
ského souboru z Hořic na Šumavě.
Strhující představení je často spoje−
no i s přírodním úkazem.

„Nejedenkrát se nám stalo, že
v momentě, kdy hrajeme scénu, kde
je Kristus ukřižován, strhl se vichr,
bouře, začalo pršet. Buď jsme
museli představení přeru−
šit, nebo jsme jej hráli,
a v momentě, kdy byl
‚Kristus sejmut z kří−

že‘, se rozsvítilo slunce,“ řekl Roz −
hledu jeden z herců, který má pocit,
že je to více než jen náhoda.

Celkem 60 herců z celkového po−
čtu 108 hrajících se několikrát za
prázdniny vystřídá v amfiteátru před
stovkami diváků.

„Máme i řadu alternujících herců.
Potřebujeme je kvůli pracovnímu vytí−
žení členů. A časová náročnost na
přípravu a zkoušky je značná. Máme
nejenom herce z okolí, ale třeba

i z Písku nebo Br na,“ podo −
týká Miroslav Kutlák, je−

den ze stěžejních herců
Pašijových her. V sou−
časnosti soubor hra−

je pět představení ročně. A v podání
hořické společnosti jsou to vystou−
pení výjimečná. Jednak proto, že
tradice hořických pašijových her 
sahá až do 13. století, ale také sa−
motným provedením. 

Diváci, ať už věřící nebo nevěřící,
odcházejí z představení nadšení.
„Vidět příběh Spasitele takhle 
zblízka a ještě v přírodě je úžasné.
Úplně vás to vtáhne do děje. A když
si představíte, že se takhle kdysi
s vězni, ale i nevinnými lidmi za −
cházelo, jde vám mráz po zádech,“
dodala divačka Jarmila Skopa −
líková, která Pašijové hry viděla
osmkrát. (pru)

Hořické pašije jsou už tradicí

Troška chystá 
duchařskou 

komedii
Jihočech, rodák z Hoštic u Voly −
ně chystá další film. A bezespo−
ru úspěšný. Tentokrát nejde ani
o klasickou pohádku, ani o ko−
medii z vesnického prostředí.
Pracovní název zní „Strašidelný
dům“.

„Půjde o pohádkovou kome−
dii ze současnosti, kde vlastně
jsou strašidla v dnešní době.
Chceme to udělat trochu ve sty−
lu, jako byly dělány filmy Konec
vodníků v Čechách, Saxana
a podobně. Nyní dopracovává−
me scénář, role máme obsaze−
né, lokace předvybrané, tak
když sv. Petr a všichni dají, od
poloviny září začínáme na −
táčet,“ prozradil Rozhledu
Zdeněk Troška.

Tentokrát se filmový štáb ne−
usadí v jižních Čechách, ale ve
středních. 

„Natáčet budeme okolo Pra −
hy, v Řevnicích a dalších mís−
tech okolí, ale bude to zase ma−
lebná krajina, zajímavá místa,
tak aby to bylo hezké, české,
veselé. Krváků a psycholo gic −
kých dramat mají lidi už plný zu−
by. Nechci lidi děsit, chci je ba−
vit a rozesmát,“ namítá režisér.

Film, kde se má objevit Vác −
lav Postránecký, Anna Po lív −
ková a další, bude i plný triků,
kouzel a premiéru by měl mít
na jaře příštího roku. (pru)
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Významného zvýšení kapacity he−
modialyzačního střediska se již brzy
dočkají pacienti jindřichohradecké
nemocnice. Ta už zahájila práce na
rekonstrukci tohoto pracoviště, kte−
ré po dokončení zhruba ve druhé
polovině září získá šest nových, 
plně vybavených hemodialyzačních
lůžek, což bude znamenat rozšíření
stávající kapacity o přibližně dvě
třetiny.

Celkové náklady na rozšíření he−
modialyzačního střediska představují
přibližně čtyři miliony korun a ne−
mocnice je hradí z vlastních zdrojů. 

Průměrný počet dialyzovaných
pacientů se v jindřichohradecké ne−
mocnici pohybuje pravidelně mezi
60 až 65. „Vzhledem k významnému
nárůstu dialyzovaných pacientů byla
v roce 2010 provedena přestavba di−
alyzačního střediska a jeho kapacita
byla rozšířena o dvě lůžka. I přesto
jsme byli na konci roku 2014 v situa−
ci, kdy hrozilo, že budeme muset no−
vé pacienty zařazovat do tzv. čtvr−
tých směn, to znamená od jedné ho−

diny v noci, což jsme považovali za
krajní a pro pacienty velmi nepříjem−
né řešení,“ uvedl ředitel nemocnice
Miroslav Janovský.

Nárůst počtu dialyzovaných paci−
entů je obecným trendem, důvo−

dem je zvyšování kvality dialyzační
péče, kromě toho se zvyšuje počet
pacientů vyššího věku, kteří často
nemohou být vzhledem k součas−
nému výskytu více nemocí kandidá−
ty transplantace ledviny.

„Protože je naší snahou poskyto−
vat pacientům co nejkomfortnější
péči, bylo jediným možným řeše−

ním, pokud jsme nechtěli i starší
pacienty zařazovat do večerních
a nočních směn, další rozšíření dia−
lyzačního střediska. V současné
době probíhá přestavba střediska,
kterou vznikne další dialyzační sál

se šesti dialyzačními lůž−
ky, předpokládáme, že
i do budoucna by už tato
kapacita měla být dosta−
tečná. Alespoň přechod−
ně budeme moci téměř

všechny pacienty dialyzovat během
dne, dvě noční směny zůstanou vy−
hrazeny pro malý počet pacientů,
kteří si večerní dialýzy sami přejí
z důvodu svých aktivit během dne,“
doplnil ředitel.

Jindřichohradecká nemocnice
věnovala v posledních letech velkou
pozornost jak investicím do budov
a zvyšování komfortu pacientů, tak
do modernizace odborného medi−
cínského zázemí. (pru)

Nemocnice rozšíří hemodialyzační lůžka
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Čimelice na sklonku léta opět roz −
kvetou stovkami květů. Ve dnech 
20. až 23. srpna se koná již 31. roč−
ník prodejní Výstavy květin, zahrad−
ních doplňků, drobného zvířectva
a ochrany přírody Čimelice
2015.
Minulou akci i přes ne−
přízeň počasí v neděli,
navštívilo téměř 24 000
návštěvníků. Při ohléd−
nutí za minulým úspěš−
ným ročníkem musím
připomenout velmi krás−
nou spolupráci s výtvarní−
kem Zdeň  kem Hajným, z níž
vznikla tolik obdivovaná expozice
Květiny ve vesmíru Zdeňka Hajného.
Sám pan Hajný byl velmi nadšen spo−
jením svých imaginativních obrazů
a květin. Přiznal, že ještě nikdo na
žádné výstavě jeho obrazů květiny
k dekoraci nepoužil. Obrazy tak
v Čimelicích dostaly zcela unikátní 
rámec. Byla to bohužel jedna s po−
sledních výstav Zdeňka Hajného, kte−
rý půl roku nato v únoru všechny
obdi vovatele svých snových obrazů
navždy opustil.
Květinovou část najdete opět v areálu
Zámecké zahrady v Čimelicích. Při −
pravuje ji pro vás kolektiv zahradnictví
v Čimelicích spolu s necelou stovkou
zahradníků, drobných pěstitelů, vý−
robců keramiky či jiných zahradnic−
kých doplňků. Již od jarních měsíců
se na tuto akci termínují balkonové
květiny, letničky či gladioly. 

Sortiment pěstujeme ze semínek či říz−
ků již od časného jara. Vypěstované
rostliny pak v červnu sesazujeme,
a vytváříme jejich následným častým

zaštipováním velké dekorativní rost−
liny. Milovníci květin tak mo−

hou vidět rostliny, které
znají většinou jen jako
malé sazeničky z tzv. de−
setipaků v jejich velkole−
pé a skutečné kráse. Na
obdivovatele čekají opět

aranžované živé květy,
gladioly, jiřiny, lilie, hrnko−

vé a balkonové rostliny. K bo−
haté přehlídce kaktusů, orchidejí

a sukulentů se připojí letos i masožravé
rostliny. Také trvalky
a letničky se zde
představí v bohatém
sortimentu. 
Ve vstupní hale vás
přivítají zahradnická
zátiší na fotografiích
zahradníka Pavla
Chlouby. Připravena
je i zajímavá expo −
zice Cesta do fan −
tazie, která vzniká
ve spolupráci s vý −
tvarnicemi Evou
a Janou Ďurčovými.
Originalita jejich ob−
razů a plastik bude umocněna květi−
novými dekoracemi. S pestrou pale−
tou květů se setkáte za dveřmi i v zá−
koutí starých branek staroanglických
zahrad. Tato expozice bude bohatou

přehlídkou barev balkonových květin,
trvalek, letniček, zeleniny, léčivek či
koření. Na návštěvníky čeká také
květi nové překvapení v expozici na−
zvané „Ta jemství
staré stodoly“. Mů −
žete se těšit opět
na zajímavé mo−
derní květinové va−
riace Martiny Krát −
ké z Dobříše, která
již tradičně tuto 
akci spoluvytváří. 
Na výstavu termí−
nujeme a připra −
vujeme přehlídku
sor  timentu odrůd

rajčat firmy Mora voseed a sortiment
paprik, afrikánů, měsíčků a bazalek
firmy Semo. Celý areál bude samo−
zřejmě opět osázený množstvím zají−
mavých letniček. Samozřejmostí bude

i pestrý stánkový prodej. Zejména ve
dřevinách a trvalkách bude široký 
výběr. Ro stlinný materiál  bude dopl−
něn množstvím nejrůznější keramiky,

proutěných výrobků, sušiny,
osiv, cibulovin a zahrádkář−
ských potřeb. 
Organizátoři věří, že návštěv−
níky potěší pestrá paleta barev
krásných květů a pohled na ně
jim přinese radost, příjemný
zážitek a pohladí je po duši.
Neboť: „Květiny vždy lidem po−
máhají, dělají je šťastnějšími
a vstřícnějšími, jsou slunečním
světlem, jídlem a potravou pro
duši,“ Luther Burbank. 

Snažit se o to budou šikovné ruce za−
hradníků i aranžérů, kteří pro vytvoření
květinových expozic použijí až několik
tisíc nejrozmanitějších květů. V zá−
meckém parku pak můžete posedět
pod korunami letitých stromů či v ne−
dalekém zámku navštívit výstavu
Ochrany přírody a myslivosti. Sou −
částí výstavy bude i výstava fotografií
Jana Zemana, výstava lidových krojů
a projekce filmů. Odpoledne zde bude
doprovodný program se soutěžemi
pro děti. V areálu školy pořádají letos
tradičně místní chovatelé výstavu
drobného zvířectva. Vedle u sportovní
haly bude i letos pestrý stánkový pro−
dej, občerstvení a posezení s hudbou. 
Celou akci organizačně zajišťuje
Obecní úřad Čimelice spolu se Zá −
meckou zahradou a ČSCH v Čime −
licích. Srdečně zveme na květiny do
Čimelic!                                           (kr)

V Zámecké zahradě v Čimelicích se
připravuje další květinová podívaná!

Bližší informace: 
Zámecká zahrada Čimelice 

www.zahradacimelice.cz 
vystava@zahradacimelice.cz 

tel.: 382 228 192 
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Unikátní zlatý kočár, luxusní histo−
rické saně a mnoho dalšího můžete
vidět v nové expozici na česko −
krumlovském zámku. Na pátém
nádvoří se otevřela konírna. 

Zájemci tam najdou kolekci zá−
přahových postrojů a historických
dopravních prostředků ze schwar−
zenberských sbírek.

„V roce 1743 vyrazil kníže Josef
Adam ze Schwarzenbergu se svou
chotí na korunovaci Marie Terezie.
Pražskými ulicemi projel v noble−
sním kočáře, který táhlo slavnostně

vystrojené šestispřeží. Pro zapřaže−
né grošáky se dodnes dochovaly
postroje včetně velmi ozdobných
sametových vyšívaných pokrý−
vek,“ říká kastelán zámku Pavel
Slavko.

Tento unikát je hlavním skvostem
nové expozice v českokrumlov−
ském zámeckém areálu. Mezi výji−
mečné exponáty patří i slavnostní
sáně tažené koněm v přepychovém
postroji. Lidé mohou v nové ko −
nírně obdivovat také dochované
čabraky, ohlávky, udidla, barokní

sedla a další součásti jez−
decké výstroje.

„Příznivci koní tu napo−
čítají 22 výklenků s tesa−
nými kamennými žlaby
a u prostředního okna na−
jdou nádrž na vodu. Koně
tu byli ustájeni od 17. do
19. století, ale byla to je−
nom pohotovostní konírna
při nájezdech hostů na pá−

té nádvoří. Velká konírna až pro sto
koní byla na prvním nádvoří. Dnes
je tam obrovské lapidárium,“ líčí
Slavko. Nová expozice se v příští
sezoně ještě rozroste. Lidé si mo−
hou novou konírnu prohlédnout do
září, od října v ní začnou práce na
rozšíření expozice v zadních čás−
tech sedlovny. Do ní chce kastelán
instalovat unikátní barokní sedla ze
zámeckých sbírek. (pru)

Zámek odhalil, čím Schwarzenbergové jezdili!
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Velký nešvar se rozmohl v řadě ne−
jen jihočeských měst. Ovšem v Čes −
kých Budějovicích je to podle mno−
ha obyvatel doslova mor! Cyklisté
na chodnících. Nejenom na stez−
kách, kde mohou jezdit, ale přede−
vším tam, kde nemají co dělat. 

Například okolo Pražského před−
městí, kde projede za hodinu třeba
30 cyklistů po chodníku
mezi chodci, dokonce
i v podloubí na náměstí.
A co na to strážníci?

„My samozřejmě kontro−
lujeme všechny lokality.
S cyklisty na chodnících
zápasíme, ale je to velký
problém Budějovic,“ řekl
Roz hledu jeden ze strážní−
ků. Obyvatelé „postiže−
ných“ ulic na to mají ale ji−
ný názor.

„Víte, co je k smíchu?
Že oni tady za rohem mají
centrálu a vidět tu strážní−
ky, jak jdou na obchůzku,
je spíš výhra v loterii.
Jednou dvakrát denně
projedou kolem autem,
a to je všechno. Kdyby si

sem denně na dvě tři hodiny 
stoupli, sesbírají tolik pokut a napo−
menou tolik kolařů, že by si to ti vel−
mi rychle rozmysleli,“ říká Božena
Strnadová, kterou jednou už cyklis−
ta porazil, naštěstí bez zranění. 

Dalším nešvarem jsou cyklisté
přejíždějící přes přechod pro chod−
ce, což je, stejně jako jízda po chod−
níku, přestupek. A opět ani strážníci,
ani policisté s tím nic nedělají.
Oficiálně říkají, že tyto věci řeší, ve
skutečnosti tomu je ale jinak.

„Kdyby to řešili, kdyby se na to
zaměřili, kdyby byli vidět u těch nej−

frekventovanějších chodní−
ků a přechodů, kde ti aro−
gantní a často agresivní
cyklisté jezdí, vypadalo by
to jinak. Jenže všichni jsou
pohodlní a kolaři se vy−
mlouvají, že na silnicích je
provoz a cyklotrasy přes
město jsou nedostatečné.
To přeci ale není problém
chodců,“ míní další obyva−
telka ulice, kde projede
denně až padesát cyklistů
po chodníku. 

Mnozí naštvaní občané
města se shodují, že dokud
se nestane něco vážného,
někdo někoho s kolem na
chodníku neporazí, nezmr−
začí nebo neusmrtí, nic se
moc dít nebude. (pru)

Bezohlední cyklisté, laxní strážníci 
i radnice?!Nový systém 

na jízdenky
Jindřichohradecké místní dráhy,
které provozují úzkokolejku, při−
pravily pro cestující novou mož−
nost, jak si koupit jízdenky do
parních vlaků na úzkokolejce.
Vedle e−shopu nyní nabízí jízden−
ky i ve speciálních infokioscích.
Cestu jící je najdou na sedmi za−
stávkách – v Jindřichově Hradci,
Kun žaku, Nové Bystřici, Nové
Včel nici, Kamenici nad Lipou,
Černo vicích a Obratani. 

Rekonstrukce 
do finále

Ve Volarech se blíží do finále re−
konstrukce Tovární ulice u zdra−
votního střediska. Skončit by mě−
la do konce prázdnin. Tento týden
dělníci začali pokládat dlažbu na
chodníky a na závěr přijde na řa−
du nový povrch vozovky. Rekons −
trukce vyjde na několik milionů
korun, které radnice vyčlenila ze
svého rozpočtu. 



9Rozhled - Jižní Čechy 8/2015 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

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

Jako dítě jsem odmítala četbu knihy
„Bílý Tesák“, protože jsem vždycky
brečela. Časem mě dojímaly jiné vě−
ci, a ani dvacetiletá mediální masáž
importovanou kulturou glorifikující
násilí, prošpikované brutalitou a bez −
citností, která z nás nejspíš měla vy−
piplat tupé loutky, na mně následky
nezanechala. K slzám mě opět dojal
nedávno opakovaný televizní film
o chudém děvčátku, doplňujícím
pouliční produkce svého nezaměst−
naného otce nastavováním klobou−
ku. Až jednou diváci chtěli slyšet ji,
a na její …. alfons enfants de la 
patrie, le jour de glorie est arrivé… 
zazněl první potlesk, známá Marseil −
laisa v podání poloslepé holčičky na
ulici dostala úplně jiný rozměr. Její
nenapodobitelný hlas ji pak z prachu
a špíny ulic dostal až na hvězdné
nebe – ano, píši o Edith.

U nás byl kdysi chudinský folklor
též dojemný a působivý a některé
pouliční písně provozované slepými
harmonikáři jsou v  upravené podo−
bě oblíbené dodnes. K tehdejší spo−
lečnosti neodmyslitelně patřili chu−
dáci, sirotci, flašinetáři, malíři 
portrétů, chodící reklamy, pouliční

umělci, klauni, koledníci i žebráci
sedící na kostelních schodech
a soucitní lidé všem pomáhali pře−
žít. Moje babička, ačkoliv moji pra−
rodiče nepatřili k dobře situovaným
lidem, často o minulosti vyprávěla
s tím, že ani jeden žebrák neodešel
od jejich dveří, aniž dostal najíst
a napít, a já jsem na ni byla pyšná,
ačkoliv jsem si něco takového ve
svém mládí neuměla vůbec před−
stavit. Až dnešní doba vypiplala
znovu všechny ty chudé, naše me−
dia se dmou pýchou, jak jsme zas
světoví, i když  – všechno je jinak.

Procházka po Karlově mostě
v Praze nás může pomyslně vpravit
do poměrů doby Povídek malo −
stran ských. Stojí tady klaun, chla−
pec na chůdách, kousek dál hraje
na harmoniku smrťák a v přilehlých
čtvr tích potkáš chodící reklamy,
markytánku, nebo rytíře v brnění,
který v letním vedru určitě trpí.
Ocitneš se tak v době o sto let na−
zpátek, a asi je to světové, protože
jak v  Římě, tak v Paříži, Madridu či
v Londýně, zaujmou turisty postavy
z historie a pouliční umělci, básníci,
malíři a hudebníci. Jenomže když

chceš dělat klauna v Praze na Kar −
lově mostě, nebo na Staroměst −
ském náměstí kata Mydláře, musíš
k tomu mít povolení od úřadu, pro−
najmout si kus dlažby a zaplatit po−
platek. Z chudoby nebo nadání mu−
sí něco mít i úředníci – kam by jinak
přišli? Slepý harmonikář sice může
smutně hrát, když si na to pronajme
kus dlažby, ale například za oblíbe−
né „…cikánko ty krásná, cikánko
malá…“ musí ještě zaplatit popla−
tek za autorská práva dědiců skla−
datele této písně. Slepí i vidoucí
harmonikáři nemají u nás teď na rů−
žích ustláno, a dříve časté hudební
produkce městských sirotků před
činžovními domy jsou zcela vylou−
čené. Stejně tak žádný dnešní ca−
ballero nemůže pod oknem své 
milované zahrát navečer serenádu,
dokud nebude řádně zaregistrova−
ný jako podnikatel s místem podni−
kání – chodník tam a tam. My pro−
stě na všechno jdeme od podlahy –
věcná chudoba ano, neboť nám do−
dává nádech světovosti – ale for−
mální nikoliv.

Ani pouliční malíři to u nás teď ne−
mají lehké, jak užasla jedna moje

známá poté, co několik měsíců bez
problémů malovala portréty na po−
věstném pařížském Montmartru,
ačko liv je duchem krajinářka obdivu−
jící díla Julia Mařáka a Josefa Hodka.
Ale v Karlových Varech narazila
na zákon, protože si k namalování
okolní krajiny postavila stojan. Jen
na lavičce prý smí nenápadně skico−
vat, ale na stojan už musí mít po −
volení, a pronájem půl metru chodní−
ku. A jak jsou na tom dnes chudí
malí koledníci? K papírovým ko −
runkám na hlavičkách musejí před−
ložit schvalovací papírek s razítkem
Charity a příslušného úřadu, a teprve
potom mohou spustit „…my tří 
králééé, my jdeme k vááám…“

Kdybych si tak v poslední hodině
svého života mohla zazpívat „…ne,
nelituji – ničeho nelituji…“ stejně
jako Edith ve svém nejkrásnějším
šansonu! Pařížský vrabčák z před−
městí svou šanci na ulici dostal,
ale pražští vrabečkové si ani ne −
vrznou – tak snad jen ten slepý 
har monikář může  zahrát alespoň
„…pryč a pryč je všecko, pryč jsou
naše naděje…“  

Dagmar Hermanová

Vrabčáci z předměstí
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Vzpomínka na pohnutý osud
prvního pražského Maigreta
a jiná slavná i méně známá
jména československé i české
kriminalistiky, není jen vzpo−
mínkovým připomenutím, ale
především vyzdvižení práce
celého širokého kolektivu lidí,
kteří na poli v boji proti nej −
závažnější zločinnosti, v pod−
statě odevzdali své životy,
tvůrčí schopnosti a spoustu,
spoustu svého času, který
snad mohli za jiných okolností
věnovat, třeba svým blízkým,
bez jejichž podpory by zcela 
jistě nebyli tak slavní a úspěš−
ní a nebyli by se i ve své profe−
si, až tak prosadili… 

Životní cesta Miloslava Ne čáska,
zvaného prvním českým Maigre −
tem nebyla vůbec jednoduchá.
K policii byl přijat již v roce 1935
jako tajný policejní agent. Po oku−
paci pohraničí, tehdejšího Česko −

slovenska a Zakarpatské Ukrajiny,
byl v roce 1940 převelen k výkonu
služby do protektorátní Prahy, na
pamětnou čtyřku. Byl v jádru 
především vlastenec a to v něm
zůstalo navždy, i když německé
Gestapo průběžně kontrolovalo
a prověřovalo protektorátní čes−
kou policii i četnictvo. V době
okupace při práci na pražské 
čtyřce pracoval jako kriminální
inspek tor v mordpartě, kde se po−
dílel na vyšetřování mnoha vražd
a závažných loupeží. 
Po osvobození a ukončení války
společně, s mnohem možná zná−
mějším, Jaroslavem Zahrád kou
vytvořil nerozlučnou dvojici, která
v hlavním městě objasňovala a vy−
šetřovala vraždy, sebevraždy, lou−
peže, znásilnění, požáry a další ne−
bezpečné zločiny. Oba společně
vyčistili hlavní město od těch nej−
zatvrzelejších zločinců. V jejich do−
bě československá kriminalistika
dosahovala světové úrovně. Každý
z nich však byl jiný, jinak výjimeč−
ný! Oba však, jako mnoho jejich
následovníků pozdějších, spojova−

la touha po právu a spravedlnosti.
Jejich životním krédem, tak jako
dneska, byla ochrana živo ta, zdraví
a majetku spolu občanů… 
Přesto, přes jeho nesporné zá −
sluhy i za doby okupace a proje−
veného vlastenectví, byl vrchní
inspek tor Miloslav Nečásek bez
udání důvodů propuštěn ze slu−
žeb tehdejší složky Bez pečnosti,
ke dni 15. dubna 1954. Nepoddal
se však předčasnému důchodu,
který pro něho znamenal 502 Kčs
měsíčně. Nepokořilo ho ani to,
že nejdříve pracoval jako pomoc−
ný dělník. Následně vystudoval
dvě střední školy a absolvoval
něko lik semestrů na Technice,
aby se prosadil i v novém jeho za−
městnání. 
Později proběhlá rehabilitace mu
umožnila, aby dlouhá léta působil
jako předseda Praž ského klubu
kriminalistů – důchodců, jehož byl
zakladatelem. V roce 1968 do−
konce pracoval v Koordinačním
výboru bývalých příslušníků mi−
nisterstva vnitra propuštěných ze
služby, za jejich politické postoje.

Nečásek byl, ať se to líbilo či niko−
liv, i vzorem mnohým krimina −
listům a vyšetřovatelům pozděj−
ším. Mé ně i více známým, kterými
byli Jiří Markovič (vyšetřovatel,
například kauz mnohonásobného
sadisty Ladislava Hojera a známé−
ho Spar ta kiádního vraha Jiřího
Straky). Emeritního vyšetřovatele
můžeme občasně vidět na Šu −
mavě na Prášilech, kde se v pod−
statě zdržuje na své chalupě od
jara do podzimu. 
Nelze však nevzpomenout ani
ostatních, detektiva Jana Štoč ka,
Jaroslava Slepičky, Aleše Preise,
Josefa Lottese, Ivana Smékala,
Josefa Douchy, ale i současného
Josefa Mareše (známého vy −
šetřováním kauzy vraždy malé de−
vítileté Aničky z Prahy – Tróji či
objasněných Orlických vražd
v kauze LTO). Výčet nikdy nemůže
být úplný, vždy zde budou schá−
zet ti bezejmenní, bez jejichž 
poctivé práce se žádný závažný
případ neobejde! Na mnohé ze
jmenovaných však nelze nevzpo−
menout jinak, než par excellence,
na vynikající odborníky, prostě
„pány kriminalisty a vyšetřovate−
le“, kteří se zapsali do dějin!

Karel Fořt

První pražský Maigret
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U Volyňky na trase z autobusového
nádraží ve Vimperku směrem k měst −
skému parku kvete člověkem zasetá,
květnatá louka. Inspirovali se ve
Strakonicích. A jak se zdá, možná se
inspirují i další města. 

„Květnatou loukou jsme se necha−
li inspirovat při návštěvě Strakonic.
Zaujala nás krásně rozkvetlá louka,
kterou založili naši kolegové ze
Strakonic na břehu Otavy. Zároveň
se nám líbila i myšlenka ukázat li−
dem nejenom pestrost květů, ale i je−
jich hmyzí návštěvníky,“ řekl Josef

Kotal, vedoucí Odboru životního pro−
středí Městského úřadu Vimperk.

Vimperská louka byla zaseta
14. května a je ukázkovou formou
soužití velkého množství druhů kve−
toucích a trávovitých rostlin, hmyzu,
drobných živočichů a půdních orga−
nismů. „Sklad ba lučních květů vy−
chází z bohatosti a variability tvarů
květů a jejich barev. Převažují v ní
letničky s jemnými květy,“ vysvětluje
Ivana Tumová z Městského úřadu ve
Vimperku, která za projekt zodpo −
vídá. Díky své lehkosti a pestrosti

barev působí louka velice živě a hra−
vě. „Směs je sestavena z 15 druhů
letni ček s rozdílnou dobou a délkou
kvetení, čímž je zaručena její pro −
měnlivost a vysoká atraktivita v prů−
běhu celé vegetační sezóny,“ uvádí
Ivana Tumová.

Hlavní druhy rostlin, které na lou−
ce kvetou: Centaurea cyanos (chrpa
modrá), Linum grandiflorum (len
velkokvětý), Escholtzia californica
(sluncovka kalifornská), Cosmos
bipi natus (krásenka zpeřená), Clar −
kia unguiculata (lokanka obecná),

Calendula officinalis (měsíček lékař−
ský), Leucanthe  mum vulgare (ko−
pretina bílá). K vidění jsou zde i další
druhy květin. 

Květnatá louka láká mnoho hmyzu
jako např. včely, čmeláky, motýly. Je
i útočištěm pro různé drobné živoči−
chy a podporuje druhovou pestrost
půdních organismů. „Do největší
krásy by měla louka rozkvést až
v dalším roce po vysetí. Věříme, že
si všichni užijeme krás květnaté lou−
ky a nenecháme si ji poničit van −
daly,“ dodal Josef Kotál. (pru)

Louka plná květů: Inspirovali se ve Strakonicích

Žáci SOŠ a SOU Sušice se mohou 
těšit od září na výuku ve třech no−
vých učebnách. Konkrétně se jedná
o učebnu programování a technic −
kého kreslení, učebnu gastronomie
a učeb nu vybavenou trenažéry pro
výuku řízení motorových vozidel.

Všechny učebny prošly komplexní re−
konstrukcí, na které se podíleli žáci
stavebních a technických oborů.
Vybavení do učeben bylo zakoupeno
v rámci projektu „Modernizace od−
borných učeben a výuky řízení vozi−
del“, který byl podpořen z Evrop −
ského fondu pro regionální rozvoj.

Díky tomu vznikla možnost pro žáky
technických oborů setkat se s nejmo−
dernějším vybavením pro výuku pro−
gramování a technického kreslení s ná−
sledným výstupem na 3D tiskárnách.
Výsledky své teoretické práce tak mo−
hou žáci vidět ihned po zpracování úlo−

hy ve formě hotového plastového vý−
robku. Kromě toho je zde možnost celé
řady velkoformátových tisků a propoje−
ní programů se stroji CNC.
Učebna trenažérů umožní žákům lepší
nácvik prvních hodin výuky řízení mo−
torových vozidel mimo vlastní silniční
provoz. Žáci mají více času na zažití 

základních návyků ovládání vozidla.
Součástí učebny bude trenažér 3. sku−
piny (místo řidiče simuluje Škoda Fabia
a provoz je promítán na 3 velké moni−

tory) a trenažér 4. skupiny (jako před−
chozí, ale celý trenažér je nakláněn
v různých směrech jako simulace jízdy
po nerovném terénu).
Pro gastronomy vznikla nádherná pro−
fesionální učebna vybavená nejmoder−
nějším gastronomickým zařízením.
Žáci zde mohou nacvičovat různé úko−
ny práce tak, jako kdyby vařili ve velké

moderní hotelové kuchyni. Díky projek−
tu se tak mohou těmto aktivitám věno−
vat v učebních prostorách školy, kde je
na to více času a do podniků mohou na

praxe odcházet s dostatečnými základ−
ními informacemi o funkci tohoto 
gastronomického zařízení.
Věřím, že modernizace těchto uče−
ben, a škola jich v posledních letech
provedla nemálo, přispěje k lepšímu
uplatnění žáků na trhu práce a k větší−
mu zájmu o studium těchto velmi žá−
daných oborů.                               (pi)

Od září v novém
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Abychom mohli využít na maximum
své možnosti a schopnosti, musíme
být v harmonii duše a těla. Toho do−
sáhneme tím, že se budeme radovat
ze života a pokud někdo problémy
měl, musí umět – odpustit, neočeká−
vat a nelpět na ničem. Na čem lpíme,
o to snadno můžeme přijít.
Další podmínka, jak být spokojený, je
umět udělat čáru za minulostí a nepatlat
se v tom, co bylo, ale plánovat budouc−
nost a žít přítomností. Pokud chceme
něčeho dosáhnout, musíme přejít z fáze
snění do fáze chtění a z fáze chtění do
fáze činu. A potom stačí málo k tomu
mít dobré období. Zda máte  teď dobré
či špatné období, posuďte podle zna−
mení čínské astrologie.
Rok 2015 je rokem  Ovce (Kozy), a to
od 19. 2. 2015 a trvá do 7. 2. 2016.
Potom následuje rok Opice.
Co nám znamení podle čínské astrolo−
gie prozrazují? (Vedle názvu znamení
jsou uvedeny roky narození.)

KRYSA

Lidé narození v roce Krysy se zotavují
z minulého špatného roku. Letos se ob−
jeví nové příležitosti, ze kterých lze vytě−
žit i finanční kapitál. Příští rok bude jed−
ním z nejlepších, a kdo usilovně praco−
val,  bude  sklízet plody své práce.  Je to
dobrý rok na uzavření sňatku.

BUVOL

Pro ně není letošní rok až moc dobrý,
protože  jsou v opozici s lidmi narozený−
mi v roce Ovce.  Proto je třeba udržet to,
co máte, a neriskovat. Máte pocit, že se
letos všechno vleče, věci se protahují,
a i když děláte naplno, výsledek není 
téměř žádný. Chce to zmírnit tempo
a nesnažit se vše valit silou dopředu.
Také příští rok není pro znamení Buvola
moc dobrý. Může docházet  k tomu, že
se nevyplní plány, ale když zůstanete
věrni svému přesvědčení, tak svou pílí
problémy překonáte. Až rok 2017 bude
pro vás úspěšný.

TYGR

Letošní rok je velmi dobrým obdobím.
Doporučuji věnovat se rodině a cesto−
vání. Příští rok bude obtížný, protože
opice je tygrům soupeřem. Problémy
můžete očekávat ve vztahu k práci, ne
v soukromí či rodině. Je třeba si letos

vytvořit potřebné rezervy. Ani v roce
2017 neočekávejte nějaké zlepšení.
Skvělé období vás čeká až v roce 2018.

ZAJÍC

Skvělý rok 2015, všechno plyne hladce
tak, jak má. Objevuje se plno dobrých
příležitostí a hlavně hodně zajímavých
zážitků. Pokud se vyskytnou nějaké pro−
blémy, tak je hravě zvládnete. Těšit se
můžete na rok 2016, který bude ještě
o něco lepší. Bude přát zábavám, spole−
čenským událostem i novým nápadům.
Toto příjemné období skončí rokem
2017, kdy může už docházet k problé−
mům a potížím. Vytvořte si rezervy.

DRAK

Všechny události by měly probíhat pod−
le vašich plánů, podle vašeho scénáře.
Není však dobré se soudit, ale věci řešit
dohodou, případně domluvou. Soudní
spory nemusejí vždy dopadnout dobře,
proto si je nechte na rok 2016, kdy bu−
de vhodnější období. Přesto se vyhýbej−
te osobním sporům, hádkám a v přípa−
dě nějakého problému nechte posoudit
celou záležitost třetí nezúčastněnou
osobou. Ať vám řekne, kdo má pravdu.
Vyhýbejte se nekalým praktikám, proto−
že se vám okamžitě vrátí zpět. Rok
2017 bude pro Draka velmi dobrý. 

HAD

Příjemný rok vhodný pro setkávání
s přáteli a plánování  budoucnosti. Je
třeba ale věci nepřehánět. Pokud jde
o nějaké spory nebo nedorozumění, je
potřeba vše včas zarazit. Složité  záleži−
tosti k řešení si nechte až na příští rok.
Rok 2016 bude obdobím odpočinku,
nových pracovních příležitostí. Zato rok

2017 bude rušný, ale zvládnete ho, když
se spolehnete na vlastní intuici a moud−
rost. Nekalé praktiky se vám mohou vy−
mstít. Nedoporučuji jít do sporů. Sklízet
plody své práce budete až v roce 2018.

KŮŇ

Protože ovce je nejlepší přítel koně, tak
rok 2015 je pro vás úžasný.  Je to dobrý
rok na upevnění zdraví a na vyřešení
všech záležitostí. Rok 2016 bude úspě −
š ný na finance, investice a konečně 
najdete to, co stále hledáte. Věnujte zvý−
šenou pozornost řízení auta, protože
množství dobrých příležitostí vás může
rozptylovat. Rok 2017 bude rokem
harmo nickým ve prospěch těch, kteří si
něco přejí.

OVCE

Teď je jejich osobní rok. Je to tvořivé
období nabízející množství příležitostí
k seberealizaci a růstu ve všech oblas−
tech života. Úžasné období pro sezna−
mování, hledání nových zaměstnání,
upevnění vztahů  jak osobních, tak i ob−
chodních a pracovních. Rok 2016 bude
o něco horší, ale stále dobrý. Ale už ne−
doporučuji tolik riskovat. Chce to střízli−
vý pohled na věc. Používejte vlastní 
intuici a zdravý rozum.  Rok 2017 otes−
tuje vaše schopnosti.

OPICE

V letošním roce by vás neměly očeká−
vat velké problémy, i když některé va−
še snahy budou zmařeny. Letošní rok
je jakési neutrální období v porovnání
s minulými třemi roky, kdy nebylo
vždy dobře. Rok 2016 bude ideální
období pro započetí nových věcí. Kdo
sní o nějakém vzestupu, štěstí, lásce
a udělá pro to vše potřebné, tak se 
úspěch dostaví. Rok 2017 bude zase
střízlivý a nabádal bych k opatrnosti.
Doporučuji v roce 2016 si vytvořit
něja ké rezervy.

KOHOUT

Rok 2015 je vhodný pro cestování
a odpočinek. Jinak řečeno, k takovému
celkovému ztišení. Je to vcelku neutrální
období, ve kterém se mohou objevit ně−
jaké problémy, které zvládnete. Nene −
chte nahlížet cizí lidi do svých problé−
mů, ale řešte je sami. Rok 2016 vám

může přinést neočekávané události, ze−
jména v zaměstnání, takže je třeba být
opatrný a mít rezervy z roku 2015.
Vyloženě dobrý rok bude 2017. Pokud
chcete sázet nebo riskovat, například co
se týče pracovních smluv, obchodních
příležitostí, tak to nechte na rok 2017.

PES

Letošek je obdobím jakési houpačky.
Jednou budete nahoře a pak zase dole.
Odpočiňte si, neodmítejte setkání s přá−
teli, kamarády, využijte inspiraci ke
zkrášlení a další vylepšení bydlení. Jinak
je potřeba být opatrný, neriskovat, ne−
propadat pesimismu zejména v situaci,
kdy se budete muset zabývat finančními
otázkami. Věnujte se zdraví. V roce
2016 očekávejte hodně  aktivit. Bude to
období velmi inspirativní. Nebojte se
pouštět do nových věcí a nic nevzdá −
vejte. Rok 2017 bude dobrý na peníze
a vůbec nejlepší období na vás čeká
v roce 2018. Tam se vám bude dařit
úplně všechno.

PRASE

Lidé narození v tomto znamení měli pět
let zpátky špatné období. Letošní rok je
takovým nástupem k dobrým létům.
Konečně je to příjemný rok na vztahy,
seznamování, uzavírání manželství,
štěstí, plánování budoucnosti a dokon−
ce i na peníze.  Rok 2016 bude v tomto
stylu pokračovat. Bude se rozvíjet spo−
lečenský život, milostné vztahy, ale dá−
vejte si pozor na peníze a hlavně na
smlouvy. Nikdy je hned nepodepisujte.
Nechte si je předem přečíst nejraději
právníkem.  Rok  2017 bude  velmi do−
brý na peníze a mělo by se vám vše da−
řit. Rok 2018 vám přinese stabilitu
a bezpečí. Úplně nejlepší období očeká−
vejte v roce 2019.

Jak jste na tom?
Pokud si chcete vyvěštit, zda jste ve fázi
snění, chtění nebo činu, pak si připravte
4 jakékoliv karty. Označte si je čísly 1 až
4. Číslo 1 je snění, 2 chtění, 3 je čin
a číslo 4 znamená, že nejste realista.
Zamíchejte karty a myslete na jednotlivé
fáze. Vytáhněte si kartu, obraťte a zjistí−
te, v jaké jste fázi. Pokud vytáhnete 
kartu s číslem 3, jste schopni svůj čin
realizovat. Naproti tomu karta s číslem
4 vám říká, že nejste realista a nelze
očekávat, že něčeho dosáhnete.

Přeji vám šťastnou ruku 
Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

Na čem budete příliš lpět,
o to snadno můžete přijít

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

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

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

1904, 1016, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
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Nejvyšší chladicí věže v Česku
kontro lovali odborníci. V elektrárně
Temelín pracovali až 155 metrů nad
zemí. Jen výstup speciální plošinou
na vrchol betonové dominanty jim
trval dvacet minut. Odměnou byl
zcela unikátní výhled na elektrárnu
i jihočeskou krajinu. 

Každá ze čtyř chladicích věží
Temelína na výšku měří 155 metrů,
dohromady mají objem přes čtyři
miliony metrů kubických vzduchu
a do každé z nich by se vešlo 80 fot−
balových hřišť. Jsou vidět z dálky
přes čtyřicet kilometrů. Kdy by se
rozvinuly jejich pláště, dohromady
by zabraly zhruba 324 000 metrů
čtverečních. To je jen neúplný výčet
ohromujících technických parametrů
chladicích věží Temelína. Na jejich
vrchol se ale po spuštění elektrárny
dostane jen něko lik lidí ročně.

„Standardně zde probíhají na −
příklad kontroly protikolizních svě−
tel, kvalifikaci pro výstup mají i vy−
braní experti, hasiči nebo policisté.

Naprostá většina zaměstnanců však
zná chladicí věže opravdu jen
z podhledu ze země, nebo zevnitř,“
potvrzuje ředitel temelínské elekt−
rárny Bohdan Zronek. 

Letos je ale v jejich okolí výrazně
živěji. Pravidelně po osmi letech pro−
chází plášť speciální kontrolou.
Během ní odborníci odebírají z pláště
vzorky a vizuálně kontrolují povrch.
Povrchová úprava na chla di cích vě−
žích byla číslo jedna a dva provede−
na v roce 2000. Na věžích číslo tři
a čtyři se v roce 2000 dělal vnitřní
plášť a v roce 2005 vnější plášť.

„Cílem je zjistit stav pláště, odha−
lit případná poškození, která mohou
vzniknout především vlivem počasí.
Musím říci, že chladicí věže tady na
Temelíně jsou z pohledu kvality be−
tonu a nátěrů to nejlepší, co v Čes −
ké republice znám,“ říká Jiří Byd −
žovský ze Znaleckého ústavu, který
průzkum věží pro Temelín dělá. 

Podrobné výsledky průzkumu bu−
dou známy do dvou měsíců. (pru)

Nejvyšší věže v Česku
prošly kontrolou
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ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁM někoho na vý-
pomoc při zednických
a malířských pracích –
Strakonicko, Prachaticko,
tel.: 606916148. RR
50566

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, mysliveckou
braš nu, lesní roh, hous-
le, vojenskou vzdu -
chovku, celtu, me daile,
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 

KOUPÍM pole, louky u vel-
kých měst. Do 50 Kč/m2.
Tel.: 603442474. PM
150122
ODKOUPÍM staré peřiny,
polštáře aj. Případně bílé
nedrané peří . Info na  tel.:
606514445. PM 150006 
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové  silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 150033 
KOUPÍM starší pásový
bagr 15-25 tun s točnou
a kolový čelní nakladač
(HON), případně i pásový
čelní. Dále vibrační dvou-
válec na zeminu do 2 tun.
Nejlépe Sušice nebo
Klatovy. Tel.: 723622663.
PM 150034  

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor-
ším stavu. Možno i více ku-
sů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.: 603383211,
723622663. PM 150032
KOUPÍM staré a starožit-
né věci, např. z pozůsta-
losti. Nábytek, obrazy,
kapesní a náramkové ho-
dinky, mince, bižuterii,
porcelánové sošky, sklo,
vázu, karafu, skleničky,
svícny, chromový lustr
a lampičky, voj. odznaky
a vyznamenání, voj dýku
a bajonet, šavli, unifor-
mu, starou vzduchovku,
flobertku, housle a trum-
petu, plechová a bakeli-
tová autíčka, loutky, ra-
dia, fotoaparát, knihy,
pohlednice, kuchyňské
váhy aj. staré věci. Děkuji
za nabídku – přijedu. Tel.:
604343109  PM 150011
KOUPÍM starou vzdu-
chovku –  zlamovací, dět-
skou, vojenskou, pouťo-
vou, vzduchovou pistoli,
flobertku aj., dále  nové
i použité auto-moto díly:
Jawa, ČZ, přívěsný vozík
PAV, sajdkáru, BMW aj.
Tatra, Škoda  – Spartak,
Octavia, STW, 1000 MB,
110 R aj. Knihy o motoris-
mu, auto-moto příručky,
prospekty, plakáty, staré
hračky, plechovky od
oleje, reklamní auto-ce-
dule. Děkuji za nabídku -
přijedu Tel.: 604343109
PM 150012

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 pisto-
li, zásobníky a bedny
od munice, daleko-
hled, puškohled, vysí-
lačku + sluchátka, ču-
toru, ešus, teletinu,
odznaky a vyzname-
nání, nášivky, leteckou
kuklu,  bundu, kombi-
nézu, vrtuli,  palubní
ukazatele a součástky
z letadel, tech. příruč-
ky, knihy o vojácích aj.
voj. pozůstatky až do r.
1960. Přijedu, děkuji.
Tel.: 604343109. PM
150013   

KOUPÍM staré, již nepo-
třebné housle s pouzd-
rem i bez pouzdra, dále
violu, violoncello, trum-
petu, lesní roh, tubu, voj.
polnici, klarinet aj. staré
nástroje. Sběratel – přije-
du. Tel.: 604343109. PM
150015

Z POZŮSTALOSTI  starý
dřevěný a chromový ná-
bytek: kredenc, skříň,
špajz se šuplíky i bez,
stůl a židle. Ložnici, 
truhlu, komodu, chrom.
židle s podpěrkami, psací
stůl, chrom. křesla, dále
chrom. lustr s bílými
koule mi, lampičky, stolní
a podlahovou lampu
aj. chromové doplňky 
např. kuchyňské hodiny,
budík, těžítko, model le-
tadla, reklamní před -
měty, popelník atd. do 
r. 1960. Děkuji – přijedu.
Tel.: 604343109.  PM
150014
KOUPÍM staré obrazy
českých i cizích autorů
s námětem krajina, lo-
vecké zátiší, portréty,
dívčí akty, lodě na moři,
vojenské motivy, posta-
vy v krojích aj. (i špinavé
a poškoz. nebo jen rám).
Dále porc. a kovové soš-
ky, mince, hračky, knihy,
hodinky, vyznamenání,
ván. ozdoby, pohlednice,
betlém aj. staré a staro-
žitné věci do r. 1970.
Děkuji za nabídku – při-
jedu. Tel.: 604343109. PM
150016
KOUPÍM vše z pozůsta-
losti – nábytek, lustry,
lampičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Pro -
dané nevěsty, dětí, ky -
tičky), kořenky, sošky
taneč nic, akty, zvířátka,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, knihy
a časopisy o automo -
bilismu, vše skautské
a ju nácké, pohlednice
a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 150010

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

KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako,
kalhoty, bajonet, odznaky,
dalekohled, šavli, boty,
pouta, vyznamenání, ná-
šivky a též vše po národní
bezpečnosti a SNB do roku
1965, také armádní sako
a„rajtky“ z 50 let. Uniformu
železniční stráže z minulé-
ho režimu. Tel.: 728347491.
PM 150114
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. PŘIJE-
DU.Tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.c
z. PM 150017

STARÉ fotoaparáty (Fle -
xa ret, Mikroma, Stereo -
mikro ma, Leica, měcho-
vé aj.) barometr, theodo-
lit, vánoční ozdoby, lout-
ky, panenky a dětské po-
kojíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti-
nové formy na bábovku,
lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 150009

KOUPÍM tyto křesla a ten -
to typ křesel. Stačí na-
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: +420
776599696 a email.: sla-
voj.pikovice@seznam.cz.
Děkuji :) RR 50521

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6m x
3m x 3m, vnější opláštění
dřevěné palubky  a Ejpo -
vickou 5-6m x 3m x 3m – 
více kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elekt-
řiny vč.  jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za-
teplené. Dále  mobilní kon-
tejnerovou dvojbuňku, zá-
novní plast. okna, plast. ro-
lety, standardní vybavení
včetně klimatizace. Roz měr
6,5x2,40x2,80 m, vhodná
pro kancelář. Buň ky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,- Kč. Za jištění dopra-
vy na místo určení. Tel.:
723622663. PM 150025

PRODÁM vrták do země
průměr 300 mm, nesený
traktorem v 3 bodovém
uchycení. Pošumaví. Tel.:
608512953. PM 150120
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

PRONAJMU v centru Plz -
ně 2+1 větších rozměrů,
nájem 6500,- Kč + služby
a energie.  Tel. 608 911 111  

HLEDÁME ke koupi starý
domek nebo chalupu
před opravou, i dlouho-
době neobývanou či ve
špatném stavu, vhodnou
k rekonstrukci, do 250 tis.,
tel.: 606572188. RR 50565
PRODÁM bývalou země-
dělskou usedlost 7 km od
Klatov s krásným výhledem
na panorama Šumavy, bez
přímých sousedů, s dobrým
přístupem. 5+1.  Rozloha
3.500 m2 parcela – dvůr,
zahrada, 2 x studna,
380/220V. Vhodné k bydle-
ní, podnikáni i k rekreaci.
Cena 1mil. 395 tis. Kč. RK
nevolat. Tel.: 602614480.
RR 50490

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

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 brz -
děného přívěsu. Plzeňský
kraj. Cena k jednání 100
000 Kč. Tel.: 723622663  PM
150030
PRODÁM díly na Avii 31
r.v. 1992, motor, dveře, kar-
dany,  pětistupňovou pře-
vodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd.
Dále prodám nákladní
auto mobil DAF 45, celk.
hmotnost 11 t, s vyklá -
pěcím čelem, případně
jed not livé díly.  Tel.:
603383211. PM 150028

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-
kladačem. 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

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré 

motocykly všech 
značek v jakémkoliv

stavu i jednotlivé díly. 
Platím ihned 
v hotovosti. 

Tel.: 607946866. 
RR 50459
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NETTER ER, 43, 184, Nr
schlank mit sicherem 
Ar beitsplatz, Naturver -
bun den, Erholung im
Haus, Garten, Freude am
Sport und Reisen. Ein
liebens werter Mann, mit
toller Ausstrahlung
Sucht nette Frau aus CZ,
zwischen ca. 30 – 40
Jahren mit gleiche,
Interesse, für eine ge -
meinsame Zu kunft.
Hand. Nr. 0151-1435-
1227/ab 19.00. Nummer
in Tschechien – 00420.
Bernd König, Karlstrasse
44, D- 71069 Sinden -
fingen, Deutsch land.  RR
50535

44/175 HLEDÁ sympatic-
kou ženu štíhlé postavy
k vytvoření trvalého vzta-
hu. Tel.: 607091300. PM
150126

FOFR PŮJČKA. Registry
neřešíme. Tel:702995055
KŘI PM 150048
RYCHLÉ půjčky 10 tis-100
tis. bez poplatku předem.
www.kz-finance.cz, mož-
nost spolupráce. SU PER
VÝDĚLKY!!! Tel.737607405
KŘI PM 150082

MÁTE doma nábytek,
křesla a nevíte co s ni-
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vykou-
pím, zprostředkuji prodej
– za odvoz. T.: 608887371
/ E.: info: nabytek1980
@seznam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím. RR 50520

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad-
ních aut, vraky odveze-
me a vše potřebné rychle
vyřídíme. Vykoupíme
star ší stavební stroje, ná-
kl. automobily a země-
dělské stroje. Dále prová-
díme demontáž ocelo-
vých konstrukcí a budov
( sila apod.) a výkup že-
lezného šrotu. Tel.:
723622663. PM 1150031

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy.
Zkušený chovatel, etolog
a výcvikář. Tel.: 737824579.
PM 150037
PRODÁM jehňata ze Šu ma -
vy, ovečky i beránky, pře -
očkované.Tel.603383211
723622663. PM 150121

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

Další číslo
Jihočeského 

rozhledu
vyjde

7. 9. 2015
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