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Zoch skončil před soudemBenefiční koncert 
Hanky Křížkové

Stanislav Brázda:
Třetí mnichovská zrada
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Nejslavnější a největší armádní sou−
bor na světě Alexandrovci opět dorazí
na jih Čech! Už 16. října zazpívají a za−
tancují v českobudějovické Bud var
aréně. Zazní hity skupin Queen, ABBA,
Beatles i populární árie Ver diho.
Hostkami budou Helena Von dráč ková
a Michaela Nosková. Slavný pěvecký
soubor vystoupí znovu v Česku při
evrop ském turné v rámci 70. výročí
konce druhé světové války.

Stodvacetičlenný ruský armádní
soubor se do českých sportovních
hal vrátí po dvou letech se sólisty
Vadimem Ananěvem, Borisem Dya −
ko vem a úžasnou malou sólistkou,
famózní Valérií „Lery“ Kurnuš kinou.
Ta v momentě, kdy se objeví na scé−
ně, sklízí ovace ve stoje. 

Program nabídne kromě ruské kla−
siky – Kalinka a Kaťuša – také popu−
lární operní árie Verdiho a Pucci niho
anebo lidovou romanci Oči čiornie,
kterou měl na repertoáru i Luciano
Pavarotti. S Helenou Vondráčkovou
zazpívá soubor hit z muzikálu
Mamma Mia! The Winner Takes It All
od skupiny ABBA (s českým textem
A ty se ptáš co já) a s Michaelou
Noskovou připomene rockovou bala−

du skupiny Queen, Who Wants To
Live Foreve. Alexandrovci zpívali
v Budvar aréně naposledy v prosinci
2013, kdy na ně přišlo asi 3000 lidí.
Kdo chce vidět famózní těleso, které
zpívalo a tančilo po celém světě, do−
konce i před papežem, řadou prezi−
dentů a slavných osobností i panov−
níků, musí přijít. 

„Srdečně zveme všechny a hlavně
Jihočechy, protože je to skvělé pub−

likum. Moc se na Vás těšíme a slibu−
jeme, že se nudit určitě nebudete,“
vzkazuje Vadim Ananěv, hlavní hvěz−
da Alexandrovců. 

Alexandrovci zahájili činnost v ro−
ce 1928. Tehdy jako Soubor rudo −
armějské písně tvořilo 12 mužů –
osm zpěváků, dva tanečníci, harmo−
nikář a recitátor. Soubor založil skla−
datel, dirigent, sbormistr a pedagog
Alexan dr Vasiljevič Alexandrov, autor
sovětské i současné ruské státní
hymny, který stál v jeho čele až do
své smrti v roce 1946. Od té doby
nese proslulý soubor jeho jméno.
Nejedná se o politické angažované
muže v armádě, ale čistě o umělce,
kteří procestovali celý svět. Milují
hudbu, tanec a svou zem!  (pru)

ALEXANDROVCI 
Vystoupí s Vondráčkovou i Noskovou!
rozburácejí jižní Čechy! 
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Kdo by to řekl. Věčně usměvavý,
mladický vzhled, atletická postava,
duše kluka. Takový je herec, mo−
derátor, hudebník Petr Rajchert. Je
to neuvěřitelné, ale tomuto rodilé−
mu Jihočechovi bude za necelé tři
roky padesát. 

Diváci si jej pamatují hlavně
z kultovního seriálu Život na 
zám  ku, kde hrál syna Kateřině
Macháč kové a Tomáši Töpp fe rovi.

Za sebou má řadu rolí, ale kaž−
dý týden ho můžete vidět v te−
levizi v pořadu Dobré ráno
s Českou televizí. A pak také
ve velmi úspěšném cestova−
telském dokumentárním se −
riálu Bedekr, kde spolu s Mí −
šou Maurerovou momentálně
bráz dí nádherné Ra kous ko.
Předtím to bylo Německo.

Petr je podruhé ženatý.
V roce 1993 se mu narodil
syn poté, co si vzal herečku
Báru Srncovou, se jim naro−
dilo další dítě. 

Nyní se Petr pohybuje me−
zi Prahou a Ostravou, kde
moderuje Dobré ráno. Kro −
mě toho pracuje i v rádiu. 

„Na jih Čech zase tak
moc nejezdím, nestíhám,
ale samozřejmě svůj rodný
kraj miluju a rád se do něj
vracím,“ prozradil Rajchert,
bývalý člen skupiny Chi −
naski a frontman zaniklé
skupiny Inter. Nedávno také
napsal knížku, romanticko−
dobrodružný thriller s ná−
zvem Ruku na srdce, náho−
dy neexistují. 

„Vyrůstal jsem v Horní
Plané a zkrátka na dětství na

Lipně mám úžasné vzpomínky.
Vždy, když tam jedu, prostě vzpo−
mínám a mám na co,“ podotýká
Petr Rajchert.

Volného času moc nemá, a když
náhodou, věnuje ho rodině. Není
velkým cestovatelem. Cestování si
užívá hlavně pracovně v rámci
Bedekru. Jinak si rád užívá klidu
a pohody. (pru)

Přibývá 
salmonelózy

V Jihočeském kraji dramaticky při−
bývá onemocnění salomelózou
a kampylobakteriózou. Salmoneló −
zou, se v  roce 2012 nakazilo 475
lidí, o rok později 847 a loni to bylo
přes 1000 lidí. Letos je to za prv−
ních osm měsíců už na 555 pa −
cientů. S kampylobakteriózou, tedy
onemocněním z  nedostatečně
upra veného drůbežího masa to je
obdobné. Před třemi lety 958 lidí,
loni 1150 a letos už skoro 800 lidí.
Navíc tato čísla nezahrnují všechny
nemocné, protože řada lidí se léčí
sama doma.

Bude z točny černá
stavba?

Otáčivé hlediště v Českém Krum −
lově je znovu ve hře. Teď mu hrozí,
že z něj bude černá stavba. Vlast −
ník, kterým je měst České Budějo −
vice spolu s provozovatelem, jímž
je Jihočeské divadlo zapomněl po−
žádat o prodloužení stavby jako
dočasné. Proto na poslední chvíli
podal žádost městu Český Krum −
lov na jehož území stojí o prodlou−
žení na dalších pět let. Všichni věří,
že stavební úřad vydá rozhodnutí
a točna nebude stát načerno. V ná−
sledujících letech by měla už vy−
růst točna nová, na kterou je vy−
psána architektonická soutěž.

Chtějí slevy v MHD
Netradiční spor se rozhořel v  jiho−
českém Táboře. Stovky lidí se po−
depisují pod petici, aby děti do 15
let a senioři měli MHD zdarma
a pro ostatní se o čtvrtinu zlevnilo
jízdné. Jenomže vedení města je
proti. Radnice se zavedením opat−
ření váhá a počítá ztráty, které by to
přineslo. Celkem jde zhruba 9 mi −
lionů korun ročně. 

Nové studijní obory
Se čtyřmi novými studijními obory
přišla pro nadcházející akademický
rok Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích. Dva jsou bakalářské,
dva navazující magisterské. Jedná
se o italský jazyk pro mezinárodní
obchod, kulturní studium, dějiny
a filozofie umění a česko−německá
areálová studia. Momentálně tak
Jihočeská univerzita nabízí uchaze−
čům na osmi fakultách 220 studij−
ních oborů. V současné době na
fakultách Jihočeské univerzity stu−
duje zhruba 12 tisíc lidí. 

PETR RAJCHERT
Tomuhle klukovi z Krumlova bude už 50?!

Petr Rajchert

Míša Maurerová a Petr Rajchert

Českým Budějovicím se dopravně
značně ulevilo. Otevřen byl totiž
zbytek Zanádražní komunikace.
Řidiči jedoucí od Jindřichova Hrad −
ce, kteří chtějí pokračovat dál na

Trhové Sviny, už nebudou zajíždět
do centra města, čímž ubude počet
osobních i nákladních vozidel, pře−
devším v dopravní špičce. V krajské
metropoli se tak uleví Nádražní ulici

a viaduktu, kudy doposud veškerý
tranzit na Jin  dřichův Hradec a třeba
směrem do Ra kous ka na Víděň jez−
dil. Stav ba spojky, již hotové vý −
padovky za tři čtvrtě mi liardy korun,

začala loni v létě a do−
končena byla nyní,
o dva týdny před pláno−
vaným termínem. Úplně
se Bu dějovicím doprav−
ně uleví, až bude dokon−
čena alespoň jihočeská
část dálnice D3 a její
přivaděč. To je otázka
dalších nejméně pěti let.
Skutečně se uleví Jiho −
českému kraji až v mo−
mentě, kdy bude mít do−
končenou celou část
D3, R3 a obchvat kraj−
ského města. Do té do−
by půjde jen o úlevy
kosmetické. (pru)

Budějovicím se značně ulevilo 
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Pokud Pánbůh, politikové a stavební
firmy dají, do několika let snad bude
hotová alespoň jihočeská část tolik
potřebné dálnice D3. Alespoň to tak
vypadá! 

Právě proto, že se nyní začaly sta−
vět další dva úseky, je reálné, aby se
úsek na trase Tábor – České Budějo −
vice dokončil. Mezi Bošilcem a Še −
vě tínem na Českobudějovicku se za−
čal stavět osmikilometrový úsek dál−
nice. Vyjde na 1,7 miliardy korun
včetně daně a otevřen pro dopravu
by mě být v roce 2018. 

Jde o třetí úsek D3 v její jihočeské
části, který se letos začíná stavět.
Původní předpokládaná cena na
stavbu úseku mezi Bošilcem a Ševě −
tínem byla více než dvě miliardy ko−
run bez DPH. Tendr však částku vý−
razně snížil. 

„Dobrá zpráva také je, že ještě le−
tos se nám podaří vyčerpat i evrop−
ské peníze. K tomu nám výstavba
D3 pomůže,“ uvedl při zahájení stav−
by předseda vlády Bohuslav So −
botka. Dodal, že počítá s tím, že i bu−
doucí úseky D3 vzniknou hlavně díky
podpoře z Evropské unie. Příspěvek

EU na úsek mezi Bošilcem a Ševě −
tínem činí více než 80 procent z cel−
kové částky. „Urychlení výstavby D3
je jedna z vládních priorit,“ řekl
Sobotka. 

Kromě části mezi Bošilcem a Še −
větínem začaly letos v březnu práce
na úseku Borek – Úsilné a Bošilec –
Veselí nad Lužnicí. Také tyto části
by měly být hotovy v roce 2018. 

Vý stavbu v úseku Bošilec – Veselí
nad Lužnicí však přibrzdily archeolo−
gické nálezy z éry od střední doby
kamenné po 13. století. Ředitel ŘSD
Jan Kroupa uvedl, že nelze úplně vy−
loučit zpoždění prací. „Nevíme, kdy
archeologové svou činnost dokončí.
Až na tomto základě přehodnotíme
program prací a uvidíme, jaké to bu−
de mít časové dopady.“

D3 má v budoucnosti spojit Prahu
s Českými Budějovicemi a rakous−
kými hranicemi. O potřebě této ko−
munikace se hovoří téměř tři desítky
let. Zatím je v provozu pouze 40 kilo−
metrů mezi Veselím nad Lužnicí
a Meznem na Benešovsku. Celá D3
by mohla být podle plánů vlády zprů−
jezdněna za 10 let. Otázkou je, zda je
to reálný termín. (pru)

Jihočeská D3 jde pomalu do finiše!
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Radnice vítají 
vyhlášku 

za výkup kovů!
Jihočeská města mají většinou
pozitivní zkušenosti s vyhláš−
kou, která nařídila bezhoto −
vostní výkup kovů od fyzických
osob. Platí půl roku a za tu do−
bu v regionu klesla kriminalita
spojená s krádežemi kovů.
Potenciální zloději patrně hůře
hledají cestu, jak odcizené
předměty prodat.   

„Škoda i počty krádeží
v sou vislosti s bezhotovostním
výkupem kovů meziročně kles−
ly,“ uvedla mluvčí českokrum−
lovského městského úřadu
Petra Nestávalová. Podobný
efekt postřehli i v jiných měs−
tech. „Neevidujeme problémy
s krádeží vík kanálů,“ řekla
mluvčí jindřichohradecké rad−
nice Karolína Průšová. 

Sběrné dvory v Písku navíc
nemusí řešit problém, který se
jim pravidelně stával před za −
 vedením vyhlášky. „Často do−
cházelo ke krádežím odpadu
ze sběrných dvorů, k čemuž
v sou časné době již nedochá−
zí,“ uvedla mluvčí píseckého
městského úřadu Kristýna
Barchini. 

Dodala, že objem kovového
odpadu ve sběrných dvorech
v porovnání s minulostí čtyřná−
sobně vzrostl. Za první tři čtvrt−
letí letošního roku odevzdali
občané Písku přibližně 43 tun
kovového odpadu, o rok dříve
to bylo o téměř 32 tun méně.
Meziroční nárůst kovového od−
padu za prvních devět měsíců
pozorují i v Jindřichově Hradci
nebo Českém Krumlově. 

Nejčastějším místem, kam li−
dé vozí nepotřebný kov, je stále
sběrný dvůr. Ale mohou využít
i jiné cesty.    

Bezhotovostní platby za vý−
kup kovů od lidí zavedlo minis−
terstvo životního prostředí od
1. března. Vyhláška má zame−
zit obchodování s kradeným
kovem. Když inspektoři České
inspekce životního prostředí
policie v polovině března zkon−
trolovali 200 sběren v zemi, 
zjistili, že každá druhá porušila
zákon. (pru)

Více než tisícovka účastníků, desít−
ky aut a prakticky nepřetržitá komu−
nikace či opakovaná jednání kri −
zových štábů. Tak lze stručně cha−
rakterizovat velké součinnostní cvi−
čení Zóna 2015. Tři dny odborníci
v Temelíně i zástupci složek Integro −
vaného záchranného systému ČR
a Jihočeského kraje reagovali na
fiktivní havárii Jaderné elektrárny
Temelín. 

Třídenní cvičení odstartovalo fik−
tivním požárem v Jaderné elektrár−
ně Temelín. Scénář cvičení se pak
dramaticky zhoršuje. Elektrárna

přichá zí o všechny bezpečnostní
systémy včetně mnoha jejich pojis−
tek. Hrozí fiktivní únik, ke kterému
následně dochází. Dlouho předtím
už elektrárna komunikuje s ostat −
ními složkami Integrovaného zá −
chran ného systému. Připravuje se
evakuace obyvatelstva, ke které do−
chází po zastavení fiktivního úniku.
Čtyřicet figurantů vyjíždí z Českých
Budějovic autobusem do přijíma −
cího střediska v Třeboni. Ještě před
evakuací Státní úřad pro jadernou
bezpečnost i elektrárna Temelín
vysí lají do terénu mobilní týmy na

radiační kontrolu. Další monitoring
provádí ve vzduchu armádní vr  −
tulník. Takové byly některé z mo−
mentů třídenního cvičení, které se
v jižních Čechách v podobném roz−
sahu uskutečnilo naposledy před
pěti lety.

„Každé cvičení je pro nás velmi
přínosné. Jeho smyslem je prověřit,
že nastavený systém je funkční.
I z tohoto cvičení pro nás vyplynou
podněty pro posílení havarijní při−
pravenosti. I když nás detailní vy−
hodnocení ještě čeká, tak už nyní
počítáme s novými opatřeními.
Například chceme aktivovat hava −
rijní štáb mnohem dříve, tedy už při
méně závažných událostech,“ hod−
notí cvičení za elektrárnu Temelín
Iva Kubáňová, ředitelka Bezpečnosti
elektráren ČEZ.

V Temelíně se do cvičení zapojila
padesátka lidí. Sešel se havarijní
štáb elektrárny a do cvičení se za−
pojili i odborníci na radiační kontro−
lu okolí. Pro elektrárnu šlo letos už
o šesté z devíti cvičení. Během cvi−
čení se elektrárna připravuje na
všechna možná rizika. Vedle radiač−
ních a technologických událostí tré−
nují také zvládnutí například požárů,
ekologických nebo traumatologic−
kých událostí. V návaznosti na opat−
ření přijatá po havárii JE Fukušima
zdvojnásobila elektrárna Temelín
počet cvičení. Nově si tak řešení
mimořádných situací procvičuje
minimálně osmkrát ročně. (pru)

Cvičení prověřilo Temelín 
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Jihočeské nemocnice letos investují
do svého rozvoje více než miliardu
korun. Je to přibližně o 200 milionů
korun více než loni. Plánované in−
vestice všech osmi zdravotnických
zařízení stoprocentně vlastněných
Jihočeským krajem směřují do mo−
dernizace objektů, zkvalitnění služeb
a zvýšení komfortu péče o pacienty
i do modernizace přístrojového lé−
kařského vybavení a nových moder−
ních medicínských technologií. 

Poměr objemu stavebních a medi−
cínských investic je zhruba jedna ku
jedné, řekl hejtman Jiří Zimola a při−
pomněl, že loni všech osm kraj−
ských nemocnic hospodařilo beze
ztrát a jejich celkový zisk dosáhl té−
měř 113,5 milionu korun, což bylo
přibližně o 76,5 milionu korun více
než v roce 2013. Zisk byl investován
zpět do jejich dalšího rozvoje. 

Nejvyšší podíl na celkových in−
vesticích má dlouhodobě Nemoc −
nice České Budějovice, která je jako
centrum vysoce specializované 

medicínské péče v regionu, páteřní
nemocnicí celého systému jiho −
českých nemocnic. Na jejím spá −
dovém území žije zhruba 750 tisíc
obyvatel. 

„Z letošních plánovaných investic
českobudějovické nemocnice ve vý−
ši přibližně 756 milionů korun budou
tvořit výdaje na nákup, modernizaci
a obnovu medicínských přístrojů
a technologií zhruba dvě třetiny,“
uvedl předseda představenstva akci−
ové společnosti Jihočeské nemocni−
ce Martin Bláha. 

V posledních sedmi letech inves −
tovaly nemocnice v kraji do svého
rozvoje více než 4,2 miliardy korun.
Tyto investiční náklady kryly ne −
mocnice z vlastních zdrojů, částeč−
ně krajský rozpočet a v hlavní míře
dotace Evropské unie. V nemoc −
nicích stoprocentně vlastněných
Jiho českým krajem je ročně hospi−
talizováno více než 130.000 pa −
cientů. Nemocnice zaměstnávají
6150 lidí. (pru)

Nemocnice investují
jako o závod! 
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Hanka Křížková zve na svůj velký 
benefiční koncert také Jihočechy
Rodačka ze Strakonic a jedna z nej−
usměvavějších zpěvaček českého
šoubyznysu Hanka Křížková chystá
na 4. listopadu velký koncert v praž−
ském Divadle Hybernia. Jedná se
o benefiční akci, jejíž výtěžek pů −
jde na vážně nemocné děti. Respek −
tive na ozdravné pobyty pro ně.
Hanka zve samozřejmě i své milo −
vané Jihočechy.

Zpěvačka řadu let spolupracuje
s MUDr. Pavlem Bočkem, který začal
nejprve sám pořádat ozdravné poby−
ty pro děti po hematom−onkologic−
kém onemocnění. Později založil
Občanské sdružení Sluneční papr−
sek. To pořádá pravidelně každé léto
tyto pobyty u moře.

„S Pavlem jezdím už několikátý
rok nejen jako patronka sdružení, ale
i jako taková hodná teta, psycholož−
ka, kámoška. Děti, kterým se podaří
vyléčit ze závažných onemocnění,
samozřejmě potřebují přijít na jiné
myšlenky, trochu rozptýlit, pobavit
a přesně o to se snažíme,“ prozradila

Rozhledu Křížková, která byla letos
s Občanským sdružením v Turecku.

Nyní se rozhodla, že svůj, již pra−
videlný podzimní koncer t věnuje
právě na tento účel. 

„Jezdí vždy dvakrát padesát dětí.
Na každé dítě, včetně ubytování,
stravy a dalších věcí je zapotřebí
okolo 19 tisíc korun. Rehabilitační
sestry, instruktoři a podobně to děla−
jí zadarmo v rámci svého času, čili
to jsou všechno peníze pro ty děti,
pro jejich potřeby. Ročně přijdou 
tyto pobyty na zhruba 3,2 milionu

korun,“ říká doktor Pavel Bo −
ček, který už za dobu, kdy akce
pořádá, vyvezl k moři na 2000
dětí. Hanka Křížková zazpívá 
4. listopadu v Hybernii na svém
koncertě za doprovodu bandu
Martina Kumžáka, s nímž spo−
lupracuje už dvacet let.

„Každý, kdo přijde, koupí si
vstupenku, pomůže dobré vě−
ci. Na každého navíc čeká jako
poděkování dáreček. Strašně

moc děkujeme všem, kterým nejsou
tyto dětské osudy lhostejné,“ podo−
týká Hanka Křížková, která momen−
tálně hraje v muzikálech Mamma
Mia, Carmen, Dracula a letos znovu
i v Popelce na ledě.

„Na jih domů jezdím, jak mi čas
vyjde. Teď jsem tam byla u souro−
zenců, když byla Strakonická pouť
a bylo to senzační. A protože jsem
na jižní Čechy hrdá, zvu všechny své
milé Jihočechy i na koncert,“ dodá−
vá zpěvačka a herečka, která chystá
pomalu i svou novou desku. (pru)

Jihočechů je méně,
i když jak se to 

vezme! 
Obyvatel Jihočeského kraje je mé−
ně! Ale jen trochu. V letošním prv−
ním pololetí klesl počet obyvatel
o 96. Více lidí zemřelo, než se na−
rodilo. V regionu ke konci června
žilo 637 204 lidí, což je ale o 502
více než před rokem. Vyplývá to
z dnes zveřejněných údajů České −
ho statistického úřadu. 

V Jihočeském kraji se za prvních
šest měsíců letošního roku naro −
dilo 3300 dětí, o 185 více než loni
touto dobou, a zemřelo 3686 lidí,
což je o 492 více než před rokem.
Úbytek obyvatel za prvních šest
měsíců letošního roku by byl ještě
větší nebýt nárůstu přistěhováním.
Do jižních Čech se v prvním polo−
letí přistěhovalo 2524 a odstěho−
valo 2234 lidí. 

Nejvíce obyvatel, 190 285, žije
tradičně na Českobudějovicku.
Tento geografický okres tak tvoří
téměř třetinu populace celého kra−
je. Za první půlrok tam přibylo 424
lidí. Naopak nejméně jich bydlí na
Prachaticku, počet obyvatel tam
klesl o další 60 na 50 740.

V kraji uzavřely páry 1097 sňat−
ků, což je téměř stejně jako za prv−
ních šest měsíců loňského roku.
Nejvíce lidí pro vstup do společné−
ho života zvolilo Českobu dějo −
vicko, kde bylo uzavřeno 361 sňat−
ků. V prvním pololetí soudy v již−
ních Čechách rozvedly 811 man−
želství, nepatrně více než ve stej−
ném období loňského roku. 

Z 2524 přistěhovalých obyvatel
do jižních Čech bylo 662 cizinců,
kterých meziročně přibylo o 196.
Z jiných krajů Česka to bylo 1862
lidí. Uvnitř kraje za šest měsíců
změnilo bydliště 6312 obyvatel,
o 155 víc než loni. Z celkem 2234
lidí se 384 odstěhovalo do ciziny,
zbytek do jiných krajů Česka.
Přírůstek stěhováním na jihu Čech
činil 290. V kraji žilo o 9028 žen ví−
ce než mužů. (pru)

Hanka Křížková a MUDr. Pavel Boček
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Býval prý dobrým zpěvákem, velko−
podnikatelem. Jeden čas dokonce
vystupoval společně s Helenou
Růžičkovou, která nakonec od spo−
lupráce s ním doslova utekla. Nyní
ho občas mohou diváci vídat na li−
dové televizi Šlágr. Josef Zoch, který
vlastnil několik let dnes již zkracho−
valé rádio Orlík, ale skončil před
soudem. Dluží totiž peníze. A podle
některých informací nejenom jedno−
mu člověku. K soudu Zocha dohnal
novinář, PR manažer a kdysi mode−
rátor rádia Orlík René Kekely.

Ten byl zřejmě jediný, který se ne−
bál postavit se „zpěvákovi“ a zkra−
chovalému podnikateli a o svá práva
se bít. „On byl opravdu jediný, kdo
podal žalobu a smekám před ním.
Pan Zoch je opravdu zoufalý člověk,
lhář a někdo, kdo neplní své závazky.
Mně dlužil taky, ale neměl jsem tu
kuráž dát to až k soudu a to jsem
u něj nepracoval v rádiu, ale dodnes
mi jeho společnost dluží peníze,“ ře−
kl Rozhledu jeden z věřitelů.

To René Kekely, který pracuje pro
řadu významných osobností a pro
řadu velkých i menších projektů, se
nebál. „Nebylo čeho! I když své pe−

níze asi nikdy neuvidím, nechci, aby
mu to prošlo! Pan Zoch je patrně
„nemocný“ člověk, který věří svým
lžím! Dlužil každému, kdo v rádiu
pracoval. Některým dal část peněz,
které jim dlužil, pod hrozbou, že ho
zažalují, jiní se zřejmě nedočkali. Můj
soud se táhne třetím rokem. Díky
pomalosti soudu a nepochopitelným
lhůtám to trvá dlouho, ale dluží mi
částku převyšující 100 tisíc korun.
On kdysi vlastnil velké vydavatelství
a jiné rádio, o všechno přišel. Teď
znovu. Není to zvláštní?“ řekl
Rozhledu Kekely, který první část
soudu vyhrál.

„Ano, soud mi dal za pravdu v pl−
ném rozsahu, že na peníze nárok
mám. Jelikož však paní soudkyně se
asi zřejmě příliš neorientovala v au−
torském právu, přiznala mi daleko
menší částku, než která reálně je.
Protože jsem bohužel panu Zochovi
věřil, uzavřeli jsme na větší část pra−
covní náplně dohodu ústní. Jenže
i ta je regulérní a já jsem prokazatel−
ně svou práci udělal. Tedy vymyslel,
zpracoval, natočil autorský pořad Na
vlnách Orlíku, kam se mi za tři čtvrtě
roku podařilo dostat 36 známých

a významných osobností. Za to mi
nechtěl pan Zoch zaplatit. Stejně 
jako za běžné vysílání. Prostě řekl,
že pořad je součástí vysílání a sou−
hlasil jsem s tím, že ho budu dělat
zadarmo. No pardon, to bych musel

být v komatu nebo úplně bez mozku.
Na tohle by nekývl nikdo,“ říká věři−
tel, který nyní čeká, jak rozhodne
Vrchní soud, u kterého odvolání visí
už od června. 

„Zatím jsem neviděl ani korunu, ale
už mě to stálo přes 40 tisíc korun.
Pan Zoch mezitím zkrachoval, firmu
převedl na syna, což ale nějak nechá−
pe, že závazky jdou za synem, ale i za
ním, protože je nadále součástí firmy.

A zatímco tehdy prý neměl peníze
a dlužil i mým kolegům, tu si koupil
loď, tu si žil na vysoké noze. Pak pro−
dával obrázky, které maloval a peníze
dával na charitu, místo aby hradil zá−
vazky. Vím i o dalších lidech, kterým
dluží. Proto říkám, že jen varuji
všechny, kteří by s ním chtěli spolu−
pracovat, aby si dali velký pozor. Je to
velký manipulátor. Kromě toho jeho
chování k ženám je taky velmi zvlášt−
ní a je to na knihu. Ale to je věc jiná.
Rád bych, aby si uvědomil, že tohle
mu neprojde, a pokud si myslí, že
ano, mýlí se. I soudkyně byla dost
v šoku z toho, co u soudu vykládal.
V můj prospěch hovořili i bývalí kole−
gové. V jeho snad částečně jeho bý−
valá žena. Ta mu dělala ředitelku rá−
dia, účetnictví, a kterou nakonec vy−
hnal. Nyní žije s desítky let mladší dív−
kou, s tou má dítě a to mu bude 60.
Jsem zvědav, z čeho žijí, když údajně
nic nemá a je chudák, jak sám říká,“
dodává René Kekely, který prý nedal
na varování lidí, kteří Zocha dlouhá lé−
ta znali, a do spolupráce s ním šel.
„Je to prostě životní zkušenost. Teď
jen doufám, že ten pán pochopí, že
mu všechno neprojde!

Majitel zkrachovalého rádia Zoch skončil před soudem! 

Josef Zoch
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Není tunel jako tunel! Pražané mají
Blanku, Jihočeši první železniční tu−
nel. V nadsázce říkají běžní Jihočeši
i sami nádražáci. Ten je nově mezi
Sudoměřicemi u Tábora a Táborem.
Zde po rekonstrukci a stavbě IV. že−
lezničního koridoru vznikla propojka,
kterou jezdí vlaky od Budějovic na
Prahu a zpět.  

Sedm kilometrů kolejí z celkových
jedenácti vede v souběhu s původní
tratí, pro zbylé kilometry si železnice

našla novou trasu, což výrazně pro−
měnilo tvář okolí. 

Spojnice Tábora a Sudoměřic zahr−
nuje přes 250 stavebních objektů.
Nejdříve zmizely celé plochy lesů, pak
se před Sudoměřicemi začaly rýsovat
portály tunelu a za Chotovinami nový
most nad dálnicí. Nová je také stanice
v Chotovinách i v Sudoměřicích. Ta
po 150 letech přišla o status nádraží
a místo něj Sudoměřice mají zastávku
s nástupišti a podchodem.

Ještě zbývají drobné stavební a do−
končovací práce. Některé se stihnou
do zimy, zbylé pak na jaře příštího 
roku. „Zajímavostí je, že tato stavba
obsahuje téměř všechny druhy sta−
vebních konstrukcí, které se běžně
v železničním stavitelství vyskytují.
To znamená železniční tunel, objekty
velkých mostů, z toho jeden přes 
dálnici, mostní estakádu o osmi po−
lích, která patří k nejdelší železniční
estakádě v republice, a samozřejmě
zářezy, náspy, nástupiště a čtyři bio−
koridory,“ vyjmenovává Lumír Pyszko
ze stavební společnosti, která rea −
lizaci provádí.

Za stomilionovými náklady je práce
stovek lidí a zásadní změna – nově
zde budou moci v budoucnu jezdit
rychlovlaky až 160kilometrovou rych−
lostí. Právě trať trasy České Budě −
jovice – Praha je hojně využívána a je
renovována tak, aby tudy mohly jezdit
mezinárodní rychlíky i rychlovlaky.
Paradoxem je, že nově, současně
s tím, bude dokončena i dálnice D3.
Za pár let si tedy budou moc cestující
zvolit, zda pojedou vlakem, nebo au−
tobusem, či autem. Obojí bude srov−
natelně rychlé, pohodlné a konečně
na evropské úrovni. (pru)

Unikát? První železniční tunel v kraji Trať opraví 
za stamiliony

Dvojici úseků železniční trati
u Tábora a u Písku na trati opraví
sdružení stavebních společností
OHL ŽS a českobudějovické
EDIK. Za rekonstrukci deseti ki−
lometrů železnice získají přes
260 milionů korun.

První z uvedených úseků se
nachází mezi Táborem a Balko −
vou Lhotou, druhý pak mezi
Pískem a Záhořím. Kromě obno−
vy samotné trati je součástí 
zakázky regenerace mostních
objek tů, obnova nástupišť na že−
lezničních zastávkách a přestav−
ba železničních přejezdů. Správa
železniční dopravní cesty, která
je investorem stavby, si od ob−
novy trati slibuje zrychlení a zvý−
šení bezpečnosti na trase. 

Oprava trati je součástí balíku
drobnějších železničních za −
kázek na obnovu regionálních
tratí, pro které se resort dopra−
vy snaží využít peníze z evrop−
ského Operačního programu
doprava I. Tyto peníze je možné
čerpat jen do konce letošního
roku. (pru)
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Přísloví „Drzé čelo je lepší než po−
plužní dvůr“ jsem slýchávala dost
často, ale nechápala  jsem, co to
znamená. Každé prázdniny jsem trá−
vila u babičky na vsi, a když mi bylo
pět let, jednou jsem v místní samoš−
ce, kam mě babička brávala s sebou,
tajně vzala z přihrádky zelené lízátko.
Že ho potají cumlám, si babička sice
všimla až venku, ale ihned jsem mu−
sela naklusat zpátky a lízátko zapla−
tit. Mám prý si pamatovat, že nic ne−
ní na světě horšího než chmatáci,
a když je přistihnou, aby se pak pro
ostudu báli vystrčit hlavu z domu.
Nebo jsem musela jít vrátit peníze,
když po návratu s nákupem babička
zjistila, že se prodavačka přepočítala
– to by prý pak Martičce těch sedm
korun v pokladně chybělo. Dnes
vím, že jsem neměla správnou vý−
chovu, a moji prarodiče sice  měli
zahradu  s domečkem, ale na po−
plužní dvůr to nevypadalo. 

Někdy v polovině života jsem spolu
s velkým množstvím dalších lidí při−
šla o práci, protože údajně kvůli
rychlejšímu ekonomickému růstu
bylo nutno většinu státních podniků

zavřít a zbavit se zaměstnanců, kte−
rým se ale tím otevřel široký prostor
k podnikání. S podporou státu to
měla být hračka a  každý se mohl
a měl chopit příležitosti. Skoro to vy−
padalo, že kdo se nechopí příležitos−
ti, je bačkora, která potřebuje vodit
za ručičku, a proto když jsem při
čtení inzerátů zahlédla nabídku na
pronájem novinových stánků, vní−
mala jsem to nejen jako velkou příle−
žitost, ale jako samotné boží vnuk−
nutí. Nemohla jsem vědět, že nabíze−
jící novinová společnost vznikla
z původní poštovní novinové společ−
nosti, její manažeři ji vedou cu grunt,
a stánky pronajímají proto, že už ne−
mají na výplaty mezd stánkařům.

Převzala jsem dva novinové stánky
se čtyřmi prodavačkami a cítila 
jsem se jako podnikatelka, která ne−
zaostává, nýbrž jde kupředu s do−
bou. Mým čtyřem důchodkyním,
které si na stáncích přivydělávaly
údajně celá léta směšný pakatel,
a už několik let nevěděly, co je to do−
volená, jsem hned zvýšila plat a za
včasný odvod tržeb jsem jim ještě
k tomu dávala i velkorysé prémie.

Hned to samé léto si  všechny moje
prodavačky vybraly dovolenou –  ty
skvělé prémie prý jim umožnily si na
ni konečně našetřit. Nikdo nezapla−
kal nad opuštěnými stánky, do nichž
každý den přitékaly noviny. Uříceně
jsem sháněla nové důchodkyně,
a i když moje velkorysá finanč ní na−
bídka mi hned přihrála například
„stoprocentní“ zájemkyni, její nad −
šení vydrželo jen do okamžiku, kdy
si spočítala, že můj stánek je vzdálen
od jejího bydliště celých dvacet mi−
nut jízdy MHD. Moji přátelé mi radili
vykašlat se na důchodce, a zkusit to
s někým mladým a dynamickým.
Tak jsem našla mladého a dynamic−
kého Tomáše. Fi nan ční pod mínky na
pozici, kde se nepředře, mu učaro−
valy, byl ukázkově dynamický, a kro−
mě toho bydlel hned ve vedlejší ulici.
Když mi krátce po nástupu do práce
ukradl z tržby čtyři tisíce, chvíli před−
stíral, že je prostě  někam založil.
Čekala jsem trpělivě, odkud se ten
obnos nakonec vynoří, a pak mě 
informoval, že si je prostě vzal, a kvůli
čtyřem tisícovkám se taky nepo…
Je to prý normální, a kde žiju. 

Dnes stánky, které snad odjakživa
zdobily ulice našich měst a obcí, už
neexistují, nebo jen jako zabedněná
bouda počmáraná sprejem od lido−
vých umělců, a trafika se říká něče−
mu úplně jinému. O ně je naopak
velký zájem, a bez vlivné protekce
si nikdo ani neškrtne. Ani babička
s těmi chmatáky neměla pravdu.
V milionech se krade s přehledem 
a čím větší chmaták, tím více se tě−
ší zájmu a obdivu – o nějaké ostudě
nemůže být řeč. Pomoc od státu mi
v podnikání taky moc nevytrhla.
Realizovala se řadou formulářů růz−
ných druhů s poučením, že když
odevzdám tenhle růžový déle než
do osmého dne v měsíci, tenhle še−
divý déle než do dvanáctého dne
v měsíci, zatímco na ten zelený
mám čas až do patnáctého, zapla−
tím pokutu. Státní formuláře se mi
tenkrát zjevovaly i v noci.

Dnes už je mi jasné, že jsem díky
nesprávné výchově zaostala ve vý−
voji, i když jsem přišla na to, jak je
to s tím drzým čelem – Tomáš urči−
tě  už někde poplužní dvůr má.  

Dagmar Hermanová

Drzé čelo je lepší
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„Jmenování pana primáře Maříka
do takto významné funkce je obrov−
ským oceněním pro naši nemocnici
i celé jihočeské zdravotnictví.
Ukazu je, že špičkoví lékaři nemusí
pocházet pouze z  vyhlášených
pražských klinik, ale že pracují

i v  regionech. Je také připomínkou
toho, že řada specializovaných cen−
ter, kterými disponuje českobu −
dějovická nemocnice, patří v  sou−
časné době mezi k  předním lékař−
ským pracovištím nejen u nás, ale
i v  Evropě,“ uvedl předseda před−

stavenstva Nemocni ce České Bu −
dě jo vice, Břetislav Shon.

Vladimír Mařík je zakladatelem od−
dělení plastické chirurgie a replantač−
ního centra v českobudějovické ne−
mocnici. Právě zde se svým týmem
provedl celou řadu úspěšných zákro−
ků, často unikátních i v celosvětovém
měřítku. Například replantaci odtrže−
ného dětského ucha, replantaci totál−
ního skalpu pokrývky celé horní polo−
viny hlavy mladé ženy, poúrazovou
rekonstrukci ruky dítěte pomocí pře−
nosu prstů z nohy a další.

„Jsem dlouholetým členem výboru
České společnosti plastické chirurgie
a vědeckým sekretářem Spo lečnosti

estetické chirurgie, ale funkci národní−
ho sekretáře ISAPS chápu jako osobní
výzvu a organizační práci, která pře−
sahuje české hranice a takto je vnímá−
na i celou obcí českých plastických
chirurgů, členů či nečlenů ISAPS,“
konstatoval prim. MUDr. Mařík.

Estetická medicína je v současné
době jedním z nejrychleji se rozvíjejí−
cích odvětví lidské činnosti a to jak
z hlediska odborného, tak z hlediska
ekonomického. ISAPS byla založena
v roce 1970 a sdružuje plastické
chirurgy z 95 zemí světa. Jejím hlav−
ním posláním je maximální bezpeč−
nost pro pacienta, který podstupuje
estetický zákrok. (pru)

Primář Oddělení plastické chirurgie Nemocnice České
Budějovice Vladi mír Mařík se stal českým zástupcem
v International Society of Aesthetic Plastic Surgery
(ISAPS), nejvýznamnější organizaci plastických chi−
rurgů na světě. Jeho jmenování proběhlo na základě
hlasování čtyřiadvaceti českých plastických chirurgů,
kteří jsou členy ISAPS. Do nové funkce ho uvedl Peter
Scott z Jihoafrické republiky, který je předsedou ná−
rodních sekretářů jednotlivých členských zemí.

Primář Mařík se stal zástupcem ČR v nejvýznamnější
organizaci plastických chirurgů na světě

Nedaleko vrcholu Svaroh a jezerní
stěny Černého jezera u hranice s Ně −
meckem kdysi stávala Juránkova
chata. Někdejší slávu této oblíbené
chaty dnes připomínají pouze ruiny
a pamětní informační tabule. Chata
sloužila k odpočinku lyžařů a turistů.
Ležela v nadmořské výšce 1330 m
a byla tak nejvýše položeným „hote−
lem“ v zemi. Na svahu se dokonce
konaly lyžařské závody. První velká
sjezdová cena Šumavy se jela v roce
1935. Dnes je celá tato oblast chrá−
něna a pro turisty uzavřena.  Sta ros −
ta Železné Rudy Ing. Michal Šne −
bergr má na celou věc jasný názor.

Šumavu nelze zavírat
Byl jsem jedním z těch, kteří využili
možnost podívat se na místo, kde stá−
la Juránkova chata. Díky Občanskému
sdružení Otevřená Šumava, které do−
stane od Chráněné krajinné oblasti
Šumava povolení, můžeme jednou za
rok vidět  úchvatné  panorama. Je vel−
ká škoda, že tato místa jsou pro turisty
uzavřená. Zatímco v Evropě probíhá
renesance v otevírání a obnovování
turistických chat a stezek, Šumava
je v tomto směru hodně pozadu.
Budeme dělat vše, aby někdo koneč−
ně dostal rozum a zpřístupnil kouzelná
místa na Železnorudsku. Teď nemám
na mysli pouze Juránkovu chatu, 
ale také Lávkovou cestu a Dámskou

stezku. Zatím město svádí marný boj
s ochranáři, ale není všem dnům ko−
nec. Jsem optimistou.

Blýsklo se na lepší časy
Bylo to za ministra životního prostředí
Chalupy v Nečasově vládě, kdy bylo
nejblíže se dohodnout na společném
kompromisu mezi Národním parkem
Šumava a samosprávami. Bohužel
chybou ministra bylo, že v tom hledal
určité politikum a neakceptoval návrh
Plzeňského kraje, který byl nejblíže re−
alitě. V současné době za ministra
Brabce se postavila úplně jiná koncep−
ce a park přibrzdil své aktivity otevírat
se turistům. Na stole má nový Plán pé−
če o Národním parku Šumava, který
bude opět předmětem sporu. Máme
novelu zákona 114, která řeší všechny

národní parky. Vidím další rozpor
v tom, že se zákon snaží obejít obce,
respektive samosprávy. Nejvíc je to
nebezpečné pro Šumavu. Existuje vel−
ký rozdíl ve fungování parků. V Krko −
nošském národním parku a to ve
Špindlerově Mlýně se rozvíjí lyžařský
průmysl a na Šumavě nejde nic.

Zima bez soli
Mě doslova děsí  nemožnost v zimě
solit komunikace první třídy na Želez −
no rudsku. Ty  peripetie, které tady v zi−
mě máme, protože je solení zakázalo,
jsou pro mě z hlediska fungování měs−
ta velmi problematické.  Nedávno jsem
navštívil naše partnerské město Zer −
nez, které je ve Švýcarském národním
parku a všechny komunikace tam v zi−
mě solí. Stejné je to i u našich sousedů
v Bavorku. V zimě přejedete hranici

a bavorské silnice jsou suché a čisté.
Myslím si, že u nás je to specificky
subjektivní názor určitých osobností
a to velice zkreslený.

Fenoménem je divočina
Pohromou pro Šumavu byl orkán Kyril
na počátku roku 2007 a následné jeho
řešení. Polomy se netěžily a nyní by to
měla zahladit divočina. V těch lesích,
kde má být divoká příroda vyrůstá pou−
ze smrk. Ani samotní  propagátoři divo−
činy nemají jednotný názor na to, jak
má vypadat. Divočina nám turisty na
Šumavu nepřitáhne. Je to mylný názor.
Šumava by měla být zeleným lesem
sloužící lidem, byť v té rekreační rovi−
ně. My z ní postupně děláme holinu
v očekávání, že tam bude divočina.

Pohár za třídění odpadu
V krajské soutěži „My už třídit umí−
me“ v kategorii nad 1000 obyvatel
jsme získali  první místo. V letošním
roce jsme vybudovali sběrný dvůr,
hasiči v Hoj sově Stráži pravidelně sbí−

rají odpadky podél komunikace. Naší
snahou je mít Železnorudsko čisté,
aby se u nás návštěvníci cítili dobře.
Je to vizitka města. (re)

Starosta Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr říká:

Letošní setkání na Juránkově chatě.

„V krajské soutěži jsme neustále ob−
sazovali přední místa, ale až letos se
nám konečně podařilo vystoupit na
stupeň nejvyšší,“ radostně dodává
starosta Železné Rudy Ing. Michal
Šnebergr.

Na bývalou Juránkovu chatu jen jednou za rok
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Mnoho lidí, kteří zažijí první záchvat
anginy pectoris, se domnívá, že je to
srdeční infarkt. Na rozdíl od srdeční−
ho infarktu však při angíně pectoris
nedochází k úplnému přerušení pří−
toku krve do srdce. Přesto jde o váž−
ný stav, který vyžaduje pozornost
a odbornou péči. Pokud máte podez −
ření na příznaky anginy pectoris, co
nejdříve navštivte lékaře. Při boles−
tech na hrudi, které trvají déle než 15
min., jsou doprovázeny zhoršeným
dýcháním a nevolností, nereagují na
nitroglycerin nebo mají jiný charakter
než obvykle, okamžitě volejte záchra−
nou službu. Pravá angina pectoris je
důsledkem aterosklerózy, tedy poru−
chy srdeční činnosti a vyskytuje se
poměrně zřídka. Nejčas těj ší typ angi−
nózních bolestí vzniká z neurózy, kte−
rou vyvolává přílišná dráždivost sr−
dečního nervu. Když prudká bolest
vystřeluje do ruky a do levého malíč−
ku a působí křeče, pocity sklíčenosti
a někdy ztrátu vědomí, jsou to větši−
nou případy anginy pectoris. Záchvat
se obvykle objeví po námaze nebo
po dlouhém zatížení organismu, tře−
ba při stoupání do schodů nebo na
prudký kopec, někdy dokonce bez
zjevné příčiny. Záchvat, který bývá
velmi silný, charakterizují prudké bo−
lesti různého druhu v oblasti srdeční.
Někdy je to bodavá bolest na levé
straně hrudníku, jindy je cítit jako pás
napříč hrudníkem. Někdy není bolest
tak prudká a pocit sklíčenosti není
tak akutní. Ale objevují se vazomoto−
rické potíže, takže postižený je pře−
svědčený, že má anginu pectoris –
nečekaně studené ruce a nohy, ně−
kdy i závrať, bušení srdce, nucení na
močení a třesavka. Nemocný člověk
však může chodit, což u skutečné
anginy pectoris není možné. Hledat
pravou příčinu těchto potíží jinde než
v procesu zažívání by bylo ztrátou
času. Tvoří se plyny, střeva jsou na−
dměrně roztažena, což působí boles−
tivé obtíže. Tento stav může vyústit
i v neprůchodnost střev. Tlak na so−
lární plexus způsobuje nervové potí−
že, které mají vliv na nervovou síť
srdce a na funkci žláz s vnitřní sekre−
cí. Po stažení, které bylo způsobeno
tlakem na solární plexus, plyny vy−
jdou a záchvat odezní. Záchvat může
trvat 15 minut.Kromě uvedených pří−
znaků to mohou být i další: Slabost,
pocení, dušnost, bušení srdce, ne−
volnost, pocity na omdlení.

Jaké jsou nejčastější příčiny one−
mocnění srdce? Na vzniku onemoc−
nění se podílejí především tzv. riziko−
vé faktory. Mezi ty hlavní patří kouře−
ní, vys. krevní tlak, zvýšená hladina
tuků, cukrovka, nadváha, nedostatek
pohybu a především stres.

Léčba. Podáváme osvěžující stra−
vu, která pomůže odstranit odpadní
látky normálními cestami a podporuje

činnost jater. Ať je příčina záchvatu ja−
kákoliv, je třeba uvolnit srdce přilože−
ním obkladu z pšeničných otrub a lis−
tů břečťanu. Nejdříve na levou stranu
hrudníku pod srdce, potom přímo na
hrudník. Každý obklad necháme pů−
sobit hodinu až hodinu a půl.Obklad: 
5 hrstí otrub a 2 hrsti listů břečťanu
popínavého vařte asi 10 min., dokud
se všechna voda nevyvaří. Směs dej−
te na gázu a horkou přiložte.

Pomohou i koupele nohou: Uveďte
do varu asi 4 l vody, přidejte 2 nebo 
3 hrsti listů červené vinné révy a ne−
chte zvolna vařit 15 min. pokud ne−
snášíte koupele nohou, zkuste kou−
pele rukou ve stejné lázni. V případě
menších bolestí v hrudníku postupuj−
te následujícím způsobem. Na beder−
ní krajinu přiložte zelné listy od jater
až ke slezině. Listy rozválejte váleč−
kem, aby dobře přilnuly k tělu, a při−
ložte je ve dvou až třech vrstvách.
Současně pijte bylinné přípravky jak
nálevy , tak odvary, které čistí játra –
rozmarýn, tymián, měsíček, artyčok,
mařinku. Jezte lehká jídla, navíc kaž−
dý den přidejte studené sedací kou−
pele 3−5 min dlouhé. Měly by se však
aplikovat opatrně. Při koupeli si pa −
cient může lehce masírovat srdce
kafrovým olejem.

Je−li srdce slabé, přiložte po masá−
ži horký obklad, aby kafrový olej pro−
nikl dovnitř. Vyvarujte se alkoholic−
kých nápojů, cigaret, masa, kávy
a mléka, bílého chleba a veškeré
umělé stravy. Pacient by měl zvlášť
dbát o pravidelnou peristaltiku. Leh −
ká, ale vytrvalá masáž pomůže od−
stranit plyny normální cestou. Také
velmi prospívá požití jílu před jedním
jídlem – jedna lžička rozpuštěna ve 
1 dcl vody, nejlépe před snídaní, pro−
tože žaludek bývá prázdný. V případě
vážného záchvatu nejezte žádnou tu−
hou stravu. Pijte tekutiny, jako citro−
novou šťávu s vodou(půl citronu ve 
2 dcl vody), vodu s rozpuštěným jí−
lem, speciální bylinné čaje a zelenino−
vý vývar (uvařený z naťové zeleniny).
Nemocný by měl ležet v postel.
Podložte mu hlavu, aby se mu leželo
pohodlně, a také mu dejte polštář pod
každou ruku, tím se odlehčí srdci.

Jako téměř u všech srdečních dys−
funkcí musíme především doplnit
chybějící hořčík a doplňující látky v or−
ganismu (vitamin E, vitaminy B a váp−
ník), samozřejmě s dietou. Pro bylin−
né čaje se doporučuje buřinu srdečník
nebo karbinec evropský. Obecně platí
podávání slaběji působících čajů, 
např. 3 x denně nálev ze 2 čajových
lžiček srdečníku na šálek vody. Další
výbornou bylinou je hloh obecný, nej−
lépe  květy. Šálkem vařící vody přelije−
me 1 čaj. lž. květů, necháme 5 min.
vyluhovat a denně vypijeme 3−4 šálky.
Můžeme osladit medem, ne však 
cukrem! Léčitel, Josef Míka

Angina pectoris
Léčivé účinky alternativní medicíny  
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Stále více lidí mi dává dotazy souvi−
sející s  běženci, kteří zaplavují
Evropu. Ptají se mě, co bude dál,
kam se mají odstěhovat a vyjadřují
obavy a strach. Podlé mě věštby je
přijímání utečenců pro celou Evropu
velmi nebezpečné. Mají naprosto
odlišnou kulturu a mentalitu, která
je neslučitelná s  tou naší. Když si
zavěštím, zda jsou tito utečenci
schopni rozvrátit náš stát, tak mi ky−
vadlo ukazuje, že už 5 000 těchto
běženců je schopno totálně rozložit
do nějaké doby celý náš sociální
systém a zmizí pohoda, ve které ži−
jeme. Ta doba podlé mé věštby jsou
4 roky, když utečenecká vlna bude
pokračovat současným tempem
a Evropa bude jen a jen přihlížet. 

Zamýšlel jsem se nad tím, proč
vznikla tato doslova hrůzná uteče −
necká vlna zaplavující Evropu.
Věštba mě zavedla do USA a Fran −
cie, která je významným hráčem
v Evropě. Vlastně už to začalo Řec −
kem, které nebylo z politických dů−
vodů vyloučeno z  Evropské unie,
protože hrozilo, že se spojí s Rus −
kem. Vyvěštil jsem, že vše ovlivňuje

skupina lidí v USA a ve Francii a je−
jich snahou je ekonomicky oslabit
Německo. První oslabení Německa
bylo v důsledku první světové války,
druhé když byli poraženi v  roce
1945.  Další v pořadí třetí přišlo, když
se tehdejší západní Německo spojilo
s  východním. Ve svých knihách
Záhady a taje a Osud odpovídám na
otázku, proč se tak stalo. Byla zde
totiž  obava z toho, že Německo bu−
de opět ekonomicky silné a stane se
mocným hráčem nejen na evropské,
ale i světové scéně. 

Proto ani současná situace, která
vznikla přílivem utečenců do Evropy
směřující hlavně do Německa není
náhodná. Sami si odpovězme na
otázku, kdo je nejsilnějším hráčem
v  Evropské unii. Ovšem USA ani
Francie si neuvědomily, jaký pro−
blém Evropě způsobí masový příliv
utečenců. Jsou to lidé, kteří se ne−
přizpůsobí našim zákonům a budou
se dožadovat svých práv a to i silou.
Podle mé věštby v průběhu 10 až 20
let způsobí totální revoluci v Evropě.
V tom vidím obrovské nebezpečí. To
si už uvědomují i sami Němci, ale
zřejmě s tím nemohou nic dělat. 

Česká republika není běžencům na−
kloněna. Průzkum ukázal, že zhruba
60 procent lidí je proti přijímání bě−
ženců a nesouhlasí s kvótami. A co
se stalo? Nic, jen historie se opakuje.
Vzpomeňme na Mnichovskou doho−
du, vlastně zradu, kdy bez nás o nás
rozhodli čtyři mocnosti Velká Británie,
Francie, Německo a Itálie. Druhou
zradu jsme zažili na konci druhé svě−
tové války, kdy se v Jaltě rozhodovalo
o poválečném uspořádání Evropy.
To, co se děje nyní v  souvislosti

s rozdělováním utečenců na základě
kvót vidím jako třetí zradu – nyní bru−
selskou. I když se naši politici dušo−
vali, jak budou v Bruselu bojovat, na−
konec byli přehlasováni. Opět se jed−
nalo o nás bez nás. Vůle našeho lidu
nebyla vyslyšena. S  kvótami pře −
vážná část lidí nesouhlasí. 

Vše se bude ubírat svým vlastním
životem bez našeho vědomí a bez
možnosti situaci s  běženci kori −
govat.  Utečenci v Evropě nebudou
chtít pracovat, budou vytvářet ko−
munity a postupně prosazovat své
požadavky. Podlé mé věštby  přichá−
zejí do Evropy i takzvaní spící mus−
limští bojovníci. Je jich 10 procent.
Co si můžeme pozitivního věštit do
budoucna, když jsme zažili tři zrady
světových mocností. Ta třetí brusel−
ská je velmi vážná a nebezpečná. 

Stanislav Brázda

Známý psychotronik a věštec Stanislav Brázda říká: 

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

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

Třetí mnichovská zrada, jen tentokráte bruselská
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Jihočeská univerzita nabízí pro le−
tošní školní rok svým studentům
2306 lůžek na kolejích. Je to stejný
počet, který byl k dispozici i v minu−
lém akademickém roce. Studenti
mohou využít k ubytování pět objek−
tů. Čtyři se nacházejí v kampusu, je−
den v Borecké ulici nedaleko česko−
budějovického výstaviště. 

„Většinu míst na kolejích univerzi−
ta přednostně nabízí studentům prv−
ních ročníků. Ti mohou využít až tře−
tinu lůžek. Letos jsme vyhověli všem
864 žádostem studentů prvních roč−
níků o kolej,“ uvedla mluvčí univerzi−
ty Dagmar Dvořáková s tím, že zbylá
místa si mezi sebou rozdělí studenti
vyšších ročníků. 

Univerzita se snaží poskytnutím
koleje nově příchozím studentům
usnadnit jejich adaptaci v cizím pro−
středí.  Řada studentů z vyšších roč−

níků si pak už dokáže zajistit pobyt
v podnájmech a neuniverzitních zaří−
zeních.  Koleje poskytují dvou− a tří−
lůžkové pokoje. Měsíční cena za
ubytování se pohybuje od 1860 do
2170 korun na osobu. Odvíjí se od
toho, zda jde o buňkový nebo chod−
bový pokoj. „Ke standardnímu vyba−
vení všech pokojů kolejí patří chlad−
ničky, v koleji mají studenti k dispo−
zici kuchyňku, prádelnu a místnost
s televizí. Zapůjčit si mohou drobné
spotřebiče, jako žehličku nebo vysa−
vač,“ uvedla Dvořáková a doplnila,
že samozřejmostí se už stalo připo−
jení k internetu. 

Na kolejích bývají rovněž zahra−
niční studenti, kteří zde absolvují
svoje pobyty a stáže. Jihočeská uni−
verzita vznikla v roce 1991. Skládá
se z osmi fakult. Univerzitu navště−
vuje přes 13 tisíc studentů. (pru)

Mají studenti na jihu Čech
kde hlavu složit?

Hodně netradiční spor nastal mezi
Jindřichohradeckými místními dra−
hami, které provozují úzkokolejku,
a dvěma jeho největšími zákazníky.
Těmi jsou kraje Jihočeský a Vyso −

čina. Společnost obvinila hejtman−
ství z toho, že jí dává málo peněz za
provoz ztrátových osobních vlaků.

Jindřichohradecké místní dráhy se
domáhají částky 40 milionů korun
za to, že Jihočeský kraj a Kraj
Vysočina neplatí tolik, kolik by jako
skutečnou ztrátu měly údajně hradit.

Zatímco kraje platí
soukromým drahám
61 korun za kilometr,
Českým dráhám přes
100 Kč a to firmě vadí.
Před stavitelé krajů ale
tvrdí, že smlouvu ne−
porušují. Spor musí
rozhodnout soud. V tu−
zemské dotované do−
pravě to může zname−
nat zajímavý prece−

dens, neboť žádný takový spor mezi
objednatelem a dopravcem ještě ni−
kdy nenastal.

Dráhy žalují Jihočeský kraj a Vysočinu!
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PRO OBCHOD s dárkovým
zbožím v Železné Rudě
hledáme spolehlivou a pří−
jemnou prodavačku. Mož −
no brigádně nebo na HPP,
turnusy, část. NJ, ubytová−
ní zdarma, dobrý plat. Tel.:
725835555. RR 50700

ROZŠIŘUJEME náš pra cov −
ní tým kavárny Café Char −
lotte v Železné Rudě, hledá−
me cukrářku/e se zna lostí
oboru. Nabízíme nadstan−
dardní plat, ubytování zdar−
ma a pracovní turnusy,
pouze HPP.  Infor  mace.
602486490. RR 50701

ROZŠIŘUJEME náš pra−
covní tým kavárny Café
Charlotte v Železné Rudě,
hledáme zaměstnance na
pozice servírka a pracov−
nice na přípravu kávy
a pohárů. Nadstandardní
výdělek, ubytování zdar−
ma, turnusy, vhodné pro
absolventy škol, zaučíme,
HPP nebo jen brigádně.
Infor mace: 602486490.
RR 50702

ROZŠIŘUJEME náš pra−
covní tým kavárny Café
Charlotte v Železné Rudě,
hledáme paní na mytí bílé−
ho nádobí. Nabízíme dobrý
plat, práce na turnusy,
ubytování zdarma. Vhodné
pro i aktivní důchodce.
Informace na 725835555.
RR 50703

HLEDÁM někoho na výpo−
moc při zednických a ma−
lířských pracích, Strako −
nicko, Prachaticko, tel.:
606916148. RR 50720

STARÉ vojenské věci
prodáte nejlépe sběra−
teli! Koupím bajonet, dý−
ku, kordík, lovecký te−
sák, šavli, helmu, trop.
klobouk, uniformu, mas−
kovací oblečení, opasek,
opask. přezku, pouzdro
na pistoli, zásobníky
a bedny od munice, da−
lekohled, puškohled, vy−
sílačku + sluchátka, ču−
toru, ešus, teletinu, od−
znaky a vyznamenání,
nášivky, leteckou  kuklu,
bundu, kombinézu, vr −
tuli,  palubní ukazatele
a součástky z letadel,
tech. příručky, knihy
o vojácích aj. voj. pozů−
statky až do r. 1960.
Přijedu, děkuji. Tel.:
604343109. PM 150013  

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
776693272 PM 150033 

KOUPÍM starou vzduchovku
– zlamovací, dětskou, vo−
jenskou, pouťovou, vzdu −
chovou pistoli, flobertku aj.,
dále  nové i použité auto−
moto díly: Jawa, ČZ, pří−
věsný vozík PAV, sajdkáru,
BMW aj. Tatra, Škoda  –
Spartak, Octavia, STW,
1000 MB, 110 R aj. Knihy
o motorismu, auto−moto
příručky, prospekty, pla −
káty, staré hračky, ple chov −
ky od oleje, reklamní auto−
cedule. Děkuji za nabídku –
přijedu Tel.: 604343109
PM 150012

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

KOUPÍM staré a starožitné
věci, např. z pozůstalosti.
Nábytek, obrazy, kapesní
a náramkové hodinky,
mince, bižuterii, porce −
lánové sošky, sklo, vázu,
karafu, skleničky, svícny,
chromový lustr a lam −
pičky, voj. odznaky a vy−
znamenání, voj. dýku a ba−
jonet, šavli, uniformu, 
starou vzduchovku, flo−
bertku, housle a trumpetu,
plechová a bakelitová au−
tíčka, loutky, rádia, foto −
aparát, knihy, pohlednice,
kuchyňské váhy aj. staré
věci. Děkuji za nabídku –
přijedu. Tel.: 604343109
PM 150011

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mi kroma, Leica, mě cho −
vé aj.) barometr, theo−
dolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky, ple−
chová a bakelitová au−
tíčka, litinové formy na
bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 150009 

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

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1955 VÝ−
KUP – RENOVACE –
PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lust−
ry, hodiny, obrazy a růz−
né staré věci na dekora−
ci, možnost vyklizení ce−
lé pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU. Tel.: 603512322,
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 150017 

KOUPÍM staré obrazy čes−
kých i cizích autorů s ná−
mětem krajina, lovecké
zátiší, portréty, dívčí akty,
lodě na moři, vojenské
motivy, postavy v krojích
aj. (i špinavé a poškoz. ne−
bo jen rám). Dále porc.
a kovové sošky, mince,
hračky, knihy, hodinky, vy−
znamenání, ván. ozdoby,
pohlednice, betlém aj. sta−
ré a starožitné věci do r.
1970. Děkuji za nabídku –
přijedu. Tel.: 604343109.
PM 150016

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 předmě−
ty, popelník atd. do r.
1960. Děkuji – přijedu.
Tel.: 604343109. PM
150014

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel.: 603383211. PM
150032

KOUPÍM starou četnickou
a vojenskou přilbu, sako,
kalhoty, bajonet, odznaky,
dalekohled, šavli, boty, pou−
ta, vyznamenání, nášivky
a též vše po národní bezpeč−
nosti a SNB do roku 1965,
také armádní sako a „rajtky“
z 50 let. Uniformu železniční
stráže z minulého režimu.
Dobře zaplatím. Tel.:
728347491. PM 150114

KOUPÍM na dekoraci sta−
rý:  truhlářský ponk, malý
žebřiňáček, železné za−
hradní sezení, železný –
litinový plot, branku, zá−
bradlí, balkon, žulové ko−
ryto, kaménku, staré ly−
že, dřevěný sud, vědro,
špajzku a jiné. Zn.: PŘI−
JEDU, tel.: 603512322.
PM 150019A 

KOUPÍM tato křesla a ten −
to typ křesel. Stačí napsat
SMS či prozvonit, ozvu se.
Tel.: +420 776599696 
a email.: slavoj.pikovice
@seznam.cz. Děkuji :) RR
50521

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chro−
mové lustry a  lampič−
ky, sklo, porcelán (hrn−
ky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky),
kořenky, sošky taneč−
nic, figurky  zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, knihy
a časopisy o automobi−
lismu, vše skautské
a junácké, pohlednice,
odznaky a starou bižu−
terii. Tel.: 603872698.
PM 150010 

KOUPÍM staré jízdní kolo do
roku výroby 1950, reklamní
cedule, mosaz nou pumpič−
ku, staré lampy, zvonky, mo−
tocykl 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 šla −
pací autíčko Moskvič i jiné.
Též náhradní díly na
Jawa panelku nebo ký vač ku,
pionýr 550, 555, 05,20
i vrak. Tel.: 721730982. PM
150078

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě  ratel stále hledá
a dobře zaplatí staré po−
hlednice – až 10 tis. Kč
za chybějící pohlednice
obcí Šumavy (např. Schu −
kat  schen, Paterl hütte,
Gla ser  wald, Stadln atd.),
dobře zaplatím i jiné 
pohlednice do roku 1945,
uvítám větší množství,
sbírku či pozůstalost, 
mohu přijet. Mobil:
602486490. RR 50699

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vojenskou vzduchovku,
poplašňák, celtu, me−
daile, vyznamenání
(vzorný voják, za obra−
nu vlasti, vojenské uči−
liště,  za budování vlas−
ti apod. až do r. 1989),
kovový model děla,
tanku, automobilu, par−
ní stroj apod. Tel.:
603872698. PM
150008

PRODÁM mobilní buňku,
Slušovickou, rozměry 6 m
x 3 m x 3 m, vnější opláště−
ní dřevěné palubky  a Ejpo −
vickou 5−6 m x 3 m x 3 m –
více kusů, vnější opláš −
tění – jemně vlnitý hliní −
kový plech. Vnitřní  rozvod
elektřiny vč.  jističů a osvět−
lení. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Dále mobilní
kontejnerovou dvojbuňku,
zánovní plast. okna, plast.
rolety, standardní vyba −
vení včetně klimatizace.
Rozměr 6,5 x 2,40 x 
2,80 m, vhodná pro kance−
lář. Buňky jsou v pěkném
stavu. Cena od 25000,− Kč.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 723622663.
PM 150025 

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a 300 x 120 x 20
cm, Plzeň, vhodné použití
pro zemědělce. Možnost
naložení a zajištění do −
pravy. Tel.: 603383211. PM
150027 

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE
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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
50722

PRODÁM díly na Avii 31 
r.v. 1992, motor, dveře,
kardany,  pětistupňovou
převodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd.
Dále prodám nákladní au −
tomobil DAF 45, celk. hmot −
nost 11 t, s vyklá pě cím če−
lem, případně jed notli vé 
díly. Tel.: 603383211 PM
150028

KOUPÍM díly na Traktor
Zetor krystal typ 8111 nebo
8011, spodní ramena do
hydrauliky včetně držáků ra−
men. Závaží do disků kol,
dveře, případně čelní nakla−
dač k tomuto typu. Závaží na
předek traktoru, sedačku,
přední a zadní pneu a zadní
závěs. Dále koupím čelní 
nakladač na traktor Zetor
Krystal, případně traktor
s čelním nakladačem.
Nabídněte. Tel.: 723622663,
603383211. PM 150102

PRODÁM motorovou sedmi
metrovou loď s malou kaju−
tou, německé výroby se
Z nohou a se zabudovaným,
nefunkčním  osmiválcovým
karburátorovým motorem
GMC, včetně  dvounápra −
vového brzděného pří věsu.
Plzeňský kraj. Cena k jednání
80000 Kč. Tel.: 723622663
PM 150030

KOUPÍM traktor Zetor řady
60−70, případně Zetor
Krystal. Nejlépe s čelním na−
kladačem, ale i bez něj. Tel.:
723622663. PM 150034

Vem si Bavoráka
773599200.

RYCHLÉ půjčky 10 tis−100
tis. bez poplatku předem.
www.kz−finance.cz, mož−
nost spolupráce. SUPER
VÝDĚLKY!!! Tel.737607405
KŘI PM 150082

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

KARTY A MAGIE – výklad
karet Lenormand, odpověď
na otázky, pomoc v milost−
ných a mezilidských vzta−
zích, ve finančních a zdra−
votních problémech. Osob ně
nebo písemně. Volejte na
tel.775901978. PM 150134

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž oce−
lových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že −
lezného šrotu. Tel.:
723622663. PM 150031

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zku −
šený chovatel, etolog a vý−
cvikář. Tel.: 737824579.
PM 150037

PRODÁM jehňata ze Šu −
mavy, ovečky i beránky,
přeočkované. Tel.:
603383211, 723622663.
PM 150121

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré 

motocykly všech 
značek v jakémkoliv

stavu i jednotlivé díly. 
Platím ihned 
v hotovosti. 

Tel.: 607946866. 
RR 50714

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 – 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

Další číslo
Jihočeského 

rozhledu
vyjde

2. 11. 2015
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